_jrofl._jy.'

jjggj-jPM _и жке-1вРий-

Кн. Ix и х.

ПЕДАГОГИЧЕСКА
ПРАКТИКА
МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ ЗА ОСНОВНИ УЧИТЕЛИ
Редакторъ Антонъ Борлаковъ.
Пнт. Борлаковъ.

Какво можемъ да вземемъ отъ Далтонския планът
Далтонскиятъ планъ за обучение не може да се приложи
въ нашето училище, защото за това се изискватъ условия и при
способления, каквито едва ли ще имаме въ близко бъдаще; нача
лата, върху които e изграденъ, както и некои отъ похватите, съ
които си служи той, могатъ до известна степень да бъдатъ из
ползувани, за да се отстранятъ много отъ грешките и недоста
тъците на сегашното ни класно обучение. И въ последнето може
да се даде широко место на ученищката инициатива и самодейность; и въ него може да се приложи основното начало на
Далтонски планъ:
— Ученикьтъ да се учи салъ, като работи самъ; учительтъ да го ржповоди и наплтва
въ работата и да лу
полага сало тогава, кога ученикьтъ дири неговата помощъ
или чувствува нужда отъ нея.
. . ч
Приложбата на това начало въ класното обучение налага редъ
промени въ сегашната ни учебна техника. Въ каква насока треб
ва да бъдатъ извършени те. ни показватъ тъй наречените "ме
сечни договори за работа", съ които си служи системата на мисъ
•Parkhurst. Съ тия договори на учениците се посочва предвари
телно ясно, точно и подробно, какво ще се учи и какъ ще се
учи презъ даденъ месецъ!; посочватъ се целите на уроците, ко
ито ще се разработватъ; изтъква се значението и стойностьта на
знанията, които ще се усвояватъ; обммслятъ се и се установява
плана, по който т е могатъ да бъдатъ получени и усвоени; по
сочватъ се и източниците, отдето могатъ да се черпятъ потреб
ните материали, за да бъде изпълненъ той, и следъ туй се предостгвя на учениците да изпълнятъ отъ него ВСИЧКО онова, що
могатъ да извършатъ съ собствени усилия. Съ подобенъ похватъ, макаръ и не въ същата мерка. можемъ да си служи и
при класното обучение. Целите на уроците, които ще се разра1) ВИЖЪ ст. „Далгонски планъ" въ I и I! т. г.
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ботватъ, могатъ и требва да се съобщаватъ конкретно и ясно неколко дни по-рано отъ часа, въ които ще се разработва учебното градиво. Това, както, показва досегашната приложба на "Дал
тонския планъ", има големо ^значение за успеха на обучението.
Като знае, какво ще учи презъ известенъ день или часъ, ученикътъ ще се стреми самъ да научи нещо за него, било като наб
людава въ околната природа или въ човешкото общежитие, би
ло като разпитва близки и познати, било като се рови изъ книж
ките си и чете. Ако къмъ голото съобщаваме целите на пред
стоящите уроци прибавимъ и неколко къси, но ясни и точни
упътвания, отде и какъ могатъ да се намерятъ потребните ма
териали за техъ, — ние ще потикнемъ и улеснимъ ученика саме
да подири и намери поне часть отъ знанията, които ще бъдатъ
предметъ на нашите уроци. Съ това съвсемъ нема да се убие
интересътъ на учениците къмъ разработваните въ класъ уроци,
както погрешно мислятъ некои, a напротивъ, ще се осигури и
засили, защото при самостоятелното извънкласно дирене всеки
ученикъ бездруго ще се натъкне на редъ мъчнотии, на редъ въ
проси проблени, които ще го каратъ да очаква съ нетърпение
урока, въ който последните ще намерятъ своя оттоворъ. Отъ
друга страна, самолюбивото желание на всеки учебникъ да из
несе при разработката на урока онова, що е виделъ, чулъ, прочелъ, изпиталъ и научилъ, да покаже своите открития и знания
и предъ другари и предъ учитель, ще го кара също да очаква
съ нетърпение и съ жиаъ иптересъ урока.
Все по същите съображения и помагала, съ които ще се
работи презъ известенъ учебенъ часъ, требва да се поставятъ
въ класната стая неколко дни по-рано отъ деня, определенъ за
урока. Т е ще посочватъ мълчаливо, но ясно предмета на послед
ния, ще припомнятъ виденото и чутото и ще каратъ учениците
чрезъ наблюдения, разпитвания и четене да допълнятъ и разширятъ сами представите си за предметите, изобразени или пред
ставени въ изложените помагала. • Окачете, напр., въ учебната
стая въ понеделникъ Шмайлъ - Кюловата картина "катерица" и
съобщете на учениците си, че т е ще учатъ за това животно въ
идния четвъртъкъ; прибавете при това, че за катерицата има
хубави и интересни разкази и въ читанката и въ други детски"
книжки и имъ посочете, въ кои имено. Първата работа следъ
това на вашите учиници ще бъде да прировятъ тия книжки, да
намерятъ разказите и да ги прочетате, после да разпитатъ близ
ки и познати за живота на катерицата и най-после Д а споделятъ
своите впечатления и знания съ другарите си, преди още да е
дошълъ определения урокъ:
— Азъ прочетохъ въ една "Светулка" за катерицата туй
И туи. . . .
— А пъкъ азъ въ една "Детска радость", какъ една лиси
ца изяла една катерица. . . .
— "Татко пъкъ ми разказа, какъ намерилъ, като ходилъ на
ловъ една малка катеричка, паднала отъ едно дърво. . . .
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И занизватъ се разкази, повдигатъ се другарски препирни,
които само очаквания урокъ ще може да разреши напълно . . .
Те с ъ и най-хубавата, най-естествената и най-пълната подготов
ка къмъ него, и извършена вънъ отъ класа свободно.
Да вземемъ другъ примеръ. Предстои ми въ петъкъ урокъ
по отечествена география : за Дунавъ и градовете край него. Въ
понеделникъ съобщавамъ предмета на урока, показвамъ неколно
илюстровани картичии съ изгледи на крайдунавски градове, посочвамъ и детски книжки и списания въ които може да се про
чете нещо за тия градове. До петъкъ и окачената на стената
карта десятки пъти ще бъде прегледана и имената на градо
вете ще бъдатъ научени, и детските книжки и списания.ще бъ
датъ прелистени и прочетени, и илюстрованите пощенски картички
у дома ще бъдатъ прировени и разгледани. Въ петъкъ ще имамъ
за урока богатъ и разнообразенъ материалъ. събранъ и донесенъ
отъ самите деца и на мене ще осине Да% ги напътя да го подредятъ, систематизиратъ и пояснятъ. .Сзмиятъ урокъ започва
непринудено съ разказите на учениците за онова, що т е с ъ от
крили и научили, и съ въпросите, на които т е не с ъ могли да
намерятъ отговоръ. Потокъ отъ впечатления, бележки, разкази,
въпроси, който съ участието и помощьта на ВСИЧКИ постепено се
управя. канализира и избистря, докато добие съдържанието и
формата на систематизираните знания, които искамъ да получатъ моите ученици — ето ходътъ на целия урокъ. Въ неговото
изражение всеки влага по нещо свое, по нещо, добито съ собственъ трудъ. Вместо само учителътъ да пита и учениците да
отговарятъ, последните питатъ и учителътъ отговаря. Обучението
взима видъ из' свободенъ разговоръ, направляагнъ отъ предва
рително поставената и добре уяснена цель, на урока.
По същия начинъ може да се постъпва и при уроците по
история, вероучение, предметно учение и дори при ония по сметане, геометрия, рисуване и ръчна работа. Материалите, потреб
ни за изграждането на класните уроци по тия предмети, могатъ и
требва да бъдатъ сибирани отъ самите ученици много п°-Р а н о
отъ дните, презъ които ще се рззработватъ въ класъ. По. сметане учениците ще ни събиратъ и носятъ данни, потребни за
съставане на поактически задачи, почерпени изъ околния животъ ;
по геометрия — модели и чертежи на предмети, върху които ce
срещатъ изучаваните геометрически форми: по предметно учене
— предмети, рисунки, модели, разкази и пр.
Разработката на уроците по четене също може да бъде съвсемъ опростена и улеснена, ако на учениците, следъ като съ над
вили техническите МЖЧНОСТИ на четенето, се възлага предвари
телно да прочитатъ у дома си четивата, които ще се разработватъ въ класъ, и да предаватъ съдържанието имъ. както и кол
кото с ъ могли Да го усвоятъ. Въ класъ ще се уяснява и допълва
само неразбраното и неусвоеното при самостоятелния прочитъ и
ще се.посв-Ьтява повече време върху техниката на четенето. Во
дено така, обучението по четене ще привиква ученика да чете
самостоятелно и самъ да разбира прочетеното.
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Самостсятелниятъ ученишкн трудъ требва да бъде широко
използуванъ не само при извънкласната подготовка на уроците,
при намирането и събирането на потребните материали за техъ,
но и при самата разработка на тия материали въ класъ. Нищо не
требва да се дава неготово. Всичко, което учениците могатъ да
откриятъ, намерятъ или направятъ сами, требва да бъде извър
шено отъ техъ, а не отъ учителя. Въ никой случай учительтъ не
требва да показва и обяснява, преди да се e уверилъ, че онова,
що показва и обяснява, не може да бъде открито, схванато и обя
снено отъ учениците безъ негова помощь. Всека задача, всеки въпросъ при обучението требва преди всичко да бъде предоставенъ
за разрешение отъ учениците. Следъ като се опитатъ да го разрешатъ и не сполучатъ, едва тогава требва да дойде помощьта
на учителя.
Урокътъ по сметане ще започва съ класното решаване на
верига задачи, чрезъ които може да бъде уясненъ начина на пресметането при числовите съотношения, които с ъ предметъ на урока.
Въ горните отделения
зете тая работа требва да
б ъ д е напълно предоставена на учениците. Всеки ученикъ требва
най-напредъ да се опита да реши самъ на тетрадката си зададе
ните задачи: Решаването на същите на черната дъска требва да
дойде, следъ като всички с ъ се опитали да ги рещатъ на тетрадки
т е си. Урокътъ по формознание ще започне съ самостоятелното
възпроизвеждане и наблюдаване на формите, кои го ще се разглеждатъ ; урокътъ по рисуване — съ предварителното самостоятелно
скициране отъ учениците на предметите, сцените или пейзажите,
които ще се рнсуватъ; урокътъ по ръчна работа — съ предва
рителния опитъ на учениците сами да възпроизведатъ предметите,
които ще се изработватъ и т. н. Общите класни обяснения и по
казвания ще следватъ следъ това. Предварителните опити и рабо
ти на учениците ще покажатъ на учителя най-добре, къде s
нужна неговата помощь, къде и какво требва да показва и обяс
нява. Следъ туй пакъ самостоятелна работа отъ всички ученици,
въ която ще се прилагатъ дадените упътвания и обяснения. Така,
всеки урокъ ще започва съ упражнения'и ще завършва съ упраж
нения. Въ процеса на тия упражнения неусетно ще се откриватъ,
намиратъ, обясняватъ и усвояватъ знанията, които искаме да дадемъ на учениците си.
Посочениятъ начинъ за работа предполага известни условия,
които не e мъчно да се създадътъ дори и съ скромните сред
ства, съ които разполага нашето училище. Преди ВСИЧКО, всеко
отделение и всеки класъ требва да има своя малка библиотека,
съставена отъ отбрани детски книги и списания, КОИТО могатъ да
се използуватъ за нуждите на обучението. Тя може да бъде съз
дадена отъ самите ученици, било като се използуватъ списанията
и книжките, които некои отъ учениците подучаватъ, било като
се създаде обща класна каса за доставката на такива. И тукъ на
ученишката инициатива ще требва да се дзде. широко место.
Единъ библиотекарь или единъ библиотеченъ комитетъ, избранъ
отъ самите ученици, ще се грижи за уредбата и пазенето на
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библиотеката, за запълването и съ нови книги, за събиране средства за издръжката и, за раздаване книги отъ нея и за навремен
ното имъ прибиране.
По същия начинъ биха могли да се създаватъ пакъ съ помощьта на учениците малки к л а с н и с б и р к и отъ илюстро
вани пощенски карти съ, изгледи на местности, отъ малки
картини, рисунки, карти, модели, уреди, усушени растения, семена
и други предмети, потребни за обучението по естествознание, гео
графия, история и пр. Грижата за уредбата,. пазенето и обогатя
ването на тия сбирки също може да се възложи на двама-трима
ученика, избрани отъ класа илн отделението.
Уредбата на класни библиотеки и сбирки, покрай несъмнената
полза, която ще има обучението отъ техъ, ще даде множество
поводи да се упражнява ученишката инициатива изобретателность
и съобразителность. Като намира, доставя и използува самъ по
требните материали и средства за своето обучение, ученикътъ
ще ги цени и пази, защото въ техъ ще вижда своя трудъ и за
щото ще знае, за какво ще му служатъ те.
• . • •

•

— < ~ - 1 « - > —

Добри Христовъ — Ст. Загора.

Амбидекстрия-двоержчно рисуване
Напоследъкъ подъ влияние на съчинението на Либерти Тадъ
"Новъ пъть за художественото възпитание на младежьта" и у
насъ се заговори по въпроса за двоеръчно рисуване. На тая
тема и ние пожелахме да премеримъ силите си съ западните си
колеги безъ да имаме предъ видъ обстоятелството, че условията
и съображенията за оная практика, която те съ въвели въ учи
лищата си, липсватъ у насъ, че съ нея се цели да се подпомогне
не естественото развитие на детето, а да се задоволятъ нуждутб
на занаятите и индустрията. И действително, Л. Т. чрезъ Двоеръч.юто рисунапие се стреми да подпомогне развиващигЬ се
занаяти, отъ които 24% изискватъ службата на дзете ръце Ооаче
дали тая служба се изисква едновременно, дали за задоволяване
на тая нужда детето ще требва още въ училището да се приучи
па рисува едновременно съ двете ръце, или да се упражнятъ
двете оъце за еднакви служби, та когато съ едната ръка ce ра
ботя, другата - да почива, това съ въпроси на които Л. Т. не
пава отговори, както не дава точенъ отговоръ още и на въпроса.
въ образователните или въ професионалните училища ще.требва
децата да усвоятъ една такава ержчность. Имайки предъ видъ
S a r a мотивировка на тая практика, която ще требва да ce
справя съ известни филологически
"P^l™"™™"»™*™™
и давайки истинска цена за оня хзосъ, които би се сьздалъ,ако
приемаме двоеожнното рисуване като една педагогическа необходнмость ние съ тия си редове искаме да спремъ вниманието на
уважаемия читегель върху Тоя въпрось. та, ако некога попадне
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подъ стрелите на това нововедение въ живота на новото рису
ване, да бъде по-силенъ въ мнението си противъ него.
И тъй, има ли место двоеръчното рисуване въ практиката
на рисуването'въ първоначалното училище? Приемайки, че при
обучението по рисуване ние се стремимъ да подпомогнемъ раз
витието на всички ония детски заложби по рисуване, съ които то
се явява на тоя светъ и съ които впоследствие встъпва въ учи
лището, ние същевременно поемаме и задължението : за пости
гане на тая цель да си послужимъ съ тоя начинъ на графическо
възпроизвеждане, който е най-естественъ за природата на детето.
Въ такъвъ случай поставения въпросъ може да се разреши найлесно, като видимъ дали детето носи съ себе си предразпо
ложения, които го каратъ да рисува съ две ръце. Ако това намеримъ въ. природата на детето, намъ не остава нищо друго,
освенъ да го подпомогнемъ въ тая насока. Ако пъкъ това e чуж
до за неговия животъ, то ще требва да се простимъ съ една та
кава практика.
За разрешение на тоя въпросъ ние ще се обърнемъ за
справки наи-напредъ къмъ първобитното изкуство. Спирайки се
върху изкуството на ония безименни художници, които с ъ изпъл
нили съ образи скалите, костите и стените на пещерите, виж
даме, че тамъ е давано предпочитание на рисуването съ десната
р ъ к а . До това заключение се идва не само, като се гледа, какъ
рисуватъ съвременни (племена, които по култура с ъ близки на.
първобитните племена, но като се има предъ вндъ още и друго
обстоятелство, Фактъ неоспорнмъ е, че когато човекъ русива съ
десната ръка, той обръща профилите на лево, a когато рисува
съ левата ръка, ги обръща на десно. Това правило е общо и
безъ изключения за всички деца и възрастни, които не с ъ преодоляли още техническите трудности при рисуването и за които
назначението и службата на рисунката не е наложила необходимостьта, тя да бъде обърната къмъ една или друга страна. При
чината за това, независимо отъ естественото предразположение
на човека да б ъ д е десноръкъ, се намира и въ самия характеръ
на рисуването. Именно, когато детето, па и първобитния човекъ
взематъ рисувателния материалъ съ цель да възпроизвеждатъ некой предметъ, т е го поставятъ винаги въ движение, защото въ
тая степеиь на развитие, човекъ се интересува не отъ формите,
а отъ службите, отъ живота на тия предмети — н е щ о , което може
да се характеризира най-много чрезъ профилната страна. Ето
защо, за пръвъ пъть предметите съ рисувани въ техните про
фили. А при изпълнението на една такава рисунка, най-лесно е
ръката да се движи тъй, че винаги да се откриватъ за окото
нейните движения. По тия съображения естествено е за човека
когато рисува съ десната ръка, да обръща профила на лево,
та като се възпроизведатъ частите на лицето, отъ които обикновенно се започва рисунката, ръката като се движи въ десно да
остава нарисуваното свободно за гледане. Обратното става, ко
гато се рисува съ левата ръка. Сега, ако по чисто физиологически и практически съображения обръщаме профилите на лево,
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когато рисуваме съ десната ръка, за насъ ще е лесно да рещимъ
въпроса съ десната или съ левата ръка, e рнсувалъ първобит
ния човекъ, стига да се направи по-внимателенъ прегледъ на
рисунките останали отъ него. А по тоя въпросъ наблюденията
показватъ, че въ рисунките на първобитния човекъ предметите
обикновенносъ обърнати къмъ лево, освенъ тамъ, дето нуж
дата е изисквала, предмета да е обърнатъ къмъ десно—обстоя
телство, което показва, че тогава, въ ония отдалечени времена,
когато се e още зараждало изкуството, човекъ e извърщвалъ
тая работа съ десната си ръка.
Че човекътъ има естественото предразположение да си слу
жи повечето съ десната ръка, се вижда и отъ статистиката на
виенския анатомъ Гиртлъ, споредъ когото въ Европа едва около
2 % оТъ хората проявяватъ склонность къмъ работене съ левата
ръка. За единъ приблизително такъвъ процентъ отъ леваци се
говори и въ библията. Тамъ, въ книгата на съдиите, гл. 2 0 ; 16,
е казано, че Виниаминовото колено е имало 26000 войника, всредъ
които е имало 700 души които хвърлятъ съ левата ръка. Про
центно и тукъ с ъ 2 7 % с ъ леваци.
А какво говорятъ по тоя въпросъ опитите, правени въ
сегашно време ? Изследванията на Д. М, Балдвинъ*) идатъ да
доразрешатъ тоя въпросъ. Споредъ него, детето до 9—10 месеца
не предпочита некоя отъ ръката си, когато действува спремо
близки разтояния и когато за тия движения не се изискватъ сил
ни мускулни напражения. Така, отъ 2187 опити, при които детето
изпълнява движения отправени къмъ предмети, за достигането на
които не се изискватъ силни москулни напрения. 575 отъ техъ
с ъ направени съ десната ръка, 568 съ левата, а останалите съ
двете ръце. Явно предпочитане на десната ръка се забелезва
къмъ 7 - 8 м„ но при такива условия, когато ръката се стреми съ
известни усилия да достигне предметите.
Опитите направени въ това направление съ деца къмъ 8 м.
с ъ дали следните резултати : 74 случая съ лесната ръка, 5 слу
чая съ левата ръка, съ двете ръце 1 случай. Предпочитане на
десната ръка се явзва и тогава, когато движението е предизви
кано отъ силно цветно раздразнение. Тъй напр.. отъ 86 случая
при които децата съ пссегали къмъ предмети съ ярки краски,
84 съ направени съ десната ръка а само 2 съ девата. Имайки
предъ видъ тия наблюдения, а също и съображението, че поне
же сампятъ процесь при рисуването се явява като една коорди
нирана психична и мускулна дейностъ, при която се полагатъ
най-големи усилия за пълното асоцииране зрителния образъ съ
съответни мускулни движения за ръката и конто усилия, често
пъти с ъ съпроводени и съ особни нервни напрежения идва се
до заключението, не особните . мускулни напрежения, съ които
е свързанъ процеса на рисуването, иогатъ да се изпълнятъ само
съ десната ръка.
Ето защо, възъ основа на всичко казано до тукъ, ние ми-) „Духовное ризв.тие детскаго индидума и челов*ческаго родач., I. Д. М. Балдвинъ.
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хлимъ) че когато при обучението по рисуване се стремимъ да
подпомагаме природата на детето, не можемъ да застъпимъ двоеръчното рисуване. Ние не можемъ да направимъ това още и по
простата причина, че при едновременното рисуване съ двете ръце
могатъ да се рисуватъ само симетрични форми. А ако за индустриялните заведения съ необходими работници, които да извършватъ известна работа едовременно съ двете ръце или после
дователно, то тия нужди могатъ да се задоволяватъ не въ обра
зователните, а въ професионалните училища.
Ц. Вълевъ — Русе.

ВМЪХТО задължителни

допълнителни курсове
— прогимназии въ всички села.

Отдавна учителството си е казало думата по тоя въпросъ. Две
мнения по него нема. Всички се изказаха въ полза на задължител
ното прогимназиално образование, което дава по солидна подготовка
на младежьта. Нуждите на живота нарастнаха до такава степенъ, че
очедидно стана дори за всеки селянинъи гражданинъ, както четиригодишниятъ курсъ на първоначалното училище не e достатъченъ,
за да може да'се даде на учениците нужната за живота подготовка.
Първоначалното училище до сега обикновено е създавало полугра
мотни граждани. То е давало само елементарна подготовка за жи
вота, която е имала за мнозинството ученици значение, само докато
съ стояли на училищния чинъ." Тая подготовка e принасяла полза
само на ония деца, на които условията съ благоприятствували да
продължатъ образованието си понататъкъ въ прогимназията или
др. учебни заведения. Отъ всекъде се чуваха до сега укори по адресъ
на първоначалното училище, макаръ че не самите учители съ ви
новни за слабия успехъ на това училище.
Животътъ налага съ непреодолима сила по-високъ курсъ на
задължителното народно образование. Фактите говорятъ, че граж
даните, които съ останали съ първоначално образование, заглъхватъ въ живота и не могатъ аа се нагаждатъ "тъй благоприятно,
както ония, които иматъ щастието да продължатъ образованието
си до II ИЛИ Ш класъ. Затуй искането да се разшири курса на пър
воначалното образооание до Ш класъ е продиктувано отъ фактиче
ските нужди на живота. Първоначално това искане беше на идеалистичното учителство. Обществото се слабо-Интересуваше отъ тоя
важенъ социаленъ въпросъ, а управляющите политически партии,
които държаха съдбата на българския народъ въ ръцете си, на
мираха до неотдавна тоя въпросъ за недозрелъ, за да го вменятъ
за обектъ на партийните си програми. Едва следъ злополучните
войни политическите партии се упо.мниха и отделиха значителна
часть отъ вниманието си за народната просвета, която, безспорно,
остава единствено средство на нацията ни въ световната борба. На
националното образование се възлагатъ вече големи надежди. Оба
че, за да не се постигнатъ съ него отрицателни резултати. Требва
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разумно да се организира то. Отъ него Требва еднакво да се ползуватъ богати и сиромаси, градове, села и'колиби даже. Задължи
телното народно образование не Требва да осТане написано само на
книга, а да бъде реаленъ фактъ.
Чл. 44 отъ Закона за народното просвещение повелява задъл
жително откриване прогимназии въвъ всеко селище, дето има наймалко 20 деца, сзършили първоначалното училище презъ Годината.
При Туй условие за съседни села до 3 клм, се открива районна
проГимназия и се издържа отъ Групираните общини. Обаче, закона
постановява още до развитието на първонач. училища въ пълни основи
— съсъ 7 Годишенъ курсъ— общините, въ които има училища, за
дължително да отварятъ допълнителни курсове (дневни, вечерни и
празнични). Цельта на тия курсове, споредъ чл. 48 на закона, е да
се даде възможиость на свършилите първоначалното училище мла
дежи да разширятъ кръга на познанията си до разиеръ на съкратенъ курсъ на проГимназия и да се подГотвятъ по-добре за практи
ческия животъ. Образованието въ курсовете трае 3 год. Учението
въ техъ почва отъ 1 септемврий и трае до 15 юний. Въ техъ се
изучаватъ въ съкратенъ размерь предметите, изучавани въ прогим
назията, при не по малко отъ 8 часови седмични занятия. Посеще
нието на тия курсове е задължително за всички.-деца, които, макаръ
свършили първоначалното училище, не съ по-възрастни отъ 14 Год.
ВЪ курсовете преподаватъ задължително учителите отъ първона
чалните училища и други лица съ разрешение на окръжния училищенъ инспекторъ.
Отъ цитираните постановления на закона се ясно разбира, че
тамъ, където има свършили първоначално училище отъ 10 до 19
ученици включително, не може да се открива задължително прогимна
зия, а ще се откриватъ допълнителни курсове. Тукъ, именно, спо
редъ моето схващане, се състои слабата страна на закона по отно
шение задължителното народно" образование.
Практиката доказва, че допълнителните курсове, споредъ както
съ организирани, не принасятъ абсолютно никаква полза на младе
жите, които Ги посещаватъ. Тия курсове, по-скоро влошаватъ до
Голема степенъ положението на първоначалните училища и учите
лите отъ последнето, отколкото да допринесатъ съществена полза
за посетителите имъ. Новото, внесено въ организацията на допълнителните курсове е. че ставатъ задължнения отъ 2 на З Год,, че
е ъ техъ се преподава въ съкратенъ размеръ учебната материя, ко
ято се изучва въ пропшназните и че учението въ техъ трае презъ
Годината не като по напредъ, най-много З месеци при минимукь
50 учебни часове, a 9 месеца, - наред* е учението въ първон.
училище. Всичко Туй е добре написано на книга. Обаче, като се
вземе предвидъ, че учителите отъ първоначалните училища ще обучаватъ курсистите ВЪНЪ оТъ учебните часове иа своите отделения,
обикновено вечерь, a зиме на ламба, че, като преуморени отъ ра
ботата въ първоначалното училище, ще имъ остава съвсемъ малко
свободно време и сили да се пригоТвятъ за работа въ Д->-тьл™«лните курсове, кояТо за да бъде резултатна. Требва да бъде посериозни1 отъ работата имъ въ първоначалното училище, че обуче-
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нието въ допъл. курсове обикновенно ще се води безъ наГледность
поради липса на пособия, съ каквито разполагатъ прогимназиите, че
изобщо обучението въ курсовете ще бъде много прекъснато и крат
ко, — неминуемо требва да се приеме за истина, че тия курсове
нема да бъдатъ очакваната ОТЪ техъ полза, а ще бъдатъ само мъ
чително бреме за учителите, учил. настоятелства, учениците и ро
дителите имъ. Те могатъ да принесатъ съществена полза, ако бъ
датъ организирани на съвсемъ други начала. Напримеръ: да се
помещаватъ въ специални помещения, да се условятъ за препода
ватели ВЪ техъ лица съ специална подГотовка, обучението въ техъ
да се нагоди по-целесъобразно и практично, да се води системно и
съобразно практическите нужди на живота.
Стариятъ правилникъ за доп. курсове по-добре уреждаше въ
проса за учебния материалъ. Сега доп. курсове представляватъ не
жизнено тело, a Голъ скелягь на прогимназия. Съ сегашните кур
сове може само да се парадира, че се вършатъ сериозни работи, но
фактически те не увеличавать народното образование. Й важното
и, че тази .истина се съзнава не само отъ по-интелигентните хора.
Азъ ще отстъпя думата на фактите да говорятъ. Въ много села
селяните ми заявиха: "Г-нъ инспекторе, не желаемъ да имаме въ
селото си допълнителенъ курсъ. Въ него работата e загубена за
децата ни. Макаръ че селото ни е малко и нема до 20 ученици, за
да се отвори задължително прогимназия, но ние искаме да си от
вориш» прогимназия и съ по-малко ученици. Тъй и за децата ии и
за насъ ще бъде по-добре. Ако пращаме децата си въ районната
прогимназия, освенъ дето ще плаща общината НИ за издръжка на
последната, само неколцина отъ насъ ще плаТятъ за издръжката
на децата си тамъ много повече пари, отколкото ако си откриемъ
прогимназия въ селото и я подържаме сами. .Щомъ общината ще
плаща заплатата на учителите, какво губи държавата, ако си отворимъ прогимназия въ селото по собственна инициатива?! Само 10
души отъ насъ ще плащаме ежегодно за издръжката на децата си
въ районни прогимназии не по-малко 60,000 лева. А ако имаме про
гимназия въ селото си, ще плащаме най много 40—50 хиляди лв. за
заплата на учителя и др. разходи, и децата ни ще бъдатъ винаги
при насъ; ще ги контролираме и ще ги привикваме къмъ стопан
ския трудъ ежедневно презъ свободното време". Не е ли справедливъ тоя гласъ на селяните отъ по-малките
села ? Азъ твърдя, че той напълно е такъвъ и заслужава да се
вслушаме по внимателно въ правдивите имъ думи. Те съ изразъна
фактически нужди на живота и проява на законни права. Но нека
се посремъ тукъ малко.
Чл. 79 и 80 на Закона за народното просвещение гласи, че народ
ните основни училища се издържатъ отъ общините. Учителските
заплати, които общините плащатъ, се прибиратъ отъ държавата,
минаватъ се на приходъ на държавния бюджегь, отъ който се пла
щатъ изцело заплатигЬ на учителите. Всичко туй значи, че държа
вата не губи нищо отъ това, ако се открие прогимнззия въ общини
съ по-малко отъ 20 ученици, щомъ общините могатъ да посрещзТъ
разхода за прогимназиите сами. Затуй, споредъ мене, за да се pea-
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лизира напълно принципа на задължителното 7 год. основно, обра
зование не само въ големите, но и въ по малките села, които не
съ малко на брой, нужно е да се направи още една крачка напредъ
— да се измени и допълни чл. 44 отъ закона, въ смисъль: ,
1. Прогимназия се открива и въ села съ по-малко отъ 20 уче
ника, свършили първоначално училище, ако общината пожелае про
гимназия и има помещение и средства за издръжката й.
2. Общината е длъжна да открие прогимназия и намери сго
дно помещение, ако най-малко 5-ма родители, които иматъ деца за
прогимназията отъ единъ класъ, заявятъ, че желаятъ.да има про
гимназия въ селото си и предварително депозиратъ по 2000 лв. за
издръжката на прогимназията. Остатъкътъ отъ сумата за издръж
ката на прогимназията плаща задължително общината отъ своите
средства и се предвижда въ бюджета по предложение на училищ.
инспекторъ, ако общин. съветъ откаже да я гласува доброволно.
На съвсемъ бедни общини въ такъвъ случай, постоянната ко
мисия и държавата отлускатъ ПОМОЩЬ по решение на окржж. училищенъ съветъ.
.
Само при такова изменение и допълнение на закона ще се пре
мине фактически за много! села и големъ брой население отъ мър
тви думи къмъ живи дела.

ИЗЪ ПРАКТИКАТА ЗА ПРАКТИКАТА.
Хресии.

Пожаръ въ училището.
Бехъ депугатъ въ черковния парламентъДно моята "депутатска
неприкосновеность" нищо не помогна. Духовниятъ съборъ още засе
даваше, когато получихъ уволнителното писмо, защото съмъ изповедалъ " п р о т и в о д ъ р ж а в н и идел".
' Но, . . човекъ прави — човекъ" разваля, намериха се състрада
телни хора, та се застъпиха и сторената надъ менъ неправда се поп
рави. Моето даскалско место, обаче, беше вече заето и требваше
да диря друго. Пратиха ме въ едно далечно село, гдето единъ даскалъ благоволилъ. да умре. Немаше що да правя и отидохъ — нали
всекъде нашето тегло e все едно. Но тукъ азъ останахъ изненаданъ отъ некои странни порядки.
Дългата - причесана назадъ, или небрежно разхвърлена на
кичури коса — знамъ е едно отъ любимите безплатни украшения
на повечето даскали, отъ което и самъ азъ не бихъ се ЛИШИЛЪ даже
срещу цената на своята сиромашия. Но тукъ азъ намерихъ млади и
стаои учители остригани низко до кожата.
' Буйната - съ лимби край ушите и къдри надъ очите коса
- т о в а е най-хубавото украшение на всека жена, на което посве
щава доста Грижи и всека учителка. Но въ Това училище азъ сва-
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рихъ въ учителската стая всички учителки съ з а б р а д к и н а Глааа,
които Грижливо поркриваха косите имъ.
Бедностьта и мизерията не съ пороци, отъ което да се срамува
човекъ. Съ техъ е въ фамилни отношения почти всеки учетель. И
както богатите не пропущатъ случай да си предадатъ важность съ
своето състояние, тъй учителите съ страсть говорятъ за своята
вечна съпътница — мизерия. И сега те не ме оставиха да диря
причината на това — защо се лишаватъ или криятъ отъ погледа
най-хубавото украшение на цела една професия.
Учителската стая бе на долния етажъ. Надъ нея се чу тича
нето и тропането на децата. "Свещената сграда"се разтрепера и заскърца. Тавана почна да шумоли. Сетихъ, че по главата ми се
сипе прахъ.
— Ето това ни принуди да се стрижемъ тъй низко, а учител
ките да стоятъ тука съ забрадки, обясни единъ отъ колегите,
ПоГледнахъ тавана. Той бе съ изкорубени дъски, измежду
които падаше прахъ. Облепени беха съ цветна хартия, която отъ
друсането на училището се бе налепила и разкъсала. "А защо на
стоятелството не поправя тавана ?" — запитахъ азъ ?
— Тукъ такива разходи не признаватъ, ми се отговори.
"Залепете го поне съ нова хартия!"
— То не е било еднажъ. Залепимъ Го, а то трае отъ петъкъ
до събота. После — всеки денъ косата пълна съ прахъ. Не помага
никакво миене и чесане. Най-после намерихме спасение въ ножиците
и забрадките. Скоро ще требва да се нростишъ и ти съ твоята коса!
"A дробовете ?" — питамъ.
— Те съ свикнали. Ще свикнатъ и твоите, ако до сега не съ,
А можешъ да се простишъ и съ техъ
Мина време. Азъ усвоихъ всички средства, изнамеренн отъ но
вите ми колеги, за борба съ праха въ училището. Презъ входа за
класните му стаи имаше низка Камена сълба, която завършваше съ
широкв площадка. Всеки пъть, когато звънеца удареше за влизане и
децата се прибираха въ класъ, ние учителите дълго стоехме на тая
площадка. Презъ отворените врати едва се виждаха отъ прахъ още
не стихналите деца. Той пълнеше класните стаи и въ калъ, и въ
дъждъ, и въ снегъ, и при хубави сухи и слънчеви дни.
Ние учителите го гледахме, какъ. се вие на кълба изъ класни
те и не бързахме. Стояхме на площадката, приказвахме, пробвахме,
кой отъ насъ кашля по-хубаво и чакахме да го п о и з г ъ л т а т ъ
децата, защото и стъргалки турихме, и миеха и чистеха и пакъ изворътъ му се не свърши. Понекога ни ставаше мъчно за учениците,
но вината за това стоварвахме върху бащите имъ,
. . . . . .
Пукна пролетьта. Овчарчетата почнаха да се връщатъ съ
букети отъ горски цветя. Нашите ученици завистливо ги изглеждаха
и молеха да имъ дадатъ некое стръгче здравецъ, теменужка, или
иглика. Ние не искахме да си пилеемъ скъпото учебно време съ пра
зни и безполезни разходки, та не обръщахме внимание" на детските
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молби и подканвания да ги изведемъ. Продължавахме усърдно " да
учимъ". Нищо, че корените на това учение беха МНОГО горчиви пали
плодовете единъ день ще съ сладки I
А дните наголемеха. Обедната почивка започваше въ 11 часа
и продължаваше до 3 часа следъ обедъ. Се пакъ, когато звънецътъ
удареше за класъ, училището биваше праздно. Ние гледахме дацата
да припкатъ по високия хълмъ надъ селото и да се щурятъ между
храстите за цветя. Тогава Главниятъ учитель, който най-много се
въвмущаваше отъ "тия б е з о б р а з и я " , вземаше звънеца, изпра
вяше се на площадката и, обърнатъ съ лице къмъ хълма, по който
се чернееха децата, дълго звънеше. Щомъ чуеха, те се спущаха
като стрели и бегаха къмъ училището. Заморени и запъхтени, тепристигаха едно следъ друго и бързо се мушкаха край главния учитель, който заставаше на входа на училищния дворъ и не пропущаше
никое дете безъ да го шляпне по врата.
Ние продължавахме да стоимъ на площадката, докато се събератъ всички, а морните ученици усилено гълтаха праха.
При една такава училищна идилия Курупаткинъ - тъй нари-.
чахме училищния слуга-тайнствено се доближи при насъ и прошепна:
— На улицата се e спрелъ единъ "гражданинъ" съ конь и дълго
гледа къмъ училището. Май че ще e "попадийката",
Ние го разбрахме. Така наричаше той всекога инспектора. Безъ
да се бавимъ, влезохме въ класъ.
•
„
Въ първото междучасие беседвахме вече съ нашия гость. Той
излезе не инспекторъ, а докторъ и прояви големъ интересъ къмъ
изнамерените отъ колегията средства за борба съ училищния прахъ.
Отначало ни слушаше и се смееше непринудено, но когато загово
рихме, какъ всичко това подкопава нашето здраве и здравето на уче
ниците, замисли се и замълча.
Удари звънецътч. за втори часъ. Лекарьтъ ни помоли да не пус
каме децата въ училището, а да ги наредимъ по отделения пъ двора.
Имахме повече отъ 500 ученика, та Целия дворъ почерне отъ групи
деца. Лекарьтъ каза на слугата да затвори всички врати и прозорци
на училището, следъ което заповеда на всички ученици да си изтупагъ силно дрехите отъ праха. Скоро училищ.чятъ дворъ се покри
отъ облакъ прахъ. Той обгърна учището, издигна се надъ него и
се наклони по посоката на слабия ветъръ.
Неочаквано черковната камбана силно и тревожно заби. Попо
вото куче почна отчаяно да вие. Не следъ много отъ покрива на
селския хамбаръ се разнесе протяжния гласъ на кехаята. Ion ви
каше съ всичка сила:
— Хе-е-е-ей, хора, тичайте че училището изгоре!
Беше топълъ пролетенъ день, и печките не беха палени. Но
викътъ на кехаята ни стоесна и ние се заозъртахме, дали наистина
училището ни Гори. Първа се досети, какъвъ ще е тоя пожаръ една
отъ учителките и избухна въ неудържимъ смехъ. Скоро Той зарази
всички колеги, и лекаря и децата.
„„„-л.
А черковдата каТбана не спираше. Когато пристигнаха първите
селяни и селянки съ котли и ператяици да.гасят* пожаря, нашияТъ
смехъ още продължаваше.
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Вечерьта въ всички кръчми на селото се говореше за "пожара"
въ училището. Даже некои орачи беха видели дима далеко отъ
полето.
Тая случка спечели популярность на доктора. Много болни по
желаха да ги прегледа и. Той остана и за другия день, като не про
пусна оТново да намине къмъ училището. Сега бехме по свободни
въ отношенията си и не скрихме предъ него искреното си съжале
ние, че не се е намерилъ до сега човекъ наистина да запали учи
лището, Та да не Тровимъ въ него живота си и ние и децата.
Нашиятъ просветенъ събеседникъ ни упрекна.
— Вие, каза, бленувате за ново училище, за пространни класни
стаи —- пълни съ въздухъ и светлина. Но докато се сдобиете съ
него, a то ще бъде кой знае кога, новото училище е х е - е - е - е тамъ
подъ кичестата круша, подъ шумната липа, или подъ клонатия дъбъ.
Поне сега и всекога, кога е хубаво времето, бегайте изъ тая раз
валина, гдето всеки день — вие и децата тлеете и изгаряте. Подъ
тия схлупени стрехи наистина бошува страшенъ пожарь
Вместо да биете звънеца съ часове и да приканвате децата да
слезатъ отъ хълма, идете и вие при техъ. Тамъ, всредъ природата,
подъ откритото небе, облени отъ слънчевите лъчи и отъ свежия
въздухъ, се отдайте на вашата работа.
Въ културните страни пишатъ и говорятъ за училища на от
крито. Ние — съ нашите селца, пръснати изъ китни долини или
сгушени -въ пазвите на лесовете, можемъ да водимъ обучение на
открито при всеки хубавъ слънчевъ день отъ пролетьта и есеньта.
Тамъ — цри много повече нагледни помагала, и при много по при
ятна обстановка можете съ децата и да четете, и да пеете, и да де
кламирате, и да разказвате, и да рисувате, и да сметате.
Всеки пъть, когато най-великата учителка — природата ви зове
съ своите прелести, не и отказвайте да отидете всредъ нея. Отъ
тоза обучението ви и учениците нема да изгубятъ — ще спечелятъ.
А училището — него имайте за мрачните, кални и дъждовни дни.
Д. Правдолюбовъ.

Животътъ на българите отъ VII
до XI векъ.
(Културно-исторически картини).

1. КакЪ българиТ-fe воюваха на открито поле.
Единъ день аварите беха прескочили Дунава, и нахлуха въ
България. Деветь града, заедно съ селата, те беха превзели. Много
българи плениха, други пъкъ избиха. 'А царь Крумъ все още не
пристига!
Тамъ, всредъ полето, подъ сенката на единъ клонесть дъбъ,
беха разперени палатките на аварския царь и неговите войводи.
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Те Гуляеха . . . Цели бъчви отъ най-хубаво вино, праздни вече, се
търкаляха предъ техъ. Млади робини, съ змиевидни Гривни по ръ
це и бисерни нанизи по Гърди, играеха хубави ръченици. Други
ПЪКЪ най-хубави песни пееха. . . . . . . .
Отведнажъ всичко замлъкна. Аварски войници беха довели съ
вързани очи двама български пратеници за ииръ. Те смирено и
коленопреклоно се изправиха предъ аварския царь, който беше се
наТруфилъ също като некоя млада булка: по китките и лактите
на ръцете съ Тежки златни гриви, a косите му беха прибрани съ
висока златна корона, изъ която отъ страни висеха разни бисерни
нанизи и други златни украшения, а отъ двете страни на короната,
надъ ушите му, се подаваха кичури отъ изрезани коси на некоя
победена царица. . . .
— Зная ви азъ какви юнаци сте вие българите i fpe4e авар
ския царь. Немате щикове, нито колесници, нито броня! Поне да
бихте имали сърдца! Като зайци ще ви избиемъ и съ кожите ви
щиковете си ще облечемъ! Я вижте само какви оръжия ние има
ме тукъ !
Развързаха очите на българските пратеници и те плахо-плахо
погледнаха на дево— на десио и видеха: Големи щикове отъ железо, шлемове отъ бакъръ, ризници отъ двойна чиличена телъ,
тънки и остри КОПИЯ на дълги дренови тояги, купища железни
стрели, калени въ най-силна отрова. . . .
— Зная ви азъ бъггарите! пакъ започна той. Вие не.додохте
да искате миръ, а за да видите силата ни: мнозина ли сме, съ
какво сме въоръжени, храбри ли съ войводите ми. . . . Но и за
туй пъкъ ние ви вързахме очите. Идете си дръзки българи и ка
жете на вашия хзнъ, че аварите не искатъ миръ! За роби сте ро
дени и роби ще ни бъдете!
Отново завързаха очите на българските пратеници и ги позевоха назадъ. Презъ това време единъ отъ аварските жреци, облеченъ въ бели дрехи и съ китара въ ръце, приближи до аварския
царь, наведе се надъ ухото му и започна нещо да му шепни. Царьтъ веднага се намръщи, защото жрецътъ нещо лошо му бе предсказалъ. Отведнажъ Гневно махна съ ръка и тежко и властно изрече.
: —Убийте пратениците! Нека врани и кучета месата имъ ядатъ!
Следъ това Гуляя пакъ отново започна. Всички се веселятъ
само царьтъ не: челото му набръчкано, устните му сковани. . . . и
човешката Глава, обкована съ злато и сребро, която му служеше
за чаша, препълнена съ вино. непобудната стоеше предъ него.
Слънцето отдавна бе залезло и мракъ дълбоко бе покрилъ
земята. А Гуляя все още продължаващо. Неколко българи, които
беха се облекли въ аварски дрехи (дълги ленени ризи съ навезени
по техъ пауни и пчели) и беха се промъкнали въ аварския стапъ за
да разгледал, аварската сила, беха се вече прибрали. Всичко как
вото видеха те разправиха на Крума. Те разправиха и за участьта
на българските пратеници за миръ. Крумъ се още повече разадоса,
едва ли не и заплака.
Средъ иощь е. Рогь изсвири. . . . Веднага следъ Това въ пла
нинския шумакъ се зачу Тропатъ на .многобройни пехотинци и кон-
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ски стъпки. Българите потеглиха къмъ аварите, . . . А те все още
Гуляеха. Колкото по-близуте Ги наближаваха, толкозъ българите потихо настъпваха. Месецътъ изгре Отведнажъ българите, които беха
обкръжили аварите отъ всички страни, сь страшни викове се на
хвърлиха върху техъ, Завърза се лютъ бой! сабли дрънкатъ, кам
шици плющатъ, коне цвилятъ, ранени охкатъ. . .
Никой не знаеше, кой бе надвилъ. . . Зазори се. Тукъ-таме
изъ трачина още летеха коници съ дълги копия на дренови тояги
и искривени мечове. Та това беха българите ! Те беха победили !
Защо

?

.

'

•

•

•

2. Крумови закони.
По пътя за Плиска вървеха много хора съ завързани отъ
задъ ръце, пазени отъ въоръжени българи. Кои ли беха те ? —
Пленените авари. Те първеха съ наведени глави, умислени, (защо?)
Ездещъ на хубавъ черенъ конь, Крумъ ги настигна, спре ги и ги
попита:
— Защо така лесно, ой авари, пропадна вашето царство ?
Аварите като разбраха, кой Ги пита, изведнажъ наколеиичаха,
кръстосаха ръце на гърдите си и жално завикаха :
— Милость царю 1 Деца. . . семейства. . . Не ни погубвай 1
Пощади ни 1
Следъ това единъ отъ аварите отговори ;
— Защото всички до единъ обичахме виното и често се напи
вахме, защото чиновниците ни ограбваха народа, и той много обедне; защото се появиха много разбойници по пътищата, които започ
наха да убиватъ и ограбватъ всеки пътникъ; защото. . . тукъ ава
рина заплака и нищо повече не можа да каже — жалъ му стана за
неговата страна, за неговото семейство, за неговите деца. . .
Крумъ се умисли. Следъ малко се сепна, мушна коня си и по
тегли за Плиска.
— Отъ честите войни И нашиятъ народъ твърде много обедне,
казваше на ума си Крумъ. Много мъже се избиха. . . нема кой да
оре. . . нивите запустеха. . . сираци. . . Пъкъ и българските бо
ляри не живеятъ добре съ славяните, ядатъ се едни други като
кучета, пакостятъ си, завиждатъ си, клеветятъ се, . . Ще загине и
нашата държава 1 Не, ще издамъ строги закони и ще бъде спасена!..
Мислейки така, той не усети какъ наближи Плиска, кога.
премина дълбокия му ровъ, който заобикаляше околовръсгъ бъл
гарската столица ! тъй също той не усети и кога мина презъ една
отъ четиритехъ врати на крепостьТа, чийто камени стени беха до
10 метра високи и 2* метра дебели.
Рано на другия день боляри и войводи, по заповедь на Крума,
се събираха въ една отъ приемните стаи на царския палатъ мра
морните стени на която беха украсени съ сцени отъ разни войни,
а подътъ й посланъ съ кожи отъ редки диви животни. Въоръже
ните войници, които стоеха предъ главните врата на палата, задъ.
поставените на високи мраморни стълбове изваяни отъ бронзъ лъ
вове, пропущаха само поканените. Щомъ се набраха войводите и

болярите, изъ една врата, закрита задъ дълга кадифяна завеса,
влезе въ приемната Крумъ и по мряморните стъпала се от
прави КЪМЪ царския Тронъ, който беше поставенъ къмъ северната
стена. Оръженосци и шестехъ царски министри веднага обкръжиха
отъ двете страни церския престолъ. Всички, щомъ видеха царьтъ,
.отведнажъ скочиха на крака, девата си ръка поставиха отпредъ на
пояса, а десната полека я простреха къмъ царя - - така те поз
дравиха Крума. Царьтъ, облеченъ въ червена мантия (багреница),
съ златна корона на глава, изъ подъ която висеха бисерни нанизи,
съ сребърна ризница и припасанъ съ златенъ поясъ, на който бе
закаченъ мечъ, чиято дръжка бе обсипана съ скъпоценни камъни,
съ червени до надъ колените ботуши.-отвори уста и важно-важно
взе да Говори:
— Храбри войводи и верни боляри! Всички се научихте, отъ
що загина силната аварска държава. България е заобиколена съ
много врагове, които постояно ни дебнатъ, за да ни унищожатъ.
Затова ние требва да бъдемъ силни. Отъ честите войни народътъ
много обедне. За дългове мнозина имотите си продадоха. Затова
нареждамъ:.
1) Да се раздадатъ имоти на беднитт, за да има съ
какво да изкарватъ прехраната си. Който отъ богатипт не
иска доброволно да остхпи частъ отъ имотипт си на бед
нитт, да му ве вземе (конфискува) въ полза на държавата
всичкия имотъ.1)
Щомъ се раздадатъ имоти на бедните, тогава нема да има
нито просяци, нито крадци и разбойници. Ако следъ това
2) се залови крадецо или разбойника, да му се отршватъ
краката до колкне и ржцетгъ до лаюмтт; а пькъ на този,
който укрива крадцитгь и разбойниципиъ, да му се взематъ
'имотштъ и се раздадатъ на сиромасипт.
Друго, продължи по-натъртено царь Крумъ, забелеззамъ, че
славянските и българските боляри не живеятъ задружно, братски,
a постоянно едни други се клеветатъ и си пакостятъ. Затова нареждамъ:
3) Който несправедливо наклевети пккого, да бжде наказанъ съ слгрть.
..•• •
4) Слдия, които не сжди право, и чиновникъ, които взи
ма подкупи, сляцо така да се наказва съ смърть.
и 5) Да се ткоренятъ всички лозя, за да несенапипашъ
X0PCl

Следъ като царь Крумъ съобщи новите закони, стана и си
излезе, а-войводите наново му ce поклониха. Народътъ скоро разбра
Крумозите закони. Престанаха вече просяци Да висягь отъ вратшкъ на вратникъ за кора хлебъ. Престанаха да скитатъ вече и
разбойници по планините.
1. П п ^ ^ б н о Т а КРУМОВЙГ.3 закони- вида.: .Списание на Юридичес к о т о ^ ж е с т Г ! ш д . k % 4 } сгр. 316, и .Исторя* т старобългарското
во" отъ г. С. Бобчевъ.
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— Милостивиятъ царь! Той даде земя на бедните! казваха
за Крума едни.
— Справедлиятъ царь! Той накара и богатите да плащатъ да
нъци! казваха други.
— Дано боговете Го даруватъ съ дълги дни 1 — шепнеха вдо
виците и сираците.

3. Християнство.
Царь Борисъ, Крумовъ внукъ, държеше въ палатите си единъ
ученъ Гръкъ — робъ, за да научи сестра му да чете и пише.1) Всека
сутринь Борисовата сестра отиваше на уроци въ стаята на роба.
Единъ день, като влезе при него, тя Го завари коленичилъ предъ
една икона съ ръце, прострени къмъ небето, шепнейки нещо на своя
роденъ Гръцки езикъ, Следъ това 'той неколко пъти се прекръсти,
изправи се и, като се обърна назадъ, виде Борисовата сестра. Тя
никога до тогава не бе виждала такова нещо и го запита:
— Какво правишъ, драги учителю!
Той Й отговори:
— Азъ съмъ християнинъ и се молехъ на моя Богъ. Той не
иска човешки ИЛИ животински жертви, за да се умилостиви, каквито
искатъ вашите богове.... Моятъ богъ е благъ, иилостивъ и иска
само горещи моли .ви. . . . Моя богъ ни учи да вервзме въ единъ
богъ, да почитаме старите, да помагаме на бедните, да не лъжемъ,
да не крадемъ, да не убиваме и да обичаме всички хора като братя...
Борисовата сестра мразеше християните, защото само лоши
неща бе чувала за техъ. Тя бе чувала, че християните се мо
лили на магарешка глава, че пиели човешка кръвь. . . Сега тя
разбра, колко много се е лъгала! Дълго следъ това те приказваха
за християнската вера, харесай и, най-после,тя каза на роба: "Учи
телю, отъ сега и азъ съмъ християнка!"
Единъ день робътъ се приближи до Борисовета сестра и и пбшепна: "Тази вечерь ние, християните, ще се съберемъ вънъ отъ
Плиска; ако обичашъ, ела и ти! 'Но това го дръжъ въ тайна и
никому го не казвай, защото езичниците ни преследватъ*. Тя ce
съгласи. Следъ като се стъмни, те се преоблекоха въ други дрехи,
за да не ги познае некой, и мълчаливо се измъкнаха изъ царските
палати. Излезоха вънъ отъ града и завиха на лево покрай река
та. Тъмно като рогъ. Месечината още не беше изгрела. Въ тъм
нината,те биха сбъркали пътя, ако многото християни, които оти
ваха на същото место, не биха имъ го показвали. Следъ като дълго
ч пътуваха, отбиха се отъ пътя и навлезоха въ една тесна долчинка.
" Преди да излезатъ на поляната помежду високите канари при насъбралите се християни, въоръжени лица имъ препречиха пътя и
извикаха:
'
— Стой! Покажете знаковете!
Робътъ бръкна въ пазвата си и извади едно кръстенце, което го
показа на стражата. Тя ги пропуска до продължатъ пътя си. Кои
1) Легенда. Отецъ Паиси : История вкратце о Болгарословенскомъ на
роде. Проф. Юрданъ Ивановъ: Български старини въ Македония, сгр. 164).
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ли беха тия лица? Кой Ги беше поставилъ? По какзо познаваха
кои беха християни и кои езичници ? Скоро те пристигнаха на уго
ворената поляна, Тамъ беше светло, защото беха запалени големи
огньове отъ борово дърво. Поляната бе препълнена съ християни.
До единъ всички беха съ закрити лица (маски), за да не бъдатъ
познати ОТЪ некой случайно промъкналъ се езичникъ. Защо ?
Скоро следъ това християните запеха тъжна песень, от
начало тихо, a сетне все по-силно и по-силно. После всички наколеничиха, вдигнаха нагоре глава и простреха къмъ небето ръце, като
че ли молеха некого да слезе отъ небето.
— Проповедникътъ! Проповедникътъ! Нададоха се отъ всички
страни гласове. Всички се раздвижиха. Единъ слабъ, изпокъсанъ,
босъ човекъ застана всредъ християните. Той беше проповедни
кътъ, който беше дошълъ отъ единъ далеченъ гръцки градъ, за да
проповедва между езичните-българи словото божи. Настана отново
тишина, толкова дълбока, че ясно се чуваше шума отъ листата по
дърветата. Проповедникътъ дигна нагоре сухата си десница и на
прави въ въздуха кръстъ надъ коленичилите християни — благо
слови ги. Следъ това започна да Ги поучава, какъ братски да си
живеятъ, какъ да си помаГатъ единъ на други, също тъй както
единъ баща поучава децата си. Следъ неговата речь християните
направиха още една молитва и си отидоха.
На другия день въ приемната царска стая Борисовата сестра
чу некаква глъчка. Дебнишкомъ Тя се приближи до вратата и за
почна да подслушва. Беше дошелъ войводата, който беше назначенъ да преследва християните, и разправяше на Бориса: "Най-главниятъ отъ християните, проповедникътъ, е вече въ ръцете ми! Той
ще обади другарите с и . . . Тоя ЛОШЪ човекъ, който учи христия
ните да не почитатъ старите, да крадатъ, да убиватъ и да пиятъ
човешка кръвь, требва да,загине!"
Косите на Борисовата сестра настръхнаха, защото тя разбра,
за кой проповедникъ ставаше дума. На нея й много домъчне, за
дето езичниците така клеветеха християните.,. Влезе въ стаята си
й дълго си поплака. . . .

4 Преследване на христйянитк
Българите отдавна беха станали и земледелци. Ала те сами
се срамуваха да обработватъ земята. Затова те често нахълтваха
въ гръцката държава за пленици,' които те обръщаха на роби да paботятъ земята. Но тия пленици беха христаяни! Те разразпространиха христовото учение и помежду езичниците българи. Цели обла
сти, цели славянски племена беха станали вече християни. Христия
ните българи намразиха царя си като езичникъ. Те по-склони беха
да помагатъ на гръцкия царь, като на хрнстиянинъ.
— Това. което гръцките царе не можаха да постигнатъ на
бойните поля, ще го постигнатъ чрезъ верата J - с и каза единъ день
българскиятъ царь Омортагъ и назначи специаленъ мшйстръ, който
да преследва и измъчва християните.
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Вънъ отъ Плиска беше ископанъ грамаденъ и дълбокъ
трацъ, въ ДЪНОТО на КОЙТО беха построени две помещения.
Въ едното отъ техь беха задържани безброй ДИВИ кучета, а въ
другото — християни. Отстрани на трапа беха построени терасовидни седалища, върху които беха наседали много езичници, които
беха дошли, защото беха чули, че тоя день ще бъдатъ измъчвани
християните.
Отъ два деня кучетата не беха хранени. Не стигаше това, но
още войниците на дълги прътове показваха на кучетата парчета месо,
зида ги дразнятъ* и подлудятъ отъ гладъ. Отвреме — навреме
екваше такава буря отъ рева на Гладните зверове, че хората, които
беха наседали близо до вратата, просто не можеха да се разговарятъ. Всредъ тоя шумъ се зачу отъ вътре Гласътъ на черковна песень. Християните, които беха затворени въ другото помещение,
пееха. . . .
Най-после Цокъ, войводата назначенъ за преследване на хри
стияните, даде знакъ да се започне измъчването имъ. Народътъ утихна.
Християните требваше да бъдатъ разкъсани отъ дивите зверове,
защото некой Ги беше наклеветилъ, че пиели човешка кръвь
и че се покланяли на магарешка глава. Една отъ железните вра
ти на едното помещение искрибуца и почнаха да излизатъ тичешкомъ християните, облечени въ кожите на диви животни.
Защо! Между християните беха- Звеница, ОмарТаговияТъ синъ, войво
дите: Леонъ, Сшжь,Йонъ и Гаврилъ; епископите: Георги Девелтски
(Ямболски), Петръ Адрианополски (Одрински) и пр. Християните,
като стигнаха до средата на трапътъ, паднаха на колене и вдигнаха
ръце на Горе. Езичниците, мислейки, че просятъ МИЛОСТЬ, започнаха
да Ги подиграватъ. Некои даже започнаха да хвърлятъ върху хри
стияните буци пръсть и оГризани кокали. Всредъ общия шумъ на
езичниците, едва достигаше техниятъ гласъ: "Исусе Христе, помил
вай ни!" Значи те не просеха милость, a ce молеха на своя Богъ.
Презъ това време се отвори вратата и на другото помещение, изъ
която нахлуха цело стадо диви овчарски кучета, отъ неколко деня
нарочно държани въ гладъ,-)
.
^
Кучетата веднага подушиха хората съ зверската кожа. Ала за
чудени отъ неподпижностьта имъ, отведнажъ не поемеха да се нахвърлятъ върху техъ. Народатъ пакъ почна да негодува. Екнаха хи
ляди гласове; едни почнаха да лаятъ като кучета, други да подражаватъ на гласовете на дивите животни. Защо? Кучетата най-после
ce раздраздниха и започнаха да налитатъ върху християните. Едно
отъ най-силните кучета захапа една отъ най-напредъ стоящите жени
и я повали подъ себе си. Тя едва успе само да подаде назадъ държащето въ ръцете си малко дете. Следъ това и другите кучета се
нахвърлиха върху християните. Езичниците вече престанаха да реватъ, защото всички съ големо внимание наблюдаваха разпокъсва
нето на християните. Всредъ кучешкото ръмжене и виене ясно се
чуваха мъченическите гласове на християните. На игрището се об1) Мепо.од.оп imper Basil.!, Migne, Patrol qr. t. 117, col 277; Лопаревъ. Две мя*ткиипр. 348. Третото слово на Теодоръ Студитъ (Parva Catechesis, Paris, 1891) и пр.
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разуваха СЪЩИНСКИ ТОПКИ отъ кучешки и човешки тела. На потоци
кръвь потече. Некои кучета изтръгваха едно отъ друго косове чо
вешко месо. Меризмата отъ човешката кръвь и черва задуши ми
ризмата огь тамяна

5. Покръстване на бЪлгарИгЬ.
Въ гръцката столица пакъ се заговори за война. "Съ оръжие
ние не можахме да победиш» варварите (българите), но ще ги победимъ чрезъ верата си! . . ." така говореше гръцкиятъ царь на
своите войводи. Какъ ? — Повечето отъ българите вече съ хри
стияни. Ако се сбиемъ, християните, българи повече ще помагатъ
намъ, отколкото на своя езичникъ — царь.
Хубава пролеть, 865 год. Ясно слънце бе запекло. По разцъф
телите дървета пчелици засноваха отъ дърво на дърво за медъ.
Царь Борисъ бе излезълъ на двора, за да се порадва на хубавия
топълъ день. Едва що бе седналъ на мряморната пейка до чешмата,
портите бързо се разтвориха, и въ царския дворъ влезе единъ rpaничарь, потъналъ въ прахъ, а коньтъ му—въ вода.
—Царю, гръцкиятъ царь съ много войска нахлу въ нашата зе
мя ! Три коня уморихъ, Този е четвъртия, бързайки да ти съобша
нерадостната новина.
о
Царьтъ пребледне. Наистина, шпионите, които той бе изпратилъ като просяци въ гръцката столица, навреме го предупредиха,
че гърците се готвятъ за война, но все пакъ така скоро той не се
надеваше те да потеглятъ за България. Царьтъ похвали граничаря,
възнагради го, а следъ това изплеска съ ръце. Единъ оръженосецъ
веднага се изправи предъ него.
— По-скоро палете по баирите огньовете и съобщете на всички
села и градове, че България e въ опасность и че има нужда огь
своите синове! извика Борисъ.
Не се измина много време и по всички чукари пламнаха
огньове отъ сено. И по-далечните баири, веднага следъ пламването на огньовете около столицата, и тамъ пламнаха огньове.
Скоро по всички по-високи баири изъ делата страна пламнаха купи
сено. Така още същата вечерь изъ цела България разбраха, че
България е нападната и че войската требва да се събере. Всички
българи, годни за оръжие, щомъ съгледаха огньовете, оставиха ра
ботата си, затичаха се до къщи, напълниха торбите си съ хлебъ и
месо, прибраха набързо оръжието си: ножъ, копие, щитъ и стрели,
качиха се на конете си и потеглиха за столицата. Защо Борисъ не
повика войските си чрезъ телефона? .
До вечерьта въ столицата едва се събраха само войводите и
войниците отъ близките, села. Но те беха малко. Ала всека ми
нута, всеки часъ те ставаха все повече и повече. Сутриньта полето
предъ столицата бе почернело отъ хора и коне. Никой не стоеше
празенъ: едни подковаваха конете си, други остреха саблите си, а
трети каляваха въ отрова стрелите си. Пъкъ и въ царските палати
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не стояха празни: едни стегаха царските коне, други чистеха сед-,
лата, а трети — царското оръжие.
Отведнажъ царския дворъ се напълни съ конници: млади и ху
бави момчета, до единъ болярски синове — това беха царските па
зачи, богатирите. Всичките беха съ позлатени шлемове, железни
ризници, сребърни пояси и съ скъпи ножове на поясъ, дълги копия
въ ръце и ботуши отъ телешка кожа до надъ коленете. Даде се
знакъ, че царьтъ идва. Богатирите се подредиха и накачиха на ко
нете си. Ето и царьтъ 1 Покачи се на конь и потегли. (Къде ?)
Следъ молитвата и клетвата войските потеглиха къмъ Балкана.
Повечето отъ техъ беха на коне. На некои отъ войводите и
конете имъ беха облечени въ железни ризници. Едни отъ конниците,
вместо железни ризници, носеха конопени ризи съ нашити по нея
изгладени отъ рогъ големи четвъртити пулове. И вместо копия, съ
щите носеха въ ръцете си дълги въжета съ привързана на края
халка, която те искустно въ боя хвъляха върху врата на не
приятеля и живъ го залавяха. Защо те не носеха железни ризни
ци? Следъ войската потеглиха и многобройни двуколни кола, пълни
съ продукти, стрели и бойни машини.
Нещастие 1 Войските, като разбраха съ кого ще се биятъ, поч
наха да бегаТъ. Бегаха християниТе (защо?) При Бориса останаха
само шепа войници (кой?) За Бориса немаше другъ изходъ,
освенъ да стане хрисТиянинъ и да проси миръ ?
Войските се наближиха. Преди да се сбиятъ, Борисъ изпрати
при гръцкия царь неколко свои войводи, за да съобщатъ намере
нията му. Зарадва се Гръцкия царь, зарадваха се и войските (защо?)
Гръцкиятъ царь излезе предъ войските си, където го чакаше Борисъ.
Като се видеха двамата царе, започнаха да се пригърщатъ и целуватъ. Додоха свещеници и кръстиха най-иапредъ Бориса, а следъ
него—боляриТе и войските. Гръцкиятъ царь стана кръстникъ на Бо
риса и Го кръсти съ своето име — Михаилъ. Борисъ престана
вече да се нарича Борисъ, а Михаилъ (защо?)
'На обедъ гръцкия царь повика Бориса на гости. Трапезата
,бе сложена подъ Голема палатка. Много скъпи ястията въ
сребърни съдове се поднесоха. Презъ целото време на обеда робини свиреха хубави песни на арфи, a други непрекъснато хвърляха
рози върху гостите, Отвреме — навреме други пъкъ робини пу
скаха надъ главите на двамата царе привързани съ сребърни конци
гълъби. Поднесоха се скъпи вина, изстудени въ планински снегъ...
Следъ свършване на яденето излезоха двама борци и започнаха
да се борятъ. Мускулестите имъ тела, лъснати въ масло, бързо се
слеха въ една купчинка. Костите имъ запръщеха въ чиличеиите имъ
прегръдки. Отвреме — навреме се чуваше и тежкото тропане на
краката имъ по пода, който бе посланъ съ песъкъ. Следъ това те
отново заставаха неподвижно и така затихваше всичко, вероятно, за
да си починатъ. Борбата не се продължи много. Единиятъ отъ борци
те взе да диша по-често, започна да отслабва, да посииява и се про
стре мъртавъ на земята. Подиръ техъ се появиха имитатори на зверо
ве, фокусници и сойтарии (палячовци). А следъ това отново хубави
робини пакъ заиграха разни танци.
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• Взе да се здрачава. Време беше двамата царе да се разделатъ.
Стана Борисъ, прегърна се съ своя кръстникъ, целуннха се по че
лата и си замина. Така те се срещнаха като врагове и се разделиха
като приятели и роднини.
Войската радостно се връщаше къмъ столицата. Начело на вой
ската немаше вече конската опашка, а червено знаме съ двуглавъ
орелъ по средата. Едва що беха наближили града, една жена,
разрошавена, запъхтена, уплашена тичаше насрещу войската. Войни
ците едва познаха Борисозата сестра. Всички се угрижиха, защото
разбраха, че нещо страшно е станало въ столицата. Борисовата се
стра разправи, че старите войводи, щомъ разбрали, че Борисъ сее
покръстилъ, завзели царските палати, избили ония царски слуги,
които били християни, а други изпозатворили въ тъмницата н
че тя едва-едва се била отървала отъ смърть.
Борисъ се замисли. . . Никаква глъчка и шумъ. Само черве
ното знаме трепти. . . .
— СЪ Божието име напредъ! рече Борисъ и се прекръсти.
Потегли той къмъ столицата, потегли и войската. Заобиколи цар
ските палати и излови бунтовниците. Отъ техъ само 54 души, поглавните, наказа съ смърть, а другите пусна. Нададоха отъ Гър
ция и много попове и калугери. Борисъ ги разпрати по села и гра
дове, за да покръстятъ целия народъ. Отъ тогава вече ние сме
християни.

6. Просвъта.
Единъ деннь предъ българските граничари въ Белградъ, днеш
ната сръбска
столица, се явиха неколко окъсани и почти боси све
щеници.1) Отъ гладъ и дълъгъ пъть, който те беха вървели изъ
пустите и недостъпните места, за да не бъдатъ хванати, те беха
доста изнемощели. Всеки единъ отъ бежанцате носеше на гърба
си по торба, пълна съ дебели кожени книги.
—Охъ, спасени сме най-после! рече единиятъ отъ техъ, следъ
. като прескочи на българска земя.
— Стой! Горе ръцете! Кои сте! извикаха граничарите.
— Българи. Ние сме учениците на Св. Кирилъ и Методий,
които бехме отишли въ Моравско да разпространяваме христовата
вера и да Ги научимъ да четатъ и пишатъ по славянски, отговори
ха бежанците.
— Защо бегате? Кой ВИ гони? Къде останаха вашите учи
тели Св. Кирилъ и Методий! запитаха ги отново граничарите.
— Подгониха ни, защото сме били проповедвали словото Бо
жие на славянски езикъ. Св. Кирила извикаха въ Римъ и тамъ умре,
а Методия затвориха въ тъмница. Насъ ни заплашиха живи да ни
горятъ. ,• . . отъ добро не бегаме. . . . отговори най-стариятъ отъ
бежанците, на когото името беше Климентъ.
—Седнете, починете си! Ето хлебъ, сирене и месо, яжте— вие
требва да сте гладни! любезно ги поканиха граничарите.
Едва що беха бежанците седнали да си починатъ и похапнатъ,
1) По , Църковенъ вестннкъ-, бр. 19, 1907 год.

320.

Животътъ иа българите отъ VII до XI векъ.

ето че пристигнаха неколко конници, отъ които най-първиятъбеше облеченъ въ кадифяни дрехи съ сребърни копчета и перо на шапката отъ
лисича кожа. Това беше българскиятъ войвода въ Белградъ—Боритиканъ. Той бързо скочи отъ КОНЯ си, весело затича къмъ бежан
ците, ръкува се съ всички, целувайки ИМЪ ръка, и проговори:
— Добре дошли, мили братя, на българска земя! Васъ каточели Богъ изпрати при насъ! Ние, българите, отдавна имахме нуж
да отъ учени хора, като васъ. Докле бехме езичници, ние немахме
нужда отъ книги и затова немахме писмо — сметките си пишехме
само на рабуши. Ала сега, като станахме християни, молитвите въ
черквите ни нема, кой да чете. Наистина, нахълтаха въ земята ни
разни Гръцки свещеници, но нито езика имъ разбираме, нито пис
мото. Какво има въ торбите ви ? V
— Славянски книги, български книги! Като бехме по Морав
ско Ги писахме! отговори Климентъ.
— Охъ, по-бързо ми дайте да видя * българска книга! Дайте
и да я целуна! Ехъ, най-после и ние българите се сдобихме съ пи
смо и ще си пишемъ на български вече, каквото си поискаме . . .
Ами кой отъ васъ изнамери ПИСМОТО? попита войводата.
.: -— Солунските братя Св. Кирилъ и Методий, отговори пакъ
стариятъ беловласъ вече Климентъ. Те беха и нашите учители.
.-..Хледъ като бежанците достатъчно си починаха, войводата Ги
поведе камъ палатите си. Тамъ той имъ даде нови дрехи, нови обу
ща. Следъ като му Гостуваха неколко деня, Боритиканъ Ги изпрати
на Бориса въ Плиска. Голема бе радостьта на царьтъ, когато
Ги виде.
- и : - Ние;'к"аза веднажъ на бежанците царь Борисъ, като при
ехме християнството, нали немахме писмо и учени хора, бехме при
нудени ла извикаме Гръцки свещеници. Отъ тия хора, освенъ че не
разбирахме отъ езика и писмото имъ, -има опастность да ни погьрчатъ: товакоето те ; не постигнаха съ бой, лесно ще го постигнатъ чрезъ книгата и у ч и л и щ е т о . - •••'
"'"Невгачакъ до Атина беха все славяни; . . Днесъ съ остали
славянски имена край*реките по планините. Гръцката вълна иде отъ
югъ на севере, задела е некои славянски племена, може би ще за
лее и насъ! Затова ти,' отче Клименте, ще отидешъ на югъ ве" Ма
кедония, въ Охридъ, и тамъ ще основешъ славянско, българско учи
лище Тамъ славянската книга ще спре Гръцката вълна. И коГато';
едцнъ день се сдобимъ съ учени хора, тогава ще изпъдимъ тръцките попове и учители, и България ще бъде спасена отъ погърчване...
. Климентъ веднага замина за Охридъ. Три Борисови палата той
преобърна въ училища. Около 3050 ученика се насъбраха около
Климента. ••-'••'••••'• - • ." >'
•. • ь-,>;..
.
:,..,•,..:.,.'•
'.'; На една отъ класните стаи душемето беотъ песъкъипонеГо
беха
наседали ученици и съ пръчки въ ръка по песъка се учеха
да
Щшатъ буквитЬ: азъ, буке.' веде, Глаголи, добро, естъ, живети,'
зело. земя и пр; Въ друга • една отъ класните 'стая други ученици
беха разстворили дебели подвързани съ кожа книги, на които всич
ките листя беха отъ заешки кожи, защото Тогава не знаеха още да
правятъ отъ парцали, слама или дърво сегашната хартия. Ученици-
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Те въ тая стая заучваха на изустъ разни черковни молитви, a
(единъ отъ техъ четеше имената на месеците: просинецъ (I), сеченъ
II), сухъ (III), бързосокъ (IV), тревенъ (V), изокъ, цървенъ, заревъ,
руенъ, листопадъ, груденъ, студенъ.-) Въ третата стая учениците
наколене или полегнали на земята съ Гъши пера преписваха разни
черковни книги. А Климентъ непрекъснато сновеше измежду уче
ниците си, иекои отъ КОИТО поучаваше, а други — поправяше.
Отведнажъ черковните клепала задрънкаха и възвестиха, че
утрешниятъ день е Големъ праздникъ.
— Учителю, какъвъ е утрешния праздникъ; въ календаря не e
отбелезанъ? Запита единъ ученикъ Св. Климентъ.
— Св. Кирилъ и Методий, нашите първоучители, отговори
Климентъ.
— Отъ кой Градъ съ били двамата братя! Какво съ заслу
жили на народа ни! пакъ запитаха учениците.
— И двамата съ родени въ Солунъ. Баща имъ Лъвъ бе елавянинъ на Гръцка сбужба, Следъ като свършиха Солунското Гръцко
училище, по-малкиятъ Кирилъ отиде-въ ЦариГрадъ, дето продължи
образованието си и стана много ученъ човекъ. Гърците Го нарекоха
философъ. По-стария пъкъ Методий назначиха за князъ на едно^ отъ
нашите славянски племена въ Македония. .Ала единъ день той за
хвърли княжеските си дрехи и се покалуГери въ единъ монастиръ.
По-късно и Кирилъ се прибра при него. Тамъ те откриха славян
ското писмо и започнаха да превеждатъ отъ Гръцки на български
всички черковни книги. Следъ това те напуснаха монастира и забегнаха въ славянските страни, за да разпространятъ христовото
учение и славянското писмо.
На другия день една отъ черквите бе препълнена съ богомолци.
Св. Климентъ излезе ?предъ царските врати и започна речьта си,
Всеки праздниченъ день той отъ това место поучаваше народа.
— О, наши първоучители Р) Вие днесъ светите съ светлината
на слънцето, защото не остана нито едно славянско кътче, неозарено
отъ васъ! Вие двамата заедно довършихте това, което апостолъ
Павелъ не бе довършилъ! Затова азъ целувамъ вашите очи, които
излекуваха нашата слепота; вашите устни, чрезъ които узнахме
Божиите премъдрости; вашите пръсти, чрезъ които научихме
на нащъ езикъ Божествените молитви; вашите крака, които обхо
диха като слънцето всички славянски земи. Изцело целувамъ и
двамата ви, защото вие зарязахте и богатство, и слава, *и баща, и
майка и всецело се отдадохте въ служене • народу. Днесъ не сте
между насъ! Днесъ сте горе на небето съ ангелите — ангели, съ
пророците — пророци, и съ светците-- светии! И вечно славянст
вото съ васъ ще се гордее, ще ви славослови и песни пее". . . . .
Днесь всека година на 24 май празднуваме техната памятъ.
Народътъ незабравк заслугите и на Св. Климента. И той e признатъ
за светия л : всека Година, на 8 декемврий празднуваме неговата
память.
1)^Орданъ№ановъ. Бъягарвки старини въМакедония, стр. 49. ;
2) Часть отъ яохвалното слово за Св. Кирилъ н Методий огь Св Кли-мента {Св. Кирилъ и Методий, М. Н. Пр., сгр. 8).
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7. ПоследнигЬ Борисови дни.
По калдърмения дворъ на единъ монастиръ близо до морето
при Градъ Варна закрачи побелелъ вече монахъ и се отправи
КЪМЪ черковната врата. Отключи набързо вратата, бутна я и влезе
вътре въ черквата. Отиде предъ иконата, на Спасителя, прекръсти
се неколко пъти, после коленичи и започна да се моли:
— Отче небесни, прости ми! Ръцете ми съ нацапани съ кръвь,
a душата ми — съ мъка! По каменистите Македонски чукари и по
равните тракийски полета . . . за родъ и честь . . . много ромеи
избихме. . . . А ти ни казваше: не убивай! . . . Убивахме, защото
можеше да ни убиятъ. . . Отче небесни, прости ми! . . .
Следъ като дълго време се моли, стана и излезе вънъ на
двора. Монахътъ тия молитви по неколко пъти на день отправяше
къмъ Бога. Другите монаси, които минаваха покрай него, низко му
се покланяха и Го поздравляваха. Това показваше, че тоя монахъ не
беше просгь калуГеръ. Не, това беше царь Борисъ! Две Години
по-рано, той бе захвърлилъ царската мантия и корона, облече про
стите калугерски дрехи и доде тукъ въ монастира да прекара по
следните си старчески дни въ постъ и молитва. Царскиятъ престодъ
той бе оставилъ иа сина си Владимира.
,
Борисъ едва що бе пристъпилъ, зачуха се конските стъпки
на неколко въоръжени войници, които идваха при него!
— Царю 1 казаха те. Синъ ти Владимиръ престъпи клетвата!
Отново се повърна въ езическата вера. Разруши черкви и монистири. . . некои отъ поповете затвори въ тъмница, а други изби . . .
Борисъ се само прекръсти, безъ да проговори, метна се на единъ
отъ конете и потегли за Преславъ. . . .
,
Следъ неколко деня тежката врата на затвора скръцна и днев
ната светлина озари единъ ейсокъ русъ човекъ. Неговиятъ мъртавъ
поГледъ се срещна съ лицата на стражата и ги позна: до единъ
най-преданни хора иа Бориса. Когато затворения си сне ръцете
по виненото кадифе, което покриваше телото му до надъ колене,
издрънкаха пранги, a върху отеклите му китки иа ръцете се очер
таваха широки железни Гривни.
— Излезъ вънъ, предателю! извика Главатарятъ на стражата.
И Владимиръ излезе. Веднага двама джелати Го повалиха на
земята и уловиха здраво за ръцете. Други съ остъръ мечъ на бързо
извади едното му око и Го стъпка на земята. Владимиръ само по
трепери и стулеиъ поть зале челото му. Следъ малко същото на
прави и СЪ другото му око. Владимиръ бе ослепенъ по заповедь
на Бориса, като клетвонарушитель.
Бледа и съ посинели устни всичко това виде Владимировата
майка изъ единъ отъ прозорците на горните етажи отъ царския
палатъ. Най-иапредъ тя помисли, че това е сънъ. . Лно като се пооблещи и виде, че това е истина, зави й се светъ, ръцете й се от
копчиха отъ железните кръстове на прозореца и падна полуирела
.върху пода, като можа едва само да промълви: "Ахъ, Горки Владимире!"
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Вънъ на улицата Глъчка. Безброенъ народъ се беше насъбралъ,
за да види Глазата на оня, който бе нарушилъ бащината си клетва,
И стражата подкара Владимира вънъ на улицата, и народатъ виде
кървавата му Глава съ зинали две страшни дупки, изъ които беха
изтекли очите, . . .
— Така се наказва оня, който нарушава бащината си клетва!
Минаха се отъ Тогава 18 Години. Народътъ забрави това. На 15
май, 907 Год., рано сутриньта калугери отъ монастира бързо вли
заха въ една килия и излизаха СЪ угрижени лица и наскърбени очи.
Въ тази килия на просто сламено легло, облеченъ въ бедно
монашеско расо, лежеше единъ старъ 75-годишенъ монахъ. Смъртьта
Го вече взимаше.. Само дълбоко хлътналите му очи светеха и жи
вееха.
Тоя смъртникъ беше царь Борисъ.
— Иде ли? — едва по шушна той.
— Наближава, отговориха монасите.
— Ехъ, много се забави, a смъртьта не иска да чака... каза
той. Искамъ да Го видя преди да склопя очи.
Изведнажъ монастирските клепала забиха. . . конски подкови
татракаха по монастирския калдърмъ. . . задрънкаха и сабли . . . .
Влезе при стареца младъ и красивъ човекъ, препасанъ съ злазенъ поясъ, на който висеше скъпъ мечъ, и наметнатъ съ багре
ница. Непознатиятъ падна на колене предъ леглото на смъртника,
хвана му ръката, почна да я целува и съ сълзи да я покрива.
— Тате 1 — пошепна непознатиятъ. *,
— Симеоне 1 — едва продума смъртникътъ. И като стисна съ
студените си ръце топлите и юнашки на Симеоиа, продума:
—Синко, азъ умирамъ! . . Напущамъ вече земята, която така
много обичахъ! . . . и народа, когото тъй иилеяхъ! . . . И преди
да склопя очи единъ заветъ ти оставаш»: обикни еднакво всички
славянски и български племена! Обикни христовата вера и българ
ската книга! И тогава всички славяни ще бъдатъ здраво подъ
скиптърътъ ти! . . . и България ще стане мощна, силна, непобе
дима ! . . . Къмъ тази цель се стремихъ. стреми се и Ти!
Следъ Това старецътъ благослови Симеона, склопи очи и издъх
на. Симеонъ заплака. Плачове се чуха и изъ двора. Клепалата за
дрънкаха скръбно. Монаси запалиха свещи около умрелия и започ
наха божествени молитви да четатъ. . . .
Скръбната весть скоро се разнесе по села и Градове, по цела
България, и народъ почна да се стича въ монастиря за последне
сбогомъ съ великия мрътвецъ. Три деня върволици отъ хора непре
къснато целуваха студената му десница.
На Третия день Борисъ б е погребанъ въ монастирската черква
предъ олтаря. Царь Борисъ е признатъза светия и всека Година
на 15 май празднуваме неговия день.
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8. Златния вТзКъ.
— Царю! Гърците преместиха митницата си отъ ЦариГрадъ
въ Солунъ, и ние отъ сега стоките си за ЦариГрадъ требва да Ги
иосимъ презъ Солунъ. Това e неудобно и много скъпо ще ни струва.
— Така единъ день българските търговци се оплакаха на Симеона.
Царьтъ веднага съ писмо, замоли Гръцкия царь, да си остане
митницата Тамъ, кадето e била, като Го заплаши съ война, ако не
бъде послушанъ. Обаче Гръцкиятъ царь не изпълни Симеоновата
молба.
Спокойно спеше Преславъ, пазенъ отъ дебелите стени на крепостъта и високите кули, надвиснали надъ крепостния ровъ. Широ
ките дъбови порти, оковани съ дебели бакърени плочи, цели беха
отворени и- отъ Града ce провличаше задъ стените дълга върво
лица хора, облечени въ железа Като излезе отъ крепостьта, тя
залови пътя га Тракия. Подъ слабата светлина на запалените факли
едва се виждаха дългите копия, накичени съ червени байрачета и
загрижените лица на стари войводи . . . . На бой тръгваше Симеонъ, на бой съ Гърци, Защо ?
Подранили селяци отиваха на пазаръ и срещнаха войските.
Никой отъ техъ не се зачуди, защото редко минаваше Година безъ
война. Ала ненадейно страшна звезда, съ дълга кървава опашка,
разпори небето. Занемеха селяните: "Лошъ знакъ" I Царство ще
рухне ! Но — кое ? Преславъ ли ще се срине, или ЦариГрадъ ще
пропадне?" си рекоха те. Уплашени, прекръстиха се и продължиха
умислени ПЪТЯ си къмъ. Преславъ.
БълГарските пълчища нахълтаха въ Гръцката земя. Нерадост
ната весть бързо се разнесе изъ Гръцката столица. И заудряха кле
пала, задрънкаха камбани тамъ. Тълпи отъ гърци веднага нахълтаха
по черкви и монастири да молятъ Бога,, за да Ги спаси отъ бъл
гарски Гневъ.
Все повече и повече Симеонъ съ войските си нахълтваше въ
Гръцката земя: стари избиваше, млади робеше, села палеше. Гра
дове сриваше. Никаде той не срещна Гръцкия отпоръ. Къде ли
беше Гръцката войска? Тя беше близо до ЦариГрадъ и силна
както никога.
Наближиха се врагове. Отъ Гръцка страна затупаха кожени
тъпани, зацепиха въздуха съ сребърни зурли. А отъ българска стра
на запищеха рогове. Зацвилиха коне, зареваха хора, лъснаха
сабли, раздвижиха се войски. Едва се долавяше Симеоновия гласъ:
— Дръжте се, войводи,
Храбри орляци безброй!
Много ВОЙСКИ и войводи
Паднаха подъ ножа мой.,
Скоро и горда Византия
Ще да бъде въ наш'та властъ;
Стегайте се само смело вие
На ножъ противъ гърци водя васъ!
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Удариха се двете войски. Скоро се размесиха българи съ
Гърци. Задрънкаха сабли, запъшкаха ранени . . . Гърците се упла
шиха и започнаха да бегатъ. Българите полетеха следъ техъ.
Всредъ бойното поле остана само царь Симеонъ. . Обгледа се нао
коло и какво да види! Тревата опръскаиа съ кръвь . . . трупове
на безброй убити хора и коне . . . счупени сабли . . . захвърлени
щитове . . . Симеонъ навъси чело, събра вежди, мушна коня си и
полете напредъ.
Априлъ. 924 год. Четири деня откакъ стоятъ българските
дружини подъ цариградските стени: гладни още за победа и за
нови боеве . . . .
А въ цариградските палати
Разтреперилъ се Романъ,
Прати дарове богати
Въ Симеоновия станъ. .
— Неща дарове, нито злато!
Гордо викна Симеонъ:
Мойто царство е богато,
Златенъ e моятъ тронъ.
Между даровете и едно писмо отъ гръцкия патриархъ. Симе
онъ разтвори платнения пликъ и започна да чете писмото: •)
До Симеона, князъ на България.
Както капката, която капе все на едно место, разяжда и найтвърдия камъкъ, тъй и ние съ честите си писма се надеваме да
умилостивимъ сърдцето ти и получимъ миръ.
Стига вече кръвь 1 Скрий меча си, защото той се умори вече
да убива ! Загаси ш> сърдцето си старите ни умрази! ^ Съжали се
надъ бащите зарадъ синовете, които ще изгинатъ, тъй като и ти
си баща! Съжали се надъ децата, които ще останатъ сирачета, тъй
като и ти некога си билъ дете. НИЩО нема по-тежко отъ война
между братя! -Ако мене не искашъ да послушашъ, то послушай
поне Бога! Учимъ хората да живеятъ въ миръ, пъкъ сами не вършимъ това. Животътъ не е дълГовеченъ. Какао оправдание ти Ще
дадешъ единъ день Горе на небето, когато убитите отъ тебе ще
се изправятъ насреща ти и ще призоватъ вечния съдия противъ
тебъ ? Сега съ велики пости и ти ужъ отъ една страна се въздържашъ отъ месо, пъкъ отъ друга се пресита въ проливане на брат
ска кръвь. Какъ на Въскресение Христово ще приемешъ светото
причастие, когато целъ си потьналъ въ кръвь?
Отъ писмото ти разбрахме, че ти не искашъ миръ, нито на
дело, нито на думи. Това личеше още по ръба на платното, преди
да разтворимъ писмото. Защото най-напредъ ни пишешъ, че си царь
на българите и гърците, когато и Богъ e противъ това. Ако требва
некой да се нарече царь на гърците и българите, то ние требва
да се наречемъ, защото това право сме то придобили отъ Bora, a
1) Писмото е извадка отъ писмата на гръцкия патриархъ Никола Мистикь до царь Симеонв, обнародвано въ С. Н. У., т. XII, 282 стр.
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не като тебе съ кръвь и убийства! Царь на кои Гърци ще се наречешъ ти! На тези ли, които твоите войски изклаха, или на онези,
които ти зароби и продаде на неверните племена. Симеоне, задоволи
се съ твоето! Не ламти къмъ чуждото! Да не дава Господъ да се
отказваме отъ своите имена и се КИЧИМЪ съ чужди! Нима вие, Си
меоне, сте вече оскубана птица, та става нужда да се кичите съ
чужди пера, които и ветърътъ да обрули?
Още ти искашъ да вземемъ завладените отъ тебе наши земи
като дарь Божи, придобити по силата на военните обичаи. Но
БоГъ раздава даровете мирно, когато ти си ги взелъ съ кръвь!
Каква печалба ще имащъ отъ насилственно отнетата отъ насъ земя!
Какви доходи ще ти даде тя? Какви данъци ще получищъ? Само
ще се обременишъ съ издръжката на крепостите и повече нищо.
Въ тоя случай ще ти припомнщлъ приказката на баснословния овчарь, който презъ зимата бе запрелъ овцете си въ една пещера, но
приготвеиата|за овцете храна той^далъ на намереното тамъ стадо
ДИВИ кози, съ цель да ги опитоми и увеличи стадото си. Той по
такъвъ иачинъ изморилъ своите овце, а пъкъ дивите кози, следъ
като изяли храната, забегнали въ гората. Още ни пишешъ,
че българите имали обичай да взиматъ чуждото, безъ да го връщатъ, но и ние имаме обичай своето пъкъ да не даваме. Чуждото
си е чуждо, то и на върхъ Великдень се взима.
За да имаме миръ, ние се решихме да ти дадемъ злато, сребро,
дрехи, но нито една педя земя повече—не. Задоволи се съ това, ко
ето доброволно ти даваме, защото не си въ състояние да ни направишъ гю-лошо отъ това, което си ни направилъ!
/ Николай Мистикъ.
Симеонъ, следъ като прочете писмото, тупна съ кракъ и сър
дито рече на гръцкия пратеникъ, който бе донелъ писмото:
"
— Азъ не искамъ невъзможното; не искамъ да ми се свалятъ
звездите отъ,небето, нито пъкъ да се възкръсятъ убитите ми вой
ници. Искамъ,
Самъ Ромаиъ да се представи,
Нека той да проси миръ1
Нека поклонъ ми направи,
Па ще видимъ по-подиръ!
Пратеникътъ се върна назадъ при гърците и предаде на Рома
на Симеоновото желание:
Ала мъчно, срамно на Романа,
Но какво да чини той?
Вечъ войска му не остана,
Нито сърдце зарадъ бой:
Отново дъбовите порти на крепостьта, обковани съ дебели
железни пл9чи, се разтвориха и изъ техъ се зададоха 12 оръженосци съ златни двуостри брадви, които водеха царските коне, на
•едннъ отъ които беше се качилъ гръцкия императоръ Романъ.
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Следъ него излезоха безброй Гръцки вождове, които носеха на
ръце скъпите подараци за Симеона и неговите войски. Клепала и
камбани на всички черкви и монастири въ великия градъ забиха
за милость, за пощада . . .
Шедствието ,като наближи Симеона, императоръть слезе отъ
коня и се отправи къмъ българския царь:
И когато той съгледа
Българските редове,
Гладни още за победа
И за нови бойове,
Падна той предъ Симеона,
Унизено запроси миръ:
— Остави ми само трона,
Давамъ всичко въ тоя миръ!
И омилостиви се Симеоновото сърдце, ззрадъ дето гордели
вия народъ, който едничъкъ му се опре, сега смирено пълзи предъ
краката му.
— На ще пролея кръвь въ града, отдето} на българите
дойде верата . . . Не ще пролея кръвь въ града, който ми от
кри очите за всека светлина . . . Цариградъ чужда е билъ за бъл
гарите'и чужди нека си остане! рече Симеонъ и обърна коня
си назадъ.
'
Симеонъ се скри задъ българските дружини. А задъ него още
стояха съ очуденъ погледъ храбрите му войводи: Смилецъ, Гаврилъ, Токта и Енравотъ.
Между гръцките пратеници изправи се сухъ, побелелъ
старецъ съ владишка патерица въ ръка и владишка корона на гла
ва и погледна натамъ. дето царьтъ се закри. Лукава усмивка лъс
на въ устата на тоя човекъ. Той б е гръцкиятъ патриархъ Николай
Мистикъ.
СКЛЮЧИ се миръ, който трая цели 20 години.
RHT, Боризковъ.

Наредба на материала по формо
знание за III отд.
Презъ третата учебна година, споредъ програмата за народ
ните основни училища, учениците требва да се запознаятъ съ след
ните геометрически форми: паралелопипедаа, кубическа, призматич
на, пирамидална, кълбообразна, кръгла, цилиндрична, четириъгълна,
многоъгълна. Въ какъвъ редъ и въ каква връзка требва да се изучатъ те? Съвсемъ' излишните учебници по формознание и мнозина
учители, които се водятъ по техъ, при разработката на учебното
градиво по тоя предметъ следватъ реда, даденъ въ програмата.
Тоя редъ, обаче, отъ методично гледище e погрешенъ; той.

328. Наредба на материала по формознание за III отделение.
върви отъ сложните къмъ простите, отъ мъчните къмъ лесните,
отъ непознатите къмъ познатите форми. Споредъ него, иай-трудните за наблюдение, схващане и възпроизвеждане форми се взиматъ
най-напредъ, а най-лесните — най-после, равнинните форми се
разГлеждатъ отделно отъ пространствените, върху които съ обективирани и могатъ- да ce наблюдаватъ; всека форма — простран
ствена или равнинна — се изучава изолирано отъ другите, безъ 0Гледъ на връзката, която съществува или може да се създаде меж
ду техъ. Въ целата наредба липсва връзка, единство и последовность. Приложена на практика, тя създава и за учители и за ученици
мъчнотии, въ които, вервамъ, се е убедилъ всеки учитель, който
се е опиТвалъ да работи по нея. Водено споредъ нея, обучението
върви съ скокове, непосилни за учениците. Резултатите отъ такова
обучение се знаятъ: то носи въ учебните стаи мъка, досада, мърт
вило и неуспехъ. . .
Материалътъ по формознание, посоченъ въ програмата, ще
требва да се пререди, като се държи сметка: 1) за трудностите,
които учениците срещатъ при наблюдението, схващането и възпроизпеждането на пространствените и равнинните форми и 2) за връз
ката; която съществува или може да се създаде между техъ. Про
стите, първообразните, форми, които най-лесно могатъ да се разглеждатъ и възпроизвеждатъ, Требва да се изучатъ най-напредъ. Та
кива форми съ кълбовидната, цилиндричната и конусообразната. И
трите съ обективирани въ много естествени и изкуствени предмети.
И трите лесно Iсе усвояватъ отъ децата, лесно се моделиратъ и лесно
се рисуватъ. Отъ тия форми, като се видоизменяватъ постепенно,
лесно могатъ да се получатъ всички други|форми: отъ кълбото-кубъ,
отъ цилиндра — всички видове призми, отъ конуса — ВСИЧКИ ви
дове пирамиди. ВЪ свръзка съ пространствените форми могатъ да
се изучатъ и равнинните форми, които се наблюдаватъ върху техъ:
върху полукълбото и цилиндра — окръжно стьта;. върху куба —
квадрата, върху паралелопипеда — правоъгълника, върху тристенната призма-триъгълника, върху петостенната призма — петоъгълника
и т. н.
Споредъ туй, материалътъ по формознание за III отд. може и
требва да се разпредели така:
1. Кълбо: топка за игра, диня, череша, ябълка, дюля. Грозде,
алабашъ, зелка и др. Топката и плодовете се моделиратъ отъ Гли
на или пластелинъ; при това се посочватъ отклоненията въ формата
на плодовете отъ основната кълбообразна форма.
З а д а ч и : 1) Какъ отъ кълбо може да се направи череша,
ябълка, дюля, диня?
2) Какъ може да се направи отъ кълбо круша, кратунка, пра
скова, доматъ, лимонъ?
2. Полукълбо — окржжность — кржгъ. Кръгове и окръж
ности върху различни предмети: чаша, чиния, шише, стомна, монети,
часовникъ, харманъ, пръстенъ, обръчъ, бъчва и др.
Чертане окръжности съ връвъ и перГель.
Изрезване кръгове, полукръгове и пръстени отъ разноцветна
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хартия ; налепване на същите върху белъ, сивъ или другъ фонъ
(мозаично рисуване). Декоративни съчетания отъ разноцветни кръ
гове, полукръгове и пръстени.
Рисунки съ кръгла форма: ябълка, череша, дюля, Грозде,
слънце, месецъ. Мозаично рисуване на същите предмети.
3. Цилиндъръ; дънери на дървета, стебла на други растения,
печки, чаши, тръби за печки, цинкови или тенекиени литри,
кутии, бурканчета, кринче, борабанъ, обли моливи, локомотивъ, куминъ на локомотивъ и др. Моделиране на цилиндъръ и на предмети
съ цилиндрична форма; възпроизвеждане на същите отъ хартия и
мукава.
Комбинации: 1) цилиндъръ и отгоре полукълбо съ кръстъ —
куполъ на черква, 2) Големъ хоризонталенъ цилиндъръ, отгоре малъкъ цилиндъръ, отстрани четири кръга — локомотивъ и др. т.
4. КонуСъ: морковъ, пиперка, кубе на джамия, фуния, пумпалъ,
палячовска шапка, бакалска книжна фуния и др.
Моделиране на конусъ и на конусообразни предмети• изра
ботки отъ хартия и мукава.
Комбинации: 1) цилиндъръ и конусъ отгоре-минаре, 2) кълба,
съединени съ конуси — корени на репа и цвекло.
За}дачи. 1) Какъ може отъ полукълбо да се направи конусъ.?
2) отъ цилинъръ — конусъ?
5. ПреСеченъ конусъ: цинкова кофа за вода, чаша, каче, сак
сия, фесъ.
Моделиране и картонажъ.
З а д а ч и : 1) Какъ може да се направи пресеченъ конусъ а) отъ
конусъ, "б) отъ цилиндъръ, в) отъ полукълбо?
2) Какъ може отъ пресеченъ конусъ да се получи цилиндъръ ?
6. Кубъ: зарове за игра, кутийки, сандъчета и ,др.
Моделиране кубъ (получава се отъ кълбо, като се сплеска или
изреже еднакво отъ 6 страни). Постройка на кубъ отъ пръчки.
Комбинации: 1) Кубъ, цилиндъръ н кубъ, 2) кубъ и полукъл
бо, 3) кубъ, цилиндъръ и конусъ.
З а д а ч и : Какъ може отъ кубъ да се направи а) кълбо, б) ци
линдъръ?
7. Стените на куба: четириъгълникъ - квадратъ; ръбове и
ъгли; перпендикулярни и успоредни ръбове. Изрезване квадрати
отъ хартия и мукава. Декоративни съчетания на квадрати, кръгове
и полукръгове за рамки на рисунки^и корици.
Мрежа на кубъ. Постройка отъ мукава на кубъ.
8. Паралепопипедъ: а) съ квадратна основа, о) съ право
ъгълна основа. Предмети съ паралелопипедна форма: класната стая,
кутийка за кибритъ, газена тенекия, газено съндъче, летни, греди,
линийки, книги, разни кутии, сандъчета, кошнички и др.
Моделиране на паралелопипедъ (може да се получи отъ цилин-
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дъръ, като се изреже или сплеска околната му стена отъ четири
страни; отъ кубъ, като се разреже перпендикуляно презъ средата;
отъ два, три и повече куба, като се поставятъ единъ върху другъ).
Постройка на паралелопипедъ отъ пръчки.
Комбинации: вагони съ локомотивъ.
9. Стените на .паралелопипеда: правоъгълникъ. Предмети
съ правоъгълна форма: лнстъ на книга или тетрадка, стените на
учебната стая, черна дъска, прозорци, врати и др.
Чертане на правоъгълници; изрезване отъ цветна хартия и
мукава; декоративни съчетания а) отъ кръгове и правоъгълници.
б) отъ квадрати и правоъГълници, в) отъ квадрати, окръжности и
правоъгълници.
Картонажъ: а) мрежа на поралелопипедъ, б) постройка на раз
лични паралелопипеди отъ мукава.
10. Тристенна призма: висулки на полюлей, войнишка па
латка, колиба и др. Моделиране на тристенна призма (може да се
направи лесно, като се разреже паралелопипедъ по диагоналите на
основите му). Постройка на тристенна призма отъ пръчки. .
З а д а ч и : Какъ може.оа се направи тристенна призма а) отъ
кубъ; б) отъ цилиндъръ?
Комбинации: а) паралелопипедъ и отгоре тристенна призма —
къща, б) паралелопипедъ, отгоре тристенна призма, отпредъ до техъ
цилиндъръ съ полукълбо и кръстъ - черква съ камбанария, в) съ
що, но вместо полукълбо, върху цилиндра се поставя конусъ съ
полумесецъ — джамия, и др. т.
11. Основите на триСтенната призма: триъгълници. Пред
мети съ триъгълна' форма. Чертане на триъгълници ; изрезване отъ
хартия и мукава; декоративни съчетания отъ триъгълници, кръго
ве, квадрати,'правоъгълници.
З а д а ч и : Какъ може да се получи триъгълникъ а) отъ
квадратъ, б) отъ правоъгълникъ.
'
Мрежа на тристенна призма; постройка на такава призма отъ
картонъ.
12. ПетоСтенна, шеСтостенна и осМостеика призМа: кутий
ки съ такава форма, моливи и др.
Маделиране на такива призми чрезъ изрезване а) отъ парале
лопипедъ, б) огь кубъ, в) отъ цилиндъръ.
Постройки отъ пръчки. Комбинации съ изучените форми.
13. Основите на петостенната, шестостенната й осМостенната призМа: петоъгълникъ, шестоъгълникъ, осмоъгълиикъ. Пред
мети съ такава форма. Чертане и изрезване отъ хартия; декора
тивни съчетания отъ всички изучени равнинни форми.
14. ПираМйди: тристенна, четиристенна, петостенна, мноГостенна. Предмети съ такава форма: клинове, колиби, куполи и др. Мо-
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делиране на призми отъ конусъ чрезъ изрезване на околната му
стена.
Постройки отъ пръчки. Мрежи на перамиди; постройки отъ
картонъ.
Комбинации отъ всички изучени пространствени форми.

Пнг. Друмевъ, Варна.

В. Мянковъ, гр. Др-кново.

Песни съ игри и мимика.
1. Трупай.
Музика Вел. Мянковъ,

Умерено бързо.

Трупай,

трупай,

Сиеж ко . белъ.

бо - дъръ смелъ,

Ти ме

бо- дъръ смелъ.
Бузичките
Съ цветъ червенъ
Боядисвашъ
Днеска менъ.

Съ бела дреха,
Зная азъ,
Ниви пазишъ
Ти отъ мразъ.

Трупай, трупай,
Снежко чистъ,
Рой снежинки
Съ цветъ сребристъ
Л. Бобевски.

1 Куплетъ.
Децата се нареждатъ въ кръгъ едно спедъ друго.
„Трупай, трупай". —-Децата правятъ съ двете ръце едно
движение, каточели държатъ лопата и даватъ видъ, че трупатъ
снегъ отъ десно къмъ лево, т. е. гребатъ съ лопатата снегъ отъ
външна страна и го трупатъ въ вътрешна — на место.
„Снгъжко бтлъ"—Спиратъ движението, поставятъ ръце на
.хълбоците и вдигатъ главата нагоре, давайки видъ, че трудно
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гледатъ на снега отъ силния му блесъкъ, катъ полузатварятъ
очи.
„Ти ме правишъ" — Задържатъ ръцете на хълбоците и
правятъ същите движения съ очите.
яБодъръ, слгълъ" — Правятъ шесть крачки напредъ съ бодъръ видъ, като издаватъ гърди напредъ и движатъ ръце око
ло тел ото.

2 Куплегь.
„Събгъла дреха", — Децата се спиратъ на место и клекатъ,
иато
Зная азъ"
разтварятъ: момчетата — блузите,
n a j l T a T a СИ а м 0
"„Ниви пазишъ"
'
» и ч е т а т а ~ поли-"-- « пра' гт,
,, вятъ едно движение, каточели пазятъ ни,Ти отъ мразъ". BHTi . ОТЪ м р а з ъ .

3 Куплегь.
„Бузичкитп
— Децата ходятъ въ кръгъ и удрятъ
„Съ цвптъ червенъ, л е к о Д вег -- б у З И последователно (ту лев а Т Д - Ь с н а ВЪ т а к т а н а
„Боядисвашь
' У
'
п-«ньта.
„Днеска менъ".

4 Куплетгъ.
„Трупай, трупай! — Както въ първия куплегь — трупатъ
„Снгъжко чистъ", Снегъ и гледатъ нагоре съ движение на
очите и лицето.
„Рой снтбжинки
— Вдигатъ ръцете горе и ги спус„Съцтвтъсребристъ". к а т ъ надолу съ бързи прекъсвания,
като имитиратъ падането на снежин
ките.

2. Конче.

Весело.

Музика В. Мянковъ.
5

•ь£-«
Р —14-т Wг-"--Я-—*-»—Р-4—'•
V
де- до"

--5
a,-

in:

,,9,—-ji—i—р—ф—J,_ в

ма

t
НОВъ

h£=i
U •
ба -

стонъ. Ехъ, че

сла-венъ

конь,
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Ще го яхна
И за часъ<
Ще препусна
Съ него азъ.
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Само дедо
Да не чуй:
Ще ми дръпне
Бой следъ туй.
Л. Бобевски.

1 Куплетъ.
Децата се нареждатъ въ кржгъ, едно задъ друго.
„Дгъдо има новъ баотонъ". — Децата правятв 12 обикновенни стъпки въ ходене, като започнатъ съ левия кракъ и завършатъ съ десния; навеждатъ трупа напредъ, съ погледъ напредъ,
за да изразятъ старъ, прегърбенъ дедо: десната ръка повдигатъ
напредъ, леко свита въ лакътя, пръсти свити въ юмрукъ м пра
вятъ ~едно движение съ десната ръка, което да изрази лодпиране
върху бастона и чукатъ съ него въ земята при всека крачка, т. е,
12 пъти (на всека стъпка по единъ ударъ).
„Ехъ, че става славенъ конъ" — Децата тичатъ въ кржгъ
12 скока съ левия кракъ въ стъпка "галопъ", протягатъ лева
ржка напредъ долу, като да държатъ съ нея поводите на. коня,
а съ десната ръка правятъ едно движение назадъ, каточели удрятъ коня съ камщикъ; главата е извита назадъ съ погледъ къмъ
опашката на коня.

2 Куплетъ.
„Ще го яхна — Децата тичатъ на место, като почватъ съ
"И за часъ" л"--ВИЯ кракъ И свиватъ високо крака (12
"
* пъти на место).
„Ще препусна — Правятъ 12 скока въ "галопъ" напредъ съ
" Съ него азъ'1 Р Ж ц е н а п Р е Дъ Д°лу, наточели държатъ по"
водите нз коня.

3 Куппетъ.
Само дгъдо — Депата правятъ две стъпки напредъ съ ле" Пл не чий" -"•-- И Я - Н И Я кракъ,'наведени напредъ и като"м
*
чели се подпиратъ съ пръчка въ десна ржка.
Следъ втората стъпка се спирзтъ на место и поставятъ десната
ржка до десното ухо, каточели се вслущватъ дедо да не чуи.
Ще ми дръпне — Децата Се изправятъ на место и хваБой следъ mvu" щ а т ъ « t c H O Ухо с ъ Д - Ь с н а р ж к а и г о д ъ р "
„ъои слеоъ туй . ^ ^ н а г о р е и д д в а т ъ в в д ъ ^ едно д в и .
жение на лицето, каточели ги боли ухото отъ дърпането на ухото.
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3. На хорце.
(народно хоро).

Живо.

Музика Вел. Мянковъ.

Всички, всички

Всички, всички

за ръ- це да се хванемъ

за ръ- це

Хоро лудо
До захласъ,
Да му друснемъ
Тоя часъ.

на хорце!

да ce хванемъ на хорце!

1
(2
i • ,
J

Кой ни види I '
Трудъ, тегла (~
Да забрави,
j
Тра, ла, ла! \
Л. Бобовски
I. „Всички, всички за ржце". _ 1. Една стъпка съ десния
кракъ въ десно (изпълнява се на осмината нота "ре"); 2. Стъпка
съ левия кракъ въ десно, кръстосанъ предъ десния (на осмината
нота "си"); 3. Стъпка съ .десния кракъ въ десно (на осмината
нота "си"); 4. Стъпка съ левия кракъ, кръстосанъ задъ десния
(на осмината нота "си") — в ъ п ъ р в и я т а к т ъ ; 5. Стъпка
съ десния кракъ въ десно (на осмината нота "до"); б. Подскокъ
на десния кракъ, левиятъ повдигнатъ, кръстосанъ предъ десния—
люлейна стъпка (на шеснайстините ноти "до" — "си"); 7. Стъпка
съ левия кръгъ въ лево и 8. Подскокъ на левия кракъ—десниятъ
повдигнатъ кръстосанъ предъ левия — люлейна стъпка (на чет
въртината нота "ла") — в ъ в т о р и я т а к т ъ .
II. „Да се хванемъ на хорце". — 1. Стъпка съ десния кр.
въ десно (на осмината нота "си"); 2. Стъпка съ левия кр. при
десния (на осмината нота "ре"); 3. Стъпка съ десния кр. въ де
сно (на осмината нота "до"); 4. Подскокъ на десния кракъ, ле
виятъ повдигнатъ, кръстосанъ предъ десния-люлейна стъпка (на
осмината нота "ла") — т р е т и т а к т ъ : 5. Стъпка съ левия кр,
въ лево (на осмината нота "си"); 6. Стъпка съ десния кракъ при
левия (на осмината нота "ми"); 7. Стъпка съ левия кр. въ лево
и 8. Подскокъ на левия кр., десниятъ повдигнатъ, кръстосанъ предъ
левия — люлейно стъпка (на четвъртината нота "ре" — ч е т в ъ р 
тия тантъ),
Останалите тактове (още 4) се играятъ както описаните до
тукъ.
На всеки куплетъ хорото се повтаря.

РЕЦЕНЗИИ и ОТЗИВИ.
L. Mittelnzwey.- Lernschule oder Arbeitschule?
(Книжно училище или трудово училище?). Langensalza.
Въ началото на своя трудъ авторътъ дава критиченъ прегледъ върху съвременните педагогически течения, въ който се
опитва да долови и изложи главните идеи, върху които се градятъ те. Различните наименования на тия течения, както казва
той въ предговора на книгата си, могатъ да заблудатъ мнозина
и да създадатъ известни мъчнотии при преценката имъ.
»
Така напр., говори се за "училище за учене", за "трудово
училище", за "възпитателно училище", за "старо училище", за
"училище на миналото", за "училище на бъдещето* и за различ
ни други имена, създадени споредъ личните вкусове, настроения
и разбирания на авторите имъ. Въ същность, подъ различните
наименования се криятъ еднакви или сходни основни идеи, които
се обхващатъ отъ двете големи насоки на днешната педагоги
ческа мисъль: книжно училище и трудово училище. Следъ
като разяснява смисъльта на тия две понятия, авторътъ поставя
редъ въпроси, на които отговаря.
1. Въ какво се обвинява книжното училище? Още отъ
първата учебна година то заставя детето да бъде пасивно и да
запаметява само думи. Конкретните неща, ръчната работа и самодейностьта съ изключени отъ това училище. Като постъпва
така, книжното училище разрушава детските нагони къмъ дейность и не потготвя ученика за действителния животъ. Слабите
резултати, постигани отъ това училище, съ накарали мнозина пе
дагози да поискатъ заместването му съ друго училище. Така се
роди идеята за новото училище.
2. Кои сл! характерният особености на новото училище?
Ако то требва да се характеризира само съ едно изречение, последнето, споредъ авторътъ, ще бъде следнето : новото училище
се стреми да създаде у възпитаника повече незавнсимость чрезъ
повече самодейность; то иска да въздействува повече върху во
лята, отколкото върху интелекта. Училището требва да се при
способява къмъ природата на детската душа. Въ възпитанието»
не бива да ни занимататъ бъдещите, а сегашните интереси на
детето. Правилото "не за училището, а за живота да се учи*
требва да се прилага къмъ сегашния, a не къмъ бъдещия животъ
на детето. Новото у-ще подъ думата "трудъ" разбира всички видове
трудъ, а не само интелектуалния. Ученикътъ въ това училище
придобива знания, не като ги слуша и възприема наготово, а като
работи самъ. Той самъ требва да наблюдава, да опитва, да из
дирва. Уроците требва да се градятъ на наблюдения върху пред
мети и явления изъ учениковата околность, защото безъ наблю•
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дения не могатъ да се придобиватъ ясни представи; ако пред
ставите не с ъ ясни, не могатъ да бъдатъ ясни и понятията; ако
ученикътъ нема ясни понятия, не може да има и ясни съждения;
най-после, неясните съждения не могатъ да дадатъ ясни заклю
чения—това е психологически законъ, който не може да се отрече.
По-нататътъ авторътъ посочва, споредъ различни автори,
какъ требва да се води обучението, особено предъ първата уче
бна година, за да се спази тоя психологически законъ. Голема
грешка е, щомъ детето постъпи въ училището, да започнемъ съ
четене и писане и съ заучване на стихове и разкази. Отъ големо
значение е презъ първата учебна година да се упражняватъ дет
ските сетива чрезъ разнообразни наблюдения средъ природата.
Същевременно учениците ще моделиратъ различни предмети и
ще се упражняватъ въ говоръ и мислене. Сметането требва да
върви въ връзка съ предметното учение; то не требва да пре
скача кръга на числата отъ 1—12 или отъ 1—15, въ краенъ слу
чай до 20.
/
Така ние ще дадемъ не само здраво интелектуално възпи
тание на детето, но и здраво възпитание на сетивата и волята
му. Чрезъ излетите средъ природата и чрезъ живота въ учили
щето, който требва да се нареди по образеца на оня въ семей
ството, презъ първата учебна година у децата ще се развиятъ
обществени и естетически чувства и ще се създадатъ у техъ мо
рални навици, които ще бъдатъ най-здра_вата основа на волевото
възпитание. За тая цель повечето педагози искатъ, всеко учи
лище да има градина съ растения и животни, с ъ щ о просторни
места за работа и игра ; стаи за физически и химически опити,
училищенъ музеи, дрещникъ, въ който ще се пазятъ работните
престилки на учениците, салони за гимнастика, за рисуване, за
бани и пр. пр. (Авторътъ цитира това no Fischer : "Das erste Jahr
der naturlichen Schule").
3. Следъ като цитира мненията на мнозина съвременни пе
дагози, авторътъ се запитва: какво ни посочва историята
на
педагогиката въ това отношение?
Предложенията на съвре
менните педагози (Керщенщайнеръ, Лай, Ветекампъ. Зайделъ,
Пабстъ, Шарелманъ, Гансберсъ, Гурлитъ, Фьорстеръ, Мойманъ,
Месмеръ, Еленъ Кей и много други) се»срещатъ изобилно въ ис
торията на педагогиката: у Коменски, Базедовъ. Залцманъ, Песталоци, Фихте, Фрьобелъ, Дистерветъ, Ернстъ фонъ Гота, дори у
>ербартъ, Цилеръ, Щой и др. (Авторътъ забравя Русо).
Основната мисъль на н о в о т о училище— както се вижда,
погрешно наричано така — e ; активниятъ
методъ въ въз
питанието и използуването
на рлчния
трудъ въ него. О т 
носно стойностьта и значението на активния методъ всички пе
дагози с ъ съгласни. Относно ръчния трудъ има две гледища: a)
ръчниятъ трудъ требва да бъде само средство или принципъ въ
възпитанието и обучението; б) ржчниятъ трудъ требва да бжде
учебенъ предметъ съ цель да развие практическа сръчность, да
подготви за занаятъ, който може да се упражнява въ живота.
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Привръжниците на първото гледище искатъ се променятъ
само методите, прилагани въ днешното училище, безъ да се про
менятъ неговите общообразователни задачи; защитниците на
второто гледище предлагатъ да се замести днешното училище
изцело съ друго, въ което на ръчния трудъ ще бъде отредено
широко место.
4. Срещу трудовото училище се правятъ МНОГО възражения.
По-важните отъ техъ, както ги отбелезва авторътъ, съ следните:
а) Трудовото училище, понеже не изисква усилия отъ уче
ниците, масврчава слабостъта.
б) Трудовото училище пренебрегва душевното възпитание.
'в) Трудовото училище има предъ видъ само нуждитп на
една класа—-пролетарската.
г) Неоснователно е твърдението, че трудовото училище
ще възпитава по-добри граждани, отколкото ония, които въз
питава днешното училище.
Авторътъ отговаря на всички тия възражения. Големите
усилия, които требва да прави ученикътъ въ книжното училище.
влияятъ зле върху правилното детско развитие. Всеко усилие,
което надвишава детските сили, e пакостно. Трудовото училище
кара ученика да работи, но тая работа отговаря и на детското
развитие и на детските нужди.
Трудовото училище не изключва отъ своите занятия умстве
ния трудъ. Активниятъ методъ и ръчната работа облекчаватъ
умствения трудъ и го правятъ плодоносенъ.
Погрешно e да се мисли, че, като се дава широко место на
ръчния трудъ въ училището, се взиматъ предъ видъ само инте
ресите на пролетарската класа. Последното ще бъде верно само
въ случаите, когато чрезъ ръчния трудъ се цели да се запознаятъ учениците съ некой занаятъ — когато се преследватъ чисто
утилитарни задачи.
Ръчната работа, съ която не се преследватъ такива задачи,
има големо възпитателно значение за децата отъ всички общес
твени; класи: тя подпомага естественото душевно развитие на
учениците и ги привиква да уважавате физическия трудъ, a това
съдействува да се създадатъ и закрепятъ у техъ чувства на об
ществена солидарость.
Последнето твърдение, формулирано отъ Кершенщаинеръ, не
може да се поддържа. Може, обаче, да се поддържа, че чрезъ
естественото, органическото, възпитание могатъ да се оьздаватъ
много по-лесно морални хора, отколкото чрезъ изкуственото, ме
ханическото, възпитание.
Вънъ отъ посочените възражения, има и реални пречки,
поради които не може да се осъществи скоро трудовото учили
ще. Некои отъ техъ съ следните:
а) При големия брой на учениците въ днешното училище
не може да се прилага трудовия принципъ.
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б) Нема подготвени учители. Родителите не еж съгласни
да се прилагатъ новите методи.
в) Трудовото училище, като прилага съвсемъ свободно учеб
ните програми, прави почти невъзможно преминаването на уче
ниците отъ едно училище въ друго.
г) Учениците презъ първата учебна година съ игрите, пес
ните и разходките си пречатъ на занятията въ другите отделе
ния и класове.
д) За да се осъществи трудовото училище напълно, требва
да се направятъ твърде големи разходи.
Тия пречки могатъ отчасти или напълно да бъдатъ отстра
нени. Въпреки всички възражения и пречки, трудовото училище
рано или късно ще се осъществи, защото то се гради върху дан
ните на детската психология, върху педагогиката на миналото и
нуждите на настоящето. Следователно, съ право може да се ка
же, че то е "училище на бъдещето".
Авторътъ завършва своя трудъ съ заключението, че анти
тезата "книжно училище и л и трудово училище" требва да се
отхвърли и да се замести съ израза : "книжно и трудово (учи
лище", защото въ бъдещето училище ще бъде застжпванъ ед
накво и физическиятъ и умствениятъ трудъ.
Отъ изложеното се вижда, че Мителнцвай не споделя крайниятъ материалистиченъ възгледъ за трудовото училище: той
поддържа, че бъдещето училище, както и днешното, требва да
преследва възпитателни, а не утилитарни цели. Ръчниятъ трудъ
въ него ще служи само като средство за общо образование, а
не и Като средство за създаване на занаятчийска сръчность и
на занаятчии.

A. Poitag. — Die Arbeitschule. (Трудово училище).
Berlin, Pad. Bausteine, H. 38.
Мнозина сметасъ, че трудовото училище е предимно учили
ще за физически трудъ. П о т а г ъ не споделя тоя възгледъ. Въ
увода на своята книга той казва, че погрешно схващатъ поня
тието „трудъ" ония, които подъ тая дума разбиратъ само физи
чески трудъ. Трудовото училище не отхвърля умствения трудъ, a,
напротивъ, му дава преднина. Ако то се опълчва срещу днешното
к н и ж н о училище, това не означава, че книгата требва да се
изхвърли измежду средствата за образование. Трудовото учили
ще не се обявява противъ книгите, а противъ лошото имъ из
ползуване, противъ злоупотреблението съ техъ — противъ „зубрачествотр" въ днешното училище. Книгата ще си остани винаги
единъ отъ най-ценните помощници въ образованието на младежьта.
Трудовото училище си служи съ аптиения методъ, който
требва да се прилага, както при ръчната работа, тъи и при ум
ствения трудъ. Тоя методъ не натрапва на ученнка въ готовъ
видъ знанията, а го упътва да ги открива, намира и усвоява съ
собствени усилия.
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,Въ трудовото училище се изучватъ същите учебни пред
мети, които се изучаватъ и въ днешното основно училище. Й въ
него се дава широко место на хуманитарните учебни предмети :
история, езикознание .и вероучение.
Следъ като определя понятието "трудово училище", авторътъ разглежда отъ историко-педагогическо, културно-историческо и психологическо гледище значението на ръчната работа,
като възпитателенъ принципъ. Той e противъ утилитаризма и
професионализма въ основното училище. Ръчната работа тамъ
требва да има за цель не да създава занаятчийски сръчность, a
да подпомага цгълостното душевно развитие на детето.
Мислите, които развива Потагъ, не еж нито нови, нито оргинални. Самъ той не претендира за оргиналность. Неговата книга
има повече информативна стойность. Въ нея той си поставя за
задача да ориентира четците въ днешната теория за трудовното
училище. IИ тая задача е изпълнена твърде умело. Всички основни
въпроси отъ теорията за трудовото училище, особено ония, око
ло които се водатъ сега най-много препирни, еж изложени доста
тъчно ясно и напълно обективно.

Julien Font&gne.— Manuallsme et education.
(Ржчна дейность и възпитание). Paris 1923.
Книгата на Фонтенъ е възсторжена и убедителна защита
на ръчния трудъ, като възпитателно средство въ училището. Човекъ e усъвършенствувалъ ума си, казва авторътъ, и се е издигналъ надъ всички живи твари, благодарение само на обстоятел
ството, че е употребяваль ръцете си въ работа. Безъ това оржд и е — ръката —- човекъ не би достигналъ днешното си развитие.
Да се откажемъ отъ интензивното й употребление, значи да се
откажемъ отъ.предимството си да бъдемъ .разумни същества".
Ръката требва да се постави въ служба «« ума. Пакостни
те крайности на интелектуализма, който цари неограничено въ
днешното училище, могатъ да бъдатъ отстранени, като се даде
тамъ широко место на мануализма.1) Чрезъ ржчния трудъ,
които задоволява детския нагонъ къмъ движение, ще се подобрятъ учебните методи и ще се подпомогне "хармоничното форми
ране на личностьта".'Чрезъ него се постига по-голема и по-пъл
на нагледность при обучението. Той дава възможносгь на учени
ка не само да работи, но и самъ да се учи, като работи. Така
дейностьта на ръката се свързва съ дейностьта на мозъка, и пър
вата става средство за умствено развитие. Като придобива и ус
воява знанията чрезъ работа, ученикътъ неусетно се привиква на
редъ, точность, акуратность, трудолюбие и на редъ Други добро
детели, които не могатъ да бъдатъ вкоренени въ детската душа
чрезъ поучения и заповеди. Поради всичко това "ржчниятъ трудъ
требва да стане основа на целото възпитание" (стр. 12Q). Туи,
1) На латински manus значи ржка.
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обаче, не значи, че основното училище требва да се превърне въ
„работилница ва работници", Или че требва да дава сръчно
сти, които ще се използуватъ въ индустрията. Училищниятъ ржченъ трудъ требва да бъде средство само за "хармоничното раз
витие на човека", а не и средство за задоволяване на стопански
нужди.
Въвеждането на ръчния трудъ въ училищесто налога да се
промени обстановката и покъщнината въ учебчите стаи. Чино
вете, които стесняватъ движенията на учениците, требва да бъдатъ заместени съ масички и столчета и съ потребните уреди
за работа.

W. A. Lay. — Die TatschuSe (Активно училище).
Laipzig. 1924. Zweite Ruflage.
Въ своя трудъ известния педагогъ-експерименталистъ раз
глежда недостатъците на'днешното училище, посочва, какъ се е
развила теорията за активното образование и излага принципите,
върху които требва да се изгради, бъдещето училище. Общооб
разователното училище требва да се нагоди къмъ исканията на
природата и нуждите на културата. То требва да подготвя възпи
таниците си за обществения животъ, като подпомага и подтиква
еднакво и душевното и телесното имъ развитие. Възпитанието
требва да,държи сметка за следните шесть ценности: здраве,
економия, истина, хубаво, добро и религия. Детето требва да
бъде запознато съ главните области на културата чрезъ дейность.
Бъдещето училище требва да бъде активно (делово) училище.
Въ него младежьта ще се възпитава чрезъ дейность за дейность.
Проблемата за активното образование не е нова. Тя е по
ставена за пръвъ пъть още презъ епохата на хуманизма.
Рабле, Монтенъ и Коменски искатъ въ училището не
само говорни упражнения, но и ръчна работа. Ученикътъ требва
да се учи, като работи. Още по-големо значение отдаватъ на
ръчния трудъ педагозите—пиетисти и ония отъ "просветелната*
епоха. Русо казва: "Той (ученикътъ) требва да работи като селянинъ и да мисли като философъ". Песталеци разработва и обо
сновава идеята за трудовото обучение. Той подчертава общест
вената страна на труда и иска целото народно възпитание до се
гради върху него, като се свърже съ нуждите на обществото,
средъ което живеятъ учениците. Въ своята учебно-възпитателна
дейность учительтъ требва да се съобразява съ тия нужди и съ
исканията на природата. Знанията требва да се добиватъ по прекъ
пжть — чрезъ наблюдения. Ръката требва да възпроизвежда.
колкото може, наблюдаваните предмети, защото така ще се Съз
даде здрава връзка между нея и очите.
Фихте, "философътъ на активния идеализъмъ", построява
своята система върху "безграничната и неопределена дейность,
защото същностьта на личното "азъ" е въ делата, въ действието,
въ неограничената отъ нищо външно спонтанна дейность. Той
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пише: ,Не само науката, a и работата е твоето призвание: така
звучи въ вътрещностьта на моята душа, когато за мигъ се вдълбочавамъ и самъ се изследвамъ. Защо си ти тукъ ?—Ти си тукъ
за дейность; дейностьта и само дейностьта определя твоята
стойность".
Хербартъ посочва значението на труда за формирането на
-характера. Цилеръ и Бартъ отиватъ още по-далечъ въ тоя пжть.
За Фръобелъ същината на човека и на човешкия животъ
се крие въ стремежа къмъ развитие. Потикътъ къмъ дейность
требва да бъде централна точка въ възпитанието. Действието
требва да предхожда мисленето (действие-наблюдение-мислене).
Презъ втората половина на деветнадесетия векъ проблемата
за трудовото обучение се поставя отново съ същия интересъ.
Кершенщайнеръ, типичниятъ представитель на материалистичната насока въ възпитанието, гледа на детето като на бъдещъ
гражданинъ. Подъ думата "трудъ" той разбира "ръченъ трудъ."
Детето требва да се подготви за бъдещето си призвание; то
требва да усвои единъ занаятъ. за да стане лолезенъ членъ на
обществото.
Гурлить, Гансбергъ и педагозите-романтици, представители
на индивидуалистичната насока, затварятъ детето въ субективенъ
и мистиченъ светъ. Алфата и омегата на тая насока е формира
нето на личностьта. Трудовото училище на Учителското друже
ство въ Лайпцигъ не се различава много отъ трудовото училище
на Кершенщайнеръ.
Защитниците на това училище искатъ да се превърне то въ
работилница. Едни отъ техъ сметатъ, че ръчниятъ трудъ требва
да се въведе въ училището, за да се упражнаватъ физическите
сили и да се осигури здравето на учениците; други ценятъ ръч
ниятъ трудъ споредъ неговата стопанска стойность и искатъ
чрезъ него ученикътъ да се подготвя за бъдещата си професия.
И двете тия схващания еж погрешни.
Човекъ се учи и развива не само чрезъ трудъ. Той e дейно
същество по природа, както всички живи твари, и трудяще се съ
щество по необходимость. Всеки трудъ е дейность, но не всека
дейность е трудъ. Понятието "дейность" е по-висще отъ понятие
то "трудъ". Детето предъ труда предпочита играта. Последнята
има голема биологическо значение: чрезъ нея природата подготвя
малките на тварите за ония движения и действия, които те треб
ва да извършватъ като възрастни, за да се приспособятъ къмъ
условията за животъ и да надделеятъ и оцелеятъ въ борбата за
съществуване. Играта, значи, е средство, създадено отъ самата.
природа, за възпитанието на подраствуващите поколения. Учили
щето не може да пренебрегне това средство, ако не иска да изнасилва естественото детско развитие. То требва да върви по
стъпките на природата, а върви ли по нейните стъпки, то, без
друго, ще трезва да отреди широко место и въ обучението и
въ възпитанието и за играта, защото тя води по прекъ и неусе-
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тенъ пжть къмъ всички форми на труда, необходимъ за същест
вуването на човека въ културното общество.
Бъдещето училище, следователно, ако то отговаря на пове
лите на природата и на нуждите на културата, требва да се на
рича не трудово, а активно (делово, дейно) училище.
Дейностьта — телесна и душевна — всекога и въ всичко
требва да бъде неговъ лозунгъ и неговъ основенъ принципъ.
Отъ гледището на биологията, физиологията и психологията
дейностьта на индивида е първото условие за неговото целостно
телесно и душевно развитие. Безъ упражнения, безъ дейность
заложбите, всадени у него отъ природата, ще останатъ мъртви —
ще се атрофиратъ. При възпитанието не требва да се забравя
биологическия законъ за взаимната връзка на органите въ всеки
организъмъ, както и закона за органическата хармония. He e въз
можна изолирана дейность на единъ органъ. Дейностьта .на
единъ органъ туря въ движение малко или много всичките други
органи въ организма на живата тварь и преко или косвено имъ
влияе. Едно движение не засега само единъ мускулъ, една група
отъ нерви и единъ мозъченъ центъръ, а целото тело. Това важи
не само за физиологическия животъ на организма, но и за него
вия душевенъ животъ. Единиятъ и другиятъ съ тесно свързани.
Въ областьта на душевния животъ възприемането, схващането и
изразяването съставятъ единъ целостенъ, неделимъ актъ. Ръката
се туря въ услуга на ума, умътъ е въ услуга на ръката. Психи
чната и физиологичната дейность съ тесно свързани и взаимно
се обуславятъ. Ръка безъ умъ, и умъ безъ ръка — е половинъ
човекъ. Такъвъ половинъ човекъ създава днешното интелектуадиетично училище, такъвъ човекъ ще създава и трудовото учи
лище, разбирано въ геената утилитаристична и материалистична
смисъль, която извесни негови теоретици му придаватъ.
Бъдещето училище требва да бъде училище на „целостния
човекъ". А то ще бъде такова, когато зачита повелите на при
родата и нуждите на културното общество. Възпитанието, вклю
чително и училищното, не требва да пренебрегва нито исканията
на природата, нито нуждите на културата, ако не иска да фор
мира получовеци.
Бъдещето активно училище ще бъде съградено върху
принципи, извлечени изъ анализа на едните и другите. Споредъ
Лай, тия принципи еж следните:
1) Социаленъ и мораленъ принципъ. Въ обществения жи
вотъ детето се научва, че неговите действия не се обуславятъ
само отъ природните закони, но и отъ културните ценности, съ
здадени чрезъ волята и силата на обществото. Нравствениятъ чо
векъ се формира само въ обществото. Моралътъ се проявява
само въ сношенията между хората. Саможивецътъ, аскетътъ,
човекътъ, който живее само за себа си, не e нормаленъ човекъ.
Пръвъ дългъ научительтъ е да вмъкне обществения животъ въ
училището. Чрезъ последния той ще подготвя своите възпитаници
за живота. Учениците требва да образуватъ въ училището тру-
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дово общество (ftrbeitsgemeinschaft), въ което ще се управляватъ сами.
2) Принципътъ на индивидуалностъта. Чрезъ формира
нето на индивида се формира обществото. Личностьта e етична
единица ; нейната индивидуалность требва да се зачита. Възпи
танието требва да развива природните заложби y човека. Това
требва да бъде основенъ принцилъ на всеко обучение и въз
питание.
3) Принципътъ на сравнението и на националностъта.
Детето започва да съди за нещата, като ги сравнява съ други
познати неща. Връзката на понятията определя светогледътъ и
наклонностите на човека. "
За природата на далечни страни и за културата на други
народи си съставяме понятия възъ основа на понятията, които
имаме за природата и културата на родната страна. Преди да се
запознае съ културата на други народи, ученикътъ требва да
разбере културата на своя народъ. Затуй, ако искаме да създа
ваме отъ нашите възпитаници полезни членове на обществото,
възпитанието и обучението требва да бъдатъ национални.
4) Принципътъ на съотношенията. Развитието на душев
ния животъ и развитието на нервната система вървятъ ръка за
ръка. На всеки душевенъ процесъ съответствува процесъ въ
нервната система. Между душевните процеси съществува тесна
връзка.
Възприемането, преработката и изразяването (прилагането)
на знанията образуватъ единъ целостенъ актъ, едно действие.
Възприемането и изразяването еж две страни на една и съща
реалность, на едно и също цело. Между сетивната и двигател
ната страна на всеко действие стои душевната преработка, която
свързва здраво двете страни на процеса.
Споредъ туй, обучението требва да следва тоя пъть: 1) на
блюдения, 2) преработка и 3) прилагане на знанията. Последнето
требва да става въ шестехъ области на културата : здраве, економията, наука, изкуство, право и моралъ.
Основавайки се на принципа на съотношенията. Лай реди
нова учебна програма, изградена върху естествената връзка меж
ду отделните части на учебното градиво, a не върху изкуствена
концентрация. Споредъ неговия планъ, всички учебни предмети
се разпределятъ на две големи групи: 1) науки за природата и
2) науки за културата.
,
5). Принципъ на колебанията въ развитието и еъ работоспособностьта. Учебното градиво требва да се определя спо
редъ развитието на ученика и учебното време. До 8-годишната
възрасть на детето обучението требва да бъде напълно конкрет
но и нагледно. Уроците требва да се редятъ споредъ колебания
та въ работоспособностьта на ученика презъ дена.
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6*. Принципъ на активностьта и на
независилошъта.
Въ днешното училище свободната творческа дейность не съще
ствува. Въ него ученикътъ работи no принуждение. Новото учи
лище ще предизвика детската активность, безъ да я изнасилва,
ще осигурява независимостьта на ученика и ще ro потиква къмъ
свободенъ творчески трудъ.
6. Принципъ на здравето. Здравето е най-ценното благо
въ живота. Училището требва да го пази и засилва. Съ днешната
си вътрешна уредба, училището влияе зле върху здравето и телесното^развитие на учениците. Това се доказва съ много стати
стически данни и действителни факти.
Училището ще може да пази здравето на своите възпита
ници само, когато се съобразява съ исканията на природата и
културата.
Въ отделна глава Лай се е опиталъ да набележи основите,
върху които требва да бъде изградена методиката на актив
ното училище. Познанията на родината требва да станатъ ос
нова на целокупното обучение. Йзучването на природата требва
да предхожда изучването на културата. Обучението требва да
започва съ наблюдения на фактите.
Интересни еж мислите досежно обучението по нравоучение
и вероучение. "Религията не се учи, а се преживева. Религията
e вътрещенъ животъ, а не теория, нито догма" (стр. 172).
Чрезъ живи дела, чрезъ действия чсвекъ става морапенъ
и религиозенъ ; чрезъ дела се развива и нравственото и рели
гиозното му съзнание.
Учителътъ въ активното училище не преподава отъ ка
тедра, не стои презъ междучасията въ учителската стая, a пре
карва всичкото си време между учениците — и при игра, и при
работа. Той е навсекъде,/ съ! техъ — И въ учебната стая, и на
игрището, и въ градината.
Книгата на Лай се чете леко и съ интересъ. Всички въпроси,
засегнати въ нея, съ изложени ясно и съ разгледани вещо и убе
дително. Всички твърдения и ИЗВОДИ съ подкрепени съ стотистически данни и действителни факти. Тя дава широко и достатъчно
пълно осветление на проблемата за бъдещето училище и раз
пръсва много заблуди, разпространени по тоя въпросъ презъ по
следните години средъ учителството.
Б.
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Ив. Георгиевъ. Писането въ II, III и IV отде
ления, Ръководство за учители съ теория и
практика. Вратца, 1924 год. Стр. 149. Цена 30 лева.
Писането въ нашсто първоначално училише не върви навсекъде
добре. И днесъ още се намиратъ учители, които или преоценяватъ
или съвършено изоставятъ некои видове писмени упражнения; и днесъ
се намиратъ учители, които прекалено много препнсватъ или диктуватъ, безъ да се замисляТъ, че отиватъ въ разрезъ съ Главната цель
на самите тия упражнения.
Това се дължи, несъмнено, преди всичко на това, че ние не си
даваме ясна сметка за цельта на писането въ училището и какво
всеки отъ двата вида писмени упражнения може да допринесе за
постиГането на тая цель.
За да бъде учителювата работа резултатна, требва всеки учитель да си изработи подробенъ учебенъ планъ по писане въ свръзка
съ цельта на писмените упражнения и средствата за нейното пости
гане. Или съ други думи казано, да си изработи подробенъ учебенъ
планъ за видовете писмени упражнения, които требва да се минатъ
и разработятъ и то, съобразно разполагаемото време, обучаваното
отделение, училищните условия, при които се работи, и значението
на видовете писмени упражнения.
Тяжестьта на обучението требва да бъде Главно върху уси
лието да се даде възможность на учениците да.свикнатъ свободно
и правилно да излагатъ мислите си писмено. Така че преписътъ и
диктовката, като правописни средства, Требва да заематъ винаги
вТоро Micro, като при това не се изпуска изпредвидъ, че като
главно правописно средство ще се смета преписътъ, а диктовката
ще се държи на иай-заденъ планъ.
"Да подпомогне учителите въ Тая имъ работа, г-нъ Ив. Георгиевъ
ни поднася това ръководство, въ което се е потрудилъ да вложи
всичко, що нашата училищна практика е донесла досега по тоя уче
бенъ предметъ.
Ръководството съдържа т е о р и т и ч е н ъ и п р а к т и ч е н ъ
отделиТеоритичниятъ отдепъ e подразделенъ така:
1. Задачи и цель на писането.
2. ФизиолоГо-психолоГични основи на езиковото обучение.
3. Обемъ на писмените упражнения.
4. Основи на правописа.
5. Правописна материя.
6. Стилни упражнения.
7. ОрГанизация и метода, на синтактичните упражнения.
8. Видове писмени упражнения.
Практичннятъ отд%лъ e подразделенъ на следните глави:
.1. Писането въ II отделение.
2. Писането въ Ш отделение.
3. Писането въ IV отделение.
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Така, въ II отделение авторътъ препоръчва 62 преписа за 19
методични единици съ по една диктовка следъ всека една отъ техъ,
за да се^провери, доколко съ усвоили децата дадената материя. Тукъ
той ни дава СКИЦИ, какъ требва да се разработятъ редъ методични
единици отъ разните видове писмени упражнения, какъ да се извър
ши поправката имъ и т . н .
За III отделение посочва 17 урока, които "ще се съпровождатъ
отъ 16 диктовки и 22 съчинения", като на всеки 2 преписа ще от
говаря 1 съчинение, a на всеки отъ 16 първи урока — по 1 диктовка".
И тукъ съ дадени редъ примери и скици за разработване на
материята.
За IV отделение предвижда 42 преписа съ 16 диктовки и 21
съчинения.
При разпределяне на материята авторътъ се е съобразявалъ
напълно съ разполагаемото време и е предвиделъ и излишни часове,
които да послужатъ "за подсилване на-съчиненията" и некои не
предвидени случаи.
Това разпределение на обработката по писмените упражнения
авторътъ е свързалъ съ, следната правописна и Граматична материя :
1. Правописъ на думи съ съмнителни съгласни, Ъ, ЬО и Ж.
2. Изречение, глаголъ, съществителни имена, собствени имена
(II отделение).
3. Правописъ на съществителни имена съ Ь, думи съ Ъ и Ж.
4. Подлогъ, сказуемо, членуване, местоимения, числителни имена,
сложно слето изречение, съчинено изречение, съставно изречение,
диалогъ, препинателни знаци (III отделение).
5. Правописъ на думи съ Ъ, Я Ж и Ъ.
6. Време на Глаголите, причастия, приложение, вметнати думи,
обръщение, вносно изречение, прека речь, междуиметие, спомагателни
глаголи: съмъ и щъ.
Дадената материя не е точно разпределена по отделения, както
изисква това сеГадействуещата програма. При това съ допуснати пе
чатни грешки и доста чуждици, които при второто издание не бива
да се допускатъ. Има и некои неверности, каквото "*е, напримеръ,
п р а в и л о т о : "съществителните име отъ мъжки родъ, които принисатъ следъ себе си Ж, се пишатъ съ Ь". Това съ малки дребни
грешки, които не омаловажавать значението и многото добри стра
ни на това ръководство.
Ето защо предлаганото ръководство заслужва да се набави за
училищните библиотеки и разгледа и проучи оть ВСИЧКИ учители,
които искатъ да научатъ нещо ново и полезно по предмета писане
въ първоначалното училище.
.
•
Предвидъ на всичко това ние горещо препоръчваме ръковод
ството по писане на г-нъ Ив. Георгиевъ на вниманието на всички
учители.
П. Михаиловъ.

ПОЛЕМИКИ.
ПиСаТель СЪ „ДОСТОЙНСТВО и ЧеСТь".
"Критикъ безъ достойнство и честь" е надслова на отГовора
на Г. Д-ръ П. Цоневъ на моята критическа бележка "Недомислия
въ педагогическата ни литература", поместена въ кн.5. и 6. на това
списание, Написагь статията си по дългъ, защото сметахъ и сметамъ и сега, че ръководителите на педагогическата мисъль у насъ, за
.какъвто и азъ се считамъ, покрай г, Цонева, съ длъжни да насочватъ
учителството въ пътя на истината. Безъ критика не можемъ да имаме
педагогическа мисъль у насъ. Другъ е въпросътъ, дали моята кри
тика ще повлияе върху писателите съ "достойнство и честь", ка
къвто е Г. Д-ръ П. Цоневъ. И въпреки „ДОСТОЙНИЯ" отговоръ на Г-нъ
Цоневъ, въ които прозиратъ всичките качества на единъ „възпитанъ писатель", азъ пакъ се лаская отъ мисъльта, че моите крити
чески бележки съ упражнили и върху него влияние и дълбоко вервамъ, че втори пъть не ще излиза въ иечата съ такива Галиматии
и недомислици, каквито съдържа стаТията му "Върху образователния процесъ и учебния методъ".
Зная добре, че за Г. Цоневъ e твърде -желателно да нема пе
дагогическа критика, защото иначе той не би мосълъ да продъл
жава да сее недомислици изъ педагогическата ни литература. Отрица
телни отзиви за неговите работи има и други, и винаги той е отвръщалъ по този начинъ. А този начинъ издава именно безсмислието му.
Г-нъЩоневъ отговаря! Четците, КОИТО следятъ спора, знаятъ,
какъ той отговаря! Та и може ли другояче да отговори, освенъ чрезъ
отговора си да посочи, съ какви богатства на вулгаренъ^езикъ разпо
лага и може да разполага единъ "професоръ" по педагогика отъ
нашия университетъ ? Следъ като въ своята статия посочи знанията
си, умението си да ги излага, своята собствена безкритичность, сега
съ отговора СИ посочва и другата своя способность. Съ това той
допълва своя собственъ портретъ.
И сега твърдя, че мисъльта на г. Цонева е нелогична, — лип
сва последователность, липсва връзка, па ако щете липсва и мисъль,
защото той превежда, безъ да разбира или пъкъ съчетава мисли
отъ разни автори само външно, безъ да може вътрешно да Ги съ
гласува; Такъвъ e откъслекътъ, който приведохъ въ самото начало
на своята статия. Въ него нема подметания и фалшифициране, нито
пъкъ Граматически Грешки, както твърди Г. Цоневъ. Ако имаше
такива, той щеше да Ги посочи, Съ отГовора си предизвиквахъ Г.
Цонева да разясни на учителството тая своя "научна Галиматия".
Какво отговоря той? Вместо подметания, нека просто и ясно яви:
а) отъ кого e превелъ тази Галиматия, защото българскиятъ стилъ
на г. Цоневъ нема тази конструкция, б) какво разбира подъ "из
вестна фанкция за преустройството му въ него", в) къмъ що се отнасятъ „въ н е г о " къмъ човешкото общожитие ли, кьйъ учили
щето ли или КЪМЪ утрото н£ живота, г) къмъ коя възрасть (бозайническа, младенческа или юношеска) отнася фигуративния изразъ
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"утрото на живота", д) какъ още въ утрето на живота можемъ да
съзнаемъ, че Творимъ делото иа собственото си благополучие и да
действуваме при пълно съзнание. Азъ моля още веднажъ писателя
съ "критически погледъ и писателско достойнство" (изрази на Г-нъ
Цоневъ) да разясни тия въпроси, та и азъ, заедно съ другите не
гови четци и слушатели (напр. заедно съ тия отъ Севлиевския курсъ),
да разбера дълбоките му мисли и усвоя новите начала на новия
български синтаксисъ. Съ това г. Цоневъ ще ми даде възможность
да разбера мислите му и да се изкажа по техната същина.
Твърдехъ и твърдя и сега, че г. Цоневъ не разяснява, нито
какво той разбира подъ образователенъ процесъ, нито пъкъ що e
учебенъ методъ. "Професорътъ" е длъженъ да знае, въ що се изра
зява логичниятъ анализъ на съдържанието и обема на едно понятие.
ТОЙ говори, съ какво некои съ отождествявали учебния методъ, но
не дава ясно и точно определение нито на образователния процесъ,
нито пъкъ на учебния методъ. А единиятъ и другиятъ въпросъ съдържатъ въ себе проблеми.
Критикътъ съ "писателско достойнство" и съ такъвъ гнусенъ
езикъ требваше да ми докаже, че той прави строго научно разгра
ничение въ понятията и е последователенъ съ своята мисъль. Защо
не отговаря нищо по това ?
Може ли да се пише върху образователния процесъ и
и учебния методъ, върху въпроси, които не еднакво се схващатъ
въ педагогическата литература и които въпроси, както казахъ, съдържатъ въ себе големи проблеми, безъ да се означава станови
щето, отъ което се изхожда. Вместо'! това, г. Цоневъ минава отъ
проблемъ къмъ проблемъ, ръководейки се само отъ външна връзка.
Не мислехъ да правя такъвъ логически анализъ на "недомислицата
му", но щомъ желае, ще си позволя удоволствието.
Следъ единъ уводъ отъ три страници идва до същината на
темата: какъвъ е образователниятъ процесъ. За това требва да знаемъ същината на ученето. Спорътъ по това можелъ накъсо да се
изрази: "Дидактически норми или творческа личность'* (стр. 488).
Така може да постави този въпросъ само, който не владее дидактика, КОЙТО стои още 'на ученишката скамейка. Дидактически норми
и творческа^ личность не се изключаватъ, защото и творческата
личность действува по дидактички норми. Проблемата при ученето
по отношение на това не гласи „или — или", а въ какво съот
ношение се намиратъ те къмъ психологическия и логическия
процесъ на ученето. Че г. Цоневъ пада самъ ,въ противоречие, доказватъ следващите следъ това редове. Но и тукътой греши,'като
счита, че маниерътъ може да замени установените учебно-възпитателни норми. И тукъ г. Цоневъ не умее да постави въ логическо
съотношение понятията, защото маниерътъ не "заменя" установените
учебно-възпитателни норми, а само ги м о д и ф и ц и р а . Иначе,
той не би билъ маниеръ, a методъ. Има ли логика въ това, което
пише писательтъ съ "достойнство и честь"? Не е ли верно твърде
нието ми, че статията на г. Цоневъ e по-долу отъ ученишка?
.Минава следь това на същата страница да говори за метода,
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неговата необходимость и ползуване дори отъ тези, които го отричатъ. Всичко това e излишно за същината на темата.
Следва цитуванияТъ отъ мене пасажъ изъ стр. 489, отъ който
пасажъ билъ съмъ направилъ буламачъ за срамъ и позоръ на бъл
гарските педагози. Да Го цитувамъ ли още веднажъ?
"Материалътъ, у ч e б н о тчо д р а з н е н е само по себе е
важно. То требва да проникне въ човешкото същество, за да го
формира. Какво CSK за едно растение почвата, топлината, вла
гата, свгьтлината, освенъ материали условия ? Чрезъ техъ
ТО си създава живота, формата самостоятелно и по свои закони. И
то (м.к.) иска да си4вземе тези условия непосредно" Има ли иекой
въ света да може да разбере този наистина "професорски* буламачъ,
ако не знае текста, отъ дето е взето? Последньото "то", което азъ
подчертавамъ, се отнася до учебното дразнене, защото следъ това
следва изречението: "обаче. Господството на материалния принципъ
при|обучението води къмъ дидактически материализъмъ" и т. н. Въ
такъвъ случай изменямъ ли смисъла, като цитувамъ. "Чрезъ техъ
(материали условия) то (учебното дразнение) си създава живота"
и т. н. Де е тогава б у л а м а ч ъ т ъ ? Естествено, въ логическия умъ
йа "професора". Бехъ живъда чуя и да се насладя отъ великата му
мисъль, че материалътъ — да оставимъ на страна учебното драз
нение, защото то не може да бъде у ч е б н о , погледнато отъ логи
ческо и психологическо гледище — прониквалъ въ човешкото е жщ е с т в о . Същество у насъ значи "тварь". А целата мисъль e
логическа безмислица. На такъвъ езикъ може да говори само единъ
невежа. Гнъ Цоневъ, може би, иска да каже, че материалътъ требва
да възпроизведе своето въздействие върху съзнанието на ученика,
така, че да даде потикъ за самостойното формиране на съзнанието
точна така, както външните условия — почвата, топлината, влагата
и пр., "подтикватъ растението да се развие й се оформи, съгласно
вложените въ зародиша му заложби и сили. Но вервамъ, че всеки
ще се' съгласи съ мене, че Г. Цоневъ no-rope е превеждалъ, затова
не e писалъ на български. He по-малка безмислица се крие въ из
раза „и то иска да си вземе тези условия непосредно". Й не съмъ
ли правъ да искамъ отъ единъ "професоръ" да обясни, отъ де ще си
вземе учебното дразнене тези условия и то непосредно, или съ
други думи, за какво въ същность говори Тукъ авторътъ. Кой e авторътъ въ такъвъ случай на буламача, за който Г. Цаневъ Говори. He
азъ, а той е забъркалъ буламача, само че не за срамъ на българ-.,
ските педагози, a за срамъ на българските професори.
Но по нататъкъ. МаТериалниятъ принципъ воделъ къмъ дидак
тически материализъмъ, а Този кьмъ господството на научния методъ въ обучението. (А дидактическия формализъмъ не води ли КЪМЪ
същото)? Учебниятъ методъ турялъ въ центъра личностьта на уче
ника (489). Зз учебенъ методъ некои препоръчвали принципи (490).
Методътъ се различавалъ и отъ маниера на учителя (491). Причини,
които ,'влияятъ върху метода, лежатъ и въ личностьта на учителя
(492). Следъ това минава на въпроса за методическите единици и
разработката имъ по схеми (теория На формалните степени).
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Какво е Тогава дидактически методъ? Не съмъ ли правъ, че
Г. Цоневъ скача отъ мисъль на мисъль, безъ да посочи едно здра
во становище, отъ което излиза и разглежда въпросите. Безъ това
научно изложение е немислимо. Четците схващатъ, въ чие съзнае
витае Галиматията и колко безочливъ е Г. Цоневъ въ отговора си.
Да допуснемъ, че съмъ психично, ненормаленъ, както критикътъ диагнозира на стр. 123, но азъ като такъвъ и като незапознатъ съ педаГоГическата литература, моля, нормалниятъ, надарения
съ високъ интелектъ "професоръ", още "неморално незатъпелъ", да
ми"разясни «истински професорски, а не Гаменски следните редовце:
"Сложностьта, трудностьта на възпитателната проблема произтича
отъ сложностьта на научната проблема за човешката душа. Докато
т у к ъ съ същите способности и п с и х и ч н и и н с т р у м е н т и има
да се издирватъ за произхода и естеството на т а з и . психика, при
възпитанието ние вече ще требва да подпомагаме неговия правиленъ развой къмъ възпитателните идеали" (486). Цитувамъ две пъл
ни изречения, макаръ и да не e потребно това, за да не бъда пакъ
обвиненъ въ фалшифициране. Всеки учитель по литература ще.означи второто изречения, като ГалимаТия и семковщина, каквато поне отъ
професорскнте кръгове не требва да се сее. Освенъ това азъ още
бихъ искалъ да зная: а) по силата на какво логическо единство се
свързва първата съ втората часть на второто изречение, за да мога
следъ отговора да направя разборъ на новата мисъль на "професора",
б) да ми се посочи некакъвъ п с и х и ч е с к и и н с т р у м е н т ъ , съ
които "има да се издирватъ за произхода и естеството на тази пси
хика", защото, нека още отъ сега призная своето невежество и
своята тъпость, познавамъ инструменти за издирване проявите на
съзнанието, но и до днесъ още не знаяхъ, че съ открити и пси
х и ч е с к и инструменти за тая цель. А такива велики мисли и от
крития Г. Цоневъ дава много. Той самъ е най-великата фигура въ
това отношение. Не е ли велико, напр., да твърдимъ, че то (възпи
тателното дело) би било невъзможно, ако придобитите духовни ка
чества не се предаваха и вътрешно чрезъ о р Г a н и ч е с к[о наследсво и т. н. (стр. 487). Да не би и сега да фалширицирамъ ? Азъ
зная, че г. Цоневъ иска да каже, че прогресътъ тогава е невъзможенъ, но кой e виноватъ, когато e написалъ тъкмо обратното. Да
отговарямъ и на другите „съчинителства" на Д-ръ Цонева, че^сметамъ, e излишно.
'
Не желая да ангажирамъ повече страниците на това списание,
защото казаното е достатъчно, за да се види, на чия страна е пра
вото. Едно само требва още да подчер гая, че недостойниятъ езикъ на
уважаемия "професоръ" не ще ме спре да изпълнявамъ своя дългъ и
да разглеждамъ и другите недомислия, що г. Цоневъ сее на наша
та почва. Това сметамъ, както подчертахъ вече, за свой дългъ. Пи
сателите съ "достойнство и честь" требва да знаятъ, какво пишатъ
и какъ го пишатъ.
Прося прошка отъ четците, че си поззолихь Такъвъ езикъ въ
тоя оТговоръ. Вервамъ, че Те ще ми простятъ това, като взематъ
предвидъ, че азъ си послужихь съ една малкаВчасть
отъ изразите на
г. Цонева. Ако г. Цоневъ не бе• д о ц едт.ъ Ъ нашия университетъ
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и си позволеше да излиза съ такъвъ езикъ и да защищава собст
вените си недомислия, сигуръ щеше следъ една анкета да се на
мери за достойнството на университета вънъ отъ неговите свещенни огради.
ДраГоевски.

Г-ну П. Цоневу.
Въ Вашата разправия съ ДраГоевски замествате и моето име
съ единъ езикъ, достоенъ за всеки невъзпитаиъ човекь, но не за
положението, което заемате.
Дължа Ви следния отговоръ:
1. Вместо даподметате, излезте и разкритикувайте моята дидактика. Ако критиката Ви бъде достойна и ценна, азъ ще Ви бла
годаря.
2. Азъ наистина бехъ кратко време чиновникъ въ Министер
ството на просвещението при- бившия министръ Омарчевски, ка
къвто и Вие и други Ваши приятели беха. До колко съмъ билъ
таенъ съветникъ на Омарчевски и съмъ отишелъ въ министерството
по мое желание, свидетелствува зарегистрираното ,отъ менъ заявле
ние, съ което искахъ да бъда освободенъ отъ длъжностьТа, дадено
наскоро следъ постъпването ми като чиновникъ.
Моята служба и въ Това време бе служба на честно изпълненъ дълГъ. Азъ съ открито чело мога да заявя всекиму и всекога,
че^нито съмъ билъ таенъ съветникъ—други играха тая роля—нито
пъкъ съмъ подлизурствувалъ. Г-нъ Цоневъ знае това лице. което
въ учебния съвеТъ, бидейки членъ на Тоя съветъ, въ който азъ не
бехъ членъ, понеже съмъ неудобенъ за неколко "честни служители
на дълга и морала", ие е станало да отговори и да се възмути отъ
лансираното обвинение отъ страна на единъ отъ наи-висшите чи
новници въ Министерството.на просвещението, че то е било именно
въ такива връзки съ .Омарчевски и че нема моралното право да
обвинява другите въ своите собствени престъпления. Защо Г- ЦОневъ се червехте и мълчахте въ учебния съветъ при първо обви
нение? Желае ли Г. Цоневъ да каже, кое лице, като командированъ учитель въ учебния комитстъ, e ХОДИЛЪ при министра, за да
клевети своите колеги?
3 Ако г д-ръ Хр. Негенцовъ e честенъ човекъ, за какъвто
азъ го позиавамъ, той може явно или пъкъ да Ви пришушне на ухо
то, дали той щеше да дойде въ университета нрезъ това време, ако
азъ настоявахъ и следъ излизането на указа да си остана на место
то, защото не бехъ далъ съгласието си да отида повторно въ министерството, следъ като видехъ, че не мога вече да служа Така,
както служихъ преда първото си излизане отъ министсъство.
• 4. Защо азъ излезогь отъ министерството и какъ
№
дълго време, какво съмъ направилъ Вие, като к л е в е 1 Н И ^/^ 1 И м я °*н
да се произнасяте. Въ министерството има досгатьтаи оф«дални
документи за уоята служба. Азъ лично притежаваш. лоствгъченъ
брой писма, препиеш и бележки, които свидетелствуватъ за дей-
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ностьта на ония, които сн служатъ съ Вашите похвати и методи.
Струва ми се, че я отъ Васъ има нещо запазено.
5. Никога не съмъ писялъ х в ъ р ч а щ и л и с т о в е противъ
университета презъ време на кризата. Въ своя животъ никога не си
служихъ съ този похватъ. Ако Вие твърдите това по отношение на
мене. Вие сте най-мръсния клеветникъ въ света, най-мръсното из
чадие, що човешка майка е могла да роди.
Ако искате да знаете по точно, азъ не взехъ никакво участие
въ университетска криза презъ всичкото време, докато бехъ чиновникъ въ министерството. Нито единъ редъ нема написанъ отъ мене
по кризата, нито пъкъ е искано моето мнение по университетската
криза презъ всичкото време на траянето й.
Но азъ, зная "професоре"(?), други лица, които тогава, като до
центи, сновеха и правеха доноси, защото министрътъ знаеше всичко,
що става въ университета. Азъ не съмъ писялъ никакъвъ редъ на
Омарчевски, но струва ми се, че именно Тия, които парадиратъ съ
честность, a въ живота си служатъ съ най-долни низости', съ писали.
дълги и предълги пиша на Омарчевски. Така ли e г. "професоре"?
5. Ако искате да знаете, по чий доносъ се уволни г. Самодумовъ, обърнете се лично къмъ него, но недейте клевети така мръс
ни и недостойно за единъ доцентъ. Г-нъ Самодумовъ знае, че азъ
не бехъ въ заседанието и иемахъ възможность да знамъ нито за
инцидента, нито за уволнението му. За причините по уволнението
узнахъ отъ самия г. Самодумовъ. Ако твърдите, че азъ съмъ сторилъ това, това е само още едно доказателство за Вашата честь и
"Вашата морална тъпость".
.
6. АЗЪ бехъ кандидатъ за "редовенъ професоръ" — Вие не се
явихте кандидатъ по твърде понятни причини, щомъ азъ аспирирамъ
за местото — но никога и отъ никого не съмъ ,искалъ да ме натрапватъ. Въ това време се играеше, обаче, друга задкулисна игра,
иначе не йога да си обясна, защо следъ това се прибегна до доценство, Университетската архива е на разположението ма г. Цонева
да види, какъвъ е отзива на неговите професори-колегиза моята
научна дейность. Въ всеки случай отъ този отзивъ азъ немамъ осно
вания да се срамя. Но желае ли г. Цоневъ да отговори, кое e онова
лице, за което бившия министъръ Омарчевски се е застлшвалъ при
двамата професори-рецензенти 'да бъде прието за доцентъ въ уни
верситета и лицето, което е молило за Това министра? Други пъть
вервамъ. че г. проф. Цонезъ ще ми създаде удоволствието да из
неса и други неща по доценствоТо и професорството.
2. Верно е, че азъ бехъ преместенъ отъ педаголическото учи
лище по желанието на Г. Цоневъ. Защо Той стори Това, всеки може
да си оТГадае, като има предвндъ, не само писателската дейность
на двама ни, но и учебно-възпитателната ни работа. Г-нъ Цоневъ
знае добре, че азъ никога не съмъ молилъ учениците си да стоятъ
мирно, защото иначе ще штакостятъ не само на учителя, но и на
децата и на жена му.
8.. Съ моето служебно положение не съмъ злоупотребялъ ни
кога за агитация на учебниците си. И да съмъ шгисалъ писма,
Ш!салъ съмъ това, което е полезно.' Навсекъде учителиге отъ педа-
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Готическите училища, въ които съмь ходилъ, моГатъ да потвърдятъ*
че съмъ препоръчвалъ и ръководствата на Г. Герасковъ, което пра
вя дори и сега.
На учебниците и ръководствата на Г. Гераскова не съмъ правнлъ никога спънка, защото никога не съмъ билъ запитванъ, като
чиновникъ, по неговите ръководства, нито пъкъ зная да e давалъ
заявления за одобряване на ръководствата му. Зная една много ин
тересна история за единъ провадналъ учебникъ и одобрението му
отпосле за ръководство, но струва ми се, че Г. Цойевъ прави ме
чешка услуга на приятелите си съ своята плитко скроена интрига.
Иска ли да знае учителството, защо доцентътъ Цоневъ тъкмо
тогава, когато сполучва да накара академическия съветъ възъ основа
на своите "недомислици" да ходатайства за повишението му въ извънреденъ професоръ, се нахвърля върху Драгоевски и мене съ та
кова забравяне нз всекакьвъ моралъ, честь идостойство, ще може
да схване много лесно психиката му, като съгледа въ рецензията на
Драгоевски^ едно припятствие да може въ бъдеще да се пише не
вече самозвано "професоръ". Но партията е изиграна. Той не полу
чи титъла "извънреденъ професоръ", защото тактиката му за доценството сега не му даде новата титла. Не съмъ му азъ виновагь,
че той не е можалъ предварително да подуши, че Драгоевски ще
разглежда неговите доцентски недомислици, та да отиде да го по
моли да не пречи на "кариерата".
Д-ръ В. А. Мановъ.

ж—,,-

Изъ училището и живота.
(Вести и бележки).
N a t i o n a l E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n of t h e Uni
t e d S t a t e s е най-Големото педаГожко сдружение на ;учители
на земята. То брои 140,000 члена учители и професори отъ всички
Съединени щати, като се почне отъ забавачниците и достиГнемъ до
университета. Сдружението е основано въ 1857 Год.; сегашното си
названието взело въ 1871 год.
Презъ м. юний 1923 год. сдружението имало Годишенъ конгресъ въ Оакландъ — Санъ-Франциско и две Големи конференции:
презъ зимата въ Клевенандъ и предъ летото въ Сапъ-Франциско.
За дейностьта си презъ 1923 год. сдружението издаде годи
шенъ отчетъ.
/
Презъ последните години броятъ на членовете му се е увеличилъ твърде много. Преди J918 год. числото на членовете било 8700,.
а презъ 1923 година нараствало на 140,000.
До общата война членове на сдружението били -обикновено
директори на педагогическите училища, училищни надзиратели и
разни административни чиновници отъ училищата. Учителите отъ на
родните училища узнавали нещо за дейностьта му въ устройваните
конгреси. Следъ войната те почнали да се запясватъ за членове на

354.

Изъ училището и живота

сдружението. Презъ 1922 Год. то по число на членовете си надми
нало най-Големото дружество на света — Народния съюзъ на учи
телите въ Англия (сь 115,000 члена):
Светската война упражнила блаГоприятно влияние за нарастване
членовете на сдружението, тъй като на ВСИЧКИ било ясно, че доб
рата организация има най-Големо значение за успешното водене на
войнвТа. Заедно съ броя на членовете, нарастнали и финансовите
средства на сдружението (капитала, му презъ 1924 Год. е,334,000 до
лара, а централното здание на сдружението въ най-оживеното место
въ ВашиГнтонъ e оценено за 300,000 долара). Сдружението се зани
мава съ разни въпроси, които се отнасятъ до възпитанието. То се
стреми да привлече за членове и разни специалисти — неучители.
За дейностьта му може да се съди по следнето: презъ 1922 Г.
то отпечатало разни публикации, които заематъ ШООО
печатни стра
ници. Разпратило e половинъ милионъ писма и 11/» милиона литера
турни свитъци. Всеки членъ получава Journal of the Natioual Edu
cation ftssociation (месечно 64 страници), най-доброто американско
педаГоГич. списание. Дружеството жертвува за това списание поло
вината отъ приходите си. Въ Годишния отчетъ съ гордость се из
тъква, че сборниците по разни специалности, издадени отъ сдруже
нието, нематъ конкуренти. Мъже и жени, известни като добри спе
циалисти,, представили извънредно много материали. Тази е причина,
N. Е. А. да се ползува' съ авторитетенъ гласи не само въ Съедине
ните Щати, но и въ други страни. •
Действителните членове плащатъ годишно по два долара и получаватъ списанието. Спомагателните членове получаватъ за шесть
долара списанието, седмиченъ вестникъ и разни други издания. Членъ,
който плати веднага 100 долара, е доживотенъ членъ съ право да
получава всички дружествени издания.
Председатель на сдружението е W. В. Owen отъ Чикаго. Вид
на работничка въ дрржеството е секретарката Госпожица Winn. Цен
тралното управление води по въпроси, които се отнасятъ до обуче
нието, Грамадна кореспонденция съ учителите отъ всички щати.
Работата иа сдружението е разделена на отдели : детска хи
гиена, учителство въ народните училища, женски въпросъ, изда
телство, първоначално обучение, управление на училищата, висше об
разование, образование на преселниците, забавачници, библиотеки,
музикално образование, педаГоГич. училища, физическо възпитание,
селски училища, администрация, опитни училища, средни и специални
училища.
Годишниятъ конГресь е станалъ въ Оакландъ — Санъ Франциско. Големото богатство на Града e дало възможность, споредъ
израза на L. Davie, кметъ на Града, да създаде "най-знаменита и
най-добра училищна система въ Съединените Щати" *).
Отъ рефератите се види, че въ сегашно време е необходимъ
авторитеТния дружественъ Гласъ, тъй като училищното дело e
въ криза.
*) Градъть e отпусналъ за постройка на нови учил. здания 5 милио
на долара.
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"Всеки, който би издиГналъ Гласъ противъ разширение на
народното образование преди 10 Години, би се считалъ за неприятель на демокрацията. Следъ войната стана нужда да се увеличатъ
данъците за изплащане дълговете отъ войната. Това даде ВЪЗМОЖность на противниците на демокрацията да се нахвърлятъ върху
Главната нейна опора — народните училища. Този конгресъ не би
изпълнилъ своята задача, ако се не опълчи открито и безъ страхъ
противъ опитите на хора, които искатъ да прехвърлятъ военните
дългове за сметка на обучението на американската младежь".
Сдружението си поставя широки задачи. Споредъ редактора
на списанието, А. Winship отъ Батаи, всичко отпреди - 10 ГОДИНИ
е остарело. Нема подобенъ примеръ въ историята на учебното
дело. Стари съ и учебниците, и методите, и пособията.
Въ конгресите били четени реферати по разни въпроси, които
ce отнасятъ до американските училища. Интересно е, че реферати еж
четени и отъ разни специалисти — неучители. Такива съ Робинсонъ,
председатель на търговските съюзи, Бъйкеръ, секретарь на дру
жеството за общъ миръ, Келей, председатель на масларския тръстъ,
Монсеръ, представитель на осигурят, дружества, и пр.

Подготовка на учитчвлитЬ въ Чехия. Споредъ

единъ проектъ на министерството на народното просвещение, въ
бъдеще чехските основни учители и учителки ще получаватъ среднето си образование въ Гимназиите, a специалното,, теоритичио и
практично — въ държавни п е д а г о г и ч е с к и а к а д е м и и . Такива
академии ще се откриятъ най-напредъ въ градове, дето има универсиТетъ, а после и въ. други градове. При всека педагогическа ака
демия ще се учредятъ по две професорски катедри (професорите
се хабилитиратъ, но въ началото могатъ да бъдатъ и назначени) по
философия, психолоГия, педаГоГия и обща дидактика. За другите
предмети ще се назначааатъ лектори. Предвиждатъ се къмъ редов
ните катедри и доценти. При академиите ще' има образцови училаща. Учението въ академията ще трае най-малко една година. Въ
края на годината кандидатите за учители ще държатъ изпитъ. Следъ
едногодишно учителствуване, ако кандидатътъ показаже д о б ъ р ъ
у с п е х ъ . ще се допуща и до държавенъ изпитъ за учителска правоспособность. Учителите отъ прогимназиите Требва да следватъ наймалко една година повече въ университета. Те могатъ да следватъ
веднага следъ завършване на академията или по-късно, ала на из
питъ за учителса правоспособность ще иматъ право да се явяватъ
следъ тригодишно учителствуване въ основно училище и то ако
съ обучавали най-малко "добре".

Народното образование въ Холандия презъ
последните 25 години e направило големъ прогресь- Броятъ на
всички видове училища и на учениците въ техъ се е много увелилилъ. Професионалното образование се е развило паралелно съ
общото. Редомъ съ държавата, общините и окръзите голема роль
въ създаването на нови, добре уредени, училища e играла и част
ната инициатива.

•* Частните училища били приравнени по права съ народните,
благодарение на Туй числото на първите се e удвоило и дори утроило.
Разходите за издръжката на училищата се увеличили отъ
20,000,000 фьоринта*) презъ 1898 г., на 161,000,000 фьоринта презъ
1923 Г. Какъ се развивало учебното дело, показватъ следните числа:
1898 Год. 1923 Год.
9 -•
Университети
5
Университ. професори
215
466
9160
2992
Студенти въ университеТите
Средни училища
94
203
29457
11950
Ученици и ученички въ ср. училища
3096
3457
Народни основни училища
1448
3457
Частни
503731
560907
Ученици въ нар. осн. училища
479207
„
" част. "
226957
Народни учителски семинарии
7
7
Частни
"
"
19
67
Ученици въ нар. учител, семинарии
556
506
3886
„ част.
998
Презъ 1898 Год. класическите езици се изучавали въ 32 сред
ни училища. Средни, училища безъ класически езици е имало 62.
Презъ 1923 Г. числото на първите се е увеличило на 63, а на вто
рите — на 143'
Задължителното учение за децата, споредъ закона отъ 1900
Год., е, както у насъ, до началото на 14 Год. възрасть. Споредъ
новия Висеровъ законъ отъ 1920 Год., задължителното учение e
продължено съ още една Година, но поради настъпилите социални
условия следъ войните това. задължение не е напълно приложено.
Числото на жените въ всички видове училища се увеличава.
Въ университетите техното число е нарастнало отъ 4 % на 22 %.
У ч е н и ш к и б р а т с т в а в ъ Р о м ъ н и я . Въ първоначал
ното училище № 2 въ Букурещъ, което има 12 отделения съ око
ло 800 ученика, миналата Година било основано ученишко дружество,
наречено "Побратимяване". Името показва и цельта му. Дружеството
има за цель да създаде тесни връзки и братски отношения между
учениците, да съди малките недоразумения между техъ, да при
виква членовете си къмъ самоуправление, да украсява класните
стаи и коридорите въ училището съ 'картини и Географски карти,
да се Грижи за отглеждане на цветя въ класните стаи, да подпо
мага нуждаещите се ученици, да създаде ученишка библиотека и да
научи членовете си да се ползуеатъ' отъ нея и пр.
Дружеството се ръководи отъ настоятелство, съставено отъ
7 ученика, избрани напълно сзободно отъ членовете му. Настоятелството изпомежду си избира председатель, подпредседатель. касиеръ
и секретарь. Членовете плащатъ месечни вноски, но размерътъ на
последните не е определенъ. Всеки дава, колкото и каквото може.
*> Единъ фьоринть — 2.08 златни лева.
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Едни плащатъ "вноските си въ пари, други — въ натура (хартия, картонъ, дърво, стекло и др).
Задачите на дружеството, както се вижда, съ твърде широки.
Но при все това то е постигнало неочаквани резултати, благодаре
ние на туй, че въ своята разнообразна и обширна дейность е прило
жило принципа на разпределението на труда. Най-добрите рисувачи
украсили стените на класните стаи съ портрети на бележити исто
рически личности. Други иачертани цветни геоГрафски карти. Трети
приГотвили Големи хубави рисунки на растения и животни — ри
сунки, които се използуватъ като помагала при обучението по пред
метно учение и естествознание. Всички строили отъ дърво или Глина,
въ свръзка съ уроците по формознание и Геометрия, модели на
метрическите мерки и на Геометрическите тела: кубъ, призма, пи
рамида. кълбо и др.
. Дружеството е основало и издържа богата библиотека, [отъ
която се ползуватъ всички негови членове.
Големи Грижи e употребило то и за подпомагане на бедните
ученици, както и на ония, които еж показали слабъ успехъ при
обучението. Силните ученици, членове на дружеството, подпомагали
по слабите свои другари, като имъ разяснявали уроните, които не
съ могли да разбератъ или усвоятъ въ училището. По тоя начинъ
въ живота на дружеството e билъ, приложенъ принципа на общестевената солидарность, както и принципа на самоуправлението.
По образеца на това дружество били създадени подобни дру
жества и въ други училища. Те ще има да изиграятъ голема роль
въ Гражданското и социалното възпитание на ромънската младежь.
Въ техъ детето ще учи своите Граждански и човешки права и за
дължение не чрезъ думи и празни поучения, а чрезъ дела и упражнения.
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