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V nakladatelství PeopleComm vyšel 
v loňském roce překlad publikace z roku 
1992, kterou připravila dcera jejího au
tora, Zoě Readheadová, a Albert Lamb, 
bývalý žák školy v Summerhillu. První 
část knihy se zabývá vznikem ústavu 
a jeho pravidly a druhá část je přepisem 
vlastního životopisu A. S. Neilla. 

A. S. Neill se narodil v roce 1883 
ve Skotsku, v milující, ale přísné pro
testantské rodině, kde byl tabuizován 
sex a výchova byla zaměřena na mravní 
a morální životní postoje, které se v y 
žadovaly. Neill vystudoval stejně jako 
jeho otec učitelství, které v té době bylo 
zaměřeno podobným způsobem. To vše 
výrazně ovlivnilo jeho myšlení a život, 
kdy se postupně od současné formy v ý 
chovy a vzdělávání odklonil, až v roce 
1921 se pracovně zcela osamostatňuje 
a zakládá se svou ženou internátní ško
lu Summerhill. Chce vychovávat děti 
ve svobodě, v odpovědnosti za vlastní 
rozhodování, v respektu k druhým a je
jich názorům. 

Děti jsou vedeny antiautoritářským 
způsobem. Samy se rozhodují, jak napl
ní svůj den. Nemusí ani chodit do školy, 
ve které se ale velmi intenzivně pracuje. 
Neill si vybírá odborně kvalitní učitele, 
kteří se současně sami přiklánějí k filo
sofii svobodné školy. Dosahuje toho, že 
při týdenních pravidelných shromáž
děních, kdy se řeší všechny zásadní, ale 
i běžné otázky provozu a života v in
ternátní škole, děti oceňují školní práci 
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a paradoxně zákaz docházky do školy 
považují za nepřiměřeně tvrdý trest. So
botní večerní setkávání mají významný 
vliv na celou komunitu. Každý účastník, 
nehledě na věk a funkci, má stejně silný 
hlasovací mandát. Děti se učí demokra
cii a odpovědnosti. Svoboda neznamená 
bezuzdnost a anarchii. Svoboda vyža
duje pravidla, která si stanovují členové 
společenství. Pravidla se mohou měnit, 
pokud se neosvědčila. Zodpovědnost 
ale zůstává. Neznamená to, že by Sum
merhill byl klidné a neproblémové mís
to. Docházelo i k nuceným odchodům 
učitelů i dětí. Byl a je to však významný 
pokus vychovávat děti v lásce, bez násilí 
a v demokratickém cítění. 

Především v padesátých a šedesátých 
letech minulého století byl Neillův po
kus antiautoritativní výchovy velmi po
pulární. Neill byl zván na přednášková 
turné po celé západní Evropě i Americe. 
Souviselo to s tehdejší poválečnou atmo
sférou ve svobodném světě. Jeho teorie 
podporovala myšlení a cítění střední 
i mladší generace, která toužila, aby byly 
překonány válečné konflikty, hospodář
ství ve všech západních zemích se rychle 
rozvíjelo, mladí lidé cestovali a navazo
vali - mnozí vědomě - kontakty i s vrs
tevníky jiných kultur. 

V roce 1968 jsem byla přijata na Pe
dagogickou fakultu a chtěla jsem studen
tům přinést různé podněty ze zahraničí. 
Mezi nimi i postoje A. S. Neilla. Seznámi
la jsem se s nimi v německém překladu, 



A. S. Neill: Theorie und Praxis der anti
autoritaren Erziehung (Rohwohlt Ta
schenbuch, 1969). Během čtyř měsíců se 
prodalo 140 tisíc výtisků této publikace. 
V našich podmínkách jsem se ani mezi 
studenty, ani mezi kolegy nesetkala s vět
ším zájmem o tyto myšlenky, spíše mě 
čekala nedůvěra až posměch. Naše spo
lečnost po dvacetileté totalitě nebyla při
pravena tak radikální postoje přijmout. 
V zahraničí to však výchovu v institucích 
i v rodinách výrazně ovlivnilo. Dokon
ce tak výrazně, že se po dalších dvaceti 
letech objevují odborné publikace, které 
zdůrazňují, že děti potřebují, aby se jim 
daly hranice. Získají tím více jistoty. 

To ovšem neznamená popření mi
mořádnosti Neillova pokusu. Děti ov
šem měly ve svých učitelích a především 
v samém řediteli školy vzory velmi pil
ných a houževnatých lidí, kteří sami 
všechna pravidla instituce dodržovali 
a respektovali. Přenést však tuto atmo
sféru do jiných prostředí bylo velmi ná
ročné. Chyběla vždy výrazná osobnost 
A. S. Neilla. 

Recenz e 

Začátkem devadesátých let minu
lého století byla práce v Summerhillu 
ohrožena vydáním jednotných osnov 
v anglickém školství. Tehdy se ustavilo 
z bývalých žáků ústavu vlivné sdružení, 
které prosadilo, že Summerhill pod ve
dením dcery A. S. Neilla může existovat 
na dřívějších zásadách. Je mimořádně 
zajímavé setkat se osobně s lidmi, kteří 
ústavem prošli. Všichni vypovídají, že 
je třeba i jen dvouletý pobyt na tomto 
místě ovlivnil na celý život. O tom svěd
čí i publikace Marka Vaughana a Zoě 
Readheadové, která vyšla v roce 2006 
v Bristolu v nakladatelství Open Univer
sity Press pod názvem Summerhill and 
A. S. Neill. 

Nakladatelství PeopleComm tím, že 
recenzovanou publikaci přeložilo a vy
dalo a tak myšlenky A. S. Neilla zpřístup
nilo i českému čtenáři, odvedlo velmi 
záslužnou práci. Doporučuji tuto knihu 
pozornosti všech učitelů, speciálních pe
dagogů i psychologů. 

Věra Pokorná 
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