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Експерименталната наука е твърде млада още повече това
може да се каже за експерименталната педагогия. Все пакъ те
и въ това късо време създадоха толкова много, та можаха да се
наложать на тия, които съ ироническа усмивка ги посрещаха. Въ
тая грамадна творческа работа днесъ за днесъ взема участие голЬмото болшинство съвременни психолози и не малко педагози. Средъ
това мнозинство работници въ такава, колкото обширна, толкова и
трудна область, се издигатъ фигурите на неколко високо талант
ливи бродяци, на които тая тъй много обещающа наука длъжи
най-вече за сегашното си положение. Единъ отъ тия първенци е и
починалиятъ на 5 октомври м. г. французки психологъ Альфредъ
Бине, името на когото е добре познато и на нашето учителство; то
е неразривно свързано не само съ развитието на експерименталната
психология, а и съ онова на модерното педагогическо движение. Съ
неговата смърть се изгубва не само единъ бележитъ психологъ съ
светълъ, творчески и оргиналенъ умъ, а и единъ отъ най-крупните
представители на експерименталната педагогика.
Бине е роденъ на И . юний 1857 год. въ Ница. Въ началото
на своята научна дейность е работилъ въ областьта на юриспрюденцията. Скоро следъ това се предава на естествените науки, а
по-късно — на изучване психологията. Първите му трудове, съ
които е обърналъ вниманието на учения светъ върху си съ: «La
vie psychique des micro-organismes», «La psychologie du raisonnement»,
«Perception exterieure» (премирана отъ академията на науките), «Le
magnetisme animale» и «Les alterations de la personnatite». Въ 1894
година той бе назначенъ директоръ на парижката психо-физиологнческа лаборатория. Въ същата година почва заедно съ Бони и
Рибо да издава свой годишникъ „Апее Psychologique", отъ който
до сега сл излезли 17 тома. Въ областьта на педагогията почва да
работи къмъ 1897 год., а въ 1909 год. се поставя на чело на осно
ваното нрезъ преднята година отъ Бюиссонъ „Societe librc pour
l'etude psychologique <le .'enfant", членовете на което съ главно
педагози. Резултатите отъ общата работа въ това дружество съ пу
бликувани въ.особени дружествени бюлетини.
Альфредъ Бине въплощава въ себе си всичките особености на
съвремената французка психология. Все още французкитв психолози
проявявать извЬстенъ диленантнзъмъ, на който не съ чужди даже
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първостепенни изследвани като Рибо и Бине, все още по много въ
проси се смесва научно емпирическото разглеждане и разясняване
на фактите съ гносеологическото и метафизическото имъ интерпре
тиране. Те показвать особенъ интересъ къмъ явленията на индивидуума и психологията на народите, като си служатъ отъ една страна
съ интроспективния, а отъ друга — съ прилагания отъ Vundt индуктивно — сравняющъ методъ. Както въ едната, тъй и въ другата
область техъ много задоволява дребното. При изследването на найнезначителните явления те винаги поставятъ по-висши цели. като
особено съ наклони да правятъ пребързани скокове отъ елементар
ните душевни явления къмъ най-комплекцираните и по-скоро да се
добератъ до единъ общъ погледъ върху душевния животъ. Втора
особеность на тая психология е твената й връзка съ психиатрията.
А и инакъ не можеше да бъде за една страна, която има първите
и най-бележити психопаталози. Като третя особеность може да се
посочи на хубавия и ясенъ езикъ, на който съ написани повечето
отъ френските съчинения по психология.
Съвремените французки психолози бихме могли да разделимъ
на три групи: първата група е тая на психопаталозите, която има
за главни представители Th. Ribot и Pierre Janet. Те изхождатъ
отъ установените отъ психиатрията факти и закони като ги използуватъ за нормалната психология. Втората група — на експерименталистите. Най-главниятъ техенъ представитель е Бине. Те се намиратъ подъ влиянието на вундовата школа. Къмъ третята група
спадатъ гносеолозитв и метафизиците начело съ Henri Ber<*son.
Като писатель Бине е билъ извънредно плодовитъ. Въ всички
свои произведения проявява редка ясность, независимость на мисъльта. Той проявилъ твърде многостраненъ интересъ. Едвали има
важенъ въпросъ въ съвремената психология, по който да не е взелъ
позиция било чрезъ експеримента, наблюдението или спекулацията.
Въ съчинението издадено съ Henri въ 1894 „Introduction a la
psychologic experimentale" той излага своя методъ, който следъ
това на много пъти изменялъ. Отъ начало той се е намиралъ на
пълно подъ влиянието на Vundt, но скоро тръгва по свой пъть.
Въ това че повечето психолози си служатъ само съ студенти въ
експериментите си, той е виждалъ голема опастность и едностранчивость. Споредъ него требва да се различаватъ три типа наблюда
тели: интерпретатори, студентите по психология и психолозите; симилисти — необразовани лица или такива, които нематъ никакви
знания по методите на психологията и разсеяни. И съ трите типа
требва споредъ него да си служимъ въ опитите.
Особено ценни съ за насъ неговите работи по педагогическа
психология. И въ тая область едвали е останала проблема незасег
ната отъ него. Между многото му работи излезли на белъ светъ
ще споменемъ само следните: „La mesure des illusioncs visuellcs
chez les enfants" (Revue Philos. XL), „La pcur chez les en
fant (Lamiee psychologique II. anee); .Psychologic individuelle
(Lanee psych. Ill-anee), „La Suggestibility (Bibl. de P&la°-. et de
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Psychol. Ill), „Etudes pr61iminaires de e6plialometrie sur 59 cnfants d'intelligence inegale, clioisis dans les ^coles primaires de
Paris" (L'aimee psyeliol. VII), „Reclierches eomplementaires de
eephalometrio sur les enfants d'intelligence inegales, choisis dans
les ecoles primaires des department de Seine et Marne". (L'annee
j)s. VII), ,Lc vocabulaire et l'ideation" (Revue pliilos. LIV). Едно
отъ посльднитк му съчинения е: „Les Idees modernes sur les en
fants" (Paris 1909, Flamarion), въ което дава кратъкъ прегледъ
върху сегашното положение на експериментално - психологическото
детско изследване и неговото педагогическо значение.
Той е единъ отъ първите, който се е заловилъ да дири рационаленъ методъ за използуване умствената изостаналость и общо
индивидуалните различия въ интелигентностьта на децата. (Binet.
A propos de la mesure de I'lntelligence. Annec psyeliol. и Binet et
Simon, Methodes nouvelles pour faire le diagnostique dirt'i>rentiel des
anormaux de 1'intelligenoe, L'aiuiec psyeliol. VI). За тая iriyn. той
образува една редица систематически избрани и наредени по трудность тести и то такива, чрезъ които би могло да се използува тая
група отъ душевни способности, която образува същности на дет
ската интелигентность. НапримЬрь: преписване иечатань текстъ, на
именование на цветове, кожната локализация, сугеетибилность, срав
нение на линии и т. н. т. Децата се разделятъ на групи по възрасть и въ всека група отдКлно се произвеждатъ редицата опити.
По тоя начинъ, констатиралъ редица степени на интелигент
ность за всека възрасть, е могьлъ да определи среднята степен ь
на душевното развитие на ненормалните деца презъ дадена възрасть.
Не му е тукъ местото да се спираме върху това, до колко той е
постигналъ поставената си цель и дали напримеръ предметните тес
ти съ отъ действително значение за общата интелигентность; до
колко получената средня мерка може да се прилага за отделни индивидууми; може ли тоя методъ да се приложи и за нормалните
деца и т. н. Въпреки всички свои недостатъци тоя методъ си остава
съ първостепенно значение въ тая область.
Бине е първиятъ, който почва експериментално да изследва
психическите процеси на показанието, за да се добере до типичните
различия въ начина на наблюдаването при различните индивидуумн;
тон поставилъ една картина прЬдъ 175 ученици (момчета и момиче
та) на възрасть отъ 8—14 год. Картината представлявала старъ човвкъ, лежащъ на смъртно легло, и повикалъ синовете си да имь
съобщи последнята си воля. Учениците требвало да наблюдаватъ
картината само 2 минути, а въ следните 10 минути да напишатъ
какво съ видели. Отъ получените резултати той констатиралъ, че
едни отъ учениците се задоволили само да анализиратъ даденото и
да опишатъ виденото, безъ да проявять какъвто и да било интересъ
къмъ значението на картината, когато други дирятъ да схванатъ
отделните части въ едно цело. Трети пъкъ се отнасятъ съчувствено
къмъ изобразеното, и написаното отъ техъ има повече емоцналень
характерь. Четвърти, най-сетне, пишатъ не туй, що съ наблюдавали,
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а това що знаятъ отъ по-рано. Първиятъ типъ той нарича описающи,
вториятъ — наблюдающи; третиятъ емоционаленъ и четвъртиятъ —
ученъ. И въ тая насока Бине проявява оригиналность, и тукъ той е
водачъ изъ нови области. Неговиятъ методъ допълнятъ и по-нататъкъ
развиватъ W. Stern, Wreschner, Lobsin, M. Dtirr, Meumaim и др.
Не по-малко съ неговите заслуги и по отношение изследването
на разните паметни типове. Резултатите оть неговите опити посочватъ
главно на 3 паметни типа: визуеленъ, акустиченъ и моторенъ. Из
вънредното развитие на определена „специална" паметь Бине обяс
нява съ господството на определено направление на интереса и на
упражнението на индивидуума. Той намерилъ, че систематическото
упражняване на зрителната паметь напр. у родени акустици води съ
себе си отслабване на последнята и обратното, но твърде възможно е,
то да е временно. Той верва също, че е можалъ да установи какво
съществува зависимость между силата на паметьта и общата интелигентность на индивидуума. Наблюдавалъ е, че почти винаги висо
ката интелигентность е била свързана и съ добре развита паметь,
когато слабоинтелигентните деца съ имали винаги и слаба паметь.
Бине е също единъ отъ първите, който се залавя и съ експе
рименталното изследване на детската сугестивность. Той показвалъ
на децата известно число линии отъ различна дължина, накарвалъ
ги да си забелезватъ по една и ги отстранявалъ. Следъ известна
пауза имъ ги показвалъ наново, като каралъ всеко отъ децата да
познае забелезаната отъ него линия и въ тоя моментъ запитвалъ:
„сигуренъ ли си, че това е забелезаната линия?" Тоя въпросъ дей
ствува различно върху отделните деца, като едни бързатъ да се
откажатъ отъ изпърво казаното и посочватъ друга линия; втори да
изправятъ първите си съждения, трети настояватъ на своето и т. н.
А отъ туй може да се съди, до колко те се подавать на внушение.
Ценни работи има отъ него и върху творческата сила на дет
ската фантазия. Правилъ е плегизмографически изследвания върху
изразяването на афектите въ пулса на децата и не е открилъ зна
чителна разлика между възрастните и децата въ това отношение.
Доста опити е правилъ и за измерване на умствената умора. Мъчилъ се е да открие известна връзка между големината и формата
на черепа и общата духовна развитость и пр.

Г- Д о ч е в ъ

Старото и новото училище.
Оть редъ години на западъ, а у насъ само отъ неколко го
дини, се говори, пише и работи за педагогическа реформа, за ново
възпитание и за ново училище. Явиха се множество реформатори,
които работиха и продължаватъ да работять за реформирането на
разните страни отъ училищната дЬйствителность: едни работять за

Старото и новото училище

5

промена цвльта на народното образование; други — за промена на
методите въ училищната работа; трети — за разширяване задачите
на народното образование и пр. Всички тези реформатори рабо
тиха и работятъ за коренно реформиране на „старото училище",
издигнато въ началото на деветнайсетия векъ, и за създаване „но
вото училище" на двайсетия векъ. Какви резултати съ достигнати
следъ многото трудове? Имаме ли вече ,, ново училище"? Ето въп
росите, на които ще се помъчимъ да отговоримъ кратко въ дол
ните редове, като вредъ съпоставяме новото на старото училище.
Всекъде ще имаме предвидъ народното училище, защото то е ба
зата, върху което се изгражда народното образование.
Въ последните десетилетия станаха големи реформи, иайпърво въ цЪлъта па народното ууплище. Тази цель се с опреде
ляла, кога по-несъзнателно, кога по-съзнателно, и требва да се
определя, въ две направления: 1) съобразно природата на детето,
съобразно исканието на индивида, който се обучава и възпитава.
Това е индивидуалната страна въ цельта на възпитанието и об
разованието; 2) ' образователната и възпитателна цЪлг. се определи
и съобразно исканията па социстета, па обществото, въ което живЬе и ще работи въ бъдащс възпитаникът!.. Това е социалната
страна на възпитателната и образователна цель.
По отношение индивида, нъзпитаинкъ, старото училище ще е
било много несправедливо. Когато е поставяло своята нель, то съвсемъ малко внимание е обръщало на детската индивидуалност!.. То
е схващало обикновенно дЬтската природа като tabula rasa, като
парче хартия, върху което всичко леко може да се напише, като
топка мекъ восъкъ, оть който могать всекакви форми да се направятъ. Детска природа, детски заложби, детска наелвдетвеность,
детски наклонности — това съ били непознати неща за старото учи
лище. Като не е познавало детската природа, старото училище не
я е вземало и подъ внимание, когато е определяло възпитателната
си и образователна цель. То е вземало своята цель вънъ отъ ин
дивида — отъ кастите и черковното учение. Да подготвя поколе
нията на аристокрацията за рицари и владетели, а поколенията на
работния народъ за царството божие и за роби на земята — това
е било цельта на старото училище.
И социалната страна отъ цельта на старото училище не ни
задоволява вече. Старото училище не е подготвяло своите питомци
за обикновенния животъ, а ги е готвило повечето за некакъвъ бъдащъ животъ. То не се е мъчило да развие силите на своите въз
питаници, та да станатъ последните дейни личности, творци въ жи
вота, а е' гледало да ги научи да се отричатъ отъ себе си, отъ спо
собностите си и да се отдаватъ на мечтания, за да угодятъ на чер
квата и Бога. Старото училище не е било задължително, то не е
било народенъ институтъ отъ големо обществено значение. То е
било посещавано отъ тези деца, чиито родители съ могли и ис
кали да ги проваждатъ. Множеството оть работните маси не е чув-
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ствувало нужда отъ образованието на старото училище, затова не
е пращало децата си въ него. Старото училище е било преимуще
ствено училище на привилегированите, на аристокрацията.
Днесъ съ променени коренно задачите и целите на народ
ното училище. Днесъ то е институтъ отъ първостепенно обществено
значение. Отъ кастовъ институтъ, каквото е било старото училище,
то става вече народенъ институтъ за общо народно свестяване, за
развиване и укрепване силите на всички членове отъ младите ге
нерации.
Новото училище се стреми преди всичко да респектира пра
вата па д-Ьтсшо. То се стреми най-първо да проучи добре дет
ската природа и съобразно нея да нагласява възпитанието и обуче
нието си. Тука му дойдоха на помощь двете нови науки — дет
ската психология и експерименталната педагогика. Първата отъ техъ
изследва и му показва, каква е детската природа, а втората —
какъ и съ какви средства може да се действува най-добре за ней
ното правилно развитие. Старото училище възпитаваше детето за
черквата или за кастата, къмъ която принадлежи; новото училище
възпитава детето преди всичко за самото него. При определяне
своята цель, новото училище изхожда преди всичко отъ детето: отъ
неговата природа, отъ неговите заложби, наклонности и стремежи. То
се стреми да проучи най-първо детската природа съ всички нейни
заложби и следъ това се мъчи да създаде най-добри условия за
правилното развитие на добрите отъ техъ. Новото училище не се
стреми да създава като старото некакви си официални хора, nt-какакви си рицари и черковни служители, които живеятъ повечето
чуждъ животъ, проявяватъ не това, което прежнвеватъ, а което
требва да проявятъ съобразно исканията на етикенията, не, новото
училище се стреми да създаде самостоятелни личности. То иска
да подготви отъ всеки свой възпитаникъ една определена личность,
съ своите собствени дарби, стремежи и идеали. Кога излезе изъ
училището и стане самостоятеленъ гражданинъ, всеки бившъ ученикъ на новото училище да живее свой собственъ животъ, да въз
приема всичко около си отъ свое собствено гледище, да действува
съобразно своя мотивировка и разбиране и да се отнася критиче
ски спрямо чуждите мисли и дела. Новото училище се стреми да
развие у всеки свой възпитаникъ, доколкото позволяватъ дарбите
на последния, самосъзнание и самодЪиностъ. То се стреми да про
учи всеки свой възпитаникъ да цени себе си, да изказва себе сн,
да развива себе си и да действува съобразно силите и способно
стите си.
Това е индивидуалната страна въ цельта на новото училище.
Не требва да се помисли, че новото училище споделя индивидуалистическите цели на некои романтици и анархисти, като Шопенхауера, Щирнера, Ницше и пр. Индивидуализмътъ на послед
ните води въ своите крайности къмъ пъленъ анархизъмъ и егоизъмъ, даже при некои отъ тЬхъ и къмъ квиетизъмъ. Индивидуали
змътъ на новото училище е здравия индивидуализъмъ на Пестллоци,
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който води къмъ истинска общественость, първи необходимь етаиъ
за достигане на последнята.
Новото училище е демократически ннстттутъ. То дойде да
задоволи нуждата за развитие, образование у целите народи, а
главно да задоволи образователните нужди на широките работни
маси. Новото училище не е създадено за луксъ, както въ много
случаи е било съ старото училище, а е една необходимость за но
вото общество и за новата обществена наредба, въ изгражданието
па което взематъ участие всички слоеве отъ обществото. Новото
училище ще требва да подготвя така своите възпитаници, щото те
като порастнатъ, да взематъ като съзнателни граждани дейно уча
стие въ уредбата на обществения животъ Спечеленото отъ масите
избирателно и изборно право, требза да се зъпази п затвърди посредствомъ даваното образование въ народното училище, за да бъ
де то въ ръцете на маситЬ истинско средство въ техните борби
за по-добъръ животъ. Немислими съ социални реформи бе.ть съз
нателни индивиди, безъ съзнателни граждани, които да създадатъ
и подържатт» тези реформи. Оттука се вижда, колко е право иска
нето на новото училище: народното образование да бъде общо за
всички генерации, задължително за всички и безплатно зл всички.
Новото училище се старае да даде възможност:, на всЬко дете ла
развие до възможния максимумъ своите сили п способности, за дл
може, когато норастие, да се ползува отъ твхъ, както самото дете,
така и обществото — това е духовенъ об/цественъ капита.ть. Както
едпа нация си има свои материални богатства - материалната кул
тура на нацията, така също си има тя и свои духовни богатства—
нейната духовна култура. Т+>зи два вида култура съ тЬсно свърза
ни единъ съ другъ и не могатъ да съществуватъ единъ безъ други.
Училището е, което главно се грижи за подържането и развитието
на духовната национална култура. Училището предава духовната
култура на нацията на младите поколения, учи ги да я обичать и
кога пораснатъ, да работятъ за нейното развитие и обогатяване.
Но то прави отъ ГБХЪ и работници за развитието и обогатяването
на материалната национална култура. Новото училище се стреми да
подготви младите поколения и за обикновения животъ, като работ
ници, производители и търговци чрезъ тъй нареченото допълни
телно образование.
Значи цельта на новото училище е много по-широка, отъ тази
на старото училище. Тя има индивидуална и социална страна. Съ
своятя индивидуална цель новото училище се стреми да развие це
локупния душевенъ животъ на възпитаника до единъ възможень
максимумъ и да създаде отъ него една самостоятелна личность. Съ
своята социална цель новото училище се стреми да даде на възпи
таника си главните културни елементи на обществото, въ което тон
живее и ще работи, да му вдъхне любовь и вера въ бъдащето на
това общество, да го подготви за съзнателенъ гражданинъ, който
да работи споредъ силите си за напредъка на това общество.
Като си поставя една тъй широка цЬль, новото училище се
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е развило въ множество институти. То отдавна се е простило съ
одимените и похлупени черковни килийки и се шири вь грандиозни
модерни здания.
Новото училище има много институти за физическото възпи
тание на младите поколения. Това възпитание е било съвсЬмъ за
немарено въ старото училище. Да се развива, разкрасява и окр1иш.1
телото се е сметало тогава за грехъ. На телото се с гледало като
на „мръсна плъть". Новото училище гледа на физическото възпи
тание като на първо условие за умственото развитие и душевното
възпитание. То подема наново класическия девизъ „здравъ духъ въ
здраво тело" и се стреми да го реализира напълно, като създава
най-добри условия за физическото развитие на питомците си.
Преди всичко, новото училище иска красиви и хигиенични въ
всеко отношение г/чплищин здания- То иска въ вст>ко селище, но
вото училищно здание да бъде първо по своята красота, мобилировка, наредба и обстановка. Новото училище иска пресень и чистъ
въздухъ, слънце и весела природа за своите питомци. Затова и но
вото възпитание и новите училища започнаха отъ тъй наречените
„училища въ природата" на Литца въ Германия, на С. Фора въ
Франция и на мнозина други въ Англия и Америка. Новото учи
лище иска да има около новите си красиви здания обширно обра
ботено и необработено поле — въ първото да се работи, вь вто
рото да се играе и почива. Тамъ, където iit-мз такива добри условия
за новото у-ще, където то е принудено да наема здания изъ шум
ните улици на градовете, презъ летото то основава лЬтни коло
нии за физически слабите си питомци, за да си отпочинатъ на чистъ
въздухъ и да опрЬснятъ телото и духа си. За летни колонии се
избиратъ обикновенно красиви ландшафти, уединени — далечъ
отъ шумните градове, села, ресторанти, въ сърдцето на самата при
рода, край бистри поточета и зелени горички. Тукъ малокръвните,
изтощените питомци играятъ, пеятъ, скитатъ се, къпятъ се, хранятъ се и спатъ на воля месецъ-два и оставатъ природата, тази
чудна лекарка, да излекува недъзите имъ.
Новото училище полага големи грижи и за чистотата па
тЪлото- To се стреми да реализира народната мъдрость: чистотата
е майка на здравето. Да се държи винаги чисто телото, значи да
бъде винаги здраво, свежо и красиво телото на човека. Затова
новите здания на новото училище съ снабдени винаги съ учили
щни бани. Последните биватъ преимуществено душове и се ин
сталиран, въ долния катъ на учил. здания. Всички деца иматъ се
дмично 1—2 часа къпане и отделенията се редуватъ въ къпането.
Изкъпани, почистени и ободрени, децата съ нови пресни сили се
отдаватъ на работа. Новото училище почна да обучава и въ пла
ване. Това става или въ градските речни и морски бани, или пъкъ
въ специалните училищни бани за плаване. Въ това отношение
градътъ Хамбургъ е отишелъ много напредъ: той притежава вече
4 специални училищни плавачници и тъкми да строи още такива.
Въ бистра съ умерена температура вода, въ една много чиста и
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красива обстановка, питомците на Хамбургските училища се обучаватъ на плаване отъ специалните си учители и учителки плавачи.
Това обучение още не е задължително, но децата се надпреварятъ
да го посЬщаватъ. Примерътъ на Хамбургь се следва вече оть
всички по-големи немски градове. Тука на обучението по плаване
се гледа като на гимнастика въ водата.
И на обикновената гимнастика, като укрепителка на твлото
и като такава, която го прави здраво, красиво и пъргаво, се от
дава почетно место въ новото училище. При новите училища се
строятъ обширни, светли и слънчеви салони за гимнастика. Въ тези
салони не може да има никога прахъ, защото подътъ имь е мазенъ и се измива винаги следъ игра и защото играчите влизатъ въ
него съ особни чисти и леки гимнастически костюми и обуща.
Въ гимнастическите салони на новото училище се играе предимно
зимЬ и изобщо, кога е много лошо времето, та е опасно да се иг
рае навънъ. Лете, що.мъ е хубаво времето, новото училище си за
тваря гимнастическия салонъ. Тогава гимнастиката става въ гпмиштиусскктЪ угртца въ полето, край града или селото. Край всеки
градъ и всЬко село си има по едно или nt-колко обширни игрища,
заградени съ мрежовитъ тель. Тука малките и големи школници играятъ винаги, когато съ свободни и обичатъ. ВсЬко отделение и
всеки класъ си има определено место за игра, определено место
въ павилиончето да се събличатъ, определени уреди за игра, които
взематъ отъ надзирателя на игрището. За времето на игрите, на
чина на игрите, правилата на игрите и пр. има особенъ правилникь,
залЬпенъ изъ всичките училища и въ павилиончето на надзорника.
Въ нещастни случаи първа медицинска помощь се дава отъ надзи
рателя и дежурния учитель. Такива случаи съ малко, защото винаги,
когато съ свободни да играятъ учениците въ игрището има надзорникъ учитель. Безъ дежурния учитель, не се отваря игрището. Ре
довно и задължително игране има обикновено отъ 1 до 2 следобеда
презъ седмината, за която цель учениците се освобождавагь отъ
училище1).
Новото училище се стреми да даде нужното възпитание и
образование на всички деца и да открие и развие техните инди
видуални дарби, доколкото иматъ такива. То се смета за социаленъ
институтъ, който требва да подготвя всички членове отъ младите
поколения за социалния животъ, да станатъ полезни и необходими
обществени членове, а не товаръ за обществото. А понеже между
децата се cpf-щатъ отъ най-даровити до пълни идиоти, то и новото
училище има разни институти, въ всеки отъ които се подготвял,
деца съ приблизително еднакви способности. Най много съ разпро
странени обикновеннитЬ, познатите на всички ни, общи елементар
ни училища, въ които се приемзтъ нормалните дЬца. Но понеже
напоследъкъ'експерименталните изследвания надъ учениците пока1. Т-Ьзп свЬденпя съап, взе.ть отъ пгршцата вх лЬмскптЬ градове Aiiзенахъ п Гота, които самъ съвгь наблюдавалъ. Г. Д.

10

Старото и новото училище

заха, че между децата има множество слабонадарени, съ по-малко
способности и тези деца съ обикновенно големъ товаръ за отде
ленията съ нормални деца, и оставатъ да повтарятъ по неколко го
дини същите класове, или пъкъ, ако съ честолюбиви, се преуморяватъ и си съсипватъ съвършено здравето — новото училище взе
ма бележка отъ тези изледвания, вслуша се и въ гласа на методи
ците и педагозите и откри за тези нещастни деца тъй наречените
училища за слабонадарени (Hilf'sschulcn наречени въ Германия).
Много борби е требвало да води помощното училище за слабонадарените съ предразсъдъците на обществото и родителите, докато
напоследъкъ здраво се затвърди и се чувствува отъ всички вече
като необходимость. Обучението въ това училище се води отъ мно
го опитни и преданни на делото учители по най-новите иск пия на
педагогиката. Тука се стремятъ най-вече да изхождать при обуче
нието отъ детските наблюдения и преживявания и да осъществятъ
трудовото обучение. Освень тези, има и заведения за слабоумни и
идиоти, наречени лЪчебно възпитателни заведения. Те съ обикно
вено въ красиви природни местности. Тукъ се действува повече
чрезъ физическото укрепване върху умственото развитие. И отъ
тези най-големи нещастници, идиотите, често тези учебни заведе
ния създаватъ работливи и полезни, поне за себе си, граждани.
Прочуто е въ това отношение заведението на педагога — паталогъ
X. Трюперъ на SophienhOhe при гр. Йена. Новото училище се стре
ми да създава и изправителни домове за малолетни престъпници
и нравствено покварени двца. И тези домове се правятъ далечъ отъ
шума, средъ природата. Чрвзъ миренъ трудъ, а не чрезъ морализация или грубости, се стремятъ тези домове да изправятъ харак
тера на тези нещастници, като откриятъ добрите страни въ харак
тера имъ и ги подтикнатъ къмъ самостойно развитие. Статистиките
показватъ, че около 3;4 отъ питомците на такива заведения ставатъ
добри граждани. Требва да се знае, че обикновенно те не еж били
сами причина за нещастията си, а наследственостьта и мизерната
имъ домашна обстановка. Новото училище се стреми още да съз
даде лели за нещастни кърмачета, приюти за сирачета, тра
пезарии за бЪдни дЪца и пр. Изобщо то се стреми ни едно мла
до човешко същество да не се лиши отъ неговата помощь, на вси
чки да даде възможния максимумъ познания и да ги направи по
лезни за себе си и за обществото.
Както се старае да помогне на нещастните, слабонадаренитЬ
и идиотите, на изоставените отъ природата и обществото деца, та
ка също се грижи новото училище и за богато падареннтЬ отъ
природата, за талант ливитЬ дЪца. То подпомага чрезъ помощи
и безплатно учение способни музиканти, рисувачи, техници и пр.
Създава особни класове за ТБХЪ и имъ дава възможность да крачать бързо напредъ въ развитието си.
Освенъ общо образование, новото училище дава и допълни
телно професионално образование на тези свои питомци, които съ
изкарали общия курсъ и съ влезли като ученици работници въ про-
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мишлеиостьта. Много съ мъчни за неопитните още младежи пър
вите стъпки въ житейското поприще. Новото училище иде да ги
подкрепи и улесни въ тези имъ първи решителни стъпки. Допъл
нителните училища се посещаватъ задължително отъ всички .мла
дежи отъ двата пола, които еж изкарали напълно или отчасти курса
на общото народно училище и съ се заловили да работятъ въ некоя професия. Курсътъ е обикновено 2 — 3 годишенъ. Занятията
съ вечерни, обикновено между 5 — 8 часа. Задължителни съ отъ
4 до 8 часа седмично. Средище на обучението е занятието на уче
ниците, затова и учениците съ разделени на групи споредъ заня
тията си: хлебари, месари, железари, шивачи, обущари, занаятчий
ски работници и пр. Съ своите допълнителни класове новото учи
лище иде да напъти въ живота своите бивши ученици и да ги улесни въ борбата за съществуване. Отъ друга страна, съ допълни
телните си класове новото училище създава на обществото добри
работници, производители и добри граждани.
Да разгледаме сега вътрешната страна: преподаването и ме
тода на новото училище.
Както по целите и задачите си, така и по отношение мето
дите) си и начина иа преподаването, новото училище се отличава
коренно отъ старото училище. По отношение методите и начина па
преподаването, старото училище е било училище на авторитета, на
насилието, на пасивното възприемане и механично заучаване, било
е ноклонникъ на интелектуализма, било е както се характеризира
донекъде сполучливо напоследъкъ „книжно училище".
Старото училище е вЬрвало извънредно много на авторитетиПросто е боготворяло некои общопризнати авторитети. Въ него се
е преподавало само това, що съ изказали некои авторитети и то
само тъй се е преподавало, както съ го изказвали авторитетите.
Най-голе.мъ авторитетъ е била черквата съ нейното учение, писано
въ библията по диктовка отъ самия Богъ, споредъ тогавашното верване. Библията въ основните училища, Аристотелъ и некои черковни
отци въ средните и висши училища — това съ били най-големите
училищни авторитети. Учителите съ били подготвяни да знаятъ
дословно текстовете на тези авторитети, да ги тълкувать по указа
нията на черквата и да ги преподаватъ въ отделенията, класовете
и аудиториите си. Библията е била главното учебно помагало въ
всички видове стари училища. Тълкуването на разните нейни тек
стове е било най-важната учебна работа въ всички пъкъ видове стари
училища. Щото е казано въ библията се е поразтълкувало малко и
то споредъ искането на черквата и слелъ това, се е чегвло и заустявало. Но винаги е требвало безусловно да се верва. Остатъци отъ
това преподаване има и днесъ въ конгрегационнитЬ училища на
Франция, въ основаните отъ черковни братства английски училища
и въ много католишки и чисто протестански училища на Германия.
Новото училище е свободно вече отъ тЬзн стари авторитети и
изобщо не се поддава на чужди авторитети. Не авторитетите каквото
еж искали и каквото искатъ, а какво иска детето, какво може да
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възприеме детската природа — това гледа новото училище. Затова
новото училище не си губи времето да наизустява разни стари ав
торитети, а се стреми да проучи основно детската природа и съоб
разно исканията й да й дава душевна храна. Само това, което сама
иска и може да възприеме детската природа, само това й дава но
вото училище. А детската природа бега винаги отъ книжните мъд
рости на старите авторитети и се увлича отъ кипящия животъ вь
обществото и природата. Околниятъ социален ь животъ и кипящиятъ
природенъ животъ около децата — ето главните източници, откъ
дето черпи вдъхновение и учебни материали новото училище.
По отношение на преподаването старото училище е било училище
иа пасивността и насилието. При пълното господство нл автори
тетите, това е било по необходимость така, друго яче не би могло
и да бъде. Ученията на авторитетите е требвало както и да било
да се заучать — това е било по-силно отъ законъ. При това тези
учения требвало да се заучватъ точно тъй, както съ били изказани
- - иначе се сметало, че се оскверняватъ тези учения. А такъвь начинъ на учене е най-противенъ на детската природа. Детската ми
съл ь е много слабо развита, та детето не може да учи и мисли като
възрастните. Но да заучава книжни мисли се е искало и отъ наймалкото дете. Какъ ще работи последньото? — Единственъ изходъ:
чрЬзг, насилие, чрЪзъ изнасилване природата си. Децата съ били
карани насила, безъ всекакъвъ интересъ, да заучватъ дълги непо
нятни тЬмъ библейски текстове, граматични правила, аритметически
операции и пр. Ето де се криптъ условията за законно налаганите
тогава телесни наказания съ „фалагата". Щомь не е могло да заучи
дадените „уроци", значило, че детето „не иска" да учи, че било
„лошо" и требвало да се накара да учи „насила", съ „бой". Ето
какъ се е създало убеждението у нашите стари, че „боятъ излезълъ
изъ рая".
Новото училище е голЪмъ противптъ па насилието. То
смета, че тамъ, дето има насилие, не може да има възпитателно
влияние, не може да става и дума за истинско възпитание и обуче
ние. Какво противопоставя на авторитетите и насилията въ старото
училище новото училище? Анархистичното своеволие ли? — О, съвсемъ не, макаръ да проповедваха и да проповедватъ това мнозина
реформатори. На местото на насилието надъ детската природа, но
вото училище поставя интереса, който изхожда изъ детската при
рода. Новото училище се стреми да възбуди у детето интересъ
къмъ учебната работа, да подтикне къмъ дейность детската душа,
да подтикне къмъ работа детската воля. То се стреми да подведе и
заинтересува детето така съ учебната работа, щото последньото да
я желае и само да я върши. А това е винаги възможно, щомъ учительтъ е добъръ познавачъ на детската природа и умее майсторски
да буди къмъ дейность детските сили. За да избегне насилието,
новото училище отхвърля книжните авторитетни знания, като нераз
бираеми за децата, избегва логическите пътища на науките, като
непроходими за децата и търси да върви по детските пътечки на
възприемане и усвояване.
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Както поменахъ, старото училище е училище на паститета.
Въ него децата съ били пасивни възприемачи на онова, що имъ се
е предлагало. Другояче не е могло и да бъде, защото имъ се е
предлагала съвсвмъ чужда на природата имъ учебна материя. Обу
чението въ старото училище е било и механическо. Усвояването е
ставало главно чрезъ паметьта, било е главно запаметяване. Рецитираните наустъ текстове и правила съ се сметали добре научени.
Който ученикъ е знаелъ по-много текстове да изказва наустъ и да
цитира щомъ му требватъ, който е знаялъ и повече граматически
правила, той се е сметалъ за отличенъ ученикъ.
Новото училище е училище на активитета. Пасивно възприе
тите знания отъ ученика съ споредъ него мъртавъ баластъ въ главата
на последния. Механическото заучване на текстове, дефиниции и пра
вила е най-омразното нещо за новото училище. Не толкова да дава
знания, колкото да развива телесните и душевни сили на своите ученици се стреми новото училище. Знанията съ за новото училище
само средство за цельта, да развие сплит!; на учениците, затова то
използва толкова и такава учебна материя, колкото и каквато е не
обходима и сгодна за подбуждане къмъ дейность и правилно раз
витие на детските телесни и душевни сили. Новото училище търси
да създаде работа, упражнинне яа дЪтскитЪ сили. Новото учи
лище обръща обучението въ самоубоченне- то буди само детските.
сили и ги кара сами да работятъ и се развиватъ. Новото училище
верва въ детската природа, то верва, че въ нея има необходимите
заложби, сили, способни къмъ саморазвитие.
Старото училище е било интслектуалистично. То е давало
главно знания, подхранвало е главно интелекта, стремЬло се е да
развива главно мидлсието. То е сметало ума за най-важна човешка
способность, за това се е грижило най-много за неговото развитие.
Старото училище е казвало: „който знае, той може", „който знае,
той иска", „който знае що е добро, той върши добро" и пр. Зна
нията съ били черпени главно отъ учебници, отъ книги. Затова и
старото училище се нарича отъ мнозина книжно училищеНовото училище е противъ интелектуализма и симпатизира
повече на волунтарияма. То приема заедно съ последния, че во
лята е най-важна човешка сила. По дълата се познава и цени човекъ. А делата на човека — това съ проявите на неговата воля.
Не требва да се мисли, че новото училище занемарява другите чо
вешки способности. Напротивъ, то се грижи много за развитието
на сетивата, на наблюдателностьта, фантазията, мисленето, говора,
на естетичните и нравствени чувства, но предимно се грижи да
развие самодейность, волята на своите питомци. Затова напоелвдъкъ
новото училище почна да се именува по-кратко трудово училище.
Новото училище иска да изучи и възпита своите ученици чрезъ
работа, чрезъ трудъ. Затуй то нагласява тъй обучението си, че
при него детето да работи винаги и чрезъ работата да упражнява
силите си и да добива необходимите знания. Новото училище се
старае при обучението депата да бъдатъ активни, да действувать
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самостоятелно доколкото могать, подъ ръководството на своите
опитни учители. Затова то се стреми вече да реформира сегашните
учебни стаи, които съ своите чинове, нагласени за мирно, заковано сто
ене и слушане, съ своите черни дъски, нагодени само за писане отъ
учителя и четене отъ учениците, съ били сгодни за старото кни
жно училище, но съвсемъ не съ пригодни за подвижната детска при
рода и за едно трудово обучение, за каквото ратува новото училище.
Затова вместо учебните стаи или наредъ съ техъ, новото училище.
има и учебни работилници, които съ нагодени за свободно стоене
и работене. Съ голема любовь новото училище обучава вт, приро
дата: въ градината, полето, гората, край реката, въ планината, изъ
ливадите, лозята, нивята и пр., където изобщо намери подходна
материя и подходно место. Изъ природата и изъ работилниците въ
градовете и селата новото училище води учениците си да наблюдаватъ, експериментиратъ, преживеватъ, а въ учебната стая ги под
вежда да се вдълбочать въ наблюдаваното и преживеното и да го
усвоятъ здраво.

д-р-ь Феликеъ Реньо

Внушението като възпитателно срЪдство.
Преди да се занимаемъ съ въпроса, нуждно е да определимъ
думата внушение. Да внушавашъ ще рече да налагашъ волята си дру
гиму, безъ да си служишъ съ убеждаване. Така постъпватъ съ хиинотнзираните.
На внушение може да се подчини и единъ здравъ и буденъ човекъ. Но най-достъпни за това съ децата, понеже те не могать нито
да разсъдять, както треба, нито да размишляватъ. Като е така, вну
шението въ будно състояние би гребало да бъде едно обикновено
и сигурно възпитателно средство въ ръцете на учители и възпита
тели. ТрЬба обаче да признаемъ, че педагозите изобщо го игнориратъ.
„Главното е, казваше единъ учитель, да се развие най-напредъ.
тЬлото на детето така, че то да стане яко и гъвкаво -— това, което
раричаме от храна. Подиръ това чрезъ обучението ще трЬба да се
обогати паметьта му, да се обработи разумностьта му, да се развие
мозъка му. Колкото за възпитанието пъкъ — то се извършва само
чрезъ сЬкидневните опити на детето: като се опари веднъжъ, то ще
се варди сетне само отъ огъня. Работата на родители и учители
ще бъде само да го пазять отъ голЬ.ми угорчения, които мо
гать да иматъ лоши сетннни. Така като се постжна съ него, то ще
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се научи да си бжде само ръководитель въ живота. Но ако то е ро
дено съ лоши инстинкти или е било зле отхранено, тогава, треба
да се прибегне къмъ поправката чрезъ наказания: злонравното дете
трЬба да се дресира тъй, както се дресиратъ животни".
Също така мислятъ повечето родители и учители. Никой, безъ
съмнение, не отрича, че околната среда влияе въху детето, че то
безсъзнателно се стреми да прави същото, което вижда и което му
е внушено словесно, но работата е, че тези фактове, които секи при
знава, не съ изучени методично, та твхната важность не е още раз
брана.
Често пъти некои родители, които грижливо съ отхранили де
цата си, отдаватъ или на възпитанието това, дето те не отивать до
бре, или на лошите инстинкти, вродени гкмъ. Не може да се от
рече психичната наследственость, но треба де се признае, че ней
ната абсолютность е преувеличена. Много пъти онова, което смЬтатъ
да е вродено, било е придобито чрезъ внушение - - добро или лошо
— за което никому не идва на у.мъ. Ако въпросътъ за ролята на
внушението въ педагогията не е още добре разработенъ, причината е,
че не ся. посочени разните начини на внушаване. А ггькь нужно с
да се извърши иаи-напредъ това.
Щомъ детето почне да разпознава това, що става около му, то се
стреми да извършва действията, които схваща. Обаче способност!, за
подражание1) се среща у всека обществена тварь, понеже тя е една
отъ причините за асоциацията (общество, стадо орлякъ н пр). Най-добре се забелезва туй у животните, които живвятъ на стада и чиято
способность за подражание имъ помага да солидаризиратъ своите
действия: стига едно отъ техъ да съгледа некаква опасность и да
избега, щото веднага да го сподирятъ и другите, макаръ и те да не
съ съгледали опасностьта; те съ общи усилия си търсятъ храна и се
пазятъ. Подражанието е, което чрезъ кооперацията помага на
мравките, напримеръ, да направятъ своите подземни галерии и на пче
лите да напълнятъ кошерите съ пити и клетките съ медъ. Подражателната способность на тези насекоми премахва различията между
индивидуумите и гн кара да насочватъ усилията си къмъ една цт>ль.
Тази способность я има и у човека; тя кара секиго да се прозвва или да киха, когато се прозева или киха сьседътъ му. „Тя
създаде фанатиците отъ сички времена и изпълни средните векове
съ чудесни феномени; тя е причина на паниките и на оня хероиченчвъзторгь, който обхваща цели армии. Тя господствува въ царството
на вкуса и създава модите, а въ царството на разума не тя ли на
лага еднаква форма на нашите мисли и уеднаквява у сички онова,
което се нарича здрав ь смисълъ?" (Bertillon).*)
') Импулсивното подражшгае, за което нп е думата, се много различава
отъ иодражепието, длъжнмо па волята. Самоволно подражава ученнкътъ—актьоръ. когато се мъчи да правп стпцптъ- мимики, копто прави неговшггъ учцтель. Ilnii не ще се занимаваме съ този видъ подражание.
*) Liubeault въ 1Я<>0 г. п Bertillon—баща въ 1873 г. първи обърнаха вни
мание върху соцналпата важность на подражанието.
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Първите движения на детето, каквито съ движенията, които
то прави, когато бозае, кресъкьтъ и др., съ автоматични и инстин
ктивни. Къмъ четвъртия месецъ то почва да подражава сичко, кое
то може да схване, къмъ шестия — на усмивката то отговаря пакъ
съ усмивка, а къмъ десетия месецъ може да имитира некои движе
ния на ръката, които вижда често напр. движенията при сбогуване,
и да възпроизведе звукове, които чува. Скоро обаче тези механични
отъ начало движения се придружавать отъ съответно пробуждане на
мисъльта. Тогава детето започва да подражава по изборъ, като пред
почита некои действия; то дава воля на своята подражателна способность, особно кога е предъ симпатични нему лица, каквито съ
сичките му домашни. Това е същинско подражателно внушение.
Наклонностьта къмъ подражание слабее съ възрастьта и зрелостьта на ума: разсъдителниятъ човекъ размисля, преди да напра
ви нещо, и може да спре първия импулсъ, който го тика къмъ по
дражание, сиречъ, да управлява идеите си. Ала у много депа на
клонностьта къмъ подражание остава за дълго време. Тя може дори
да се запази и у некои възрасти, поради липса на знания, като у
дивака и неукия, или поради умствена слабость, като у идиота. За
да накаратъ идиотите да усвоятъ некои добри навици или за да ги
възпитатъ, не си служатъ съ думи, защого те малко имъ влияягъ,
ами повтарятъ много пъти предъ тЬхъ онова, което требва да усвоятъ. Тукъ примерътъ е сичко. Поради това те често пъти се
научватъ да пишатъ буквите, преди да знаятъ да ги четатъ.
Откато детето започне да говори, увеличаватъ се и движенията
му. Сека нова дума пробужда въ душата му некаква мисъль, при
дружена отъ съответни движения, които се стремятъ да се реализнратъ въ действия. Секи човекъ се подчинява на словесното вну
шение, само че единъ повече, други по-малко. Колкото по разсъдливъ е единъ човекъ, колкото по-будно се контролира и колкото
по е надаренъ (или упражненъ) съ силата да може да спре некои
импулси (puissance d'arret)1), толкосъ по-малко се подчинява на това
внушение. У техъ то е моментално, а движението, което ги при
дружава, бива спрено отъ волята веднага, щомъ се започне.
Достъпното за внушение същество има слаба способность къмъ
размишление и силна вЬра. Истеричниятъ се подчинява на внушеJ
) НЬкои психолози прпемать, че въ мозъка па човЬка има спирателни
центрове (centres d'arret) или даже — спирателни нерви (nerfs d'arret) които
могатъ да спра—, извършването на едно действие. Тази способность е наре
чена огь Рвбо puissance d'arret - спирателна сила. За да се прояви тя, нужно
е врЬ.че, което, макаръ п да се продължава само едпнъ момептъ. позволява
на лицето да съзнае лошптв послЬдпцп отъ своето действие. Ако желанието
преминава веднага въ действие, както е у пмпулспвнптЬ натури спирател
ната сила нЬма врЬме да се пронви. Когато единъ разгнЬвенъ човЬкъ посегне
да удари и веднагау пакъ спусне р е к а т а си. у него се е променила тази
олагодЬтелна сила [р-Ьзъ едно разумно в-ьзпптаяпе. тя може да се пробуш у
д-Ьцата и учениците сгряно. Тя управлява човЬка п.и. както юздата управ
лява коня Ita—. Ьоиетн: „а во.1„т«, стр. 17—20, издание „а К. Квотатиевъ — Парна. — lip.
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нието, защото мозъкътъ му е. като вдървенъ. а чувството на контролъ — заспало. ДЬтето, понеже не разсъждава и не размишлява,
е много достъпно за словесно внушение. Ето що разказва психологътъ Болдвинъ: „Двегодишната ми дъщеря играеше веднъжъ на
кукли съ по-голЬмото си сестриче, което по едно време и поръча
да се приготви, че ще легатъ да спатъ. Детето се подчини и се
оттегли въ едно кюше ужъ по нужда".
Дете, у което чувствата съ се вече пробудили, се подчинява
на страстите си много по-слепо отъ възрастния; щомъ страстите
заговорятъ, то веднага определя съответните действия и то съ също
такава увереность, съ каквато некой бута копчето, за да накара
електрическия звънецъ да бие. Само съ обучение и съ развитие на
интелигентностьта достига човекъ да се избави отъ това робство,
което ний ще наречемъ убЪдително внушение, (persuasive). Па и
то не всеки човекъ сполучва: мнозина интелигентни хора не могатъ
да владеятъ страстите, си.
С1',ки възпитатель, който е добре запознат), съ разните ви
дове внушение: подражателно, словесно и убедително, ще може да
обработи мозъка на детето тъй, както иска. Той ще знае, какъ да
отстрани лошите внушения, и ще се ръководи отъ правилото: „Очи
те да не гледатъ лоши форми, ушите да не слушатъ неприятни
звуци". Ще предпазва децата отъ лоши примери, които подражателното внушение може да възпроизведе: дете, което често вижда
епилептици въ време на криза, може да бъде обхванато отъ кон
вулсии, а като подражава на своя късогледъ учитель, рискува да
стане само късогледо. -~ Родители, запознати съ тези видове
внушения, никога не ще поверятъ напълно децата си на слугите,
които злоупотребяватъ съ техното доверие, като имъ разказватъ
приказки за разбойници или за таласъми и имъ внушавать страхъ.
Напротивъ, те ще могатъ да се възползуватъ отъ твхната внушаемость (suggestibilite), за да имъ дадатъ добра отхрана: майка, която
се приструва, че яде, за да накара и детето си да яде, кога упор
ствува, знае силата на подражанието; кога работи предъ него, тя
му внушава да си учи и то уроците.
Въ първите години подражателното внушение е много силно;
нужна е тогава да се пази правилото на Лока: „По-малко думи, по
вече примери". Колкото повече расте детето, толкосъ по-достъпно
за словесно внушение става; н+,ма да бъде напусто тогава, ако му
се повтарять често, безъ да се доказватъ, некои поучителни посло
вици, като напр.: „Прави, което треба, та нека става, що ще";
„трудътъ побеждава сичко"; „не прави другиму това, което не искашъ да ти правятъ" и пр. Убедителното внушение требва да се
прилага, следъ като у детето започнатъ да се пробуждатъ различ
ните чувства; похвали и укори, искусно и на место правени, могатъ,
вече да трогватъ сьрдцето му; малко деца биха упорствували още
на своето, като имъ се каже за н1',коя тЬхна постъпка убедително:
„Това ще наскърби мама ти". Майка, която хвали предъ децата си
лица, чието поведение заслужва подражание, и учитель, който описва
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прЬдъ своите ученици живота на прочути хора, — и двамата те
упражняватъ убедително внушение.
Единъ възпитатель требва да знае, сЬкн неговъ ученикъ на
кой видъ внушение може да се подлага, понеже това има първосте
пенна важность. Спартанците, напр., имали обичай да показвать на
своите деца пияни роби, за да имъ внушатъ отвращение къмъ тази
пагубна страсть. Този методъ, сигуренъ за едно чувствително дете,
ще бъде опасенъ за дете, което обича да подражава, понеже ще
го подбуди да прави същото. Също такава опасность има и въ
следния обичай на нансийци1), практикуванъ въ XVI векъ: за да
втълпятъ въ главите на децата си страхъ отъ наказания, те ги за
веждали на мегданя, дето щело да се извърши некакво публично
наказание, следъ което ги нашибвали добре съ пръчки. Това може
да е добро за деца, достъпни за убедително внушение; но те съ
преди всичко подражателни, та е опасно да имъ се показва, какъ
се екзекутирал, хора, макаръ и по силата иа законна присъда2).
Едно осемгодишно дете одушило малкото си братче, защото
искало да направи, казвало то, както въ комедията, която гледало;
други неколко деца обесили едно дете се по същите мотиви.
(Вестниците у насъ често пъти съобщаватъ подобни факти: некъде
дете се самоубило, като си играло съ пушка, другаде друго убило
братчето си, сестричето си или майка си, като подражавало това,
което виждало у възрастни и пр.) Понеже подражателното внушение
е твърде силно у децата, требва да се пазимъ да имъ показваме
лоши примери, дори ако искаме да ги заплашимъ и да ги отклонимъ отъ нещо лошо.
Не треба да се забравя, че първите действия на детето съ
решаващи. Ако дори тв се длъжатъ на подражателно, на словесно
или на убедително внушение, всесилниятъ навикъ скоро ги изкоре
нява. „Възпитанието, казва Рибо, е сборъ отъ навици". Добро е,
значи, онова възпитание, което дава добри навици. Тези навици
требва да се придобиятъ, преди да се е формиралъ характерътъ,
когато мозъкътъ на детето е още мекъ като восъкъ и когато може
да му се даде желателна обработка. Но тамъ е работата, че не
сички възпитатели могатъ да направятъ това: детето, като животно
то, не слуша СБКИГО; то слуша оня, който знае какъ да го привлече.
Следниятъ фактъ, съобщснъ отъ Анри Перецъ3), е много поучителенъ и убедителенъ:
„Две и половинъ годишно момче променя 3—4 пъти харак
тера си споредъ хората, между които прекара двата ваканционни
месени: кротко, послушно, симпатично и весело у чича си; непри"•) Жители на гр Панси въ Франция.
) Слацвтв аргументи могатъ се да и противт, публпчностъта на нака
занията изобщо. Измежду зрителите на тЬви ярЬлтца има и такива, които сл.
по-способна да пролЬнтъ кръвьта нЬкому, отколкото да се \-цлашатъ отъ на
казания. та трЬба да се страхуваме, че тЬхнпя подражателенъ духъ може \л
се пробуди. Този въпроеъ заелужва по-дълго третиране, но не му е тукъ м-Ьстото.
2

•) Н. Perez, L'Education morale des k berceau. Paris,' F. Alcan.p. 111.
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ятно, вироглаво, кавгаджия и шумливо у чина си; предпазливо, угодливо и мълчаливо у една майчина си приятелка".
Внушението като че нема влияние върху некои субекти, как
вито съ онези, които иматъ силно развитъ духъ па опозиция и
обичатъ да противоречатъ. Напр., дъщерята на психолога Болдвинъ,
когато била на две години, съ явно отвращение си обръщала гла
вата на страна, кога й поднасяли некое хубаво ядиво, макаръ че
по-рано съ наслада го е яла; ако й поискали ръката, тя я криела
отзадЬ си. Деца, у които интелигентностьта се е отрано развила, съ
най-недостъпни за внушение. Те се отличавать съ резонерство и съ
ранна развитость. Не се обезкуражавайте оть детинските имъ възра
жения и имъ давайте отговори верни и споредъ техната развитость.
Колкото лесно се възпитава едно нормално дете въ начало,
когато то е като девствена земя, въ която нищо не съ сели, толкосъ
по-трудно е да се изкореняватъ придобити вече навици. Въ такива
случаи нормалното внушение често пъти не помага, та требва ла се
прибегне къмъ медицинско или хипнотично внушение.
Хипнотичниятъ сънь приспива ума на човека и го прави достъпенъ за внушение, което у некои бива толкосъ голЬмо, щото т1.
станатъ автомати въ ръцете на хипнотизатора. Въ очите на неуки
те хипнотичниятъ сънь е особно състояние, неизучено добре, а пъкъ
въ същность и той е като обикновения сънь, оть който се различава
само по дълбочина, както това се доказа оть Бернхайма въ Нанси.
Некои субекти, леко заспали оть обикновенъ сънь, отговарятъ на
зададени въпроси и иравять малки движения; други пъкъ ходятъ на
сънь. Оть това се вижда, че хнпнотизацията не е тъй опасна, както
се мисли, и може да бъде прилагана съ полза въ училищата. Съ
хипнотично внушение могатъ да се изкоренятъ много лоши навици,
елвдъ като убеждаването, заповедите и наказанията като средства
на нормално внушение не съ направили нищо. Но треба да се
помни, че има два вида порочни деца. Едни съ нормални, безъ на
следствени недостатъци, и техните лоши навици съ придобити оть
погрешна хигиена. Те глождятъ перодръжките си, гризятъ ногтитЬ
си или се отдавать на онанизъмь отъ дългата неподвижность върху
училищните чинове: понеже имъ е запрегено да мърдатъ, rfe задоволяватъ нуждата си оть подвижность чрезъ машинални движения.
Дайте имъ въздухъ, оставете ги да се упражнявать свободно, и оникофагията1), както и други лоши навици често пъти изчезвагъ. Други
деца еж порочни поради израждане. ТЬ се познаватъ по слЬднитЬ
белези: несиметрично лице, не добре оформенъ черепъ, уши отде
лени оть главата. Упражненията на чиегь въздухъ, намаляването ча
совете за работа тукъ не помагатъ; безсилно е и нормалното вну
шение — внушението въ будно състояние, колкото авторитетенъ и
да е възпитательть. Но за туй пъкъ хипнотичното внушение е твърде
ефикасно и съвсе.мъ на местото си. Онези, които съ противъ ие*) Съ този пеологиаъмь пменувать въ методиката навика на нпкои д!.ца
да си гризять пръстите.
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говото прилагане въ училищата, казватъ, че съ него се потъпквала
моралната свобода на детето и че то било противъ принципите на
етиката. Но ако моралната, вътрешната свобода на едно дете е
опасна за него, не е ли наша длъжность да я регулираме?
Пръвъ употреби хипнотичното внушение съ успЬхъ Огюстъ
Воазинъ надъ идиоти и умствено недоразвити субекти. Лисбо, Бернхаимъ и Дюмонъ въ Нанси дойдоха до утешителни резултати, като
го употребиха надъ деца съ лоши навици. Но педагогичниятъ хипнотизъмъ бе за пръвъ пъть методично приложенъ отъ Д-ръ Едгаръ
Бертийонъ2). Съ много опити, правени въ продължение на 16 години,
той доказа, че хипнотичното внушение е ефикасно и досущъ без
вредно и достига сигурни и трайни резултати. Начинъть, по който
той действувалъ, е твърде оригиналенъ, та струва да се посочи.
Да земемъ, напримеръ, дете, навикнало къмъ оникофагия.
Следъ като го сложн на креслото тъй, щото лактите му да се опиратъ до подпиралото на единъ столъ, и го хипнотизира, лекарьтъ
улавя едната му ръка здраво и започва тъй: „Опитай се да си доближишъ ръката до устата и да си гризешъ ноктите. Не можешъ,
нали? Натискътъ, който моята ръка упражнява върху твоята, ти
пречи. Добре! Когато се намеришъ въ условия, при които навикътъ ти се възобновява, ти ще изпитвашъ също такова усещане
на натискъ, каквото изпитвашъ сега. Ще ти се струва, че ръката
ти е тежка и не може да се подигне. Тогава пречката ще иде не
отъ моята ръка, но отъ едно истинско безсилие. Усилието, което
ще направишъ, за да премахнешъ тази пречка, ще ти даде време
да се съвземешъ и да съзнаешъ движението, което щеше да на
правишъ, за да си гризешъ ногтитЬ; тогава съ силата на твоята во
ля ще се въздържишъ". Същото упражнение се прави и съ дру
гата ръка. Като се повтори неколко пъти за двете ръце, сеансътъ
е свършенъ. Подложените на такова внушение субекти отпосле изнитватъ сички внушени усещания: сЬкога, когато ръката имъ рече
да се дигне, за да открадне нещо, особно усещане се появява въ
нея и попрЬчва на движението й къмъ нарочения предметъ.
Да земемъ другъ примеръ съ дете - клептоманъ, сир., дете,
което има наклонность къмъ кражба. Често се срещатъ деца съ та
кава паклонность; тг, вършать това досущъ автоматично и несъзна
телно. Когато ги попитатъ, защо крадатъ, те отговарятъ по единъ
и същи начинъ: „Не зная; не мога инъкъ". Следъ като лекарьтъ
хипнотизира такова дете, туря на една маса, сложена до него, нг>каква монета и му казва: „Ти виждашъ тази монета, нали, и тебе
ти се ще да я земешъ. Земи я, ако обичашъ, и я тури въ джеба
си". То я зема. Лекарьтъ пакъ продължава: „Ти ще върнешъ сега
монетата на местото й и за напредъ се така ще правишъ. Ако ти
се случи да паднешъ въ изкушение и откраднешъ нещо, веднага
') Д-рт' Едгаръ Оертпнон-ь. Приложение па хипнотизгма при възпита
нието на порочни и изродени dbija. Рапортъ. четенъ прЬдъ V-я кош-рее.. но
криминална антропология. Лмстердамъ, 1901 г.
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ще се засрамишъ отъ постъпката си и ще побързашъ да оставинп,
откраднатото нещо на местото му". Следъ неколко такива упраж
нения, извършени въ хипнотично състояние, детето бива изобщо
излекувано за винаги отъ своя лошъ навикъ.
Въ двата тези случая хипнотизираниять, сйр., доведень въ
състояние на пасивна послушность субектъ получава, безъ да имъ
се противи и безъ да ги успорва, внушения, които ще пробудяп.
неговата съвесть. По този начинъ му се създава (или внушава) силенъ противовесъ на наклонностьта му къмъ зло. За забе.тЬзване е,
че изцерява нето не е. само резултатъ на автоматично действие: у
изцерения се пробужда съвестьта и моралното чувство, и той до
бива съзнание за своите постъпки.
Хипнотичното внушение трЬба да се прилага само къмъ по
рочни или умствено недоразвити дЬца и то, за. да се излекуван,
отъ лошитЬ имъ навици. Обаче не се падевайте, че отъ това те
ще станатъ повече интелигентни, отколкото съ: никакво внушение
не може ла създаде умъ у оногова, който го нЬма. Напусто съ се
мъчили да развиятъ по този начинъ мозъка на идиоти и слабоумни.
Тази несполука можеше ла се предвиди: внушението не измени мо
зъчната конституция на субекта; то изменя само функционирането
му. Хипнотичното внушение ще може да направи мързеливите, не
покорните и непоправими инъкъ депа работливи и послушни. Тркба обаче да се прави разлика между деца, у които тг,зи недоста
тъци съ естествени, и деца, които ги имать отъ неразумна отхрана.
Между тези подирнитЬ треба да се турятъ и онези деца, които не
се хранятъ хигиенично. Некои родители даватъ на децата си твърде
много месна храна, чай, кафе, вино и други спиртни питиета. Ако
се отстранятъ възбудителните питиета и вместо месо на децата се
даватъ повече зеленчуци, те скоро ставатъ кротки и спокойни. Като
причина за лоши навиди у децата може да се посочи и погреш
ната или недостатъчна училищна хигиена. ПалавоститЬ на учениците
съ благотворна реакция противъ варварските педагогически методи.
Не дръжте цели часове децата въ затворени стаи, не имъ налагайте
абсолютна неподвижность, и те ще станатъ послушни, прилежни и
на драго сърце ще се учатъ. Въ такива случаи не сЬкога е нуженъ
лЬкарь. Съ помощьта на хипнотично внушение той може да направи
кротко и покорно едно палаво дете. Тогава то, може би, ще бъде
първо въ класа и ще служи за гордость на родители и учители.
Но и въ това има една малка опасность: внушението може съвсЬмъ
да го лиши отъ енергия и отъ подвижность, безъ които то ще по
чне да слабее физически. Тъй щото при възпитанието на нормални,
неизродени деца, не треба да се употребява -хипнотично внушение.
То ще си остане за винаги лечебно средство, прилагано само върху
порочни деца.
Родители и учители могатъ да си служатъ съ нормалното вну
шение — внушението въ будно състояние, което те досега съ упо
требявали несъзнателно и неметодично, та не съ можле да извл1'-катъ отъ него синката му полза. Макаръ че неговите резултати не
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съ тъй бързи и очевидни като на хипнотичното внушение, то, упо
требявано методично и настоятелно, ще бъде едно сигурно възпи
тателно средство въ ръцете имъ. А когато съ него почнатъ съзна
телно да си служатъ сички, то ще състави една отъ наи-важпнг'.
глави въ учебниците по педагогика въ бъдеще.
Превелъ отъ френски |4в. Тодоровъ.

Ат. Чешмеджиевъ.

За половото възпитание.
Презъ последните години е подигнать въ педагогиката нъпросьтъ за половото възпитание на децата, за педагогическото въз
действие на начина за развитието у децата половото чувство и
свързаните съ него понятия и нравствени възрвния.
На този въпросъ съ посветени вече много книги, статии и
публични лекции.
Всичко казано и написано въ последно време може да се ре
зюмира така: не требва да се избегва разговорътъ съ децата за
раждането и за всичко, което се касае за пола, да се предоставя
на ТБХЪ дружбата съ прислугата, дружбата съ развалени деца и
парнографическата литература. Напротивъ, възпитательтъ е длъженъ
да ръководи и направлява детето въ това отношение съ още поголемо внимание, отколкото по-рано.
Ние слЬдимъ за съня и храната, за физическото развитие,
. грижимъ се за истината у нашето дете, приучваме го къмъ трудъ
и порядъкъ, но искаме умишлено да оставимъ на произвола на съд
бата развитието на половото чувство, едно отъ най-интензивните
въ човека.
Дълго време говоренето за всичко, което се отнася до по
ла, се считало за неприлично и безнравствено и при дружбата съ
децата се е избегвалъ и най-малкиятъ намекъ. Но нЬма умъ поиздирливъ, очи по-наблюдателни отъ детските, и децата, рано или
късно, узнаватъ въ лоша форма това, което се крие и душите имъ
се действително по.мрачватъ, понекога за всЬкога.
Когато биль подигнатъ въпросътъ за целесъобразностьта на
такова отношение къмъ половия животъ въ възпитанието, бързо
се създало настроение диаметрално противоположно. Всичкото вни
мание на половата педагогика било насочено къмъ половото „обяс
нение". Струвало се на учените, че въ знанията, въ сериозното
разглеждане на половия животъ, се криело спасяването на юно
шеството отъ разврата и лошите привички.
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Появяватъ се книги, които се опитватъ да построятъ теорията
за „половото запознаване" и да посочатъ начина на практическото
й приложение.
Най-популярни съ били книжките — брошури на Жаринцовъ,
Океръ-Бломъ и Золотарева. ТЬ съ посветени главно на въпросите:
кое отъ половия животъ требва да се обясни на децата, кога, въ
каква последователность и какъ. Едни автори съветватъ, очаквайки
въпроси отъ детето, осторожно и постепенно да му се съобщава
за материиството у животните и човека, като отлагатъ за по-късно
ролята на бащата; други се опитватъ да създадатъ книжки по по
ловия въпросъ — достъпни за децата; трети предлагатъ да се обя
сни процесьть за оплодотворението отъ растенията чрЬзъ рибите и
птиците до млекопитающигЬ и човека. Общата схема на обяснени
ето е такава: „разкази за оплодотворението на растенията, обръщане
внимание на материиството у животните, разговори за материиството
у човека, за тясната връзка на детското rtwio съ това на майката,
жертвата на майката, семейната любовь и бащата".
Просветеното по този иачииъ дете е запазено малко или мно
го отъ лошите мисли, за неправилното отношение къмъ всички по
лове. Но не ще и дума, че има развалени деца, или деца, които загинатъ отъ детския, твърдЬ разпространени порокъ. У такива де
ца разговорътъ за половия животъ, за важностьта на половите
органи за човека и неговото потомство, за престъпното неосторожно отнасяне съ тЬхъ - може да предизвика по-чисто настроение
и да имъ помогне да забравят ь своигЬ привички (Океръ-Вломъ;
„При дедо доктора"), Презъ юношеските години требва да се по
сочва на младежите вредата отъ невъздържанието за тЬлото и ду
шата, за необходнмостьта да бъдатъ чисти до брака и т. н.
Такива съ основите на новото течение, което създаде цЬлъ
отделъ въ педагогиката, —- „сексуалната педагогика", която си е
поставила сериозния въпросъ за важностьта на половата сфера въ
развитието на детето и запознаването му съ вредите и лъжите отъ
криенето на тази страна отъ живота.
Практиката при приложението на новите принципи доведе
къмъ отстъпки, къмъ по-дълбоко разгледване метода за борбата съ
детската развратеность. Появяватъ се трудове, които се съмнинатъ
въ безусловната целесъобразность и спасителность на „полоьото
уяснявзне", и се опитватъ да намерятъ другъ пъть за полово въз
питание.
Къмъ подобенъ родь трудове принадлежи книгата на нем
ския педагогъ — мора.тистъ Фьорстеръ*) — „Половата етика и пе
дагогика", която пренася центъра на тяжестьта на половото възпи
тание съ рационалистическия принципъ „запознаване" на изработ
ване у депата силни характери и строги морални привички. Фьор
стеръ говори: „освенъ запознаването детето съ същностьта на поло*) Sexnalethik
chen 1910.

unil >Sexnalp!ldago£ik

von V. Fi.rster Verlap Kiiscl, Miin-
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вия животъ, опасностите отъ излишество, безнравственостьта
требва да.му се даде опора въ борбата съ половия инстинктъ
силна воля и твърди принципи".
Въ това схваща Фьорстеръ задачата на половото възпитание.
Колкото се касае за „половото запознаване", то може да принесе
не малко врвда отколкото полза.
Половиятъ инстинктъ и свързаните съ него чувствования се
отличаватъ съ своята възбудимость, когато имъ се обръща внима
ние, разговорите за половата сфера могатъ да извикатъ по-голе.ма
интензивность на половите усещания у децата; затуй детското въ
ображение може излишно да се съсредоточи на половата сфера, съ
което после е трудно да се боришъ. Децата съ любопитни и хи
три, и трудно е да се гарантира, че ще тръгнатъ по пътя, който
имъ определя възпитательтъ, че не ще се опитатъ да отидат ь подалече, да узнаятъ това, за което още не съ имъ казали, че ис ще
се замислятъ, най-после, за практическото приложение на казаното.
„Запознаването" служи, разбира се, за помощникъ, но требва
да се ползуваме съ него внимателно, никакъ да не се уморяватъ
учениците въ класъ, тъй като половиятъ животъ е свързанъ съ ин
тимни иреживевания. Учителите по естествознание требва да използватъ своите уроци за запознаване учениците съ процеса за раз
множаването на растенията и различните други живи същества, като
имъ се внушава при това за сериозното отношение и уважение къмъ
производителната работа на природата.
Главното средство на половото възпитание е --- характера и
волята.
Требва да се направятъ децата здрави физически, способни да
управляватъ своето тело, неговите движения и потребности.
Колкото е възможно по-рано, децата требва да се приучватъ
да владеятъ себе си при страданията, да въздържатъ гнева си, да
търпятъ гладъ' или жажда, да преодоляватъ на леностьта или съня.
Тези привички ще дадатъ основа на бъдащия характеръ и ще
облегчатъ повече сериозната борба съ лошите наклонности, лъжата
и пр. Правилниятъ животъ, сериозниятъ трудъ и здравата веселба,
дисциплината на тЬлото и душата, подържането у детето добро на
строение, задържатъ у детето развитието на половите усещания и
не му даватъ време да се съсредоточава въ техъ. Когато се яви
интересъ къмъ пола, требва да се дадатъ обяснения, но колкото е
възможно по-кратко.
Презъ юношеската възрасть трЬбва не само да се продължа
ва развиването на характера и добрите привички, но и да се въз
бужда стремежъ къмъ самодисциплина, къмъ постояненъ самоконтролъ. Требва да се иска отъ юношите сериозно, строго отноше
ние къмъ своите обнзаности, требва да имъ се внуши високия идеалъ на силни и благородни личности, които да управляватъ сво
ите страсти. За последната цель требва да се използуватъ прекра
сните творения на поезията, историята, библ. разкази, философи
ята и пр.
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Душата на детето ще се проникне отъ прекрасното, благоро
дното, то ще се научи да цени силниятъ духь, ще съзнае въ се
бе си способностьта да управлява себе си; въ такава душа е не
възможно да намери почва разврата и моралната слабость.
Такова е съдържанието на педагогическата часть отъ книгата
на Фьорстера.
Безъ да се гледа на едностранчивостьта на неговия методъ,
положителната му страна е твърде ценна, особено за българската пе
дагогика.
Ами че ние отдавна говоримъ за слабостьта на волята, за невъзможностьта да се боримъ сь нашите настроения, за половата
разпуснатость презъ последните години и за отсътствието у насъ
на дисциплина и способности къмъ самоконтролъ.
Ако си представимъ системата на сполучливо съединяющата
строга дисциплина на гЬлото и волята, възпитаванието на здрави и
бодри нравствени личности сь принципа иа запознаването детето
съ високото и сериозно значение на гюла, ••-- такава система би
била близка къмъ идеала.

Естествениятъ методъ за изучване българ
ския езинъ въ подготвителните училища.
Изучваието на българския езикь въ подготвителните отделения
при гагаузките и гръцките училища по естествения методъ става съ
прийоми, взети не a priori, a съответствующи на детската възрасть
и психика. Затова тоя методъ е сборъ само отъ ония процеси, чрезъ
които детето е изучило матерния си езикъ или единъ чужденецъ—
езика на чуждата страна, въ която той живее.
Целите прн изучваието на едпнъ езикь съ разнообразни. Единъ
може да изучава некой езикъ само за да си уясни некои езикови
свойства на другь езикъ, другь — за да разреши некои исторически
или археологически въпроси и пр. Изучваието на единъ езикъ съ
такива цели е необходимо да става но съвършено други методи.
Но изучваието на българския езикъ, вь гагаузките и гръцките учи
лища е само като средство за размвна на мисли. При такава цг.ль
ний не може.мъ да употрЬбимъ другь методъ,, освКнь естествения.
Детскиятъ лексикон ь е толкозъ по-богатъ, колкото е и по-богатъ
душевния миръ' на детето сь понятия и представи. Bct.Ko дЬте усъ
вършенствува езика си паралелно съ умственото си развитие. Кол
кото повече сь разнообразни и отчетливи, по-широки и дълбоки
чувствени възприятия разполага то, толкозъ по-добре ще говори.
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Детето, което не може още да мисли и наблюдава - - не умее да
приказва. Съвършенството на единъ езикъ е въ тесна връзка съ
деятелностьта на вьнкашните чувства. Затова естествения методъ дава
тъй широкъ просторъ на нагледностьта и наблюдението. Той иска
думите да не се абстрахирать само като звукове и срички, но и
като живи образи. Поради тая тесна връзка, що съществува между
естествения методъ и предметното обучение, некои наричатъ тоя
методъ още и реален*,.
Естествениятъ методъ обгръща само ония процеси, съ помощьта
на които само се образуватъ и натрупватъ лексическите ни знания
по матерния ни езикъ. А въ що се заключавать те? Детето напр.
произнася думигЬ „мамо", „тате4, следъ като ги е слушало хиляди
пъти. Между това, наредъ съ слуховия въ детето почва д. действу
ва и зрителния му органъ: постоянните съвпадения на известил зву
кови усещания съ зрителните впечатления малко по-малко го н:шеждатъ къмъ свързване на зрителната съ звуковата представа за известенъ прЬдметъ. Следъ това, като види двтето предмета, припомнюва си неговия звуковъ белегъ и обратно. Тъй то полага основа
та на своята съзнателна речь. СлЬдъ продължителното натрупване
по такъвъ начинъ съ думи, почва се групировката имъ въ най-разно
образни комбинации и въ резултатъ способностьта къмъ разсъждаване.
Детето изучва матерния си езикъ изъ самите негови недра,
безъ посредството на какъвто и да е другъ езикъ. Следователно и
преподаването по тоя методъ изключва отъ себе си такова посред
ничество. Той не търпи никакъвъ преводъ и ни учи да мислимъ и
говоримъ на изучвания езикъ.
Робертъ Ничке въ брошурата си Theoretisch — praktiselic
Anleitung fiir das crste Lehrverfahren naeli tier natiirlichen Metliode
ни предлага следующия планъ за съобщаване лексическитЬ познания
по естествения методъ:
1) Изучване имена на предмети, находящи се въ класната стая.
Учительтъ съ показалка въ ръката си се повръща къмъ вратата,
показва я целата, като неколко пъти високо и отчетливо изговаря:
„Това е врата". Следъ това като показва съ показалката си вратата
и пита: „Що е това?" Най-напредъ всички ученици хорово да изговарятъ изучвания изразъ, а следъ това Ht-кои отъ учениците по
отделно. Въ случай, че учениците не отговарятъ, учительтъ е длъженъ да повтори въпроса и отговора си. Учениците, които следятъ
всеко движение на учителя си, всеко изражение на неговото лице,
тонътъ на неговия глась и неговите особени жестикулации, се догаждатъ, кога учительтъ пита и кога отгоааря на зададените си въ
проси. Безъ особенъ трудъ и съ показване на предметите, по сжсъщата катехизация, учительтъ запознава учениците си и съ оста
налите въ класната стая предмети: прозорецътъ, масата, тебеширътъ,
печката и пр. Необходимо е учениците да се упражняватъ не само
въ отговорите, но и въ въпросите. Затова отъ време на време учи
тельтъ требва да се дръпва на страна и на местото си да поставя
ученикъ.
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2) Запознаване съ думите: да, не е, къде е, тукъ, ето, тамъ.
Учительтъ показва прозореца и казва „това е прозорецъ!"
Следъ това си отговаря: „Да, това е прозорецъ". Хорово и поеди
нично повтарятъ учениците същото. „Това е столъ?" — „Да, това
е столъ?" Следъ това учительтъ показва прозореца и казва: „това
е столъ?" Самичъкъ си отговаря: „Това не е столъ, това е прозо
рецъ"! и т. н.
3) Запознаване съ имената на учениците и понятията: момче,
момиче, стани, седни, ела, покажи и кой.
Какъ ти е името? Тебъ? и пр. Петре, стани! Тодоре, ела! Елате
всички! Петко седни! Седнете всички! Станете всички! Ти покажи
масата! Колю, покажи вратата! Петко, ела тукъ! Марийке, седни тамъ!
и прочее.
4) Понятия: мой, твой, облекло и дрехи.
Учительтъ закачва едно палто на таблата и казва: Това е палто.
Що е това? Къде е твоето палто? Покажи ЖелЬзковото палто! По
кажете всички палтата си! Съблечи си палтото! Ти облечи Стояновото палто! и пр. Учительтъ прибира нЬкои ученически предмети и
пита: „Чия е тая шапка? Чия е тази плоча? Чия е тази чакии? и нр.
Учениците отговарятъ: „Тази топка е моя! Тази плоча е моя! Тази
шапка е тзо..." и т. н.
5) Понятия: бЬлъ, червенъ, черенъ и пр., какъвъ.
Учительтъ прелиства една тетрадка, съшита отъ разноцветна
хартия и назовава цветовете: „Това е черенъ цветъ! Това е бе.чъ
цветъ! Това е жълтъ цветъ! и пр. Какъвъ е тоя цветъ? Покажи
жълтия цветъ! Какъвъ е цвета на обувките? Какъвъ е цвета на
стените? Какъвъ е цвета на твоето палто? и пр.
6) Частите на човешкото ТБЛО И понятията: нашъ, вашъ, свой,
едно, две, десно и .ТБВО. '
Учительтъ хваща съ ръцете си и казва: „Това е глава! Що е
това? Това е зъби! Това е чело! Това е брада! и т. н. Покажи но
са! Покажи челото! Покажи Стояновото ухо! Покажи своето лице!
Покажи моята глава! и т. н. Какъвъ цветъ има моето палто? Какъвъ
цветъ и.матъ зъбите ти'?
7) Броене на пръстите, камъчета, топки, клечки и пр.
Покажи една ръка? Покажи 4 клечки? Покажи 2 пръста? и т. н.
8) Понятия: дълъгъ и късъ, тънъкъ и дебелъ, гьсенъ и широкъ, малъкъ н голе.чъ.
Тази пръчка е дълга! А тази къса. Това въже! Тоя поясъ! Тоя
камъкъ! и пр. Тази пръчка е дебела. Тази пръчка е къса! Тази
книга каква е? А тази? и т. и. Това дърво е високо. Това дърво е
низко. Тази къща (по картината)? А тази? и т. н.
9) Понятия: въ, на, првдъ, задъ, подъ и надъ.
Това е часовникъ? Къде е часовника сега? — Въ ръката. А
сега? — На масата. А сега? -— Подъ стола и т. н.
Ю) Глаголите: дай, вземи и постави.
Дай стола! Какво правпшъ? Дай си обувките! Дай си шапката!
Дай тебешира! Дай на Н. Н. тая плоча! Всички ми дайте по една
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клечка! Азъ ще ви дамъ клечките! Какво правя? и пр. -Постави тоя
тебеширъ на масата! Вземи молива оть масата! Вземи само шапката
си и ела! Постави тая тетрадка на стола! Какво правишъ? и т. н.
11) Глаголите: гледамъ, слушамъ и говоря.
Учительтъ застава прЬдъ класа си и говори: „Азъ гледамъ."
После си затваря очите и казва: „Азъ не гледамъ-" Всички гледайте
иъ мене! Затворете ей очите! Гледате ли ме? Гледайте въ прозореца!
Гледайте въ вратата! Гледайте въ П. Ш Съ какво гледате и т. н.
Учительтъ приказва високо И казва: „Азъ говоря силно." Кажи си
името силно! Пейте силно! Азъ говоря тихо. Извикайте ура силно!
Извикайте ура тихо! и т. н.
12) ходя, бързо, бавно, вървя, влезъ, излезъ, вътре и вънъ.
Учительтъ ходи изъ стаята. Какво правя? Кой ще ходи изъ
стаята? Другъ! Азъ ходя бързо! Азъ ходя бавно! Кой ще ходи бързо!
Кой ще ходи бавно? Всички ще излеземъ вънъ на двора. Вървете
бързо! Вървете бавно! Кой ще брои бързо? Кой ще брои бавно? Ти
върви до вратата! Влезъ вътре! Излезъ вънъ! и пр. И т. н.
Само съ тези упражнения не се завършва изучването на бъл
гарския езикъ. Игрите, които съ плъть и кръвь (живота) на детето,
могатъ да послужатъ като средство за заучването на по-сложенъ материялъ. При играта детето се чувствува свободно и впечатленията,
които получава въ такъвъ случай, съ по-силни и по-трайни. Колко
разнообразни могатъ да бъдатъ тия впечатления при целесъобразно
поставяне на играта! Маршировката, бегането, скачането, упражне
нията съ мечове, обрачи, въже и пр., игрите съ подражаване на
некои животни, професии—това съ единъ неизчерпаемъ източникъ,
оть който детето може да краде изобиленъ материялъ отъ впечат
ления за обогатяване лексикона си. Ако некои отъ игрите ги подкрепимъ съ съответствующи песни, които действуватъ за по-голема
интензивность въ работата, детето не чувствува и досада. По мне
нието на Ничке игрите требва да заематъ '/з часть отъ всичкото
учебно време на детето отъ подготвителното отделение.
Юлиюсъ Фалцъ *), авторъ иа ръководството .Ajilcitnii"- ши!
Stoffvertheilmig fur das Anscliaungsnntcrrieht in spracligemisclitcn"
препоръчва следующата програма по изучването на немския езикъ
въ полските училища:
I. Класната стая.
1-6 урока. Наименование предметите въ класната стая. 6-10.
Качествата на тия предмети. 11-13. Действия на предметите. 14.
Единствено и множествено число. 15-17. Части на предметите. 18-19.
Материяла, отъ който съ направени предметите.
II. ЧовЬкъ.
20-23. Части на човешкото тело. 24-27. Облекло. 28-35. Дей
ствия на човека (чете, пише, ходи, бега, пее, шие, чете и пр.).
III. Есень (беседи по картината).
36-37. Наименование на хората, които съ изобразени въ кар
тината. 38-39. Наименование на животните. 40-41. Запознаване съ
') Учпдшценъ инспектор*.
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отделни части отъ твлото на животните. 42-46. Други предмети,
които съ изобразени въ картината (село, градина, нива, юра, дърво
и пр.). 47. Качества на предметите. 48-50. Действия на предметите.
51-54. Плодове.
По същия планъ се взиматъ и другите годишни времена, из
хождайки винаги изъ съответствующигЬ картини. Едно само требва
да не забравя учительтъ: 1) постоянно да свързва изучените думи
съ новите и 2) да не запознава въ единъ и същи часъ учениците
си съ много думи отъ една и съща область. Учительтъ винаги тре
бва да бъде доволенъ, ако къмъ края на часа учениците му съ
научили 5-6 думи; къмъ края на седмицата те ще бждатъ 30-36,
а до края на учебната година научените думи ще бъдатъ 1000-1200,
които съ достатъчни за водене свободенъ разговоръ.
Естествениятъ методъ не изисква отъ ученика никаква предва
рителна подготовка и душевно развитие. Bct-Kinl, който не е лишенъ отъ вънкашните си чувства и отъ иай-елементарна разсъдливость, може съ усп+.хъ да изучва единъ езикъ, no тоя .чстодъ,. По
достойнства тоя методъ, е незамьнимъ тамъ, гдето требва официал
ния езикъ да се изучва отъ поколенията на негоснодствующигЬ на
родности: детето не се отвлича отъ живата действителност!, и за
това занятията се чувствуватъ по-малко като трудъ, и повече като
удоволствие. При това чрт>зъ тоя методъ детето може да изучва въ
всеко време: въ класъ, на игра, екскурзия или почивка. А най-до
брата страна на естествения методъ е, че не търпи никакъвъ nphводъ. Едно неудобство има само: трудность при съобщаване на nt,кои отвлечени понятия. Но затова пъкъ естествениятъ методъ из
исква отвлечените понятия да се съобщаватъ на учениците, следъ
като могатъ да разбнратъ учителя.
Естествениятъ методъ учи детето на живия езикъ, на езика,
отъ който то ще има нужда въ живота. Граматически изучванъ
единъ езикъ съответствува на по-друга възрасть. Бъдащиятъ бъл
гарски гражданинъ има нужда не отъ философията на езика, а отъ
практически познания на живия езикъ. Тоя меъодъ е вече официялно
въведенъ въ Германия, Австрия и Русия. Руския училищенъ инспекторъ Шпановск.й въ сп. Образоваше, 904 год., кн. Ш, пише: „Още
първия месецъ чрезъ естествения методъ учениците беха научили
много руски думи. А четвъртия мЬсецъ учениците свободно можеха
вече да разговарят., по руски".
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Беседи по отечествознание.
Обществено-политични отношения въ стара
България. Богомилство.
Обществени и политичпи отношения при появата на бого
милството. Богомилството се вкоренило дълбоко въ старото бъл
гарско общество. Въпреки големите и жестоки преследвания, на
които съ били подложени последователите му, то е обхванало ши
роки слоеве отъ народа и продължило неколко века своето същест
вувание. Да се проследи произхода на богомилството, да се характеризиратъ богомилските идеали, да се покаже колко дълбоко еж
заседнали тЬ въ душата на известни среди отъ народа, ще рече
да се разкрие най-интересната страна отъ историческото минало на
българския народъ, и най-възпитателната страница отъ живота на
това минало. Разбира се, че въ тази беседа ний не си поставяме
толкова сложна задача. Ний искаме само да осввтимъ познанията на
нашето учителство по този въпросъ, като дадемъ некои факти по
него, които биха оживили преподаванието. Ний даваме въ изложе
нието си некои съвременни народни песни и приказки, отъ които
учителя може да започва своите уроци по този материалъ.
По-обширни сведения могатъ да намврятъ любопитните въ
следните специални изследвания: Попруженко, Синодикъ царя Бориса, К. Радченко, Религюзное и литерат. движеше въ Болгарш и
Етюдм по богомилству, П. Сь.рку, Къ исторш исправлетя книгь
въ Болгарш въ XIV в., Порф. УспенскШ, HcropiH Авона ч. III.
На български освенъ Историята на Иречекъ, гл. и следните ста
тии: Р. Каролевъ. За богомилството, Пер. сп. кн. 3, 4, 5 и 6
на Браилското издание, Н. Филиповъ, Върху произхода на бого
милството, Бълг. пр. г. V кн. 5 и 6, М. Дриновъ, Южние Славяне и Визант1я въ X в., М. Драгомановъ, Забележки върху сла
вянските религиозно-етични легенди, М. сб. кн. 8 и сл. Интересни
съ и статиите на М. ПокровскШ, Средневековня ереси и инквизищя,
М. Соколов ь, Болгарская письменность вь Книга для чтешя по
ncTopin ср. вековъ вьш. II. По политичнитЬ и соц. отношения въ
Стара България гл. С. С. Бобчевъ, История на ст. българ. право, Г.
Занетовъ, среднев. население на България, Н. Благоевъ, История на
старобълг. държ. право.
Богомилството се явява като реакция ервщу стремежите на
монархизма, аристокрацията и висшето духовенство да се издигнатъ
надъ масата на народа съ цель да властвувать н да грабятъ. Затова
е необходимо предварително да се характеризирать общ.-политични
тЬ отношения въ България вь епохата на появата и распространението на богомилството.
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Съ основаването на българската държава постепенно надъ на
родната маса се издигатъ две сили — едната на монарха и другата
на светската и духовна аристокрация. Наченките на монархизма въ
България се явяватъ въ властьта на хановете, които стоели на чело
на завоевателната турска орда. — Първоначално този монархизъмъ е носилъ примитивенъ характеръ и едва ли живота на
хана е представлявалъ нещо отлично отъ живота на другите чле
нове на ордата. Отъ друга страна властьта на хана е била ТБСНО
свързана съ военните успехи; при една военна несполука, или при
по-продължителенъ миръ, ордата се разпадала и хана е изгубвалъ
своето надмощие. Коренно видоизменение претърпява монархичната
власть въ България, когато влиза въ тесно съприкосновение съ ви
зантийската. Отсамъ Дунава българските ханове се видели госпо
дари на големи маси народъ. Леките победи, които те нанасяли на
богатата Византия, грабежите и данъците, които земали отъ иоследнята, имъ увеличили много приходите. Съ г1>зн приходи и съ без
платния трудъ на подчинените балкански народни маси, тЬ почнали
да строятъ разкошни дворци за себе си и за своите приближени.
Така съ възникнали обширните дворци въ Плиска и Лреславъ. Въ
техъ се пренесьлъ византийския царедворски блпсъкъ, за който
съвременикъгь лисатель на Симеона, Иваиъ Екзархъ е оставилъ живъ
споменъ въ предговора къмъ VI-та глава на споя „Шестодневъ". Гл.
Иречекъ, стр. 20. Затвърдява се и издига властьта на монарсите.
Те закрепятъ престола въ наследство на своите династии и повеждатъ политика изгодна изключително за техъ и техните приближени
и крайно разорителпа за народа. Полуварваринътъ български ханъ
почналъ да се кичи и съ титли, които носели византийските монарси;
той се обкръжилъ съ писатели-ласкатели, които по подражание на
византийските, забулили негозата власть съ единъ мистериозенъ
вуалъ, като се стремили да й дадатъ божественъ произходъ. Ханътъ
си поставилъ и неосъществимата задача да влезе въ Цариградъ, да
заеме византийския императорски престолъ, да се провъзгласи царь
на всичките българи и гърци. Този стремежъ предизвикалъ опусто
шителните и разорителни войни, които достигнали върха на разви
тието си при „великия" Симеонъ. Запазените до сега писма на не
говия съврт-меникъ, патриарха Николай Мистикъ, рисуватъ много
живо не само суетната душа на Симеона, но и безумието му да об
сажда и превзема крепости, които биле напуснати отъ своите жи
тели. Тези войни, като донесли едно мимолетно увеличение на бъл
гарската територия, същевременно разорили работното селско насе
ление и станали най-главната причина, то да се подложи на гладь
и обезземление. Въ неплодородните 927—933 г. г., значи непосред
ствено следъ Симеоновата смърть, се почва бързото пропадане на
свободните български селени.
Издиганието на българския монархнзъмъ се съпровождало и
съ издиганието на българската светска и духовна аристократ.,!.
Началото на българския аристократизъмъ, болярството, се крие още
въ родовия и илеменъ бить на българите и славяните, Родовиятъ
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комунизъмъ и у едните, и у другите е билъ на разложение, когато
те се срещнали; у българите той даже окончателно билъ изчезналъ.
Родовите и племенни началници у гЬхъ се превърнали въ наслед
ствена аристокрация, която се делила на разни категории. Византийскиятъ императоръ Конст. Багрянородни споменува за българските
велики, външни и вътрешни боляри, а особено, откритите напоследъкъ каменни надписи въ Плиска и околностьта й ни даватъ име
ната на разнообразните длъжности, които заемали тези боляри въ
държавата. — Такава наследствена аристокрация образували и жупанитЬ, старейте, главатарите, князете, властителигь на повечето
славянски племена. Тази славянска аристокрация е улеснявала наймного бързото разширение и намаление границите на българската
държава, защото тя се е съюзявала ту съ българските, ту съ визан
тийските царе и съобразно интересите си е земала страната на едните или другите и съ това увеличавала или намалявала техните
владения. Това съ вършили най-вече пограничните боляри. А тези,
които се намирали въ по постоянните владения на българите, слЬдъ
покръстването постепенно се слели съ българското болярство и образували една българо-славянска аристокрация.
Покръстванието присъединило къмъ тази светска аристокрация
и духовната. Новата българска църква се организирала напълно по
образеца на византийската. Въ нея се увела сложната византийска
църковна йерархия, създало се като необходимъ спътникъ на пра
вославната църква и многобройно монашество. Къмъ края на X в.
въ България е имало около 40 епископства и архпепископства, а
мънастирите покрили целата страна. Като се почне още отъ Бориса,
числото на мънастирите все повече се увеличавало.
Тази двойна аристокрация е заела особено, привилегировано,
положение въ средата на останалата маса отъ обществото. Въ ръ
цете на монарха и аристокрацията се намирала всичката държавна
мощь. Дворецътъ на монарха е билъ заобиколенъ съ дворците на
най-приближените му боляри. Това личи отъ развалините въ въ
трешната крепость на Плиска. Съ тези той е споделялъ властьта и
държавните богатства. Те ех. образували около него съвета на тъй
наречените „велики боляри"; те съ го заграждали при най-големите
тържества, за гЬхъ може би Иоанъ Екзархъ казва, че стоели отъ
двете страни на княза „съ златни синджири, пояси и ръкавели".
Отъ тъй наречените „външни боляри" се подбирали управниците
на областите и другите по-дребни чиновници, които първоначално,
като чиновници, носили турски названия, отпосле заменени съ ви
зантийски и отчасти славянски. И едните и другите, както и ду
ховната аристокрация, съ притежавали големи поземелни богатства.
Още отъ образуванието на държавата, може би, техните земи по
чнали да обработватъ селените било като крепостни, било като сво
бодни, но задължени да работятъ на аристократскитЬ земи. Особено
слЬдъ разорителните войни на Снмеона и последвалия ги гладъ мно
го голема часть отъ селското население изгубва земнтЬ си и се при
крепи къмъ болярските. Процесътъ на закреиостяванието се про-
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.лжилъ и засилилъ презъ скоронастжпилото византийско владичс'во, защото България изпаднала подъ непосредственото влияние на
ъшнтия и въ нея свободно можали да се насадятъ византийските
оциални отношения. А въ XI—XII в. въ Византия, следъ като ца
рете отъ Македонската династия не успели да спрать обезземяваиието на дребните ступани, силно се развива прониарството, което
напомня заиадно-европейската ленна система и въ ръцете на проннарите изпадать земите на всички почти епики (свободни селени),
които-се превръщать въ крепостни—парици. Грамотите на Василий
II Бт-лгароубиеиъ, дадени на Охридския български архиеиископъ не
посредствено сдедъ паданието на България, ясно иоказватъ, че ин
ститута на парикството това Bptwe билъ насадена, и въ България.
Въ техъ Василий определя числото на париците и клириците (ду
ховните лица), които може да притежава всеки еиископъ въ Бълга
рия. Изобличителните слова на иресвитеръ Козма пъкъ иоказватъ,
че и преди византийското владичество този инстнтуть вече е съществувалъ.—Особено бързо богатеели църквите и мънастирите. Както
вь Византия, тъй и въ България цьрквата се поставила нат.лио въ
услуга на политически силните вь страната- -царе и боляри, вслед
ствие на което тя е получила отъ, тЬхъ грамадни подаръци. Още
Климентъ е нолучилъ три дворци за жшг.ше, а населението било
задължено отъ Борнса да му доставя всичко необходимо. Симеонъ,
а особено Петъръ и отчасти Самуиль още- повече се отличили съ
покровителството си надъ цьрквата. Постепенно владиците и мъна
стирите биле снабдени съ грамадни гюземелнн владения, къмъ които
биле прикрепени като работници маса селени. За болярските и цър
ковни богатства се съставили изъ народа цели легенди. За Охрид
ския архиеиископъ Теофилакта се говорило, че всеки день обменя
за жълтици (медимни) своите пари, че пътищата му съ обсипани
съ сирене, отъ планините му тече млеко, а той самъ живее като
сатрапъ. А и до днесъ народните песни пазитъ живъ споменъ за
болярското богатство: „Дане, бане болерино, и ти Петре Крамзрине,
кани ти се Богъ да дойде, Богъ да дойде на чистито". Дапъ отговориль: „Да.ть ми Госнодъ, та си имамъ: три челиня сосъ кошаре,
три оборе сиво стадо, три яхъре врани коне, три кошари сиви юнци". А когато дошелъ скъпия гостъ: „На нозе го дочакали, на ръ
це го прпфаналн, турили го у трапеза, у трапеза шестореда" (С.
С. Бобчевъ, 292 стр.). Тази българска аристокрация притежавала и
големи политически привилегии. Може да се каже, че още отъ основаванието на държавата, българското оолярство е почнало да се
стреми къмъ иолитична самостойносгь въ своите владения и да упражнява натискъ върху монарсите, за да ги подчини на влиянието
си. Тези стремежи налр. предизвикали първата годе.ча междуосо
бица въ Българин следъ смъртьта на Кормисоша и прекратявани
рода на Дулоидите. Хановете се стремили чрезъ отстъпки или ш
енлия да сломятъ този болерски сепаратизьмъ, който по-сетнЬ ос
бено силно се проявилъ следь покръстванието при Бориса, а глав
следъ прекратя вани ето на грабителскитК походи на Симеоиа, и
3
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сина му Петра. Болярството успело да закрепи своята самостойпость,
като се оградило съ собствена войска и крепости въ владенията си
и чрезъ това подринало българското единство и с.тЬдов. българската
мошъ. Византийското владичество засилило тази самостойпость на бо
лярството и за това тя не могла да изчезне прЬзъ цълото II бъл
гарско царство. Царете се принудили да признаятъ тази самостойность. Самуилъ напр. е в.тЬзълъ единъ видъ въ договорни отноше
ния съ могъщите магнати въ техните отделни княжества и само
чрезъ това е можалъ да запази по продължително властьта си. Да
же и Симеонъ се е принужцавалъ да запази самостойностьта на nhкои по-могжщи владетели, особено въ западните и южните части
на държавата, за да ги склони да признаятъ сюзеренството му. Те
зи полузависими владетели при нападенията на Византия водили от
делно отъ царя преговори, като пращали и отъ свое нме пиела на
императора (М. Дриновъ, съчин. т. I 454 стр.). Споредъ Дринова
въ X в. се наброявали въ България до 9 такива полузависими кня
жества, съществуванието на които се потвърждавало отъ свидетел
ството на Дуклянския пресвитеръ и отчасти отъ народната песень:
„Стояну госте дойдоха, деветь сестрици кралици, десета сама ца
рица". — Тези владетели земали деятелно участие при образуванието на Н-то бълг. царство и за това ний виждаме, че българските
царе се принудили да имъ признаятъ привилегиите. Тези привиле
гии, като напр.: да иматъ право на съдъ, на наследство на бащи
ните си земи, на освобождавание отъ по-вечето данъци съ изклю
чение на позеиелния „сокъ", както и задълженията имъ напр. да
се явяватъ на война съ хората си, най-ясно съ определени въ т. н.
Законикъ на Душана.
До като светската аристокрация, която се отдалечавала отъ
монарха, се стремила къмъ самостойность, духовенството зело об
ратна позиция: то признало царете и болярите, че съ създадени
отъ Бога: „Царе и Бояре Богомъ сутъ поставленм" (пресв. Козма)
и за това спечелило големи изгоди. То било отрупано не само съ
грамадни владения, но и добило политически привилегии по-големи
даже отъ ония на болярството. И вътова отношение българския монархнзъмъ тръгналъ въ стъпките на византийския; редица български
монарси съ специални грамоти, давани особено на тъй нар. царски
мънастири, като Драгалевския, Ореховския, Рилския и др. подаря
вали на мънастирите ниви, ливади, гори, цели села съ населението,
места за метоси по градове и балкани; те имъ строили кули н кре
пости за отбрана. Но това не било достатъчно. Мънастирите били
освободени отъ всекакви задължения къмъ държавата; въ техъ и
техните владения не могълъ да влезе никакъвъ чиновникъ съ цель
да събира данъкъ или пъкъ да съди. Правото на съдъ и управле
ние принадлежало изключително на мънастиря; глобите, налагани на
провинените, се събирали въ полза на мънастиря. Същите съде
бни привилегии притежавало и висшето духовенство. Поставено вь
такова положение, висшето духовенство и богатите калугери въз
приели напълно живота на висшето духовенство и монашество въ
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Византия и се предали на оня раскошъ и светски съблазни, които
били свойствени на светската аристокрация. Живи описания на тази
извратеность въ живота на духовенството еж ни оставили некои
духовни лица. Изобличительтъ на богомилите, присветеръ Козма не
е могьлъ да прикрие гЪзи факти въ живота на православното ду
ховенство и той съ пълна откровеностъ ни ги излага: „поповете
грабятъ, лъжатъ; епископите не могатъ да се предадатъ на моли
тви, и да управятъ поповете отъ греха. Повечето обичатъ богаташ
ките къщи, отъ колкото черквите и въ тези къщи се настървятъ
като врани на лешове, т е „не живеятъ споредъ писанието", но
„узаконяватъ своите нрави, съ които искатъ да се прославятъ на
земята. Контятъ се съ богати дрехи и се гордеятъ, че ги съпрово
ждали слуги. А за храната и веселието и други подобни, не може
и да се говори. Много и различни ястия се намнратъ по трапези
те имъ, също като по трапезите на светските богаташи. Също
много мълви и нестройна речь и любовь не по закона. ПрЬдаватъ
се на пиянство и показвать любовь и смирение предъ виното, а не
прЬдъ Бога". Съ грозни краски рисува Козма мънастирския животъ.
Мнозина отивали за калугери ужъ да спасятъ душата си, понеже
въ светския животъ това било невъзможно. Но като не издържали
молитвите и бденията, избегвали съ отъ та.мъ и „като псета оти
вали на своитЬ блюда". Други калугери постоянно се скитали по
градовете, прекарвали въ празднота „търсятъ какво да изядать и
роби, надъ които да се излежаватъ .и съ които да поминуватъ.
Те см. роби на своите уста, а не на Бога. Те съ съ рошави гла
ви и въ мънастиря се хранятъ, като свине въ оборъ. Те бегатъ отъ
мънастирския законъ, редъ и почить. Като съ вънъ отъ мънастиря,
правятъ къщи, взиматъ наеми, прекупувать и изкупуватъ много и
правятъ имоти по ниви и села. Пращатъ агенти да узнаятъ, не ще ли
може да се купятъ и други имоти. Грабятъ и живеятъ въ лЬность
поповете и ако некои отъ гвхъ притежаватъ книжно четене, то е
само да се препиратъ. Грабятъ не само скритомъ, но и явно". И
немало кой да имъ забрани, понеже и епископите вършели същото.
„Пазителите на евангелските заповеди се избиратъ не за стадото,
а за млекото и вълната на овцете". Хризовулътъ на Рилския мънастиръ, даденъ отъ Шишмана, показва също, че калугерите се за
нимавали съ търговия: ако некой отъ мънастнреките хора съ своя
добитъкъ тръгне по цел ата моя държава да купува и продава, да
бъде свободенъ и да му се не взематъ мита и др. . . . "
Тези слабости на духовенството съ потвърдени и отъ митро
полита на Со.тунъ, Евстатий. Той представя намъ калугерите прене
брегнали съвсЪмъ духовните си грижи и се предали изключително
на светски грижи съ цЬль да печелятъ. Техъ ги интересували ло
зята, градините, развъждането на стадата, а не черквата. И въ тази
си грижа те се забравяли: „набегътъ на неприятеля не е тъй пагубенъ за селенина, съседъ на мънастиря, както съседството на све
тите отци". Такъвъ „свети отецъ" „загражда съ плетъ междуселския
пъть, ако върви по мьнастирска земя и заповЬдва да прекарвать
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нови пътища; прегражда достъпа къмъ воденици. Злоумишлява
и противъ самата река, ако тя тече по епископска земя; устройва
кражби, като се унизява до занаята на разоойникь, присъжда къмъ
глоби и бичъ и прави всичко, за да стане страшенъ и недостъпенъ".
Това злоупотребление съ политическите, главно съ съдебните права,
които притежавало духовенството, е потвърдено и отъ Козма: „пра
вили несправедливъ съдъ, грабили, обирали беззащитните. Насилията
пъкъ, които извършваха надъ немощните, кой ще изкаже?"
Монархътъ, заедно съ светската и духовна аристокрация биле
съвсЬмъ отделени по положението и начина на живота си отъ оста
налата народна маса. T t държели властьта въ ръцете си; те имали
на разположение народните богатства, техния животъ е билъ изпълненъ съ византийски блесъкъ; тЬ живели въ дворци, потънали въ
разкошъ и излишества; те се обличали въ злато и коприна. „Азъ
изпратихь моя архиепископъ съ... съ пари и китайски платове," пише
Калоянъ на папата. Въ подобенъ блесъкъ биле потънали и главните
църкви: „украси ги (Иванъ Асенъ II) — църквите — съ злато и
съ многоценни камъни и всички свети и божествени църкви съ много
дарове одари" (Синодикъ царя Бориса, 64 стр.). Величествените
останки отъ църквите въ Плиска показватъ, че въ I-то българско
царство този блесъкъ е билъ още по-голвмъ. Съвсемъ друго е било
положението и живота на масата отъ народа. Но за това въ след
ната книжка.
И. 77.

Кокиче.
По G. Niemann.
ПОСОбИЯ: 1) Леха съ кокичета въ училищната градина;
2) саксии съ кокичета въ учебната стая; 3) неколко току що извадени луковици; 4) по една
луковица, извадена пре.зъ юли и септември,
м. г. — консервирани; 5) сЬменни кутийки;
6) лупа.

Предварителни наблюдения.
1) Измерете съ топломера температурата на
въздуха въ училищната градина въ 8 ч. и
12 ч. оть 15 февруари до 15 мартъ! 2) на
блюдавайте, дали тогава времето е ветровито,
вали снегъ или е дъждовно! 3) отбележете
деня, въ който сте видели първото кокиче!
4) забележете деня, въ който за пръвъ пъть
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сте видели пчели по кокичетата! 5) наблю
давайте пчелите, кога гостуватъ у кокичето!
6) Забележете презъ различните дни, кога
кокичето отваря цвета си (въ градината и въ
стаята)! 7) донесете отъ полето по едно ко
киче и намерете колко дълбоко е било въ
земята! 8) наблюдавайте, колко време цветътъ остава свЬжъ и кога почва да вехне!

Разработка.
а) Вр'Ьлето на цъвтеиието въ отношение къмъ .whemoнахожг\тисго.
Защо наричаме кокичето „предвестник!, на ирол1'.тьта"? Защо
цъвтн то именно сега, а не презъ по-топло годишно време? На тоя
въпросъ ще си отговорпмъ, като разгледаме кокичето на- самото
место, д1>то най-често расте. Ocirhin, in, училищната градина, къде
другаде сте виждали да растатъ кокичета? (въ гората и на полето).
Кога не намирате вече тамъ кокичета? Какви растения растатъ презъ
льтото въ полето, гората и ливадите? (трева, коприва и пр.) Сра
вни височината на. тия летни растения съ височината на кокичето!
Вие знаете, че по-високите предмети даватъ и по-голЬма сеика
(показване). Каква вреда би имало малкото кокиченне, ако растеше
между тия по-високи летни растения? Какви съ цветята въ саксии,
които стоятъ на прозореца и тия които стоятъ въ н+.кое кимне?
(Те виреятъ на слънчевия прозорецъ по-добрв). И тъй отъ какво
иматъ нужда растенията за да виреятъ? А защо би било вредно за
кокичето, ако то се намираше между по-високите буренаци? Дока
жете, че и презъ летото въ гората също не би могло да вирее!
Кое годишно време слЬдов. е по-благоприятно за кокичето? (про.тЬтьта) Защо? (защото тогава получава повече светлина). Каква е
топлината на въздуха и ветьра въ началото на про.твгьта? (Още е
студено; често в1;е студенъ ветъръ). Къде усещате най-силно ве
тьра? (на полето). Какъ е въ гората, когато дърветата даже нематъ листа? (по-тихо). Същото с и за повърхнината на почвата.
Защо? (защото грапавината на почвата, камъните, шумата отслабвать силата на вт.търа.) И тъй до колко местонахождението му и
малката височина съ полезни на кокичето? (Дърветата и .малката
големина на кокичето го запазватъ отъ ветьра).

б) Защо кокичето цъвпш рано.
Нека извадимъ едно кокиче изъ нашата леха въ градината.
Разгледайте точно и внимателно долнята часть на растението. Какво
ви обръща вниманието? Тя е твърде дебела. Да разрежемъ тази
часть по дължината и. Опитайте се всека половнна да разделите
на по-малки части. По какъвъ начипъ това става най-лесно? (Като
отделяме листата едно по едно.) Кое друго растение е също тъй
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направено? (лука). За това и на подземната часть на кокичето казватъ луковица. Луковицата е лежала презъ ц1',лата зима въ земята.
Къде майка ви запазва лука npt-зъ зимата? Какво става съ него,
ако е много студено? (измръзва). Дали не измръзна н луковицата
на кокичето? Но какъ кокичето може да се запази отъ студа на
полето? Изкопайте едно кокиче отъ училищната градина. Какво ви
обръща вниманието? То е заровено твърде дълбоко въ земята. Кол
ко дълбоко требваше да копаете на полето, за да изкопаете коки
чето? (8 см.) Защо то е скрито толкова дълбоко въ земята? (Защо
то по-добрЬ е запазено отъ измръзване). Въ различните места и
луковицата лежи различно дълбоко въ земята. Тя винаги е скрита
толкова дълбоко, та мразътъ да не може да я достигне.
Оптпъ I Смачкайте единъ луковиченъ листъ между пръсти
те си. Какво забелезвате ? (Той е соченъ). / / , Натиснете единъ
разрезъ луковица на изчистената черна дъска! На друго место на
черната дъска натиснете единъ мокъръ чистъ сюнгеръ.
Наблюдавайте изсъхването на двете места. Какво виждате?
(Луковицата е оставила сиво петно, сюнгерътъ — не.) Защо е из
чезнала водата отъ сюнгерова отпечатъкъ? (Изпарило се е.) Какво
е станало съ луковичния сокъ? (Не е изчезналъ съвсе.мъ.) Оста
нали еж. различни вещества, отъ които растящето цвЬте сьзижда
своите листи и цветове. Следов. какво значение има луковицата за
кокичето? (Тя съдържа материалъ за растящето кокиче.) Каква ра
злика забелезвате въ листата на луковицата? Външните съ сухи и
сбръчкани, вътрешните — свежи и сочни). Какъ да си обяснимъ
извехването на външните листа? (Растящето кокиченце ги е изсму
кало.) Защо кокичето не започва най-напредъ да образува корени?
(Защото въ вътрешните листа на луковицата има достатъчно
храна.) Затова още рано презъ пролетьта, • до колкото времето по
зволява, почва да образува листа и цветъ. Презъ това време ка
ква полза принасятъ външните сухи листа? (Tt запазватъ сочната
часть).
в) Покриване

на

луковицата.

Какъ може въ такова късо време кокичето да образува листа
и цветове и те да изкарать надъ земята? Това ще научимъ, като
разгледаме тези два разреза отъ луковица. Едната е извадена презъ
юли, а другата презъ септември мин. година. Какво виждате и на
двете? (Два листа и между тЬхъ една дебеличка часть). Тя е малъкъ почти приготвенъ цветъ. Съ какво е покрита тая мъничка пъпчица? (Съ една бела кожица.) Разгледайте въ лехата различните
кокичета. Каква е бедата ципица? (Най-младите кокиченца притежаватъ още ципицата, при други тя е разкъсана — листата съ се
показали.) Значи до кога тая кожица покрива младата пъпчица? (До
като изникне изъ земята). Какво требва да направи пжпчицата, за
да се покаже? (Да пробие земята.) Но нали коравата земя може да
повреди нежната пъпчица. Чрезъ какво тя се запазва отъ такова
повреждане? (Чрезъ ципицата). Особено добре е запазена цветната
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часть на пъпчицата. Разглеждайте я! Съ какво е запазена тя? (Съ
две листенца, които се съединяватъ надъ цвета.) Попипайге остри
ето на листа и го сравнете съ твърдостьта иа долнята часть на ли
ста! Върховете еж по-корави. Отъ каква полза е това за растящите
цветове?
Сега разгледайте по-старите кокичета. Какви промени забелЬзвате на зародишната ципа? (Разкъсана е.) До колко листата съ
променили своето положение? (Наклонили еж се на страна едно отъ
друго.) Изследвайте вътрешната часть на пъпчицата. Съ какво е
обвита тя? Въ тази ципа имено се крие цветътъ, както сабята въ
ножницата. Отворете тая ципа и сравнете цветната пъпка съ единъ
по-старъ цвЬтъ! (Въ пъпката цветътъ е изправенъ и затвореиъ;
(иапротивъ по-старите цветове висятъ надолу и съ. отворени).

г) Значението пи цв'1;та за растението.
Нека разгледаме по-добре цвета. Колко листа има? (6) Какви
съ по големина? (3 по-големи и 3 по-малки)Какъ съ наредени? Да
откъснемъ 6-техъ бели листа и да разгледаме вътрешните части
иа цвета. Какво виждате? (описание па ирапшициг..). Разтворете
прашпиковите листа и опишете иай-вътрешната часть на цвета.
(Разглеждане частите на тичинкитЬ и плодника съ лупата. Рисуване
на плодника).
Защо на кокичето съ нужни толкова части на цвета?
Това
ще видпмъ, като разгледаме цветя на кокиче, израсло въ юпла стая.
Опнть 111. Откъснете цветните листа и близнете па откъс
натото место!
Какво усещате? (сладъкъ вкусъ). Опитайте и външните листа.
Какво намирате? (Те нЬматъ вкусъ). И тъй по какво особено се отличавать вътрешните цветни листа? (Въ основата си те съдържан.
сладъкъ сокъ, който наричаме нектаръ). Koii обича да смучи тоя
сокъ? Въ топлите пролетни дни можете да наблюдавате, какъ пче
лите прехвръкватъ отъ цветъ на ц»еть, пъхатъ главата си по nt>колко пъти въ единъ цвЬтъ и бързать да отидатъ на другъ. Какъ.
пчелите намиратъ кокичето? (Tt. съ го видели). Но защо то може
да се види отдалечъ? (Защото цветята му съ чисто бг.ъи). Поставете
едно парче бе.ъа книга на бедата crt-na и с.ъедъ това на дъската.
Къде се вижда най-ясно? (На черната дъска). Също тъй е и при
кокичето. На черната почва чисто белиять му цвътъ се различава
ясно и веднага бива забьльзаиъ отъ хвърчащите пчели.
Какъ пчелата може тъй бързо да намЬрн меда иа кокичето?
(НавЬрно го вижда или помирисва?) Каква е боята на външните и
вътрешни цветни листа? (Вътрешните иматъ зелени петна и зелени
резчици, а външните съ чисто бели). Каква посока иматъ зелепитК
резчици? (Те съ по посока къмъ основата на цвета)- Какво се на
мира тамъ? (Медъ). Зелените петна и зелените резчици съ водачи
за пчелата и й показватъ. где да търси меда.
Но какъ пчелата взема меда отъ, цвЬта? (Тя си пъха главата
вътре). До кои вътрешни части се допира? (До прашинка). Пчелата
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взема съ себе си цветния прашецъ и го носи ка другъ inrlvrb. И
когато тя си завира главата въ новия цвЬп,, го полепналия по пея
прашецъ може да падне върху плодника. Затова се казва: пчелите
опрашватъ кокичето. Отъ каква полза е оирашваисто за кокичето?
Какво виждате подъ цветните листа на този младъ ш.1.теиъ? (Една
зелена кутийка). Изследвайте същото место на старо кокиче. (Кутий
ката е станала по дебела). Да разрежемъ една такава кутийка по
дължината й. Съ какво е изпълнена вътрешиостьта? (Съ малки бели
зрънца). Това съ съвсе.мъ млади семенца. На техъ пада цветниктъ
прашецъ и те заедно се сливатъ. Следъ това семенцата ставатъ поголеми. Изъ кутийката прочее израства плодътъ и затова тя се казва
п.тодникъ. Къде требва да падне цветниятъ прашецъ, за да се об
разува плодъ? (Върху пукнатината). Но цветниктъ прашецъ е твърде
чувствителенъ къмъ влагата и студа.-Отъ що може да се намокри
прашецътъ? Какъ е предпазено кокичето отъ това? (Цветовете му
висятъ надолу). Капките текатъ по външните цветни листа надолу,
както водата по чадъра. Кокиченцето е защитено и отъ студа. Какъ
въ студено време вие се запазвате отъ настиване? Да видимъ какъ
се запазва кокичето. Нека опитаме.
Опит?, IV. Една саксийка съ кокичето се поставя вечер!, навънъ и сутриньта се внася въ топла стая.
Какъвъ беше цветътъ, когато внесохме саксийката въ стаята?
(Цветовете бЬха свити). Какво виждате сега следъ чась, часъ и
половина? (Кокичето разтваря цвета си). Значи кога кокичето отваря
и затваря цвета си? Какво е времето, когато кокичето цъвти? (Още
твьрдв студено). Какво правятъ тогава пчелите? (Оставатъ въ кошера
си). Отъ какво значение е това за кокичето? (Ако пчели не дойдатъ,
опрашването не може да стане). Но и тукъ не.ма загуба за кокичето.
Колко цвета има всеко растепийце? Колко време трае той. (Отъ 2
-—3 седмици). Каква полза има отъ това растението?

д) Плодътъ и разпространението му.
Нека разгледа,\!е плодника на единъ увехналъ вече цвегь. Какви
промени забелЬзвате? (Станалъ е по-дебелъ и по-твърдъ). Отворете
го и разгледайте семеницнтЬ. Каква промепа забелезвате тукъ?
Станали съ по-големи. Отъ плодника се развива плодътъ, който има
форма на мъничка торбичка. Когато семената узреятъ, кутийката се
разпуква. Да видимъ как"ь става това.
Отпи?, 7'. Една почти узрЬла още затворени кутийка се постни
въ ntc-ькъ на една пластинка и се нагр1;еа на спиртната лампа. Огъ
изсушаването кутийката се разпуква н семенцата изкачать.
Разправете, каквото видехте. Сега нека наново разгледаме на
шето растение. Какво положение има узре.ъиятъ плодъ? (Дръжката
се е изправила, кутийката е нагоре съ отвърстието) Какво става,
когато ветърътъ разклати дръжката? (Семената изкачать и се разнасятъ отъ ветъра).
Също и мравките се грижатъ за разпространение семенцата
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па кокичето. Натиснете съ нокетъ едно семе. Какво забелязвате?
(Оть едната страна е меко). Тази мека часть е обична храна на
мравките.
Общо схващане.

Морфологични изводи:
1. Главните части на кокичето еж: луковица съ корени, тесни
и дълги листа и цветъть (цветни листа, тичинки и илодникъ).
2. Плодътъ е кутийка съ много семенца.
Биологични

изводи:

1. Кокичето цънти въ началото на пролЬтьта, защото npt.3'i.
топа време получава повече светлина. Местонахождението му въ,
гората и незначителната му големина му служатъ за защита оть
ве.тьра.
2. Луковицата съдържа готова храна за растението и прави
възможно ранното му цъвтеие.
3. Пчелите си набавятъ храна оть кокичето и помагатъ за
опрашвапедо.
4. Цввтниятъ прашецъ подпомага растението на семенниците.
5. Ярката бела боя служи за примамване на пчелите.
6. Изъ всеко семенце може да изникне ново кокиче.
7. За разпространение на семената се грижатъ вьтъра и пче
лите.
8. Средства за защита: а) противъ ветъра: местонахождение
въ гората и незначителна големина; б) противъ студа: цветъть е
обвитъ съ ципица, способностьта да си затваря цветовете; в) про
тивъ повреди при изникването: зародишътъ и цветъть съ запазени
отвънъ съ ципа; г) противъ дъжда: наклоненото положение на цвета.
Моделиране луковицата на кокичето.
Рисуване листъ, страниченъ погледъ на цвета и схемата на
цвета.
И. Н.

Ц. К а п я н д ж и е в ъ

Изъ американската училищна практика.
Въ I и II годишнина на „Ново училище" дадохме НБКОИ упра
жнения и образци, които характеризиратъ преподаването на сметане и естествовед1.нне въ основното училище на Съед. Щати. По
техъ нашия читател!, можа да види, до колко американския учптель
се стреми да избегва абстракцията на числата и догматическото из
лагане на природната наука и се старае да доближи обучението до

42

Училищна практика

най-родната сфера на детето — до играта и приказката. Същиитъ
принципъ господствува и въ обучението по езика, отечествовед1">ние
и пр.
Когато преглежда человекъ разнообразния материалъ на аме
риканските списания, издавани за народния учитель, поразива се отъ
разнообразието на всевъзможните, единъ отъ другъ по-остроумни,
похвати за прилагане на горните принципи. Собствено американ
ския учитель не си бие главата толкова надъ основните педагоги
чески принципи, колкото надъ практическите начини за техното из
ползуване при оная реална обстановка, при която му се случва да
работи. Даже и най-бедните училищни условия не спъватъ него
вата инициатива и гениално еластиченъ умъ, който е развнтъ имен
но въ това направление. Въ това отношение американския основеиъ
учитель се явява за насъ, европейците, като идеаленъ реформтгоръ
на учебното дело. И характерното е, че тая катадневна рефор.менна
работа въ училището не се дирижира отъ некои отделни педагоги
чески авторитети; напротивъ тя е повече дело на една грамадна ар
мия отъ основни учители, непознати за авторитетната педагогическа
литература. И при все товз, когато четешъ ТБХНИТЬ многобройни
съобщения, опити и наблюдения надъ учениците, разните варияции
надъ едни и същи уроци, които те неуморимо видоиз.меняватъ и
приспособяватъ къмъ индивидуалностьта на местото а на самите
ученици, очудвашъ се на тая неизчерпаема енергия и желание да
се търси и открива новото и въ най-дребните детали. Азь мисля,
че съ тая си черта американския учитель се явява като истински
художникъ на своята работа — черта твърде важна за деликатната
и сложна професия, каквато е учителското занятие.
Понеже настоящата бележка има за цель само да послужи
като предговоръ къмъ редица упражнения и уроци, практикувани
въ американското училище, безъ да се влиза въ подробностите на
последнето, ние тука накъсо, за осветление на читателя, ще
скицираме следнето:
Ръчната работа, или по право трудовия начинъ на обучението,
който отъ година на година все повече прониква въ американското
училище, намерва своето приложение въ най-разнообразните учебни
дисциплини, особно въ първоначалното училище. А тамъ гдето пред
мета не допуща това, американския учитель се старае да свърже
неговата материя съ оная на друга учебна дисциплина, която допу
ща ръчното възпроизвеждане на нещата и на образитЬ. Многото
приказки, които служатъ като богатъ материалъ за изучване на ма
терния езикъ, често се скицнратъ изъ списанията въ видъ на разни
фигури. Учительтъ отъ своя страна приготвя съ химическо мастило
нови екипи (същински или въ увеличенъ размеръ) и ги хектографира
въ много екземпляри за учениците, които сетне изрезватъ фигу
рите, налепватъ ги на мукава и ги изрезватъ и покриватъ съ ра
зни бои, отговорящи на частите на ТБЛОТО и на дрехите. Отъ тези
фигури сетне се комбиниратъ описаните действия въ разказа. Съ
щата картонна работа се прилага при изучването географията на
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разни страни, гдето учениците приготвятъ изрезки, представляющи
националните костюми, флагове, гербове и пр. Твърде често изра
ботените фигури се комбиниратъ въ сцени и действия, характеризирующи живота на отдвленъ народъ.
Тамъ дето средствата на училището позволяватъ учителката
или учительтъ, което впрочемъ не е редкость въ американското осно
вно училище, извършватъ същата репродукция въ живи действия
отъ самите ученици. За тая це.чь последните си приготвятъ съот
ветните костюми отъ цветни платове или хартия и, облечени въ
тЬхъ, представляватъ горните национални групи и сцени. Същото
костюмиране се прилага и къмъ приказките, въ който случай те
се преработватъ въ видъ на диалози и прилози, при възможно спа
зване на първоначалния имъ текстъ, и следъ това се снениратъ
отъ учениците и ученичките предъ класа. Вънъ отъ развиване на
активность въ децата това оживяване на приказките развива у техь
драматическия говоръ и интонацията при четенето. Тези качества,
тъй да се каже, се налагатъ отъ. .ролята, костюмировката и самата
обстановка на разказванието и говора — условия, които липсватъ
при обикновенното четене, особено, когато детето още не е усвоило
-неговия мсхапнзмъ.
Друга черта на американското основно училище, която го найвече доближава до добре уредената детска градина, е разностранно
то използуване на игрите, песните и танците въ връзка съ разви
тието на те.ъото, художественото чувство и фолклора. Американски
те списания даватъ нензчерпаемъ материалъ отъ разни игри, песни
и танци, взети отъ отделните народи, и те често служатъ за опоз
наване духа и вкусовете на тези народи. Всека песень се дава съ
нейните ноти и децата я разучаватъ, пеятъ и танцуватъ като се обличатъ въ съответните народни костюми. Очевидно е, че всичките
тези живи, весели и полезни сами но себе си упражнения, иматъ и
това ценно свойство, че въвеждатъ детето по единъ неусвтенъ начинъ въ географията и историята на разните народи и развиватъ
интересъ къмъ нея. Наредъ съ това т1> даватъ картината на живота
и на чувствата на всеки народъ.
Напосле.тъкъ американското училище подига въпроса за изпол
зуване детските играчки и особно куклите, като пособие за ръчна
та работа и за развиване активната и творческа дейность на децата.
За това даже се уреждатъ музеи съ детски играчки и кукли, съ.
които си служатъ депата на разните народи. Н+.кои училища вече
се опитватъ да свържатъ ръчното обучение съ приготвянето на кукли
и на техните облекла. По тоя начинъ училището ще даде много
ценно средство за канализиране и възпитаване на единъ отъ найсилните инстинкти на детето — да живее въ играта и въ областьта
на играчките. А известно е, че при настоящето занемаряване на тоя
цененъ инстинктъ детето се ползува или съ несъвършени самодт-лни
играчки или съ фабрични, които съ много скъпи и често съ безъ
педагогическо значение.
Повтаряме, че даваме настоящата бележка като кратко въве-

44

Училищна практика

дение къмъ редица извадки отъ едно отъ най-добрите американски
списания за основни учители „Teacher's Magazine". Съжеляваме,
обаче, че по технически и материални причини, не • ще можемъ да
иридружимъ нашите преводи съ съответните илюстрации на оргиналите, които даватъ много по-големъ животъ на материала.

Животътъ на малкото ескимосче.
Бихте ли желали, малки момчета и малки момичета, да живе
ете въ една къща, която е направена отъ снегъ? А такива къщи се
правятъ въ, страни, гдето на хората е толкова студено, че т\\ се обличатъ въ кожи отъ петите до главата! Бихте ли могли да ядете су
рово месо или поне да закусвате съ него всеки день, както правятъ
хората въ ледените страни? Но тамъ има и друго нещо. Тамъ слън
цето не захожда по цели месеци,, и презъ това време трае постояненъ деьь. Следъ това то изчезва подъ земята и настава дълга чер
на нощь, която трае също цели месеци.
Вие разбирате много добре, че ние приказваме за твърде далечна
северни страни, гдето леда и снега е толкова обикновенъ за тамкашнитв
хора. както е за насъ земята, покрита съ зелена трева и съ весели
цветя.
Но ако северниятъ студъ кара хората да се обличатъ въ ко
жи и кожени дрехи, то колко ли требва да е студено на тамкашното беби? Колко ли му е студено, горкото, едвамъ като се роди?
Но неговата умна и добра майка намерва средство да го опази оть
студа. Тя го облича въ меки кожни ризки и дрешки и освенъ това
го туря въ една дьлга кожана торбичка, въ която бебенцето се
скрива до нежната си майка. Тази торбичка е скроена и ошита та
ка добре, че тя прилепва по целата дължина на бебиното телце,
безъ то да си сгъва слабите крачка. Често по-големото братче или
сестричка окачватъ бебето съ торбичката на рамената си и отиватъ
да се плъзгатъ съ шейната по леда. Тогава малкото бебе диша сту
дения и резливъ въздухъ и упоено отъ него си заспива на гърба на
своето братче или сестриче, догдето претурванието на шейната не
го събуди отъ сладкия сънь.
Но азъ забравихъ да ви кажа, че малкото бебе има име,
както всеки отъ насъ, и неговото име е Ут-а. Така единъ отъ север
ните народи, секимосшпЪ, назоваватъ често своите деца. Вие сега
разбирате, че азъ ви разказвамъ за страната иа ескимосите. А това
съ едни отъ най-важните северни народи.
Ледената къща, въ която живее Ут-а съ своите братя и сес
трички се нарича иглоо. Тя е построена отъ дълги четвъртити къ
сове, които съ изрезани отъ затвърделъ снегъ. Тези късове се нареждатъ въ видъ на кръгь и се натискатъ да приггЬпнать добре. На
едно место кръгътъ се оставя отворенъ и тамъ ще бъде дупката за
влизание и излизание. Щомъ кръглата стена стане доста висока следъ
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това почватъ да турятъ парчетата все по-навътре и така най сетне
парчетата отъ всички страни се допиратъ и образуватъ отгоре единъ
големъ сводъ или кубе каквото виждаме на нашите големи черкови.
Но да не мислите че кубето на иглото е големо колкото онова на
черковата! То се прави малко по-високо отъ човешки ръстъ!
Сетне предъ оставената дупка се иззида отъ същите снежни
парчета единъ дълъгъ и низъкъ тунелъ, предъ който майката и ба
щата на Ут-а излизатъ като пьлзятъ. Също правятъ и по-големите му
братчета и сестричета.
Забравихъ да Ви кажа че на върха на къщичката се оставя
също една дупка, която служи като прозорецъ и презъ която из
лиза дима отъ огнището, което се устройва право подъ тая дупка.
Сега да Ви разкажа какви с^ мобелитЬ, които красятъ леглото
на Ут-а и какво е неговото креватче. Да не ви стане чудно ако ви
кажа че то не е дървено, нито желЬзно, а е направено само отъ затвърделъ снегъ. За това бащата на Ут-а издълбава снега по пола
на иглото, като оставя край-стените гладки и доста дълги и широки
възвишения, които се оглаждатъ и служатъ за спане, Ьдеие и седене.
Сетне тези снежни скамейки се покриватъ съ дебели вълпати кожи,
на които Ут-а се чувствува добре както ние на нашите меки ка
дифени канапета.
А останалото по-низко место на пода се уравнява и на среда
та му се закрепя единъ издълбанъ камъкъ. Въ вдлъбнатината на
камъка се туря риба мазь и единъ големъ фитилъ отъ мъхъ. Щомъ
фитиля се напои съ мазьта той се запалва и осветлява и отоплява
иглото.
Бащата и майката на Ут-а носятъ също кожени дрехи, които
си много приличатъ, само че палтото на майката му отзадъ е малко
по дълго и има разни украшепия. ТЬ не носятъ отделни шапки на
главата си, но затова пъкъ палтото се свършва при главата съ пришитъ къмъ него коженъ капишонъ, който захлупва главата заедно
съ бузите. Така шията и главата съ запазени отъ студа, а ветъра
не може да проникне, както у насъ, подъ дрехата. А краката които,
най-лесно мръзнатъ, съ обути въ кожени чорапи, ошити така, че
вълната да е отвътре.
Палтенцето на Ут-а е направено отъ тюленева кожа. Но за да
бъде по меко и да прилепва добре до телцето му неговата
майка по напредъ дъвче кожата и тогава ошива дрешката. Това е
доста смешно, но що да прави тя като не знае да обработва кожите
както ние, които имаме за това даже и фабрики. А крачката на
Ут-а се топлятъ още по-добре, понеже неговите кожани ботушки съ
не само съ вълната навътре но съ послани съ мекь пухъ отъ се
верните птици.
Кой отъ насъ е виждалъ какъ обущарина шие съ конци, нат
рити съ восъкъ? Така също шие и майката иа Ут-а. Само че на
место игла тя употребява рибени зъби, а за конци и служатъ су
хожилията на разни животни.
Бащата на Ут-а е добърь ловецъ и всичкото си време, самъ
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или съ жена си, прекарва въ ловъ. ОбититЬ животни даватъ храна
за неговото семейство; мазьта имъ служи за гориво и за осветление,
а кожите за облекло и покривки.
Въ отечеството на Ут-а не растатъ зеленчуци и плодове; то с
лишено отъ красивата зеленина на нашите градини, въ които зреитъ чудни и вкусни плодове. Ут-а никога не е пмалъ щастието да
се покачи на едно ябълково или крушево дърво!
Когато на майката на Ут-а дойдатъ гости, тя не ги гощава съ
кафе или чай и съ разни вкусни сладкиши. На место това тя имъ
дава дълги резеници отъ рибя мазь или отъ сурово месо. Гостите
натъпкватъ въ устата си резенеца така много че имъ се издуватъ
бузите и следъ това отрезватъ останалото и го предаватъ другиму. Би
ли желалъ некой отъ насъ да бъде поканенъ на такъвъ обедъ?
Едно отъ важните животни, за което ескимосеца ходи на ловъ,
е тюлена. На место крака или перки то има ципести плавници,
които му помагатъ еднакво да плува и да ходи на сушата. Когато
плува то събира задните си ципици и пори бърже водата, като се
движи вълнообразно ту на една, ту на друга страна. Когато се ка
тери по леда, то си служи съ плавните ципи като съ човешки ръце.
Тюленътъ има много хубава и гладка кожа, която служи за
дрехи. Подъ тая кожа лежи пластъ отъ мазь, която топли тЬлото
му, а на човека служи за гориво, осветление и за храна. Подъ мазьта
има месо, което може да послужи за много ескимоски обеди.
А техните обеди съ големи и ситни. Единъ ескимосецъ може самъ
да изяде колкото ние готвимъ за едно цело семейство. Той яде
толкова много не само, защото е голе.мъ гладникъ, но и понеже
многото храна дава повече топлина за неговото гЬло.
Друго животно е моржа. Той има два дълги зъба, които висятъ подъ неговата долня челюсть. Неговата кожа е корава и слу
жи за разни цели, а месото му е добра храна за кучетата, които
имъ служатъ наместо коне.
Трето животно е полярната или белата мечка, която има мно
го добра и топла кожа и вкусно месо. Тя има големи силни лапи,
снабдени съ яки ногти. Нейните стъпала съ покрити съ корава ко
зина, която топли лапите и помага при ходенето по плъзгавия ледъ.
Но белата мечка не може да се храни както нашата съ корени,
ягоди или орехи. За това тя ходи на ловъ по морския брегъ. Ако
тя забележи че некой моржъ или тюленъ е излезалъ на леда и
тамъ е задремалъ, тя доближава тихо задъ него и почва да го удря
бързо по главата съ своята силна и тежка лапа, до гдето не го убие
или зашамади. Обаче често животното успева да се хвърли въ во
дата и почва да нири. Но и мечката, колкото и да е непохватна,
хвърля се подиръ него и почва също да плува и да нири.
Така вие виждате, че тюленътъ лови риба, мечката лови тюлена,
а бащата на Ут-а лови мечката. Отъ нейната кожа майката на Ут-а
ошива много топли панталони.
Бащата на Ут-а пътува съ шейна, които се казватъ коматикг,
и въ които той впрьта неколко кучета. А когато ледътъ се поразтопи
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и образува водни пътеки въ морето, той седа въ лодката, наречена
кайяхъ. Тая лодка е много дълга и тъсна и е направена отъ съшити
тюленови кожи, опънати около една рамка отъ моржови пли китови
кости. Отгоре лодката е покрита, а въ средата на покривалото има
една дупка голема, колкото да може да влезе презъ нея единъ човекъ и да седне на дъното й. Харпунътъ или копието, което забиватъ въ моржовете и въ тюлените, лежи върху стрехата на лодката.
Каиякътъ е много лекъ и затова се кара много лесно и бърже съ
едно двойно гребло.
Комстткътъ е единъ видъ дълга шейна, направена отъ голе
ми кости и отъ моржова кожа; отзаде си те иматъ висока подпора
за облЬгане.
Коньтъ не може да живее въ студената страна на ескимосите.
Обаче бащата на Ут-а, наместо коне isnptra своите петь кучета,
които съ забележителни съ своите рунтави опашки, остри носове и
щръкнали уши. Когато съ впрегнати въ коматика, rl; обтЬгатъ свои
те дълги върви и образувать едно разклонение подобно на разтво
рено ветрило. Дръжката на това ветрило е при самата шейна, а при
краищата се намврватъ кучетата. Главното куче се намерил въ сре
дата и върви най-напрЬдъ. Следъ това стЬдватъ другите два чифта
единъ следъ другъ.
Кучетата не се управляватъ съ юзди, както нашите коне, обаче
те съ толкова умни, че разбиратъ езика на своя стопанинъ. Но
заедно съ това бащата на Ут-а има единъ дълъгь камшикъ, съ който
той бута всеко непокорно куче. Когато шейната дойдатъ до некое
стръмно или хълместо место, кучетата седатъ и чакатъ за помощь.
Тогава бащата на Ут-а слиза отъ шейната и почва да ги тика прьзъ
ледения баиръ.
Когато съ у дома си, кучетата стоятъ вързани близо до иглото
и никога не имъ се дава да влизатъ вътре. За завивка имъ служи
снега, въ който те се заравятъ дълбоко, тъй че само носовете имъ
стърчатъ на вънъ. Когато не.ма достатъчно месо за кучетата техните
моржови сбруи съ окачватъ нейде високо, иначе кучетата могатъ
да ги изядатъ.
Когато Ут-а ще порастне, той съ радость ще гледа на веселото
слънце, що.мъ то се покаже на небето слЬдъ дългата тъмна нощь.
А нощно време той ще се усмихва на хубавото северно сияние,
което блести понекога въ тъмнината съ своите силни цветове и из
глежда като една голема светла завеса, увиснала на небето. Обаче
Ут-а е още малъкъ: неговото обло, кафяно и черновласо лице се
радва само на вкусната рибя мась, която той смучи, както ние на
шите бонбони.
Ескимосите, които живеятъ въ Аляска еж подъ владението на
Съед. Шати. Онези въ Лабрадоръ съ подчинени на Англия, а ГренландскитБ — на Дания. Вие знаете вече, какъ изглежда американ
ския и английския флагъ; сега ще си направимъ датския.
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Упжтване за ржчна работа.
Разхвърляйте върху масата добре разчепканъ памукъ и го по
сипете съ счукана слюда или стъкло. Наредете по масата разни пред
мети, като кутии, камъни и пр. и ги посипете съ памукъ — те ще
ни представляватъ хълмове отъ снегъ и ледени планини. Между
техъ наредете тъсми отъ нарезанъ лжамъ, които ще представляватъ
водни междини или незамръзнала морска вода. Земете една стара
кошница съ обло дъно и безъ дръжка; похлупете я съ устата на
долу и я посипете съ памукъ; тя ще ни представлява игло. До нея
прилепете единъ старь кюнецъ или най-добре направете отъ глина
единъ полуцилиндъръ, похлупете го до иглото и го посипете съ па
мукъ. Той ще бъде входа на иглото. *)
Начертайте мрежата на кайяка и на коматика на мукава и прегънете частите по съответните линии, за да получите лодката и шей
ната. Направете същото за кучетата, изрежете ги отъ мукавата и
ги поставете предъ шейната въ описаното положение. Вържете пред
ницата на всеко куче съ конецъ, а другите краища на конците вър
жете о предницата на шейната.
Датскиятъ флагъ се прави отъ червена хартия, иа която се
прилепва белъ кръстъ.
Картината ще стане още по-пълна, ако се приготвятъ отъ картонъ изрезки, представляющи членовете на ескимоско семейство. Следъ
изрезванието всека фигура се боядисва съ съответния цветъ за ли
цето и дрехите. Боята на последните се нанася на резки, пред
ставляющи влакната на козината. Същото се прави и за обущата.
ЗаоЪлЪжка за нашия учителъ- Поради липса на средства и
на место въ училището, казаната ръчна работа може да се пренесе
зимно време въ училищния дворъ, гдето изобилния снегъ може да
послужи за изработване на ескимоското жилище съ целия му ландшафтъ. Наредъ съ интересното и здраво упражнение, тая колективна
работа ще даде възможность на децата да се пренесатъ въ живота
на северния човекъ.

Училищна
Илдо

хроника.
I

Висшиятъ учебенъ съвЪтъ.
Целата летна ваканция изтече, а той не бе свиканъ на сесия.
Сегись—тогашната информация, пускана отъ некои ежедневници,
че ще се свика въ втората половина на августъ, не излезе верна.
Види се министърътъ, като политическо лице, е ималъ да урежда
*) Иглото е,т.и\о може да блй.де пзл-Ьпено отъ глина.
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повече партийни въпроси — избори за В. и О. народни събра
ния, отколкото учебното дело. Това е негово право, разбира се, но
затуй пъкъ стана нужда по-сетнЬ презъ учебно време да се
свика съвета. Току преди откриването на камарата той бе свиканъ
за 7 дневна сесия — отъ 9—15 октомври м. г.
Никой не може да каже, че г. министъръ Бобчевъ въобще
е немалъ желанието да свиква това „съвещателно тело", да чуе и
неговото мнение, нито, че това той стори подъ некакво външно
давлеиие. Ето вече две кратки сесии издържа този съветъ и г-нъ
министърътъ съ особена почнть, почти кокетно се е отнасялъ съ
този институтъ. Неговите речи и при откриване и при закриване
съдържаха доста ласкави думи.
Какво е мислилъ за този институтъ миннетерътъ, какъ гледатъ на него и народняпи и прогресивии-либерали за случая не е
важно. Важното е, че още въ първата октомврийска сесия този съвегь успе да се наложи, съумЬ да си извоюва „почнть" и отъ ми
нистъръ и отъ пеговитЬ съветници
министсрскитЬ чиновници.
По известни въпроси съветъть прояви голЬмо единодушие и тона
беше тъкмо тамъ, където можеше да се обезличи. По правилникът).
за училищните настоятелства ирннципътъ за широка децентрализа
ция бе напълно защитенъ и нрокарапъ1). Само единични въпроси
извикваха големи спорове, но това бе повече ла подсили критиката
и да осигури прокарвания принципъ. Другите въпроси съветът..
съ достойнство отхвърли, като не проучени или като не внесени въ
опредЬления срокь. Изпитната система, правилникъгь за допълни
телните курсове, измененията въ закона за нар. просвещение не се
приеха, а отложиха.
Докато отложбата на първите мина безшумно, измененията въ.
закона предизвикаха споръ. По всичко личеше, че министърътъ ис
каше тези изменения да разисква съветъть. Но посл+.дниятъ остана
непоколебимъ. Той застана върху позицията, че тези изменения не
само не съ внесени въ определения минималенъ едномесеченъ срокь
отъ датата на съвета, но по същина и обработка на материята, която
третиратъ, съ повърхни и недостатъчно проучени. Единодушният!.
вотъ, за честь на съвета, отхвърли проекта, а г. министерътъ не се
докачи. На изпроводякъ, кога закриваше сесията, той каза между дру
гото, че съ отхвърлянето измененията въ закона за народното про
свещение, които сметахъ за много важни, не мислЬхъ, че „съветъть
манкира" отъ назначението си, а напротивъ това било отъ желание
да се ироучатъ въпросите и по-правилно да се разрешатъ...
Сесията биде закрита и на г. министра предстоеше или да
свика за друга сесия съвета, или да прокара измененията мимо него,
както що направи съ чл. 91, като общините още оть тази година
ще плащать на държавата за всеки първоначаленъ учитель по 540
') Това 61. най-главната п почти единствена работа на първата сесии
прЬз-ь октомври» м. г.. като но се смЬта п правилника за турското педагоги
ческо училище, което навЬрно ще од.де яа архивата.
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лв. вместо 450 и за всеки прогимназиаленъ по 990 л. вместо 900,
както бе досега въ закона. Министърътъ направи първото. И поне
же чл. 91 третира бюджетна материя, види се, той не спадаль въ
компетенцията на съвета, както що не спадали (!) и измененията на
чл. 345 за университета, по който щелъ да се произнесе академич.
съветъ, затова се внесе въ камарата и прекара още въ първата по
ловина на сесията отъ XV О. Н. Събрание. Види се, членовете на
съвета не могатъ да третиратъ бюджетни въпроси, не могатъ да
знаятъ благосъстоянието на нашите общини... Но въпросътъ е свършенъ, а сега да додемъ на думата си.
И г. Министърътъ свика повторно В. У. съветъ презъ колед
ната ваканция (?) и сега вече не съ определена дата за закриване,
а въ заповедьта бе казано, че на 27 декемврпй се свиква. И тукъ
централниятъ въпросъ бе измененията въ закона, които се усилваха
още съ два отделни въпроса: „Новиятъ гимназиаленъ търговски типъ
училище" и „Новиятъ типъ шестокласно училище". Докато съ об
щите изменения въ закона се целеха покрай подобренията и некои
ограничения и системата на добиваното образование изобщо не се
покътваше, съ тия две въпроса се гонеше цельта да се видоизмени
средното образование.
Но речьта на г. Министра ни открива интимното желание на
м-вото. Самъ той не е противъ, ако се засегне изобщо образовател
ната система: „ . . . не ще е зле, ако при разискванията за прогим
назиалната састема, засегнете въпроса за исканото отъ пЪкои срЬдн
пр-Ьуреждане па прогимиазиитЬ поне въ селата, като типъ на
III класни училища вг, практическо професионално насочване.
У насъ отъ известни години се чува едно ръмжене противъ
образователната система. Това ръмжене далечъ не е изразъ на все
народно негодувание. То влиза повече въ сметките на правящата
класа, която иска да запази науката и местата на държавната тра
пеза за своите синове. Синовете на масата народъ требва да прегърнатъ черния трудъ. За него те требва да се готвятъ още отъ
училището. Днесъ ПОСЛЕДНОТО било нагодено да изкарва умствет
пролетарпапи, който вече наводнилъ страната и следователно, требва
да се направи единъ отливъ отъ средните училища. Иначе този
умственъ пролетариатъ ще я опустоши, опозори. За този отливъ съ
VI кл. типъ училище, за него е търговската гимназия.
Но докато търговската гимназия ще се нареди при многото
други гимназии въ София, „реалните" училища ще бъдатъ разпръс
нати изъ провинциалните градчета и градове, които аспириратъ за
пълна гимназия. При такъвъ единъ възгледъ, при такава постановка
на въпросите учебниятъ съветъ требваше да ги разрешава.
За търговския типъ гимназия и „реалното" училище имаше
мотивировка и разискванията можеха да се концентриратъ, ала за
проекта въ измененията на закона немаше такава и никой не знаеше
съображенията на министерството на предложените за разрешение
въпроси въ такава или онакава смисъль. Но не бЬ мъчно да се до
лови желанието на м-вото. Тамъ редомъ съ хубавата реформа за
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назначаването на прогимназиалните учители се раздаваха и некон
ограничения. Това бе забележката къмъ чл. 85, споредъ която вол
нонаемните учители на часъ и еднажъ ползувалите се съ 9 месеченъ отпускъ по болесть отъ туберкулоза нематъ право на такъвъ
отпускъ. Такзза е прибавеното наказание за учителите къмъ чл. 86
— за административни нередовност да се глобяватъ съ 5—10 лв.
такава е и забележката къмъ чл. 139 — че окол. инспектори да
бъдатъ лични органи на м-вото и пр. и пр.
,
Наистина, тия изменения подлагаха на изпития съвета. По духъ
срещу консервативни има демократични, срещу централистични —
децентралистични. НЬщо повече, класниятъ съюзъ съ едно свое изло
жение по назначаването на прогимназиалните учители идеше да
подчертае предварително едно несъгласие и разгорещяване на страс
тите. Покрай добрите работи въ това изложение той се обявяваше
противъ назначаването прогимназиалните учители отъ учил. н-ства.
За по-голе.мо осветление на въпроса нека цитираме мнението на
тоя съюзъ:
„Щомъ като се направятъ редовни и сльдоват. постоянни по
тоя начинь повечето отъ сегашните волнонаемни на часъ учители,
изменението на чл. 72 става излишно: нЬма вече защо да се прибЬгва до назначаването на тия учители отъ учил. настоятелства. На
истина, ние не знаемъ мотивите, по които министерството предпри
ема такава резка и изненадана промена на сегашния редъ, но каквито
и да бъдатъ тия мотиви, те не могатъ да бъдатъ убедителни не
само отъ гледище интересите на самите прогимназиални учители,
но и отъ гледище интересите на самото учебно дело, защото:
Преди всичко нестабилностьта на прогимназията и на самото
учителство ще се усили още повече. Ако единъ министъръ и не
колцина негови чиновници—и той и те люде съ академическо обра
зование, стоящи далечъ отъ партийните борби и партизански, ежби
—не могатъ да избегнатъ, както това се признава отъ всички вече,
макаръ и не официално дори и отъ самото министерство, влиянието
на тия борби и ежби, то какво ще требва да очакваме отъ единъ
тъй нестабиленъ и по съставъ съвсемъ случаенъ институтъ, какъвто
се явява отъ редъ години училищното настоятелство! Най-долната
партизанщина, най-вулгарните интриги, страсти и дребнави интереси
ще станатъ доминиращи при назначаването на учителите. Учил. на
стоятелство не е още оня институтъ, който може правилно да схваща
интересите и нуждите на прогимназиалното образование. Но въ слу
чая има и друго едно обстоятелство! Ако при назначаването на пър
воначалните учители важи само числото, тукъ важи не само то, а и
специалната подготовка на учителите. Ние не допускаме въ никой
случай това да се оспорва, най-вече отъ м-то, което само е разде
лило предметите на специалности въ ония уч. заведения, които подготвятъ учители за прогимназиите. Впрочемъ, ние и не допускаме
да съществува аргументъ отъ такова естество, та и сметаме за из
лишно да говоримъ по него.
Не сме ние, учителите отъ прогимназиите и средните училища,
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които ще оспорваме благотворностьта на принципа за колкото се
може по-широката децентрализация въ управлението на нашия иародъ. Но ние казваме: нека подигнемъ интелектуалното равнище на
гражданите, нека ги подготвимъ да схващатъ и цвнятъ значението
на училището и тогава спокойно да имъ поверимъ не само назнача
ването на учителя, но и самата уредба и управление на училището,
самия контролъ надъ обучението. Никой не може да оспори, че
тъкмо ние, учителите, сме били открай време, сме и днесь носите
лите на най-демократичните начала въ нашия обществено-полнтически
животъ; не сме ние, следов., които ще се уплашимъ отъ прокарва
нето имъ въ тая или оная область на тоя животъ. Но пие сме също
ония, които не забравятъ, че даденъ демократически по своето съ
щество принципъ може да се обърне въ ножъ съ две острила: споредъ обстоятелствата и условията, въ които той ще бъде прилаганъ,
че следователно вместо полза, често пъти може да донесе вреда и
самъ той да бъде окончателно компрометиранъ, както съ компроме
тирани у насъ маса иначе хубави начинания. Не, ние не допускаме
че това е, което желае м-то, и верваме, че то ще се откаже оть
проектираното изменение на чл. 72. Па ако е въпросъ за прокар
ването въ нашето учебно дело на демократически начала, ние каз
ваме: нима съ назначаването на учителите требва да се почне? Нима
нкма къде другаде да се прокаратъ такива начала съ сигурна увЬреность, че учебното дело може само да спечели?
За техническите неудобства и пречки, които ще изпъкнатъ въ
изобилие при прилагането на новото изменение, ние сметаме за
лишио да говоримъ — тЬхъ е въ състояние да види всеки."
Всичко това не попречи на съвета да се постави на висотата,
която му е отредена и дадена. И въ комисии и въ „общия пленумъ",
както наричатъ заседанията на съвета, спорните въпроси се разре
шаваха въ благоприятна смисъль. Пьрвоначалната колегия, всекога
поддържница на демократичните и децентралистични начала, биваше
подкрепена ту оть министерските чиновници, които държатъ за
предлагаемитЬ изменения, ту оть класните учители. И проектътъ
на измененията мина - възприети добрите начала и отхвърлени
ограниченията. Споровете не ot>xa отъ естество да доведатъ работата
до партизанщина, и по всички въпроси да се явягъ дв+. страни.
Напротивъ, колкото споровете биваха по-горещи, толкова по скоро
се отиваше до цЬльт... Понеже въ в. „Съзнание" бр. 20, е даденъ
подробенъ отчетъ по измененията въ закона, ние нг.ма подробиичимъ. Ще кажемъ само, че борбата на „класните" другари, да останатъ по назначение въ ръцете на министерството остана безре
зултатна. Както се вижда, и отъ самото изложение, тЬ защитяватъ
единъ фалшивъ принципъ, следователно и агрументитЬ имъ беха фал
шиви. И тЬ беха игнорирани и отъ мнозинството и въ комисията
и въ общото заседание. Също и тукъ съветъть не изпълни жела
нието на г. Министра да удовлетвори„ некои среди" и не се изказа
пикакъ да се преуредятъ прогимназиите въ „практическо професио
нално насочване".
Но затова пъкь станаха доста разисквания и по търговската
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гимназия, и по „новия" типъ VI класни училища. Колкото и убедителенъ ла беше г-нъ Д-ръ Димитровъ, едничкиятъ горсщъ защитпикъ на тия училища било въ защитата, било въ специалния си рефератъ, се пакь учебниятъ съветъ въ своето болшинство се изказа протнвъ тЬхъ. Тукъ поне изборните колегии беха съгласни. По гвхъ
станаха интересни разисквания и дори се изказаха лекои смешни
мнения. Единъ професоръ правеше интересни разсъждения като из
лизаше отъ факта, дето отъ едно малко софийско село, Локорско, имало 7 гимназисти — абитуриенти. Това било, защото бащите имъ
нравили сметка, че чрезъ образованието щели да имать синовете имъ
но-голема печала и ие ги оставили да оратъ и копаятъ въ село. . .
Зло наистина! Тия селяни ще наводнягь училищата, гимназиите,
университета и за професорските, за синоветЬ на „големите" хлебъ
не ще остане на държавната трапеза! Ето кое се вика „топтанджилъкъ" — да я карашъ ирЬзъ просото.
Този пъть съветътъ разгледа правилппкътъ и програмата за
допълнит. курсове и ги прие съ малки изменения. Такива съ: пре
делната възрасть 17 гол. вместо 14 за курсистите, нздържката имъ.
да става отъ трите фактора —- държава, окр. съветъ и община. Пър
вата н втората се грижатъ за възнаграждението на преподавателите,
а третата за помагала, помещение и въобще веществените разходи.
Също тъй се прие заможните общини да могатъ да си назначава гь
специални учители за допъли. курсъ. Въпреки настояванието на пър
воначалната колегия тези учители да бъдать въ тежесть и на дър
жавата, както въобще съ първоначалните учители, тЬхната цела за
плата ще изплащатъ. общините, като я внасятъ въ държавното съ
кровище. Такива учители се назначавать за цела година и за нрезъ
неучебното време на курсовете ще се намирать иа разположение
на главния учитель.
Тона е едно добро начало, ако се прокара въ закона, всички об
щини имать интересъ да назначатъ такъвъ учитель, който ще
замества въ работата главния учитель, а и случайно заболели учи
тели и ще се даде възможность па първия да се погрижи за но голЬмата уредба на училищата въ общината.
И «ъ октомврийската, и въ сегашната сесия съвг-тътъ покрай
разгледаните въпроси се натъкваше и на други, които не можеш j
да разглежда по естество, защото противоречи това на правилника
за учебния съв+.ть, но той ги разизкваше и внасяше като благоиожелание въ м-вото. Въ същность по гЬхъ се говореше и разискваше,
но не се гласуваха за окончателно приети, а за такива, като препо
ръчани на м-вото да ги има предъ видъ при бъдните изменения.
Но м-вото не благоволило да има предвидъ октомврийските „благопожелания" и не ги вмъкнало въ проекта. За ТБХЪ се направи
ново предложение. Също тъй сега се внесоха редъ предложения за
изменение въ закона и то се въ по децептралистична п демократи
ческа смисъль.
Ние ие ще ги излагаме подробно. Нашата цель бе да дадемъ
общя картина за работата иа съвета. Подробностите ще се видятъ
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отъ стенографическите дневници, които министерството се обеща въ
скоро време да печати. И въ тази сесия съветътъ доказа, че е единъ
институтъ и необходимъ, и уместенъ, и че това е една гол1.ма при
добивка за народното ни-образование. Въ тези две сесии нЬмаше
„специалисти" както въ юлската, презъ 1910 год. и разискванията
не се отклоняваха, нито пъкъ работата биваше мудна. Също тъй и
г. МинистъръБобчевъ не се опитваше да „влияе" — той не земаше
думата, както г-. Мушановъ и не се изказваше но спорни въпроси.
Любезенъ въ речите си по откриване, той беше по-любезенъ и вь
съвета. Никъде той не каза: „Това м-вото май не обича да въз
приеме". Но се пакъ, както споменахме no-rope, м-вото май не оби
ча да възприема.
И ние се съмняваме да ли г. Министърътъ ще устои на обе
щанието си, дадено въ речьта по закриването на съвета: министер• ството „ще изчерпи въ изказаните отъ васъ мнения и мисли още
по-силна обосновка на своето дело".
„Мненията, които изказахте и по двата типове гимназии: тър
говския типъ и тоя на VI кл. реални училища, съ за мене отъ голЬма цена. Те ще служатъ по-нататъкъ на министерството ми за
осветително ръководство при изучването въпроса за тези типове и
при разрешаванието му".,.
„Вашите пожелания също така ще бъдатъ предметъ на гри•' житЬ и по-нататъшни изучвания. Отъ сега още мога да ви заявя,
че и пожеланието за учебния комитетъ при министерството, който
и мене е занимавалъ сериозно, сега ми се поставя като най-належаще
за разрешение. Азъ не .мисля да учредявамъ една бюрократическа
канцелария, а единъ съветнически институтъ, изходящъ главно изъ
средата на самия учебенъ съветъ".
И тъй г. Министърътъ чува, възприема, има предвидъ, но
„Министерството ми ще проучи вашитЪ мнЬння и ще даде окончатслепъ облпкъ wi тоя законопроекти (кур. Ил.), за да го внесе
своевременно още въ първите дни на втората половина отъ I редо
вна сесия на XV обикновдно народно събрание".
Ние ще чакаме да видимъ резултатите на това проучване,
както и „окончателния обликъ" на проекта. Ще чакаме също тъй
г. министърътъ да се яви горещъ защитникъ на „нашите мнения"
и да се погрижи по-лесно да бъдатъ прокарани, защото както ка
зва самъ „има задъ себе си" и нашето съгласие.
Прокара се или не прокара нашето мнение днесъ, утре това
ще стане. То не е наше, то е на целото учителство, което съветътъ
представлява, то е на демократич. часть на нашия народъ. Народътъ,
това е факторътъ въ държавите. Бавно, ала сигурно той се буди и
завладева крачка по крачка свои правдини, свои блага. Учителството,
това е факелътъ на науката. И когато и учителство и народъ се
едушатъ и станать борци за демокрация, тогава всичко, несъгласно
съ началата на демокрацията, рухва.
У насъ псуватъ учителството, псуватъ го и въ камарата, наричатъ го противонародно, ала то отъ всички среди е най-близкото до
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.масата народъ, а не до правящия пародк. И въ такъвь случай
ние не виждаме опастность въ известни противодемократични аспирации. Колкото те бъдатъ по-остри и крути, толкова по-скоро се
подготвя тЬхното рухване. Каквото и да се приказва, училището
служи на демокрацията. Затова и виковете противь сегашната обра
зователна система, съ противъ демокрацията. Тя повишила повече
общото образование, но не нвкакво професионално или „реално". А
общото образование може да подготвя умствени пролетарии, но тези
пролетарии иматъ четери очи, защото владеятъ науката, а послови
цата казва: „Науката е четири очи". И съ тези 4 очи човекъ поскоро ще си пробие пъть въ живота, отколкото всЬки другь.
Прочее, не пипайте господа тамъ, дето е деликатно, защото
ще дезорганизирате, вмЬсто да творите.

И- Р-

И-

По днешния нурсъ на просветната политина.
Опскцнство или

„са.ио/фииость".

Ний имахме случая на, не.колко пъти въ страниците на „Ново
училище" да отбележимъ некои типични факти, които характеризиратъ днешния курсъ на политиката, която следватъ ръководителите
на нашата Просвета. Тези факти се допълватъ постоянно отъ днев
ния и професионалния печатъ, който бележи делата на големи и
малки управници; те се допълватъ и отъ проектите за правилници
и закони, които м-вото на просветата състави въ последно време.
Отъ тия факти насъ ни интересуватъ въ тоя моментъ опия, които
могатъ да илюстриратъ насоката на възпитанието, която иска да
прокара зз сега въ училищата м-то на просветата. И ако искаме съ
две думи да определимъ къмъ къде се движи въ тази область
днешната просветна политика, ний ще отговоримъ: между опскунсш60IH0 п демократизма. Днешните ржководни фактори на възпита
телното ни дело се бъхтятъ между тези два принципа, като между
Сцила и Харидба на старите гърци. Ще достигнатъ ли тЬ въ тия
си усилия до нНкой край, намъ е неизвестно. Но преди да иаправимъ нашите обяснения и заключения по този въпросъ, ний ще наведемь по-пресните факти, които идатъ да потвърдятъ мисьльта ни.
Самото м-во ни дава два документа, отъ които ясно изпъкватъ
двата противоположни полюси, на които то иска да постави полити
ката си по възпитанието. На 24/ХП 1911 год. м-ръ Бобчевъ, като
описва деятелностьта на М-то на Нар. просвета презъ 1911 г., като
излага „усиления" и „ползотворния" трудъ, който е билъ положенъ
за подобрение на нашето учебно дело отъ страна на м-ра, дохожда
до заключение, че учебното ДБЛО И учителското достойнство ще се
издигнатъ до една висота „недосегаема отъ упреците и всекиднев-
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ната критика" не само, когато самото м-во се придържа строго у
законите на страната, но и когато се „упражнява строгъ контролъ
върху подведомствените му органи". „Едно добро законодателство,
целесъобразни упътвания и наредби, придружени отъ личенъ примеръ, уместни и навременни съвети и зрелообмислени постъпки,
ето средствата, съ които, споредъ мене, може най-ефикасно да се
действува въ това направление." Архивъ, г. III, кн. 4. Значи сираведливостьта, законностьта, строгия контролъ, упътвания, личния примеръ, уместните и навременни съвети, изобщо попечителството на
добрия баща и настойникъ, т. е. министра и неговите чиновници,
ето средствата, за да може учительтъ да се издигне на недосегасма
за критиките висота.
На 27/ХП 1911 г. пакъ същия г. Бобчевъ, подкрепенъ отъ
началника на среднето образование Д-ръ 3. Димитровъ, издаватъ
окръжно № 30561 до директорите на пълните и непълни ср!дии
училища, въ което между другото се чете следнето: „тъй също да
се разгледа и принципа за самоуправлението (Self-government) и
за другите класове. Тази ш кол ска система, която си има началото
въ Америка, а сега твърде много се практикува въ Швейцария не
е въ същность американска система, ами една необорима консеквенция на всека сериозна педагогика, понеже въ нейните основи стои
принципа на самодейностьта и самоотговорностьта. Да ли най-после
нЬма да укаже самоуправлението своето благотворно влияние, като
чрезъ него ще се даде възможность да се култивира общественото
мнЬние въ училището и да стане единъ важенъ възпитателенъ факторъ?" Наистина тези цитати повидимому не се отнасятъ до единъ it
същъ въпросъ. Въ своето изложение по „дейностьта и пр." г. М-ра
иска да покаже коя училищна политика би постигнала резултати, да
постави учителя на местото му. Въ „окръжното" пъкъ се препо
ръчва „дисциплинарна система" за възпитанието на гимназиститг,ученици. Въ действителность обаче не може да се раздели така
въпроса, защото не може поставения подъ опекунство учитель да
развива духъ на „самодейность" и „самоотговорность" у питомците
си. Или възпитателя е „самодейно" лице и чрезъ това подтиква
къ.мъ същото и своите възпитаници, или той е недорасълъ и като
действува подъ настойничеството на „зреломислящето" си началство,
ще подържа същите отношения и той отъ своя страна къмъ възпи
таниците си.
Че м-то не е мислило да поставя единъ подъ опека, а да под
тиква другите къмъ „selfgovernment", но че въ неговит-fc действия
на всЪкъде се разкрива констатираното отъ насъ противоречие, може
да се види отъ много досегашни негови постъпки. I-во по отношение
на учителите: 1) окръжното отъ м. мартъ, въ което се искаше да
се постави подъ насоката на министерския замахъ отъ София про
цеса, на обучението въ всичките училища изъ България. 2) строгиятъ
виговоръ, който г. м-ра направи на плевенските учители, когато ТБ
се оплакаха право нему заради неколегиалнитв домогвания на софий
ските учители. 3) наставленията, които пакъ г. м-ра даде на члено-

Училищна хроника

57

ветК отъ управителния съве.тъ на класния учителски съюзъ но от
ношение критиките, които съюзния органъ правилъ на м-то. Тука
вече, действително, г. м-ра влезълъ въ ролята на „зреломислящъ"
настойникъ и подръпналъ ухото на непослушните си деца и то на
онези, които целото класно учителство е поставило да изразяватъ
неговите болки и желания. 4) Конференциите, които г. м-ра устрои
съ директори и инспектори — началствующитв лица — по важни
реформи въ правилници и закони и тъкмо въ онова време, когато
заседаваше или требваше да заседава учебния съветъ, т. е. онова
учреждение, въ което влизатъ представителите на „подведомстве
ните". 5) Онези утешителни думи, които м-ръ Бобчевъ изказа въ
народното събрание за утеха на ония г-да нар. представители, които
укоряваха и псуваха тъй зле учителството, тогава г. Бобчевъ, каза,
че той щелъ съ строгъ контролъ да отстрани всичкото онова зло,
за което се говорило. 6) Думите, въ изложението по „дейностьта"
и пр., които нитирлхъ въ началото на статията и най-сетиЬ 7) Увсличаваиие числото на контролния нерсоналъ — инспекторите.
Тона съ факти отъ, дейностьта на М-вото, които ползуват),
стремежа му да постави учителите подъ своето настойничество.
Проектът:, за изменението на чл. 72 отъ закона, съ което се лапа
назначението па прогимназиалните учители на настоятелства, изме
нение, което, между впрочемъ казано, е едно отъ най-симпатичните
дела на м-то, както и запазването изборностьта на главните учители
въ първоначалните училища, съ пъкъ факти, които до известна
степень противоречатъ на политиката на опекунство къмъ учителя.
И третирането на учениците огъ м-то е същото. Докато съ цити
раното окръжно се препоръчва тъй горещо развитието на самодейиостьта, увеждането на руската униформа води къмъ задушавание
на всеко самочувствие у ученика, изобличава онази подозрителпость,
която училищната власть има къмъ него, както и онези казармени
похвати, които се прилагатъ въ делото на неговото възпитание. Съ
щите резултати ще дадатъ и постоянните наставления за строги из
пити, полканванията за строга изпитна система.
Разбира се, че не можемъ тука да влизаме въ подробни обяс
нения на тази министерска колебливость по единъ въпросъ, по който
требва да се действува решително. Наистина, горчивиятъ опить на
българската действителность ни е показалъ достатъчно, че съ редки
изключения, едва ли некога м-то се е долавяло до една определена
училищна политика изобщо и частно до поддържането на една оп
ределена възпитателна система. Колективните усилия на учителството
въ това отношение съ направили много повече. И ако има единъ,
тласъкъ къмъ напредъкъ; една по-крепка традиция въ това отноше
ние въ нар. просвета, това се длъжи преди всичко на усилията на
учителството. И ннй очакваме отъ частната инициатива и за напредъ
много повече, отколкото отъ инициативата на м-то. Но това не ще
рече, че министерските действия въ тази область съ безь значение,
особено тогава, когато ги ш.жламе тъй шатки, неустановени. За това
ний ги критикуваме, затова пий искаме да си обяснимъ произхода имъ.
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Въ техъ ний ясно виждаме отразена, така да се каже, психо
логията на онази партия, която сега е на власти Това е партията
на българските първенци, чорбаджии, на хората, които действител
но се считатъ призвани да ръководять, да упътватъ и които
считатъ, че другите требва да имъ се покоряватъ. Естествено, че
духътъ на новото време си е пробилъ до известна степень пътека
въ главите на некои нейни представители и те, като следватъ на
соките на своята среда, същевременно се виждатъ принудени да
правятъ концесии на нуждите на сегашния моментъ. Но макаръ че
за насъ обяснението на интересующите ни факти е ясно, необхо
димо е да констатираме, какво носятъ те за делото на възпитанието.
М-то много се самооболщава, ако верва, че силниятъ контролъ ще
тласне възпитанието на учащите се въ единъ правиленъ пъть. Не
че контролътъ на властьта е излишенъ или вреденъ самъ по себе си,
и за това не сме ние, които ще отречемъ на държавата правото на
контролъ надъ учебното дело. Но ний не можемъ да удобримъ кон
тролътъ въ онази форма, въ която иска да го практикува м-то, за
щото той не води къмъ подтикване на учителя къмъ ползотворна
дейность, не води къмъ подбуждане на учителя да се предаде на
своята учителска работа, но вниса грубото партизанство въ учили
щето, разклаща издъно основите на учебно-възгштателното ни дело.
Отъ кого иска м-то да се упражнява тъй желания оть него контролъ?
Не отъ началници ли, инспектори и директори, които м-ръть си
избра отъ своята партия единствено по ценза: какви заслуги има
кандидата за началство къмъ партията? Мисли ли м-то, че сладките
думи за отечески отношения къмъ подведомствените ще прикриятъ
оня партизански маниеръ, съ който тези наставници се добраха до
постовете си? Детето слуша баща си и му се не сърди, даже ко
гато той го понабие затуй, защото то му е напълно преданно, има
пълна вера въ него. Съ какво съ спечелили обаче доверието на
учителството сегашните негови началници? Съ познанията си ли, педагогичния си похватъ ли или съ доблестьта и силата на своите
характери? Какво ще донесать за учебното дело тези надежди върху
началствующия персоналъ се вижда още отъ онази упоритость, съ
която м-то отрича да разпростре принципа на избираемостьта на
този персоналъ оть учителството, и отъ опита му да постави око
лийските инспектори подъ произвола на централната власть. Тьзи
резултати се виждатъ също и отъ окръжно № 11233 на Севлиев
ския окол. началникь, съ което той се провъзгласява за върховенъ
контрольоръ надъ учителите въ околията си, и за което той до сега
не получи наказанието си отъ дето требва.
Ето защо ний напълно поддържаме, че не е системата на опекунство, която ще избегне учебно-възпитателното ни двло. Тя ни е
старо завещание отъ едни патриархални отношения, времето на кои
то отдавна изтече, за да може на техъ да се основе една модерна
възпитателна система. Опитътъ да се оживятъ тези отношения
води къмъ затвърдяване въ училищата на онова партизанство, съ
които нашите управляющи котерии разтройватъ целия държавенъ
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организъмъ. Този опитъ отъ друга страна влиза въ най-резко про
тиворечие съ „необходимите консеквенции на всека сериозна педа
гогика", въ основите на която лежатъ принципите на „самодейностьта и самоотговорностьта". Ний искаме и ний ще подкрепимъ
онази училищна политика, която, като държи сметка за тези „нсоборими консеквенции", създаде условия и на учителите и иа уче
ниците да се предадатъ на „самодейность".
24.1-911 г.

Външна хроника.
Допълнителното образование въ разнитЕ страни.
На всекъде посочватъ, че добитите знания въ първоначалните
училища съ недостатъчни за бъдащитЬ граждани. Децата, които
свършватъ първон. училище, не съ подготвени за живота. Налага
се да се допълнятъ и разширятъ знанията, дадени на детето отъ
първоначалното училище; да се даде на детето подходящъ занаять
и му се подпомогне да се усъвършенствува въ него. Като едно отъ
лекарствата се посочва допълнителното образование.
Това образование еднакво интересува учителството въ разните
страни. Международпиять конгресъ по първоначалното образование,
който заседава въ Парижъ прЬзъ м. августъ 1910 година, се занима
съ този въпросъ и изказа следното мнение:
„ 1. Абсолютно необходимо е да се продължи, следъ първо
началното образование, възпитанието на младежите отъ двата пола,
за да се провери, затвърди, допълни и развие първоначалното възпи
тание на младежите, които не биха могли да продължатъ по-нататъкъ своето образование въ професионалните и средните учебни
заведения.
„2. Всеки младежъ требва да научи единъ занаять споредъ
своите наклонности. За да се постигне това требва да се създадатъ
работилници, които да иматъ непосредствена връзка съ училищата.
„3. Техническото обучение (чиракуването) требва да се допъл
ни съ едно задължително образование, което най-вече да се отнася
до професията на младежа.
„4. Практическата страна на това образование не требва да
става причина да се. занемари гражданското социално възпитание на
младежите отъ двата пола: напротивъ, то требва да се разшири
чрезъ идеите за международната солидарность и мира, чрезъ правото.
„ 5. Требва да бъдатъ посветени поне 5 часа на седмица на
това допълнително образование, до като трае обучението.
„ Въ земледелческнтЬ областта допълнителното образование
требва да бъде давано презъ зимния сезонъ.
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„ 6. Лицата натоварени съ ръководението иа допълнителното
образование требва да еж подготвени специално за тази работа.
До колкото е възможно, това образование требва да се дава огь
сиециаленъ персоналъ".
Съ проучваиие на допълнителното образование се е заелъ и
Българския учителски съюзъ. Съюзъть е поставилъ този вьпросъ,
въ дневния редъ на идния си конгресъ. За да подпомогнемъ на
шето учителство въ разрешение на въпроса, пий ще дадемъ кратки
сведения, какъ той с поставенъ другаде. Ето ги:

RH ГП ия.
Организирането на вечерното и допълнителното образование
отъ всички видове е предоставено па местните училищни пласти
на всека околия. Всека училищна власть урежда класове но от
делните предмети, курсове по родственни предмети и пр. сгюрсдъ
местните нужди. Така за онези, които работятъ въ разните занаяти
иа окръга се уреждатъ технически класове и курсове, за момичетата
-— курсове по стопанство и пр. Въ по-големите центрове се осно
ва вать художествени и технически колежи, които иматъ високъ образователенъ кръгъ Заедно съ това допълнителното^ образование е
уредено така, че момчетата и момичетата, като нануснать основ
ното училище, могатъ постепенно да следватъ оть първия допълните.тенъ класъ до класическия колежъ.
Разноските се понасятъ отъ местната учебна власть, обаче
последната се субсидира отъ държавата (Board i f Education). Тези
субсидии варииратъ спорецъ характера на извършената работа и
зависятъ отъ редовното посещаване на учащите се. Техното нзплащание става споредъ изпълнението на известни условия, изтъкнати
отъ Board of Education въ неговите правила за техническите,
художеств. и други видове допълнителни училища.
Преподаването въ разните степени допълнителни училища
става въ некои случаи отъ учителите на дневните основни и сре
дни училища, а въ други случаи (особно въ техническите и худо
жествените училища) то става оть специално ангажирани за това
учители. Обаче, дневните учители не съ задължени да служать въ
вечерните училища и съ свободни да асперирать или не за работа
въ тези училища. Некои местни училищни власти ие позволяватъ
на техните дневни учители да зематъ повече отъ определеното чи
сло неделни часове въ вечерните училища, по причина, че продъл
жителното имъ участие въ дневното и вечерното училище пред
ставлява големо напрежение и пречи на доброто изпълнение на
техните задължения.
Посещаванието на учащите въ вечерните и допълнителни учи
лища е свободно и всеко дете, което посещава некое признато
дневно училище или е no-младо отъ 12 години, не може да ги по
сещава.
За сега се основаватъ въ разните окръзи детски бюра, които
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иматъ за цель да намерятъ на децата подходяща работа следъ напущането на училището. Има надежда, че тези бюра ще упражняватъ големо влияние за посещаванието на допълнителните класове,
понеже следъ намерванието на работа, на децата ще се съветва
да си продължатъ учението; отъ друга страна ще се насърчаватъ и
самите господари да считать това посещаване на вечерните класове
нЬколко вечера прЬзъ неделята като единъ видъусловие, входяще въ
условията на службата.
Board of Education прави усилия да разпространи курсовата
учебна система така, че наместо да посещавать класове по отделни
предмети, учениците въ вечерните класове да получатъ образование
по определено число родствени предмети.
Резолюцията па конференцията въ 1910, приета въ годишната
конференция на националния съюзъ на учителите, държана въ Ply
mouth Easter 1910.
Конференцията е на мнение:
а) никакво освобождаване отъ посещаване на училището не
може да стане до 14 годишна възрасть;
в) всека наемна работа за децата до 14 гол. възрасть. вънъ
отъ училищните часове, да се забрани отъ закона;
с) следъ осигуряването на тези условия требва да се въведе,
като съставна часть въ задължителната национална система на народ
ното образование, посещаването на допълнителните училища отъ 14
до 18 год. възрасть, въ връзка съ условия, които требва да опазватъ младежите отъ несъответно физическо и умствено претоварва
не, обаче конференцията се енергично противопоставя на принуди
телното посещаване на вечерното училище до 14 год. възрасть, като
заместваще посещаването на дневното училище;
(1) местните училищни власти на всеко графство и неговъ градъ
требва да иматъ зл постояненъ дългь да отиущатъ съответните суб
сидии за подобно допълнително образование;
e) всеки наематели на лице по-младо отъ 18 год. възрасть
требва да има за постояненъ дългь:
1) да го облегчава да посещава допълнителните класове прЬзъ
такъвъ периодъ отъ време и въ такива часове, както се изисква
отъ закона и
2) да дава имената на такива младежи на местната власть при
нейното поискване;
f) На всички наематели требва да се забрани, подъ страхъ на
наказание, да наематъ или да продължаван- да наематъ н1,кое лице
по-младо отъ 18 год., което не показва периодически карта, удостонг-риюща посещаването и доброто му поведение въ допълнителните
класове или въ други образователни учреждения, предвидени въ закона.
Изпълнителна резолюция отъ 1907 г., потвърдена отъ из
пълнителния комитетъ на националния съюзъ на учителите въ 1907 г.
Вечерни училища.
(Задължително посещаване).
Изпълнителната комисия като признава нуждата оть секундарното (прогимназиално) образование за всички способни деца и подчерква
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неговото осъждане при днешните икономически условия, като взема
предъ видъ образователната загуба, която господствува вследствие
на това, че децата напущатъ училището въ ранните години и обща
та пренебрегнатость на средствата на образованието отъ 14 до 17
год. възрасть въ столицата и Отъ 12 или 13 год. до 16 или 17 г.
въ провинцията, изказва се въ полза на системата на задължително
то посещаване на вечерното училище, като единственъ практически
начинъ за запазване и усилване на оная образователна подготовка
за живота, която децата съ придобили въ основното училище.
„Като земаме предъ видъ, че тежестьта за изпълнението на за
кона требва да лежи върху наемателите, които требва да даватъ
облегчения за посещаване на вечерните училища и класове или на
други образователни институти, като намаляватъ значително работ
ните часове за всички наети отъ гюл, младежи до 16 или 17 год.
възрасть, и че последните требва да представятъ свидетелства за
своето редовно посещаване, добро поведение, прилежание и пр.
„Като земеме предъ видъ също, че преди всичко законода,
телството треба да е нагодено въ тая смисъль, щото да намали ча
совете на работното време на младите до 16 или 17 год. възрасть,
като имъ даде възможность да продьлжаватъ тьхното обучение безь
извънредни физически и умствени напрежнения" — решихме
(гледай, юрнята резолюция).

Книжнина.
с. с.
Д-ръ Д. Гаврийски — „Образователни ценности въ поезията
на Ив. Вазовъ. Издава Ив. Г- Нгна товь — София.
Подъ горния надсловъ наскоро излезе отъ печатъ една книга,
на която автора е г. Д-ръ Д. Гаврийски. Както казва самъ той, тя
била откжелекъ отъ единъ трудъ върху образователните ценности
въ произведенията на българските писатели отъ Паисия до К. Христовъ и Яворовъ. Съ тази книга г. Гаврийски иска да посочи „на
г. г. преподавателите по български езикь, както и на всички онези
учители и родители, които се интересувать отъ целостното обра
зование на българските младежи, само една страна отъ произведе
нията на нашите писатели, — педагогическата (к. ав.)
Това той базира на много верния принципъ, че, искуството,
безъ да си постави образователни задачи, единъ пмть отгово
рило достойно на естетпчнитЪ пи потрЬби, съдържа въ себе и
образователни цЬнностп. които не могатъ да се игнориратъ
(к. м.) На стр. 9 и 10 въ своя уводъ авторътъ още добавя: „ча
стно поезията съдържа най-плодотворни образователни ценности и
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единъ народъ, който не е съзрелъ имено тази страна на своята по
езия, е лишилъ самъ своите приемници отъ едно грамадно култур
но наследство".
Въ книгата си г. Г. се спира само върху поезията на Вазова,
по-точно — - само върху неговата лирика. Самата работа разделя на
четири части: 1. Поетътъ и неговото дЪло; 2. Отечество и иародъ; 3. В-Ьчииять свинксъ и 4. Поетътъ — учтпель.
Въ първата часть съ цитати изъ разни Вазови стихотворения,
г. Гаврийски иска да изтъкне, че и самъ поетътъ, когато е писвалъ
своите произведения, писвалъ ги е преди всичко съ образователни
тенденции. Макаръ за известно време да настъпило разочарование
въ поета отъ този народъ, който не го билъ разбиралъ, се пакъ,
той отново съ по-силенъ жаръ се предава на същото това дело: да
буди съзнанието на своя народъ, да дири отзивъ въ неговото сърдце
и да го издига къмъ висините на Олимпъ.
Въ втората часть, чрезъ цитати изъ други Вазови стихотворе
ния, г. Гаврийски ни изтъква поета като горещъ патриоть, който
силно люби България съ нейните природни хубости, съ нейните
благонравни синове и дъщери, съ нейните добри и лоши страни,
които се не съ били толкозъ лоши, както другите нации.
Въ третята часть пъкъ ни предава възгледите на поета върху
живота, неговата любовь и мечти, а особно туй последно настроение
у Вазова да дири утеха, наслада и упоение въ чистата природа, далечъ отъ жестокия животъ, тъй като натискащата го старость му
отнима вече енергията да се бори и издига своя народъ — нещо,
за което той въ младини доста помечта.
Наи-после, въ четвъртата часть ни се рисува Вазовъ като учи
тел ь, по-точно като нравоучитель на българите, който силно верва
въ безсмъртната светлина („Не се гаси туй, що не гасне"), който
силно се опълчава противъ войната като средство за разправа между
народите и който искрено тъжи за тези, които живеять въ големата мизерия. Ненамирайки, обаче, истинските причини на тези тег
лила, поетътъ вини невежеството за всичко, и, като единъ утопистъ,
той пее:
Сейте ламтежъ къмто правда божествена,
Сейте любовь — не вражда.
Милость въ сърдцата и обичь мъжествена
Къмто дълга и труда!
Азъ немамъ възможность да се спирамъ подробно върху тру
да на г. Гаврийски; за това би требвало да се разгледа не само
туй, що ни е далъ, но и туй, кое и какъ е подбралъ и до колко
той е вникналъ въ същината на работата, съ която се е заелъ. Спи
рамъ се надъ този трудъ, понеже той не требва да мине незабелезанъ особено отъ учителите и възпитателите, защото, наистина,
г. Гаврийски навреме подема единъ много важенъ въпросъ въ де
лото на образованието, а имено, какъ да се използувать и въ що,
нашите родни поети и писатели за възпитанието на нодрастещето
ни поколение.
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Идеята на г. Гаврийски е и оригинална и ценна. Всеки културенъ народъ си има своите идоли въ лицето на известни гениални
мислители, поети, художници и др. т. Tfe съ неговите водачи и твор
ци на идеали и насочватъ неговия прогресъ все кьмъ нови и нови
хоризонти. Ето защо, младежьта всекога е дължна да ги изучва и
да имъ подражава.
До колко, обаче, г. Гаврийски сполучливо е подбралъ писате
лите, които изразяватъ целостното сърце на българина и които
биха имали значение като бъдащи културни водители и творци на
идеали за българската младежь, ще ми позволи да не се съглася на
пълно съ него. Споредъ нашето убеждение днесъ, преди всичко нема такъво целостно българско сърдце, нема следователно и такива
поети, които да изразяватъ тая цЬлость, тъй че да съ пълни твор
ци на бъдащите ни идеали. Днесъ и въ средата на българското
общество се извършва едно разнищване, едно разделяне на строго
различни интереси, което, естествено, донася промена и въ целата
психика, rewp. чувствата и идеалите, на ТЕЗИ диференциращи се бъл
гарски съсловия.
Освенъ това, много важно е, когато се избиратъ поети, които
ще се посочватъ като съкровищници на идеали, да се знае, дали на
истина те могатъ да бъдатъ такива. Г-нъ Вазовъ е ноетъ на ста
рото поколение, и се показа неспособенъ даже да схване тенденци
ите на общественото развитие; той поради старческата си вече немощь тръгна по гори и по долини да си пее за разтуха и да търси
своята муза; а по мирогледъ той се явява като единъ обикновенъ
утопистъ безъ здравъ погледъ кьмъ бъдащето и затова не зная, дали
би можалъ днесъ да ентусиазирва младежьта и да й посочва жизне
ните идеали. Днесъ младежьта, макаръ доста неуко, долавя други
обществени тежнения, защото, като по-реални, по й допадатъ; тя не
се задоволява съ плачовете на ония несретници въ живота, които
само безпомощно и лигаво плачатъ. Не разбираме защо г. Гавр. не
се спира по-обстойно на ония места на нЬкои отъ писателите ни,
които днесъ, наистина, могатъ да имать образователна цена и да
увличатъ нашата младежь, която, като че ли повече бега къмъ пре
водната литература.
При това, и при разглеждането на Вазова, г. Гаврийски не под
бира само онези места, въ които може до известна степень да е полезенъ и Вазовъ, а ни рисува поета нзцело съ добрите и лошите
страни въ неговата лирика.
Но книгата има и добри страни. Тя е оригинална по своята
замисъль, въ нея има и опитъ за системно разглеждане на образо
вателните ценности въ поезията на Вазова. Ето защо ние я препо
ръчваме, като пръвъ по-големт. опитъ въ тази насока.
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Въ описването му презъ третата година -ще участвувать: : '
Алексиевъ Д-ръ Н., Анастасовъ Ем., Вългарановъ П., ВанковъН. Ha.,
•"" Великовъ Ив., Гаврннски Д-ръ Д., Ганевъ Хр., Гевгаловъ Ст.,
Георговъ Д-ръ Ив., Герасковъ М., Го.твмановъ Г,, Теорчевъ Д.,
Денчевъ К., Дечевъ Ст., Димитровъ Д-ръ Д., Добревъ Илия,
•-- Домусчиевъ К. П., Дочевъ П., Каблешковъ Ст., Казасовъ Д.,
Калянджиевъ Ц., Катранова М~ Кацаровъ Д., Коюнджневъ Д. Ив.,
, Лазовъ Д., Левенсонъ Д-ръ У., Негенцозъ Г,, Негенцовъ Д.,
Негенцозъ Д-ръ Хр., Ннколовъ М. Д., Пастуховъ Ив., Пенчевъ Г.,
Площаковъ Ив., Радославовъ Ад., Савовъ Йорданъ, Стойновъ Н.,
Стояновъ Ив., Стояновъ Хр,, Стоянчевъ Н., Тодоровъ Ив л
Филиповъ Н., Хаджневъ Хр., Христовъ Ан., Цонеаъ Д-ръ П.,
Ц^новъ Кр., Чанковъ Ж., Чешмеджневъ Ат., Януловъ Ил. и др.
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