






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*»48 Педагогіка Великої французької буржуазної революції 

У віці восьми-дев'яти-десяти -років. Неіелике число годин на тиж
день — ось усе, що можна принести в жертву. Отже, проект органі
зації шкіл, подібний до пропонованого, дасть користь лише незнач
ному числу громадян, які існують незалежно і не знають нужди. Так, 
вони можуть дати можливість своїм дітям широко користуватися 
благами освіти, але на долю бідноти залишаться тільки уривки знань. 

Цей несправедливий розподіл благ початкової школи — найменша 
з недоладностей, які вражають мене в її організації. Я бачу ще більші 
невідповідності в пропонованій системі виховання. 

Дітям треба дати правильне фізичне виховання 

Я шкодую про те, що один з найнеобхідніших елементів виховання 
обминається, а саме фізичне виховання. Я знаю, що передбачаються 
гімнастичні вправи, це добре, але цього не досить. Здорове і відповід
не до дитячого віку харчування, фізичні роботи, не дуже важкі вправи, 
послідовні, але постійно повторювані протягом тривалого періоду 
життя,— ось єдині засоби створити звички, ось надійні способи дати 
тілу весь розвиток і всі здатності, які йому властиві. 

Звичайна школа не може дати правильного морального виховання 

Щождо організації морального виховання кілька корисних по
вчань, деяка кількість відомостей — ось те вузьке коло, в якому 
укладається пропонований нам план. Подібні заняття займуть кілька 
годин, а вся решта дня буде залишена випадковостям, бо Дитина по 
закінченні уроків повертається до обстанови своєї сім'ї, іноді розкіш
ної та розніжуючої, іноді грубої і бідної, іноді бездіяльної і нероб-
ської. Нещасна жертва пороків, заблудів, нещастя, недбалості навко
лишнього середовища, вона буде трохи меншим неуком, ніж раніше; 
школи будуть дещо численніші, вчителі будуть не набагато кращі, ніж 
сьогодні; але хіба ми таким способом створимо людей, громадян, 
республіканців? Одне слово, хіба таким способом може відродитися 
націїї? Усі невідповідності, які я виклав, не можна буде розв'язати, 
якщо ми не приймемо великого вирішення в цілях добробуту рес
публіки. 

П^іан запровадження громадського виховання, справді доступного 
для всіх 

Насмілимося видати закон, який усуває всі перешкоди, полегшує 
вико-нання найкращих планів виховання, який створює найпрекрас-
ніші навчальні заклади, закон, який безумовно буде прийнятий 
черей 10 років, якщо ми не позбавимо себе честі прийняти його сьо
годні. Цей закон призначений цілком для бідняка, бо він переносить 
на НІ,ОГО достаток багатого, але цей закон повинен схвалити і багатий, 
я к щ о цей багатий — розумна людина. Цей закон полягає у встано
вленні виховання, справді національного, справді республіканського, 
справді однаково доступного для всіх, єдино здатного відновити 
людоький рід і фізично і морально. 
































































































































































































































































































































