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СТАНОВЛЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ШКОЛИ В ІМПЕРІЇ 

КАРЛА ВЕЛИКОГО (ДРУГА ПОЛОВИНА VІІІ СТОЛІТТЯ) 

 

Дослідження процесів становлення європейської початкової школи в 

Імперії Карла Великого почалося ще на початку минулого століття. Творчим 

доробком Алкуїна, основоположника цієї моделі освіти, займалися радянські 

історики, які спеціалізувалися на ранньому Середньовіччі в контексті 

дослідження Каролінгського відродження (Ю. Безсмертний, М. Гаспаров)  

[1; 2], а також зарубіжні музикознавці. Проблема внеску Флакка Альбіна в 

розвиток музичної складової в початковій школі була частково розкрита в 

роботах Є. Дуккетта а Р. Додслі [5; 6]. Від часів Ренесансу внеском Алкуїна 

вітчизняні й зарубіжні філософи займалися стереотипно, хоча його традиційно 

вважають передтечією європейської схоластики. Світоглядні позиції Флакка 

Альбіна в ракурсі становлення середньовічної філософії мають місце в праці 

А. Сидорова та М. Суворова [3; 4]. Проте цього, на наш погляд, недостатньо, 

потрібні фундаментальні роботи та міркування над працями Флакка Альбіна, 

які чудово збереглися до наших часів.  

Тому автор статті ставить мету послідовно прослідкувати становлення 

європейської початкової школи в другій половині VІІІ століття.  

Отже, на території Імперії Карла Великого наприкінці VІІІ століття склалися 

майже виняткові і умови для започаткування системи середньої шкільної 

освіти. Цьому сприяло кілька чинників: 1) відносно спокійне «невоєнне» життя 

на континентальній частині Імперії; 2) особиста зацікавленість короля в 

освічених кадрах для внутрішньої і зовнішньої політики; 3) залучення до країни 

великої на ті часи кількості освічених людей та їхні об’єднанні зусилля для 

ведення нової культурної політики; 4) прибуття до двору Карла Великого 

Алкуїна Йоркського. 

Після зустрічі з королем Карлом у Пармі 761 року, Алкуїн у 782 році разом зі 

своїми чотирма кращими учнями Йорської школи (серед яких був Сігульф, у 

майбутньому св. Сігульф) прибув до Ахенського палацу.Було йому на той час  

52 роки, проте вік не завадив йому тут розгорнути бурхливу діяльність. Цьому 
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сприяв імператор і загальна обстановка у Франкському королівстві: Алкуїн 

відчував своє становище стабільним в якості придворного вченого. Життя в 

Ахені дуже відрізнялося від тих політичних протиріч, від яких страждала 

Британія в останній чверті VІІІ століття через постійні напади скандинавів на 

Нортумбрію. Алкуїн, інші єпископи Йорку і всі освічені люди, які там 

проживали, були змушені брати участь у вирішенні нагальних проблем держави. 

На нашу думку, науковий і викладацький потенціал Алкуїна, котрий доволі 

часто доводилося брати на себе політичну відповідальність за дипломатичні 

місії, так би не розкрився в його рідній Нортумбрії, як в Імперії Карла. 

Та все одно Алкуїн не відразу став постійним жителем Ахену. Ще впродовж 

11 років він неодноразово подорожував між Франкським королівством і 

Нортумбрією за згодою короля Карла, продовжував залишитися на посаді 

настоятеля школи і собору в Йорку й не переставав там викладати, і лише  

793 року остаточно залишив свої попередні посади та перебрався до Ахена  

[3, c. 269]. 

Перед тим, ми розглянемо організацію навчально-виховного процесу в 

монастирських, «капітульних» школах і Палаціумі Імперії Карла Великого, 

потрібно усвідомити, яке виховання отримав сам Алкуїн, з якої він походив 

родини та який мав учений потенціал [6, c. 99].  

Родина Алкуїна була знатною в Британії, але він її ніколи не знав, бо його 

немовлям віддали до монастиря в числі pueri oblati (хлопчики на пожертву 

церкви). Тому про батьківську ласку він не мав і гадки, його з грудного віку 

оточували лише ченці. Іншого укладу життя та інших інтересів такі хлопчики 

не мали. Проте Алкуїну дуже пощастило, бо його вчителем став сам Егберт, 

продовжувач бібліотечної справи Беди Достопочтеного, засновник Йоркської 

бібліотеки, одного із фундаментальних архівів Античності а Середньовіччя. Він 

досконало вивчив сім вільних мистецтв, розумівся на грецькій і римській 

філософії і краще всі склав іспит у присутності найвищих церковних осіб 

Нортумбрії, серед яких знаходилися єпископи Егберт і Еанбальд [190, c. 30]. 

Його залишили викладати в школі, а 778 року після смерті Егберта Алкуїн 

очолював Йоркську школу аж до 793 року [5, c. 111]. 

Організація Алкуїном навчально-виховного процесу в школах Ахену гідна 

уваги кожного історика педагогіки. Безумовно, цей процес дуже відрізнявся від 

сьогоднішнього навчання в школах, але для тієї епохи він був випереджальним. 

Найкраще про нього розповідали учні Алкуїна. Валахфрід Страбон, який він 

щоденник (до речі, він майже повністю зберігся), зазначав, що на вивчення курсу 

граматики відводилося не менше чотирьох років. У перший рік вивчали 

етимологію (науку про походження слів), далі йшла орфографія, а на третьому 

році навчання вводили метрику (своєрідну арифметику з обрахунками до  

100-та), яку осягали майже цілий рік.  

Але для остаточного закріплення знань із граматики четвертий рік повністю 

присвячувався повторенню всіх положень цього предмету. Валахфрід Страбон 

так цитував записував думки Алкуїна: «Щоб поповнити наші граматичні 

знання, нам довірили впродовж зими самим навчати нових учнів, які вступили 

до школи, граматиці точно так, як навчали нас наші вчителі». Коли закін-
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чувався термін із вивчення граматики та необхідно вже було переходити до 

іншого предмету, учні мали скласти «іспит» [3, c. 261]. 

Валахфрід Страбон продовжував у своєму щоденнику записувати враження 

від подій у школі: «Нарешті в заняттях наступав такий час, коли всі ми, котрі 

переходили з граматики в риторику, мали витримати з цього приводу 

завершальний іспит. У призначений для нього день домінум Ерлебальд 

з’явився з іншими наставниками внутрішньої школи до великої зали нашого 

приміщення і сам запропонував нам по декілька питань з етимології, 

орфографії та метрики, що ми вивчали чотири роки та про письменників, 

книги яких ми прочитали. Із цих книг ми мали наводити приклади на кожне 

правило, що перевірялося на іспиті. Від нас також вимагали усні звіти та 

перекази розповідей біблійної історії Старого й Нового Заповітів, які ми 

слухали на лекціях і самі читали всі ці чотири роки. А ще запитували нашу 

власну думку про смисл і їхнє значення» [1, c. 56]. 

Із цього запису в щоденнику ми дізнаємося про дуже суттєві подробиці 

перших чотирьох років навчання: 1) граматика в монастирських школах 

складалася з етимології, орфографії та метрики; 2) діти не лише вивчали 

граматику, але й викладали її, тобто відразу практикували «наставничество» 

на менших від себе учнях; 3) до циклу граматичних дисциплін уходила й 

елементарна біблійна історія; 4) підсумковий іспит із граматики був 

публічним, приймався не одним викладачем а «вченою» комісією; 5) існували 

«зовнішня» і «внутрішня» монастирські школи, подія на які вочевидь 

здійснювався за роками навчання чи за предметами; 6) освітній цикл 

початкового навчання тут тривав чотири роки, як і в сучасній школі, але 

мабуть перевищував її здобутки завдяки «практичним вправам» школярів. 

Після іспиту з циклу дисциплін граматики починалися канікули. Наступні ж 

два роки були присвяченими вивченню риторики. Упродовж першого року 

«усвідомлювали» правила з риторики та діалектики. Повертаємося до 

щоденника Валахфріда Страбона: «Після цього вся наступна зима була 

присвячена усвідомленому засвоєнню правил риторики та діалектики, які ми 

уважно слухали й намагалися зберегти у своїй пам’яті за останні два роки. 

Вправи ці мали подвійне зачення6 спочатку усні. потім письмові» [1, c. 57]. 

Таким чином, структура знання і навально-виховний процес були визначені 

Алкуїном Йоркським для того часу бездоганно. Підсумковим контролем 

слугувала розроблена система іспитів. Ми маємо можливість спостерігати, що 

на вивчення дисциплін тривіуму час відводився диспропорційно ‒ граматику 

вивчали чотири роки, ще й «практикували» на молодших учнях, а на наступні 

два предмети ‒ риторику й діалектику ‒ всього два роки й без «практики». 

Сучасна початкова школа багато компонентів навчально-виховного процесу 

успадкувала саме з алкуїнівської школи.  
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HISTORICAL AND LEGAL VIEWS ABOUT THE IMAGE OF THE 

PERFECT RULER IN VISIGOTHIC SPAIN IN VI-VII CENTURIES A. D. 

 

Western Europe is grateful to those who stood at the origins of the Middle Ages, 

people have put together two cultural epochs, antiquity and the Middle Ages.  

The creative heritage of Isidore of Seville and Braulio of Zaragoza was completed 

and summarized in a stage of transition from Late Antiquity to the Early Middle 

Ages, showing us a special form of new man’s thinking of the new epoch.  

So, perhaps we should not focus on the disappearance of ancient culture in this 

period, and should explore new theoretical and philosophical foundations of early 

medieval science and new pedagogical model. 

Therefore, our article is devoted to Visigoth Spain in VI-VII centuries, namely 

the formation of political, legal, moral and value concepts. Especially pay attention 

to the image of the ideal ruler in the works of Isidore of Seville, Braulio of 

Zaragoza. 

We are trying to determine who should be the ideal ruler, and it is important to 

political and legal representation of the Visigoths, at a time when their culture 

reached its climax, absorbing the ancient traditions and world views. 

In the preamble, Isidore explained the content of his work: “Etymology is the 

origin of words, when the essence of a word or a name is revealed through 

explanation.” It was the etymological approach, first applied in “Differentiation”, 

that allowed Isidore to seek out the foundations of being, because he proceeded 

from the deep interconnection of the word and what it means. Terminological 

research allowed the use of the mind in the process of knowing the truth.  

In “Etymology” it is stated that concepts are not created and do not arise, but only 

exist and open in the word. 

The works of G. Pikov and V. Bezgorov are devoted to the origins of the European 

model of education with its peculiarities of mentor behavior. The content of 

pedagogy in the era of the early Middle Ages and the role of a unique teacher in it 

have become the subject of research by V. Ukolova and L. Kharitonov. Scientists 


