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CITÁTY
Výchova je úsilí jednoho člověka učinit druhého
takovým, jakým je on sám.
Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím, věřte jen svým a
cizím skutkům.

Pamatujme, ţe kdo píše pro hlupáky, najde vţdy
široký okruh čtenářů.
Nač lidem rozum, kdyţ je na ně moţné působit
násilím?
Nemáš-li sílu, abys hořel a šířil světlo, aspoň je
nezacloňuj.
Kdyby na to přišlo, veškerá civilizace můţe jít k čertu,
ale hudby, té by mi bylo líto…
Těţké je milovati ţenu a současně dělat něco
rozumného.
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ÚVOD
Tématem monografie je Lev Nikolajevič Tolstoj a jeho pedagogická činnost.
V publikaci je popisován ţivot a činnost L. N. Tolstého, který je po celém světě znám více
jako geniální spisovatel a náboţenský myslitel, neţ jako tvůrce originální soustavy
pedagogických názorů a osobnost na poli lidového vzdělávání. Práce se však více zabývá
jeho pedagogickou činností, která je neméně důleţitou součástí celé jeho tvorby.
Monografie je zaměřena na tvorbu L. N. Tolstého, jeho pedagogický odkaz,
filozofickou činnost a ostatní aktivity spojené s pedagogicko-literární činností.
L. N. Tolstoj tvořil svá díla téměř přes půl století a napsal více jak 200 děl. V části nazvané
L. N. Tolstoj jako filozof je poukazováno na jeho řešení filozofických problémů týkajících
se myšlenek o smyslu a cíli ţivota, o vzájemném poměru bytí a vědomí o svobodě vůle.
Filozofické názory L. N. Tolstého se velmi promítaly do jeho pedagogické činnosti.
V další části práce je popisováno jeho pedagogické myšlení, a to v době, kdy se dával
nejvíce unášet experimentováním na jím zaloţené škole pro venkovské děti v Jasné
Poljaně. Práce je zde soustředěna na konkrétní pedagogický postoj Tolstého, týkající se
výuky, na svobodu a dobrovolnost docházky, spojenou s výběrem volby délky trvání
vyučovaných předmětů. Dalším bodem publikace je liberalistický pedagogický styl učitelů
v Jasnopoljanské škole, který dopřává ţákům dostatek prostoru pro aktivitu a nenucený
přirozený dětský projev. Upozorňuje na taktní a nevtíravou výchovu.
V práci je také zmínka o tom, kdy začaly pronikat první obsáhlejší informace o Tolstém,
jako o pedagogovi do českých zemí. Monografie obsahuje kapitolu o zaloţení
pedagogického časopisu Jasnaja Poljana a informuje o příspěvcích Tolstého do tohoto
časopisu.
Hlavním cílem teoretické části je poukázat na pedagogickou činnost a sociální pomoc
L. N. Tolstého. Zejména na jeho dílo s názvem Abeceda, rusky Azbuka. Jde o slabikář,
čítanku a početnici zároveň. Tolstoj chtěl, aby se děti učily s chutí, samy od sebe, a proto
se pustil do vytvoření poutavé Abecedy určené především dětem.
Stěţejní kapitola naší práce nás seznamuje s konkrétními formami pedagogické činnosti
L. N. Tolstého a s analýzou pedagogických principů a literárních pedagogických děl.

Empirická část je zaměřena na metodologii výzkumu, stanovení problému s cílem
výzkumu, formulaci problému, výzkumné otázky, průběh výzkumu, metodu výzkumu a
sběr dat s realizací výzkumu. Je zde pracováno s odbornou literaturou a s jinými
odbornými zdroji, zaměřenými na metodu kvalitativního výzkumu. V navazující empirické
části je provedena metoda otevřeného kódování a analýza dat vybraných kapitol. Cílem
výzkumu je pomocí otevřeného kódování, zpracování a analyzování dat interpretovat
zjištěná data. Úkolem výzkumu je pomocí znaků uvedených ve vybraných textech
L. N. Tolstého zjistit, jaký byl styl výchovy v Jasnopoljanské škole, jakým směrem se
ubírala jeho pedagogická činnost, zda byla zaměřena na svobodnou výchovu či nikoliv. Je
provedena kvalitativní metoda otevřeného kódování podle Švaříčka a Šeďové. Jako
výzkumný problém jsou vybrány kapitoly z díla L. N. Tolstého. V závěru je provedeno
shrnutí, vyhodnocení zkoumaných jevů a provedena interpretace zjištěných závěrů.
Analýza textu probíhá tak, ţe analyzovaný text je nejprve rozdělen na jednotky a kaţdé
takové vzniklé jednotce je přidělen kód – jméno či označení. Kódy jsou zvoleny tak, aby
co nejlépe vystihovaly povahu datového fragmentu ve vztahu k výzkumné otázce. Po
vytvoření kódů je v práci zaznamenána systematická kategorizace, tj. seskupování kódů
dle jejich podobnosti a souvislosti.
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K TEORETICKÝM VÝCHODISKŮM A ZÁKLADNÍM POJMŮM

Pedagogika 19. století navazuje na pedagogický odkaz idejí Komenského, Locka,
Rousseaua. Nejvýznamnější osobností pedagogiky 19. století je švýcarský pedagog Johann
Heinrich Pestalozzi (1746-1827), který sám z Rousseauova učení vycházel a povaţoval se
za jeho ţáka. (Jůva, 1997, s. 7-18).
V ruské pedagogice 19. století se setkáváme se dvěma základními směry. Prvním je
revolučně demokratická pedagogická koncepce s ideově politickým hnutím, spojená
s přeměnou ruské pozdně feudální společnosti. Druhý směr se naopak snaţí o vytvoření
ruské národní pedagogické školy bez západních vlivů, v návaznosti na základní specifické
ruské tradice. Hlavními představiteli tohoto směru jsou Ušinskij a Tolstoj (Štverák, 1983,
s. 183).
Představitelem revolučně demokratické koncepce je Vissarion Grigorjevič Bělinskij (18111848), který vystoupil s ostrou kritikou tehdejší feudální výchovy v Rusku. Vytýká jí její
stavovský ráz, kariérismus, prakticismus a její předčasnou profesní orientaci ţáků. Naopak
prosazuje Rousseaovu všestrannou výchovu opravdového člověka jako odpůrce v boji proti
feudalismu. Prosazuje Pestalozziho výchovné vyučování – výchovu mravní. Bělinskij se
zaměřuje zejména na otázky estetické výchovy, pozvedá úlohu vědy při vzdělávání
nejširších vrstev obyvatelstva. Tyto pedagogické ideje Bělinského rozvíjí i další revolučně
demokratičtí myslitelé Alexandr Ivanovič Gercen (1812-1870), Nikolaj Gavrilovič
Černyševskij (1828-1889) a Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov (1836-1861). Tito
představitelé svým pokrokovým názorem připravili v carském Rusku pole pro marxistické
pedagogické myšlení (Štverák, 1983, s. 183), (Cipro, 2002, s. 42).
Významným představitelem druhého směru ruské národní pedagogické školy 19. století je
Konstantin Dmitrijevič Ušinskij (1824-1871). Prosazoval harmonickou pedagogickou
výuku v mateřském jazyce. Celý svůj ţivot zasvětil realizaci právě těchto myšlenek
a prosazování této koncepce v Carském Rusku. Jeho neznámějšími díly jsou učebnice
Dětský svět a Mateřská řeč. Hlavním principem ve výchově je mravní člověk, který ţije
pro zájmy společnosti a miluje svou práci. Prosazoval zejména zásadu přiměřenosti,
soustavnosti, názornosti, samostatnosti a aktivnosti. Kladl velký důraz na odbornou
vzdělanost učitelů (Štverák, 1983, s. 186).

O prosazení typicky ruské pedagogiky, vycházející ze starých historických faktů, se
zaslouţil Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), který se ve své bohaté literární činnosti
soustředil na pedagogickou činnost v Rusku. Věnoval svoji pozornost teoretickým
i praktickým otázkám pedagogiky. Tolstoj kritizoval nejen ruskou feudální výchovu, ale
i formalistickou a pedantickou německou pedagogiku. Hlavním úkolem a smyslem jeho
výchovy byl rozvoj ţákovy iniciativy, tvořivosti a samostatnosti. Hlavním principem
jeho výchovy byla láska a úcta k ţákově osobnosti. Velký důraz také kladl na
pedagogickou činnost. Pedagog měl dle jeho názoru stále hledat nové formy a metody
výchovy, které přizpůsobí svým ţákům. K jeho nejvýznamnějším pedagogickým názorům
patří idea volné školy se svobodnou docházkou, bez norem a pevně stanoveného učebního
plánu a zejména bez napomínání a trestání. Odmítal právo státu vnucovat lidem výchovu
(Štverák, 1983, s. 190-194).
1.1

Stav tématu v domácí, cizojazyčné a zahraniční literatuře

Lev Nikolajevič Tolstoj a jeho tvorba, spolu s pedagogickou činností, se staly tématem
mnoha autorů nejen v Rusku, ale i v ostatních zemích. A to jak za jeho ţivota, tak
i mnohem později po jeho smrti. Jeho činnost byla autory často kritizována i chválena,
někdy obojí jedním autorem.
Jevgenij Markov
Důleţitá kritika Tolstého, jako praktika, teoretika a učitele v Jasnopoljanské škole, vyšla
v ruském Věstníku. Jejím autorem byl učitel ruského gymnázia Jevgenij Markov. Markov
navštívil Jasnopoljanskou školu a napsal o její činnosti rozsáhlou práci, spíše monografii,
kterou na sebe upozornil. Markov se jako typický ruský liberál, na rozdíl od Tolstého,
zabýval celým pojetím vědy spojeným se školskou prací, zatímco Tolstoj měl stále ve své
činnosti na paměti zejména vůli lidu a jeho vliv. Markov však spíše poukazoval na nutnost
vlivu inteligence, zatímco lid byl pro něj jako činitel aţ druhořadý. Markov uvádí, ţe hrabě
Tolstoj ctí lid víc, neţ je zdrávo a zapomíná na převahu vyšší vzdělané třídy nad třídou
prostou. Markov neuměl podřídit školu lidu, spíše uváděl, ţe se škola málo oddálila od
lidových názorů. Je tedy jasné, ţe Markov zcela odmítal názor Tolstého, aby se učitelé
řídili podle ţáků (Zelinskij, 2005, s. 8).

Naproti tomu však Jasnopoljanskou školu Markov ve své práci velice chválil, uvedl, ţe je
lepší neţ jiné obecné školy, avšak nemůţe být vzorem pro ţádnou z nich. Ne z důvodu
působení pedagogických názorů Tolstého, ale proto, ţe o školu pečoval člověk vzdělaný,
nadaný a bez finančních problémů. Dalším důleţitým faktem úspěchu Jasnopoljanské
školy bylo to, ţe byla vedena spíše jako rodina, neţ jako škola.
Markov v závěru svého díla uvádí, ţe práce Tolstého, jako pedagoga, je protkána vášnivou
sympatií k předmětu a znalostem lidu. „Jasnaja Poljana dokazuje, ţe pedagogika skutečně
můţe býti ţivou vědou, a ţe zpráva školní v ústech nadaného člověka mění se ze suchého
přehledu v rozkošnou povídku psychologickou a básnickou…“ (Zelinskij, 2005, s. 63).
Maxim Gorkij
„Vzpomínky na Lva Nikolajeviče Tolstého“ napsal Maxim Gorkij v roce 1920. Gorkij je
začal psát v období, kdy se Tolstoj zotavoval po těţké chorobě v Gaspaře na Krymu.
Gorkij se v roce 1902 vyskytoval v blízkosti Lva Nikolajeviče Tolstého a občas sám
a někdy i s přáteli jej navštěvoval. Právě tehdy si Gorkij zapisoval na útrţky papírků své
bezprostřední dojmy z návštěvy u Tolstého a část těchto zápisků vydal v knize.
„Vím o nic hůř, neţ jiní, ţe není člověka, jenţ by byl hodnější názvu genius, ale není také
člověka sloţitější povahy, plného protiv a přec ve všem krásného. Ano, ano ve všem.“
(Červinka, 1930, s. 264).
Gorkij v knize popisuje podrobně jednotlivá setkání s Tolstým, kde jej nejen obdivuje,
rozumí mu, ale někdy i nechápe a diví se jeho jednání a chování. Poukazuje na to, ţe je
potřeba Tolstého nejen slyšet, ale i vidět. Jak z něj při kaţdém vyřčeném slovu čiší
nevyjádřitelná krása plná venkovské prostoty. Síla jeho slov vyplývá z chvění mimiky
jeho obličeje, z pronikavého pohledu, ze záření jeho očí a neposledně v intonaci jeho
hlasu. Vţdy z úryvků vyplývá, ţe jej jako člověka obdivoval a váţil si ho, byť bylo velmi
těţké mu porozumět a uţ vůbec se nedalo předpokládat, jak se zachová. Jeho smrt Gorkého
velice zasáhla.
„Zemřel Lev Tolstoj! Došel telegram a v něm docela všedními slovy oznámeno – zemřel!
Udeřila mne do srdce ta zpráva a zaplakal jsem bolestí a touhou. A vidím, co v ţivotě
obsáhl tento člověk, jak nadlidsky moudrý byl a – nadlidsky výhruţný!“ (Červinka, 1930,
s. 281).

Jaroslav Vrchlický
Z „Moderních Majáků“
„Tolstoj, ta mystická a velká duše čistá,
zřel v ruském muţiku, jak trpí lidstvo celé,
vrhl, paprsek soucitu v bludišti viny stmělé,
chud sám se stal třináctým apoštolem Krista.“
(Červinka, 1930, s. 485).
Karel Kramář – první československý premiér
Karel Kramář se narodil se 27. srpna 1860 ve Vysokém nad Jizerou a zemřel v roce 1937.
V roce 1890 Karel Kramář odjíţdí na svou první cestu do Ruska. Na tuto cestu se velice
připravoval pomocí podkladů a doporučujících dopisů T. G. Masaryka, jeho přítele.
Začátkem března se konečně vydal na cestu do Ruska, které si ihned zamiloval. Dokonce
zde našel svoji ţivotní osudovou lásku, pozdější druhou manţelku Naděţdu Nikolajevnu
Abrikosovou. V Moskvě se Karel Kramář setkává s mnoha zajímavými lidmi tehdejší
doby, především s profesorem Nikolajem Jakovlevičem Grotem. S ním se později
vypravuje na návštěvu L. N. Tolstého do Jasné Poljany. Na Karla Kramáře velmi
zapůsobila statná postava L. N. Tolstého v selském oděvu, byl ze setkání s L. N. Tolstým
velmi nadšen. L. N. Tolstoj jej velmi vlídně přijal a pozdravoval jejich společného přítele
T. G. Masaryka (Lustigová, 2007, s. 22).
Při jejich debatách, nejčastěji se sociální tématikou, se občas názory Karla Kramáře
a L. N. Tolstého rozcházely. Karel Kramář si jeho názorů velmi váţil, přesto si
uvědomoval, ţe názory L. N. Tolstého často zůstanou pouhými nesplněnými ideály.
I přesto, ţe sociální teorie L. N. Tolstého nevedou k sociálním reformám, jsou pouze
jakýmsi pokusem o ně, zůstane nám všem v paměti jako sociální reformátor. Neboť z jeho
celé osobnosti vychází na kaţdém kroku láska k lidu, především k bídným v lidské
společnosti (Červinka, 1930, s. 481).
„ I kdybyste chtěli mu ukázati pochybenost jeho názorů ze svého stanoviska, bude vám to
těţké, nejen z úcty k starci a velikému spisovateli, nýbrţ hlavně proto, ţe všecky jeho snad

mylné názory ozářeny jsou nezištnou, nekonečnou láskou k lidu, k niţším, trpícím. …“
(Červinka, 1930, s. 477).
Karel Kramář byl návštěvou u L. N. Tolstého velmi nadšen i přesto, ţe moskevská
společnost se dívala na L. N. Tolstého velmi kriticky. Rozdíl mezi tím, co se děje ve
společnosti a tím, co hlásá L. N. Tolstoj, si uvědomoval i sám Karel Kramář, viděl v jeho
myšlenkách velkou dávku pesimismu.
1.2

Vztah tématu k sociální pedagogice

Počátky sociální pedagogiky lze zasadit jiţ do období po třicetileté válce, kdy začíná
nastupovat etapa racionálního myšlení, úsilí o hospodářský rozvoj, později vznik
manufaktur a odtud průmyslové výroby. S takovýmto rozvojem byl spojen nový směr
společenského ţivota, který sebou přinesl řadu problémů, a to hlad, bídu, opuštěné děti,
ţebravou toulající se mládeţ, která vedla delikventský ţivot. Největší průmyslový rozmach
nastal v západní Evropě, zejména v Německu, jiţ na konci 17. století a v 18. století. To vše
svědčí o tom, ţe vznik sociální pedagogiky směřuje do západní Evropy – do Německa
(Klapilová, 2004, s. 5).
Vývoj spojený s rozvojem průmyslu a společenských změn ve světě spolu s důsledkem
Napoleonských válek a jejich dopadů vede k nutnosti řešení sociálních problémů tímto
vzniklých. Řešením této problematiky se zabývá celá inteligence té doby, filozofové
pedagogové, sociologové. To vše vede k počátkům sociální pedagogiky (Klapilová, 2004,
s. 7).
Tolstoj sám uvádí, ţe na jeho názory v pedagogické činnosti měl největší vliv J. J.
Rousseau a Auerbach Berthold. To oni určili směr, kterým se vydal na cestu učitele
a vychovatele. Tolstoj jiţ jako mladý četl spisy Rousseaua, neboť se velmi ztotoţňoval
s jeho názory, a to láskou k přírodě a k primitivnímu selskému ţivotu (Velemínský, 1923,
s. 114).
Rozdíl mezi Rousseauem a Tolstým byl v tom, ţe Rousseau uváděl osvobození dítěte
názorně pouze na jednom ţáku, zatímco Tolstoj se snaţil o svobodnou výchovu
a svobodné vzdělání na celé třídě 40 ţáků s pravidelnou školní docházkou
(Velemínský, 1923, s. 117-118).

Tolstoj také směroval pozornost k dospělým a v roce 1887 zaloţil v Rusku jako první
„Sdruţení proti pijáctví“, kdo do tohoto sdruţení vstoupil, musel svým podpisem stvrdit,
ţe nebude nikdy pít alkohol a ani ho nikomu nabízet. Toto sdruţení však nemělo ţádný
úspěch (Velemínský, 1923, s. 99).
„U Tolstého je nejcennější jeho snaha uplatňovat pedagogickou zásadu zřetele
k individuálním zvláštnostem dětí, jeho neustálé pedagogické hledání, naprostá oddanost
pedagogické práci a trvalá pohotovost k pedagogické tvořivosti. Tolstoj vypracoval pro
ţáky počáteční školy na svou dobu dokonalé učebnice, které vynikají svou uměleckostí,
přístupností jazyka i obsahu, jakoţ i hlubokým humanistickým zaměřením.“(Štverák, 1983,
s. 195).
1.3

K základním pojmům

Základní pojmy, vyskytující se snad v kaţdém díle Tolstého, jsou odrazem jeho ţivota.
Tolstoj se snaţil po celý svůj ţivot, vyjma dospívání ve společnosti šlechty v Petrohradu
a Moskvě, starat o druhé, pomáhat jim a vzdělávat je. Jako umělec působil Tolstoj na
mládeţ jejími vlastními prostředky, realisticky odpozoroval její způsob myšlení a slovní
zásobu, coţ vše pak pouţil při psaní literatury pro lid.
Vzdělání a výchova – jsou dva rozdílné pojmy.
Vzdělání – je svobodné a proto oprávněné a správné, výchova je násilná, a proto
neoprávněná a nesprávná, - nelze ji odůvodnit rozumem, a proto nemůţe být předmětem
pedagogiky.
Výchova jakoţto jev má svůj původ: a) v rodině, b) ve víře, c) ve vládě, d) ve společnosti.
(Tolstoj, 1957, s. 271).

Umělecko - mravní výchova – Tolstoj ve svých povídkách pro lid čerpal z ţivota prostých
selských lidí, z jejich vyprávění. Toto vyprávění pak upravoval ve svých povídkách, kde
usiloval o určitý výraz mravního pohledu. V těchto povídkách pro lid vyjadřuje, ţe kaţdé
mluvené či psané slovo je potřebné vţdy, kdyţ něco správného ukazuje, kdyţ popisuje, co
lidé dělají, co mají dělat, co je špatné, co naopak správné. Kdyţ slova ukazují jedinou
správnou cestu vůle boţí, která vede k mravnímu spořádanému ţivotu. Tato umělecko-

mravní výchova se odrazila jak v ruské mládeţi, tak i v celém ruském lidu (Velemínský,
1923, s. 102).
Škola a vyučování – toto téma provázelo Tolstého celý jeho ţivot. Měl jednu velkou
zásadu, a to, ţe lidé jsou šťastní, kdyţ mají lásku. Toto se tedy snaţil aplikovat i do práce
ve škole. Snaţil se, aby i ostatní učitelé sdíleli jeho hlavní myšlenku, ţe učit a vychovávat
znamená také zdokonalovat sám sebe. (Velemínský, 1923, s. 105).
Svobodná výchova – Tolstoj odsuzoval autoritativní výchovu. Dle Tolstého byla
svobodná výchova zaloţena na tom, ţe dítě je vlastně nezkaţené, kaţdý se rodí plný dobra.
To vše si přinášel z učení Rousseaua. Stopy Rousseauových spisů jsou ve vývoji Tolstého
velmi patrny. Tím, ţe dítě k něčemu nutíme, něco mu přikazujeme, tím vlastně brzdíme
jeho přirozený vývoj. Svobodná výchova je o tom, ţe se dítě samo rozhodne, má moţnost
výběru a jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Tolstoj byl aţ do konce
svého ţivota zastáncem svobody dítěte a práva na nerušený vývoj dítěte jako individuality.
(Velemínský, 1923, s. 112).
„Svobodná výchova byla pro Tolstého, hlavně v šedesátých letech, procesem spontánního
odhalování vysokých mravních kvalit od narození prý dětem vlastních, procesem
obohacování jejich vědomí za opatrné pomoci pedagoga, který nemá právo nucením
působit na formování dětských názorů.“ (Vejkšan, 1957, s. 64).

Nenásilí – celoţivotní filozofie a způsob jednání a chování. Jde o to, šířit kolem sebe
dobro a nepáchat zlo. Svým konáním pomáhat všem, šířit kolem sebe pohodu, klid, důvěru,
lásku. Aktivní nenásilí je ţivotní styl a postoj k tomu, co se děje kolem nás. S nenásilím se
můţeme setkat v budhismu, islámu 2, křesťanství. Symbol aktivního nenásilí je tvořen
dvěma kruhy. Vnitřní kruh představuje jednotlivce a vnější kruh je pak společnost
rozprostírající se kolem něho. Aktivní nenásilí nás učí chovat se tak, jak chceme, aby se
k nám chovalo okolí. Proto je menší kruh – člověk, spojen s vnějším kruhem - společností
z obou stran dvěma polokruhy jako symbolem vzájemného ovlivňování se. Velmi
významnými představiteli nenásilí jsou nejen Lev Nikolajevič Tolstoj, ale i Immanuel
Kant, Albert Einstein, Móhandás Karamčand Gándhí, Martin Luther King.
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Názornost – zde jde potřeba se opírat o smyslové vnímání předmětů. Informace, které si
ukládáme do paměti, musíme nejdříve zachytit smyslovými orgány. Smysly nám definují
realitu vnějšího světa. Máme paměť zrakovou, čichovou, sluchovou, chuťovou
a hmatovou. Pro kaţdý smysl je v mozku vyhrazena určitá část. Informace, které přichází
z jednotlivých smyslových orgánů, jsou nejprve hodnoceny odděleně v jednotlivých
mozkových částech a potom jsou integrovány do celkového obrazu. Motorická paměť,
která nám umoţňuje vnímat polohu našeho těla a předmětů v prostoru, doplňuje a zvyšuje
počet informací zachycených pěti základními smysly.
Klevetová a Dlabalová (2008) uvádějí, ţe:
10% si pamatujeme z toho, co slyšíme,
15% si pamatujeme z toho, co vidíme,
20% si pamatujeme z toho, co současně vidíme i slyšíme,
40% si pamatujeme z toho, o čem diskutujeme
80% si pamatujeme z toho, co přímo zaţijeme a děláme
90% si pamatujeme z toho, co se pokoušíme naučit druhé.
(Klevetová a Dlabalová, 2008 s. 11-13).
Uvědomělost – jde o to, aby ţák v první řadě rozuměl tomu, co je po něm poţadováno.
Musí také sám pochopit důleţitost věcí. Je potřeba, aby si sám uvědomil, jaký pro něj
budou mít význam v budoucím praktickém ţivotě.
Volná škola - výuka bez osnov – jde o svobodnou školu, ve které mají děti nezvyklou
volnost. Není zde předepsáno, co se právě bude učit, dělat. Nejsou ţádné osnovy, je
vyloţeně na dětech pro co se rozhodnou, co budou podnikat. Součástí volné výchovy je
také neznámkování. Vnější motivace hrozby, ale i pochvaly, jsou podle principů volné
školy pomíjivé, někdy aţ škodlivé. Volná škola klade velký důraz na samostatnost,
zodpovědnost, ne na závislost na odměnách či trestech. Důleţitým prvkem volné školy je
svoboda, a té se děti ve škole učí. Úzce se svobodou souvisí dovednost i zodpovědnost,
které se děti učí a která má velký význam v budoucím ţivotě ţáka (Růţička, 1957, s. 7-9).
Individuální přístup – kaţdý z nás je jiný, kaţdý z nás má jiné vlastnosti a moţnosti,
kaţdý z nás je jedinečný. Proto je, nejen ve výchově, velmi důleţitý individuální přístup
k jedinci.

Profesor Vejkšan uvádí v souvislosti s výukou v Jasnopoljanské škole, ţe vývoj tvořivých
sil dětí není moţný, nepočítáme-li s jejich individuálními zvláštnostmi. Současná výchova,
jak ukazoval Tolstoj, stírá individuální vlastnosti dítěte. Bojoval proti šablonovitosti
a mechaničnosti ve výchovné a vzdělávací práci, pozorně zkoumal své ţáky a snaţil se
přitom najít nejsprávnější přístup ke kaţdému jednotlivému dítěti. (Vejkšan, 1957, s. 72).
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LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ A JEHO PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Pedagogická činnost L. N. Tolstého k nám začíná pronikat v šedesátých letech 19. století.
Jiţ od roku 1889 se pravidelně v českých pedagogických časopisech vyskytují články
poukazující na Tolstého pedagogickou činnost, na jeho názory na výchovu a vyučování.
Také jsou zveřejňovány překlady jeho čítankových povídek a článků o Tolstém jako
o pedagogovi (Tolstoj, 1957, s. 5).
Tolstého pedagogická činnost nebyla soustředěna pouze na teoretické statě o potřebě
vzdělávání prostého lidu a psaní učebnic a textů, ale především na to, ţe sám působil
jako učitel venkovských dětí v Jasné Poljaně. Svoje pedagogické názory a zkušenosti
sepisoval a později je vydával v časopise Jasnaja Poljana, který pro šíření vzdělávání lidu
zaloţil. Ústřední myšlenkou a později zásadou Tolstého byla svobodná výchova,
rozvoj individuálních zájmů a dobrovolnost. Jeho základním kritériem v pedagogice
jsou svoboda ve výuce a jako metodu uvádí pedagogovu zkušenost. Pod pojmem „svoboda
výuky a výchovy“ nalezneme v jeho pojetí právo ţáka na rozhodnutí, zda bude či nebude
navštěvovat školu, zda bude či nebude poslouchat učitelův výklad a bude mít právo na
výběr obsahu a metody výuky. Správná metoda výuky byla podle Tolstého ta, kterou si
ţáci sami vybrali a byli s ní spokojeni (Rolland, 1957, s. 220).
Tolstoj se také jako jeden z prvních představitelů ruské pedagogiky zajímal o vliv
mimoškolní výchovy. Zastával názor, ţe nevědomé vzdělání, ať uţ působením divadla,
různých přednášek, či čtení knih, má mnohonásobně silnější vliv na jedince, neţ povinná
školní docházka. Právě na cestách po Evropě si Tolstoj povšiml, ţe ve městech je lid
vzdělanější, neboť vede více naučný ţivot, neţ lid na vesnici, a to i v tom případě, ţe
výuka ve městě i na vesnici je totoţná (Velemínský, 1923, s. 53).
Výchova podle Tolstého musí být také taktní a nevtíravá. Veškerá činnost Tolstého je
protkána mocnou láskou k lidu, ve svém učení uplatňuje princip sociální aktivity dítěte
a lidu. Podle Tolstého má škola ţákům dopřát vědomosti, pohyb, umění se vyjadřovat
a zábavu. Tím, ţe se Tolstoj drţel celý ţivot svých zásad, a to nejen v oblasti pedagogiky,
stal se jedním z největších reformátorů spisů pro lid (Velemínský, 1923, s. 113).

2.1

Lev Nikolajevič Tolstoj a jeho biografie

Lev Nikolajevič Tolstoj ţil v průběhu let 1828-1910, coţ je 82 let. Proţil svůj ţivot v době,
kdy v ruské říši vládl feudální řád, který záhy vystřídal kapitalismus a v roce 1905 kdy se
Rusko ocitá na prahu socialistické revoluce. Tolstoj se tedy osobně stává účastníkem
historicky velmi významných událostí dějin Ruska. Tvorba Lva Nikolajeviče Tolstého
vznikala v průběhu takřka půl století.
Lev Nikolajevič Tolstoj se narodil 28. srpna (9. září podle nového kalendáře) v roce 1828
v Jasné Poljaně. Pocházel ze staré šlechtické rodiny s ustáleným způsobem ţivota,
se stavovským pojetím morálky a cti.
Lev Nikolajevič Tolstoj vyrůstá v rodině se svými třemi staršími bratry Nikolajem,
Sergejem, Dmitrijem a sestrou Mášenkou. Ve dvou letech umírá Tolstému matka. Po smrti
matky vypomáhá v rodině jejich vzdálená příbuzná, tetička Taťána Alexandrovna
Jergolská. Její nesobeckost a touha ţít pro druhé Tolstého silně ovlivňuje a rozvíjí v něm
lásku k lidem. Zejména přesvědčení o nezbytnosti přispívat podle svých moţností
k uspořádání vztahů mezi nimi. Záhy po dosaţení devíti let mu umírá i otec a z Tolstého
a jeho sourozenců se stávají sirotci. Brzy po smrti otce umírá i babička, otcova matka,
která se o Tolstého a jeho sourozence také starala. Poručnictví tedy přechází na sestru jeho
otce, tetičku Alexandru Iljiničnu Osten-Sakenovou, která se řídí všemi přikázáními a ţije
jako skutečná křesťanka. To vše ovlivňuje ţivot malého Tolstého a vrývá se do jeho mysli.
Později ve stáří se vynoří období, kdy Tolstoj začíná řešit otázku – jak vlastně ţít. Po třech
letech svého pěstounství však i teta náhle umírá. To vše se odráţí v citlivé duši Lva
Nikolajeviče Tolstého a s největší pravděpodobností i v jeho neustálém strachu o své
zdraví a z nemocí, které mohou přijít (Nešpor, 1971 s. 7-9).

Lev Nikolajevič Tolstoj spolu se svými bratry studoval na univerzitě v Kadani. Studoval na
fakultě východních jazyků s koncepcí diplomatické kariéry. Z tohoto oboru později přešel
na právnickou fakultu (Rolland, 1957 s. 239).
V dubnu roku 1847 odjíţdí L. N. Tolstoj do Jasné Poljany a jeho přesvědčením je zde začít
nový ţivot. Pod vlivem děl Rousseaua i dalších utopických socialistů, šířících se tehdejším
Ruskem, se chce stát dobrým člověkem pečujícím o materiální blahobyt i duchovní
povznesení svých poddaných. Vedle těchto ideálů hodlá provádět i velký experiment

týkající se sebevzdělávání a sebevýchovy, rozdělený do dvouletého plánu, zahrnujícího dle
jeho mínění vědecké obory nejdůleţitější pro ţivot. Také se však chce zabývat studiem
světových jazyků, medicíny, zemědělství, dějepisu, zeměpisu, statistiky, matematiky
a ostatních přírodních věd. To vše hodlá završit disertací. Svůj program však není schopen
realizovat. Dále se věnuje pouze zájmu a studiu ruské literatury.
Z neschopnosti realizovat své plány, jako je dát štěstí jiným a změnit zcela svůj ţivot,
nezůstal Tolstému ţádný smysl, proč by měl dále ţít na vesnici. Odjíţdí tedy z Jasné
Poljany a vrací se mezi aristokratickou společnost. Zde podléhá nezřízenému ţivotu
aristokratické mládeţe s karetní hráčskou vášní. Tato etapa přivede mladého Tolstého
téměř k finančnímu zruinování. Roztrpčen pocitem viny a svým ţivotem mezi aristokraty
se vrací zpět do Jasné Poljany, odkud odjíţdí na Kavkaz. Odjezdem na Kavkaz unikl
svodům aristokratické společnosti, nepřestává však být ve svém nitru aristokratem
(Nešpor, 1971 s. 15-19).
V listopadu 1853 vstupuje Tolstoj do armády a slouţí jako junker a později jako praporčík
v Kavkazské armádě. V roce 1854 odchází s hodností podporučíka k Dunajské armádě do
Sevastopolu. Po pádu Sevastopolu se na podzim roku 1855 vrací zpět do Petrohradu. Zde
se potkává s Turgeněvem, Nekrasovem, Černyševským, Gončarovem, Druţininem a jiným
spisovateli z krouţku Sovremenik. Zde se uskutečňovaly dlouhé politické, filozofické
a etické hovory. Tolstému, poznamenaného boji v Sevastopolu, zdály se tyto hovory
nedůleţité a plné lţí a neupřímnosti. V té době se Tolstoj velmi přátelil s Turgeněvem,
avšak vztahy mezi těmito dvěma velikány byly protkány různými malichernými hádkami
(Houška, 1949, s. 10-13).
Tolstoj si na vojně začínal uvědomovat, ţe je potřeba lépe zacházet s prostými vojáky,
neboť na nich spočívá hlavní tíţe celého boje. Proto je v roce 1856 na vlastní ţádost
propuštěn z armády s hodností poručíka a vrací se zpět do Jasné Poljany. V roce 1857
začíná uskutečňovat svoji dlouho plánovanou cestu na západ, kde navštěvuje Francii,
Švýcarsko a Německo. Cesta po Evropě jej však zklamala, viděl zde jen falešný lesk
bohatých vrstev a chudobu té nejniţší vrstvy. To vše jej přivádí na myšlenku návratu do
Jasné Poljany, kde se Tolstoj znovu zamýšlí nad otázkou, jak můţe umění zlepšit ţivot.
V tu dobu Tolstoj jiţ jako slavný spisovatel zanechává své literární činnosti a zakládá
v Jasné Poljaně školu pro vesnické děti (Nešpor, 1971, s. 62-66).

Tolstoj se v roce 1862 oţenil se Sofií Andrejevnou Bersovou, které bylo tehdy 18 let
a stejně jako Tolstoj byla šlechtického původu. V manţelství se jim narodilo třináct dětí,
pouze osm z nich se doţilo dospělosti. Toto období šedesátých let 19. století ve šťastném
manţelství je pro Tolstého nejklidnější a nejsvětlejší období jeho ţivota. Odrazem této
ţivotní pohody je jeho největší román světové literatury 19. století, velkolepá epopej
„Vojna a mír“ (Nešpor, 1971, s. 84-88).
Období roku 1868 aţ 1872 strávil Tolstoj nad vznikem Slabikáře pro děti. Po dlouhé práci
jej konečně vydává a obnovuje svoji praktickou pedagogickou činnost.
V rozmezí let 1873 aţ 1877 pracuje na románu „Anna Karenina.“ Práce na tomto románu
přivádí Tolstého zpět na myšlenku, jak vloţit do svého ţivota smysl, dobro a hledání
nových hodnot. Tolstoj věřil, ţe návod, jak najít smysl ţivota, najde u prostého lidu.
Největší sblíţení s lidem mu mělo pomoci řídit se stejnými náboţenskými pravidly,
účastnil se bohosluţeb, navštěvoval kláštery. Vedle pochybností o lidských vztazích byl
Tolstoj znepokojen také poměry ve společnosti. Aby se vyvaroval zbrklých soudů,
zkoumal poměr církve ke státu a k učení Kristovu. Z tohoto studia vzniklo jeho pojednání
„Církev a stát“. V souladu se zkoumáním podstaty lidského ţivota řeší Tolstoj také otázku
nesmrtelnosti člověka. O své pojednání o církvi a státu se touţil podělit se svými blízkými,
kteří však s jeho náboţenským hloubáním nesympatizovali (Nešpor, 1971, s. 124).
V roce 1881 se Tolstí stěhují do Moskvy, přesto se však Tolstoj kaţdé léto vrací zpět do
své Jasné Poljany. V tomto období začíná být Tolstoj nespokojen se svým ţivotem, se
sebou samým a se způsobem ţivota celé rodiny. To samozřejmě vyvrcholí konflikty mezi
ním, manţelkou a dětmi. Nikomu z nich se nelíbí rozhodnutí Tolstého, ţe by si ponechali
pouze Jasnou Poljanu a výnos z prodeje ostatních statků a majetku byl rozdělen mezi
chudé a nuzné obyvatele Poljany.
V roce 1901 dolehl na Tolstého neustálý zápas o obhajování jeho názorů a jeho
spisovatelská činnost ho tak vyčerpala, ţe onemocněl. Lékaři mu doporučili pobyt
v Krymské Gaspaře, kam Tolstoj odjel. Zde se setkal s Čechovem a Gorkým. I přes své
onemocnění pomalu začíná Tolstoj pokračovat ve své literární činnosti. Bohuţel se jeho
zdravotní stav v roce 1902 prudce zhoršuje, ale díky pomoci lékařů a jeho tělesné odolnosti
se mu podařilo nemoc překonat. Blízkost smrti jej však zcela změnila, stal se pokorným
a krotkým a vrací se opět do Jasné Poljany. Zde jakoby opět oţil a byl z něj ten samý
bouřlivák jako dříve. Věnoval se zde literární činnosti. Přesto jej však opět tíţila situace

nejen v rodině, ale i poměry v Rusku a na celém světě. Proto v říjnu 1910 odchází od
rodiny a přehodnocuje celý svůj ţivot a vztah ke své milované ţeně. Píše své ţeně Sofii
dopis, ve kterém jí vysvětluje svůj rozporuplný ţivot a ať mu odpustí, ţe od ní odchází,
neznamená to však, ţe by si na ni stěţoval. Poukazuje pouze na jejich zcela odlišný pohled
na způsob ţivota, na celé bytí. Přesto však s láskou vzpomíná na jejich společný ţivot.
Svůj odchod podniká jiţ jako osmdesáti dvouletý stařec. Odjíţdí za dcerou Marií, odkud
pak chtěl dál do Bulharska či na Kavkaz. Cestou se však nachladí, dostane horečku a je
nucen vystoupit na ţelezniční stanici Astapovo. Přes všechnu péči přednosty stanice
a povolaných lékařů z Moskvy dostává Tolstoj zápal plic a jeho stav se velmi zhoršuje.
Přijíţdí celá jeho rodina a stanice Astapovo se stává místem plným nejen rodiny, ale
i ţurnalistů, policie a duchovních. Pro co Tolstoj ţil, s tím také umíral a to byla starost
nejen o rodinu, ale i ostatní lidi (Tolstoj, 1971 s. 173).
„Chmurné jitro 7. října 1910 bylo posledním. Srdce tlouklo stále slaběji, zastavovalo se
a znovu rozbíhalo aţ v šest hodin a pět minut utichlo navţdy ……“ (Červinka, 1930 s.
452).
2.2

Lev Nikolajevič Tolstoj jako spisovatel, filozof a pedagog

2.2.1 Lev Nikolajevič Tolstoj jako spisovatel
Jak se prolíná celý Tolstého ţivot různými etapami, tak samozřejmě tomu odpovídá
i různorodost jeho děl. Jeho mnohostranné ţivotní etapy mají dopad i na odlišnosti názorů
v jeho tvorbě. V průběhu svého ţivota napsal spoustu děl, stal se celosvětově uznávaným
spisovatelem, byl veřejnosti znám hned v počátcích své tvorby. Spisovatelská činnost je
v práci zaměřena pouze na jeho nejznámější díla, neboť za celý svůj ţivot napsal přes 200
děl. Jeho pedagogické literární činnosti je věnována další zvláštní kapitola.
Počátek jeho tvorby je ovlivněn tím, ţe Tolstoj je nešťastný, plný vnitřních zmatků.
Vstupuje do armády na Kavkaz, ve které carské Rusko bojuje s horskými kmeny. Kavkaz
spolu se svými kouzly přírody, uprostřed nebezpečenství války, rodí Tolstoje jako
spisovatele. Zde v roce 1851 tvoří Tolstoj své první dílo „Dětství“, které je protkáno jeho
vzpomínkami na dětství. Toto dílo má velký ohlas v celé Evropě a proto píše ještě další
povídky „Chlapectví“ a „ Jinošství“. Jde vlastně o vznik autobiografie plné vzpomínek na
překrásné, nevinné a radostné dětství (Nešpor, 1971 s. 16-17).

Po vypuknutí Krymské války v roce 1854 v Rusku spěchá mladý Tolstoj do ohroţeného
Sevastopolu. Zde v roce 1855 pln úzkosti o sebe, ţivé i umírající, píše “Sevastopolské
povídky.“

V první povídce „Sevastopol v prosinci 1854“ popisuje zanícené hrdinství

a euforii vojáků. Druhá a třetí povídka „Sevastopol v květnu 1855“ a „Sevastopol v srpnu
1855“ jsou jiţ protkány nemilosrdnou pravdou o strašné, nerozumné a nelidské válce. Ze
Sevastopolu odjíţdí Tolstoj zpět do Petrohradu, kam přijíţdí jako sevastopolský hrdina
a slavný spisovatel. O jeho díle se píší samé pochvalné články (Nešpor, 1971, s. 44-47).
Tolstoj při svých cestách v roce 1857 po Evropě vytváří povídky „Luzern“, „Albert“,
„Trojí smrt“ a „Rodinné štěstí“. Pobyt v Evropě ho však zklamal, vidí zde lţivou morálku
privilegovaných vrstev.
V letech 1863 aţ 1869, v nejsvětlejším pohodovém období Tolstého ţivota, vzniká největší
román světové literatury, velkolepá epopej s názvem „Vojna a mír“. V epopeji Vojna a mír
zobrazuje Tolstoj obrovské dějství ruské historie od roku 1805 do roku 1814. Jde vlastně
o období Napoleonských válek a Vlastenecké války v roce 1812. Hlavními postavami jsou
zde Andrej Bolkonskij, Pierre Bezuchov a šlechtické rodiny Rostovových a Bolkonských
(Nešpor, 1971, 84-91).
Po napsání tohoto velkolepého díla se Tolstoj věnuje svojí pedagogické činnosti a aţ téměř
po čtyřech letech začíná psát svůj nejslavnější román „Anna Karenina“. Jde o román, jehoţ
hlavní hrdinka Anna Kareninová je krásná, mladá a okouzlující ţena. Anna má za manţela
suchého byrokratického úředníka na vysokém postu jménem Karenin. Ten se snaţí, aby
jejich společný ţivot byl veden podle nějaké úřední šablony. Anna velmi miluje svého
syna, kterého má se svým muţem Kareninem. Při seznámení s mladým aristokratem
Vronskim vzplane k němu potlačovaným citem. Anna je plně v područí šílenství vášně,
jako něčeho osudového, a to ji vede pod kola vlaku (Houška 1949, s. 21-22), (Nešpor,
1971, s. 115-123).
Po napsání románu Anna Karenina dochází u Tolstoje k bouři v duši a k zásadnímu
přehodnocení hodnot, ke změně jeho ţivotní filozofie. Na přelomu 80. a 90. let se
do podvědomí veřejnosti dostává jeho novela „Kreutzerova sonáta“. Toto dílo nás uvádí
do ţivota muţe a ţeny, který vede k tragickému zabití ţeny kvůli ţárlivosti jejího muţe.
Působivost Kreutzerovy sonáty není jen v obsahu, ale i v nové formě pojetí této novely,
neboť je velmi dramatická. Tolstoj zde spojil popis smutného ţivota manţelů
Pozdnyševových s obsáhlými meditacemi (Houška, 1949, s. 25-26).

Dalším z jeho velkých románů, u nás ne moc známým je „Vzkříšení“. Tento román je
protkán sociální a politickou tématikou tehdejšího Ruska. Zabývá se všemi vrstvami ruské
společnosti od gubernátora po politické zločince. Jeho děj probíhá po celé Rusi. Ţádné
z jeho dřívějších děl není tak silně namířeno proti carismu a kapitalismu. Do tohoto díla se
přenáší změna Tolstého názorů, jeho rozchod s aristokratickou společností a přijetí
venkovského ţivota v Jasné Poljaně se zaměřením se na jeho muţiky (Houška, 1949,
s. 27).
2.2.2 Lev Nikolajevič Tolstoj jako filozof
Tolstoj neustále hledal cestu, jak dát svému ţivotu smysl. Na první místo
v hodnotovém ţebříčku kladl solidaritu člověka s člověkem a etické chování. Velkou
část svého ţivota věnoval tomu, jak být prospěšný svým rolníkům – muţikům v Jasné
Poljaně a tomu, jak je vzdělávat. Aktivně se podílel na jejich svobodě, zrušení nevolnictví,
které v carském Rusku trvalo déle neţ v ostatních zemích.
Tolstoj viděl smysl ţivota v tom, ţe se má ţít pro druhé. Na základě svých zkušeností
v Kavkazské armádě, a zejména z bitvy u Sevastopolu, odsuzuje válku ve všech jejích
podobách. Tolstoj odsuzoval soukromé vlastnictví a prosazoval názor, ţe by půda měla
patřit všemu lidu. Chápal souvislosti mezi soukromým vlastnictvím a politickou mocí, a to
ho staví téměř aţ k marxismu. K tomu měl však daleko, Tolstoj byl spíše pacifista.
Pacifismus je postoj, který odmítá válku a násilí. Osoby, které nazýváme pacifisty, jsou
proti jakékoliv formě války, byť i osvobozující. Prvotním impulsem k tomuto postoji můţe
být náboţenská víra nebo velmi silné humanistické cítění (Nešpor, 1971, s. 128-131).
Ve svých románech a politických spisech zobrazoval Tolstoj obrázek zkaţené moderní
mládeţe a celé civilizace. Prosazoval, ţe ke spáse můţe člověk dojít pouze ţivotem podle
náboţenských zásad, s návratem k prostému venkovskému ţivotu ve stylu ruského
rolnictva. Jeho zásadní myšlenkou byl princip nenásilí. Podle Tolstého křesťanská úcta
k ţivotu vyţadovala, aby nikdo za ţádné situace proti nikomu nepouţil násilí.
Přes veškerou činnost a aktivní ţivot jej po padesátce zastihla vnitřní ţivotní krize. Vůbec
nechápal, jak je to moţné, měl rodinu, zázemí, byl mezi lidmi oblíben, zdravý i bohatý.
Začal pozorovat svoje muţiky, kteří neměli vůbec nic, a přesto se netrápili a nechtěli
končit svůj ţivot sebevraţdou. Nakonec dopěl k názoru, ţe je při ţivotě drţí jejich víra,
která jim pomáhá snášet veškeré útrapy ţivota. Tolstoj tedy začíná hledat víru, která by mu

pomohla překonat jeho ţivotní krizi. Začal hledat víru slučitelnou s jeho postavením,
s rozumem, s jeho vzděláním. Prostudoval náboţensko - filozofické směry – budhismus,
taoismus, krišnu. Pouze křesťanství mu přineslo to, co hledal. Při studiu křesťanství však
narazil na propojení světské a církevní moci, na to jak se křesťanská církev vzdálila
pravdě. Začal tedy kritizovat, jak křesťanskou, tak i světskou moc. Za to, ţe byl pouze
exkomunikován z církve, vděčil svému šlechtickému původu a světovému věhlasu svých
děl. Tak se stal Tolstoj křesťanským anarchistou, on sám však s tímto označením
nesouhlasil. Tolstoj bojoval proti spojení světské a duchovní moci. Tolstého náboţensko
filozofické úvahy měly velký zájem jeho obdivovatelů. Na učení Tolstého se odvolávali
jak anarchisté, tak pacifisté, církevní reformátoři i přední evropští státníci (Nešpor, 1971, s.
135-147).
2.2.3 Lev Nikolajevič Tolstoj jako pedagog
To, co L. N. Tolstoj vytvořil v pedagogice, bylo odrazem nejen celé jeho osobnosti, ale
i jeho vyhraněných světových názorů. Období, které věnoval ve svém ţivotě pedagogice,
nebylo nijak dlouhé, bylo však pro něj zásadní. Velmi důleţitá byla pro něj zejména oblast
vzdělávání venkovských dětí. Mezi ruskými pedagogy tehdejší doby měl Tolstoj postavení
zcela odlišné a to tím, ţe se v pedagogice obracel k prostému selskému lidu (Velemínský,
1923, s. 126).
Tolstého pedagogická činnosti má tři vývojové etapy.
První etapa v rozmezí let 1859 aţ 1861, je plná Tolstého idejí o dětech nevolníků,
o lidumilných vztazích mezi nevolníky a statkáři. V tomto období Tolstoj zakládá selské
školy v osadách. Jde však o typ škol, které byly v té době v Rusku běţné (Pecha, 1982,
s. 19).
Druhá etapa probíhá od podzimu roku 1861 do roku 1862, odráţí se v ní jeho cesta po
západní Evropě, kde se zabýval otázkou pedagogických teorií a školní praxe. Program
západoevropských škol velmi tvrdě kritizoval, neboť zde šlo pouze o upevnění nadvlády
nad lidem, coţ bylo proti jeho postojům. V tomto období zakládá časopis Jasná Poljana,
který je věnován pedagogice. Opět obnovuje Jasnopoljanskou školu, kterou zaloţil v roce
1849, ta však po jeho vstupu do armády a odchodu na Kavkaz zanikla. Opětovně zakládaná
škola se nese v duchu idejí svobodné volné školy. Do podmínek zaloţení školy proniklo
i zrušení nevolnictví v Rusku v roce 1861, u rolníků se začíná probouzet zájem o vzdělání.

Toto období také poznamenává smrt jeho bratra a Tolstoj se zcela ponoří do své nové role
vychovatele a pedagoga. Tolstému jde o novou školu bez donucovacích prostředků (Pecha,
1982, s. 21 - 30).
Třetí etapa pedagogické činnosti nastává v sedmdesátých letech 19. století. V tomto období
se převáţně věnuje psaní učebnic a pedagogických podkladů. Vydává znovu
přepracovanou učebnici s názvem „Novaja azbuka“ a čtyři čítanky. Opět v tomto
období působí jako učitel v Jasné Poljaně. Přehodnocuje své dosavadní pedagogické
zkušenosti a stanovuje jiţ stálé metodické teorie. Tolstoj ustupuje ve své volné škole od
pouhých experimentů k pevným metodickým statím, jak a co učit. Popisuje také rozdíly
mezi školami, jako jsou školy církevní, německé a škola v Jasné Poljaně (Pecha, 1982,
s. 34-36).
Autor Jevgenij Nikolajevič Medynskij uvádí u Tolstoje ještě čtvrtou etapu pedagogické
činnosti, a to období devadesátých let 19. století. Jedná se o pedagogické názory,
ve kterých se odráţí jeho náboţenská krize, jehoţ hlavní myšlenkou je neprotivení se zlu
a násilí. Poukazuje na brzkou mravní vyspělost dětí, na potřebu informovat děti o všech,
i slabých, stránkách jejich rodičů. Tolstoj také upřednostňuje fyzickou práci jako mravní
prvek. Zde poprvé poukazuje na pochybnosti idejí volné výchovy (Pecha, 1982, s. 36-37).
V roce 1860 napsal Tolstoj svoji první pedagogickou práci „Pedagogičeskije zametki
i materialy“, také sestavil plán práce o pedagogice v sedmi kapitolách. Nejdůleţitějším
prvkem pedagogických názorů Tolstoje je svoboda, jako základní pedagogická zásada, coţ
velmi souvisí s volností a nenásilím. Tolstoj jako učitel rád pozoroval svoje ţáky, všímal si
jejich odlišností, vlastností, coţ později pouţíval při vypracování pedagogických
teoretických poznatků. Svobodná výchova byla pro Tolstého spontánním poukazováním
na mravní kvality, které má dítě od narození. Učitel nemá nuceně působit na děti, má jim
pouze pomoci se rozvíjet při obohacování novými vědomostmi (Tolstoj, 1957, s. 64).
Sledujeme-li idealistickou podstatu Tolstého teorie svobodné výchovy na rozvoj vlastní
aktivity, tvůrčí činnosti dítěte a jím odsuzované nucené vštěpování informací dětem,
musíme si uvědomit, jak pokrokové byly jeho názory.
Velký zájem probouzela v Tolstém didaktika. Tolstoj vyhotovil originální soustavu
didaktických názorů, poukázal na pedagogiku jako vědu, která můţe novým, zcela
odlišným způsobem, neţ jaký se do té doby prosazoval, vzdělávat a vychovávat děti.

Poukazoval na výuku jako na mnohoúhelný proces, který působí na dětský intelekt. Je
potřeba také upozornit na to, ţe Tolstoj kladl velký důraz na význam názornosti při
vyučování. Bojoval také proti tzv. šablonovitosti a mechaničnosti ve vzdělávání. Při své
práci se snaţil najít ten nejlepší přístup ke kaţdému z nich. Poukazoval na význam
individuálního přístupu k dítěti. Kladl důraz na vývoj osobnosti dítěte, na podněcování
tvůrčích sil u dětí (Tolstoj, 1957, s. 70-72).
Kdyby ţil Tolstoj v naší době, byl by nazýván moderním pedagogem. Škola, ţáci
a vyučování byli důleţitou náplní celého jeho ţivota.
2.3

Stav ruského školství v době Lva Nikolajeviče Tolstého

Na začátku 19. století bylo Rusko zaostalou zemí Evropy, existovaly zde hlavní a niţší
národní školy. Zlepšení rozvoje školství v Rusku nastalo aţ po zrušení nevolnictví v roce
1861 za vlády Alexandra II. (1855-1881) vydáním Manifestu. Do roku 1861 nelze
o ruském školství obecném na venkově prakticky mluvit. Proti vzdělávání lidu byla vláda
i šlechtici, neboť dle jejich názoru, přijde-li lid k poznání, pozná svoje práva a nebude jiţ
poslouchat. To vše mělo za následek velkou negramotnost ruského obyvatelstva v druhé
polovině 19. století. Venkovská jednotřídní farní škola v carském Rusku byla domácího
rázu. Většinou se děti semkly okolo učitele v jedné místnosti a ten je měl vyučovat. Spíše
však šlo o to, ţe některý ze starších ţáků učil všechny ostatní, neboť přítomnost učitele
byla ve škole velmi mizivá. Děti se ve škole učily nazpaměť věci, kterým nerozuměly
a které nechápaly. Ve škole byly běţné fyzické tresty a vládla tam tvrdá, téměř aţ vojenská
kázeň (Tolstoj, 1910, s. 211).
Tolstoj ruské školství velmi kritizoval, poukazoval na to, ţe se děti ve škole učí především
náboţenství a stále se jen modlí, místo aby se učily řádně číst, psát a počítat. Také vytýkal
tzv. učení zpaměti, neboť toto učení nemá ţádný význam a nic pozitivního pro další vývoj
dětské osobnosti. Nazýval tehdejší školství „mučírnou“, ve které se děti bojí promluvit,
aby si nepohněvaly učitele a nepříslušel jim fyzický trest (Tolstoj, 1910, s. 212).
V carském Rusku v období Tolstého existovaly tzv. jednotřídní farní školy, trojtřídní
újezdní školy, sedmitřídní gubernální gymnázia a nacházelo se zde 6 univerzit. Farní školy
byly pro křesťany, újezdní školy pro děti kupců, řemeslníků a ostatní městské
obyvatelstvo, gymnázia pro šlechtu a úřednické děti (Štverák, 1983, s. 198).

O významnou změnu k lepšímu vzdělání lidu se vedle ostatních představitelů ruské
inteligence zasadil zejména K. D. Ušinskij, L. N. Tolstoj, N. I. Pirogov, V. G. Bělinskij.
Všichni usilovali o to, aby našli, převzali nebo vymysleli nejlepší metody vyučování čtení
a psaní.
Vissarion Grigorjevič Bělinskij (1811-1848) je povaţován za zakladatele ruské revoluční
pedagogiky. Podle něj měla výchova velký vliv na boj proti nevolnictví, ideálem pro něj
byl všestranně vychovaný člověk. Bělinskij se věnoval dětské literatuře a poukazoval na
nutnost odlišnosti literatury pro děti, neboť ta by měla obsahovat takové speciální prvky,
aby ji mohly děti lépe pochopit (Štverák, 1983, s. 184).
Konstantin Dmitrijevič Ušinskij (1824-1870) se po ukončení studia na právnické fakultě
v Moskvě věnuje nejen teoretickým pedagogickým otázkám, ale zaměřuje svoji činnosti
i na praktickou část pedagogiky. Velkou část svého ţivota strávil cestováním po
Švýcarsku, kde se zaměřil na vzdělávání ţen. Prosazoval výuku v mateřském jazyce,
spojenou s národními prvky výchovy. Ve svých pracích se zabývá myšlenkou, ţe na
formování charakteru člověka nemá vliv pouze výchova, ale také práce. Upozorňoval na
význam psychologie jako nedílné součásti vědecké pedagogiky, neboť má-li být člověk
dobrým pedagogem, musí ţáka poznat ze všech jeho stránek. Kladl důraz na humánní
přístup k dětem, dobrou znalost rodného i cizího jazyka. Ušinskij se stal zakladatelem
ruské národní školy a ruské národní pedagogiky. Jako vůbec první se pokusil pedagogiku
postavit na psychologickém základu. (Štverák, 1983, s. 190-193).
Nikolaj Ivanovič Pirogov (1810-1881) byl lékařem, chirurgem, pedagogem a profesorem
na Petrohradské univerzitě. Prosazoval obecné humanitní vzdělání. V pedagogice se
zaměřoval zejména na její praktické části. Byl velkým kritikem tehdejšího zaostalého
ruského školství (Štverák, 1983, s. 189).
V roce 1914 působí v Rusku na 700 školských zařízení, z toho 400 gymnázií, 276 škol
a 9 univerzit. Další rozvoj ruské a sovětské pedagogiky ovlivnila Velká říjnová
socialistická revoluce v roce 1917. V té době začalo vznikat nové sovětské školství, které
bylo ovlivněno socialistickými a komunistickými myšlenkami (Tolstoj, 1910, s. 214).

3

SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ČINNOST LVA NIKOLAJEVIČE TOLSTÉHO

Spolu s překlady literárních uměleckých děl L. N. Tolstého můţeme zaznamenat i odezvu
na jeho pedagogickou činnost. Zhruba od šedesátých let 19. století se jiţ někteří naši
významní pedagogové obrací k názorům ruských pedagogů na ruské školství, například
rozbory pedagogických názorů N. G. Černyševského, N. I. Pirogova, K. D. Ušinského.
Nikdo ze jmenovaných myslitelů však nevyvolal svými názory a myšlenkami takovou
mnohostrannou odezvu a tolik polemik, jako L. N. Tolstoj (Tolstoj, 1957, s. 25-30).
Celé dílo L. N. Tolstého, vytvořené v oblasti pedagogiky, vychází z jeho osobnosti. Je
aţ podivující, jak jsou všechny jeho pedagogické názory protkány hlubokým a
upřímným demokratismem a přitom je Tolstoj vlastně aristokratem.
To, co se dělo v Rusku pro vzdělání lidu, se Tolstému vůbec nelíbilo. Uţ to byly tři roky,
co Tolstoj zaloţil školu v Jasné Poljaně a přemýšlel, z čeho by se měly děti učit číst a psát.
Byl odpůrce učení zpaměti, chtěl, aby děti rozuměly tomu, co se učí a rády celý ţivot četly.
Můţe se nám to zdát velice jednoduché, ale v době Tolstého tomu tak vůbec nebylo. To jej
podnítilo k napsání Čítanky ruským školám (Velemínský, 1923, s. 75).
Tolstého čítanky jsou zcela novým typem pedagogických knih. Při psaní čítanek měl na
paměti, ţe je kniha především určena dětem. Musí být psána v duchu jejich chápání, ve
spojitosti s okolím, ve kterém se nacházejí, ve kterém ţijí. Při psaní čítanek vychází Tolstoj
ze zájmů dětí, z jejich způsobu vyjadřování. Změna tkví také v tom, ţe Tolstoj psal čítanky
v duchu uměleckém. Ve svých dílech však pamatoval na výchovu mravní i uměleckou.
Tolstého čítanky byly velmi smělým pokusem o uměleckou četbu ve škole (Velemínský,
1923, s. 75).
V celém Tolstého díle jsou obsaţeny názory náboţenské, mravoučné, sociální
i vychovatelské. Tolstoj se zabývá otázkou smyslu ţivota, problematikou ve sféře sociální,
ekonomické, soukromým vlastnictvím, výukou, rodinou, manţelstvím a v neposlední řadě
otázkou války a míru. Tolstoj ve škole přizpůsobuje obsah vzdělání potřebě
a uţitečnosti. Pedagogická činnost Tolstého vychází z té nejhlubší úcty k člověku, k jeho
přirozenému bytí, k jeho duši a k jeho tvořivým schopnostem a přání se rozvíjet (Štverák,
1983, s. 193-195).

3.1

Psaní učebnic

Při psaní učebnic snil Tolstoj o tom, ţe se podle jeho Slabikáře a čítanek budou učit
alespoň dvě pokolení dětí. Byl přesvědčen, ţe tato díla jsou z jeho tvorby nejdůleţitější
a nejuţitečnější. Předlohou mu byly americké školní učebnice, jeţ mu dovezl jeho přítel,
konzul Eugen Schuyler. Sesbíraný a přepracovaný materiál ještě prozkoušel v domácí
škole. Nakonec v roce 1872 vychází „Azbuka“ coţ je vlastně Slabikář s Čítankami. Tolstoj
uvádí v oznámení v novinách, ţe se jedná o slabikář a návod, jak naučit děti číst a psát.
Úplně první vydání Azbuky mělo čtyři silné svazky, které obsahovaly 150 – 200 stran.
V kaţdém svazku byla ruská čítanka, početnice, učebnice jazyka církevně slovanského
a poučení pro učitele (Velemínský, 1923, s. 76).
Další vydání „Slabikáře“ jiţ bylo doplněno obrázky a byla zde doporučována metoda
starodávného hláskování. Pro děti je totiţ snadnější učení, jestliţe slyší nahlas slabikování
slov. Zpočátku Tolstoj doporučuje přístup od diktování jednodušších slov aţ po ta
sloţitější slova. Tolstoj ze začátku u dětí zcela ignoroval pravopisné chyby, které jsou dány
zvláštností ruské výslovnosti (Nešpor, 1971, s. 111-113).
Čítanky byly zpracovány tak, aby upoutaly jak mluvnicky, tak i vypravěčsky. První čítanka
byla spojena se Slabikářem a byla rozdělena na čtyři části. V první části byly jen kratinké
články, v druhé části pohádky a dětské příběhy, třetí část se zabývala praktickými příklady
přírodovědeckými a čtvrtá část obsahovala dvě velké básně.
Pro mluvnické cvičení byla první čítanka zaměřena na rozdělovací znaménka a na
předloţky. Druhá čítanka se věnovala ruskému pravopisu. Třetí čítanka pak pokračovala ve
zdokonalování pádů podstatných a přídavných jmen, zaměřovala se na číslovky a
příslovce. Čtvrtá, poslední, na zvláštní tvary slovesné.
Velmi obšírně se Tolstoj věnoval pokynům pro vyučování počtů. Učil počítat starorusky.
V první početnici seznámil ţáky s číslicemi římskými a později arabskými. V druhé
početnici byli ţáci seznámeni se sčítáním a odčítáním za pomoci počítadla. Třetí početnice
obsahovala dělení, které Tolstoj spojoval se zpětným násobením. Chtěl dětem vštípit
zejména pochopení pro početní úkony, odsuzoval zmechanizování počtů. Čtvrtá početnice
obsahovala látku týkající se zlomků. Zde upřednostnil jako pomůcku různě dlouhé klacíky.
Tyto první pokusy Tolstého byly velmi kriticky ohodnoceny a Tolstoj byl poučen o nutné
změně, zejména Slabikáře. Proto celé své dílo v roce 1874 přepracoval do definitivní

podoby, které bylo vydáno ve dvanácti částech, a to slabikář, čtyři ruské čítanky, čtyři
slovanské čítanky, dvě početnice a příručka pro učitele.
Nový Slabikář – „Novaja Azbuka“ z roku 1875 začíná velmi zvolna. V první části
Slabikáře jsou pouze dvojslabičná slova s největším počtem šesti písmenek, druhá část se
skládá pouze z trojslabičných slov a teprve ve třetí části se Tolstoj dostává k trojslabičným
a delším slovům. Tolstoj chtěl, aby Slabikář obsáhl co nejvíce látky ke čtení a diktátům.
Články ze Slabikáře byly ze ţivota dětí a z prostředí, které děti obklopuje. Jsou zde bajky,
příběhy, ale i dlouhé pohádky. Slabikář obsahuje kolem sta článků. Jako první je zde ruská
část, pak slovanská, modlitby a desatero, také číslice arabské, slovanské a římské.
Přepracované čítanky zůstaly čtyři, jako v první verzi. Naproti tomu však byla první
čítanka velmi zábavná, plná vtipných bajek, krásných obrázků. V druhé čítance se Tolstoj
zaměřil na zvířátka a soucit. Byly zde uvedeny pověsti a příběhy, které čtenáře zaváděly do
oblasti dějepisu, zeměpisu a přírodopisu. Třetí čítanka měla svou zábavnou část, která měla
čtenáři přiblíţit praktický ţivot. Byla plná přírodovědeckých článků se spoustou obrázků.
Čtvrtá čítanka byla jak zábavná, tak i poučná pro venkovský ţivot. Tolstoj v ní popisoval
svým sedlákům jevy chemické, magnetismus, ale i vzduchoplavectví (Velemínský, 1923,
s. 80-84).
Tolstoj chtěl, aby bylo jeho dílo napsáno prostým jazykem, aby mu kaţdý rozuměl. Z knih
čiší láska k lidem, k přírodě, zvířatům, ale také zodpovědnost za vše ţivé. Někdy jsou jeho
články aţ přehnaně dramatické.
Úryvek z čítanky:
„Kdyţ šel Serjoţa spát, byl číţek ještě ţiv. Serjoţa dlouho nemohl usnout, pokaţdé kdyţ
zavřel oči, viděl číţka, jak leţí a dýchá. Ráno, kdyţ přišel Serjoţa ke kleci, viděl, ţe číţek
uţ leţí na zádech, noţky nataţené a ztuhlý. Od té doby uţ Serjoţa ptáky nikdy nechytal.“
(Kojzar, 1952, s. 74).
Jeho čítanky byly plné veselé nálady, byl v nich ruch, pohyb a plno humoru. Selským
dětem, které jeho povídky četly, nebyly tyto příběhy vůbec cizí. Čerpaly z kaţdodenní
zkušenosti ţivota, který ţily. Bajky uvedené v čítance jsou vybírány podle znalostí
a zkušeností venkovských dětí. V Rusku byl velký zájem o selský svět a i přes velkou
převahu selského obyvatelstva byly čítanky pro venkov přepychem. Čítankami vytvořil

Tolstoj nový typ knihy – knihy školské. Chtěl ukázat, jak má školní kniha vypadat a ţe je
především pro děti. Jejím úkolem bylo nenásilnou formou vtáhnout děti do takového učení,
které by odpovídalo dětskému vkusu. Čítanky Tolstého jsou prodchnuty silnou osobností
autora, a to je odlišuje od ostatní literatury. Tolstoj se nespokojil pouze s přepracováním
a cizími informacemi o psaní učebnic pro děti, ale vytvořil vlastní práci s vlastním
názorem spojeným s vlastním výrazem svého poměru k dětem. Slabikář a čítanky Tolstého
byly vydány v statisícových výtiscích nejen v Rusku, ale i v ostatních státech (Velemínský,
1923, s. 85-90).
3.2

Jasnopoljanská škola

V duchu Rousseauovy ideologie bylo přáním Tolstého stát se dobrým otcem svých
poddaných v Jasné Poljaně. Tolstoj, stejně jako Rousseau, byl vychován bez působení
vlivů školství, proto měl tak svobodný názor na školství.
Podle Tolstého má být školní náplní vzdělávání, v zásadě však ne nuceně školsky
organizované, ale získávané zkušeností v ţivotě. Tolstoj zcela odmítá výchovu jako
úmyslné formování lidí, dle jeho názoru je taková výchova neplodná a nepřípustná.
Poukazuje na názor Rousseaua na přirozený vývoj dítěte, kladení důrazu na svobodu,
ze které pochází ta správná výchova. Proto zakládá v Jasné Poljaně svou vlastní školu, kde
hodlá vycházet z vlastních metod vyučování a snaţí se do školy vtisknout své ţivotní
zkušenosti a vychovatelské názory. Tolstoj byl přesvědčen o neuţitečnosti nucené školní
výchovy, a proto všechny základní rysy Jasnopoljanské školy vycházejí z této teze.
Tolstoj vytváří při vyučování naprosto neformální atmosféru svobodné výuky, neboť pouze
tehdy lze podle Tolstého plně vyuţít snahu učit se. Ve škole bylo samozřejmostí, ţe ten,
kdo více uměl, pomáhal tomu, kdo znal a věděl méně. Jelikoţ měl učitel k dětem velmi
blízko, dokázal ke kaţdému najít individuální přístup. Jestliţe se začala pozornost dětí ve
třídě sniţovat, přerušil učitel vyučování a děti běhaly a hrály si venku, vţdy však
v blízkosti učitele. Děti se za sedm aţ osm měsíců naučily číst, psát a počítaly nejen
s celými čísly, ale i se zlomky (Nešpor, 1971, s. 70-74).
Jasnopoljanská škola měla dvě třídy, vyšší třída měla dvě oddělení. Škola se nacházela
v jednopatrovém domě, z toho dvě místnosti tvořily třídy pro ţáky, jedna byla kabinet
a dvě byly určeny pro potřeby učitelů. Učitelé zde byli čtyři. Dva byli starší, kteří jiţ učili
ve škole delší dobu a dva nováčci, kteří sami teprve vyšli ze školy. Ţáků bylo kolem třiceti

aţ čtyřiceti, nebyli zde ţádní začátečníci, děvčat bylo ve škole velmi málo. V té době se
povaţovala návštěva děvčat ve škole za přepych. Později, po úspěchu Jasnopoljanské
školy, počet děvčat vzrostl. Školu začaly navštěvovat i děti ze vzdálenějšího okolí. Vedle
dětí chodili v zimě, kdy nebylo tolik práce na poli, do školy i dospělí, aby se naučili číst
a psát.
„Začátečníky nemáme. První třída čte, počítá, řeší úkoly s třemi základními početními
úkony a vypravuje biblickou dějepravu, takţe se předměty dělí podle rozvrhu takto: 1. čtení
mechanické a postupné, 2. psaní, 3. krasopis, 4. mluvnice, 5. biblická dějeprava, 6. ruské
dějiny, 7. kreslení, 8. rýsování, 9. zpěv, 10. počty, 11. rozhovory z oboru přírodních věd
a 12. náboţenství.“ (Tolstoj, 1957, s. 150).
Tolstoj se sám určil jako ředitel školy s právem jakéhokoliv zasahování do výuky. Škola
začínala v 8 hodin. Děti do školy nenosily ţádné pomůcky, nedostávaly domácí úkoly
a nemusely si ani nic pamatovat. Přinášely do školy pouze svou přirozenost a vnímavost.
Učitel nikdy ţákům nic nevytýkal, ani to, ţe přišly pozdě, zajímavostí však je, ţe nikdo
pozdě nepřicházel. Pouze ty děti, které měly před odchodem do školy doma nějaké
povinnosti (Velemínský, 1923, s. 16).
„Škola je bezplatná a její první ţáci jsou z vesnice Jasné Poljany. Mnozí z těchto ţáků ze
školy odešli, protoţe jejich rodiče neuznali její učení za správné, mnozí přestali chodit,
kdyţ se naučili číst a psát a nastoupili do práce na stanici (je to hlavní výdělek v naší
vesnici).“ (Tolstoj, 1957, s. 169).
Základním bodem výuky byla ve vyučování volná kázeň s dobrovolným pořádkem. Učitelé
velmi málo zasahovali do dětských sporů a nenapomínali je. Ţáci často bez napomenutí
z různých šarvátek před vyučováním sami se usazovali do skupinek ve třídách a začínali se
učit. V době výuky se ţáci mohli různě ve třídě pohybovat a kdykoliv odcházet. Často se
však protahovala výuka aţ do pozdních hodin večerních, byť oficiálně měla skončit dříve.
Jedenkrát týdně, vţdy v neděli, měli učitelé poradu, kde podle výsledků práce sestavovali
rozvrh učiva na další týden i přesto, ţe rozvrh se zřídkakdy dodrţoval. Učitelé měnili učivo
dle momentálního zájmu a potřeb dětí.
Jasnopoljanská škola se od jiných škol lišila v metodě výuky nejen ve svém volném
přístupu, ale i v podání a vysvětlení nové látky ţákům. Tolstému šlo o co nejjednodušší,
zároveň však zajímavý způsob výkladu. Takový, který by ţáky zaujal a stal se pro ně

srozumitelným. Šlo mu o to, aby ţák postupně zpracovával nový přísun látky a mohl
sloţitějšími věcmi navazovat na ty jednoduché. Výuka mluvnice byla v Jasnopoljanské
škole brána velmi váţně, neboť Tolstoj poukazoval na její důleţitost nejen při zkouškách,
ale i v nutnosti správného vyjadřování vlastních myšlenek v běţném ţivotě.
Čtení bylo v Jasnopoljanské škole rozděleno na mechanické a postupné. Úkolem
mechanického čtení bylo skládání slov se známými znaky, zatímco postupné čtení
předpokládalo znalost spisovného jazyka. Psaní mluvnice a krasopisu se ţáci učili
současně s poznáváním a psaním písmen, slabik, slov. Tolstoj také kladl důraz na psaní
slohových úloh. Ţáci v první a druhé třídě si sami mohli vybírat z příběhu ze Starého
zákona, zatímco starší ţáci jiţ vytvářeli slohové úlohy přímo na daná témata. (Tolstoj,
1957, s. 170-195).
V předmětech Biblická dějeprava a Ruské dějiny se děti nacházely v jakémsi kruhu,
v jehoţ středu byl učitel a ten jim předčítal v Bibli a v knihách o Ruských dějinách. Po
přečtení probíhalo něco jako diskuse o přečtené pasáţi z knihy. Pokud hovořila spousta
ţáků dohromady, učitel ukázal na jednoho z nich, který měl mluvit. Takto se prostřídali
všichni ţáci. Při výuce zeměpisu byl dle Tolstého největší chybou spěch. Domníval se, ţe
je potřeba vše pečlivě vysvětlit, popřípadě názorně ukázat. Při studiu zeměkoule a jejího
pohybu kolem slunce, střídání noci a dne, Tolstoj pouţíval globus a svíčku pro větší
představivost dětí. Uváděl, ţe důleţité není to, ţe je země kulatá, ale to, jak na to lidé
přišli (Tolstoj, 1957, s. 196-220).
Kreslení a zpěv byly v Jasnopoljanské škole dva předměty, které se svým charakterem
výuky naprosto lišily od všech ostatních předmětů. Ze začátku si Tolstoj kladl otázku, co
vlastně v těchto uměleckých předmětech bude učit, neboť celý ţivot dětí se doposud
zabývalpouze otázkou, co budou tento a příští dny jíst. Také mu zdravý rozum říkal, ţe
z ţádného z jeho ţáků nebude umělec, neboť náplní jeho dne bude orání a péče o rodinu.
Na druhou stranu si Tolstoj říkal, zda má vůbec právo připravit děti o jakýkoliv umělecký
proţitek. V kreslení byla často pouţívána jako předloha nějaká pomůcka z přírody.
V hudbě byly v osnovách pro národní školu přípustné pouze sborové církevní zpěvy, coţ
se ukázalo pro děti nezáţivným a nudným. Tolstoj se snaţil učit děti zpěvu podle not. Ze
zkušeností, kdyţ se jako učitel snaţil prosté děti učit hudbě, došel k jistému způsobu:
1. Jestliţe bude psát noty číslicemi, je to pro děti názornější a smysluplnější.

2. Učení taktu odděleně od not je pro děti přijatelnější a snadnější.
3. K tomu, aby učení hudby přinášelo nějaké výsledky, je potřeba, aby se ţáci učili jiţ
v začátcích umění s radostí milovat, ne je učit dovednosti zpívat a hrát na hudební
nástroj.
4. Nic neškodí hudbě tak moc, jako to, co se podobá produkci sborů při zkouškách
a slavnostech v chrámech.
5. Učíme-li prostý lid hudbě, mělo by se stát cílem předat jim pouze ty vědomosti,
které sami skutečně máme a nevnucovat mu špatný vkus, který se u nás
vyvinul.
(Tolstoj, 1957, s. 197-236).
„Není nic snazšího neţ být universitním profesorem a není nic těţšího neţ být učitelem
národní školy: v prvním případě lze všechny problémy a obtíţe předvídat, v druhém
případě nás šíře poţadavků překvapuje a děsí“.
(Tolstoj, 1957, s. 281)
3.3

Redaktor časopisu Jasnaja Poljana

O tom, ţe svou pedagogickou činnost myslel L. N. Tolstoj váţně, svědčilo i jeho
rozhodnutí zaloţit a vydávat vlastní pedagogický časopis. Na tuto myšlenku přišel při
svých návštěvách cizích zemí. V roce 1861 si v Petrohradě zaţádal o povolení vydávání
pedagogického časopisu. Toto záhy dostal a začal vydávat pedagogický časopis s názvem
„Jasnaja Poljana“.
Časopis, měsíčník Jasnaja Poljana, vznikl 1. ledna 1862 za účelem přinášení teoretických
i praktických článků z oblasti pedagogiky. Kaţdé číslo se mělo skládat ze dvou
samostatných částí: „Škola Jasné Poljany“ a „Kniha Jasné Poljany.“
První část se měla zaobírat články pedagogickými a druhá část články lidovými.
Takovými, které by byly pro lid srozumitelné a zajímavé (Tolstoj, 1957, s. 85).
I kdyţ původním záměrem bylo, aby do časopisu přispívali převáţně učitelé
Jasnopoljanské školy, psal Tolstoj většinu teoretických statí sám.
První číslo časopisu obsahovalo velmi bojovné články Tolstého o speciálních otázkách
výuky ţáků. Bohuţel se v té době názor ruských pedagogů na školství neztotoţňoval

s názorem Tolstého. Tolstoj chtěl uveřejněním článků podnítit rozhovor o stavu ruského
školství, toho se však nedočkal. Dostavila se pouze tvrdá kritika jeho názorů na školství od
uznávaných zástupců pedagogiky tehdejšího Ruska. Jediným úspěchem prvního čísla
časopisu byla finanční podpora potřeb lidu, školy či pro nemocnice, od neznámé čtenářky
časopisu. Tolstoj byl sice zasaţen lhostejností čtenářů prvním vydáním časopisu, ale
z finanční odměny čtenářky zaloţil novou školu pro chudé děti.
Na základě zkušeností redakce z prvního vydání časopisu Jasnaja Poljana byla v časopisu
uvedena ţádost o zveřejňování materiálů s tématem školství z různých končin celého
Ruska. Tímto by totiţ uváděla do povědomí lidí potřeby ţáků, učitelů i rodičů, kteří
naráţeli na překáţky při vzdělávání lidí v Rusku. To vše se pak mohlo stát dobrým
materiálem při vývoji ruského školství.
Původně očekávaný úspěch časopisu se však nedostavil. Časopis narazil nejen na odmítavý
postoj tehdejších představitelů pedagogiky, ale i na lhostejnost veřejnosti. Tolstoj sám
ukončil činnost časopisu v lednu 1863 (Pecha, 1982, s. 28-32).
V Rusku v té době vycházelo velmi málo odborných časopisů s pedagogickou tématikou.
Přesto Tolstoj, byť tehdy ještě jako velmi málo známá osobnost, zaloţil tento velký
měsíčník, odkázaný pouze na příspěvky školských pracovníků z jednoho okresu.
Veřejností byl časopis přijímán různě. Kritika měsíčníku Jasnaja Poljana na sebe nenechala
dlouho čekat a vyšla v měsíčníku Sovremenik v nepodepsaném článku, jehoţ autorem byl
spisovatel N. G. Černyševskij. I kdyţ zde Černyševskij chválil svobodu v Jasnopoljanské
škole, na druhou stranu poukazoval na malé vzdělání redaktorů časopisu Jasnaja Poljana.
Proti této kritice se však Tolstoj v dalším čísle svého časopisu ohradil. Podle názoru
Černyševského obsahoval časopis Tolstého špatné, ale i dobré články. Bohuţel však pro
vydávání časopisu tohoto typu nestačilo mít pouze osobní cítění a ušlechtilé snahy
o zlepšení, ale důleţitá byla i důkladná vědecká průprava.
„Vydávání pedagogického časopisu ujali se lidé, kteří sebe pokládají za velice chytré
a jsou nakloněni mít všechny ostatní lidi, například i Rousseaua a Pestalozziho – za
hlupáky, lidé, kteří mají jakousi osobní zkušenost, ale nemají určitých názorů všeobecných
ani vědeckého vzdělání. S těmi vlastnostmi jali se čísti pedagogické knihy, čísti pozorně,
dočítati do konce nemají za nutné, - to jsou prý samé hlouposti, před námi nikdo ničeho
nevymyslil ve věci vzdělání lidu … A tak zbylo, aby se řídili jen svými nahodilými dojmy

a svými krásnými city. Ale něco přeci jen četli a zapamatovali si, - úryvky cizích myšlenek,
jeţ utkvěly jim v paměti, letí jim z úst nazdařbůh, v nahodilé souvislosti a s jejich osobními
dojmy. Z toho přirozeně vzniká chaos.“ (Velemínský, 1923, s. 57-59).
Časopis „Jasnaja Poljana“ vycházel v době, kdy Tolstoj ještě nebyl tak významnou
osobností a časopis byl finančně odkázán pouze na příspěvky školských pracovníků.
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Z našich osobností navštívili spisovatele v Jasné Poljaně takové postavy
jako Zdeněk Nejedlý, Karel Kramář, Milan Rastislav
Štefánik a T. G. Masaryk, ten dokonce třikrát. Prvně jmenovaný o Jasné
Poljaně napsal:
Jasná Poljana se stala Jeruzalémem 19. století. Jasná Poljana jsou
Lourdy dnešní inteligence. Zástupy věřících i nevěřících putují k
"třináctému apoštolu" Páně, první, aby se posilnili, druzí, aby uvěřili.[2]
(ČERVINKA, Vincenc. L.N. Tolstoj v zrcadle současníků. Praha:
Nakladatelství J. Otto, 1930. str. 483)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jasn%C3%A1_Poljana
Návštěvou Evropy nebyl Tolstoj nijak nadšen. Západní společnost povaţoval za nelidskou
a krutou, neviděl v ní vzor toho, jak by měl svět vypadat. V osmdesátých letech opustil
společnost, ze které pocházel a snaţil se zařadit mezi muţiky, a to nejen fyzickou prací, ale
i stylem oblékání. Jeho ţivotním krédem bylo neprotivit se zlu násilím a celkové
nenásilí. Tato teze se prolínala celým jeho dílem, zdůrazňoval potřebu mravní výchovy
v umění. Tolstoj se stal jedním z prvních autorů v Rusku, kteří se pokusili své dílo přiblíţit
západní civilizaci, coţ se mu svým způsobem podařilo.
Jiţ od roku 1889 se v Evropě objevují články věnované názorům Tolstého na výchovu
a vyučování, překlady jeho statí, čítankových povídek, recenze původních i přeloţených
prací

o

Tolstém

jako

o

pedagogu.

Především

radikálnost

názorů

Tolstého

byla v diametrálním protikladu s ustálenými názory a praxí tehdejší školy (Tolstoj, 1957,
s. 5-10).
Ve stínu tehdejšího Ruska představoval L. N. Tolstoj světlo svítící v temnotě
všeobecného duchovního zapomnění. Po Tolstého smrti o něm francouzský spisovatel
Anatole France napsal: „Viděl svýma duchovníma očima horizonty, které jsou nám
stále neviditelné“. Fyzik Einstein pak řekl: „Dnes není nikdo s Tolstého hlubokým
vhledem a morální silou“. Tolstoj se stal prorokem nové doby (Jehlička, 1964, s. 10).
„ROMAIN ROLLAND (1928)
„Veliká ruská duše, jejíţ plamen se zaţehl před sto lety, byla pro lidi mé generace
nejčistším světlem, které ozařovalo jejich mládí“ (Jehlička, 1964, s. 11).

„THOMAS MANN:
„Sílu jeho vyprávěčského umění nelze s ničím srovnávat. Kaţdé setkání s ním vlévá do
talentu, obdařeného vnímavostí proud síly, bodrosti a jaré svěţesti ……“ (Jehlička, 1964,
s. 11).
4.1

Lev Nikolajevič Tolstoj a jeho vliv na Přemysla Pittra

Přemysl Pitter se narodil 21. června 1895 v Praze. Jeho otec vlastnil tiskařský závod, který
velmi brzy po smrti otce Pitter přebírá a má zodpovědnost za celý jeho chod. Po vypuknutí
1. světové války vstupuje jako dobrovolník do Rakousko-Uherské armády. Ve válce však
odmítá střelbu na protivníka, za coţ je souzen a odsouzen k trestu smrti. Tomu však zdárně
uniká. Pod vlivem válečných záţitků se stal velkým odpůrcem války a silně věřícím
křesťanem a pacifistou. To se stalo smyslem jeho ţivota. Ve válce dal slib Bohu, ţe
jestliţe přeţije, zasvětí celý zbytek ţivota péči o děti a lidi, kteří to potřebují.
Na jeho nový smysl ţivota – křesťanství - měla vliv právě četba Bible a dílo Petra
Chelčického spolu s literární tvorbou Lva Nikolajeviče Tolstého. Zejména jeho dílo
„Povídky pro lid“ a povídka „Kde Láska, tam Bůh“. Stejně jako Tolstoj odsuzuje Pitter
jakoukoliv, i obrannou válku, neboť válka není v souladu s křesťanským pojetím dobra. Je
přesvědčen, ţe zlo nelze vymítit násilím. Tolstoj na Pittera zapůsobil svým ţivotem
křesťana a pacifisty s nenásilným řešením odporu proti válce a násilí. Tento Tolstého
vliv se odráţí v Pitterově díle „Pacifismus a obrana“ z roku 1931 (Pasák, 1995, s 20–40).
Po první světové válce Přemysl Pitter zaloţil několik osvětových spirituálních spolků,
jejichţ prostřednictvím se snaţil zasazovat mimo jiné o mezinárodní odzbrojení. Usilovně
podporoval tzv. odpírače vojenské sluţby z důvodu svědomí. To se však nelíbilo státním
orgánům, které viděly v jeho činnosti propagaci radikálního pacifismu. Z těchto důvodů
byl několikrát souzen a dokonce uvězněn (Čapek, 2010, s. 34).
Pitterovou největší zásluhou bylo zaloţení Milíčova domu. Přes zákaz za 2. světové války
pomáhal Ţidům, nosil jim potraviny a léky. Po válce pečoval o zuboţené děti, jak české,
tak německé i ţidovské. Pomáhal všem dětem bez ohledu na jejich původ. Říkal, ţe
děti nemohou za to, jaké mají rodiče.

Pitter, ovlivněn myšlenkami Tolstého, se bouří proti pomluvám, lţím a bourá
neviditelné, ale silné zdi mezi lidmi a národy. Domníval se, ţe to Bůh mu ukázal cestu
v boji proti násilí a poslal ho na pomoc všem potřebným lidem.

4.2

Lev Nikolajevič Tolstoj a jeho vliv na T. G. Masaryka

Tolstého vliv na přelomu devatenáctého a dvacátého století byl nesmírný, zejména jeho
nauka o nenásilí.
T. G. Masaryk se s Tolstým osobně znal. Při příleţitostných návštěvách u Tolstého v jeho
sídle hledal často pochopení Ruska. Tolstoj zastával názor (s odvoláním na středověký
vpád Tatarů do Ruska), ţe boj lidi rozněcuje a strhává. Z čehoţ vyplývá, ţe při aktivní
obraně je více obětí, neţ při pasivní rezistenci, která naopak útočníka pomalu otupí a
unaví. V tomto však Masaryk zastával zcela opačný názor. Masarykovo stanovisko bylomá-li někdo padnout - ať je to raději útočník.
T. G. Masaryk projevoval velký zájem o ruskou literaturu, coţ podnítilo jeho snahu
navštívit Rusko. V dubnu v roce 1887 přijíţdí T. G. Masaryk na první návštěvu Tolstého
do Moskvy. T. G. Masaryk si prošel Treťjakovskou galerii a zavítal i do archivu
ministerstva spravedlnosti. Hlavním přáním T. G. Masaryka bylo poznat celé Rusko
a především Moskvu. Tolstoj i Masaryk byli ze společného setkání nadšeni a zjistili, ţe
mají podobné filozofické názory.
Při první návštěvě u Tolstého v Jasné Poljaně v roce 1887 byl T. G. Masaryk překvapen
celkově zanedbanou vesnicí. Jejich první společné hovory probíhaly v opačném duchu, neţ
si T. G. Masaryk myslel. Tolstoj se sám chtěl od T. G. Masaryka něco naučit a ne učit
jeho.
První společné rozmluvy na T. G. Masaryka velmi silně zapůsobily. Další návštěva v Jasné
Poljaně proběhla hned příští rok. Jejich hovory se stále více zaobíraly otázkou války
a neodporování zlu. Při druhé návštěvě v Rusku byl T. G. Masaryk 7. dubna 1888 zvolen
za řádného člena Psychologické společnosti při moskevské univerzitě. Při této návštěvě se
jejich hovory zabývaly snahou o sebezdokonalování a náboţenskými problémy.
„ V dlouhých a častých rozhovorech probírali jsme s Tolstým všecky problémy ţivotní
otázky a záhady duše a srdce nejintimnější. Obyčejně k tomu zadal podnět určitý a ţivý

příklad. Tolstého navštěvovali tenkrát lidé ze všech končin a hledali u něho ve svých
duševních pochybnostech rady a ulehčení.“ (Pavlov, 1936 s. 21).
Masaryk Tolstému neustále oponoval a vyvracel jeho názory. Zásadní rozdíl byl v tom, ţe
Masaryk se narodil do rodiny, kde se ţilo ve skromných poměrech. Je pravdou, ţe Tolstoj
byl hraběcí synek, který nelpěl na své urozenosti. Tolstoj se neštítil bídy, stal se muţikem
a jeho heslem bylo bratrství všech lidí navzájem. Ţil v selské jizbě, avšak plné luxusního
nábytku, který byl běţný pouze v panských komnatách v Moskevském paláci. Jeho jídlem
byla sice muţická kaše, jenţe k ní popíjel čaj prvotřídní kvality a přikusoval vybrané
cukroví.

Přičemţ lid v jeho vesnici Jasná Poljana ţil často ve veliké bídě. Masaryk

Tolstého upozorňoval na bídný ţivot jeho sedláků, ţijících ve špíně a v nemoci. Masaryk,
na rozdíl od Tolstého, uznával pokrok a vědu, vše co usnadňovalo lidem ţijícím v bídě
ţivot. Tolstoj však ve vědě a pokroku viděl spíše počátek všeho zla. Masaryk hledal
pokrok i v náboţenství. V náboţenství neviděl pouze církev a její obřady a teologii, spíše
spojoval náboţenství s osobním ţivotem člověka, s jeho rodinným ţivotem. Šlo mu o
hodnoty jako je mravnost, spravedlnost a pravda. Osobně chápal náboţenství ve smyslu
práce, prací můţe člověk vykonat něco dobrého pro lepší společenské poměry a ţivotní
podmínky svých nejbliţších (Pavlov, 1936 s. 20-28).
Třetí návštěva Masaryka v Rusku proběhla aţ po delší době, a to v roce 1910. V té době se
jiţ Masaryk téměř výhradně zabýval činností politického charakteru. Tehdy jiţ byl vůdcem
nové pokrokové české strany a poslancem rakouského parlamentu. Přičemţ jeho náplní
byla zejména otázka revoluce. Podnětem k tomu bylo pro Masaryka dlouholeté studium
ruské literatury a první ruské revoluce v roce 1905. V té době se Tolstoj zaměřil na otázku
příčiny sebevraţd. Revoluce i sebevraţda byly pro Masaryka projevem duchovní krize.
Přátelství T. G. Masaryka a L. N. Tolstého trvalo skoro čtvrtstoletí. Za tuto dlouhou dobu
se poměr jejich názorů neustále měnil. Po první návštěvě u Tolstého byl Masaryk pod
silným vlivem morálního kázání a obracel se více na sebezdokonalování a na náboţenské
problémy. Později se však na základě svých zkušeností obrátil k politické činnosti a stal se
k učení Tolstého kritičtější.
„Ale i v poslední době ţivota Tolstého byly dva hlavní problémy, které spojovaly tyto dva
myslitele, a to: problém náboţenství jakoţto base ţivota individuálního a společenského
a zamítnutí hospodářského materialismu a problém sebevraţdy jakoţto projevu duchovní
nebo náboţenské krise.“ (Pavlov, 1936 s. 32).

Přesto, ţe T. G. Masaryk nesouhlasil se všemi názory Tolstého, měl ho velmi rád a váţil si
ho. Často však uváděl, ţe přátelit se s někým, s jehoţ názory souhlasíme, je daleko
snadnější.
„Mně ţivot dával jiné poučení, neţ jemu. Mnoho a mnoho jsem o jeho pojímání ţivota
přemýšlel a v roce 1888, udělal jsem dokonce praktický pokus – na Rusi – ţít po
tolstojovsku, zkusit, jestli by prakse opravila mé názory a zkušenosti. Neopravila.“
(Červinka, 1930 s. 467).
4.3

Lev Nikolajevič Tolstoj a Rusko

Řekne-li se Rusko, vybaví se nám automaticky i jméno Lev Nikolajevič Tolstoj. Tolstoj
odmítal carismus, soudobé pravoslaví, ale i liberalismus evropského západu a průmyslový
pokrok. Tolstoj jiţ jako šestnáctiletý přestal chodit do kostela, odmítal se modlit a postit.
Tolstoj zavrhoval měšťanské konvence své doby. Car jej pokládal za revolucionáře, a proto
byl vyloučen z církve jako kacíř. Tolstoj se však v oblasti výchovného působení obrátil
k biblickému učení. Toto učení Tolstého přivádí na myšlenku, ţe Písmo má blahodárný
vliv nejen na výchovu a rozvoj dětí, ale i na kaţdého jedince obecně. Jakýkoliv vývoj je
v tomto období ve společnosti bez Bible nemyslitelný. Tolstoj nechtěl zařadit Bibli jen
automaticky do školního učiva, nýbrţ jí vyčlenit zvláštní postavení ve výuce. Poukazoval
na to, ţe v Bibli se vlastně seznamujeme s historií Vesmíru. Tvrdil, ţe je nutné, aby se
ţák prvně seznámil s historií vesmíru, ţe potom snáze pochopí historii Ruska. V Bibli
se také ţák seznámí s novým světem, bez jakéhokoliv násilného přístupu ke
znalostem. Tolstoj tvrdí, ţe ţádná jiná kniha kromě Bible nedokáţe ţáku přiblíţit a
podat tak ucelené informace a nedá odpovědi na otázky týkající se takového
fenoménu jako je Příroda. V Bibli také najdeme a pochopíme vztahy mezi lidmi, ať
uţ rodinné nebo týkající se chodu celé společnosti. Ze všech těchto důvodů zastává
Tolstoj názor, ţe Bible přináší celistvý rozvoj kaţdého jedince ve společnosti, a to
téměř přirozenou a nenásilnou cestou. Zatím nikdo nenapsal knihu podobnou Bibli,
která by mohla poslouţit k porozumění a vysvětlení vývoje lidstva a světa. Proto
poţaduje sepsání Bible v jednodušším jazyku, kterému by rozuměli všichni i prostý lid,
musí však být zachován její posvátný charakter a kouzlo. Naopak mohou být vynechány
takové kapitoly, které naprosto odporují logice věci.

Zvláštní vztah Tolstého k náboţenství je v jeho humanistickém pojetí ţivota, neboť Tolstoj
tvrdí, ţe lidé sami nejsou schopni zaznamenat a pochopit smysl a význam existence bytí.
Tolstoj se snaţil o vytvoření vlastního mystického humanismu studiem textů Bible.
Díváme-li se na Tolstého z jakéhokoliv úhlu pohledu, vţdy si uvědomíme, ţe Tolstoj byl
sloţitá a zvláštní osobnost, kterou lze velmi těţko pochopit. Šlo o člověka, který byl
vnitřně rozpolcený a který tvrdí, ţe nikdo nemůţe dosáhnout dokonalosti. Přesto mu
však nechybělo sociální cítění, snaţil se alespoň o zlepšení ţivota svých poddaných
v Jasné Poljaně, a to se mu také podařilo. Důkazem jeho marných pokusů o řešení
mravních a společenských rozporů Ruska bylo to, ţe nadobro odchází od vyšší šlechtické
třídy, ze které pochází a upřednostňuje obyčejný ţivot v rodné Jasné Poljaně. Zde hájil
zájmy rolníků a tím si vyslouţil nenávist šlechty a vlády (Jehlička, 1964, s. 15-16).

5

METODOLOGIE VÝZKUMU

V praktické části se zaměříme na analýzu zvolených kapitol z tvorby L. N. Tolstého. Ke
zpracování kapitol tvorby L. N. Tolstého je pouţita metoda obsahové analýzy za pomoci
analýzy dat a to prostřednictvím otevřeného kódování.
5.1

Cíl výzkumu

Cílem výzkumu je pomocí analýzy dat ve zvolených kapitolách tvorby L. N. Tolstého
určit, jaký způsob výchovy se vyskytoval v jím zaloţené Jasnopoljanské škole. Jasná
Poljana je nevelká ves v Tulské gubernii, jiţně od Moskvy. 3
5.2

Formulace výzkumných otázek

Hlavní výzkumná otázka č. 1:
Jaký typ výchovy zastával L. N. Tolstoj v Jasnopoljanské škole?
K upřesnění hlavní výzkumné otázky budou pouţity tři podotázky.
Podotázka č. 1.1
Jaké znaky vykazuje výchova v tvorbě L. N. Tolstého?
Podotázka č. 1.2
Jaký přínos má výuka v Jasnopoljanské škole?
Podotázka č. 1.3
Jaký byl vztah mezi ţáky a učiteli v Jasnopoljanské škole?
5.3

Metody výzkumu a sběru dat

Pro zjištění typu výchovy L. N. Tolstého v Jasnopoljanské škole byla zvolena metoda
kvalitativního výzkumu, přes otevřené kódování dle Švaříčka a Šeďové.

3

Jasná Poljana, případně Jasnaja Poljana (rusky Ясная Поляна) je vesnice v Rusku, v jeho evropské
části, 190 km jiţně od Moskvy, 14 km jiţně od Tuly, proslavená tím, ţe se zde narodil, ţil, tvořil a je
pochován spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj. Vytvořil zde svá nejslavnější díla jako Vojna a mír nebo Anna
Kareninová. Rozlehlá rodinná usedlost je dnes zařízena jako spisovatelovo muzeum.
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=2OTIWLvOKM6v8wfcpqbABA#q=Jasn%C3%A1+Poljana&*

5.4

Výzkumný soubor

Jako výzkumný soubor byl vybrán:
1. Úryvek s názvem „O SVOBODNÉ ŠKOLE“, který je částí dopisu, který psal
L. N. Tolstoj v roce 1901 příteli P. I. Birjukovovi. Tento úryvek byl zveřejněn ve
IV. svazku

„Úplných

sebraných

spisů

L.

N.

Tolstého“,

s poznámkami

P. I. Birjukova vydaném nakladatelstvím I. D. Sytina v roce 1912 v Moskvě.
2. Popis práce Jasnopoljanské školy, zveřejněný v článcích v časopisu Jasná Poljana
v roce

1862

pod

titulkem

„JASNOPOLJANSKÁ

ŠKOLA

V LISTOPADU

A PROSINCI“. Autorem těchto článků je L. N. Tolstoj.
3. Článek L. N. Tolstého „VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ“, který byl zveřejněn
v červnovém čísle časopisu Jasnaja Poljana v roce 1862.
Úryvky dopisů i články jsou součástí knihy Pedagogické spisy od L. N. Tolstého.
5.5

Realizace výzkumu

K realizaci výzkumu slouţí článek „O SVOBODNÉ ŠKOLE“. Jedná se o část dopisu
psaného L. N. Tolstým příteli P. I. Birjukovovi, jak jiţ bylo v práci uvedeno. P. I. Birjukov
dostal za svého pobytu ve Švýcarsku v březnu roku 1901 dopis od Tolstého. V dopise
Tolstoj uvádí, jak nezbytné je zřizovat školy, které by byly pokusem o vzory pedagogické
práce.
Dále články „JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU A PROSINCI“, napsané
L. N. Tolstým. Články byly zveřejněny v lednovém, březnovém a dubnovém čísle časopisu
Jasnaja Poljana v roce 1862. V článcích je obsaţen ţivot Jasnopoljanské školy, její
praktické vyučování i mimoškolní činnost.
Dalším materiálem, slouţícím k realizaci výzkumu, je článek L. N. Tolstého „VÝCHOVA
A VZDĚLÁNÍ“. L. N. Tolstoj v tomto článku věnuje pozornost vzdělávání nejen
v Jasnopoljanské škole, ale i v celém Rusku.
Úryvky dopisů i články jsou součástí knihy Pedagogické spisy od L. N. Tolstého.
Po přečtení materiálů byl vybrán celý článek „O SVOBODNÉ ŠKOLE“, stránky 417 aţ
422. Z důvodu velké obsáhlosti článků „JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU

A PROSINCI“ byly vybrány pouze některé pasáţe z článku, a to stránky 150 aţ 163.
V článku „VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ“ se jedná o pasáţe ze strany 270 aţ 277.
Poté bylo přistoupeno k výběru znaků do jednotlivých kategorií. Po analyzování kategorií
byla zjištěná data interpretována a v závěru shrnuta.

6

OTEVŘENÉ KÓDOVÁNÍ A ANALÝZA DAT

Jedná se o analýzu dat, u které je zvolena technika otevřeného kódování podle Švaříčka
a Šeďové.
V průběhu otevřeného kódování jsou data rozebrána na samostatné části, pečlivě
prostudována a sloučena novým způsobem (Švaříček a Šeďová, 2007, s. 211).
Po celou dobu výzkumu je prováděna dvojí činnost, kódování a kategorizování materiálu.
V průběhu analýzy neustále dochází k porovnávání, hledání shody i rozdílu. Při otevřeném
kódování je text jako sekvence rozbit na jednotky. Takovýmto jednotkám jsou přidělena
jména a s těmito nově pojmenovanými – okódovanými – fragmenty textu potom dále
pracujeme (Švaříček a Šeďová 2007, s. 211).

6.1

Interpretace dat

Byly zvoleny kódy v závislosti na výzkumné otázce. Příslušné kódy z obsahové analýzy
textů byly zařazeny do kategorií.

Tabulka č. 1. Kategorie a kódy

KATEGORIE

KÓDY

Výchova ve škole

Ţáci
Učitel
Svoboda
Sami
Vůle
Výběr

Přístup učitelů k výuce

Ţáci
Učitel
Předmět
Láska
Svoboda
Volnost
Věda
Dobro

Komunikace ţáků a učitelů

Ţáci
Učitel
Důvěrnější
Vypravuj
Navzájem
Učit
Všichni

Význam výuky

Ţáci
Učitel

Pořádek
Právo
Samostatnější
Trest
Nepořádek

6.1.1 Kategorie Výchova ve škole, vztahující se k dílčí výzkumné otázce: Jaké znaky
vykazuje výchova v Jasnopoljanské škole? v dopise „O SVOBODNÉ ŠKOLE“
psaného L. N. Tolstým příteli P. I. Birjukovovi
V kategorii Výchova ve škole se uvedené kódy v dopisu L. N. Tolstého „O SVOBODNÉ
ŠKOLE“ vyskytovaly takto - kód ţáci se v uvedeném textu vyskytoval dvanáctkrát. Kód
svoboda se v textu opakoval osmkrát. Kód sami se opakoval třikrát a vůli dvakrát. Kód
vybral se spolu s kódem učitel, opakoval jedenkrát.
6.1.2

Kategorie Výchova ve škole, vztahující se k dílčí výzkumné otázce: Jaké znaky
vykazuje výchova v Jasnopoljanské škole? v článku „JASNOPOLJANSKÁ
ŠKOLA V LISTOPADU A PROSINCI“ psaném L. N. Tolstým v časopisu
Jasnaja Poljana

V kategorii Výchova ve škole se uvedené kódy ve výše uvedeném článku opakovaly takto:
kód ţáci se v uvedeném textu opakoval třicet dvakrát a kód učitel třicet šestkrát. Kód
svoboda se v textu opakoval osmkrát. Kód sami byl ve vybraném textu uveden pětkrát.
Kód vůle spolu s kódem vybral se v tomto článku vůbec nevyskytoval.
Souhrn: Kód svoboda se v kategorii Výchova objevuje při zjištění, o jaký typ výchovy se
jedná, zda se můţe učitel i ţák sám, bez nátlaku, rozhodnout. Na podporu dobrání se
výsledku typu výchovy a svobodného rozhodnutí jsou uvedeny kódy sami, vůli, vybral.
Kódy učitel a ţák jsou uvedeny v kaţdé kategorii pro potvrzení, ţe se jedná o výuku ve
škole.

6.1.3 Kategorie Přístup učitelů k výuce, vztahující se k dílčí výzkumné otázce: Jaký
je vztah mezi ţáky a učiteli v Jasnopoljanské škole? v článku „VÝCHOVA
A VZDĚLÁNÍ“ psaném L. N. Tolstým v časopisu Jasnaja Poljana a v dopise
„O SVOBODNÉ ŠKOLE“ psaného L. N. Tolstým příteli P. I. Birjukovovi.
Kódy náleţející ke kategorii Přístup učitelů k výuce se ve výše uvedeném článku
L. N. Tolstého „VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ“ vyskytovaly následujícím způsobem: kód ţáci
dvacet jedenkrát. Naopak kód učitel se zde opakoval sedmnáctkrát. Kód předmět se
vyskytoval třikrát. Kód láska se zde opakoval dvakrát. Kód svoboda se zde vyskytoval
sedmkrát. Kód volnost se v tomto článku vyskytoval dvakrát. Kód věda se zde opakoval
čtrnáctkrát.
Kódy náleţející ke kategorii Přístup učitelů k výuce se ve výše uvedeném článku
L. N. Tolstého „O SVOBODNÉ ŠKOLE“ vyskytovaly následujícím způsobem: Kód dobrá
se zde vyskytoval pětkrát.

Souhrn: Kód láska se v kategorii Přístup učitelů k výuce objevuje v souvislosti
s učitelovou láskou ke vědě – k výuce ve škole. Kód svoboda slouţí ke zjištění důleţitosti
rozhodování, jak pro učitele, tak i pro ţáky, ve smyslu provozování stylu výchovy. Kód
volnost má spojitost s tím, zda se ţák zúčastní či nezúčastní výuky, zda bude přijímat nové
informace, či nikoliv. Kód věda má zde význam předávání nových poznatků a má význam
pro zjištění informací o předávání znalostí ţákům. Kód předmět má spojitost s důleţitostí
a výchovným působením na ţáky. Kód dobrá je uveden v souvislosti s vychovatelovým
způsobem ţivota a výchovou. Kódy učitel a ţák jsou zastoupeny v kaţdé kategorii pro
potvrzení, ţe se jedná o výuku ve škole.
6.1.4 Kategorie Komunikace ţáků a učitelů, vztahující se k dílčí výzkumné otázce:
Jaký je vztah mezi ţáky a učiteli v Jasnopoljanské škole? v článku
„JASNOPOLJANSKÁ

ŠKOLA

V LISTOPADU

A

PROSINCI“

psaném

L. N. Tolstým v časopisu Jasnaja Poljana
V kategorii Komunikace ţáků a učitelů z výše uvedených kódů vyplývá, ţe v článku
L. N. Tolstého „JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU A PROSINCI“ se kód
ţáci opakoval třicet dvakrát a kód učitel třicet šestkrát. Kód důvěrnější a všichni se
opakoval dvakrát. Kód vypravuj, navzájem a učit se zde vyskytoval třikrát.

Souhrn: Kódy důvěrnější, všichni, navzájem, vypravuj a učit v kategorii Komunikace ţáků
a učitelů nám shodně slouţí ke zjištění, zda vůbec a v jaké formě, probíhala komunikace
mezi ţáky a učiteli v Jasnopoljanské škole. Efektivní komunikace je velmi důleţitá pro
správnou výuku a obsaţení prvků v komunikaci nám můţe pomoci ke zjištění typu
výchovy v Jasnopoljanské škole. Kódy učitel a ţák nám opět slouţí pro potvrzení, ţe se
jedná o výuku ve škole.

6.1.5 Kategorie Význam výuky, vztahující se k dílčí výzkumné otázce: Jaký má
přínos výuka v Jasnopoljanské škole? v článku „JASNOPOLJANSKÁ
ŠKOLA V LISTOPADU A PROSINCI“ publikovaném L. N. Tolstým
v časopisu Jasnaja Poljana
V kategorii Význam výuky je nejčetnějším kódem ve vybraném úryvku v článku
L. N. Tolstého „JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU A PROSINCI“ ţáci, který
zde byl uveden třicet dvakrát. Kód učitel se vyskytoval v uvedeném článku celkem třicet
šestkrát. Kód pořádek se zde opakoval šestkrát. Kód nepořádek se opakoval osmkrát. Kód
trest se zde opakoval šestkrát. Kód právo se opakoval třikrát. Kód samostatnější se zde
vyskytoval dvakrát.
Souhrn: Kódy pořádek a nepořádek z kategorie Význam výuky se objevují v souvislosti
s uspořádáním výuky a vlivů v průběhu vyučování. Důleţitost uspořádání věcí, ţáků
i veškerého působení ostatních vlivů má dopad nejen na samotnou výuku, ale i pozdější
chování ţáků. Kód právo je zde uveden nejen jako svoboda rozhodnutí ţáka nepřijít do
výuky, ale při rozhodnutí dostavit se do výuky, vůbec učitele neposlouchat.

Kód

samostatnější upozorňuje na to, co výuka ţákům přinesla, čím jim byla. Kód trest je
uveden v souvislosti s vědomím, zda se má trestat, či nikoliv. Kódy učitel a ţák se zde
vyskytují pro potvrzení, ţe se jedná o výuku ve škole.

7

JAKÝ TYP VÝCHOVY ZASTÁVAL LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
V JASNOPOLJANSKÉ ŠKOLE

Cílem praktické části je zjištění o jaký typ výchovy se v Jasnopoljanské škole jednalo.
V praktické části jsou uvedeny články a dopisy L. N. Tolstého, týkající se jeho
pedagogické činnosti, zejména ve škole v Jasné Poljaně. Pomocí ukázek této tvorby je
zjišťováno, jaký typ výchovy se zastával v Jasnopoljanské škole.
V praktické části monografie jsou díla L. N. Tolstého zkoumána za pomoci obsahové
analýzy. Výsledkem je zjištění, o jaký typ výchovy se ve své pedagogické činnosti
L. N. Tolstoj snaţil a jaký ve své tvorbě propagoval. V teoretické části je popisována nejen
jeho pedagogická činnost, ale i celý průřez jeho tvorby a názorů. Analýza vybraných textů
L. N. Tolstého je provedena otevřeným kódováním. Na vybrané články jeho tvorby je v
práci aplikována technika otevřeného kódování. Články, se kterými zde pracujeme, jsou
vloţeny do přílohy. Naše publikace obsahuje také diskusi ke zjištění poznatků typu
výchovy a její význam pro sociální pedagogiku.
7.1

Důvody zjištění typu výchovy Lva Nikolajeviče Tolstého

Zjistit typ výchovy, kterým se vyučovalo v Jasnopoljanské škole, nám pomohou určit
jednotlivé znaky nacházející se v tvorbě L. N. Tolstého o chodu a dění v této škole.
K určení aplikovaného typu výchovy nám dopomůţe zjištění, jaký mají přístup učitelé
k ţákům a jaký význam má výuka ţáků v Jasnopoljanské škole.
7.1.1 Zjištění znaků výchovy Lva Nikolajeviče Tolstého
Pro zjištění znaků výchovy byly pouţity články „JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA
V LISTOPADU A PROSINCI“ a „O SVOBODNÉ ŠKOLE“. V dopise, který L. N. Tolstoj
píše svému příteli P. I. Birjukovovi "O SVOBODNÉ ŠKOLE“ popisuje poznatky
z Jasnopoljanské školy, které jsou potřebné pro úspěšnou výchovu dětí. V samotném
úvodu dopisu se zamýšlí nad výchovou jako celkem, nad zkoumáním zákonitostí
pedagogiky v rozvoji lidského vzdělávání. Zejména se zaměřuje na otázku přístupu
k výchově. Dle něj je jediný správný přístup k výchově ten, který závisí pouze na vůli
ţáka, na jeho osobní svobodě. V názorech Tolstého na výchovu se velmi často vyskytuje
odpor proti násilí obecně, nejen vůči osobnosti dítěte.
„Tak se tedy vyučování dělí na sedm předmětů. Kolik času se má věnovat kaţdému
předmětu, kromě povinné práce k obslouţení sebe samého rozhodnou sklony kaţdého ţáka.

Představuji si to takto: učitelé si rozdělí hodiny pro sebe, ale ţákům se ponechává na vůli,
přijdou-li nebo ne. Ať se nám to zdá sebepodivnější, pro nás, kteří jsme si vybudovali
vzdělání tak zvrácené, je úplná svoboda vyučování, to znamená, aby ţák nebo ţačka sami
přicházeli se učit, kdy chtějí, conditio sine qua non (nevyhnutelnou podmínkou) kaţdého
plodného vyučování, právě tak, jako conditio sine qua non výţivy je, aby ten, kdo potravu
přijímá, chtěl jíst. Rozdíl je jen v tom, ţe v hmotných věcech se hned projeví škodlivý
následek toho, ţe upustíme-li od svobody, ihned nastane vrhnutí nebo dojde ke zkaţení
ţaludku, ve věcech duševních se projeví škodlivé následky později, někdy aţ po letech. Jen
úplná svoboda umoţňuje, abychom nejlepší ţáky přivedli aţ k hranici, jíţ mohou
dosáhnout, a nezdrţovali je kvůli slabým, protoţe tito nejlepší ţáci jsou nám
nejpotřebnější. Jenom svoboda nám umoţňuje vyhnout se obvyklému zjevu, ţe vyvoláme
odpor k předmětům, které byly oblíbené, kdyby si je ţáci svobodně zvolili. Jenom svoboda
nám umoţňuje poznat, pro který obor má ţák sklony, jenom svoboda neruší výchovný vliv.
Jinak budu ţákovi říkat, ţe v ţivotě není třeba násilí, ale sám na něm budu páchat největší
duševní násilí. Vím, ţe je těţké, ale co se dá dělat, pochopíme-li ţe kaţdý odklon od
svobody je pro vzdělání zhoubný. Ale není to tak těţké, jestliţe se pevně rozhodneme
nedělat nic hloupého. Myslím, ţe je třeba postupovat takto: A. od 2. a 3. hodiny se vyučuje
matematice, t.j. učí tomu, co ţáci chtějí z tohoto oboru vědět. B. od 3. do 5. hodiny učí
kreslení atd. Namítne: a co ti nejmenší? Jestliţe nejmenší správně vedeme, vţdy sami
ţádají a mají rádi přesnost, t.j. podřizují se hypnose napodobování: jestliţe byla včera
odpoledne hodina, přejí si ji mít i dnes …
Rozdělení času a rozvrh předmětů si v hrubých rysech představuji asi takto: ţáci bdí 16
hodin denně. Jsem toho názoru, aby se polovina této doby, s přestávkami pro odpočinek
a hry (čím jsou děti mladší, tím budou tyto přestávky delší), věnovala výchově v uţším
slova smyslu – osvětě t. j. práci pro sebe, pro rodinu a pro jiné: děti budou čistit, nosit,
vařit, štípat dříví atd.
Druhou polovinu času věnují učení. Ponechávám ţákovi na vůli, aby si ze sedmi předmětů
vybral to, co ho nejvíce zajímá.“ (Tolstoj, 1957, s. 420 - 421).
Z uvedeného dopisu vyplývá, ţe výuka v Jasnopoljanské škole probíhala tak, ţe skutečně
záleţelo na ţákovi, zda se do školy dostaví, či nikoliv. Pokud se do školy dostavil, opět
záleţelo na něm samotném, zda a jakým způsobem se zapojil do výuky. Tím, ţe bychom
ţákům něco nařídili, mohli bychom v nich vyvolat nechuť k předmětům, které by si

později sami zvolili za zajímavé a chtěné. Dle jeho názoru je to pouze svoboda
rozhodování, která umoţní nerušený chod výuky. Přesto však uvádí nějaký nástin výuky
s přestávkami na odpočinek a hry s tím, ţe u menších dětí by byly tyto přestávky delší.
Doba výuky by se měla dělit na dvě poloviny, jedna by slouţila k výuce předmětů, které si
ţák sám vybere a druhá právě k odpočinku a hrám.
„JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU A PROSINCI“
„Jsem přesvědčen, ţe škola nemá zasahovat do výchovy, která přísluší jenom rodině, ţe
škola nemá a není ani oprávněna odměňovat nebo trestat, ţe nejlepší policejní
a administrativní činností školy je ponechat ţákům úplnou svobodu, aby se učili a svůj
vzájemný poměr si upravili podle svého.“ (Tolstoj, 1957, s. 157).
Z úryvku článku psaného L. N. Tolstým opět vyplývá, ţe výchova ve škole by měla být
odrazem ţákova svobodného přístupu k ní.
Je tedy patrno, ţe hlavním znakem výchovy v Jasnopoljanské škole je svoboda a vůle
ţáků velmi nepatrně korigována učitelem, co kdy a jak bude obsahem výuky.
Vyhodnocení:
Z dopisu a článku psaného L. N. Tolstým ohledně výuky a chodu v Jasnopoljanské škole je
zřejmé, ţe šlo o systém svobodné výchovy.
Otevřeným

kódováním

vybraných

publikací

„O

SVOBODNÉ

ŠKOLE“

a „JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU A PROSINCI“ bylo zjištěno, ţe
vytvořená kategorie pod názvem Výchova přímo souvisí se svobodnou výchovou. Tato
kategorie se nejčastěji pojí se svobodným rozhodováním ţáků ve výuce.
L. N. Tolstoj důrazně upřednostňoval svobodu ve výuce, coţ je patrno z textů. Nejen, ţe
tuto svobodnou výchovu uváděl ve svých publikacích, on ji v Jasnopoljanské škole
i uskutečňoval. Směle o něm můţeme říct, ţe patřil k průkopníkům nového pohledu na
ţáka ve výuce. Nehleděl na ţáka jako na nějaký předmět, nýbrţ jako na lidskou bytost se
vším, co k ní patří. Svůj názor nezměnil ani přes potíţe, které mu tehdy byly v Carském
Rusku působeny.

Diskuse:
Názory ostatních odborníků:
O svobodném vzdělávání a zřizování svobodných škol se píše i v knize „Výchova ke
svobodě - Pedagogika Rudolfa Steinera“, v souvislosti s respektem specificky osobitého
vývoje kaţdého dítěte.
„Asi nejdůleţitějším důvodem, jejţ Rudolf Steiner uvádí pro zřizování svobodných škol
a svobodných univerzit, je právo dorůstající generace na svobodné vzdělání v uvedeném
smyslu, které pokud moţno rozvíjí její podněty a vlohy tak, aby mohla jednou přetvářet
současnou společnost. Svoboda je základní podmínkou existence tvořivého duchovního
ţivota.“ (Carlgren a Klingborg, 2013, s. 15).
Důleţitost vlastní vůle dítěte ve výuce se potvrzuje i v knize „Výchova ke svobodě Pedagogika Rudolfa Steinera“. Uvádí se zde, ţe kaţdý jedinec kolem sedmého roku věku
má zájem o něco nového, něco jiného. Jiţ mu nestačí to, co zná, má vlastní zájem
o poznání jiných věcí, neţ které doposud dělal.
„Ve stáří asi sedmi let se probouzí další pud. Dítě chce chodit školy, chce se učit – ale
vlastně jen určitým způsobem: Chce se vnitřně opřít, chce věnovat učiteli svoji důvěru ve
všem, co on říká nebo dělá. Jinými slovy: potřebuje to, co Rudolf Steiner nazývá autoritou.
Skutečná autorita se nezískává tvrdostí nebo násilím. Jediným přijatelným respektem je
ten, který je probuzen náklonností dítěte z vlastní vůle.“ (Carlgren a Klingborg, 2013,
s. 26).
Vyhodnocení:
Jak je patrno z úryvku, i Rudolf Steiner, zakladatel waldorfského školství, zastává
svobodnou výchovu a zakládání svobodných škol. V knize píše o tom, ţe kaţdý
jednotlivec potřebuje zcela individuální přístup k uspokojení svých potřeb. Ve škole je
nutný láskyplný lidský zájem o ţáky. Také v knize uvádí, ţe i v dnešní době v mnohých
zemích tvoří zákonodárství a správní praxe překáţky pro zakládání škol se svobodnou
výukou.

7.1.2 Zjištění přístupu učitelů v Jasnopoljanské škole
Pro toto zjištění byl pouţit rozbor článku „VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ“ psaného
L. N. Tolstojem do časopisu Jasnaja Poljana. V článku je rozlišován pojem výchova
a vzdělávání. Dle Tolstého můţeme označit vzdělávání jako svobodné a proto je správné.
Zatímco výchova je násilná a tudíţ nesprávná. Výchovu lze ještě rozdělit na rodinnou,
náboţenskou a vládní, tyto výchovy jsou přirozené a lze je tedy ospravedlnit. Zatímco
společenská výchova je plná pýchy a je tudíţ velmi škodlivá. Klade si otázku, jak moc má
škola zasahovat do výchovy. To, ţe nebude zasahovat do výchovy, se můţe uskutečnit
pouze tím, „ţe se vzdělanému ponechá úplná volnost přijímat učení, které odpovídá jeho
poţadavkům, které chce přijímat podle své potřeby a pokud chce, a vyhnout se učení, které
nepotřebuje a které nechce.“ (Tolstoj, 1957, s. 272).
Tolstoj zde odpovídá na otázku, jak má vzdělávací proces probíhat, aby nepřekračoval
hranice svobody.
„Škola má mít jediný cíl – sdělovat vědomosti, znalosti (instruction), a nepokoušet se
přecházet do sféry mravních názorů, víry a povahy. Jejím cílem má být jenom věda
a nikoliv výsledky jejího vlivu na lidskou osobnost. Škola nemá povaţovat ani jedinou
vědu, ani celý souhrn věd za nezbytné, nýbrţ má podávat znalosti, které má k disposici a
má ponechat ţákům právo, aby si je osvojili nebo neosvojili.“ (L. N. Tolstoj, 1957, s. 274).
Poukazuje na to, ţe velmi záleţí na učiteli, jak ţáky ve svých hodinách upoutá, co
zajímavého jim sdělí, jak je zaujme. Pokud se mu to podaří, budou se ţáci na jeho hodiny
těšit a připravovat se. Také si učitelé musí uvědomit, ţe kaţdého ţáka zaujme něco jiného,
něco pro něj bude snazší a něco naopak velmi obtíţné. Dále upozorňoval na to, ţe se na
výuce projeví, s jakým nasazením a s jakou láskou učitel učí své ţáky.
„Výchovný prvek dejme tomu v dějepise a v matematice, působí jenom tehdy, kdyţ učitel
vášnivě miluje a zná svůj předmět, jenom tehdy se přenáší tato láska na ţáky a působí na
ně výchovně. V opačném případě však, t. j. kdyţ se někde rozhodlo, ţe ten a ten předmět
působí výchovně a bylo-li jedněm uloţeno, aby přednášeli a druhým, aby poslouchali,
vyučování se setkává s naprosto opačnými výsledky, t. j. nejen nevychovává vědecky, nýbrţ
od vědy odvádí. Říká se, ţe věda v sobě má výchovný prvek (erziehliches Element), je to
správné i nesprávné a v tomto předpokladu tkví základní omyl nynějšího paradoxního
názoru na výchovu. Věda je věda a nic výchovného v sobě nemá. Výchovný prvek však

záleţí ve vyučování vědám, v učitelově lásce ke své vědě, v jeho láskyplném výkladu
a v poměru učitele k ţákovi. Chceš-li ţáka vychovat vědou, miluj ji, znej ji, a ţáci s pak
zamilují tebe i vědu a ty se vychováš, jestliţe však sám svou vědu nemiluješ, potom i kdyţ
budeš ţáky sebevíc nutit, aby se jí učili, nebude mít věda výchovný vliv. A zde opět platí
jediné měřítko, a je tu jediná spása – zase táţ volnost ţáků poslouchat anebo neposlouchat
učitele, přijímat nebo nepřijímat jeho výchovný vliv, t.j. ponechat pouze jim aby rozhodli,
zda učitel zná a miluje svou vědu.“ (Tolstoj, 1957, s. 276-277).
V dopise psaném L. N. Tolstým „O SVOBODNÉ ŠKOLE“ je uvedeno tvrzení, má-li učitel
důleţitý rys, a to lásku k výuce, tak tento rys přenese i na ţáky a jeho výuka bude vţdy
pozitivní. Učitel budí svým charakterem, svým chování a způsobem řeči přesvědčivý
příklad chování. Ve vyučování nejde nic k srdci, co nejde ze srdce. Učitel, který hovoří jen
z povinnosti, bez přesvědčení, mrhá pouze svojí námahou. To nejprostší vypravování,
z kterého ţák vycítí vřelost, upřímnost, dá ţáku více, neboť ho vede nejen k získání nových
informací, ale zejména k lásce a to nejen k lásce k učení.
„Nejdůleţitější výchovou tedy je bezděčná sugesce. Aby tato výchova byla dobrá a mravná,
je třeba – je divné to říkat – aby celý vychovatelův ţivot byl dobrý. Někdo se zeptá, čemu se
říká dobrý ţivot? Stupňů dobra je nekonečné mnoţství, ale dobrý ţivot má jeden hlavní
a obecný rys, je jím úsilí zdokonalovat se v lásce. Mají-li je vychovatelé a přenášejí-li je
i na děti, nebude jejich výchova špatná. Má-li být výchova dětí úspěšná, je třeba, aby
vychovatelé ustavičně vychovávali sami sebe, aby si navzájem stále víc a více pomáhali
uskutečňovat to, oč usilují. K tomu můţe být velmi mnoho prostředků, zvláště pak hlavní
vnitřní – snaha kaţdého člověka o zdokonalení vlastní duše (já to činím samotou
a modlitbou).“ (Tolstoj, 1957, s. 418-419).
K tomuto

byl

pouţit

článek

„JASNOPOLJANSKÁ

ŠKOLA

V LISTOPADU

A PROSINCI“, který psal L. N. Tolstoj také do časopisu Jasná Poljana. V tomto článku
popisuje L. N. Tolstoj samotný chod školy, kolik se zde nachází v tuto dobu učitelů,
s jakým vzděláním, o stanovení vyučovaných předmětů. Upozorňuje i na to, jak se ţáci
během chození do školy mění. Velmi zajímavým zjištěním zde je, ţe ţáci si nemusí do
školy nic nosit, nic si pamatovat, nedostávají ţádné úkoly a nikdo je za nic nekárá. Jde o
to, zda to, ţe ţáci nemají domácí úkoly, nesouvisí s tím, ţe po příchodu domů se musí
aktivně zapojit do prací na poli a pro domácnost.

„Zdá se mi, ţe se den ode dne děti stávají samostatnější a samostatnější a jejich povahy
výraznější. Téměř nikdy jsem neviděl, ţe by si ţáci cestou hráli, leda snad některý
z nejmenších nebo z nově přistouplých, kteří začali chodit do školy jinde. Nikdo s sebou nic
nenese – ani knihy, ani sešity. Domácí úkoly ţáci nedostávají. Nenesou nic nejen v rukou,
ale nemají co nést ani v hlavě. Nemusí pamatovat na ţádnou úlohu, na nic co dělali včera
ve škole. Netrápí je ani pomyšlení na nastávající vyučovací hodinu. Do školy přinášejí
jenom sebe, svou vnímavost přirozenost a jistotu, ţe bude dnes ve škole právě tak veselo
jako včera.“ (Tolstoj, 1957, s. 151).
Po příchodu učitele do učebny si děvčata ještě nějakou chvíli vykládají, kluci se
pošťuchují, zkrátka je všude spousta lomozu. Pan učitel, aniţ by si ţáků všímal, jde do
skříně a prohlíţí si knihy, postupně za ním sami ţáci přicházejí a volají. „Mně také, mně
také! Dej mi tu včerejší. Bojovný duch vyprchává a v učebně zavládá čtenářská nálada.
Kaţdý si sedne, kam mu napadne: na lavici, na stůl, na okno, na podlahu, na křeslo.“
(Tolstoj, 1957, s. 152).
Jak L. N. Tolstoj popisuje v článku, vše v Jasnopoljanské škole probíhá bez násilí. Pan
učitel začne sám vyvíjet nějakou činnost a ţáci se postupně přidávají. Často se výuka
protáhne na delší dobu, neţ jaká byla předpokládána. Není přesně stanoveno rozmezí, co se
kdy a jak má dělat.
„Dvě niţší třídy se usazují v jedné místnosti, nejvyšší jde do druhé. Kdyţ učitel přichází do
první třídy, všichni ho u tabule obstupují nebo se uvelebují v lavicích, nebo usedají na stůl
kolem učitele anebo toho, kdo právě čte. Je-li hodina psaní, usedají klidnější, ale neustále
vstávají, aby se navzájem podívali do sešitů, a ukazují svoje sešity učiteli. Podle rozvrhu
jsou na dopoledne stanoveny čtyři vyučovací hodiny, ale někdy jsou jen tři nebo dvě, a jsou
to mnohdy zcela jiné předměty. Učitel začne počty, přejde pak na měřictví, začne biblickou
dějepravou, ale skončí mluvnicí. Někdy jsou učitel i ţáci zaujati tak, ţe vyučování trvá
místo jedné hodiny tři hodiny. Stává se, ţáci sami volají: „ Ne, ještě, ještě!“ a křičí na ty,
které to jiţ omrzelo. „Kdyţ Vás to omrzelo, běţte si mezi ty malé“, říkají opovrţlivě.“
(Tolstoj, 1957, s. 153).
Nejpopulárnější činností ve škole je vypravování, ať uţ pana učitele ţákům anebo ţáků
panu učiteli. I kdyţ mají ţáci některé předměty oblíbeny více a jiné méně, postupně se za
celý týden stejně proberou i ty neoblíbené předměty. Jen pana učitele stojí více úsilí ţáky
zaujmout.

„Vůbec navečer i v dalších hodinách bývá méně dovádění a křiku a více poslušnosti
a důvěry k učiteli. Zvláštní odpor lze pozorovat k počtům a rozborům a chuť ke zpěvu čtení
a zvláště vyprávění. Proč máme pořád počty a psaní – vypravujte nám raději o zemi nebo
něco z dějepisu, a my budeme poslouchat, říkají. V 8. hod. se jim uţ oči přivírají, začínají
zívat, svíčky hoří slaběji, protoţe je tolik neupravují, starší se ještě drţí, ale mladší a slabší
opřeni o stůl, usínají při příjemném zvuku učitelova hlasu.“ (Tolstoj, 1957, s. 161).
Vyhodnocení:
Otevřeným

kódováním

vybraných

publikací

„O

SVOBODNÉ

ŠKOLE“,

„JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU A PROSINCI“ a „O VÝCHOVĚ
A VZDĚLÁNÍ“ bylo zjištěno, ţe vytvořená kategorie pod názvem Přístup učitelů ukazuje,
ţe i kdyţ učitel vede výuku, má zde ţák velký prostor pro osobní svobodu a vnášení svých
prvků do výuky. Ve škole byl také kladen velký důraz na to, jak učitel vykládá učivo,
s jakým nasazením a zda má svou práci skutečně rád.
V kategorii Komunikace ţáků a učitelů bylo pomocí kódování zjištěno, ţe i v komunikaci
vládl naprosto volný prostor k vyjádření názorů jak učitele, tak i ţáků. Také zde byl zjištěn
fakt důleţitosti komunikace mezi ţáky a učiteli. Všichni pracovali společně, a pokud se
někomu nechtělo, nemusel. To se však stávalo velmi ojediněle.
Obě uvedené kategorie tedy přímo souvisí se svobodnou výchovou. Jsou zde obsaţeny
prvky svobodné výchovy.
Diskuse:
Názory ostatních:
K účelu zkoumání komunikace mezi ţáky a učiteli byla vybrána publikace Učiteľ a ţiaci
v komunikácii od Petera Gavory. Kniha byla vydána v roce 2007. Gavora v ní píše
o významu komunikace mezi ţáky a učiteli. O tom, ţe nejčastější formou komunikace
mezi ţáky a učiteli je dialog. Dialog by měl ve škole převládat nad monologem.
„Dialóg umoţňuje výmenu vedomostí, ţivotných skúseností a záţitkov ţiakov. Dialóg však
rozvíja aj efektívnu stránku osobnosti ţiakov. V dialógu sa rozvíjajú ich zájmy, názory,
predstavy, postoje a presvedčenia, dialógom učitel ţiakov motivuje. V dialógu má učitel
moţnosť ţiakovi ukazať, ţe ho chápe, uznáva, móţe ho chváliť aj povzbuzovať.“ (Gavora,
2007, s. 88).

Peter Gavora také zastává názor, ţe by se ve výuce k odpovědím ţáků neměl vyjadřovat
jen učitel, ale i ostatní ţáci, pokud to chtějí.
„Ţiaci by si mali vediteť utvoriť názor na odpoveď, vyjadriť svoju spokojenosť alebo
nespokojenosť. Prirodzene, učitel nemusí ţiadať od ţiakov názory o odpovedi počas kaţdej
vyučovacej hodiny.“ (Gavora, 2007, s. 105).
Přístup k výuce v Jasnopoljanské škole zaujal i profesora V. Vejkšana, který se o ní
vyjádřil:
„Bylo by však naprosto nesprávné povaţovat Tolstého za představitele jednostranného
induktivního metodického postupu ve vyučování. Nikdy se nedrţel při vyučování šablony,
nejednou si v praxi ověřoval a srovnával účinnost induktivní a deduktivní metody
a dovedně je v pedagogickém procesu spojoval. Jsa skvělým znalcem dětské psychologie,
L. N. Tolstoj přesvědčivě ukázal cesty, jimţ dítě poznává okolní svět a osvojuje si ve škole
vědomosti.“ (Vejkšan, 1957, s. 69).
7.1.3 Zjištění přínosu výuky v Jasnopoljanské škole
K tomuto zjištění byl pouţit článek „JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU
A PROSINCI“, který napsal L. N. Tolstoj do časopisu Jasnaja Poljana.
Opět se jedná o popis průběhu vyučování ve škole, o tom, co návštěva školy ţákům dává,
čím je uspokojuje a čím nikoliv. L. N. Tolstoj zde píše, ţe jde o skutečný popis školy od
jejího úplného začátku. Také uvádí, ţe by tento článek, zveřejněný v časopise Jasná
Poljana, mohl vytvořit návod, jak se má výuka ve školách provádět. Doufal, ţe čtenáři
pochopí, proč právě výchova ve škole probíhá tak, jak ji popisuje.
V článku L. N. Tolstoj uvádí, ţe ve škole vše probíhalo v duchu zásady svobodného
přístupu ţáků i učitelů. Čím více se však ţákům dostávalo vzdělání, tím více se sami
doţadovali nastolení nějakého řádu. Odsuzuje násilí, které se vyuţívá pouze z neúcty
k lidské přirozenosti. Poukazuje na to, ţe bychom neměli pouţívat násilí k tomu, abychom
zabránili nedostatku či nepořádku. Musíme jen vyčkat delší dobu na to, aby se nepořádek,
zcela sám a přirozeně, změnil v pořádek.
„Škola se svobodně vyvíjela podle zásad, které do ní vnášel učitel i ţáci. I kdyţ učitelův
vliv převaţoval, měl ţák vţdycky právo nechodit do školy, a i kdyţ do školy chodil, měl
právo učitele neposlouchat. Učitel pak měl právo ţáka nepřijímat a měl moţnost působit

veškerou vahou svého vlivu na většinu ţáků a na společnost, která se vţdycky z ţáků tvoří.
Čím dále ţáci postupují, tím více se vyučování rozvětvuje a tím nezbytnější se stává
pořádek. Proto při normálním, nenásilném vývoji školy, čím většího vzdělání ţáci nabývají,
tím jsou schopnější zachovávat pořádek a tím silněji sami pociťují potřebu pořádku a tím
silněji na ně působí po této stránce učitel. Jasnopoljanská škola toto pravidlo stále
potvrzovala ode dne svého zaloţení. Z počátku nebylo moţno stanovit ani třídy a předměty,
ani odpočinek a vyučovací hodiny: všechno samo sebou splývalo v jeden celek a všechny
pokusy o rozdělení zůstávaly marné. Nyní však uţ máme v první třídě ţáky, kteří se sami
doţadují, aby byl dodrţován rozvrh hodin, jsou nespokojeni, jsou-li při hodině rušeni, a
kteří sami stále vyhánějí menší děti, kdyţ k nim zaběhnou.
Podle mého mínění je tento vnější nepořádek uţitečný a nenahraditelný, ať se zdá
sebepodivnější a sebenepohodlnější pro učitele. O přednostech tohoto uspořádání mám
často příleţitost mluvit o domnělých nevýhodách, pak řeknu toto. Za prvé tento nepořádek
nebo svobodný pořádek se nám zdá hrozný jenom proto, ţe jsme uvyklí jinému pořádku,
v němţ jsme byli vychováni.“ (Tolstoj, 1957, s. 154-155).
Návštěva školy ţáky nijak neomezovala na jejich svobodě. Dbát svobody zdálo se
L. N. Tolstému důleţitější neţ dodrţování rozvrhu učiva. Přesto vše měl takový typ výuky
velký dopad na ţáky a projevoval se jejich větší touhou po chození do školy a vzdělávání
se v ní.
„Mne alespoň v Jasnopoljanské škole těšily tyto případy, které se opakovaly několikrát za
měsíc. I kdyţ jsme často dětem opakovali, ţe mohou odejít, kdykoliv se jim zachce, byl vliv
učitele tak silný, ţe jsem se poslední dobou bál, aby kázeň plynoucí z vyučovacích hodin,
rozvrhů a známek, třeba by ji nepozorovaly, neomezovala jejich svobodu tak, aby se zcela
nepodrobily naší chytrácky nastraţené síti pořádku a aby nepozbyly moţnost volby
a protestu. Jestliţe dále rády chodí, aţ jim byla nabídnuta svoboda, nikterak se nedomnívá,
ţe by to dokazovalo zvláštní kvalitu Jasnopoljanské školy, myslím naopak, ţe by se totéţ
opakovalo ve většině škol a ţe touha po učení je v dětech tak silná, ţe se podřizují mnohým
těţkým podmínkám a promíjejí mnoho nedostatků, aby tuto touhu ukojily.“ (Tolstoj, 1957,
s. 162-163).
Tresty se ve škole v Jasné Poljaně nevyskytovaly. L. N. Tolstoj dochází k názoru, „Došel
jsem k názoru, ţe duše má svá tajemství, která jsou nám skryta a na něţ můţe působit jen
ţivot, nikoliv mravní naučení a tresty.“ (Tolstoj, 1957, s. 159).

Ţáci sami si postupně uvědomovali, jak se mají chovat. Porušil-li někdo pravidla chování,
ostatní ţáci na to ihned upozornili. Coţ bylo velkým posunem v přístupu ţáků k chování
vůči sobě samým.
„Počtář mu to chtěl oplatit, ale v tu chvíli se ozvalo několik odmítavých hlasů. „Podívejte
se, pustil se do menšího!“ zvolali ţáci. „Kisko utíkej!“ A tím byla věc ukončena, jako by se
nebylo nic stalo, kromě toho, jak se domnívám, ţe ten i onen došli k nejasnému poznání, ţe
rvačka není nic příjemného, protoţe oběma působí bolest. Podařilo se mi tu jaksi
postřehnout cit spravedlnosti ovládající dav, ale kolikrát se věci rozhodnou tak, ţe
nepochopíme podle jakého zákona, ale rozhodnou se ke spokojenosti obou stran.“ (Tolstoj,
1957, s. 156).
Vyhodnocení:
Otevřeným

kódováním

vybrané

publikace

„JASNOPOLJANSKÁ

ŠKOLA

V LISTOPADU A PROSINCI“ ve vytvořené kategorii Význam výuky jsme zjistili, ţe je
spojena se zásadou svobody, kterou přinášel učitel. Ţáci měli svobodu rozhodování a
nicnedělání, sami však postupně pocítili nutnost vytvoření nějakého pořádku ve výuce.
Z čehoţ se dá usuzovat, ţe svobodná výchova není o chaosu, ale ţe ţáky sama přivede na
myšlenku uspořádání dění kolem sebe, bez jakéhokoliv násilného zasahování ze stran
učitelů. Jak je patrno, i v této kategorii nacházíme znaky svobodné výchovy ve výuce.
Diskuse:
Názory ostatních odborníků:
Význam výuky spojené s prvky volnosti zaujal i spisovatele N. G. Černyševského, který se
o ní vyjádřil do časopisu Sovremenik číslo 3 v roce 1862. Tento článek je součástí knihy
Pedagogické spisy L. N. Tolstoje.
„ Výtečně, výtečně. Dej bůh, aby se do většího počtu škol zavedl tak dobrý a uţitečný
„nepořádek“, … ale my prostě řekneme „pořádek“, protoţe jakýpak nepořádek, kdyţ se tu
všichni učí velmi pilně, pokud jim jen stačí síly.“ (Černyševskij, 1957, s. 428).
Profesor gymnázia v Tule, E. Markov, který z častých návštěv školy v Jasné Poljaně znal
dobře průběh vyučování, charakterizoval jej takto:

„Všichni chlapci sami myslí, sami se snaţí a sami se chtějí naučit. Jasnopoljanská škola
potěší tím, ţe probouzí v ţácích ducha a ţe vede jejich hlavy k samostatné práci.“
(Markov, 1957, s. 433).
7.2

Zjištění svobodné výchovy

Hlavním cílem praktické části naší monografie bylo zjistit, jaká výchova ţáků probíhala ve
škole v Jasné Poljaně. Dle výše provedené analýzy vybraných textů z děl L. N. Tolstého o
výuce v Jasnopoljanské škole můţeme konstatovat následující.
Souhrnné vyhodnocení:
Zjištěné údaje, které jsme prostřednictvím výzkumného šetření provedli, nám potvrdily
výskyt znaků týkajících se svobodné výchovy, ověřený pomocí otevřeného kódování
v dopise „O SVOBODNÉ ŠKOLE“, článku „JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU
A PROSINCI“ a článku „VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ“. Dopis i články psal L. N. Tolstoj
a týkaly se výuky ve škole v Jasné Poljaně. Úryvky dopisů i článků jsou součástí knihy
Pedagogické spisy od L. N. Tolstého. Za pomoci otevřeného kódování a vytvořených
kategorií jsme zjistili, ţe ve všech kategoriích se nejvíce shodně opakoval kód ţák a učitel.
Tyto dva kódy byly do všech kategorií dány shodně, pro potvrzení, ţe jde o výuku ve
škole.
Mimo to se v kategorii Výchova nejvíce vyskytoval kód svoboda a sami. V kategorii
Přístup učitelů kód svoboda, věda a dobrý. V kategorii Komunikace ţáků a učitelů kód
důvěra, vypravuje, učit. V kategorii Význam výuky se nejčasněji opakoval kód
samostatnější, pořádek.
Na základě provedeného výzkumu, spojeného se studiem literatury a dokumentů,
bylo zjištěno, ţe ve výuce se vyskytoval pouze jeden typ výchovy a to ten se
svobodnými znaky ve výchově, tzv. svobodná výchova.
Činnost L. N. Tolstého v oblasti pedagogiky je velkým posunem vpřed. Upozorňuje,
ţe škola by měla být zejména pro ţáky a ne jen pro učitele. Ţáci by se měli ve škole
cítit svobodně a bezpečně, s moţností seberealizace.

Souhrnná diskuse:
Ve škole v Jasné Poljaně L. N. Tolstoj usiloval o vyuţitelnost školních poznatků
v kaţdodenním ţivotě, vytvořil systém volné výchovy bez domácích úkolů, paměťového
učení a trestů. Koncepce bez učebního plánu umoţňovala svobodnou volbu předmětu,
obsahu i metody učení. Děti měly úplnou volnost pohybu, příchodu i odchodu z vyučování.
Učitel byl ţákům především partnerem.
V knize od Miroslava Cipra Prameny výchovy Galerie světových pedagogů, svazek
II. devatenácté století je uvedeno, ţe L. N. Tolstému bylo často vytýkáno, ţe v jeho škole
neučí duchovní, či vyslouţilí vojáci, jak bývalo v té době běţnou praxí, nýbrţ studenti,
vyloučení z moskevské univerzity z důvodu účasti na demonstracích studentských
nepokojů. Přesto jeho škola prosperovala a měla kolem 40 ţáků ve dvou třídách
a vyučovalo se pět aţ sedm hodin denně. Ze začátku se vyučovalo čtení mechanické
a rozumové, psaní, krasopis, mluvnice, biblická dějeprava, ruské dějiny, kreslení, rýsování,
zpěv, počty, výklad z přírodních věd a náboţenství. Cipro o Jasnopoljanské škole píše:
„Kdybychom aplikovali mechanicky pravidlo Komenského, řekli bychom, ţe to byl „mlýn
bez vody“, tj. škola bez kázně, alespoň bez kázně vnější, vynucené. Neboť děti mohly přijít
a odejít kdykoliv a jejich chování během vyučování nebylo nijak omezováno. Jediný
prostředek k udrţení pozornosti bylo vyvolání zájmu ţáků. To byla ona „voda“ na školní
mlýn, který klapal silou kázně dobrovolné, nevynucené.“ (Cipro, 2002, s. 343). 4
L. N. Tolstoj kladl důraz na rozvoj individuálních zájmů a dobrovolnost. Výuka probíhala
bez osnov, plánů a děti měly volnost pohybu. Vše bylo bez napomínání, bez trestů. Tolstoj
prosazoval maximální svobodu ţáka, radost z práce a rozvoj tvořivosti. Při stanovení
obsahu výuky byly respektovány zájmy ţáků.
Tolstoj si uvědomoval, ţe štěstí lidstva není pouze v učení a vědění. Škola má také
přímé povinnosti k mládí. Proto se snaţil oţivit školu a přimět ţáka k jeho vlastní
aktivitě ve škole. Varoval před hromadnou výchovou, poukazoval na její nedostatky a

4

Symbolické je, ţe také Miroslav Dědič, který učil romské děti v Květušíně na Šumavě v Čechách, nazval
svou hlavní knihu o této výuce termínem „Škola bez kázně“ (Jihočeské nakladatelství, 1985). Tato kniha
byla v roce 2006 vydána v Praze pod názvem také symbolickým: „Květušínská poema“). Srov o tom více:
Jaroslav Balvín. Sociální pedagogika a její dva čeští představitelé Přemysl Pitter a Miroslav Dědič. Praha:
Radix, 2015.

spíše se obrátil k výchově jednotlivce, k výchově individuální. Tím vším zahájil boj
proti pasivitě ve školách a vedl k aktivnímu přístupu nejen učitelů, ale i ţáků ve
výuce. Ţák má právo na svou individualitu, na své tuţby a škola není od toho, aby
ţáka předělávala, ale aby mu pomohla jeho tuţby uskutečnit.
Doktor Otokar Chlup v knize „Pedagogika úvod do studia“ poukazuje na postupující
převratné pedagogické myšlení nejen u nás, ale i ve světě spojené s praktickými
pokusnými začátky ve školách. Doslova uvádí, ţe jde o ušlechtilý zápas o novou výchovu.
Také zde nabádá k větším aktivním projevům ţáků a rozšíření výuky o ruční práce a
sociální výchovu.
„Také u nás se vytváří ovzduší reformě školy příznivé, učitelstvo jako celek i hojně
jednotlivců účastní se ušlechtilého zápasu o novou výchovu. Fr. Pátek píše jiţ v roce 1919
článek „Svobodná škola“. Horuje pro práva dětství, které má býti vychováváno k novému
ţivotu, jejţ si spoluvytvoří, nikoli k tomu, aby napodobilo ţivot současný. Ţivot dítěte chápe
jako zvláštní ţivot bytostí s jinými tuţbami, jinými zájmy a potřebami. Škola nemá býti
přípravou pro ţivot, ale ţivot sám, ţádá školství jednotné aţ po školu vysokou. Později
ţádá, aby škola byla místem práce, pohybu, kde by děti proţívaly své prostředí sociální,
přírodní, odsuzuje strnulost, sedění v lavicích, pasivitu a papírový ţivot. Škola má býti
obcí, má míti svůj cíl, své dílny, zahradu, akvária, hřiště, divadlo, spořitelnu atd., má býti
svobodnou činnou školou.“ (Chlup, 1936, s. 258).
L. N. Tolstoj nebojoval o uplatnění svobodné výchovy v Jasnopoljanské škole pouze
s tehdejšími názory ostatní pedagogů v Rusku, ale i s názory rodičů, jejichţ děti školu
navštěvovaly. Především, co se týkalo trestů ve škole. V té době byly fyzické tresty dětí
a strach z těchto trestů nejběţnějším výchovným prostředkem ve škole. O tom píše Cipro
v knize „Galerie světových pedagogů“.
„Tak jako kdysi Rousseau i nyní Tolstoj hází rukavici všem ustáleným pedagogickým
konvencím ve jménu svobodného vyučování, respektujícího duši dítěte, a v ní přirozeně
se projevující zdravou moudrost venkovského lidu. Od této moudrosti však Tolstoj dovedl
odlišit předsudky, kterých musel zbavovat některé rodiče svých školáků. Šlo konkrétně
o tělesné tresty, kterých Tolstoj neuţíval a tím si paradoxně popudil vesničany, kteří
dokonce přestali posílat své děti do školy, protoţe je učitel nebil. Strach z bití povaţovali
za hlavní vyučovací metodu. Teprve po náleţitém vysvětlení začali rodiče posílat opět své
děti do školy a počet ţáků dosáhl normálního stavu.“ (Cipro, 2002, s. 342)

Také Dr. Otokar Chlup ve své knize „Pedagogika úvod do studia“ poukazuje na nutnost
zbavení se trestů a strachu z donucení ve školách, které přináší ţákům pouze nechuť učit
se. Naopak upozorňuje na nutnost prosazení volnosti a svobody v učení.
„Ve škole jasnopoljanské nebylo školního řádu, nebylo pravidel ani rozvrhu učiva, nikdo
nebyl nucen se učiti ani choditi do školy. Učilo se tak, jak náhoda přinášela příleţitosti
k učení. Volnost, svoboda ţáctva, učení, přirozená nenucená metoda, všechna tato hesla
upomínající na Rousseauova Emila, rozechvívající vychovatele a učitele všech kulturních
států. Rodí se myšlenka nové školy, nové výchovy, zvláště tam, kde školství ustrnulo na
vnější rutině.“ (Chlup, 1936, s. 232).
Profesor V. Vejkšan napsal o svobodné výchově L. N. Tolstého.
„Je třeba podotknout, ţe Tolstoj neomezoval princip svobody ve výchově, jak jej sám
chápal, rámcem školy oné doby. Soudil, ţe tento princip je universální řídící zásadou, jíţ
patří budoucnost.“ (Vejkšan, 1957, s. 75).
Snaha L. N. Tolstého o svobodnou školu nezůstala bez odezvy ani v ostatních školách, byť
zde nebyly zavedeny úplně stejné metody, jako ve škole v Jasné Poljaně. Přesto se alespoň
trochu změnilo postavení ţáka ve škole, zejména fyzické trestání ţáků.
„Kdyby nic jiného nepřineslo Tolstého taţení za svobodnou školu, neţ zmírnění
donucovacích metod školy staré, uţ to by byla velká zásluha. Ostatně nemohlo k tomu
nedojít, i kdyţ spor dvou principů, školy povinnosti a školy volnosti, není ještě definitivně
ukončen a bude nepochybně dlouho hledat vhodnou syntézu s vyuţitím onoho velkolepého
rozvoje mimoškolních vzdělávacích faktorů, na jejichţ význam Tolstoj tak naléhavě
upozorňoval.“ (Cipro, 2002, s. 344)
Škola měla pro L. N. Tolstého zvláštní kouzlo novoty, stejně jako pro kaţdého ţáka,
který poprvé vstupoval do chrámu učení a pouze tušil, co můţe očekávat. Tolstoj byl
velmi šťastný v dětské společnosti a dětem se odvděčoval tím, ţe jim činil pobyt ve
škole co nejradostnější. Ke škole choval L. N. Tolstoj stále svobodný poměr, neboť
pouze ten jediný je dle něj důleţitou podmínkou v hledání nových cest, jak uvádí Cipro:
„Mnozí s Tolstého filozofií neodpírání zlému nesouhlasili, ale téměř všichni ho
obdivovali, a to nejen pro jeho literárního génia, ale i pro nekonvenční upřímnost a
důslednou nekonformnost myšlení, pro jeho víru v dobrotu člověka. Jestliţe se mýlil, pak

lze paradoxně říci, ţe i jeho omyly byly hodny génia. Přitahoval četné stoupence a
diskutoval se svými oponenty tak, ţe dodnes přetrvává v jeho myslitelském odkazu mnohé,
co nepatří ještě minulosti, ale co zůstává nadále mementem pro ty, kdoţ nepřestávají
hledat odpovědi na otázky, jak ţít, jak organizovat společnost, jak vychovávat a učit
mládeţ. I proto, a právem, bývá nazýván „třináctým apoštolem Kristovým“. (Cipro, 2002,
s. 348)
7.3

Význam Lva Nikolajeviče Tolstého pro sociální pedagogiku

U L. N. Tolstého vyvolal velké nadšení Jean Jacques Rousseau, jehoţ spisy velmi
pozitivně hodnotil. Tolstoj, stejně jako Rousseau, důsledně zastával nutnost poţadavku,
aby výchova násilně nezasahovala do dětského ţivota. Spíše by měla dát moţnost
spontánní aktivní činnosti dítěte. Velký důraz kladl na citovou a mravní stránku výchovy.
Zkušenosti v ţivotě pokládal za velmi důleţitý prvek ve výchově, v ţivotě. V jednom
názoru na výchovu se však od sebe značně odlišovali. Rousseau vyzdvihoval svobodu
učení vyšších vrstev společnosti, zatímco L. N. Tolstému šlo zejména o svobodu učení
těch nejprostších lidí. Chtěl, aby i vesnické děti a dospělí měli moţnost svobodného
vzdělávání. Zasadil se nejen o vzdělání dětí ve vesnici Jasná Poljana, ale i jejich
rodičů. Dospělí, kteří projevili zájem o učení, mohli navštěvovat Jasnopoljanskou
školu a vzdělávat se. Dalším rozdílem ve výchově L. N. Tolstého je jeho individuální
přístup k ţáku, všímá si nejen rozdílu mezi dospělým a dítětem, ale i rozdílů mezi
jednotlivými ţáky. Rousseau má stejný přístup ke všem, odlišnosti ţáků nejsou pro něj
důleţité. L. N. Tolstoj však mohl čerpat ze své praxe učitele v Jasnopoljanské škole, která
ho upozornila na odlišnosti povah a přístupu k učení jednotlivých ţáků.
Rusko se potýkalo s nízkou gramotností. L. N. Tolstoj zaloţením své školy v Jasné Poljaně
umoţnil i těm nejchudším vrstvám lidí přístup ke vzdělání. V té době v Carském Rusku
nebylo běţné, ţe by nejchudší společenské vrstvy uměly číst, psát a počítat, neuměly se
dokonce ani podepsat. Tolstoj ve své škole nedělal rozdílu v postavení, ale ani v pohlaví
ţáků, coţ tehdy v Carském Rusku nebylo zcela běţnou věcí. Tvrdil, ţe výchova by
měla být zejména přípravou na to, aby se z kaţdého ţáka, později dospělého, stal
v ţivotě člověk vyspělý, šlechetný a čestný, který bude oporou společnosti. Svým
přístupem poukazoval na nutnost vzdělání pro kaţdého bez rozdílu. V Jasnopoljanské
škole se neučily pouze základy čtení, psaní a počítání, ale i biblická dějeprava, ruské
dějiny, kreslení, rýsování, zpěv, počty, výklad přírodních věd a náboţenství. Zvláště

proslulé bylo ve škole vyprávění o všem, co se ve venkovském ţivotě událo. L. N.
Tolstoj upozorňoval na to, ţe hrubost mravů sedláků není dána jen vědomostmi, ale i tím,
jak s ním a s jeho rodinou zacházejí druzí.
Také poukazoval na to, k čemu je prostému lidu formálně uznané právo na vzdělání, které
jim ale nezajišťuje hmotné předpoklady k jeho realizaci. Jak si můţe lid vysoko cenit
práva svobodného projevu, kdyţ nemá finanční prostředky na to, aby se vzdělával, na
to aby umoţnil vzdělání svým dětem. Proto L. N. Tolstoj umoţnil všem, kdo měli zájem
o vzdělání, navštěvovat školu v Jasné Poljaně a nemuseli na poskytnuté vzdělání
vynakládat ţádné finanční prostředky. Velmi často poskytoval vlastní finanční prostředky
sedlákům, kteří je dle jeho názoru potřebovali více neţ on.

Návrh
Na základě materiálu, sesbíraného výzkumným šetřením v praktické části diplomové
práce, bychom mohli navrhnout přednášku o L. N. Tolstém, o prosazení znaků
svobodné výchovy, o jeho přístupu k ţáku, k výuce, snaze o prosazení výuky pro
všechny bez rozdílu pohlaví, věku a postavení ve společnosti. Přednáška by mohla být
určena pro studenty vysokoškolského oboru sociální pedagogika a oboru pedagogika.
Na konci přednášky by mohl být ponechán prostor k diskusi.

ZÁVĚR
L. N. Tolstoj byl velkým vychovatelem lidstva. Jakákoliv jeho literární tvorba
obsahovala nevtíravým způsobem prvky výchovy. Je povaţován za velkého moralistu.
L. N. Tolstoj byl velikým myslitelem a tvůrčím géniem. Pokud nechceme vychovávat jen
sebe, ale děti či kohokoliv jiného, je výchova dle jeho názoru velmi sloţitou a těţkou věcí.
Hlavní tezí L. N. Tolstého bylo prosazování maximální svobody ţáka, podpora
tvořivosti a radost z práce. Obsah výuky byl zcela v souladu se zájmy ţáka.
K prosazování těchto zásad mu pomáhal pedagogický časopis Jasnaja Poljana, ve kterém
otiskoval články, které měly pomoci i ostatním k zavedení změn ve výchově. Měl nadšení
pro abstraktní ideu svobody. L. N. Tolstoj věřil, ţe vnější poměry rozhodují o vývoji
člověka a ţe vše záleţí na volném rozpětí vnitřních vrozených sil, které je třeba
zdokonalovat. Z těchto důvodů velmi usiloval o individuální výchovu. L. N. Tolstoj
upozorňoval na to, ţe dítě není jen zmenšenina dospělého, naopak má svou vlastní
psychologii, vlastní způsoby vyjadřování a chápání. Proto uvádí, ţe kaţdá dobrá
škola, aby neporušila původní přirozený stav dítěte, měla by jeho vrozené dispozice
podporovat a pomocí svobodného přístupu ve výuce je rozvíjet. Tolstého hlavní
myšlenkou bylo věnovat školu a školní prostředí s výukou dítěti, změnit školu na
místo krásné svobody, spojené s přirozeným poskytováním informací potřebných
k ţivotu. Jasnopoljanská škola je dodnes vzorem těch, kteří mají zájem uskutečňovat
svobodnou školu spojenou s individuálním přístupem k jedinci.
Další Tolstého moderní zásadou byla aktivní tvořivá učitelská práce a nejen pouze
reprodukce učiva ţákům. L. N. Tolstoj, jako jeden z prvních, přijímal samočinnost ţáka
spojenou s otevřeným polem působnosti v jeho dětské tvořivé práci. L. N. Tolstoj se po
celý svůj ţivot snaţil vnášet do školského ţivota vše, co bylo lidské, přirozené a bez
příkazů.
L. N. Tolstoj měl nejen pomocí svých myšlenek, ale zejména reálnou činností, velký vliv
na přeměnu školské i mimoškolské výchovy v tehdejším Carském Rusku. L. N.
Tolstoj byl velkým umělcem a ochráncem dětské duše. Stal se jedním z prvních, kdo
provozoval školu s uměleckou bezprostředností a tvůrčí svobodou. Stal se jedním
z mála originálních pedagogických myslitelů a vychovatelů, jehoţ myšlenky se dostaly
aţ za hranice Ruska. L. N. Tolstoj byl nezlomným a přesvědčivým bojovníkem ve
prospěch člověka. Tolstoj se zapsal jako umělec a pedagog do podvědomí velkého

mnoţství lidí a i více jak 100 let po jeho smrti jsou jeho myšlenky stále aktuální i
diskutabilní.
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PŘÍLOHA P I: ZÁKLADNÍ POJMY
Svobodná výchova
Základem je východisko, ţe dítě je ze své podstaty dobré. Jiţ v šedesátých letech 20. století
byly v USA zakládány školy se svobodným vzděláváním. Mezi první zakladatele škol se
svobodnou výchovou patří právě i spisovatel L. N. Tolstoj. Ve svobodné škole probíhá
vyučování především na základě iniciativy ţáka. Na jeho svobodné vůli je, jak tohoto
svobodného prostoru k plnění úkolů vyuţije.

Svobodná škola
Svobodné učení bez zásahu dospělých, bez řízené činnosti. V takovéto škole je velmi ţivý
kontakt mezi rodiči a učiteli. Děti zde mají pocit, ţe je to jejich škola, neboť rodiče se aktivně
zapojují do práce ve škole. Existuje však riziko vzniku potíţí při přestupu na jinou školu nebo
i při nástupu do zaměstnání. (Frans Carlgren, Arne Klingborg, 2013, s. 242-245)

Pedagogika
Přesná definice pedagogiky není stanovena neboť pedagogika je věda s širokým polem
působnosti a její definice se u jednotlivých autorů odlišuje.
Pedagogika je společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy
a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka
v nejrůznějších sférách ţivota společnosti. Studuje a kriticky hodnotí myšlenkové dědictví
minulosti, sleduje vývoj školství, výchovy a vzdělávání v zahraničí a ve spolupráci s dalšími
vědními disciplínami formuluje nové vývojové trendy pro různé oblasti výchovy a
vzdělávání. (Průcha, 2009, s. 20-21)

Sociální pedagogika
Dle Krause je sociální pedagogika vědní obor transdisciplinární povahy, který se zaměřuje na
roli prostředí ve výchově, na zvládání ţivotních situací bez ohledu na věk ve smyslu

napomáhání souladu potřeb jedince ve společnosti, na utváření optimálního ţivotního
způsobu. (Kraus, 2014, s. 14)
Jde o aplikované odvětví pedagogiky, které se zabývá výchovným působením na rizikové
a sociálně znevýhodněné skupiny mládeţe a dospělých. Také se zaobírá výchovou a pomocí
rodinám s problémovými dětmi. Dále je zaměřena na poruchy rodičovství a výchovy. (Průcha,
2008, Valterová, Mareš, s. 203)

Výchova
Pedagogický slovník definuje výchovu jako proces záměrného působení na osobnost člověka
s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji. (Průcha, Valterová, Mareš, 2008, s. 22).

Vzdělávání
Jde o proces záměrného osvojování si souboru znalostí, dovedností a postojů, které jsme
získali vzděláním, výukou, studiem. Výsledkem vzdělávacího procesu je vzdělání. Vzdělání
je systém vědomostí člověka rozvíjející jeho poznávací a praktické činnosti, kterými se
kultivují jeho vlastnosti a ovlivňují jeho postoje.

Nenásilí
Otázka odmítání násilí není pro Tolstého pouze podruţnou otázkou, na kterou není třeba brát
ţádný ohled, ale velmi významnou otázkou. Podle něho souvisí s volbou, která má pro ţivot
základní význam. Násilí bylo odedávna odůvodňováno jako nástroj nutný k odstranění
zla. Jenţe co to je vlastně zlo? To, co tak či onak ohroţuje ustavenou moc. Proto ti, kdo
moc vlastní, potřebují celou společnost přesvědčit, ţe jejich zlo je zlem pro všechny a
násilí je tudíţ nezbytné.

Komunikace
Slovo komunikace má velmi široký význam, neboť komunikovat se dá v mnoţství situací
a dají se jí sledovat různé cíli. Komunikace je z latinského communicare, coţ je informovat,
oznamovat, radit se s někým. Komunikace je připravenost a schopnost člověka aktivně se
podílet na přijímání a předávání sdělení. Úspěšnou komunikaci tvoří jak sdělování
informací, tak i naslouchání. Komunikace by měla být oboustranná a symetrická, role
sdělujícího a příjemce by se měla střídat.
Dorozumění znamená pochopení i druhého člověka myšlenky. Coţ poukazuje na to, ţe
základní podmínkou komunikace je, aby si lidé navzájem rozuměli, hovořili stejným jazykem,
dosáhli myšlenkového souladu.
Oznamování – podávání informací, poznatků, postojů, názorů.
Výměna informací – mezi lidmi. Jeden člověk vyšle informaci a druhý ji přijme. Po té se
úlohy vymění. Jde tedy o komunikaci dvojsměrnou.
(Peter Gavora, 2007, s. 7)
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VYBRANÉ TEXTY LVA NIKOLAJEVIČE TOLSTÉHO, ANALYZOVANÉ V
MONOGRAFII

Dopis O SVOBODNÉ ŠKOLE

„Tak se tedy vyučování dělí na sedm předmětů. Kolik času se má věnovat kaţdému předmětu,
kromě povinné práce k obslouţení sebe samého rozhodnou sklony kaţdého ţáka. Představuji
si to takto: učitelé si rozdělí hodiny pro sebe, ale ţákům se ponechává na vůli, přijdou-li nebo
ne. Ať se nám to zdá sebepodivnější, pro nás, kteří jsme si vybudovali vzdělání tak zvrácené,
je úplná svoboda vyučování, to znamená, aby ţák nebo ţačka sami přicházeli se učit, kdy
chtějí, conditio sine qua non (nevyhnutelnou podmínkou) kaţdého plodného vyučování, právě
tak, jako conditio sine qua non výţivy je, aby ten, kdo potravu přijímá, chtěl jíst. Rozdíl je jen
v tom, ţe v hmotných věcech se hned projeví škodlivý následek toho, ţe upustíme-li od
svobody, ihned nastane vrhnutí nebo dojde ke zkaţení ţaludku, ve věcech duševních se projeví
škodlivé následky později, někdy aţ po letech. Jen úplná svoboda umoţňuje, abychom nejlepší
ţáky přivedli aţ k hranici, jíţ mohou dosáhnout, a nezdrţovali je kvůli slabým, protoţe tito
nejlepší ţáci jsou nám nejpotřebnější. Jenom svoboda nám umoţňuje vyhnout se obvyklému
zjevu, ţe vyvoláme odpor k předmětům, které byly oblíbené, kdyby si je ţáci svobodně zvolili.
Jenom svoboda nám umoţňuje poznat, pro který obor má ţák sklony, jenom svoboda neruší
výchovný vliv. Jinak budu ţákovi říkat, ţe v ţivotě není třeba násilí, ale sám na něm budu
páchat největší duševní násilí. Vím, ţe je to těţké, ale co se dá dělat, pochopíme-li ţe kaţdý
odklon od svobody je pro vzdělání zhoubný. Ale není to tak těţké, jestliţe se pevně
rozhodneme nedělat nic hloupého. Myslím, ţe je třeba postupovat takto: A. od 2. a 3. hodiny
se vyučuje matematice, t.j. učí se tomu, co ţáci chtějí z tohoto oboru vědět. B. od 3. do 5.
hodiny učí kreslení atd. Namítne: a co ti nejmenší? Jestliţe nejmenší správně vedeme, vţdy
sami ţádají a mají rádi přesnost, t.j. podřizují se hypnose napodobování: jestliţe byla včera
odpoledne hodina, přejí si ji mít i dnes …
Rozdělení času a rozvrh předmětů si v hrubých rysech představuji asi takto: ţáci bdí 16 hodin
denně. Jsem toho názoru, aby se polovina této doby, s přestávkami pro odpočinek a hry (čím
jsou děti mladší, tím budou tyto přestávky delší), věnovala výchově v uţším slova smyslu –
osvětě t. j. práci pro sebe, pro rodinu a pro jiné: děti budou čistit, nosit, vařit, štípat dříví atd.

Druhou polovinu času věnují učení. Ponechávám ţákovi na vůli, aby si ze sedmi předmětů
vybral to, co ho nejvíce zajímá.“ (Tolstoj, 1957, s. 420 - 421).
„JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU A PROSINCI“
„Jsem přesvědčen, ţe škola nemá zasahovat do výchovy, která přísluší jenom rodině, ţe škola
nemá a není ani oprávněna odměňovat nebo trestat, ţe nejlepší policejní a administrativní
činností školy je ponechat ţákům úplnou svobodu, aby se učili a svůj vzájemný poměr si
upravili podle svého.“ (Tolstoj, 1957, s. 157).

Článek VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ
Zjištění přístupu učitelů v Jasnopoljanské škole
Pro toto zjištění byl pouţit rozbor článku „VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ“ psaného
L. N. Tolstojem do časopisu Jasnaja Poljana. V článku je rozlišován pojem výchova
a vzdělávání. Klade si otázku, jak moc má škola zasahovat do výchovy. To, ţe nebude
zasahovat do výchovy, se můţe uskutečnit pouze tím, „ţe se vzdělanému ponechá úplná
volnost přijímat učení, které odpovídá jeho poţadavkům, které chce přijímat podle své
potřeby a pokud chce, a vyhnout se učení, které nepotřebuje a které nechce.“ (Tolstoj, 1957,
s. 272).
Tolstoj zde odpovídá na otázku, jak má vzdělávací proces probíhat, aby nepřekračoval hranice
svobody.
„Škola má mít jediný cíl – sdělovat vědomosti, znalosti (instruction), a nepokoušet se
přecházet do sféry mravních názorů, víry a povahy. Jejím cílem má být jenom věda a nikoliv
výsledky jejího vlivu na lidskou osobnost. Škola nemá povaţovat ani jedinou vědu, ani celý
souhrn věd za nezbytné, nýbrţ má podávat znalosti, které má k disposici a má ponechat ţákům
právo, aby si je osvojili nebo neosvojili.“ (L. N. Tolstoj, 1957, s. 274).
„Výchovný prvek dejme tomu v dějepise a v matematice, působí jenom tehdy, kdyţ učitel
vášnivě miluje a zná svůj předmět, jenom tehdy se přenáší tato láska na ţáky a působí na ně
výchovně. V opačném případě však, t. j. kdyţ se někde rozhodlo, ţe ten a ten předmět působí
výchovně a bylo-li jedněm uloţeno, aby přednášeli a druhým, aby poslouchali, vyučování se
setkává s naprosto opačnými výsledky, t. j. nejen nevychovává vědecky, nýbrţ od vědy odvádí.

Říká se, ţe věda v sobě má výchovný prvek (erziehliches Element), je to správné i nesprávné a
v tomto předpokladu tkví základní omyl nynějšího paradoxního názoru na výchovu. Věda je
věda a nic výchovného v sobě nemá. Výchovný prvek však záleţí ve vyučování vědám,
v učitelově lásce ke své vědě, v jeho láskyplném výkladu a v poměru učitele k ţákovi. Chceš-li
ţáka vychovat vědou, miluj ji, znej ji, a ţáci si pak zamilují tebe i vědu a ty se vychováš,
jestliţe však sám svou vědu nemiluješ, potom i kdyţ budeš ţáky sebevíc nutit, aby se ji učili,
nebude mít věda výchovný vliv. A zde opět platí jediné měřítko, a je tu jediná spása – zase táţ
volnost ţáků poslouchat anebo neposlouchat učitele, přijímat nebo nepřijímat jeho výchovný
vliv, t.j. ponechat pouze jim aby rozhodli, zda učitel zná a miluje svou vědu.“ (Tolstoj, 1957,
s. 276-277).
Článek O SVOBODNÉ ŠKOLE

„Nejdůleţitější výchovou tedy je bezděčná sugesce. Aby tato výchova byla dobrá a mravná, je
třeba – je divné to říkat – aby celý vychovatelův ţivot byl dobrý. Někdo se zeptá, čemu se říká
dobrý ţivot? Stupňů dobrá je nekonečné mnoţství, ale dobrý ţivot má jeden hlavní a obecný
rys, je jím úsilí zdokonalovat se v lásce. Mají-li je vychovatelé a přenášejí-li je i na děti,
nebude jejich výchova špatná. Má-li být výchova dětí úspěšná, je třeba, aby vychovatelé
ustavičně vychovávali sami sebe, aby si navzájem stále víc a více pomáhali uskutečňovat to,
oč usilují. K tomu můţe být velmi mnoho prostředků, zvláště pak hlavní vnitřní – snaha
kaţdého člověka o zdokonalení vlastní duše (já to činím samotou a modlitbou).“ (Tolstoj,
1957, s. 418-419).
Článek „JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU A PROSINCI“
„Zdá se mi, ţe se den ode dne děti stávají samostatnější a samostatnější a jejich povahy
výraznější. Téměř nikdy jsem neviděl, ţe by si ţáci cestou hráli, leda snad některý
z nejmenších nebo z nově přistouplých, kteří začali chodit do školy jinde. Nikdo s sebou nic
nenese – ani knihy, ani sešity. Domácí úkoly ţáci nedostávají. Nenesou nic nejen v rukou, ale
nemají co nést ani v hlavě. Nemusí pamatovat na ţádnou úlohu, na nic co dělali včera ve
škole. Netrápí je ani pomyšlení na nastávající vyučovací hodinu. Do školy přinášejí jenom
sebe, svou vnímavost přirozenost a jistotu, ţe bude dnes ve škole právě tak veselo jako včera.“
(Tolstoj, 1957, s. 151).

Pan učitel, aniţ by si ţáků všímal, jde do skříně a prohlíţí si knihy, postupně za ním sami ţáci
přicházejí a volají. „Mně také, mně také! Dej mi tu včerejší. Bojovný duch vyprchává a
v učebně zavládá čtenářská nálada. Kaţdý si sedne, kam mu napadne: na lavici, na stůl, na
okno, na podlahu, na křeslo.“ (Tolstoj, 1957, s. 152).
Jak L. N. Tolstoj popisuje v článku, vše v Jasnopoljanské škole probíhá bez násilí. Pan učitel
začne sám vyvíjet nějakou činnost a ţáci se postupně přidávají. Často se výuka protáhne na
delší dobu, neţ jaká byla předpokládána. Není přesně stanoveno rozmezí, co se kdy a jak má
dělat.
„Dvě niţší třídy se usazují v jedné místnosti, nejvyšší jde do druhé. Kdyţ učitel přichází do
první třídy, všichni ho u tabule obstupují nebo se uvelebují v lavicích, nebo usedají na stůl
kolem učitele anebo toho, kdo právě čte. Je-li hodina psaní, usedají klidnější, ale neustále
vstávají, aby se navzájem podívali do sešitů, a ukazují svoje sešity učiteli. Podle rozvrhu jsou
na dopoledne stanoveny čtyři vyučovací hodiny, ale někdy jsou jen tři nebo dvě, a jsou to
mnohdy zcela jiné předměty. Učitel začne počty, přejde pak na měřictví, začne biblickou
dějepravou, ale skončí mluvnicí. Někdy jsou učitel i ţáci zaujati tak, ţe vyučování trvá místo
jedné hodiny tři hodiny. Stává se, ţáci sami volají: „ Ne, ještě, ještě!“ a křičí na ty, které to jiţ
omrzelo. „Kdyţ Vás to omrzelo, běţte si mezi ty malé“, říkají opovrţlivě.“ (Tolstoj, 1957, s.
153).
Nejpopulárnější činností ve škole je vypravování, ať uţ pana učitele ţákům anebo ţáků panu
učiteli. I kdyţ mají ţáci některé předměty oblíbeny více a jiné méně, postupně se za celý
týden stejně proberou i ty neoblíbené předměty. Jen pana učitele stojí více úsilí ţáky
zaujmout.
„Vůbec navečer i v dalších hodinách bývá méně dovádění a křiku a více poslušnosti a důvěry
k učiteli. Zvláštní odpor lze pozorovat k počtům a rozborům a chuť ke zpěvu čtení a zvláště
vyprávění. Proč máme pořád počty a psaní – vypravujte nám raději o zemi nebo něco
z dějepisu, a my budeme poslouchat, říkají. V 8. hod. se jim uţ oči přivírají, začínají zívat,
svíčky hoří slaběji, protoţe je tolik neupravují, starší se ještě drţí, ale mladší a slabší opřeni o
stůl, usínají při příjemném zvuku učitelova hlasu.“ (Tolstoj, 1957, s. 161).

Článek „JASNOPOLJANSKÁ ŠKOLA V LISTOPADU A PROSINCI“
Zjištění přínosu výuky v Jasnopoljanské škole
V článku L. N. Tolstoj uvádí, ţe ve škole vše probíhalo v duchu zásady svobodného přístupu
ţáků i učitelů. Čím více se však ţákům dostávalo vzdělání, tím více se sami doţadovali
nastolení nějakého řádu. Odsuzuje násilí, které se vyuţívá pouze z neúcty k lidské
přirozenosti. Poukazuje na to, ţe bychom neměli pouţívat násilí k tomu, abychom zabránili
nedostatku či nepořádku. Musíme jen vyčkat delší dobu na to, aby se nepořádek, zcela sám a
přirozeně, změnil v pořádek.
„Škola se svobodně vyvíjela podle zásad, které do ní vnášel učitel i ţáci. I kdyţ učitelův vliv
převaţoval, měl ţák vţdycky právo nechodit do školy, a i kdyţ do školy chodil, měl právo
učitele neposlouchat. Učitel pak měl právo ţáka nepřijímat a měl moţnost působit veškerou
vahou svého vlivu na většinu ţáků a na společnost, která se vţdycky z ţáků tvoří. Čím dále
ţáci postupují, tím více se vyučování rozvětvuje a tím nezbytnější se stává pořádek. Proto při
normálním, nenásilném vývoji školy, čím většího vzdělání ţáci nabývají, tím jsou schopnější
zachovávat pořádek a tím silněji sami pociťují potřebu pořádku a tím silněji na ně působí po
této stránce učitel. Jasnopoljanská škola toto pravidlo stále potvrzovala ode dne svého
zaloţení. Z počátku nebylo moţno stanovit ani třídy a předměty, ani odpočinek a vyučovací
hodiny: všechno samo sebou splývalo v jeden celek a všechny pokusy o rozdělení zůstávaly
marné. Nyní však uţ máme v první třídě ţáky, kteří se sami doţadují, aby byl dodrţován
rozvrh hodin, jsou nespokojeni, jsou-li při hodině rušeni, a kteří sami stále vyhánějí menší
děti, kdyţ k nim zaběhnou.
Podle mého mínění je tento vnější nepořádek uţitečný a nenahraditelný, ať se zdá
sebepodivnější a sebenepohodlnější pro učitele. O přednostech tohoto uspořádání mám často
příleţitost mluvit, o domnělých nevýhodách pak řeknu toto. Za prvé tento nepořádek nebo
svobodný pořádek se nám zdá hrozný jenom proto, ţe jsme uvyklí jinému pořádku, v němţ
jsme byli vychováni.“ (Tolstoj, 1957, s. 154-155).
Návštěva školy ţáky nijak neomezovala na jejich svobodě. Dbát svobody zdálo se
L. N. Tolstému důleţitější neţ dodrţování rozvrhu učiva. Přesto vše měl takový typ výuky
velký dopad na ţáky a projevoval se jejich větší touhou po chození do školy a vzdělávání se v
ní.

„Mne alespoň v Jasnopoljanské škole těšily tyto případy, které se opakovaly několikrát za
měsíc. I kdyţ jsme často dětem opakovali, ţe mohou odejít, kdykoliv se jim zachce, byl vliv
učitele tak silný, ţe jsem se poslední dobou bál, aby kázeň plynoucí z vyučovacích hodin,
rozvrhů a známek, třeba by ji nepozorovaly, neomezovala jejich svobodu tak, aby se zcela
nepodrobily naší chytrácky nastraţené síti pořádku a aby nepozbyly moţnost volby a protestu.
Jestliţe dále rády chodí, aţ jim byla nabídnuta svoboda, nikterak se nedomnívám, ţe by to
dokazovalo zvláštní kvalitu Jasnopoljanské školy, myslím naopak, ţe by se totéţ opakovalo ve
většině škol a ţe touha po učení je v dětech tak silná, ţe se podřizují mnohým těţkým
podmínkám a promíjejí mnoho nedostatků, aby tuto touhu ukojily.“ (Tolstoj, 1957, s. 162163).
Tresty se ve škole v Jasné Poljaně nevyskytovaly. L. N. Tolstoj dochází k názoru, ţe „ ţe duše
má svá tajemství, která jsou nám skryta a na něţ můţe působit jen ţivot, nikoliv mravní
naučení a tresty.“ (Tolstoj, 1957, s. 159).
Ţáci sami si postupně uvědomovali, jak se mají chovat. Porušil-li někdo pravidla chování,
ostatní ţáci na to ihned upozornili. Coţ bylo velkým posunem v přístupu ţáků k chování vůči
sobě samým.
„Počtář mu to chtěl oplatit, ale v tu chvíli se ozvalo několik odmítavých hlasů. „Podívejte se,
pustil se do menšího!“ zvolali ţáci. „Kisko utíkej!“ A tím byla věc ukončena, jako by se
nebylo nic stalo, kromě toho, jak se domnívám, ţe ten i onen došli k nejasnému poznání, ţe
rvačka není nic příjemného, protoţe oběma působí bolest. Podařilo se mi tu jaksi postřehnout
cit spravedlnosti ovládající dav, ale kolikrát se věci rozhodnou tak, ţe nepochopíme podle
jakého zákona, ale rozhodnou se ke spokojenosti obou stran.“ (Tolstoj, 1957, s. 156).

SOUHRN
Tato monografie je zaměřena na pedagogickou činnost Lva Nikolajeviče Tolstého
a představuje ho jako významnou osobnost přelomu 19. a 20. století. Teoretická část práce
představuje L. N. Tolstého jako velikána tehdejšího Ruska, jeho spisovatelskou, filozofickou
a pedagogickou činnost. Pozornost je věnována jeho činnosti v oblasti psaní učebnic pro děti a
zaloţení Jasnopoljanské školy pro všechny, kteří mají zájem se vzdělávat. Dále je popisován
stav ruského školství v době L. N. Tolstého. Zmíněna je rovněţ jeho redaktorská činnost a
zaloţení časopisu Jasnaja Poljana. Praktická část se zabývá analýzou literárních
pedagogických děl. V praktické části je pomocí metody otevřeného kódování a analýzy dat
zjišťován typ výchovy ve škole v Jasné Poljaně.
Klíčová slova: nenásilí, sociální pedagogika, svobodná škola, výuka bez osnov

SUMMARY
This monograph is focused on educational work of L. N. Tolstoj and presents him as an
important personality of the 19th and 20th centuries. The theoretical part presents L. N.
Tolstoj as a magnificent personality of the former Russia, his writing, philosophical and
pedagogical activities. Great attention is paid to his activities as writing textbooks for children
and the establishment of Jasnopoljanská school for all who want to learn. The monograph
describes also education of Russia at the time of L. N. Tolstoj. His editorial work and
founding Jasná Poljana magazine is also mentioned. The practical part of the thesis deals with
the analysis of his literary educational works. The practical part deals with analysis of
Tolstoj´s educational literary works. The practical part of the mongraph finds out a type of
education at Jasná Poljana, school using open coding method and data analysis method.
Keywords: nonviolence, social education, free school, teaching without curriculum
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Mgr. Kateřina Smutná
Narodila se a ţije ve městě Brně. Pracuje ve státní správě, při zaměstnání vystudovala
sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně. Zajímá se o Rusko a jeho historii. Právě z tohoto
důvodu si vybrala jako téma diplomové práce osobnost Lva Nikolajeviče Tolstého, jeho
pedagogický odkaz, filozofickou činnost a ostatní aktivity. Svoji bakalářskou práci,
s ohledem na zkušenosti ze svého okolí, zaměřila na problémy jedinců při odchodu
z aktivního ţivota do starobního důchodu.
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Jaroslav Balvín, tvářící se „jak pro tisk“… Na břehu „svého vlastního jezera“ ve Stráţi
pod Ralskem. Foto Monika Farkašová
Osobní příběh učitele
Jaroslav Balvín se narodil v Jablonném v Podještědí 16. 11. 1947. Kdyţ byl v osmé třídě,
kde jej o hodině biologie učil vynikající učitel jménem Ulrich, přišel znenadání
inspektor, sedl si za stůl a jen se díval. A pak se zeptal: „A kdo z vás by chtěl být
učitelem?“ Na jeho otázku se nikdo neozýval. A tak jsem se ohlédl, abych viděl, kdo se
hlásí. Nehlásil se nikdo. Protoţe všechny ruce spoluţáků ukazovaly na mne.
A tak jsem se jiţ tehdy „stal učitelem“. Vyučil jsem se na Pedagogické fakultě v Ústí nad
Labem obor učitelství základní školy čeština dějepis a na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy obor filozofie historie. Asi v této kombinaci: český jazyk a literatura, historie a
filozofie je základ mého zájmu o dějiny sociální pedagogiky a andragogiky, spojené
s filozofií výchovy. A také o osobnosti, jako je zde analyzovaná osobnost Lva
Nikolajeviče Tolstého, který také v sobě spojil filozofii, spisovatelství a pedagogiku.
Učil jsem téměř na všech stupních škol, učil jsem i zahraniční studenty. A tak jsem se
dostal různými učitelskými cestami v roce 2011 (viz www.jaroslavbalvin.eu, rubrika „O
nás“) aţ na Ústav pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše
Bati. A v roce 2016 jsem měl to štěstí, ţe jsem se stal vedoucím diplomové práce své

současné spoluautorky, magistry Kateřiny Smutné. Její zájem o Rusko a jmenovitě o
pedagogický odkaz Lva Nikolajeviče Tolstého se přetavil v zájem společný a na tomto
základě vznikla i monografie čtenářům předkládaná: Lev Nikolajevič Tolstoj a jeho
pedagogika.

Jaroslav Balvín u břehu jezera ve Stráţi pod Ralskem, kde bral své první univerzity a
uţ přemýšlel moţná v pedagogických dilematech: a také určitě i tolstojovsky… Foto MF
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