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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СВІТСЬКОЇ ШКОЛИ У ФРАНЦIЇ
( КIНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.)

Питання щодо взаємодії духовної і світської систем цінностей розглядається
насамперед у координатах морального оздоровлення і релігійного просвітництва
нації та розбудови демократичних засад соціуму.

Збалансування духовного і

світського компонентів у освітньому процесі зумовлене потребою
учнівську

виховувати

молодь у дусі толерантного ставлення до «іншого», «інакшого» і

водночас формувати в молоді
невід’ємною складовою якої є

почуття причетності до рідної

культури,

релігійна традиція. Право на релігійну освіту

закріплене міжнародними правовими актами - «Загальною Декларацією прав
людини» (1948), «Міжнародним пактом про громадянські та політичні права»
(1966), «Першим протоколом до Конвенції про захист прав і основних свобод
людини» (1950), Декларацією «Про ліквідацію усіх форм нетерпимості та
дискримінації на підставі релігії чи переконань» (1981) тощо, які ратифіковані
Україною. В Україні актуальність дискусії навколо зазначеної проблеми зумовлена
кількома обставинами.
Насамперед, зазначимо, що українське суспільство в період демократичних
перетворень не уникло негативних явищ, пов’язаних з частковою деградацією
індивідуальної, родинної та суспільної моралі, базованої на загальнолюдських
цінностях. Думку про те, що наша вітчизняна освіта, наразі й шкільна, потребує в
зв’язку з цим негайних змін зустрічаємо в працях багатьох сучасних вітчизняних і
російських

педагогів

(Б.Вульфсон,

I.Галіцкая,

Л.Гармаш,

Г.Корнєтов,

Н.Лавриченко, Л.Малькова, І.Метлик, І.Понкін, О.Сухомлинська, та ін.)
За умов, коли наріжні моральні цінності - справедливість, взаємоповага,
чесність, солідарність - почасти поступаються місцем антигуманній за своєю суттю
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масовій поп-культурі, не можуть залишатися сторонніми спостерігачами й
релігійні діячі та інституції. Прагнучи зробити власний внесок у піднесення
моральної самосвідомості нації, вони активно долучаються до процесу виховання
дітей та юнацтва. Тим паче, як показує досвід європейських країн, це не становить
загрози і не означає обов’язкової відмови від принципу

світськості в освіті.

Європейський вибір України ставить перед нею низку конкретних вимог, однією з
яких є дотримання культурного й світоглядного плюралізму в процесі соціалізації
молоді. Фактично йдеться про реалізацію на практиці вимог відкритого суспільства.
У демократичному суспільстві конфесії подібно до інших суб’єктів громадянського
суспільства мають право долучатися до розбудови освітньої системи з метою
виховання духовно зрілого покоління.
У річищі цих ідей навіть у французькій системі освіти, яка вважається традиційно
світською, спостерігаються зміни у поглядах щодо ролі і місця релігії в навчальновиховному процесі. Дослідженню цих процесів і явищ наразі й присвячена наша
наукова розвідка.
Французька держава має багату iсторiю, продовженням якої є сучасна доба
так званої П'ятої республiки. Французька революцiя 1789 року не тiльки змiнила хiд
французької iстopiї, а й викликала у країнi бурхливi дискусiї щодо мiсця i ролi
релiгiї у суспiльствi, що набула ознак вiйни «двох Францiй»: свiтської i католицької.
Як відомо, прихильники Революцiї виступали за вiдокремлення церкви вiд держави,
тому приділяли велику увагу питанням освiти. Першим i найголовнiшим завданням
вони вважали скасування релiгiйних орденiв, потiм - органiзацiю розколу церкви
при голосуваннi за Громадянську конституцiю духівництва (1790 р.) і, нарешті,
поетапне викорінювання християнства. Виконання цих завдань мало на меті
демонтаж традицiйної виховної системи освiти й виховання молодi [1, с.225-226].
Доленосними стали революцiйнi iнновацiї у царині початкової освiти. До 1789
року бiльшiсть дiтей навчались у так званих «petites ecoles» - початкових школах. Цi
школи засновувались конгрегаціями, тобто релiгiйними орденами або братствами, з
одного боку, та мiсцевими громадами - з iншого. Bci початковi школи перебували
пiд наглядом Католицької церкви. Навчання у бiльшостi шкiл було платним, за
виключенням тих шкiл, які утримувались релiгiйними орденами. Навчання в цьому
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випадку було безкоштовним, однак мало й певнi вади. Починаючи з XVI столiття,
церква виступала за роздільне навчання хлопців i дівчат. Необхiдність роздільного
навчання

служителі

церкви

обгрунтовували

передусiм

морально-етичними

причинами, однак, по сутi, такий пiдхiд нерiдко був дискримiнацiйним щодо дiвчат,
i бiльшiсть батькiв вважали його недоречним.
Нова влада знову i знову обговорювала питання освiти, але зовсiм не
цiкавилася тим, що вiдбувалося на мiсцевому pівнi: деякi релiгiйнi конгрегацiї
скасовано, але духiвництво найчастiше залишалося на робочих мiсцях, намагаючись
виконувати cвoї обов'язки нapiвнi зi свiтськими вчителями. Оскiльки бiльшiсть
революцiонерiв прихильно ставилося до свободи віросповідання в освіті,
священикам та конгрегаціоністам дозволили відкривати приватні школи. Але, не
маючи власних внутрiшнiх pecypciв для iснування, (тому що Республiка не визнає,
не оплачує i не пiдтримує жодного культу), цi школи разом iз засновниками дiяли
на межi виживання. У той же час члени Революцiйних асамблей Францiї порушили
цiлу низку питань щодо розбудови системи нацiональної освiти i переконанi, що
вiдповіді лежать в однiй площинi з роздумами мислителiв епохи Просвiтництва цивiлiзацiйно-культурної
iндустрiального

течiї

суспiльства.

Її

перiоду

переходу

iнтелектуальнi

вiд

традицiйного

представники

до

проповiдували

соцiальну й полiтичну емансипацiю третього стану (мiщан i селян); утвердження
«царства розуму», заснованого на природнiй piвностіi людей, полiтичнiй свободi i
громадянських правах, а також на безмежнiй вipi у творчi можливостi освіти.
Передовi діячі докладали значних зусиль для поширення знань серед ycix верств
суспiльства, вiдводячи просвiтi провiдну роль у прогресивному розвитку людства у
руслi загального добра й справедливостi [2].
Для виховання особистостi французькi революціонери запозичили модель iз
класичної Античностi (саме зi Спарти) i наголосили на тому, що школа не повинна
функцiонувати пiд контролем Церкви. За їхнiми переконаннями, особистiсть має
визначати свою поведінку, покладаючись виключно на розум, вбачаючи в ньому
той «архiмедiв важiль», за допомогою якого можна перевернути всю систему
громадського та духовного життя. Авторитет та багатовiковий досвiд Церкви не
може служити пiдгрунтям свiтоглядних переконань людини. Значення освiти
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полягає в тому, щоб полiпшити людство i надати йому вipy в щастя. Цим
пояснюється намір революціонерів запровадити пiдконтрольну державi початкову
освіту, яку могли б отримати вci громадяни. Це був гарний наміp, проте утопiчний.
Франсуа Гiзо (1787-1874 рр.) - один iз видатних французьких iсторикiв та
полiтичних дiячiв - вважав, що у 1799 роцi «багато було обiцяно, але нiчого не
виконано. Химери лiтали над руїнами» [3, с.28]. Поразку революцiонерiв зумовила
передусiм надзвичайно велика кiлькiсть обговорюваних питань та розбiжнiсть у
поглядах при прийняттi рішень. Однак революціонери проголосили принципи
безкоштовностi та обов'язковостi освiти, якi, хоча й не були реалізовані, проте
утвердили в суспільстві ідеал, до якого слід прагнути, i в цьому полягае цiннiсть
цiєї революцiйної спадщини. Наприкiнцi революцiйного руху населення Францiї
продовжувало виявляти незадоволення станом справ у закладах початкової освiти,
що функцiонували на громадських засадах. Крім дороговизни, дошкуляли й iншi
негаразди: по-перше, нестача вчителів початкової школи та посереднiй рiвень їхньої
пiдготовки, по- друге, байдужiсть звiльненої вiд опiки церкви школи до питань
моралi та релiгiї. Через зазначенi причини батьки нерiдко надавали перевагу
приватним школам [4, с.40].
У 1791 роцi Революцiйна асамблея проголосила безкоштовнiсть початкової
освіти та рiвнiсть прав на її отримання для дiтей-вихiдцiв з усіх верств населення; у
1792 роцi початкова школа була проголошена обов'язковою. Це були першi, але
досить радикальнi кроки вивiльнення шкiльної освiти з пiд опiки церкви.
У так званi «часи iмперiї», коли Наполеон Бонапарт установив у Францiї
вiйськову диктатуру й проголосив 18 травня 1804 року Першу Iмперiю, ситуацiя в
початковiй освiті залишалась майже незмiнною. В перiод 1800-1815 pоків державi
не вистачало pecypciв для фiнансової пiдтримки громадських шкiл. Законом вiд 1
травня 1802 року державою передбачено «надання початкової освiти в школах,
заснованих на кошти комун». Учителi початкових шкіл призначалися мером та
муніципальними радами, а супрефекти зобов'язанi сприяти початковим школам та
опiкуватись ними. Шкiльна oсвітa була безкоштовною тiльки для тих дiтей, чиї
батьки не в змозі оплачувати навчання, і це визначала муніципальна рада.
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Як це не дивно, але проголошений революцiонерами принцип свободи в oсвітi
сприяв вiдкриттю значної кiлькостi приватних початкових шкіл, бiльшiсть з яких
були конфесiйними. Це не суперечило офiцiйному законодавству, позаяк згiдно з
законом 1802 року початковi школи були переданi в розпорядження комун. У цей
час у Францiю повертаються з вигнання брати християнських шкiл, у 1810 роцi їхня
конгрегацiя отримала офiцiйний дозвiл на дiяльнiсть. Так як конгрегацiонiсти
християнських шкiл вели викладацьку дiяльнiсть тiльки в містax, не бажаючи
посилати поодиноких братiв у села, то деякi iншi братства перейняли їхню
діяльність, незважаючи на певне презирство представників iмперської влади до
чоловiчих релiгiйних братств. Що ж стосується розвитку жiночих конгрегацiй, то
тут держава виявляла бiльшу прихильність, незважаючи на те, що закон про жіночу
освіту так і не прийнятий.
Згiдно з законом вiд 17 березня 1808 року створено Iмперський університет,
що затвердило державну монополiю на oсвiтy. Цей закон визначив функцiю
початкової освiти i уточнив, що у початковiй школi зобов'язанi «навчати читати,
писати i надавати початкові знання з лiчби» (ст. 5) [5, с.64]. За часiв Iмперiї, як уже
зазначалося, початкова oсвітa мало вiдрiзнялася вiд тієї, що була за часiв Революцiї.
Комунам не вистачає коштів, місцева влада не переймається проблемами
початковоiї освіти, заробiтна плата вчителів невисока. З усiєю гостротою постає
необхiднiсть пiдготовки вчителiв для початкової школи, але станом на 1810 piк
засноване лише одне педагогiчне училище у peгіoнi Басс-Рен.
Пiсля поразки Францiї у вiйнi з Пруссією (1871р.) настає перiод Реставрацiї:
клерикальний табiр знову намагаеться встановити монархію, а влада дeмонструвала
свою відмінність від попередників, віддаючи важелі контролю над шкільною
освітою в руки Католицької церкви. Церква вважала своїм першочерговим
обов'язком запровадити в школах вивчення релiгiї. Про це писав Папа Пiй IX у
листi до єпископа де Фрiбург-ан-Брiсго: «Релiгiйна oсвітa повинна утримувати
перше мiсце в oсвітi й вихованнi дiтей, а знання з iнших дисциплiн мають
надаватись крiзь призму вiри» [6, с.78]. Що ж стосується укладання змiсту
початкової освiти, то тут зiштовхуються двi концепцiї. Перша концепцiя,
консервативна, полягає в тому, щоб дотримуватись традицiї, яка поважає сiльський
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конформiзм (вiд пiзньолат. conformis - подiбний, вiдповiдний; морально-полiтичний
термін, що позначає пасивне прийняття iснуючого порядку речей). Але ця
концепцiя не враховує нi зростаючого урбанiзму, який змiнює культуру народу, нi
cтрімкогo розвитку промисловостi, який вимагає iншої якостi знань, бiльш
наближених до реального життя. Друга концепцiя, новаторська, базується,
насамперед, на швидкому розповсюдженні освіти. Тодi ж як новатори переконані,
що, «відкриваючи школи, закривають тюрми», тобто oсвіта сприяє гуманiзацiї
суспiльства, частина прибiчникiв новаторської концепцiї розумiла її ще глибше.
Вони вважали, що для модернiзацiї економiки необхiдно, щоб дiти з народу
отримували oсвіту, яка передбачає, насамперед, практично-прикладний змiст. Це
дасть змогу кожному iндивiду досягнути особистого щастя, а для нацiї стане
запорукою добробуту. Kpiм того, новатори не бажали порушувати соцiальну
iєрархiю та суспiльний порядок, навпаки, наголошували на тому, щоб народна
oсвітa мала чiткi рамки та контролювалась нотаблями (почесними громадянами),
тобто ними самими. Мiж чотирма таборами: державою, церквою, нотаблямилiбералами та викладацьким корпусом Iмперського Унiверситету загострювалося
протиборство залежно вiд змiн у полiтичнiй ситуацiї.
У кiнцi XIX столiття у Францiї до влади знову прийшли республiканцi, що
поклало край суперчкам, якi тривалий час були серйозною перешкодою на шляху
розбудови державної школи. Адже допоки тривала боротьби між головними
впливовими суспільними групами, початкова освіта суттєво не змінювалась, хiба
що коригувалась деякими законами та постановами. Так постанова часiв Реставрацiї
вiд 26 лютого 1816 року згодом була доповнена постановою вiд 21 квiтня 1828 року.
У новому документi наголоси зроблено на тому, що «кожнiй комуні надаються
повноваження щодо здiйснення початкової освіти дітей» [7, с.229]. Передбачено
також і об'єднання кiлькох комун з метою фiнансового утримання школи, але, на
жаль, це положення не набуло практичного втiлення. Постанова приписувала
створення комітету кантону у складi одного кюре, трьох нотаблiв, одного
цивiльного суддi i директора колежу, якщо такий icнyє в кантонi, для контролю за
дiяльнiстю шкiл. На piвнi комуни контролюючі функції здiйснювали кюре та мер. У
постановi визнається існування приватних шкіл, переважно конгрегаціоністських,
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що узаконило iснування їх подвiйної мережі. Спiльним з державними школами є те,
що приватні громадські школи однаково пiдпорядковуються iнспекцiї у складi
голов и навчального округу, академічних інспекторів контролюючих комітетів та
наглядачiв з комун. Держава теж піклується про якість освіти: вчитель початкової
школи повинен мати так зване «посвідчення професiйної придатностi», яке він
отримує після складання iспиту державному представнику громадської освiти
(найчастiше це директор колежу). Однак у 1821 роцi приблизно 1,1 з 2,9 млн.
хлопцiв віком вiд 5 до 15 pоків навчались у початкових школах. Вiдповiднi
показники щодо дiвчат були значно нижчими: з 3 млн. дiвчат цiєї ж вікової кaтeгopiї
лише 0,5 млн. вiдвiдували початкову школу [8, с.17].
Але церква була не задоволена тим, що їй залишають дедалі менше мiсця та
aвтономії у царинi освiти. Наступні події свідчать про новий виток у боротьбі за
здійснення контролю над державною школою між чотирма таборами: державою,
церквою, нотаблями-лібералами та викладачами Імперського Університету. У 1819
році, священники

деякux конгрегацiй позбавляються посвiдчень вчителів

початкової школи та отрuмують «лuстu послуху» - зразок документiв, які
пiдтверджують приналежнiсть до певної конгрегації, але не дають право на
викладацьку діяльність. 3 1828 року вci конгрегацiонiсти позбавленi посвiдчень, а
вci школи, крім протестантських, пiдлягають патронату єпископа. У тому ж роцi
викладачам конгрегацiй, як чоловiкам, так i жiнкам, знову надається дозвiл на
професiйну дiяльнiсть, що спричинило швидкий розвиток конгрегацiйної освiти. У
1828 роцi вiд ycix шкiльних учителiв вимагають сертифiкат з релiгiйноiї освiти (ця
вимога буде скасована у 1831 році), а окружнi комiтети, якi були позбавленi
повноважень здiйснювати загальний нагляд за школами, відтепер мають на третину
складатися iз представникiв духівництва. Цi поступки клерикалам, безумовно,
викликали

рiзку

критику

у

лiберально

налаштованих

колах

французької

iнтелiгенцiї. Бурхливi дебати викликали також питання щодо застосування
навчальних методик. Група лiберальних нотаблiв Ж.-М. де Жерандо, Ж.Гів'є, Ж.-В.
Сей, В. де Боржi заснували товариство для пiдтримки початковї приватної освiти.
Представники цiєї групи перейнялися англiйським досвiдом, який полягав у тому,
що oсвіта учнiв з бiдних верств населення надається приватними навчальними
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закладами. Вони були впевненi в тому, що у випадку мобiлiзацiї французького
суспiльства з метою прориву в галузi освiти громадська влада, як на мiсцевому, так i
на державному pівнi, буде змушена активно діяти. Ліберально налаштованi нотаблi
також виступили iнiцiаторами запровадження так званої

взаємної, або

ланкастерської, iметодики, яка швидко розвивалась у Великiй Британiї. БеллЛанкастерська система взаємонавчання є системою органiзацiї та методiв навчання
у початковiй школi, згідно з якою старші і бiльш встигаючi учнi-монітори пiд
керiвництвом учителя проводили заняття з iншими учнями. Назва походить вiд iмен
англiйських педагогiв А.Белла (А.Веll; 1753-1832 рр.) та Дж.Ланкастера (J.Lancaster;
1776 або 1778-1838 рр.), якi незалежно один від одного запропонували таку систему
навчання. Вперше вона була застосована в Iндiї , де мешкав певний час А.Белл. На
початку XIX столiття вона стала розповсюджуватись у низцi країн (США, Францiї,
Бельгiї) як дешевий i швидкий спосiб навчання грамоті. У школах, якi працювали з
опертям на Белл-Ланкастерський метод, навчали читанню релiгiйних книг, письму
та лiчбi. Там були вiдсутнi класи i вчителi в традицiйному розумiнні. Учнi, подiленi
на десятки (вiддiлення), навчались у моніторів(від фр. moniteur, m – наставник,
інструктор, помічник вчителя, учень-репетитор), котpi навчались самі, отримуючи
iнструкцiї вiд учителя. Якщо не вистачало пiдручникiв, користувались роздатковим
дидактичним матерiалом. Методика взаемонавчання мала на метi швидке
поширення грамотності, незважаючи на дефiцит учителiв: лише один учитель
опікувався кількома сотнями учнів, оскільки клас поділяється на групи вiдповiдно
до piвнів пiдготовки та iнтелектуальних здiбностей учнів та предметів, що
вивчалися.
На початку адепти Белл-Ланкастерської методики отримували прекраснi
результати, особливо у регiональних школах: у лютому 1820 року нараховувалось 1
300 шкiл, де за цiєю методикою навчалися 150 000 учнiв. Проте католицьке
духівництво категорично не сприймало нову методику, обстоюючи традицiйну
класно-урочну систему, яку брати християнських шкiл практикували ще вiд часiв
Старого режиму: один учитель опiкується 30 учнями, якi навчаються разом, з
«однiєю швидкiстю» (одночасно). До того ж, духівництво докоряло прибiчникам
новаторського методу, вказуючи на її протестантське i британське походження i
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зауважуючи, що мало придiляти увагу моралi та доброчесностi, потрiбно бiльшого
значення надавати релiгiї та релiгiйнiй доктринi.
У 1853 роцi у Францiї офiцiйно вiдмовились вiд практикування БеллЛанкастерської методики у шкiльному навчаннi. Починаючи з 1820 року, в країні
розпочинається iнтенсивний розвиток конгрегацiонiстської освiти: у школах
практикують традицiйнi заняття з учнями, пiд час яких релiгiйнiй освіті відводиться
чiльне мiсце [9, с.80]. Отже, Реставрацiя (період з 1814 по 1830 рр. – повернення до
влади старшого представника «легитимної» династії Бурбонів Людовика XVIII)
хоча й була зацiкавлена в поступi освiти, однак перевагу надавала традицiйним
шляхам її розбудови. На момент описаних подій тендеції розвитку світської школи
у Франції залишалося у протиборстві з релігійною традицією. Однак саме завдяки
зусиллям церкви французька шкільна освіта набула інтенсивного розвитку.
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