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Педаtоtічні погляди Т. МасариІ<а - то суть ті 

ясІ<раві думІ<и, ЯІ<і sаймають в історіі - педаrоrічного 

життя поважне місце. 

Будучи сином народу Гуса і КоменсьІ<ого -
Т. Масарик на uротя::і всего свого життя йде 

Іuляхом ·заповіту сих двох учителів правди й любови. 
Все своє життя Масарик мислить і працює в 

ідеях велиJ<ого учителя Амоса Коменського. Тими 

ідеями він наповнює свої стремління,· в них він видить 

ліпшу будучність, їх він поклав в основи визвольної 

праці й боротьби, їх він кладе в основу розвитІ<у 

теперь вже вільного свого народу. 

Проповідуючи й переводячи в життя світ лі думки 

Коменського, думки здорового вихuвання людини й 

людства, Т. МасариІ< бере їх за взірець в педаrоr'ічній 
• U •U U • • U • 

працt, ЯІ< наи~расюишии заповп людиНІ и народоВІ. 
u . u .. 

Идучи тим шляхом звертає Масарик в своїи праці . ... . 
сер1озну увагу на питання виховання и освпи. 

Як учений, як фильо8оф, ЯІ< політик і громад

ський діяч - ні на :хвилинІ<у не відступає Масарик 

від тої провідної думІ<и, яку висловив такими слова

ми: "Ми е нарід Коменського! Ми повинні стара

тися далеко більше о шкільництво, его піднесення, 

о фильозофію й науку, як инші народи". Ся то думка 

веде Масарика до школи, до учительства, до просвіт

ньоі праці серед робітництва. 

"Шкільництво та його піднесення має бути на
шою головною турботою, народньою й політичною 

- то є заповіт КоменсьJ<ого й наших чеських бра-
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тів, то е ціль нашої гуманитарної освіти" - nише 

Масарик і заJ<ликає до уздоровлення шкільної nраці 

шляхом nрактичного досвідного виховання та освіти,. 

проповідує реформу ці.тіої системи виховання і ви
ступає nроти односторонньої інтелектуальної методи .. 

Замісць старої бюрократичної Іnколи, байдужої 
U •• •• • •U 

И далеКОІ ОД ДИТЯЧОІ души, заМІСЦЬ ·ШКОЛИ, В ЯКІИ nа-

нує надута офіціяльність та одірваність учителя 

Дівчинка вітає в Kutne Hofe Т. Масарика. 

од учня - Т. Масарик висуває думки, в яких, nід

даючи критиці стару школу, дає прінціпи, в яких 

чуеся глибоке розуміння значіння для народнього здо

рового розвитІ<у праці з дітьми, опертої на neдaro

I ічних думках, на наукових спостереженнях, на тім 

rрунті, на якім зростає новітня школа. 

Та новітня школа. на думку Масарика, має бути 

школою самодіяльности, досвідів, вона мусить бути 
.. ..u . . 

в своІх викладах nристуnна, в своІи ЦІЛІ nрактична, 

у вихованню демократична й свобідна у взаєминах в 

життю та працj, як учителя, так учня. Масарик ви

дІв, що u1кільництво в Австрії, од нищоrо до 
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високого, вимогам такої нової школи не одпові

дало, а тому в році 1907 виступив в парла

менті з промовою про конечність . їі реформи. 
Нова школа мусить бути школою праці. Працю 

р()зуміє практичну; звертає увагу на ремісництво 

·та анайомство з хліборобством. Задовольняючи сим 

потребам школа "стане взірцем в хліборобстві, в 

праці фабричній й взагалі у всім тім, чого по

требують великі маси народу". "Школа мусить 

бути тим місцем, на якім васіваєся й народжу

вся праця (мусить бути розсадником праці)" -
каже М~сарик. 

Праця в школі, на думку Масарика "не мусить 

бути грою". Вона мусить бути nрацею, nрацею се

ріозною, важною. Ся праця мусить- уважати на на-
u • •U 

роднє життя, иого вимоги, пщтримувати розвtи дУ-. 

хових сил людини, одоовідати соціяльному станові 

вихованця. В школі дитина мусить научитися працю

вати фізично й розумово. Дитина мусить стати сві

домою, що праця е конечною вимогою життя. , 
Разом з працею звертає увагу на значіння 

рухливих аабав, в яких видить один з аасобів фі

зичного розвитку та розвитку почуттятовариськости. 

Одкидаючи засіб, так мовити, механичної сту

дії, "учби", Масарик уважає конечним оживлення тої 

чи иншої науки практичними вправами, підчас· яких 
u • '-' • 

учень наилшше може знаити І запамятати те, що 

потрібно. Механизація студій, мале звернення уваги 

на прак r·ичну живу переробку лекцій веде до переоб

тяження учнів. 

_ Величезну вагу в народній освІтІ, в новій школі, 

Масарик надав студіям мов. 

"Мова, ее засіб до розуміння, злучена з 

мисленям, чуттям та всім духовим «у ль турним життям 

одиниць й народів" - каже Масарик. Мовою пізна

еся нарід, через мову ближчий підхід до народу і 

зрозуміння його, мовою зближаємось і з иншими на-
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родами~ Кожда освічена людина, на думку Маса

рика, повинна анати окрім рідноУ мови - ще, бодай, 

дві евролейських мови. "Нам не може вистарчити 
тільки чеська мова - каже він в своїй праці про 

практичні науки в школі. _, ми ·мусимо анати иншу 
мову". 

Рідна мова, мова материнська в школі - на 

думку Масарика - то е конечне, то є rрунт доброї 

освітньої і виховуючої праці. "Материнська мова 

- каже він - природньо є найлюбіший засіб, 

значить й найдоцільніший". 

До. штучно вптворенної міжнародньоі мови, якою 

е мова есперанто - Масарик ставиться з застере

женням. 

Уважає в новій школі необхідним переведення 

реформи викладів мов клясичних. 

В студіях рідної мови звертає увагу на читання 

та красне письменство. lllкoлa мусить будити любов 

до читання. І{ожда школа мусить мати свою бібліоте

ку, в якій булиб зібрані книги одnuвідно до віку 

дітей. У важа є доцільним читання дітьми зразків кр ас-
... 

ного письменства, для чого деяки твори, на ио:о 

думку, мусілиб бути опрацьовувані кілька разІВ, 
пристосовуючи до віку дітей. Вказує в сему питанню 

на Анr'лію. 

До чеської дитячої літеретури в св ':JЇХ працях 

Масарик ставиться з застереженнями й звертає увагу на 

те, Що багато письменників, котрі. пишуть для дітей, 
занадто мало знайомі з дитячою психолоr'ією. Ве

лика частина дитячої літератури занадто роман

тична, сентиментальна, не учить дітей спостерігати, 

багато в ній слів та сліз, мало етичного підкладу. 

Учитель школи мусить бути добре знайоми.И з 

письменством. Учительство повинно було'б орrапіво

вувати окремі комисії для перегляду дитячої літе

ратури. Для ознайомлення з дитячою літературою та 

шкільництвом за границею добре бу лоб орrанізо-
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вувати екскурсії. Зрештою вважає бажаним, щоби ви
давання дитячих книжок та їх продаж бу ли в руках 

педаtоtічно свідомих людей, отже - учительства. Ди

тяча література мусить бути артистичною, як з боку 

внутрішнього, так в зовнішнього. Треба ввертати увагу 

на добре ілюстрування та добрий друк дитячих книг. 

Поруч ві значінням письменства- ввертав увагу 

Масарик на студії історії. Ті студії не повинні носити 

характеру механичного ваучування хронольоtичних 

дат. Правдива метода історичних студій мусить поля

гати в спостереженнях та поріннаннях, в ехоплюванню 

та вровумінню взаємин життя, умов і подій. Вважа-е, 

що студії історії в школі мусять вказувати на вва-
. - ·~ емини народІв, на ІХ ро~вtи, мусять звертати увагу 

на соціяльні умови життя . та орtанівації кождого 

народу, а свого особливо. 

Повзжне місце в проtрамі шкільних студій одво

дить Масарик житеписам. Добрий житєпис для ди.:.. 

тини все ~оже бути добрим взірцем. Той взірець е 
... . 

нанлІпша школа вихова.ння. 

Вважаючи, що школа управляє суспіЛьством, 

Масарик уважає, що вона мусить бути держав

ною. 

Через те, що людина по своїй природі є істота 

соціяльна, політична, нова школа мусить мати ціль 

соціяльну й політичну. "Школа, можемо ее певно 

сказати - каже Масарик - е в живім авявку в по-
• u • • 

лtтикою, школа є першин ступень в полІтичнІм 

життю". Отже, нова школа Масарикова - школа 

державна,· соціяльна, . політична. 
В громадекім життю школа, на думку Масарика, 

• • u •• 

повинна дІлати на д1теи, не лиш у своІх мурах але 

вона мусить до себе притягати, коло себе гуртуватіІ . -і все доросле громадянство. Ії вплив і праця мусять 

йти поза мури, вона "мусить бути тим- каже 'він -· 
чим бувала церква на селах, тим місцем, · куди бя 
кождий любив заг линути". Школа, на думку Масарика 



10 

м усіла би бути потіхою серцю, очам і рову мові 

народові. 

В своїх думках про виховання звертає Ма

сарик найбільшу увагу на виховання соціяльне, мо

ральне, виховання мистецьке, фізичне, на виховання 
• u 

волІ и почуття та спиняєся на тих методах, якими 

мусів би йти в своїй праці вихователь. То суть думки 

оперті на роаумінню душі дитини, на внаню їі при

роди, на спокійній, глибокій любови до неї. Звертає 

увагу на взавмоодносини між вихователем і .дитиною. 

Підкреслює, що виховувати дітей, властиво, значить 

вховувати себе. 

Ставлячись критично до кар, уважає конечним 
педаrоtічний вплив, авторитет вихователя. Недобре 

в поступованню дитини мусить поборюватися не карою, 
• u •u 

але ПОСЛІДОВНИМ ВПЛИВОМ ВИХОВаТеЛЯ, НОГО , СПОКІННИМ 

авторитетним словом, авторитетним прикладом та 

приятельською бесідою. Все· поступовання вихователя 
не повинно мати в собі характеру зверхника над 

невільциком - характеру рабського. Правилом мусить 

бути - не карати, але виховувати. Виховати можна 
тілько добротою, ласкою й прикладом. 

Підчас виховання дитина повинна бути постійно 

під доглядом вихователя, але вона не пGвинна того 
u 

внати и одчувати. 

Ди,сциплина. мусить бути, але приходиrи повинна 

вона також непом.ітно. Дисциплина й керовництво, 

на думку Масарика, неповинні~виявлят~ся у кричаню, 
вигуках, отвертих, деколи нервових !римасах, але 

навпаки мусить бути спокій вихователя, його витре

~алість. Добрим, привітним словом можна ліпше ке

рувати й впливати. Не може бути мови про кару на 
дитину, _власне кару фізичну (чи то черев битя ди

тини, чи то через примусове стояння, че~ев повбавлення 

о~іду, снідань і. т. д.). Таку кару, властиво,. мало 

коли диктує добрий ~:~амір, в . біль~ррqи то є неадо~ 
рове почуття пімсти та роздратовання вихователя. 
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"Кара е отрута" - каже Масарик. "ВихоRатель, який 
вживає кари, ·не буде мати зі своєї праці жадних 

добрих наслідків" - така його думка. 

Виховання мае бути глибоко народнім. В сему 

Масарик наслідує Коменського, який вважав, що ви

хованням можна досягнути тnro, чого нарід не може 

досягнути силою зброї. 

Т. Масарик і дівчинка, яка його вітае. 

3 бажання народн11ого виховання випливає ба
жання виховання соціяльного. 

UJкола має мати ціль громадського виховання, 

виховання людини-громадянина. Не громадське ви

~овання не в доnустиме, воно е безцільне, абсурдне. 

Людина є істота соціяльна й не може бути сама -
самотна, тим вона себе нищить. Вплив і значіння 

законів суспільства є важні й не можна їх об

минати. Виховання поза дитячою громадою осамот

нює дитину. Дитина мусить бути з дітьми рівними 

собі, ~усить з ними жити й працювати й бавитися, 

в противнім разі вона скоро старtє. 
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Соціяльне виховання спричинявся до 

тиааці1 школи - при рівности виховання 

На думку Масарика кожда школа мусить 

демокра-
U oU 

и студtи. 

бути ін-
• • u ' • 

ституц1ею демократичною, в яюи зникає соцtяльна 

нерівність через взаємні впливи поміж дітьми всяких 

соціяльних верств. В такій школі дитина бідніutих 

родичів сідає з дитиною родичів заможніших. Одна 
u • 

дитина знаиомиться з лІпшими господарськими та за-

гально житєвими умQвами, а друга, навпаки, о.сві"7 

домлює, що таке є бідність. То є той педаtо- ~ 

tічний метод, в якім ділають не слова, а бевппсередні 

впливи, вааємоодносини, переживання, спостереження; : 
то є педаtоtіка; яка не каже але досягає білЬІuе, 

як всяка проповідь. УчИтель чи вихователь мусить все 

брати ее ~а увагу й в ш~олі дб~ти про те, щоби 
• и • . • • • 

ДІТеИ ВСЯКИХ СОЦІЯЛЬ~ИХ ВерСТВ у ВСІМ ШКІЛЬНІМ ЖИТТЮ 

перемішувати, не дqпускаючи ·rруповань дітей замож

них родичів в замd)Кними, бідних з бідними. 
На осно~і соціяльній в виховання й моральне, на : 

яке Масарик в своїх працях звертає найбільшу уоагу. 
Питання м~ральнurо виховання то е чи не більша час

тина його педаtоrічних думок. Тут же Масарик спиня-: 

єся над розвязиням питання релиrії й церкви що до 

їх впливів на школу та на виховання й висловліое 

св~ критичні думки. . 
В моральнім вихов~нню Масарик видить залог 

розвитку добрих взаємин між людьми та оздоровлення 

люцства. Poar лядаючи ее питання близько підходить він 
до соціялистичної думки. 

. . 3асадою моральности людини, на думку Маса

рик-а, є - приліжність, правдивість, чесність, працьо· 

витість, товариєькість. 

Головна вимога морального виховання є за,.; 

кладання доброго товариського почуття людини до 

людини, свідомости ввавмної любови, не лиш · лю
бови до другого, але й викликання тими своїми поступ

ками тоrож почуття до себе. Переведенням сих засад 
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у вихованню дитини ниtциться всякий . зародок недоб-
u 

рОГО И 3ЛОГО. 

Моралhне виховання, на думку .Масарика, не по
винно бути абстрактним, незвяваним а життям, нав

паки воно мусить бути житевим, мусить опиратися 

на житєві явища й умови. "Даеся найліпш~ осягнути 

то тим - каже він - що людива (індівідуум) йде 

ДО ТОГО, ЩОбИ ПОЧуВаТИ себе чаСТІ<О\) ВС.1ИКОГО ЦІ-

ЛОГО, народнього ". 
Моральні ваірці повинні подаватися дитині у 

всіх взаєминах, в праці, в життю, в розмовах, в чи-
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таnню. Читанки мусять мати в собі художні твори, 

в яких дитина моглаб читаючи непомітно одчувати 
u • 

та переживати красу и вначtння морального в життю 

окремої людини й в життю громади. 

Найголовніші моралhні засади, правила, ви

хователь мусить прищипити дітям як своїм поступо

ванням, так і наказом та впливом свого авторитету. 

Не доказувати, не викладати для чого, як і що -
але примусити дитину своїм .авторитетом вихователя 

• u u .. 
ТІ наиголовннnt ~асаци приняти и зжитися з ними.' 

Окремих викладів моралі, на думку Масарика, 

в школах нищих вводити непотрібtІо. Лише на ви

щих. шкільних закладах можна розбирати . моральні 
засади. 

Висловлюючи свої думки про моральне вихо

вання, Масарик uідкреслюе конечність того, щоби 

школа була вільна, без зовніu1нього впливу, оперта 
• u • 

на науковІн засадІ. 

Переходячи до питання містецтва та його 

впливу у вихованню, Масарик уважає бажаним, щоби 

містецтво заняло одно з перших місць в педаrоrіЦі. 

Він уважає, що містецтво сприяє розвитr<ові твор-
u • 

чости та розвиває ширшии погляд на свп шляхом 

певних конкретних форм. Зрештою воно допомогає 
~ . 
и в моральюм вихованню. 

"Поставте - каже ·Масарик - дитину перед 

красною статуею, виразним образом (малюнком) і ви 

не повинні їй нічого казати... . зробите багато 

більше для виховання як розмовою ... 
Довгих викладів при вихованню шляхом містецтма 

непотрібно. Ліпше - містецкі мандрівки, під час яких 

звертати увагу на містецкї твори, мандрівки в при

роду, де любоватнея їі красою. 

Містецтво для Масарика е одною з головні

ших засобів освітньої праці в школах. Він закликає, 

щоби воно в школах не було занедбане. Вважає, що 

як би рисовання та малюваня ваймали в школах такеж 
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місце як письмо, вони малиб. велюнІЙ вплив на ви

яснення понят·. Масарик пересвідчениіf, що медалекий 
... . . 

тои час,. коли для сусш;rьства людина, яка не вмІє 

рисувати, буде на стілько потрібна й цшна, як 

і людина, котра не вміє писати. 

Містецтво вийшло з народу, отже 
.... 

В нарОДНІИ 

школі й в демократичнім вихованн::>. воно мусить 

займати паважне місце, на нього повинна бути 
звернен пилhна увага. ·' 

Не меньшу вагу у вихованmо д.ітей надає ~са

рик розвиткові драматичного нахилу та співу 3 ог
ляду на іх значіння в розвитку почуття соціяльного. 

В зв·язку зі своїми педаrоrічними пог ля~ами, 
• • •• u 

яю ставлять певнІ вимоги до ново1 школи и виховання, 

Масарик ставить поважні вимоги до учительства. 

Учителh, І!а його думку, мусить бути людиною 

добре освіченою. Він мусить добре анати всесвітню 

історію, а особливо історію свого народа й своєї 

доби. Він мусить знати, до якого розвитку й якими 

шляхами дійшло суспільство ріжних народів. Мусить 

бути звайо.\\иЙ з народнім господарством. Мусить 

знати не лиш загальну економіку, а.1е й всякі фор

ми господарки, мусить розу.\\іти селянина й робітни

ка. Учитель повинен знати всі проблеми політич

~ого життя, мусить бути знайомий з основами гро

мадознавства та ідеєю соціялизму. Вимагає Масарик 

од учителя "tа~ож доброї освітИ м.істецької та літе

ратурної, знайомства із гиrіеною та о~новами фі

зичного виховання, а головним чином вимагає од 

учителя знання псіхолоrії. 

Провадячи виховуючу працю· з дітьми кождий 

учителt--, на думку Масарика, мусить звернути увагу 

на конечІJість спостереження. І<ождий учитель мусить 

провадити псіхолоrичний запис - псіхолоtичний u~о

денник. 

Учитель, вихователь му~ить бути знайомий 3 

домашнім життям своїх вихованців, а умова.\\И того 
• 
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життя, з родинними взаєминами. Учитель мусить 

близько ставати до роnииного життя своІх нихован

цїв. "І<оли учитель хоче бути приятелем дитини -
каже Масарик -~ вtн має одночасно бути nриятелем 

~ 
.:::: 
С":І 

.!:: 
а: 

u 

родини''. Идучи сн~ tuляхом учител.,, на думку Маса-

рика, легше змо>І<е nізнавати своїх · учнів, їх nотреби, 

їх нахили, розуміти їх душу, зможе все nідійти ближ

че до них і виконати свою задачу. 

Школа й родина, учитель, вихователь і родичи 

мусять бути тіснu зRязані між собою. Учитель мусить 

бути авторитетом не лиuJ у школі, flлe й в родині. 
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"Родичи - каже Масарик - мають часто зустрічатися 

з учителем таІ<, щоби учитель мав вплив на вихо

взння в родині, а виховання в школі бу лоб доповненням 

виховання в родині". 

Вислов.1юючи свої педаrоrічні погляди, в яких 

одчувався глибока любов до дитини, розуміння їf 

душі, знання 11 природи, педаrоrі~ну працю наших 

днів Масарик характеризує такими словами : "Стара 
• u . ~ 

педаtоІ'Іка мала нанстарше правило : шануи свого 

отця. Нова педаtоІ'іка додає до того: шануй думку 

своєї дитини, u1ануй души• дітей своїх, шануй души 

будучих нащадків. Памятзй не тілько на своі діти, але 

також на діти дітей єво1х". До сеї думки закликає 
• • u • 

прислухатися родичtв н . родиннІм життю и учител1в 

вихователів в їх праці в дитячих закладах та школах,. 

Багато уваги в своїх · працях звертає Масарик 

на виховання молодежи, а то студентства високих 

шкіл та на nрацю серед дорослого люду, а головно се

ред робітництва. 

· Студен r, на його дуl/іку, мусить свідомо заняти 
свое становище .до питань характеру морального і 

соціяльного. Масарик виступає з ·осудом одвідувань 

студенством всякого рода корчем та каварень. Го

ловне, на що звертає він увагу, то є те, щоби студент 

був чистим та витревалим в половім життіо._ Віль
ний час у студенства мусить бути _даповнений фізич

н~ми вnраваА!И. Студент мусить фізично вправля

тися, ЛJQбити сонце, природу, воздух, а р'}зом із тим 

працющіт~ у всяких орtанизаЦіях та бути свідомим 
громадянином. 

Звертаючись 

Масарик закликає 

бо то є конечне. 

зі своїми думками до студенства 
u 
иоІЮ прислухатися до сих думок 

В праці серед робітництва Масарик брав найак

тивнійшу участh. Він перший будівничий високої на

родньої школи в своїм краю. Переводячи в життя сво"f 

думки він накреслив цілий плян "Робітничої Акаде-
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••• " •• • :..J u • • • 

мн , до працt в яюи ма:tи стати наи.1tшш нау~~nв1 силІf. 
"Ми є н1р!д Ко.\\ен~ькоrо" сказJв Масарш<· про 

свій нарід і про себе. Своїм :життя.~, своєю працею, 

.. 
своїми пеJ.аrоrічНІ,іМН логляда.\\И, як найліпше пе-

ревів ті слова в д1ло. 
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