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„НЪщата познаваме, как-
вито си сж, когато знаемъ
какъ сж станали тЪ“.

Коменски.

ЧовЪшката култура не е плодъ на ограничено вр15ме, не е

дЪло на усилията на единъ гений; тя си в0ди началото,откакъ чо-
втакъ започналъ да промишлява за себе си, и прЪзъ встъко вр15ме
човЪшкиятъ духъ внасялъ по нЪщо въ общия складъ на човЪшкия
напрЪдъкъ. Както физически човЪкътъ е свързанъ въ една верига
съ първоначалния човЪкъ, така и днешното негово духовно благо
е тЪсно свързано съ онова на миналитъ вЪкове. СлЪдователно, право
е, че познанието за единъ фактъ или за цЪла область факти не е
още пълно познание безъ знание на връзката, която той има съ
миналото.

СъврЪменната педагогика има своето вЪковно съкровище,
въ което отлични умове на човЪчеството сж влагали прЪзъ разни
врЪмена своитъ духовни бисери. Познаването на това съкровище
намъ се налага отъ научно гледище, „за да имаме пълно познание
за тъщата“ - и отъ морално гледище, за да почетемъ паметьта на
ония интелектуални великани, които носятъ на плещитъ си часть
отъ днешната култура.

Нашата педагогическа литература засЪга прЪдимно съврЪмен-
ното състояние на педагогиката.

Това е обяснимо. Намирайки се въ началото на своя култу-
ренъ развой, ние трЪбваше прЪди всичко да се запознаемъ съ съ-
врЪменната педогогика, за да уредимъ модерно своето образователно
дЪло и да вървимъ въ пжтя на напрЪдъка паралелно съ по-
културнитъ народи. И постигнатите. резултати въ това отношение
са твърдъ утЪшителни.

ВрЪме е сега да хвърлъмъ и единъ погледъ назадъ, да изне-
семъ въ нашата педагогическа книжнина и бисеритъ на миналото,
за да бжде сградата цЪла и

полршна
върху здрави основи.

Редакцията на „Учили ек ”прЪГледъ“, съзнавайки тая
нужда, се нагърби съ „да)-БЕ; да я удовлетвори, а като първа
стжпка въ тоя си почиНъ тя дава на нашето учителство знаменитото
съчинение на чешкия педагогт отъ ХХ/П. вЪкъ Янъ Амосъ Коменски.

Тоя изборъ за първа с жпка въ тая посока не е случеанъ.
Великата дидактика на Коменски епърво систематическо изложе-
ние на учението за възпитанието и обучението ; тя отворила нови пж-
тища въ тая область, обосновани психологически, логически и ети-
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чески, и съ туй е създала нова епоха въ историята на педагогиката-
Като такъва тя е била оцЪнена на врЪмето си отъ всички свЪтли
умове, за такъва тя се признава и днесъ отъ цЪлия педагогически
свЪтъ.

ПрЪведена отдавна на всички културни езици, тя трЪбваше да
бжде прЪведена на нашия езикъ като първа отъ класическата пе-»

дагогическа литература.
ПрЪводътъ е направенъ отъ руския прЪводъ *) на латинския

текстъ на Дидактиката, като се е сравнявалъ съ пр15вода на други
езици, а главно на нЪмски отъ професора д-ръ А. Линднеръ-
ВЪна 1897.

София
1904., м. августъ.

Отъ редакцията на

„Училищенъ прЪгледъ“.

*):УЯна Амоса Коменскаго. Великая Дидактика. Переводъ съ латин-
скаго Аднрея Адольфа и (“ергЪя Любомудрова. Москва 1893.
,.
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Янъ Амосъ Коменсни.
(Животъ и двйность). 

Ннъ Амосъ Еоменсви .с-е-р0дилъ на %. мартъ 1592. г.
въ моравския градъ Унгарски Еро-дъ или въ близката до
него паланка Нивница1). Баща му Мартинъ, по занятие во-
деничарь, произхождалъ отъ гр. Еомна, та оттунъ првнорътъ
Номенсви. Той принадлежалъ въмъ общината на мо равсвитъбратя, които въ вЪроисповЪдно отношение са държали
сргХзда между римокатолицитъ и хусиститъ утраивисти. Бра-тята се отличавали съ строгъ нравственъ животъ, който
достигналъ своето съвършенство въ лицето на Янъ Еоменсви,
справедливо нареченъ за това „проповъднииъ на лю-
бовьта и проровъ на мира“.

За първоначалното образование на Еоменсви не се знае
почти нищо. Останалъ безъ баща на десетгодишна възрасть,
той едвамъ на шестнайсетата си година постнпилъ въ ла-
тинско училище. Още тунъ се зар0дила въ него мисъльта
за реформиране обучението, защото бидейки възрастенъ и
даровитъ могълъ е да схване всичкитъ недостатъци на то-
гавашното обучение, което е оставило дълбоко тнжно чув-
ство въ душата му прваъ цълин животъ. Изрази на това
чувство си думитъ му.

„Да щЪше Юпитеръ да Ми повърне изгубе-нитъ години?”)
На 1610. г. Коменсии постшпилъ най-напрвдъ въ ана-

демията въ Херборнъ (херцогство Насау) и послъ въ Хай-
делбергъ, за да се прЪдаде на научни занятия и особено да
изучи теологията, защото билъ рЪшенъ и отъ братството
опрЪдЪленъ да се посвети на свещеничесва звание. Слъдъ
двЪгОдишно пртзстояне въ академията Н, прЪдприелъ питуванепо свверозападнитъ страни на Европа, за да разшири своя
личенъ опитъ. Въ 1613. г поевтилъ Амстердамъ, гдсЪто 

1) Неопрвдвленостьта на мЪсторождението му произлиза отъ това, чевъ хайделбергския университетъ Коменски билъ записанъ „1оъгппев АшовН 1 т а и и в М 0 г а ч и в“, а самъ той се подписвалъ въ съчиненията си Н и в и оВгоаепвйв. т. е. отъ Унгарски Бродъ, дЪто и почиватъ останкигь на него-вигь родители.
*) Велика дидактика. Гл. Х1, 13. 
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прокудениятъ отпослъ изъ отечеството си старецъ оставилъ
коститъ си. Снабденъ съ пълни теоретични познания и ниви
впечатления, той се завърналъ въ отечеството си пръззъ 1 61 4 г.
И така неговиятъ учебенъ перИОДъ е траялъ само шесть

години-отъ 1608. до 1614. год. Въ тоя кнсъ периодъ,
когато Еоменски турялъ основитъ на своето образование,

спада и първата негова литературна работа; още въ Хер-
борнъ той се заловилъ да приготви чешко-латински рЪчникъ,

върху7 който работилъ съ пртзкнсвания 44 гоцини. Но тоя

грамаденъ трудъ, който СЪДЪРЖЯЛЪ всичкото езиково богат-
ство на чешкия езикъ, е билъ оскденъ да стане жертва на

пламъцитъ отъ избухналия ужасенъ пожаръ въ Лйзшно (Лиса)
въ 1656. г. тъкмо когато се е печаталъ.

Младъ още да изпълни завЪта си, Боменски по иска
нето на моравския управителъ Шеротинъ, покровителъ на

братството, станалъ директоръ на братското училище
въ Прерово, която длъжность той изпълнявалъ двъ години.

Тукъ му се удалъ случай да се замисля и върху въпроситъ,
какъ да се привлача младежъта да се залавя съ по-голгЪма

радость за научнитъ занятия, какъ да се отварятъ училища
безъ много разноски и трудъ и изобщо какъ да се подобри

мет0дата на обучението. По всъка вгвроятность тукъ той ще

да е билъ въвелъ и обучение по реалнитъ прйздмети, което

е дало поводъ на нъкои да твърдятъ, че В. основалъ въ

Прерово реална гимназия. Пл0дъ на тая двЪгОДишна учи-
телска дъвйность е съчинението му „дгатайсае ГасШогтв

ртаесерта“ (правила на една по-лесна граматика, излЪзло

отъ печатъ въ Прага пръзъ 1616. г. Прйззъ снщата г0дина,

понеаке билъ навършилъ 24 ГОДИНИ, той билъ рнкопололюнъ
за свещеникъ. Въодушевенъ отъ новото звание, В. издалъ

прйззъ ндещата година богословското съчинение: „Цвтоуе
(10 пеЪе“ (Писма до небото).

Пръзъ сндбоносната 1618. г. В. билъ назначенъ за

свещеникъ въ гр. Фулнекъ, главенъ центъръ на братята
въ Моравия, дЪто покрай пастирската си длъжность рхкод
водилъ и новооснованото= училище, та ималъ възможность

да продължава своитъ дИДактични изучвания. Тукъ той прв-"

каралъ три най-щастливи години отъ своя много-
страдаленъ животъ при обща обичь и почить отъ

паството, за което той билъ не само наставникъ въ втврата,“

,. но и полезенъ упнтвачъ въ чисто практически въпроси. Но
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снщо така тукъ го постигнало и първото нещастие въ
живота, което съ и лично, и политическо, и въроизповЩно.

Тридесетгозишната война, фатална за политическата
независимостъ на чешкия на родъ слъдъ нещастната битка
при БЪла Гора (1620. г.) 643 твърдъ зкестока за Фулнекъ и
бр а т я т а изобщо. Въ 1621. г. едно отдЪление испанска
войска, поддържано отъ католическата лига, навлъзло въ
Фулинекъ и опожарило пълня градъ. Коменски изгубилъ нашия
си имотъ, а заедно съ него и своята библиотека и ръкописи
отъ дидактическитъ му изучвания пръзъ тоя перИОДъ. Това
било началото на пръслъдването противъ некатолическото
население и б р а т я т а, което се свършило съ изселването
на 80000 съмейства, между които 500 благородни р0дове.Б р а т я т а налгврили прибъжище въ сЪверо-източна Чехия,
а именно въ гр. Брандисъ на р. Орлица, който се намиралъ
лсдъ управлението на тъхния за крилникъ Карла Жеротински,
пощаденъ отъ католическата лига поради това, че останалъ
вЪренъ на царя Фердинанда И и не зелъ участие въ въз-
станието на чешкитъ съсловия. Тукъ се подслонилъ и Номенски
съ други 2 4 свещеници, като изгубилъ въ това гонение
жена си и двЪтъ си дъца.

И въ това връме на „жестоко гонение великиятъ духъна Коменски не е знаялъ почивка. Р е д И Д а с ъ ч и н е н и я,които по своето СЪДържание се намиратъ въ
тазсна връзка съ отдЪлнитъ фази на тоя тежъкъ
периодъ, свидътелствуватъ, какъ тоя великъ
духъ, издигнатъ надъ промънитъ на индивиду-алната съдба и на оная на своето съзмейство,всЪкога е ималъ прЪдъ очитъ си само общотоблаго, и какъ той, съзнавайки своето послание,
при всички обстоятелства е Мислилъ само завеликитъ интереси на своитъ съвгЪрници, насвоята нация, и връхъ това за още по високитъ
задачи на човЪчествотО“ (Линднеръ).

Пръди црЪслгЪдването още Коменски сякашъ прЪдчувсту-валъ пръдстоещитъ събития, та написалъ : „Напомн юв а н ня
противъ празлъстенията на Антихриста“. Това.
съчинение се е ширило само въ рнкописъ.

Праззъ врЪме нагонението Ком. написалъ слъзднитъ съчине-
ния: „Мисли за Христиа-нското съвършенство“.
.(Ргету конца о (101501191056 Шестапзье), Прага 1622. год.



ТПП

„НепрЪвзимаемъ градъ на името Госп0дно“
(МедоьугеШу Ъгад ушепо Нозробйпоуо), излЪзло праззъ
снщата г0дина въ Прага, а съставено споредъ собствено-
ричната бгвлтинва на Ком. при напущането на Фулненъ -
10 овтомврий 1622. Когато въ 1624. г. В. Жеротинсви
получилъ заповтздь да дигне закрилата си отъ братята,
Бом. издалъ с.лгвднитув утйзшителни религиозни съчинения;

„За сирачеството“ (о зйгосе), т. е. за загубата на

;;обри приятели, занрилници и благоддБтели . . . .“.
„За дълбочината на сигурностъта“ (Н1пЪ1па

Ъеиреспозьъ). воято въ кипещпя водовъртезвъ на човгЪшнитъ

работи може да се намЪри само въ Бога, сръдището на свчзта.

„Лаберинтъ на свгвта и рай на сърцето“(Ъа-
Ъугйпс зуега а на] згдсе), свършено на 18 декемврий 1673,
печатно за първъ пнтъ въ .Мзшно првзъ 1631. г., аотпослъ
нйволво плати прлвпечатано и празведено на чужди езици.
Това съчинение съдържа философсвия мирогледъ на автора
въ форма на алегорична драма - мирогледа на христиан-
свия песимизъмъ за суетата на човЪшвитъ стремежи въ ла-

биринта на тоя свЪтъ, изъ който НГЪМЕЪ ДРУГЪ излазъ,освйзнъ
вънъ Бога или въ себе си, въ рая на сърцето. То се счита
за бисеръ на чешката прозаична литература поради примЪр-
ната му естетична и езиновна форма.

Католическа Австрия не могла да търпи въ своитъ гра-
ници братята и тазхнитъ свещеници. Гонението започнало
наново. Съ уназъ отъ 1624. г. Фердинандъ П заповйздалъ

очистването на Чехия и Моравия отъ тЪхъ витръ въ шесть

недлвли. Н. Жеротинсни билъ принуденъ да дигне своята за-

крила. ЦЪли двъ години братството се ьрило изъ чеш-
нитъ гори отъ немилостивото гонение на езуититъ и властьта.

Тогава намазрило за ннсо врЪме гостоприемство въ иманията
на Садовсни близо до Слупна при изворитъ на Елба недалечъ
отъ границата. Тунъ Боменсни турилъ началото на своята

Велина дидактина. Ала и тунъ тйзхното криене не траяло
дълго връме. И. В. Жеротински,и Г. Садовсви изгубили до-

върието на властьта и тръбвало да спошЪлятъ участъта на

прдзслйздванитъ братя. Съ царски указъ отъ 31. юлий 1627.
г. постановявало се изгонването на братята вънъ отъ гран
ницитв на държавата. Въ началото на февруарий прЪзъ лю-

тата зима на 1628. г., братята съ покъртени сърца на-

пуснали своето отечество и прЪминали въ Полша. ИБоменсни

,
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съ часть отъ общината, придруженъ отъ благор0дния за-

крилникъ Садовски и много други свещеници, напусналъ
Чехия. Богато изгнаницитъ пристигнали на границата между
Чехия и Силезия, паднали на колъънъ, цйзлували земята и
съ сълзи се молили Богу да не лиши Той отъ своята ми-
лость тъхното мило отечество и да не остави да се задуши
тамъ съмето на Неговото Слово.

Номенски заедно съ своитъ приятели се заселилъ въ
полския градецъ Дъшно (Лиса). Тукъ той пртзкаралъ съ прЪ-
кнсвания почти една трета часть отъ гкивота си - отъ
1628. г. до разрушението на града въ 1656. г. Не безъ
основание Бом. избралъ именно тоя градецъ за свое второ
отечество: още пръвъ половината на ХУТ. втЗкъ въ ЛЪшно
се заселила една братска община и се отворило реформно
евангелистично училище. Тая община постъпенно се увели-
чавала, кое отъ нови пришелци, кое отъ мйзстни жители, така
че въ 1629. г.. споредъ Номенски общината броила около
1600 кнщи. Освънъ това въ Полша имало още около 100
братски общини, заселени се около лъшно, така че пос-
лЪдниятъ е служилъ за центъръ на братството.

Въ ЛГБшно Ном. прОдълзкнлъ своитъ дидактични занятия въ
мгЪстната гимназия, чийто директоръ билъ дазке,споредъ мит.-
нието на Байфартъ, Палацки и Папенхаимъ; обучавалъ дйз-

щата на благор0днитъ сгЪмейства, надзиравалъ занятията на

по-зрЪлитЪ младежи, които се готвйзли за чузкдостранни ака-
демии, водЪлъ писмени сношения съ знатни съвръменници
по п0добрение на обучението и уреждането на училищата-
съ една дума тукъ той развилъ, извънредна дГЪйность.

Пръвъ важенъ плодъ отъ тая дЪйность е: „Дидак-
тика или изкуство за изкусно обучение“. Това
съЧинение, захванато на чешки въ врйзме на гоненията въ
иманията на Садовски, било довършено на 1632. г. и на-
мърено отъ чешкия физиологъ професоръ Пуркине въ би-
блиотеката на ЛГБШНО въ 1841. г. Дружеството на чешкия
музей го издало за пръвъ пнть въ 1849. г. Отъ това
съчинение отпослт. се развилъ латинския тексть“ на Вели-
ката дидактика, чийто прЪводъ се дава тукъ.

За да прокара практически по възможность по-скоро
своитъ дитгактически начала, Коменски се нагърбилъ съ със-
тавянето на рнководства, прЪдназначени отчасть за учите-
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литъ, отчасть за ученицитъ. Първото отъ тъхъ е излъзло
въ Лтштно прЪзъ 1673. г. на нъмски езикъ:

„Имформаториумъ на майчиното училище“,
чийто чешки оригиналъ билъ намЪренъ въ тамошната ар-хива отъ професора Гиндели въ 1856 г. Въ това съчине-
ние се даватъ отлични упнтванил за тЪлесното възпитание
на дъцата до 6. г0дишната имъ възрасть съгласно изрече-нието: „тепе вана йп согроге запо“ (здравъ духъвъ здраво тЪло); натрътва се важностъта на тая възрасть,
пръзъ които се турнла основата на по-нататъшното разви-тие: изисква се добъръ примйзръ отъ страна на родителитъ
като основа за религиозно-нравствено възпитание; пръпо-
ричва се строгость при възпитанието на джъцата.

Отъ майчиното училище дътето прЪминава въ учил и-
щето на родния езикъ, именувано до тогава латин-
ско училище. Безъ прйзувсличение може да се твърди,
че Еоменски е първинтъ, който схваналъ понятието на на-
рОдното училище за цЪлата маса на народа безъ разлика на
роцъ, съсловия и дарби, дъто на майчинъ езикъ се турятъ
основитъ на езиковното и реалното образование. За (из
отдЪления на тия училища Ном. пртЗдвизкда въ свонта Ди-
дактика шесть отдЪлни книги. и тръбна да се скърби, че,
заннтъ пръмного съ дРУги въпроси, или не е смогналъ да.,
ги из,:аде, или, ако е издалъ само нъкои отъ тЪхъ, както
има основание да се върна, си се изгубили безслъдно.

Отъ такъвъ практически характеръ е риководството му:.
„Липи-а Ипдпагиш гевегаса“ (отворени врата на
езицитъ), излЪзло за пръвъ пить на 1631. г. въ ЛЪшно.
То е било сищеврЪменно врата на неговата слава, защото.
въ твърхв касъ срокъ било пръведено на 12 европейски и
на нйзколко азиатски езици. Принтельтъ на Коменски въ.
Англия Самуелъ Хартлибъ го пръвелъ на английски и пръ-
далъ на пръстолонаслщника; Петъръ" Голиусъ въ Халебъ.
(Сирия) го издалъ на арабски езикъ; то било пртзведено на
турски, персийски и монголски езици и станало любима
книга въ мохамеданскил свЪтъ. Съ изключение на Библията..
нито една дРУга книга не е била тъй разпространена мезкду-
народитъ, както Заппа Пиднагпт. Извйзстниитъ Бейлъ.
въ своя „Вйсъйоппайге Майот-Коне е!: сгтъйчне“
се произнася за него така: „Даже ако Номенски бивш-е
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написалъ само това съчинение, то и съ него
само би обезсмъртилъ името си“.

Тоя успЪхъ книгата дължала на своята основна мисълъ,
която е била и нова, и дръзка: „да прЪдстави въ едно късо
понятие цЪлия свЪтъ и -- латинския езикъ“. Книгата е

раздълена на 100 заглавия или категории на нйзщата, които
съдържатъ 8000 думи въ 1000 завършени, прости и сложни
изречения. тв разправятъ за сътворението на свЪта, елемен-
титъ, небесния сво;.ъ, камънитъ, растенията и животнитъ,
тЪлото и душата на човЪка, човЪшкитъ уреди и занаяти,
брака, родството, раждането . . .;послъ за обществени групи,
градъ, църква, община, религия, власти, князъ и държава,
война и миръ; най-послъ за училище и обучение, за науки,
добродЪтели, забавителни игри, смрътъ и погребение, за

Божието Провидйзние и ангелитъ. Тукъ е съединено реалното
обучение съ езиковното. Номенски си поставилъ задача прЪди
всичко да пръдстави на ученика цЪлокупностьта на. нйзщата
и слЪдъ това (“зиковнитъ изрази: наблюдение, мислене, гово-

рене да вървятъ едно подиръ друго. Отъ това се види, че тукъ
е прокаранъ практически принципътъ на нагледностьта; липсу-
ватъ само картинитъ, които отпослъ донася „О гЪйз р 1 01:11 в“.

Въ 1633. г Номенски издалъ: „Данпае Ппзпагпш
тезегатае Уен/стимите“ (Прйздверие на отворенитъ врата на
езицитйз). Това е първоначаленъ учебникъ за въвеждане
малкитъ дълца въ изучването на латинския езикъ. Формата
на Заппа и тукъ е запазена; разликата състои въ това,че
въ основата на Чезгйьц1пш7а е поставена повече ези-
ко вн а диспозиция, макаръ и тукъ прГЪдметното разположение
да върви паралелно съ езиковното.

Тия съчинения разнесли славата на Боменски изъ цйзла

Европа. Шведското правителство го поканило въ 1632. г.
да реформира училищното дйчло въ Швеция. Той отказалъ
да иде, защото билъ завзетъ съ много по-висока задача:
той мечтаялъ за коренното пръобразуване на цЪлото възпи-
тание, за привеждането на всичкитъ науки въ една стройна
система, отговаряща на разума и снщностьта на нЪщата Затова
той се. задълбочилъ въ занятия отъ философски характеръ, като
обмислювалъ и разработвалъ нова пансофическа система.

Свръзването на пртздметното съ езиковното въ
смисълъ на една концентрация на обучението е било рнко- -

воцеща идея на Коменски, която виждаме осъществена въ
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.]анпа 11118 пагит. Ала подобна концентрация е във.
можна само въ първоначалното обучение, дъто не може да
става дума за точность и пълнота на знанието; щомъ се
възкачване по-нагоръ въ стълбата на обучението, дЪто едно
научно задълбочаване става се по-нужно, принципътъ на
концентрацията постъпенно отстжпва мЪстото си на раздв-
лението на научнитъ прУЪдмети съгласно принципа на „раз-
праздълението на труда“ и съгласно закона за „тйзснотата
на съзнанието“. Това не ще рече обаче, че знанията на
човъка трябва да се оставятъ разединени-свръзването имъ въ
отношение на педчиненость с дгвло по цълата линия на обуче-
ннето -по дотолкова отдЪлно изучавани, доколкото не е във-
можно съгласно психичнитъ закони да се усвояватъ на единъ
пнть всичкитъ страни, всичкитъ отношения на единъ прЪдметъ.

Сноредъ това пр ъдм е т н 0 т 0 Трибва да се ощъли наново
отъ е 3 и н о в и е т 0, за да може да се изучава независимо отъ гра-
матиката н ртзчника. Тая нужда съзналъ и Еоменски,щомъ встж-
нилъ на сазщинското научно поле. Той се видЪлъ принуденъ да
допълни своята ,..Таппа Пиянагпш“ (Врата на езицитйз)
съ една „.Таппа гегпш“ (Врата на нЪщата), покрай
„храма на латинщината“ да въздигне и „дворецъ на млад-
ростьта“. Мислитъ на Номенски по тоя въпросъ се виждатъ
въ проекта, който написалъ на 12. септемврий 1640. г.

„Що се относи до обема, азъ имамъ намисъль да направя
по-ползотворно и по-достмпно на всички, отколкото е било
досега, изучването на наукитъ, на мждростьта и набожностьта
за по-добро уреждане на човйзшкитъ дЪла. За тая цЪлъ са
нужни два вида книги: за филологично и за реално
обучение. Първитъ се прйдназначаватъ за обучение въ
латински езикъ и всички си осемь:

1. Уевйьп1пш ьанпнакв
2, Заппа [.айпйсайз.
5. Ра1айпш Ъайпйгайв.
4. Единъ р т ч н и к ъ, въ който ще се прЪдаде етимологич-

ното значение на всичкитъ латински думи на майчиНъ езикъ.
5. Единъ разчникъ, въ който ще се прйдаде значе-

нието на всички думи отъ майчиния езикъ на латински и на
фрази,-тъ отъ първия ще се съпбставятъ отговарящи отъ втория.

6. Единъ латински рЪчникъ, за обяснение тън-
коститъ (на езика.
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7. Една м а л и а г р а м а т и к а, съдържаща само скло-
непинта и спреженинта. Ти ще се свърже съ Уезсйьн1пш7а.

8. Една пъл на г р аматика, която ще се свърже съ „Танца.
Книгитъ за реалното обучение си. всичко три.
1. Пансофия (Всемндрость). Тан книга би тръбвало да

съдържа цълокупното богатство на човЪшката мн.,зрость и да
го съобщава по начинъ, че да достига то за сегашни и би.-
дащч гтотръби. Мст0дата, които би се държала тукъ, би тръб-
вало да сведе всичко къмъ опрЪдълени принципи и отъ тЪхъ
да извожда, тъй че нито една часть отъ човйзшкото
п 0 3 н а н и е да не стои вънъ отъ тЪхъ. Такива принципи сж:
Богъ, свЪтътъ и общото мнъние. Такъва една книга би била
едно истинско благщЪнние за човЪшкин р0дъ.

2. Раптзтогпа (Всеобща историк). Тая книга би тръбвало
да обсме пай-бЪлЪжитото отъ всичкитъ врувмена. Защото все-„
общата история е величествена дарба за фантазията, когато
ти изслтЪдва причинитъ на къщата и законитъ на връзката по-
между имъ и съ единъ погледъ разглежда вселената. Обучението
по история би тргвбвало да върви посл”вдователно и бързо.

З. Всеобща Догматина. Тя би тргЪбвало да разгледа различ-
нитъ митница, които човъшката фантазии измислила до сега, били
тъ истински или лъжовни, и чръзъ това да прЪдпазва отъ повръ-
щане къмъ празни бълнувания или опасни заблуждения .

Тин двъ посоки филологично-дИдактична и ре-
ал по-пансофи ч е ска - личатъ въ цълата литературна
дънность на Номенски, но колкото повече се задълбочавалъ
той въ себе си, толкова повече отстнпвала първата и се из-
дигала втората - РапворЪЕа-та - като най-висша, идеална
и непостижима животна цъль на неговитъ стремежи.

ПрЪзъ 1633 г. Коменски обнвилъ въ единъ лайпцигски
книженъ каталогъ за приготвянето на „данни гегит“
(Врата на нйзщата) или „христи анска пансофия“. Из-
вЪстенъ за това принтельтъ му Сам. Хартлибъ въ Лондонъ,
поискалъ отъ Номенсьи да му изпрати единъ очеркъ отъ
бндещето съчинение, на което послъднинтъ съ готовность се
отзовалъ, като приготвилъ

„Рапзортае Ргоаготиз“, Пр т.дт е ч а н а Па но 0 (1) на та,
който трудъ педъ заглавие : „П р е луд и и н а с т р е м е жи т в
на Боменски. Отворени врата на мндростьта“,
(Сопагштш Сошехпапошт ргае1ш15а, Рона варйепйае ге-
зегас-а) излЪзълъ отъ печатъ за пръвъ пнть въ Оксфордъ



ХП”

пръзъ 163 7 г. противъ волята на Номенски съ доброто на-
мЪрение да се изслушатъ мнйзнията на ученитъ по едно отъ
такъва важность литературно прЪдприятие.

Колкото и да му е станало криво, че се напечаталъ тоя
трудъ противъ желанието му, -- да го приготви изцЪло и
тогава да излйззе пръдъ публиката, както постжпилъ съ „Зан и а

11113 и а г и т“ - Бомснски могълъ да биде напълно дово-
ленъ отъ успЪха на своя ,. Ц р в д т е ч а “ отзивитъ на уче-
нитъ миже са били твърдъ благоприятни и насърдчителни.

За изграждането на Пансофията Номенски поставя една
„всеобща, панхармонична норма“, която обаче той
схваща въ отдШни афористични изречения:

1. Три ск. н ЪЩат а, които заключаватъчовЪшкото знание:
познание за Бога, за природата, за изкуството.

П. За тия три нЪща тръбна да имаме съвърш е н о познание.
1П. Познанието е с ъ в ъ р ше н 0, когато е пъ л н о, и с-

тинно и наредено.
ПГ. Познанието е и с т и н н 0, когато нЪщата познаваме,

каквито си с гг..“ У. НЪщата познаваме, каквито с ак, когато знаемъ, какъ
тт. са станали.

ХП. СЪко нъщо е станало съгласно една и д е н, т. е.
съгласно извтзстна възможность, чрЪзъ която то е могло да
стане“ Два, що е.

711. Слгвдователно всичко, що става, става по и д е и,
билитъдвдана Бога, на природата или на изкуството.

УПЕ. Изкуството заема идеи т в на своитъ дЪла отъ при ро-
дата, природата отъ Бога, Богъ ги има отъ себе си.

ТХ. На то твори Богъ света, Той прЪдставя
с е 6 е с и, тъй че творението напълно прилича на твореца.

Х. И понеже всичкитъ нъща си сътворени по
Идеитъ на божествения Разумъ, то тъ иматъ уча-
стие едно въ друго и взаимно си съотвйзтствуватъ.

Х1. Слъдов. отношенията на нйзщата са едни и сжщи и се

различаватъ само въ формата на сжществуванието: защото ти“;

са въ Бога като въ първообразъ, въ природата като
въ копие и въ изкуството като въ прЪизображение.

ХП. И така основата на всичкитъ нЪща е Х а р м 0 н и я т а,
както въ тЪхното битие, така и въ тЪхното познание.

ХПТ. П ъ р в 0 т с искане на хармонията е, да нЪма

разногласие.
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ХП”. Второто искане на хармонията е, всичко да е въ
съгласие

ХУ. Тр е т а особность на хармоннята е, че при всич-
кото безкрайно разнообразие на тоноветъ и мелодиитъ тя
пакъ настава отъ малко принципи и отъ малко ви-
дове на различието.

ХУТ. Когато прочее познаемъ п р и н ци и и т а и В и д 0-
в е т 1: Н а р а 3 л и ч и е т 0 на нЪщата, тогава ще познаемъ
всичко.

ХУП. Такива 0 б щ и 0 т н о Ш е н и я на нъщата тръбна
да се абстрахиратъ изъ нъщата ч р к в ъ е д и н ъ в и д ъ и н-
ду кция, за да се поставятъ като норми на нъщата.

ХУТП. Такива норми на нея ината обаче трЪбва да се
абстрахиратъ отъ ония нЪща, които се отнасятъ помежду
си така, че никакъ не би могло да се отнасятъ инакъ, и
които се подлагатъ на оцънката на всЪкиго, именно о тъ нъ.-
щата на природата.

Това си общитъ положения на панхармоничната норма,
която Ном. тъкмфлъ да постави въ основата на проектира-
ната отъ него Пансофия. тъ криятъ въ себе си дълбока мисълв,
която има отношение отъ една страна къмъ Лайбинца и
Спиноза и отъ друга къмъ идентитетната философия на
Шелинга и Хегела. Мисъльта за всеобщата хармония въ
вселената, прокарана въ горнитъ 18 изречения, е едг ттро-
блема на бндещето, която ако и само замислена и формули-
рана, остава безспорна заслуга на Еоменски. Той схваналъ
тая всеобща и вйзчна хармония на къщата и затова билъ
дълбоко убгвденъ, че „всичко познаваемо ще се сведе къмъ
извЪстни основни начала, ограничени по число и неограни-
чени По приложение“. Той протестира противъ разцйзпа,
който се внася въ мировата сграда отъ раздЪлението на
познанието на отдълни науки, тукъ философия, тамъ тео.
логия, тамъ медицина и правна наука; защото ,. ду ш а т а
на нгнщата, тъхната уредба, тЪхната нависи-
мость, тгЪхната истинностнмозке да се познае
само отъ цълокупната хармония на нъщата“.
Пансофията ще трГЪбва да биде обида въ трояко отношение:
въотношение на субекта, обекта и мет0дата; тя ще трЪбва да биде
рмк0в0дство, „какъ всички би моглида бндатъ мъдриотносително всичкитъ нЪща въ общность. Фило-
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софията и теологията, Свещеното Писание и езическитъ
класици, прирОдата и изкуството -- всичко ще се прибере
въ Пансофията. Въ съставянето на пансофическитъ дтзла

трЪбва да се допуснатъ и изслушатъ всички, що донасятъ
нгЪщо добро“.

Замисленото отъ Комонски иансофическо ддзло не е

било по силитъ на единъ човЪкъ; освйзиъ това нужни сан

били грамадни материални сръдства за оснществснието му..
Въ тая си загриженость той получилъ покана отъ англий-
ския парламентъ да Иде въ Лондоиъ, дъто всички интелек-
туални кргягове били вече заинтсресувани съ неговитъ идеи
и планове. Съ разрйзшението на братската община, при-
дружеиъ отъ някои свои посръ-тствени сътрудници, Коменски
заминалъ за. Лондонъ пръзъ септемврий 1641 г. Понезке

веднага сикхъ пристигването му въ Лондонъ парламентътъ
билъ разтуренъ, Коменски тръбвало да пръкара цълата зима

тамъ и да чака свикването му. ПрЪзъ това врйзме, до като
неговитъ приятели разглеждали приготовленията за пансо-

финта, той написалъ:
”

Пмть на свйзтлината, т. е. разумно, изслЪд-
ване, какъ духовната свътлина на разума мид-
ростъта, би могла най-сетнъ въ навечерието на
деня да се разпростре щастливо върху всички.
умове и нар0ди - което съчинение изпратилъ на швед-
ския канцлеръ Оксеншерна въ 1643.” г., а излъзло отъ-

печатъ въ Амстердамъ въ 1668. г.
Парламентътъ се събралъ. Коменски билъ криетъ твърдъ

съчувствено. Дядо му се объщание, че ще се избере парла
ментска комисия отъ учени и мндри маже, която да раз-
гледа и изучи Неговитъ планове, че ще му се отпусне една

колегия заедно съ прихщитъ и, дГЪто да се работи за напрйз-

дъна на наукитъ. Но всички тия планове рухнали въ скоро

крЪме. Възстанието въ Ирландия и гражданската война,

(1642- 1649) погълнали вниманието и на краля, и на

парламента. Воменски билъ забравенъ
Когато се каНГЪлъ да се върне при своитъ, той полу-

чилъ покана отъ холандския търговецъ, тогава зкивйзещъ въ.

Швеция, Людвигъ ванъ Гееръ, да нде при него, като му
- изпратилъ и сто талера за плътни разноски. Пръзъ августъ

1642. г. В. пристигналъ въ Швеция при Геера и слъДъ
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нЪколко деня ималъ разговоръ съ канцлера Оксеншерна по

дидактико-цансофическитъ идеи. Оксеншернъ, извънредно заин-

тересуванъ съ народното образование, искалъ да използува
чисто практическитъ идеи на Воменски относително устрой-
ството на училищата, п0добрението методата на обучението
и приготвянето надлежнитъ учебници.

Въ това врЪме Ком. не се съгласявалъ на това прйд-
лояеение, като възражавалъ, че каквото ималъ да пише въ

дядактическата область, той го написалъ вече, ала най-сетнъ
отстапилъ прйздъ силнитъ настоявания на канцлера, п0дкртг
пени отъ ванъ Геера, който обсЪщалъ материална издръжка
за него и неговитъ другари.

Въ 1642. г. Коменски се заселилъ въ гр. Елбингъ, въ

зап. Прусия, и се заловилъ за работа. Тукъ той се борилъ
съ голЪми ммчнотии. Обйзщанитъ срЪдства за неговото и на

сътрудницитъ му издържане не му се пращали редовно и

въ достатъчно количество; сътрудницитъ му не излаззли

всички така добросъвъстни, какъвто билъ самъ той, а отъ

друга страна дидактическата работа, съ която билъ натова-
ренъ, не му била вече по волята, толкова повече че и прия-
телитъ му отъ Англия, между които и Хартлибъ, си. го

укорявали, дтЪто напусналъ пансшрическитъ си занятия, чраЗзъ,

които би направилъ голаЕма услуга на човйзчеството. Поради
това и работата вървгЪла мудно, що дало поводъ да се раз-
мазнятъ нъколко горчиви писма съ натяквания отъ едната

страна и съ оплаквания отъ другата между ванъ Геера и
Коменски.

Най сетнъ црЪзъ декемврий на 1646. г. Коменски празд-
ставилъ слъднитъ трудове, които били одобрени отъ една

шведска комисия и слйздъ назкои поправки напечатани отцослъ
въ ЛЪШно:

]. МеЪЪодпз Нидцагпш почйззйша.- Най-
нова метода на езицитъ.

2. УезйЪпШш1ас1пае11п3иае.-Прт*>дверие на
латинския езикъ.

З. Запца Индианци, прЪработена.
4. Латинско-нйзмски ръчникъ къмъ Даппа.
5. Аггйцш Нпдпае 1айпае, гегпш е*с Нпзцагцщ ог-

пашепта ехЪЪЪепз, т. е. прустъ на латинския сзикъ, съ-

държащъ красотитъ на нЪщата и на езицитъ.
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Отъ тия трудове особна важность има първиятъ. Нато
основни мисли на тая „нова мет0да на езицитъ“ Ко-
менсни отбълЪЗва въ прЪговора три:

1. точния паралелизъмъ на нтщата и думитЪ;
2. безпогрйшната послЪдовность на обучението безъ

прЪнясване ;

З. танъво разпрЪдъление и разработване на цълонуп-ната учебна материя, че чртЪзъ една лесна и донъйдъ отъ
само себе напрЪдваща практика да не може да нъма
успЪхъ.

МИСЛИТЪ, думитъ и нЪщата, които се намиратъ въ
едно пълно тайствено съгласие и се отпечатватъ въ трите
основни дЪйности на човтшното същество: мислене, говорене,
дЪствуване, Коменсни схваща нато най-близко взаимноотно-
щение между разумъ, езинь и ранна. Въ танъва тйзсна за-
висимоств си пръдставялъ той наралелизма на нъщата иду-
митъ, че му се носълъ прЪдъ очитъ единъ „реаленъезинъ“, въ който думитъ ипонятията напълно да се покри-
ватъ и който още съ своето звучене да реализира прЪдъ
духа истинската снщина на изговореното нЪщо.

Тридесетгодишната война се свършила. Конгресътъ на
мира се събралъ прваъ 1648. ГОД На тоя конгресъ „бра-тята“ възлагали голъми надежи, че ще се признае свобо-
дата на вЪроизповЪданието въ австрийскитъ земи, за да
могатъ да се завърнатъ въ своитъ огнища. Самъ Коменсви
покрай своитъ дидактиво-пансофичесви занятия не забравялъ
да прави постъпки въ тая посока прйдъ влиятелния тогава
въ Европа шведски дипломатъ Онсеншерна. Ала „братята“
останали горчиво излъгани въ своитъ надежди: дипломаци-
ята се показала жестока спртвмо тъхната справедлива молба
и ги пръдоставила на произвола на съдбата, да се снитатъ
немали-недраги изъ чужди страни.

ПрЪзъ снщата година Номенсви се завърналъ въ .)Шшно,
дгвто билъ избранъ за еписнопъ и пръдседатель на синода.
Тунъ той се пртдалъ на своитъ зарвзани пансофичесни изуч-
вания и на грижи за бЛагото на общината. Ала не били
минали още двд; години, и той получилъ писмена покана отъ
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маджарсниа внязъ Сигизмунда Раноци 1) да иде въ Маджар-
ск-о да уреди училищното дъно тамъ.

Понеже въ Маджарсво имало много поселения отъ „б ра-
тата“ и се радвали тамъ на пълна свобода за изповЪдане вт.-

рата си, Номенсви, чието име. било ;».„обръ познато въ тая

страна, съ готовностъ приелъ поканата на княза и прЪзъ
май 1650. г. се озовалъ въ гр. Оарощъ-Потонъ. Тунъ било

прътдложено на Номенсни да устрои областното училище въ

тоа градъ съгласно законитъ на пансофилта, колкото се

може по-добръ.
Номенсни билъ доволенъ отъ това нрлвдложение, защото

сега за пръвъ пжть му се удалъ случай ;а приложи на пран-
тиаа своитъ пансофичесни идеи.

Плана на това пансофичесно училище намираме въ

труда на Коменсви, посветенъ на княза Раноци:

„ЗОНОЮ рапзортса“ - „пансофичесно училище, т. е.

обща работилница на мъдростьта“. Това училище се проек-
тирало на сегашенъ училищенъ езивъ за единъ видъ седмо-

нласна гимназия, съ доленъ и горенъ вурсъ, въ която освЪвъ

езиновно обучение се пръгзвиждало и реално, а това озна-

чавало единъ напрйздънъ прГЪдъ видъ тогавашното латинско

училище, Мато се учело само латински езивъ.

Елтъсоветъ се именували:
1. Уезйьпшш (ПрЪдверие)

11. Лапна (Врата)
111. Асттпт (Прустъ)
П. Философски
У“. Л 0 г и ч е с к и Горно отдъление съ повече ре-

У1. 11 0 л и т и ч е с в и аленъ харантеръ.
УП. Теософичесви

[Долно отдтление съ по-

увече езиковенъ характеръ

1) Въ писмото се казвало: „Ние канимъ, за да ни дадени. твоята света
помощь при п0добрението на нашите. училища въ Потокъ и тукъ при насъ

да създадешъ единъ истиненъ, пъленъ и ясенъ образецъ на твоята метода,

която вече навсЪкждъ захвана да се шири, при това, като те канимъ къмъ

трудоветсь на училищния прахъ ние нЪмаме никакъ намЪрение да тъ отвлЪ-
чемъ отъ Твоитъ по-важни занятия, на които ти искашъ да посветищъ ста-

ринитъ си за общото благо, но да ти доставятъ радость нашит-Ъ учени, насто-
ятелитъ на това наше училище и учителитъ чрЪзъ това, че ще напрЪд-
ватъ въ желаното прЪобразование и ще прокарватъ твоитъ усилия за

методата на обучението“.
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Училището се пръдназначавало за младежи отъ благо-
родното и гражданското съсловия както и за даровити сел-
ски дъца. Въ него трЪбвало да се учи всичко, „що усъвър-
шенствува човъшката натура и мозке да подобри състоянието
на народното стопанство, държавата, църквата и училищ-
ното :.ъло“. .

Всичко по ватрЪтпното и външното устройство на пан-
софичсското училище е било онръгвлено до най-малки по-
дробност : нареждане на учебния материалъ, разпръдувлянето
на ученицитъ, учебници и пособия, класни стаи, чинове,
учебно врЪме, ваканции и пр. За всйзки класъ се прЪдвизк-
дало само по една отдвлна книга, вънъ отъ която не трйзб-
каде да се търси нищо. Вслвка книга трЪбвало да има три
отдйзла, а именно:

1. Материя: Ръчникъ
11. Форма: Граматика

111. Свръзване на двЪтЪ: Текстъ. Реална страна
;

Езиковна страна.

При тия дълдактични станала трдзбвало да се иматъ
всЪкога прЪдъ очи три мъродавни гледища:

1, В ибо -мислене- умътъ (наблюдение).
2. Ока но - говорене - езикътъ (езикъ-органътъ).
З. Орегайо -дЪйствуване-рмката.
Всъка класна стая имала своя надиисъ, така, 1.кл.:

никой неграмотенъ да не влиза тукъ; 11 кл.- „невтнкиятъ
въ геометрия да не влиза“, и пр.

7

Ст13нитъ били покрити съ картини, относещи се до глав-
ната задача на класа. Учебнитъ прйздмети споредъ значението
имъ за назначението на човЪка дЪлили си се на стъпени:
къмъ 1 ст. спадали философията, теологията и езицитъ;
къмъ 11 - историята, както и разнитъ упражнения на 015-
тивнитъ органи, паметьта, ума и рнката; къмъ 111-спа-
дали игритЪи драматическитъ прЪдставления, които служили
за опрЪсняване на духа и подвижность на тЪлото. За при-
готвяне младежитъ къмъ общественъ животъ цЪлото училище
и всъки класъ прЪдставявалъ отъ себе си държава съ се-
натъ, консули, един и преторъ.

Номенски не е могъл да осъществи напълно своя
планъ, защото срсЪщналъ спънки въ липсата отъ по:,готвени
учители и сгодни учебници. Отъ друга странаизавистьта-

...“
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вЪчна съпжтннца на заслужено спечелена слава-отъ страна
на тия, които на първо мъсто били призвани да му същЪй-
ствуватъ, убивала духа на Боменски и увеличавала мнчно-
тиитъ за реализирането на благороднитъ му Идеи. Смъртъта
на закрилника и ученолюбивия князь Сигизмунда ускорила
оттеглянето на Номенски отъ Маджарово. Въ 1654. г0д.
той се простилъ съ своето пансофическо училище, което до-
изкаралъ само до ПГ класъ,

Въ Потокъ Номенски Написалъ нЪколко съчинения,
между които спада и най-популярното - ОГШЗ рЙСШЗ (СВЪТъ
въ картини), което било напечатано въ Нюрнбергъ пръвъ
1658. г0д. поради нЪмане въ Потокъ втвщъ дърворЪзецъ
за картинитъ.

Въ това Мало типично е отпечатана неговата главна
Идея за реформиране на обучението, която една-едничка
е достатъчна да обезсмърти неговото име. Това е идеята
на нагледното обучение, пръвъ опитъ за нагледно свръз-
ване на думитъ съ притъметитъ.

Книгата е единъ видъ пръиздаване на .Тапиа, но съ
картини и съ тая само разлика, че тукъ изреченията сж
по-кжси и въ по-малко отдЪли (150). Между увода ипървия
отдЪлъ се намира картинна азбука, каквито си сега
нашитъ буквари. До встъка буква стои „изображението на
животното, чийто гласъ изказва сжщата буква“.

„ОгЪ1в рйсгпз“ намЪрилъ твърдъ добъръ приемъ въ
>

училищнитъ кратове. Въ скоро връме той билъ пртзведепъ
на единайсеть езика и прътърпълъ нтвколко издания.

Нови страдания чакали Боменски въ ЛЪШно. СлЪдъ по-
становленията на Вестфалския договоръ „братската“ об-
щина не се радвала вече на прЪжната свобода, а особнно
слГЪдъ като и тЪхниятъ закрилникъ графъ Богуславъ въ
ЛЪшно, водимъ отъ обстоятелствата, прЪминалъ въ католи-
ческото вЪроизповЪдание. Но това не било достатъчно. Въ
1655. г. избуХнала войната между Швеция и Полша. Шве-
дитъ покорили почти цЪла Полша. ЛЪшно падналъ въ тЪхни
ржцъ, ала билъ пощаденъ. Но когато отпослъ щастието на
войната се измтшило, и Поляцитъ пргЪвзели назадъ земята
си, Лгвшно билъ разоренъ и обърнатъ на пепелище (28. апр.
1656. г0д.). Разрушението дошло тъй изненадано, че жите-
литъ не могли да спасятъ нищо освйзнъ живота си. Номен-
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ски пзгубилъ всичко: домъ, покмщнина, библиотека и всички
свои рнкописи, плодъ на четирийсетъ годишна работа.
„При това отИДоха ми не само нЪкои ве че на-
чисто прйзписани главни части отъ Пансофинта,
но сащо и цЪлата ми гора отъ набра нъ пансо-
фически материалъ, т. е. едно събрано прЪзъ
двайсеть години съкровище отъ дефиниции за
всички нуЪща и отъ акси оми“--казва самъ Номенски.

Тукъ му пропадналъ и единъ рнкописъ „ Си н к р и т и-
н е ска м е т Ода“, която нито разчленнва, нито съставя като
аналитическата и синтетическата, но които сравнява единъ

пртвдмотъ съ други п0добенъ, за да узнае по тоя начинъ
това, що не може да познае непосрйздно. Това е м е т Од а т а

н а а н а л 0 г и и т а, по . която е съставена Великата ДИДактика.
СлЪдъ катастрофата „братата“ се разпръснали на ЕСИ

страни и б р а т с к а т а 0 б щ и н а турила кръстъ на своето

съществуване. Еоменскому било речепо да биде послйзденъ
неинъ епископъ.

Номенски намЪрилъ прибйззкище въ Амстердамъ при
Лаврентия ванъ Гееръ, синъ на Людвига Геера.

Поканенъ отъ сената въ Амстердамъ и насърченъ отъ

приателитъ му въ Германия, той се ръшилъ въ 1657. год.

да издаде тукъ въ едно цЪло всички свои дидактически тру-
дове подъ заглавие:

]. А. Сотепй. Орега ашасйса отида. Аь аппо 1627 аа.
1657. жилищата..

,

Уагйз Ъпс нечие осазйопйьив захарта, дйуегзйзчпе
10015 една: пппс аптеки поп танини 111 пппш, ас вйшп1

зйщ соНесса, нед ет: пШшо сопаш 111 Зйзгета инат ше-
сЪапйсе (*опзсгнсгпш геаасга.

Ашзгегдашй.
Пиренейз В. Ъапгешй де Сгеег.

Експаегцпс С11г1зъор110шз Сашадиз е!: Огаьгйе1а Боу.
Аппо МВСЪУП

(ЦЪлокупни дидаГктически дГЪла на Н. А. Номенски.)
Отъ 1627. (г. пр0дълзкени до 1657 г.

Написани до сега при разни случаи и издадени въ

разни мЪста: но сега не само въ едно събрани, за да бн- 
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датъ наедно, ами и чрЪзъ едно послъдно усилие доведени
въ една механическа конструирана система.

» Амстердамъ.
На разноски на Госп0дина Лаврентия ванъ Гееръ.
Печатаии отъ. . . . . .

въ 1657. год
Тая цйзнна книга сега е библиографическа рЪдкостъ;

по единъ екземпляръ се намира въ библиотекитъ на универ-
ситетитъ въ Прага, Егина, Берлинъ, Гйотингенъ и други.
Книгата е раздЪлена на 4 части: първата съдържа публи-
кациитъ му отъ .]Нзшно прЪзъ годинитъ 1627--1642 на
брой десеть; втората-дфлата му прувзъ пери0да въ Елбингъ
1642-1650 на брой четири; третята съдържа трудовете
му въ Маджарско пръззъ 1650-1654. г. на брой петнай-
сеть; четвъртата - неговата дотогавашна литературна дЪй-
ность въ Амстердамъ, на брой десеть.

Еоменски запазилъ прйзснотата и продуктивностьта на
своя умъ до края на своя страдалчески животъ. Пръзъ
14-г0дишното си живЪяне въ Амстердамъ той издалъ 27
съчинения, отъ които частъ били писани и по-рано.

Тукъ издалъ и мистическото си дъгло: Ъцх 511 сеп е-
Ъгйз“ (СвЪтлина въ мрака), което съдържа “пророчествата
и ясновидйзнията на Драбика, Нолшера и полкннята Поня-
товска, които минавали тогасъ за прЪдставители на онова
духовно течение. което днесъ е извъстно пОдъ името „спи-
ритизъмъ“. Свйзтлиятъ умъ на Коменски не е могълъ съв-
сЪмъ да се ОСВОбОдИ отъ „духа на врЪмето“: колкото по-
вече го е прЪслйздвала съдбата, толкова по наклоненъ билъ.
да вуврва въ чудесата, които би спасили гонеиитъ негови
братя.

ПослЪдното съчинение на Еоменски, което той нани-
салъ на 77-годишна възрасть (1668.) - неговата Лебедова
пЪсень-е

„Ппит песезвагйпт“.-Едно, което е потрЪбно.
Уморениятъ старецъ се откъсва отъ (*въта и отъ земпитъ
интереси и се възвръща къмъ Едното, що е потръбно.
Въ това възвишено душевно настроение той дава на свЪта
съвЪти за религиозно помирение съ Бога.
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СлЪдъ като най-чистосъвчйстно излага своя страдалчески
животъ и своитъ дсЪла, той се прощава съ своитъ „братя“
съ слъднитъ трогателни думи:

„Обичайте Господа и служете Му отъ се сърце; не се-
срамувайте отъ неговия кръстъ, койтосте носили досега и
ще носите до край, ако сте разумни, Азъ ви прънорнчвамъ.
най-искренно наслъдието на Христа: сиромашията и
кръста. тт. ще ви бкдатъ пнтьтъ къмъ всвчни богатства
и вйзчна слава. Ти, Госп0ди, който нйкога си казалъ на твоя:
Петъръ: слъдъ като си се обърналъ, укрйпи твоитъ братя.-казки сегаимене, на Твоя слуга: слЪдъ като си се обър-
налъ отъ непотрЪбоото къмъ Единия потръбенъ. учи на сн-
щото твоитъ братя. Мои братя наричамъ всички.
които призоваватъ името на Христа, мои братя
казвамъ всички, които си. отъ същата кръвь, цйзлото по-
томство на Адама, всички, които живъятъ по палтото
земно кълбо!“ . . .

Тоя неуморимъ духъ, който не знаялъ почивка пръзъ.
цЪлия си животъ, намайрилъ вйченъ покой на 15. ноемврий
1671. г. въ Амстердамв Останкитъ му били погребани на
22. 0. м. въ Нарденъ (на изтокъ отъ Амстердамъ) при една..
църква, обърната сега въ казарма.

%* *

Номенски билъ една отъ най виднитъ личности на своя..
вувкъ, която съ своята нравствена чистота, съ своята чиста..
любовь къмъ човсвчеството, съ своя дълбокъ умъ, твърда.
воля и постоянно трудолюбие прОдължава да живЪе за от-
личенъ примйзръ на всички ония, които са: посветили жи-
вота си на възпитанието на „малкитъд“, на общонароцното
благо и на общочовйзшката култура. ЦЪлиятъ му животъ
билъ верига отъ гонения, страдания и лишения -- и всичко
той понасялъ съ рЪдко християнско търпение, безъ ропта-
ние противъ горчивата свадба, безъ зложелателство къмъ.
виновницитъ, а съ твърда въра въ Бога. че кога-дас ще
настане миръ на земята и братска любовь между хората.
По образование теологъ и по призвание свещеникъ, той ни--
кога не е билъ тЪсногръденъ догматикъ върху църковна...
почва, а широкъ практически христианинъ въ оня смисъль.

!
“1ч
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на думата, въ какъвто отдавна е пртвстанало да се разбира
и прилага христианството. Спечеленото му духовно богат-
ство е даръ Божий, и той щедро го раздава на всички,
които го търсятъ и умЪятъ да го цЪнятъ Той не принад
лезии само на народа си, а викатъ го, и той отива въ
Англия, Швеция, Мадзкарско и Холандия да дава съвйзти и

да урезкда училищата имъ. Но той не принадлежи и на
себе си, защото не вижда голотата па тгВлото сичи не чув-
ствува, празнотата на стомаха си, когато други около него
зъзнатъ и гладуватъ. Той събира помощи и облача и на-
хранва братята, а себе си забравя. Велика душа, ис-
тински мнченикъ на кръста!

Трудолюбието на Коменски е наистина пословично.
Безъ съмнЪнис природата ще да е била доста щедра при
създаването му, ала безспорно е, че той дълзки твърдъ
много на своето безпримтЗрно трудолюбие. Ръкоположенъ за
свещеникъ, той, безъ да занемарва празната си длъжностъ,
рнководи училището, наблюдава, изучава и всичко това на-
писва.

Прувзъ живота си той написалъ 158 съчинения Тая

продушивность на неговия гений става още погпоразителна,
като се иматЪпртздъ видъ обстоятелствата на неговия жи-
вотъ отъ една страна и сериозностьта на трудоветъ му отъ

друга.
Номенски е билъ широкъ и тънъкъ наблюдатель. На

това качество на неговия духъ се дължи и неговата реалис-
тичиа посока въ образованието и неговата мет0да въ обу-
чението. Като философъ той останалъ прътзъ живота си само

„човгЪкъ на стремежа“, защото постоянно е мислилъ,
дълго работилъ и много материалъ събралъ, ала не му дос-
тигналъ животътъ да доизкара сградата на своята любима

Пансофия. Не е тъй обаче и въ областьта на педагоги-
ката: тукъ той е Боперникътъ на възпитанието.

Хуманизмътъ и реформацинта нанесли смъртоносенъ
ударъ на вкоченясалата схоластика, която сковавала човтшг-
кин духъ въ срйзднитъ влакове; ала тия двъ интелектуални
течения, макаръ и твърдъ много да си направили за. подо-
брението на възпитанието и обучението и за разпростране-
йтшето на образованието измелщу по-широки кръгове на на-
роднитъ маси, не създали едно систематическо учение за
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възпитанието и обучението. Такъва пълна система на педа-
гогиката изобщо ни дава Номенски въ своята Велика Ди-
дактика. която отворила нова епоха въ исто-
ринта на възпитанието. Тая е най-главната негова
заслуга. Въма защо да образлагаме тукъ тан система, ко-
гато четецътъ има вече възможность да н разгледа цЪла и
да я оцЪни. Тя е написана съ ясенъ езикъ и се чете съ
увлйзчение. Евма въ нея тъмни и отвлъчени мисли: тукъ е
всичко просто и реално. Сравненинта и аналогията игрантъ
голъма роль въ изложението, нЪйдъ това ти се чини дори
тривиално. При оцтшката на положителнитъ факти четецътъ
трЪбва да има прЪдъ видъ тогавашното състояние на есте-
ственитъ науки.

Отъ грижливото прочитане и изучване на това епохално
дГЪло четецътъ ще дойде до заключение, че съвръменната
педагогика почива върху основитъ, положени отъ великия
славянски педагогъ Янъ Амосъ Еоменски.

Н.
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ВЕЛИКА ДИДАИТИИА,
КОЯТО СЪДЪРЖА

ВИЕОБЩПТО ИЗИУСТВЗ ДА ИЕ" Ъ ВСИЧКИ НА ВСИЧКИ

ИЛИ

 
      

ВЪренъ и прЪвъзходенъ начинъ да се уреждатъ въ всички общини,

градове и села на коя да е христианс .а държава такива училища,
въ които цЪлото юноштво отъ двата пола безъ вс-Ъко

изключение, гдЪто и да е, да се обучава въ наукитъ,
да се съвършенствува въ нравитъ, да се изпълва

съ благочестие, и по такъвъ начинъ да може
въ юношкитъ години да се научи

на всичко, което е потр1збно
за сегашния и за бж-

дещия животъ.

СЪКРАТЕНО. ПРИЯТНО, ОСНОВНО,
гд13то за всичко, що се прЪдлага,

Основитъ се вземагъ изъ собственага прир0да на нъшага;

„Истинностьта се доказва съ паралелни примЪри, взети изъ
областьта на механическигъ изкуства;

Редътъ се разпрЪдЪля по голини, м15сеци, дни, часове; най-пс-
диръ се посочва вЪренъ и лекъ

Пжть за успЪшното изпълнение на тия съвЪти.



АЛФАИОМЕГА НА НАШАТА ДИДАШИНА

ДА БЖДЕ:
Търсене и откриване начинъ, по който учителитъ по-малко да
учатъ, ученицитъ пъкъ се повече да се учатъ; въ училищата да
има по-малко шумъ, развала, безполезенъ трудъ, и повече свободно
врЪме, радости и здравъ успЪхъ; въ христианската държава да има
по-малко мракъ, безредие. несъгласие, 3 повече свЪтлина,“редъ, миръ

и спокойствие. :*”4
ПСАЛ 1, 6, 3, 2,

Боже, бжди милостивъ къмъ насъ и благослови ни; 0св1зти
ни съ лицето Си, за да познаемъ на земята Твоя пжть,

въ всички нареди Твоето спасение.

-----+ЮМ----



   
Поздравъ на читателитъ.

1. Дидактинатае изкуство да се обучаваЦНеотдавна
Евкои бМгЪжити маже, като забГЪлъзвали съ съжаление си-
зифова “) работа въ училищата, поели върху си труда да
*изслгвдватъ това изкуство, но както опитванията“ имъ, така

”и успЪхътъ имъ, не си. били еднакви.
2. Едни са искали да дадатъ раководство само за по-

лесно обучаване по ток или она езикъ; други са се опитвали
да намйзрятъ каси пктища за по-бързо усвояване на тая
или оная наука или изкуство; трети прсЪдлагали назщо друго;
но токуречи всички си вървъли по плата на извйзстни вън-

” " шни наблюдения, събрани при доста повръхностна практика,

 

т. е.. както се казва, 3. розтгегюгй 2)
31. Ние се рЪшаваме да объщаемъ една Ве-

„лика Дидактика, т. е. едно всеобщо изкуство,
да учи нъкой всички на всичко, и при това да
"учи сигурно, “така че да не може да послвдва неуспйхъ;
послгЪ да учи бързо, само, разбира се, безъ отегчение и
цака за учители и ученици, а по-скоро съ най-голЪма прият-
ность за еднитъ и за другитЪ; по-нататъкъ, да учи основа-
телно - не повръхно и не за лице, а да води уче-
ницитъ къмъ истинска наука, къмъ чи сти прави
и къмъ внтрЪшно благочестие.» Най-полиръ ние
показваме всичко това а ргйогй, т. е. “изъ самата не-
измЪнна прир0да- на нвщата, изкарвайки сЪкашъ изъ живъ
изворъ вЪчно струощи се ручеи, които пакъ събираме въ
Тедна рЪка, за да установимъ по“ тоя нанмнъ едно всеобщо
“иакуство за съедаване общи училища. ,?

4. Това. що объщаваме, е въ всгЪки случай велико и
много желателно, но азъ лесно прЪдвИждамъ, че това ще се
покаже нЪкому пО--скоро като блЪНъ, отколкото като изло-
жение на една несъмнйзно втврна работа. Въздръжъ се обаче,
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читателю, въ смзкдението си, докато не узнаешъ, какво лежи
въ основата на тая работа, и тогава ти ще си свобОДенъ
не само да смдишъ, но и да изкажешъ скгкдението си. Азъ
не желая, а толкова по-малко се стремя, да увличамъ нъ--
кого съ своитъ си доводи, за да се съгласи съ менъ прЪди
да разслъ, за достатъчно работата; наопаки, азъ убЪдително
поля, увЪщавамъ, заклевамъ, щото всСЪки, който въ качеството
си на зритель се спре върху тая работа, да и принесе своитт».
собствени, изострени, чувства, които не допущатъ да се
свръзваме съ омаитъ на чуждитъ мнЪник.

5. Таа работа е наистина много сериозна, и, както
трЪбва да бъде праздметъ на общо желание, така тртзбва да
биде пртщънена чрЪзъ общо обскгкдане и движена чрЪзъ
съединени усилия, защото тя има прЪдъ очи общото благо
на човЪшкия родъ. „Каква по-голЪма и по-добра
услуга можемъ да принесемъ на държавата отъ
тая, да се занимаваме съ обучението и обра-
зованиет 0 на юношеството, особно при съвр-Ъ-
меннитъ нрави и обстоятелства, когато то е
така изпаднало, че е налезкеще да се обуз-
дава и да се одържа съ общи усилия?“ -- така
говори Цицеронъ 3). А Филипъ Меланхтонъ 4) пише: „Пра-
вилното образование на юношеството значи нЪщо повече отъ
прЪвземането на Троя“, На скщото сочатъ и думитъ на
Григорий Назиански:5) „да се образува човЪкъ, най-
измънчивото и многообразно от ъ всички живи
спщества, е изкуство надъ изкуствата“?.„

6. И така, да се првиодадо изкуството надъ изкуствата
е много мкчна работа и се иска особно обскждане, при
това не отъ единъ човъкъ, а отъ мнозина, понеже
никой отъ отдйзлнитъ човЪци не е надаренъ съ такъво остро
зрЪние, че да не се изплъзне твърдъ много нЪщо отъ про-
ницателниа му погледъ. ,

,

7. Затова азъ справедливо искамъ отъ моитъ читатели,
даже за благото на човЪчеството замолвамъ всички, които
ще иматъ случай да видятъ тон ми трудъ, пър в 0, да не
смЪтатъ за лекомислие, ако се намира човйзкъ, който нами-
слюва не само да опита силитъ си въ толкова сложно и толкове-

, лико дсвло, но и обЪщава да го изкара до край, понеже се
прави това съ много спасителна цЪль; в т о р 0, да не се отчайва.

”и
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:въ самото начало, ако първото ни опитване не бъде спо-

лучливо на първо врйзме и не докараме до пъленъ край
това дтъло, което е прЪдметъ ва нашитъ горещи желания.
Отначало трЪбва да поникнатъ сЪмената на нЪщата, апослъ
вече да се развиватъ постъпенно. Затова, колкото и да е

несъвършена тан ни работа и макаръ тя да не постига още

прЪдположената цЪль, самото дъло ще покаже, че постиг-
натото стжпало е по-високо и по-близо до цЪльта, отколкото
се е прЪдставяло до това врЪме. Най-подиръ моля чита-
телитт. да обърнатъ такъво внимание, да иматъ такъво

усърдие, или пъкъ само такъва независимость въ сжжде-
пинта и такъва проницателность, каквито приличатъ на плаща

отъ първостъпенна важность. Мой длъгъ ще бмде, да покажа

накратко повода, що ме е накаралъ да прлвдприема тая работа,
послъ, колкото е възможно, по-просто да изложа глав-
нитъ точки на новото откритие, и, най-послъ, да праздоставн
съ пълно довгЪрие труда си отчасть на безпристрастието,
вотчасть на по-нататъшното изслйздване на всички, които см-

дятъ правилно.
*”

8. Това изкуство да учишъи да се учишъ не

.е било познато въ по-голйзмата си часть прсЪзъ миналитъ въ-
козе въ оналстъпень на съвършенство, къмъ която се стреми
евкашъ да се подигне въ сегашно връме; затова научнитт,
занятия и училищата въ онъзи врЪмена са били пртзпълнени
съ малка и гнегъ, съ колебания и празни блйзнове. съ

заблуждение и гртшкки, така че само онйззи, които имали

извънредни дарби, са могли съ голйзми усилия да придобиятъ
по-здраво образование. , „

“ „„
9. Но отъ скоро врЪме Богъначенва да прЪдпраща на

възтдещил новъ вЪкъ стъкашъ утренна зорница като е

пОдвижилъ въ Германия нъкои доблестни- мъже, които,

)/

прЪизпълнени отъ отвращение къмъ забърканата метода, .

която се употрЪбнва въ училищата, почнали сж [да ми-
сллтъ за нЪкакъвъ по-лекъ и по-съкратенъ пжть за обу-
чение по езицитъ и изкуствата; и, както е въ реда на
нЪщата, еднитъ съ по-голйзмъ успйзхъ, отколкото другитъ,
както излиза наавъ отъ издаденитв отъ. тъхъ дидактически
съчинения и опити. "

10. Азъ подразумйзвамъ мнжетъ като Ратихий, Лу-
бпнъ, Хелвикъ, Ритеръ, Бадинъ, Главмий, Фоге-
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лий, Волфщирнъ 7) и оногози, когото трйзбваше да.
спомена най-напрЪдъ-Иоана Валентина Андреев), (който
въ разни мдзста на своитъ драгоцйзнни творения е открилъ
болеститъ както на църквитъ и на държавитъ, тъй и на учи-!
лищата, и тукъ-тамъ е посочилъ на лЪковетГЪ), а сащо и
всички миже, които ми си още непознати.

И Франция е почнала да търкаля тоя камъкъ. Янъ
Цециний Фрей“) е издалъ въ Парижъ на 1629 г0дина
една сполучлива дИДактика подъ заглавие: Ад Шуаз всйеп-
бав агсезчпе ес Ипдпав зегшопевчпе ехтешрогапеоз нома
е!; ехръмдййввйша мйа.

11. Всъки пнтъ, когато азъ, щомъ ми ее пртъдставяше
втакой случай, почнувахъ да прочитамъ тия съчинения,
осЪщахъ ,извънмЪрно голЪмо удоволстВие, което значително
умйзряваше моята скръбь за упадъка на отечеството и за
крайно печалното положение на цйзла Германия: азъ поч-
нахъ да се надгЪвамъ, че ПровидЪнието на най-
високото Слщество не напусто е наредило
всичко това така, щото и упадъкътъ на ста-
ритъ училища и уреждането на новитъ по-но-
витъ идеи да става въ едно и сищо връме. Безъ
съмнйзние е, че, който се е рЪшилъ да изгради ново здание,
той обикновено отъ по-напрЪдъ изравнява мЪстото, като
събаря дори прйздишното здание, което е по-неудобно или
готово да се събори.

12. Тази мисъль, казвамъ е възбуждала у мене свйтла
надежда, смЪсена,>съ чувство на витргЪшно удоволствие; во.
послъ азъ чувствувахъ, че тя изчезва малко-помалко, по-
неже дойдохъ до убтлкдението, че нЪмамъ сила да развил
отъ основа този толкова важенъ прЪдметъ.

13. Като желаяхъ слЪдъ това да добия по-пълно зна-
ние върху нЪкои въПроси, а относно нъкои да дамъ дори
свои упнтвания, азъ се обръщахъ съ писма къмъ единъ, къмъ
други, къмъ трети отъ споменатиттъ по-горъ, но напусто:.
отчасгь затова, че нйзкои много ревниво пазятъ за себе си
своитъ открития, отчасть затова, че онгЪзи, на които бЪха
изпратени писма. не можаха да се намърятъ, и писмата се
връщаха бозъ отговоръ.

14. Само единъ отъ тЪхъ, (най-славянин. И. В. А. ”),
отговори другарски, че н и ври чва факелъ ”) и ни вдъх-

.:
...-
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нови дазке да се опитаме. Подкарванъ постоянно отъ това,

азъ почнахъ по-често да обмислювамъ самъ съ себе си тая

работа, докато най-подиръ пламенното желание да принеса
полза на нар0да си не ме накара да се заловя за нея основа.

15. По тази причина, като оставихъ на страна чуждитъ
открития, мисли, наблюдения, наставления, азъ се рЪшихъ

да разгледамъ отново самата работа и да изслгвдвамъ при-
чинитъ, методитъ, начинитъ и цйзличъ на и 3 к у с т в 0 т о в а

0 б у ч е н и е т 0 (Швсепйа, както трябва да се нарича по изра-
жението на Тертулиана 12).

16. По такъвъ начинъ е изникналъ тоя трактатъ, който

прЪдставя работата, както се наддавамъ, въ по-голтъма пълнота,

отколкото е било досега ; съставенъ отначало на род-

ния ми езикъ, за полза на моя народъ, той се прйзведе по-

слъ на латински езикъ по съвЪта на бЪлтнкити мшке, за да

послужи за обща полза, ако е възможно.
17. Любовьта ни заповъда (така говори Лубинъ”)

въ своята дИДактика) да не скриваме завистливо отъ
смрътнитъ онова, що е далъ Богъ за благото на
човйзчеството, но да го правимъ достояние на

цЪлия свЪтъ. Защото такъва е, пр0дължава той,
прир0дата на всичко благо, че то може да се

съобщи на мнозина; колкото се съобщава по-на-
широко и на повече хора, толкова то въ по-го-
лЪма стъпень и въ по-голтзмъ обемъ задоволява
в с и ч к и.

18. Смществува сащо така единъ законъ на хуманостьта,

щото всйзки, който само уМЪе да помогне съ нЪщо въ тежки
обстоятелства на билзкния си, да даде незабавно тая помощь,

особено когато е работата не за единъ човЪкъ, а за мно-

зина, не за отдълни хора, а за градове, провинции, царства
и дори за цЪлия човтзшки родъ, както е въ дадения случай.

19. Ако при все това се намЪри такъвъ педантъ, който

мисли, че е чугкдо за призванието на богослова да се зани-

мава съ училищни дйзла. то нека знае, че азъ съмъ но-

силъ въ дълбочината на гърдитъ си мъчителната мисъль за

това нйзщо, но азъ чувствувахъ, че мога да се избавя отъ

нея, само като се подчиня на волята Новини и като из-

лозка за общо ползуване всичко онова, що ми е внушнло
божественото вдъхновение.
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20. Моля ви, христиански сърца, позволете да ви говоря

съ пълна довърчивостъ. Които ме познаватъ по-отблизо, знантъ,
че азъ съмъ човЪкъ съ малки способности и току-речи
безъ научно образование, но че азъ, независимо отъ това оплак-
вамъ загубата на живота си и силно жеднтш да попълня
празднинитъ, ако е възможно нЪкаьъ. съ свои откри-
тиа, или пъкъ съ откритията на други хора (които мо-
гатъ навсъккдъ да изхож атъ само отъ милосърдния Богъ).

21. Затова, ако се нама-три въ мон трудъ нЪщо даже
правилно, то да се не приписва мента, а на Оногози,
който си приготвя слава изъ устата на мла-
денцитъ, който. за да се покаже наистина всЪренъ на себе
си, правдивъ, милостивъ, дава на тия, които просятъ,
отваря на тия, що хлопатъ, прйздлага на тия,
що търсятъ (Лук. 11.), та да отсткпваме и ние дра-
говолно на другитъ даренитъ намъ блага. Монтъ Хри-
стосъ знае, че азъ съмъ дотолкова простъ по сърце, че
не правя разлика между да уча и да ме учатъ, да назида-
вамъ и да ме наЗИдаватъ, да дйзйствувамъ като учитель на
учителитъ (ако ми е позволено по нъкой начинъ) или като
ученикъ на ученицитъ (ако бихъ могълъ да се надЪвамъ на
успйзхъ въ нЪщо).

22. И така, каквото Господь ми е даль да забЪлЪжа,
азъ го праздлагамъ тукъ, за да бъде то общо достояние.

23. Ако нЪкой намйзри нЪщо поддобро, нека да по-
стжпи сжщо така. за да не би, ако тури мината“) си въ
кърпа и а скрие, да бъде обвиненъ въ прЪстжпление отъ
Госп0да, който иска, рабитъ му да търгуватъ, та мината
на встъки, която е изложена на сарафския столъ, да спе-
чели други мини (Лук. 19).

Да се жеднЪе за великото може, така е било, ивЪчно
така ще бъде. .

Захванатияъ съ Господа трудъ паша да остане напра-
зенъ въ вЪки.  
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“На всички, които стоятъ на чело на човЪшнитъ учрЪждения:

ьна управителят?» на държавитъ, на църковнитъ пастири, на

раиоводителитъ на училищата, на родителитъ и настойницитъ

.на дЪцата да биде милоеть и миръ отъ Бога и Отца На-

шето Господа Иоуса Христа. въ Светия Духъ.

ди, „„„убш 1. Богъ помЪстилъ създадения въ началото

„да на твоие- отъ пръсть изъ земята човЪкъ въ насаденин.
„„то. раятъ „ чо- „
„шъ „ранени„ на изтокъ рак на наслаждението, не само да

пачовЪкасъ рая- го пази и обработва (Ен. Бит. 2, 15), но и

.самъ той да служи за градина отъ сладости за своя Богъ.

2. Защото, както раятъ е билъ най-приятната часть

,на свЪта, така и човЪкътъ е билъ най-привлГЪкателното отъ

всички създания. Раятъ е билъ насаденъ на Изтокъ, чо-
въкътъ е създаденъ по подобие на Оногози, който е про-
,излГЪзълъ отъ началото, отъ днитт, на вЪчностъта. Въ ран
встъко дърво отъ Всички дървета, които другадъ расли раз-

хвърлено по позлата земя, е било красно на гледъ и прият-

но на вкусъ; въ човйзка като въ едно срйздоточие са;

били събрани: всйзко свътовно вещество, всички стъпени на

красотата и на образитъ, за да се изрази цЪлото изкуство на

божествената ммдроьть. Въ рая имало дърво за познаване

доброто и злото; човйзкътъ има умъ да различава и

воля “да избира всЪко добро или зло, дъто и да се сразща.

Въ рая имало дърво на живота; въ ч овйъка има дърво

дори на безсмъртието; именно прЪмидростьта Божия, която

е пуснала въ човйзка возчни корени (Сирахъ 1, 14). Изъ

цветето на наслазкдението изтичала ръка за напояване на

р аа, която рЪка се раздЪляла тамъ на четири глави (Вит.

2. 10); въ сърцето на човйзка се изливатъ различнитъ

дарове на Свети Духъ, за да го напоятъ, и пакъ отъ утро-
бата му текатъ ръчки отъ жива в0да (Иоан. 7, 38), т. е. въ

човЪка и по човйзка се разлива по много начини Бо.-кинта

прЪмпдрость, като разви, които се раздйзлятъ по всички
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страни. За това смщото свидътелствува и апостолътъ, като
казва, че чрйззъ църквата става позната на началствата ина
властитъ небесни многоразличната пртвмкдрость Бозкия (Посл.къмъ Ефес. 310).

3. Въ смщность всйзки ловъкъ е рай отъ сладости за
своя Богъ, ако остава на онова мъсто, дъто е билъ помаз-
стенъ. По такъвъ начинъ и самата църква, събрание отъ люди,
пращани на Бога, често се сравнява въ Писанието съ рая,.
съ градина, съ Божие лозе.

Изгубванензедннз 4. Но, о нещастие! Ние изгубихме рая”ругит- на тйзлеснитъ сладости, въ който се нами-
рахме; заедно съ това ние изгубихме и рая на духовнитъсладости, какъвто бЪхме ние самитъ. Ние сме изпадени въ
пустинитъ на земята, и сами станахме пустиня, захвърлено,
отвратително и мръсно мазето. Защото ние бъХМе неблаго-
дарни за всичко онова, съ което Богъ ни е надарилъ изо-
билно въ рая въ отношение на тялото и душата; затова по
право ние сме лишени отъ еднитъ и отъ другитъ дарове,
нашата душа и нашето тгвло см прйздадени на скърби и гор-чивини.
Оплакганева. 5. Да послушаме за това пророка, който го-""”“ 50“-

вори прЪдъ лицето на гордия и оскденъ на на-
казание тирски царь така: Ти бЪше въ сладоститъна Божия рай; ти бъ украсенъ съ встзкаквисккп оцтЪнни камъни; съ сардъ, съ топазъ, съ аме-тистъ, съ хрисолитъ, съ ониксъ, съ берилъ, съ
сафиръ, съ смарагдъ и съ злато. Въ деня, въ.който ти се 613 родилъ, бачка вече готови типа-нитт. и св иркитъ ти. Ти 643 като херувимъ,
и затова азъ те помазахъ за пазитель (за вла-
дика надъ другитъ създания,; отъ онъзи врЪ-мена, откогато те поставихъ надъ другитъ,ти прък ара въ Божията свещена планина, като
се разхождаше всрЪдъ огнени камъни. Ти бЪше
съвършенъ въ пктищата си отъ деня на създа-ването ти, докато не се намтзри неправда въ
тебе. Отъ множеството на твоята търговия ти
се изпълни съ беззаконие и съгрйзши. Затова азъ.те свалихъ отъ Божията планина и те погубихъи т. н. Понеже сърцето ти се прЪвъзнесе въ
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твоето ве ликолЪпие и ти изгуби мндростьта
си, то азъ те х в ър л и хъ н а земята и т.н. (Иезек. 28,
1 3 и итал.). Уви! Той въ праведния си гнввъ ни изхвърли
и ни разпръсна. така че ние, ако и да сме били като едемска
градина, сега сме станали като пустиня на пустинитъ.

32:10:11333325»
6. Но нека баде за вйзчни врЪмена слава, хвала,

„тт „„От. честь и благоц,арность на Бога милосърденъ, който,
ако и да ни е напусналъ за малко врувме, все пакъ не ни
е изгонилъ за винаги въ пустинята. Дори като изпраща въ

свйзта прйзммдростьта си, съ която си насадени небесата и

земята, и всички къща, Той отново съ своето милосърдие е-

оградилъ напуснатия Си рай -- човеЪшкия родъ, за да на-

сади нови издънки изъ небесния рай, като е подртзалъ и

очистилъ съ евкирата, пилата и стъргалото на своя законъ
полуживитъ, засъхналитъ дървеса на нашитъ сърца; а за да

могатъ новитъ издънки да пущатъ корени и да растатъ,
Той ги е полЪлъ съ собствената Си кръвь и ги полива безъ

спиръ, като съ ручеи отъ жива вода, съ разнообразни да-

рове на Светия Си Духъ, като изпраща и работницитъ си,
духовнитъ градинари, да се грижатъ съ ревность за новия
Божи разсадникъ. Така именно говори Богъ на Исая и.

въ неговото лице надругиттм Азъ ще влозка думи тъ Си

въ устата ти и съ сЪнката на рядката Си ще те-

покрия, за да уредя небес ата и д а утвърдя зе--
мята и да кажа на Сионаь: „Ти си мой народъ“
(Исая 51, 16).
Църквата, е отново 7 . И така отново наченва да се зеленЪе гра-
зелепЪещъ се рай. дината на църквата, сладостьта на божественото
сърце, както казва самъ Господь у Исая на друго мазето

(51, 3). И тебе ще уттзша сега, Сионе, и ще утЪша
всичкитъ му развалини, и ще направя пустинитъ
му като рай и степитъ му като градина на Го-
споца; радость и веселие ще бъде вънего, славо-
словие и пйзснопйзние. И у Соломона: Затворена гра-
дина-товае сестрами, невЪстата, заключенъ кла-
денецъ, запечатанъ изворъ: твоитъ разсади си
градина съ алени ябълки, съ прйзвъзходни пло-
до в с, к и н ър и с ъ нар-д .ов е. и. т.. н. (ПЪсень на ивенитъ
4, 12, 1 3). Нему отговаря църквата невйзста: (0 ти) г р а-

дински изворъ, кладенецъ съживи води, ипотоци
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отъ Ливана. П0дигни се, вЪтре, отъ сЪверъ и при-
неси се отъ югъ, повтай въ гра дината ми -и щепо-
текатъ ароматитъ 13! Не ка дойде възлюбленилтъ
ми въ градината си и да иде сладкитъ и плодове
(пакъ тамъ 15, 16, 17).
Но който „ми. 8. Ще излъже ли обаче това ново насаж:ане
скоро увива. на Божия рай съгласно съ желанието му? Всички
ли зародиши ще изникнатъ благополучно? Всички ли ново-
насадени дървета даватъ нардъ, или шафранъ, или канела,
или смирна, или благовонин и скални пл0дове? Да послушаме
Божия гласъ, който се обръща къмъ църквата си: А в ъ т е

насадихъ като благородна лоза, като най-чисто
е*Ъме; какъ си се прЪобърнала ти у мене въ дива
при. чк а на ч ужда ло за? (Иерем. 2, 21). Ето оплаква-
нието на Бога, че и това ново насаждане на рая се ивроднва.
Оплакванията "а 9. Светото писание е пълно съ такива
Бога. и на. мждрить„те за „в... оплаквания; погледитъ на всички октави, които
нЪкога сж вземали върху си труда да разгледатъ човтнпкитт
дЪла или дори дълата на самата църква, сж пълни съ Бейз-

ко смущение. Най-мидринтъ отъ хората, Соломонъ, като
празтеглн грижливо въ ума си всичко, що става недъ слън-
цето, даже собственитъ си помисли, думи и дЪла, почнува да
се оплаква така: Всичко е суета и мжчение на духа.
Вривото не може да стане право, и това, що лип-
сва, не може да се смъта. (Еклис. 1, 15). Защото
въ многото мждрость има много скръбь; икойто
умножава познанията си, умножава скръбьта си
(пакъ тамъ 18).
Защо „е се грижи 10. Но както оня, който не знае болестьта
тнт за това? си, и не се грижи за нея, така и она, който не

чувствува болка, не пъшка; както она, който не забтзлГЪзва

опасностьта, не го хваща ужасъ, дори когато стои надъ
пропасть или надъ нЪкон стръмнина; така не се поразява
естествено и она, който не вижда неуредбата, които разяжда
човЪшкин р0дъ и църквата. Но, който вижда у себе си и
у другитъ безбройни петна, който наченва да чувствува че

у него и у другитъ ранитъ и циреитъ все повече и повече
наченватъ да гнинтъ. чиито нов„ри са пълни съ тежко
вловоние, което излиза отъ тЪхъ, който най-подир; вит-„ча ,

че той и другитъ стоятъ всрйдъ най-опаснитъ пропасти, без-
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дни, вървятъ всрЪдъ нахвърленитъ вавсйзкндъ мразжи, даже
се носятъ постоянно по стръмнини, и че ту единъ, ту други
пада въ бездната, - той ммчно е да не се ужаси, да не
се лиши отъ чувства, да не умре отъ сьръбь.
дот-тест 11. Ала какво остава въ насъ и въ нашитъ.
чрЪзъ наведепие за
всеобщ, „отче, отношения на надлежното мъсто или въ пра-
ностьиразвш. вилно положение? СъвсЪмъ нищо. Всичво или е-

вече потиснато, или се събаря въ ужасна неуредица и за-
бърнаность. Намъсто р а 3 6 и р а н е, съ което ние трЪбваше
да се мгЪримъ съ ангелитъ, у мнозинството се забйлйззва
танъва тапость, че то, както звъроветъ, не знае нЪщата, които.
най-вече е потрйзбно да се знаятъ: мъж-тото на првдв и д ли-
во с т ъ т а, чръзъ която ние, праздназначенитъ за вЪчностьта,
би трйзбвало да се готвимъ за нея, зае тавъво забра-
вяне не само на вЪчностьта, но и на смрътьта, че мнозина
се прв аватъ на земни и прЪхогни интереси, даже на най
явната смръть: мдзстото на божествената м и д р 0 с т ъ, чръзъд
която ни е дадено да познаемъ най-добрия отъ добритъ, да
Го почитамо и да осъзщаме най-голъ-мо удоволствие, зае-

най-срамотното отдалечаване отъ оня Богъ, съ ногото ние
живЪемъ, и се движимъ, и саществуваме, и най-твпото опи-
ране на Неговата божествена воля: намазсто в 3 а и ми а л ю-
б 0 в ь и и с и р е н 0 с т ъ настани взаимна ненависть, вралъда
война, убийства: намйзсто с п р а в е д л и в 0 с т ьшнесправедли-
вость, беззаьоние, притъснение, кражба, грабезнъ; намЪсто
цЪл ом в „ р и е - нецйзломи грие и безсрамие въ помислитъ,
думите и дЪлата: намйзсто простота и правдивость.- лъжа, прилъгване, зли вовлади: намйзсто скромность- гор ость и на утость на едни пръъ други.
и сЪв ршепото 12. Горно ти. нещастно, толвова изрОдено-
нн запитване. поволГЪние! Господь н аднинна отъ небе-7
сата надъ човйзшкитъ синове, за да види, има
ли нЪной, който разбира, търси Бога. Всички
се отбнха отъ патя, станаха непотрдзбни, нЪма
нсЪной да прави добро, назма ни единъ (Псал. 13,
2, 3). Даже ония, които се из:аватъ за но ачи на другитЪ,
вървятъ злъ напрЪдъ, извежгатъ изъ правия пмть; ония,.
които тртзбва да бидатъ носители на свйзтлината, товуречи
встпьога разпространяватъ тъмнина. Ако и да има нн-
ввдъ добро и истинно, но тое осакатено. ослабено, разхвър--  
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лено: не само това, но то се нрйздставя като ставка и като
празно мнЪние въ сравнение съ онова, що въ смщность ние
би трйзбвало да имаме. Който не забтзлъзва това, той нека
знае, че страда отъ умопомрачение; мъдритъ хора виждатъ
онова, -що виждатъ, не чрйззъ очилата на обикновенитъ
питания, но чрдззъ блйзскавата свЪтлина на истината, като
размишляватъ за собственитъ си дЪла и за дълата на дРУгитъ.
.двойно утЪшецие. 13. Ала у насъ остава двойно утгЪшение. Пър-
1. т.ч.... рай. вото е онова, че Богъ готви за своитъ избрани
втаченъ рай, гдвто ще се върне- съвършенството, и при това
по-пълно и по-трайно отколкото онова първото, изгубено
сега. Въ тоя рай се е възнесълъ Христосъ изъ своята тъ-
.лесна покривка (Лука 25, 43); въ тоя рай Павелъ е билъ
възхитенъ (2 Коринт. 12, 4), .и Иоанъ е вишвлъ неговата
»слава (Откр. 2, 7. 21, 10).
2-"ъгстановявапе 14. Другото утъшение е онова, че

12:22:33? вече тукъ. на земята, Богъ възобновява рая
на църквата и пустинитъ и прЪвръща въ градина за удо-
волствие, както ноказватъ това приведенитъ по-горъ бозке-
ствени обЪщания. Ние вече видЪхме, че това е ставало нв.
колко пъти по тържественъ начинъ: слъдъ грЪхопадането,
слтщъ потопа, слйздъ въвеждането на нар0да въ ханаанската
:земя, при Давида и Соломона, слЪдъ възвръщането отъ
Вавилонъ и подновяването на храма, слъдъ Възнесението
Христово и прлввъзвтЗстяването на Евангелието всртздъ езич-
ницитъ, при Константина и въ други врйзмена. И ако дазке
„сега, слъдъ яроститъ на толкова ужасни войни, слъдъ страш-
нитъ опустошения на странитъ, милосърдниятъ Отецъ иска
да погледне на насъ съ по-милостиво око, ние сме длъжни
гсъ благодарность да посръщнемъ Бога и сами да побър-
.заме на помощв на дЪлата си съ ония сръдства и по ония
пнтища, каквито ни „посочи той самъ, прЪмкдриятъ Богъ,
който води всичко по своитъ пътища.

"ай-Аттвптел- 15. А светото писание прЪди всичко ни
.пнятъ „ми. „.дтсшшшеш учи, че подъ небесата нЪма по-дсЪйствително
ватре“) "атж- срЪдство за изправяне на човЪшката развала,
"0. 35:31:35“ отколкото правилнОто възпитание на юноше-
ството. Така Соломонъ, който е изйбдилъ всички лабирййти
.на човлЪшкитъ заблуждения, се оплаква, че „развратеното не
може да се изправи, и липсата не може да се изброи“,найе
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110диръ, обръща се къмъ юношеството и го моли въ днитъ
на юностьта си да помни създателя. Бой се 0 т ъ
Бога и пази заповъдитъ му, защото въ това е
в с ич в 0 за ч 0 вйзк а (Еклис. 12, 13). И на друго мЪсто
той казва: Настани дйзтето въ пмтяму: даже ко-
гато оста рГЪе, то нйзма да се 0 тклони от ъ него
(Притчи 23, 6). Затова Давидъ казва: Ел ате ,дъца, по-
слушайте ме, азъ ще ви нау ча на страхъ Го-
спо де нъ (Псал. 33, 12 *. Но и самъ небесниятъ Давидъ
и истиниятъ Соломонъ, вЪчниятъ Синъ Божи, пратенъ
отъ небето за наше првобразуване, като че съ изправенъ
пръстъ ни посочва скшкя пкть, казвайки: Пу с нете дъ-
цата да дой датъ при мене, и недъйте имъ пръч и;
защото царствот о Божие е за такива(Марк. 10, 14).
А пъкъ на Насъ другитъ той говори така: Ако се не
обърнете и не бядете като дъната, нЪма да вясв-
зете въ Царствот о небесно (Марк. 18, 3).
дъцт „, „, от 16. 0, що за думи са тия! Изслушайте

"2223632”: всички тия думи, пръггеглете грижливо онова,

образецъ ;, „„ що е изказалъ Учительтъ на всички и Господь!
идиот. Какъ признава той само малкитъ дЪца като

тедни за царството Божие, даже за наслъдници на скщото цар-
ство, и само ония, които се уподобятъ на дъцата, допуща да

участвуватъ въ наслЪдието! 0, ако вие, скални дъна, разбирахте
това ваше небесно прувдимство ! Вамъ принадлежи всичката оная
красота, всичкото онова право върху небесната родина,
що е останало още на нашия р0дъ. Вамъ принадлежи
Христосъ, вамъ -- освещението на Духа, вамъ -- милостьта
Божия, вамъ -- наслйздието на бъдещия вЪкъ. Ваши са всички
тия блага, ваши си по праздимство и безпогрйзшно, даже тъ
иматъ прЪдъ видъ единствено васъ, мигъръ още и ония, които
станатъ като васъ. Насъ възрастнитъ, които считаме само себе
си за хора, а васъ за маймунки, само себе си мндри, а
васъ глупави, сашо себе си сладкОдумни,а васъбезсловесни,
пращатъ ни въ вашето училище. Вие сте ни дадени за учи-

.

тели, вашитъ посткпки служатъ като най-съвършенъ образецъ
за нашитъ. ,

ЗащоБогъ да“ 17. Ако нЪкой поиска да изслЪдва, защо“““ “”"“? Богъ цЪни и прославя така малкитъ, той взвма

да кантари друга причина, освънъ тая, че у дащата всичко
е по-просто и по-възприемчиво да приеме лйзкуването, което
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божественото милосърдие п0дава на останалото въ жалко
състояние човЪчество. Защото, макаръ развалата, която си.
води началото отъ Адама, и да е проникнала въ цЪлата маса
на човйзшкия рОдъ, вторинтъ Адамъ, Христосъ, е насадилъ.
отново за себе си дървото на живота, рода човйзшки, и
никой не се изключва, освйзнъ ако самъ се изключи съ.

собственото си невйзрие (Марк. 16, 16), -- което у дъната
още не може да се случи. Затова дтнцата, които не си се-

още опетнили отново съ трЪхове и невЪрие, се обявяватъ за.

единствени наслЪдници на Божието царство, само ако могатъ.
да се задържатъ въ приетата вече Божия милость и да се опа-
затъ неопетнени отъ свЪта; и дтщата могатъ да се неучатъ.
на това по-лесно, отколкото другитъ, понеже въ тйзхъ още-
не са присадени лоши навици.
Защо Христосъ 18. Христосъ заповЪдва намъ, на възрастнитъ,

2:13“ “: да се пръобърнемъ наново, за да станемъ като.
растпн ,

А*Ъцата? дЪцата, т. е. да забравимъ онова зло, което сме

придобили отъ изопаченото възпитание и отъ изопаченитъ при--
мЪри на свЪта, и да се върнемъ въ предишното състояние
на простота, кротость, скромность, цЪломждрие, послушание»
и т. н.. Но понеже нищо не е по-мкчно, отколкото да.
отвикне човЪкъ отъ навицитъ (навикътъ е втора природа:
а прир0дата тони в, ако щешъ и съ вили, тн пакъ ще се

повърне назадъ “), то оттукъ слйздва, че нъма нищо
по-мжчно, отколкото да прЪвъзпиташъ злъ въз-
п итанин ч овЪкъ. Той е подобенъ на дърво, което,.
както си е нарастнало, високо или низко, съ прави или изкри-
вени клони, така и ще си остане. Закривеното за колело.
дърво, като затвърдйзе, както е познато отъ опитъ, по-лесно
се строшва, отколкото да се изправи. Сжщото каЗва и Богъ
за хората, които си навикналн да посткпватъ злъ: Може.
ли етиопиянинътъ да промЪни кожата си и бар-
сътъ петната си? Така и вие можете ли да пра-
вите добро, като сте навикналн да правите зло?
(Иерем. 13, 23).

преобразуването, 19. Оттукъ ето необх0димиитъ изводъ:
”“Р“ММШМ Ако развалата на човйзшкия родъ
да се захване отъ

дадат... трйзбва да се лЪкува, то това трЪбва
да става главно чрЪзъ прЪдпазливо и гриж-
ливо възпитание на юношеството. По снщиа
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начинъ оня, който иска да п0днови градината си, тртзбва да

насади нови дръвчета и грижливо да ги гледа, за да растатъ
по-добръ младочкитъ, защото изкуството притежава нищожна
сила, за да може да прЪсажда старитт. дървета и да увели-
чава пл0дородието имъ. Затова проститъ сърца, които още
не са обхванати и не си осквернени отъ празни свътски мисли
и навици, см най-вече пригодни за Бога.

Боп, „Шта, 20. Бог-ъ посочва това у пророка, гдъто се

етвува за това. оплаква отъ всеобщата развала: Н 0 г о д а у ч и
на знание? И кого да вразумЪва съ пр оповЪдъ?
и така отговаря на този въпросъ : отбититъ отъ гръдното
млЪко ли, отдЪленитъ отъ сицитъ на майката ли? (Исая, 28, 9).

„брат„ „„ 21. И сйзкашъ Госп0дь е искалъ да покаже
ниена Христа- скщото въ образъ, когато на пжть за Иерусалимъ
Той е заповЪда-лъ да му доведатъ една ослица съ жребето и;
Той пъкъ се качилъ не на ослицата, а на жребето. Еванге-
листътъ прибавя: Господь поркчалъ да Му доведатъ такъво
осле, което никой отъ човйзцитъ не е г!зздилъ
(Лук. 19, 30). ТрЪбва ли да мислимъ, че това е станало и

е отбЪле-зано безъ цвчь? Разбира се, не! Всички думи и

постжпки на Христа, голйши и малки, както и всйзка буква въ

Писанието, съдържатъ въ себе си тайни за наше поучение.
Затова вЪрно е, че ако Христосъ и да привиква къмъ себе

си старци и юноши, и води съ себе си къмъ небесния Иеру-
салимъ еднитъ и другитъ, но по-младитъ, неПОДведенитъ още

п0дъ свЪтския хумотъ, сж по-годни, да навикнатъ на

Христовия хумоть, отколкото оназзи, които е сломилъ
вече свЪтът-ъ съ своитъ тежини и ги е опорочилъ. Затова

снраведливостьта изисква да се привежда къмъ Христа юно-
шеството ни: съ радость възлага Христосъ върху
имъ благото Си иго и Самия себе си (Мат. 11, 30).

Какво зши да се
22. Грижливо да се възпитава юношеството

възпитавагрпшпво значи да се грижимъ да запазимъ душитъ имъ
юношество”? “ отъ развалата на свйзта и чрйззъ цдзломъдрени

и постоянни наставления и примдзри да спомогнемъ, за да
израстнатъ съ успйзхъ лежещитъ „въ тЪхъ сдамена

на нравственостьта, за да се проникнатъ умоветъ имъ отъ
истинно познание на Бога, на сами себе си и на разнообраз-
нигъ нЪща, и за да се приучатъ по тоя начинъ да виждатъ“М“-ч....-- 2

П! ” .Г.) г."“? ,3 [НЧЗЛЧП У, “,
. . !Уч

!

ьмдд !(ЛТЕКА
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Божия свЪтъ тукъ и най вече да обичатъ Бащата на свЪта
и да Го почитатъ. ”

“ тънет. 23. Ако това бЪШе така, очеВИДна щаЪше да

дътъ на такъво биде безъ друго истината отъ думитъ на псалмо-
“"М““? пъвеца: Изъ устата на младенцитъ и на

гръднитъ Маца Ти си уредилъ хвала заради
Твоитъ врагове, за да се направи безмълвенъ
врагътъ и отмъстительтъ (Псалм. 8, 9), т. е. за да се

унищожи сатаната, който отъ отмъщение, че е осжденъ, убива
юношството, това Господово дръвце, като му наниса раз-
лични рани съ своитъ лъжливи измислици, или напоява

корена съ адска отрова (примдзритъ за различно безчестие и

за лоши побуждения), за да изсъхне съвсЪмъ и да падне,
или поне да почне да гние и да се поболъе, та да стане
безполезно.

"отъ“ начи“ 24. И затова Богъ, ту дава за стража на
се грижи Богъ за малкитъ дЪца ангелитъ (Мат. 18, 10), ту туря

“отит”? бащитъ имъ за възпитатели и имъ заповЪдва

да възпитаватъ дЪцата си „въ учението и наставлението

Господне“ (Ефес. 6, 4), ту заповЪдва строго на всички други
да не съблазняватъ юношитъ съ лоши примйзри и да не ги
развратяватъ, и на ония, които нарушаватъ тая заповЪдъ,

прйздрича вйзчна мжка (Мат. 18, 6, 7).

и пакъ тръбна. 25. Но какъ ще извръшваме това при такъвъ

:: “15:53:33“: разливъ отъ свътовни неуредби? Въ врдзмената на

„:...-ритна? патриарситъ, когато тЪзи свети миже сж живЪли

отдлЪлени отъ свЪта и са били въ сйзмействата си не само

бащи, но и свещеници, учители, наставници, работата се

подтикнала напрЪдъ по-лесно. Защото дЪцата имъ са били

отдалечени отъ дружбата съ развалени хора, и сами тъ, като
освйзтлявали пжтя имъ съ благия примЪръ на добрОДЪТелитъ
си, увличали ги слЪдъ себе си съ леко наЗИдание, внушение
и, когато е трЪбвало, съ укорни думи. Че така е посткпвалъ
Авраамъ, свидЪтелствува за това самъ Богъ, като казва: Азъ
го избрахъ затова, за да заповйзда на“ синоветъ
си и на дома си да вървятъ слЪдъ него по
пхтя Господенъ, като правятъ правда и сждъ
(Бит. 18, 29).
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с 26. Но сега ние зкивЪемъ всички заедно,

ОГВ ЛОШОТО

другари-погуби доб итъ мезкд лошитъ п б онтъ на злитъ е
7

”нощи”” безкрай повече отъ броя на добритъ. ПримЪритдв
на злитъ човтщи така силно увличатъ юношитъ, че наставле-
нинта, които имъ се поднасятъ въ качество на противощие
за потрГЪбата да се запази добролгвтельта, си съвсЪмъ не-
дъйствителни или иматъ нищожна сила.
Иродителнт-Ъпесе 27. А какво е, ако и тиа наставления въ“”““ "“" “ У“ добрОДЪТель се правятъ наръдко? Малцина ро-
мдзятъ да. се проти-

”вятъ нашто. дители има, които могатъ да научатъ дтщата
си на нЪщо добро, защото, или сами не си се учили на та-
кова нЪщо, или защото не се грижатъ за това, понеже
самитъ тъ си. заети съ други работи.
и всичхп но могатъ 28. Малцина си и учителитъ които умйзнтъ да
да бмакъ учител-ъ внушатъ сполучливо на юношеството добри пра-
вила. А ако и да се намъри такъвъ учителъ, то го взема
нЪкой сатрапъ у Себе си, за да посветава труда си само на
неговитъ дъца; нар0дътъ пъкъ остава безъ учитель.

Отиукъпрошнзд 29. Оттукъ произлиза, че всичкото оста-
изобщо „Одит- нало юношество расте безъ потръбната от-
"“““шшшто“ храна като гора, която никой не насагкда,
не полива, не кастри, не изправи. Оттукъ дивитъ нрави
и навици, които си обхванали свтзта, всички градове и села,
всички домове и всички човтщи, чиито тЪла и души, отъ
каквато страна и да се погледне, си пргЪпълнени отъ неиз-

цЪрима неуредица. Ако огкивЪеха и се върнйзха при насъ
Диогенъ, Сократъ, Сенека, Соломонъ, щйзха да на-
МЪРЯТЪ сищото, каквото е било въ тЪхно врйзме. Ако поис-
каше Богъ да ни говори отъ небесата, Той би ни казалъ,
каквото е казалъ и нЪкога: Всички се отбиха, ста-
нали ск непотргЪбни; нЪма кой да прави добро,
наема. ни единъ (Псал. 14, 2).

Затова тръби “и“ 30. Затова, ако има на земята нъкой, който
ви съ общпсиан да. може да даде нЪкакъвъ съвйзтъ, или да измисли,“ ““Р“““““"б“ или да измоли съ въздишки, ревъ, плачъ и сълзи
щото благо или да

, .

чакане гьхЪвдГоспо- отъ Бога, да укаже навит, по който най-добръ
“"“" може да се помогне на растещето юношество,

нека да не мълчи, а да съветва, да мисли, да моли. Про-
кле тъ е оня, който отбие отъ пати славния! казва
Богъ (Второзак. 27, 18). Проклетъ е инди и оня, който
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може да изведе слъпин изъ лъжливия пжть, но го не извежда.Горко на оногози, който съблазни едного отъ
т ин ма л к и! казва Христосъ (Мат. 18, 6, 7). Горко е индии
на оня, който може да го отдалечи отъ съблазъньта, но го не
ОТДалечава. Богъ запрЪтнва да напустнешъ оселаили вола, който блуждае изъ горитъ и полетата,
и ли който лежи полъ брймето на това, що носи,
и заповъдва да му помогнешъ, даже ако не знаешъ,чи й е той, даже ако знаешъ, че е на врага ти,
(Изх. 23, 4. Второзак. 22. 1). И Нему угодно ли ще бжде,
ако ние, като виждаме блужданието не на безсловеснитт;
животни, но на разумното създание, не на тоя или оня,
а на цЪлил свЪтъ, минаваме безгрижно покрай, безъ да
туримъ рмка за помощь? 0, да не се случва това, да не
се случва!
Протнвъбъркотнята 31. Пр ок лет ъ е он и, к ой т 0 и зв р ъш-
“назапад?“ ва дЪл от О Г 0 сп одне не б рувж н о, и про-

мечътъ клетъеонн,койтоудържамеча Му отъ
кр ъв ь (Иер. 48, 10): и ние се надЪваме да, ”останемъ невинни,
като прЪнасяме безгрижно гнуснин вавилонъ на нашитъ не-
уредици ? 0, нека извади меча си всъки, който е пртшасанъ
съ него, или който знае, въ какви ножни е скритъ ! помагай
да се разруши Вавилонъ. да бндешъ б-лагословенъ отъ Иехова.„„ държиш, 32. Правете това Госп0дне дГЪло, вие,"

властп- власти, слуги на вишнин Богъ, и съ
меча, съ който ви е прфпасалъ Богъ, съ меча на справед-
ливостьта, унищожете неуредицитъ, съ които е пъленъ сатъ-
тътъ и съ които той гнЪви Бога,. „
и оть служители-Ъ ЗЗ, Правете това дълс вие, с В е щ е н 0-
на църква“ъ служители, важни слугинаИсуса Хри-
с т а, и съ повйренил ви отъ двътъ страни остъръ мечъ, съ
меча на словото, изгонете злото.

„За това сте „и турени, да изк ореннвате и да.
разоравате и да„разнръсвате и да ра зрушавате
а л 0 т 0, и пакъ да съзиждате и да насаждате доброто (Иерем.
1,10. Псал. 101 5 Поьл.1-къмъ римл. 13, 4 и др. т.).-

Вие сте разбрали вече„ че само тогава може нъкой успъшно
да се противи на злото на човъшкин р0дъ, когато му се!
противи въ ранна възрасть; че дръвчетата. които се наз-
начаватъ за вйчностьта, се насаждатъ. успъшно само тогава,
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когато живитъ Божи камъни, юношитъ, на връме се отър-
сятъ, Одтшатъ, излъскатъ и приг0дятъ за небесната сграда.

И така, ако шелаемъ да имаме понадлеженъ
начинъ уре ще ни и цвдВтещи църкви, държави и
стопанства, трйзбва прйзди всичко да туримъ въ
редъ и да докараме въ цвйзтещо състояние учи-
лищата, за да станатъ послЪднитъ истински и
живи работилници за хора, разсадници за цър-
кви, “държави и стопанства. Тогава само ще до-
стигнемъ цЪльта си, пО други начинъ - никога.
Начинътъ, по койго 84. По какъвъ начинъ да се пристъпи къмъ
требва да се "от това и какъ да се изкара до искания успйзхъ,
и... “Ш работа? ето туй искамъ да разкрия сега прГЪдъ погле-
изисква налага.-е „ -

обсъждане. дитъ ви, азъ, чийто духъ е пробудилъ Госп0дь.
Гледайте, слушайте, внимавайте, какво е това нЪщо, всички,
на които е даль Богъ очи да виждатъ, уши да слушатъ и умъ
да сидятъ.
Какво тръбва да. се 35, Ако праздъ нъкого блЪсне свЪтлина,
““““ ще ”**“ ““ незабЪлЪзана отъ по-рано, нека да отдаде честьта
нЪвзой тукъ нова.
„ами. или не. на Бога и да не завижда на новото връме въ
тоя новъ блЪсъкъ. Ако ли пъкъ забълъзки въ тая свйтлина
дори най-малкия недостатъкъ, да го допълни или да го по-
прави, или даде наставление. за да може да се поправи:
многото очи визкдатъ повече отъ к олко т 0 едно.
Награди, които по- 36. По такъвъ начинъ ние можемъ да вър-
га-гь да очаква-къ за ,
„ебе „, туш, „„, шимъ дЪлото Ъожие въ съгласие едни съ други,
тшт хора. по такъвъ начинъ ние ще избЪгнемъ проклетието,
прЪдвъзвМтено на оние, които вършатъ дълото Господне
неусърдно, по такъвъ начинъ ние по-добръ ще да се погрижимъ
за най-драгоцйзнното съкровище на свЪта, юношеството; по
такъвъ начинъ ние ще вземемъ участие въ славата, която е

обйзщана на онЪзи, които учатъ другитъ на справедливость
(Дан. 1 2,3).

Да ни помилва Богъ, за да ВИДИМЪ свйзтлина
въ неговата свЪтлина. Аминь.



За ползата отъ дидактината.

Правилното поставяне на дидактиката е важно:
1. За редителитъ, които не си знаяли досега изобщо,

какво да очакватъ отъ своитъ дъна., тъ са. наемали учи-
тели, молили си ги, привличали си ги съ подаръци, дори
си ги промЪняли, но колкото често е ставало за полза, тол-
кова се е случвало и за врГБда. Ако ли методата на прв-
п0даванието се докара до безпогрЪшна точность, всъкога съ
Божията помощь ще да има успгЪхъ.

За училелитъ, повечето отъ които си , били
съвсъмъ незапознати съ изкуството да обучаватъ и затова,
като искали да изпълнятъ дълга си, измичвали си се и са;
изхабявали силитъ си съ уморително упражнение; или пъкъ
сл. промЪняли метОдата, като си търстши успЪхъ ту по
единъ, ту по другъ начинъ, не безъ мъчителна загуба и на
врЪме, и на трудове.

3. За ученицитъ, за да може да се докаратъ до
най-висшитъ прЪдЪли на знанието безъ мачка, отвращение,
викове и бой, а като да си играятъ и да се шегуватъ.

4. За училищата, които благодарение на ПОДобре-
ната метода, ще бидатъ въ състояние не само да поддър-
жатъ постоянно прдзснотата на силитъ си, но и да се умно-
жаватъ до безкрайность.| Защото тъ наистина. ще станатъ
мЪста за забави, обители на утъхи и залъгвания. А по-
неже поради безпогртнпностьта на методата отъ кой да
е ученикъ ще излтЪзе единъ учитель (въ по-голЪма или
по-малка стъпенъ), те никога нЪма да липсватъ дГЪлни
рнководители на училищата и всЪкога ще цъвтятъ научни-
тъ занятия.

5. За държавитъ, споредъ приведеното по-горъ 16
свидЪтелство на Цицерона, съ което са съгласни слъзднитт»
думи на питагореца Диогена (въ Стобея”): „Н акв а е осно-
вата на ьцълата държава? Възпитанието на.
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юношеството.3ащото никога нЪма да дадатъ
полезенъ плодъ виннитъ лози, които не са
били ЦОДлоя1ени на добро гледане“.

.
6. За църквата, понеже само правилното поставяне

на училищата може да спомогне, щото църквитъ да нЪматъ

недостигъ отъ образовани учители, а образованитъ учители
да нЪматъ недостигъ отъ развити слушатели.

7. Най-подиръ прГЪобразуването на училищата е в ажно
и за небето, за грижливото и всеобемащото образование
на духа, за да избави по тоя начинъ, по елинъ без-

спорно по-лекъ пнть, блъсъка на божествената сВГЪтлина

отъ мрака на онЪзи, които звукътъ на обществената трмба
нсЪма сила да разбуди. Защото, ако и навсЪкмдъ да се про-
повйздва евангелието и, както се надъваме, ще се проповйздва

до свършека на тоя свътъ, при все това въ свйзта става

така, както се случва обикновено на нЪкой нар0денъ съ-

боръ, на панаиръ или въ кръчма или изобщо на шумно
събрание, че хората слушатъ не изключително или най-вече

оня, който пръдлага най-доброто, но кой съ когото се е

срЪщналъ или кой съ когото стои или сЪди, той него зани-

мава и го привлича съ глупоститъ си. Служителитъ на сло-

вото. ако и да изпълняватъ дълга си съ какво да е усър-
дие, ако и да говорятъ, да апелиратъ, да увйзщаватъ,

да заклинатъ, все пакъ най-голйма часть отъ хората не ги

слуша. Мнозина само по нЪкой рЪдъкъ случай отиватъ въ

свещеннтъ събрания; други, ако и да отиватъ, но съ затво-

рени уши и очи, понеже, като са заети съ друго, тъ обик-
новено малко обръщатъ внимание върху онова, което става

тамъ. Най-подиръ, ако и да обръщатъ внимание, ако и да

разбиратъ смисъльта на свещенитъ поучения, все пакъ по-

слйзднитъ не дйзйствуватъ така върху имъ и не ги трог-
ватъ, както би трйзбвало. защото навичното оцЪпеняване на

духа и сродената съ тЪхъ развала притъпява разсмдъка
имъ, опиенява ги и ги сковава така, че тъ не могатъ да се

избавятъ отъ сънь. Затова тъ прЪкарватъ въ навичната си

слЪпота и въ пороцитъ си, като да сл. свързани съ вериги,
така че никой, освЪнъ единъ Богъ, не може да ги отърве
отъ закоренйзлата въ тГЪхъ развала, както е казалъ единъ
отъ отцитйз: току-речи граничи съ чудото, ако за-
коренйзлиятъ грйзшникъ се прЪдаде на раз-
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найване. Но понеже въ други случаи да се иска чудо
тамъ, гдъто Богъ дава срЪдства въ рнцЪтъ ни, означава че
се изпитва Богъ, то трвбва да признаемъ, че и тука рабо-
тата не стои иначе. Затова нека признаемъ, че сме длъжни
да помислимъ за срЪдствата, съ които да може да се про-
бужда цЪлото христианско юношество нъмъ умствена сила
и любовь нъмъ небесното. И ако достигнемъ това нЪщо, ще
видимъ, че небесното царство ще разкрие своята мощь.
както е било нъкога.

Затова никой не трЪбва да отвлича отъ танъва све-
та цЪль помислитъ си, желанията си, силитъ си и сртзд-
ствата си. Който е опиталъ желанието, той дава и сила да се
изпълни то; за всичко това тртзбва да молимъ божественото
милосърдие, като гледаме яапрЪдъ съ надежда. Защото
тунъ е работата за спасението на хората и за
славата на Всевишния.

Иоанъ Валентино Андрее

Да се съмнява нЪной въ успгЪха не е похвал-
но; да прЪнебрегва съвътитъ на други не е
справедливо.

 



Съдържание на главитЪ.

1. Човсввъ е послЪдното, най-съвършено и най-прав-
>ВЪЗХОДНО създание.

П. Послъдната цЪль на човЪва лежи задъ прЪдЪлит
.на тоя животъ. "-

ЕП. Оегашнинтъ животъ е само приготвяне къмъ вЪч-
ния животъ.

ПГ. Има три стъпени за приготвяне за вйчностьта:
Познаване себе си (и заедно съ себе си и всички нЪща),
управляване себе си и стремежъ въмъ Бога.

У. Отвмената на тия три способности (образование-
то, нравственостьта и религиозностьта) лежатъ
въ насъ отъ природата.

УТ. Но човЪнъ, ако иска да стане човЪвъ, тръбва да
получи образование.

УП. Образованието се прИДобива най-удобно въ пър-
вата възраств, то може да се извърши дори само въ тая
,възрасть.

УПЪ Юношеството трЪбва да получава образование съ-
*вънупно, и затова си. потръбни училища.

1Х. ЦЪлото юношество отъ двата пола трЪбва да се
ловъри на училищата.

Х. Обучението въ училищата трЪбвг да биде всеобемещо.
Х1. Досега не е имало съвършени училища.
ХП. Училищата могатъ да се пръобразуватъ въ по-

добри.
ХШ. Основата за првобразуване на училищата е точ-

нинтъ редъ въ всичко.
ХПГ. Точнинтъ училищенъ редъ тртзбва да се заеме

отъ прир0дата.
ХУ. Основи за пр0дължение на живота.
ХУТ. Испания на обучението и учението, т. е. кавъ

да учимъ и да се учимъ вЪрно, за да нЪма неуспйзхъ.
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ХУП. Основи за леснината въ обучението и уче-

нието.
ХУШ. Основи за нсностьта въ обучението и уче-

нието.
Х1Х. Основи за упростена бързина при обучението.
ХХ. Метода на наукитъ въ частность.
ХХ]. Метода на изкуствата.
ХХП. Метода на езицитъ.

” ХХШ. Метола за нравственото възпитание.
ХХПГ. Метоца за внушаване благочестие.
ХХУ. Ако искаме да прЪобразуваме напълно училища--

та споредъ истинскитъ н ач ал а на истинското христионство,
трЪбшъили да изхвърлимъ изъ тЪхъ книгитъ наезичницитъ
или поне да се обръщаме съ тйзхъ по-прЪдпазливо, отколкото-
е било досега.

ХХХ/”1. За училищната дисциплина.
ХХХ/”П. За четворното дълене на училището по стъ--

пеньта на възрастьта и усптзха.
ХХУШ. Идеи за майчино училище.
ХХ1Х. Идея за народно училище.
ХХХ. Очертание на латинско училище.
ХХХ1. За академия, пнтуванин и колегиитъ по свЪта.
ХХХП. За всеобщата съвършена организация на учи--

лищата.
ХХХШ. За исканията, що си наложителни за практич-

ното “прилагане на тая обща метода. 
 



 

 

ДИдАктпкл.
Глава,първа.

Чов15къ е послЪдно, най-съвършено и най-прЪвъз-
ходно отъ създанията.

Изречението , Познай
„беси.. „„то „е, 1. Когато Питакъ **) възвЪстилъ бъде-

“8135533?” житото си *(УФШ ;еаотбу (познай себе си),
мидритъ люди приели това изречение съ такъво одобрение,.
че, като искали да обърнатъ върху му вниманието на парола,
утвърдивали, узкка то е паднало отъ небето, и заповйздали
да го начертаятъ съ златни букви на храма на делфийския
Аполонъ, гдъто се е стичало много свЪтъ. ПослГБдното е
било извършено умно и благочестиво, а първото е било из-
мислено, но изобщо правоподобно: за насъ пъкъ то е по-
ясно отколкото за тйзхъ.
Инаистипа тоепад- 2. НЪма ли сащо такъвъ смисълъ гла-

Ш“ 0“ "ебе“ сътъ, който излиза отъ небето въ Писанието:
„Познай Мене, о човЪче, и ти ще познаешъ себе
си"? Мене - изворътъ на вЪчностьта, ммдростьта, блажен-
ството, себе си - Моето съвлание, образътъ, усладата.
Възвишеностьиа. чо- 3. Защото Азъ те назначихъ за мой“шта ““р“/“““ съучастникъ въ вйзчностьта; Азъ приготвихъ
за твоя полза небето, земята и всичко, що се сЪДържа въ
тйзхъ; за тебе само Азъ събрахъ наедно всичко, което съмъ
поларилъ на другитъ снщества поотдЪлно: битието, жи-
вота, чувството и разума. Азъ тебе турихъ надъ това,
що направиха Моитъ рмцъ, всичко турихъ ПОДЪ нозЪтъ ти:
овцетъ, и воловетъ, и дивитъ животни, и птицитъ небесни,
и рибитъ морски, и по тоя начинъ Азъ те увйзнчахъ съ
слава и честь (Псал. 8“. Най-полиръ, за да нЪма липса въ
нищо, Азъ ти дадохъ Самия Себе Си, като се свързахъ съ
тебе съ смщностьта, като съединихъ природата Си съ твоята
на вЪки-това, което не се е падало на честьта ни на едно
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отъ видимитъ и неВИДимитъ създания. Защото кое създание,
на небето или на земята, може да се похвали, че Богъ
се е явилъ въ неговата плъть и Се показалъ на
ангелитъ (1 Тим. 3, 16), не само за това, за да видятъ
и да съзерцаватъ съ очудване Оня, когото са искали да
видятъ (1 Петр. 1, 12), но и за това, за да се поклонятъ
на Бога, който се е явилъ въ плъть, т. е. да се поклонятъ
на Божия и човйзшкия Синъ (Евр. 1, 6; Иоанъ 1, 52; Мат.
4, 11». И така, познай, че ти си съвършениятъ праз-
дгЪлъ на Моитъ създания, чудесенъ микрокосмъ,
Божи намЪстникъ по сръдата имъ, възнецъ на
Моята слава.
Нея трабва да. нматъ 4. 0, да бъше всичко това начертано
”мазут“ не на вратитъ на храмоветъ, не на първитъ

листа на книгитъ, най-п0диръ, не на езицитъ,
въ ушитъ и очитъ, а въ сърцата на всички хора! Всички,
които се посветяватъ да образуватъ хората, трлнбва да се
грижатъ най-вече да научатъ всички да зкнвъятъ, помнейки
това достоинство и пръвъзюдството си. и да насочватъ всички
срГЪдства, за да се достигне тази възвишена цЪль.

Глава втора.
ПослЪдната цЪль на човЪка лежи задъ прЪдЪлитъ

на тоя животъ.
Потръбное,щот0най. 1. Дори разумътъ ни подсказва, че съ-
висшето тичат/ш зданието, което е толкова съвършено, се
иманай-висша “и" назначава за по-съвършена ЦЪЛЪ, отколкото

другитъ създания естествено е, щото човЪкъ, като е съеди-
ненъ съ Бога, който е прЪдЪлъ на всЪко съвършенство,-
слава, блаженство, да се наслаждава съ Него отъ слава и
блаженство въ всичката имъ пълнота.
Товаеясио. 2. Ако и да е ясно това отъ писанието, и

„ние яко вЪрваме, че изобщо това е така, при все това не
ще да ни е изгубенъ трудътъ, ако макаръ и накратко
разгледаме, съ какви срЪдства ни е показалъ Ъогъ нагледно
висшата цйзль на тоя ни животъ.

1.0тънсгориятана З. „И прЪди всичко въ самото
"“Р“"т- тв орени е. Богъ не е зановйздалъ на човйка,

,както на другитъ създания, само да снществува, но по

 



дидактика 29" 
прГЪдварително тържествено съвъщание. съкашъ изваялъ тв-
лото му съ собственитъ си пръсти, а душа му е вдъхналъ.
изъ Себе си.

?. Олъ устройството 4. Устройството на нашата прирола по-"ИШШ “р“рода- казва, че насъ не ни удовлетворява онова,
което имаме въ тоя животъ. Защото ние живкомъ тукъ съ
троенъ животъ: растителенъ, животенъ и умственъ
или духовенъ. Отъ тйзхъ първиятъ не проявява себе си
никждъ вънъ отъ тЪлото ни; вториятъ се простира върху
прйздметитъ чрйззъ дйзйностьта на чувствата и движенията;
третиятъ може да сжществува и отдълно, както се анди
това на ангелитъ. А понеже е очевидно, че тая най-висша
стъпенв на живота се затъмнява силно въ насъ и се задържа
отъ прйдходнитъ стъпени, то отъ тукъ слЪдва безъ друго„
че въ бмдеще тя ще достигне до пълното си развитие.

(

5.0“, „шпиц, 5. Всичко, що правимъ и прЪнасяме въ
правимънпшт- тоя животъ, показва, че ние не достигамете Шъ"

тукъ послйздната цгвль, но че цйзлото ни сжще-
ство, както и ние сами, се стреми къмЪ друга цъль. Всичко:
онова, що съставя нашето сжщество, каквото правимъ. мис-
лимъ, говоримъ, намислюваме, придобиваме, имаме, е само
една стълба, по която, като се изкачваме все по-горъ и по-
горв, ние наистина стигаме все до по-високитъ стъпала,
но никога не можемъ да достигнемъ тгослЪДното. Защото
отначало човЪкъ е нищо, както е билъ нищо и отъ.
вЪчностьта; само въ утробата на майката той взема нача-
лото си отъ капка на бащината кръвь. И така, какво е

прв-и всичко човйзкъ? Една безформена и неразумна маса.
Послъ той приема очертание на тйзло, но безъ чувства и
движения. Слтздъ това той наченва да се движи и по
сила на природата да се стреми навънъ; малко по малко
отварятъ се очитъ, ушитъ и другитъ чувства. СлЪдъ врЪме
излиза наявъ вжтрЪшното чувство, когато вече
той съзнава, че" “вижда, чува, осЪща. Послъ се
проявява разсждъкътъ чрЪзъ наблюдаване разнитъ прът-ч
мети. Най-по д ир ъ, в олят а се явява като ржководителка;
при това тя се обръща къмъ втокои назща, а се отвръща,
отъ други.
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Въ ш.“, това „а 6. Но и на тЪзи отдълни стъпени има
постъпепостьу нобезъ пакъ лесно забЪлъзвана постъпеность. Защотограници“ и познанието на къщата се изяснява постъ-
пено сищо така, както изъ дълбоката мрачина на нощьта
пробива си пкть сиянието на утренната зорница, и, докато
животътъ остава въ тЪлото, прибавя се все повече и повече
-свЪтлина (освънъ ако човЪкъ загрубйзе съвсъмъ), дори до
самата смръть. Снщо по такъвъ начинъ и нашитъ дъйствия
отъ начало сж нищожни, слаби, груби и доста безредни;
послъ, лека-полека наедно съ тЪлеснитъ сили развиватъ
се и душевнитъ качества, така че въ продължение на цЪлия
животъ (ако само не завлада човЪка крайното тнпоумие и
не го закопае живъ) нйзма липса въ прЪдмети за дЪйностьта
ни, за прйздприеманията ни и за стремежитъ ни, и в сич к 0
това въ благородната. душа винаги се стреми
по-високо, безъ да знае нтзкой пръДГЪлъ: защото
въ тоя животъ никога не може да се намЪри
границата на желанията и стремежитъ.
Во„“ „ш „тва 7 . Накладкто и да се обърне човтЕкъ,

това нещо. опитътъ ще го убЪди въ това. Оня, който
обикне могжществото и богатството, не ще наМЪри
възможность да утоли жаждата си, ако да завладЪяше и
цЪлия свЪтъ: това с ясно отъ примЪра на Александра Маке-
донски. Който пламне отъ желание за почести, той не
ще се успокои, ако да му се поклбнйзше и цЪлиятъ свЪтъ. Ако
нЪкой се пръдаде на наслади, то, дори да се изливаха
по всичкитъ чувства потоци отъ радость, пакъ ще му се
покаже всичко това като обикновено нйзщо, и желанието му
ще се мачта отъ едно нъщо къмъ друго. Който се посвети
на изучване мндростьта, той никога не може да на-
мЪри граница, защото колкото повече знае, толкова повече
осчйща празднини въ познанията си. Право казва Соломонъ:
окото не се насища отъ гледане, ухото не се
*напълня отъ слушане (Еклис. 1, 8).
„ Самата „рът„ „, 8. Но че и смрътьта не ни докарва до

туря прът-ъ на прЪдЪлната черта на къщата, доказватъ ни
битието ”""

римвритъ на тия, що умират ъ. ЗащОто, които
си прЪкарали добръ живота си тукъ, тъ се радватъ. че имъ
лрЪдстои да встжпятъ въ по-добъръ животъ; октави пъкъ,
които си се влюбили въ. тоя животъ, като виждатънеобхо-
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димостьта да го оставятъ и да се пръселятъ въ други свЪтъ,
наченватъ да треперятъ и, ако е още възможно нЪкакъ,
примиряватъ се съ Бога и съ хората. И макаръ тазлото,
сломено отъ страдания, да отслабва, чувствата имъ да се

помрачаватъ и самиятъ животъ да изчезва, но духътъ имъ

по-бързо отъ всвкога извръшва своята работа, като прави
разпореждание за себе си, за е*Ъмейството си, за наслйзд-
ството, за държааата и пр съ благоговвние, важность и
прЪдвггдливость. Така че, който види, кога умира благоче-
стивиятъ и мждриятъ човЪкъ, нему се чини, като да вижда,
какъ се разсипва земниятъ прахъ, а който го чува, нему
се чини, като да чува ангела, и всЪки тртзбва да признае,
че пръДъ него става само с.лъдното: стопанинътъ, като вижда,
че хижата му грози да се разруши, готви си излазъ. Това
сж го разбирали още езичницитйз; та затова римлянитъ по
свиддзтелството на Феста 19) наричали смрътьта отпжтуване,
а гърцитъ, намЪсто .,умирамъ“, и „загинвамъ“, казвали
често „ЪЕхеЪЗш“ което ще каже „отивамъ“. Защо? Само

поради съзнаването, че чргХззъ смрътьта става пръминуване
на друго мЪсто.
ЧечовЪкъепръАш 9. Но още повече е очевидно това за

:::*Т„*;Ъ::и”:;р“:::ьш насъ, христианитъ, слгЪдъ като Христосъ,
Христа.-човйзка. Синъ на живия Богъ, който без пратенъ отъ

небето, за да възстанови въ насъ изгубения образъ Божи,
ни е показалъ това съ примйзра Си. Защото зачнатъ и до-
шълъ на свЪта чрЪзъ раждане, Той е прйзкаралъ между хо-
рата, послт. е умрЪлъ, възкръсналъ, възнесълъ се на небето
и смрътьта не властвува повече върху Него. Но той се на-
рича и енащъ ПрСЪдтеча(Евр. 6, 20), Първороценъ
между братята (Римл. 8, 29), Глава на членоветъ Си (Ефес.
1, 22), Пър в 0 0 бр а 3 Ъ на всички, които си длъжни да бждатъ
прЪсъздадени по Божия образъ (Римл. 8, 29). И така, както
Той самъ е билъ тука не да се смтзта, че е билъ, но, като
прЪмине тоя пжть, да мине въ вЪчната обитель, така и ние,
Негови съучастници, не трЪбва да останемъ тукъ, но да
прЪминеМъ въ друго мазето.
Три пристанища на. 10. И така, за всйзки отъ насъ ск. отре-

човЪка. дени три живота и три животни пристанища
утробата на майката, земята инебето. Празходътъ
отъ първото въ второто се извръшва чрЪзъ раждането, отъ 
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второто въ третото чрйззъ смрътьта и възкръсването; отъ.
третото нЪма вече прйзходъ навсЪки. Въ първото пристанище
ние приемаме само животъ съ зачатъци отъ движение и.
чувство, въ второто - животъ, движение, чувства.съ начала отъ познания, въ третото- съвършена.пълнота въ всичко.
Итри живота 11. Първиятъ животъ служи, да се приготвимъ за.
втория, вториятъ - да се приготвимъ за третия, третиятъ води
къмъ самъ себе си безъ край. Пръходътъ отъ първия въ.
втория и отъ втория въ третия е Тъсенъ и болестенъ, и
въ двата случая неизбйзжно е да се оставя облЪклото или
обвивката (тамъ - булото (плацентата), тукъ - самото-
тЪло), както пилето напуща разстрошеното яйце. Затова.
първото и второто пристанища се явяватъ като работилници;
въ едната се образува тЪлото за живота, който ще послЪдва,
въ другата - разумната душа за въчния животъ; третото.
пристанище ще принесе истинско съвършенство и на тазлото,
и на душата, и наслада съ тЪхъ.
„”обратна това 12. Така Израилтянитъ (нека ни бжде-

еж Израитяит- позволено да изяснимъ това върху имъ образно),
сж се р0дили въ Египетъ, отгдъто прЪзъ планински тт;-
снини и прваъ Червеното море сж попаднали въ пустинята;
тамъ тъ разпжвали шатритъ си, изучвали закона, били си. се!
съ различни врагове; най-подиръ, като прЪминали Иорданъ,.
били направени наслкдници на Ханаанската земя, по която
сж текли млЪко и медъ.

Глава трета
Сегашниятъ животъ е само приготвяне къмъ вЪчния.

СВИАЪтелства. 1. Че сегашниятъ животъ, като проявява стре-
межъ къмъ нЪщо друго, не е животъ (въ сжщински сми--
сълъ на думата), а е въведение къмъ истинския животъ,
който се продължава вЪчно, ще стане ясно, първо, отъ сви-
дЪтелството, което черпимъ 0 т ъ н а с ъ с а м и т ъ, второ, отъ.
свЪта и най-подиръ отъ светото Писание.

1.Ннесаии. 2. Като разгледаме сами себе си, ние виж-
даме, че въ насъ” всичко се развива постъпенно, така че всъка.
прЪХОДна стънень отваря. пжть къмъ слЪдващата подиръ нея..
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Напримъръ нашинтъ първи животъ става въ майчината

утроба. Ала защо? За себе си ли само? Никакъ не; тамъ
всичко се стреми само къмъ едно, да се образува тбзлцето като
обиталище и орждие на душата за сголното употръбение на
това тйзло въ живота, който ще послЪдва, отъ който животъ
се наслаждаваме п0дъ слънцето. Щомъ се постигне тая цЪль,
ние се нвнваме на свйзта, защото нЪма какво повече да става
съ насъ въ они мракъ. По същия начинъ и сегашнинтъ жи-
вотъ подъ слънцето е само приготвяне къмъ вйзчнин; оче-
видно е, че душата съ помощъта на тЪлото придобива
това, що е полезно за бъдещия животъ. Щомъ се свърши
това, ние се пръселваме оттукъ, защото тукъ вънъ отъ това
не ни остава друго нищо да правимъ. Нрвкои прочее се

грабватъ отъ тон свйзтъ неподготвени или, по-добръ да се

каже, изхвърлнтъ се на загинване, както по разни случай-
ности се изхвърлнтъ изъ утробата на майката недоносени
плодове, и не за животъ, а за смъртъ; това става и въ

двата случая. ако и по Божие допущане, но пакъ по ви-
ната на хората.
,. Видни,“ МП, З. Саминтъ видимъ свЪтъ, отъ която
(дивидент-собствено страна и да го разгледваме, свидЪтелствува,
да, служи за. разсад-
,„ШЪ, „тнт, „ че е създаденъ не за друга нЪкон цйзль, а
училище за хората. само да, служи 38.

Размножение,
Хранене и
ДЪйность на човЪшкил р0дъ.
Понеже Богу било угодно да направи всички човувци

не въ единъ и схщи мигъ, както е направилъ ангелитъ,
но само единъ мхжъ и една жена, като имъ далъ сила
и благословение да се размножаватъ чртззъ раждане, то
необХОДимо е било да се даде потрЪбното врЪме за това
постъпенно размножаване, и затова са били дадени нъ;-

колко хилнди години. А за да не биде това врЪме без-
редно, глухо и слйзпо, Той е прострйзлъ небесата, снабдени
съ слънце, луна и звЪзди, и заповвдалъ да се измърватъ по
тЪхнитъ крхгообръщанил часоветъ, днитъ, мЪсецитъ и голи-
нитъ. Понататъкъ понеже човЪкъ трйзбвало да биде тйзлесно
създание, което има потръба отъ мЪсто за живйзне, отъ про-
странство за дишане и за движене, отъ храна за растене
и отъ облъкло, за да се покрива, Той е послалъ (въ дъл-

3
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бочината на мирозданието) твърдия подъ, земята, обкрнжилъ
я съ въздухъ, оръсилъ я съ ВОДИ и заповтздалъ да израс-
натъ разновидни растения и да се роцятъ животни не само
за потрйзба, но и за наслада. И понеже Той е сътворилъ
човйзка по Своя образъ и го е надарилъ съ умъ, то, за да
не би умътъ да осйзти липса отъ съотвгЪтна храна, Той е

разпрйздйзлилъ отдгЪлнитъ създания по разнообразни видове,
за да се явява на ума този видимъ свЪтъ като. свйзтло огледало
на безкрайното могнщество, мндростьта и благостъта Божия,
чието съзерцание би влЪкло слъздъ себе си очудване отъ
Създателя, би ни подбуждало да го познаемъ, би прЪдизви-
кало любовь къмъ Него, доколкото невидимата и скритата
въ бездната на вйзчностъта якость, красота и сладость се

прозиратъ на всЪкмдЪ чрйззъ видимитъ нЪща и се осЪщатъ,
виждатъ и вкусватъ. И така, тоя свътъ не е нищо друго,
освйзнъ нашъ разсадникъ, нашъ питомникъ, на-
ще училище. СлЪдователно има и нЪщо по-голЪмо, км-
дйзто ще отщемъ, изпустнати изъ това училище, именно въ
вълната академия. Че това е така, убЪждава ни разумътъ;
но това е още по-очевидно изъ божественитъ изречения.
3, „Ш, Богъ„ Своето 4. У Осия самъ Богъ свидЪтелствува,

слот» че небесата снществуватъ за зе-
мята, за пшеницата, виното и маслото, а всичко
за човйзцитъ (Ос. 2, 21, 22). И така, всичко е за човЪка,
дори самото връзме. Защото на свъта не ще се даде по-голЪма
пр0дължителность отъ оная, каквато е потрЪбна за попъл-
ване броя на избранитъ (Апок. 6, 11). Щомъ се изпълни
това, небесата и земята ще изчезнатъ и нЪма да се намЪри
мЪстото имъ (Апок. 20, 7); защото ще изникне ново небе
и нова земя, на които ще живЪе правдата (Апок. 21, 1. 2.
Петъръ 3, 13). Най-послъ названията, които дава
Писанието на сегашния животъ, посочватъ това,
че той е само приготвяне къмъ другъ животъ;
То нарича живота пмть, странствуване, врата.
чакане, а насъ - чужденци, пришелци, наем-
ници, търсачи на други градъ, при това градъ,
който не се стига (Бит. 47, 9. Нсал. 39, 13. Иовъ 7, 12.
Лука 12, 34)
4. Опитътъ. 5. На всичко това ни учи самата работа и
нашето общо положение, което се прЪдставя на погледа на
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всички хора. Кой ли отъ всички р0дени, като се е явилъ,
не е изчезналъ отново, макаръ и да сме назначени за вгЪч-

ностьта? Понеже ние принадлежимъ на вйзчностьта, то е не-
обх0димо да се извърши чрйззъ тоя животъ само пртзх0дътъ.
Затова Христосъ казва: Бмдете готови, защото не
знаете часа, въукойто ще дойде Синътъ човйзшки
(Мат. 24, 44). По сжщата причина (и това знаемъ отъ Писа-
нието) Богъ извиква оттукъ нъкои човЪци въ най-ранната им:.
възрастъ, именно когато ги види вече готови, както е напр.,
Енохъ (Бит. 5, 24. срв. Пртзмждр. 4, 14). Защо ли пъкъ отъ
друга страна да показва Той дълготърпънието си къмъ злиттз?
Разбира се затова, защото Той не иска да загине нЪкой
неприготвенъ, но всЪкой да може да се покае (2 Петъръ
3, 9). Ако ли нЪкой пакъ пр0дължава да злоупотрйзбнва съ
Неговото търпйзние, Богъ заповЪдва да. се изхвърли.
Заключение. 6. И така, доколкото е вЪрно, че
прЪстонването въ утробата на майката е при-
готвяне за живота въ плътьта, дотолкова е

вЪрно, че прЪстонването въ тйзлото е пригот-
вяне къмъ оня животъ. който ще дойде подиръ
сегашния ищесе пр0дължаванаВЪки. Щастливъ
ле оня, който изъ утробата на „майка си е изне-
сълъ добръ устроени членове; но хилнди пити
е по-щастливъ оня, който изнесе оттукъ добръ
образувана душа.

Глава четвърта.
Има три стъпени за приготвяне за в15чностьта: познаване

себе си (и заедно съ себе си и всички нЪща), управля-
ване себе си и стремежъ къмъ Бога.

„щъ сепозиаватъвто- 1. Ясно е, че послЪдната цЪль на чо-
ростънеииптЪцЪашна вЪка е вЪчното блаженство съ Бога.

:::”:„ПШТШШЦЖД А какви сж цЪлитъ, които си ПОДчинени и
(важността). които служатъ за топ прЪходенъ животъ,

ясно е отъ думитъ на божествения съвътъ, устроенъ отъ
Бога, когато е поискалъ да създаде човгЪка: Да нанравимъ
човЪка по нашия образъ и по нашето подобие, и да владЪе
надъ морскитъ риби, и надъ небеснитъ птици, и надъ звЪ-
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- роветъ, и“надъ”1скетоветъ, и надъ цЪлата земя,и надъ всички
гадове, които се кланатъ по Земята (Бит. 1, 26).
и“ “и Ш Щ 2 Оттукъ е ясно. че човъкъ затова
човЪкътръбвадабжде е туренъ между видимитъ създания, за да.
1. Самъ измежду всич- баде.ки надаренъ съ ра.-

зумъ. 1 Разумно създание,
“ЪЗПЩРЪМСФ П Създание, което владдее ънадъ

създанията. “

111Създание, което прЪдставя отъ
себе си образ-ъ и ус-лада за Създателя си.

ТЪзи три страни са така тйзсно съединени помежду си,
че меясду тйзхъ не може да се допусне никакво разединение,
защото въ тазхъ е основата на сегашния и бндещия животъ.
Каквощекажиовъкъ 3. Да биде човйзкъ разумно съз-
дабщеразумносъз- дание ще рече: да биде изслтщ-”""“ вачъ, наименувачъ и броячъ на
всичко, т. е. да знае, да умЪе да нарича и-да
разбира всичко, що съдържа въ себе си свъ-
тътъ, както е ясно отъ книгата Битие (2, 19), или както
изброява Соломонъ (Цръмндр. 7, 17 и др.): Да познаемъ
устройството на свъта и силата на стихиитъ,
началото, края и срйздата на врйзмената, смъня-
ванет-о обратитъ на слънцето и промйзняването
г0дишнитъ врйзмена, кржговетъ на г0динитъ и
положението на звъздитъ, прироцата на жи-
вотнитъ и душитъ на ЗВЪроветъ, силитъ на въ-
троветъ и инслитъ на човЪка, различието на
растенията и свойствата на коренитЪ: съ една
дума - всичко, което е скрито и което е явно..
Пакъ тукъ прИнадлежи знанието на занаятитъ, а
снщо така и изкуството на ръчьта, за да н-Ъма
(както казва сИнътъ СираХОвъ) нищо непознато въ кое
да е нЪщо, било то малко или голйзмо (Сир. 5,18).
Защото само тогава човйзкъ наистина ще бъде въ състояние
да запази за себе си името - разумно същество, .ко-
гато разумътъ ще Знае всички нЪща.
„„Ощеюжтовмъ 4. Да биде човйзкъ госп0дарв на
дабддвгосподарь на създанията ще каже: да употръьбява

създанията" за своя Полза всички игнща, съ които
разполага, споредъ приснщитъ имъ цйзли; да се

3. Услада за. Бога.
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клада навсъъкндъ между създанията по царски, т. е. да но-
стнпва съ достоинство и светость (по-горъ отъ себе си,
разбира се, трйзбва да почита само Създатели, до себе си да

туря ангелитъ Му, като свои съслужители, а всичко оста-
нало да признава за много по-долно отъ себе, си“) и по тоя
начинъ да пази даденото му достоинство; да не се прОдава -

на никое създание, нито-дори на собствената си плъть; да
се ;ползува свобщно отъ всичко за собствени услуги; да знае
добръ, гдъ, кога, по кой начинъ и до какъвъ прГЪдълъ „,е

благоразумно да се ползува отъ всъко идвщо; гдт», кога, по -

какъвъ начинъ и до какъвъ прЪдГБлъ да признава правото
на плътьта; гдъ, кога, по какъвъ начинъие до какъвъ прЪ- .

дън-ъ да угажда на ближния, (ъ една дума, да умЪе благо-

разумно да управлява своитъ и чузкдитъвъншни и внтрЪшни
движения и дЪйствия. -

ш„„щешедовъкъ 5. Най- подиръ, да биде човЪкъ
дбчепообразавош по образа Божи ще както: да пръд-
ставя точно съвършенството на своя Първо-
образъ, Както Говори самъ Той: Ендетесвети, както
съмъ Азъ светъ, вашия Богъ (Лев. 12, 2.)

4

.
6. Оттукъ слЪдва, че истинскитъ иска-

Т-Бш трп неканянсж ““ ,
”

и. Образование. 2 до- ния, на които е дълженъ да.,отговаря човЪкъ,
бтвтьтанзбшо- се състоятъ въ това 1) да е свЪдущъ въ .

честне. всички нЪЩа, 2) да ги владЪе и да владЪе
себе си и 3) да отнася себе си и всичко къмъ Бога, изво-

рътъ на всички нЪща. Ако изразимъ „тия три искания съ

три ,общопознати думи, ще получимъ:
1. Научно образование,

11. добродвтель, или нравственосдь,
111. Религиозность, или благочестие;
Подъ думитъ н а у ч и 0 0 б р а в о в а н ие разбираме всЪко

знание за игнщата, изкуствата и езицитъ, подъ- името нрав- .

ствено с т ъ -- не само външнитъ приличия,но всичката вм-

трЪшна и външна основа на побужденията, нодъ религио- -

зность - онова внтрйзшно богопочитанне, чртззъ ,което ;

духътъ на човйзка се свръзва и се съединява съ най--висшото
Снщество.
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тази „„ “чета“. 7 . Въ тЪзи три качества се съдържадърт“ “ себе си всичкото прЪвъзходство на човйзка, защотовсичката сжщина на.
„ваш „полеви, само тъ служатъ за основа на сегашния и на

всичко остана-т ** бидещия животъ: останалото (з драве т 0, си-второсгьпенна работа. лата, красотата, богатството, по-четьта, дружбата, сполуката. дългиятъ животъ)
е само прибавка и външно украшение на живота, ако ги е
далъ Богъ нЪкому, или пъкъ излишна празднота, безполезна
тежина, връдна спънка, когато нЪкой ги печели съ соб-
ствени усилия, като: се стреми жадно къмъ тъхъ, и се зани-
мава само съ тъхъ и подъ тЪхъ се заравя, като занемаряванай-главнитъ блага.
Това се „шта „, 8. Разяснявамъ това нъщо съ примЪри.извити 1- на % Часовникътъ (слънчевъ или автоматически) евозиш”

едно изящно и най-необх0димо орждие за
измърване на врЪмето; субстанцията му или сжщината мусе завръшва съ най-художествена съразмЪрность на всичкитт,
му части. Присъединенитъ къмъ часовника кутия, рсЪзба,
живописъ, позлата -- всички тия си прибавки, които при-бавятъ нъщо къмъ красотата, но никакъ не и къмъ добри-ната на часовника. Ако нЪкой би поискалъ да има повече
красивъ отколкото втренъ часовникъ, те всички биха се
изсмЪли на дтзтинството му, понеже не забЪлЪзва, кое при-нася сжществена полза въ единъ часовникъ.

?. На. коня. Така и достоинството на коня се заключава
въ неговата сила, съединена съ мнжество, ловкость и лекость
да се управя по желанието на ездача. Опашката, която .се
развъдна или е свързана на вжзелъ, разчесаната или подиг-
натата грива, позлатената юзда, шитиятъ чулъ и разнитъ дрън-
кала, ако и да украсяватъ коня, ние бихме нарекли
глупецъ всЪкиго, който би се рЪшилъ да опрЪДЪЛя достоин-
ството на коня по тия къща.
3. шишето, Най-подиръ, доброто състояние на здраветони се заключава въ правилното храносмилане и въ доброто
ватртшно настроение; да спи човЪкъ на меко, да се облича
раскошно, да Яде вкусно, всичко това по-скоро може да по-
врЪди на здравето, отколкото да съдЪйствува на подобря-
ването .му; затова неразуменъ е оня, който се грижи повече
за приятното, отколкото за полезното. Но много по-ги-
бедна лудость върши тоя, който, като желае да биде
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човЪкъ, обръща повече внимание на украшението на човйзка,

отколкото на неговата сжщина. Затова Прйзмждринтъ на-

рича глупци и нечестивци ония, които считатъ
живота ни за играчка или за доходенъ панаиръ,
и казва, ч е 0 т ъ т а к и в а хора е далеко и Ъожинта хвала

и благословението Му (Прйзмждр. 15, 12 и 19).

Заключение. 9. Нека се утвърдимъ въ. това, че кол-
кото трудъ полагаме въ сегашния животъ, за

да спечелимъ образование, добродЪтелии благо-
честие, толкова повече вървимъ напрйздъ къмъ
послЪдната ни цЪль. Затова, нека онйззи три
стремежи бждатъ главната работа на живота
ни; всичко останало е нищо придадено, пръчка,
труфилш

Глава пета
СЪМената на тритъ споменати искания

(образование, добродЪтель, религиозность) лежатъ
въ насъ отъ прир0дата.

„щот, „„ “и,“ 1 . П0дъ името природа разбираме тукъ
е бт изпърво не развалата, които е обхванала всички с.гЪдъ

добра; въмь нея тръбна.„, се „при, грЪХопаданието (вслтздствие на която ние се

(отъ рат-пат наричаме „д ъ ц а н а т н ъ в а н 0 п р и р о д а“,
неспособни сами по себе си, съ собственитъ си сили да

мислимь нЪщо добро), но първоначалното, основното ни
състояние, въ което, като къмъ първо начало, сме длъжни
да се върнемъ отново. Въ такъвъ смисълъ говори Лудовикъ Ви-
весъг“), като казва: Какво назщо е христианинъ, ако
не човЪкъ, който е повърнатъ на природата си и

възстановень нсЪкакъ въ правата на произхожде-
н и е г 0 с и? (кн. 1, За съгласието и несъгласието). Въ сжщин
смисълъ може да се разбере и това, що пише Сенека 21) :

Ето гдъ е мждростьта: да се върнемъ въ приро-
дата и отново да се туримъ въ онова състояние,
отгдЪто ни е изгонило общото заблуждение
(именно грйзхътъ на човъшкии ролъ, извършенъ отъ първнтъ
човЪци). По-нататъкъ той казва: Ч о в в к ъ т ъ н е е д 0 б ъ р ъ,

ала се образува въ добъръ, за да се грижи да се
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сравни съ Бога, като помни произх0да си. Никой
въ развалата си не се опитва да се п0дигне до
оная височина, отъ която е падналъ (Писмо 93).
и при това „, сита 2. По дъ д умата „прир ода“, раз-
НЗЪЗЗНЗЗетУгдщх-т- бираме така сащо в с е 0 б Щ 0 т 0 Божие П р о-

ста„;вява „,А, вицЪние, или непръккснатото влия-
"адото. ние на божествената благость, за

да вършимъ всичко въ всичко; именно да вършимъ
въ всъко отдЪлно създание онова,. за което е то назначено.
Защото на божествената мндрость е свойствено да не върши
нищо напразно, т. е. безъ опрЪдълена цъль и безъ срЪд-
ства, които да са приспособени за достигане на “тая цйзль.
СлЪдователно всичко, което скществува, снществува за
нъщо, и за да може да достигне цЪльта си, то бива снаб-
дено съ нъкои необходими органи и съ помагални срЪд-
ства, дори съ нЪкой стремежъ, за да не се стреми нищо
къмъ цЪльта противъ волята си и „да не се бори противъ, а да
се стреми бързо и съ удоволствие, като се подбужда отъ
самата природа, така че, ако се задържи тон стремежъ, ще
се яви страдание и смръть. И така несъмнЪно е, ч е ч 0 в 4; к ъ
е създаденъ способенъ за разбиране нгЪщата, за
нравствена хармония, за безгранична любовь
к ъ м ъ Б 0 г а (ние вече видвхме, че той е назначенъ за това)
и че въ него лежатъ коренитъ на тЪзи три качества сащо
така яко, както лежатъ ПОДЪ всйзко дърво коренитъ му.
„щит„ е турш З. Но за да биде по-ясно значението на

въ така вЪчтш думитъ на Сираховия синъ, че Мндростьтакорт” е турила Въшни основи въ човЪка (Сир. 1,
14), нека разгледаме, какви основи на м н д р 0 с т в т а, н а

добродЪтелитъ и на религиозностьта са вложени
въ насъ, за да видимъ, какъвъ чуденъ органъ на мъдростта
е човйзкъ.

,.Ммоешшш 4. Че всГЪки човъкъ се ражда
способенъ да. придо- способенъ да придобива познаниебт “”Й"" 3“ ““ 3 а н в щ а т а. това е ясно най-вече отъ туй,щигь. ”1033, личи ,

„„, туй, че тя че той е 10 б р а зъ Б 0 ж и: защото, ако обра-” “3 ““ш- зътъ е точенъ, той безъ друго п р и“; д с т а вя
1” по Образ” си“ чертитъ на своя си първообразъ,

или инакъ той не ще да е образъ. Понеже между другитъ
Божи свойства изплаква в с е 3 н а н и е т 0, то безъ друго ще

,;-
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:се отразява въ човтша нЪкое подобие на това свойство. И
защо не? Човтзкъ стои ПОСРСЪДЪ Бозкиитъ ддзла,
надаренъ съ сввтълъ умъ, който прилича на
килбовидно огледало, окачено въ стая и което
възприема въ себе си изображенията на всички
.нъща, разбира се на всички нЪща, които се намиратъ около
него; защото умътъ схваща не само това, що се намира
наблизо, но и приближава къмъ себе си отдалеченото (по
пространство и вртзмел, подига се на стърмнини, изслсЪдва.
скритото, разбулва покритото, мкчи се дори да постигне
това, що не се стига, до такъва стъпень му е присмщондсщо
безкрайно и безгранично. Да бЪха дадени на човЪка хиляд
години, въ течение на които да се обогатяваше постояни
съ нови познания и по такъвъ начинъ да постигаше едн
изъ друго, всъкога щйзше да остава мъсто за възприемане н .

нови прГБдмети. ЧовЪшкиятъ умъ има такъва вмйзстимость
която не може да се запълни, та ни се прувдставя като без-:
дъненъ, когато е работата да го пълнимъ съ знания. ТЪлото
ни е ограничено съ твърдъ тъсни прЪдЪли; гласътъ се
разпространява малко по-далече ; з р в и и е т 0 се ограничава .

(само отъ височината на небесния сводъ; на ума не. може
да се тури граница нито на небето, нито нЪкидъ задъ прв-
дЪлитъ на небето; той както се възвишава надъ небесата.
на небесата, така и се спуща подъ бездната на безднитъ, и
ако да бтвха хиляди пити по-високо и по дълбоко откол-
кото си, той пакъ би проникналъ въ тйзхъ съ невЪроятна
бързина. И ние ще ли утвърдяваме, че има ндзщо недосткпно
за него? че той е неспособенъ да вмгЪсти всичко?
“А*-Като “"КРоковмъ. 5. Философитъ сж нарекли чо-
вЪка микрокозмъ (което ще каже „свтзтъ въ
малко“ », който обема въ- сгкстенъ видъ всичко, що се

.прйдставя разхвърлено на далеко и на широко по макро-
козма 22), а че това е така, доказва се на друго мЪсто. И
така, умътъ на човЪка, който влиза въ сВГЪта, може най-
„добръ да се сравни съ сЪмето или зърното. И наистина, ако
и да не се сщързкатъ въ сЪмето формитъ на трйзвата или
.на дървото. но въ скщность въ него има тръва или дърво),
както става явно. когато хвърленото свие въ земята, пуща
“подъ себе си корени, а надъ себе си издапки, които пост!;
се прЪвръщатъ въ стъбло и клоне по силата, що се съцържа
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въ тЪхъ, покриватъ се съ листа и се украсяватъ съ цвЪтове-
и пл0дове. СлЪдователно, нЪма нужда да се внасят
въ човЪка възщо отвънъ, а тръбва да се развива, да се
разкрива, да се покаже значението по отдйзлно
на всичко онова, що има човЪкъ въ себе си въ.
заро д ишъ. По тази причина, както е познато, Питагоръ 23)
казвалъ, че човъку така е естествено да знае всичко, че ако,
се питаше разумно едно седмог0дишно момче за всички въ-
проси изъ цЪлата философия, то щЪше да може да отговори
точно на всичко, затова именно защото само свЪтлината на ра-
зума е достатъчна форма и мърка на всички неЪща; само че-
сега, слЪдъ грЪхопаданието, разумътъ, като се помрачава и
като се забръква, не умЪе да си даде свобода, а ония, които
базха длъжни да го освободятъ, още повече го забръкватъ.
Надаренъ съ чувства. 6. ОсвЪнъ това на разумнатадуша, която
живйзе въ насъ, са дадени органи, които приличатъ на ра-
зузнавачи и на доносчици, съ чиято помощь душата
слтщи за онова, що се намира вънъ отъ нея: зрЪнието,
слухътъ, мирисътъ. вкусътъ, опитътъ, така че отъ
нея не може да се укрие ни едно създание, гдЪто и да.

баде то. И понеже въ ВИДимия свЪтъ нйзма нищо такъво,
което не би могло да се види, чуе, помирише, вкусне и осЪти
и по тоя начинъ да се различи по скщество и качество, то
слъдва, че въ свЪта нйзма нищо, което не би могълъ да
обхване човйзкъ, надаренъ съ чувство и разумъ.
,. „обужшпотъ 7. Въ човдзка е вродена така също
жаждтазшие- жаждата за знания и не само спос об-
ностьта да пргЪнася трудъ, а и да се стреми къмъ.
него. Това се показва още въ първата дътска вЪзрасгь и
ни придружава въ течение на цЪлия животъ. Кой не желае
постоянно да слуша, да гледа, да прави къщо ново? Ной не

осЪща удоволствие да заминава всЪки день за нъккдъ, да.

бесЪдва съ нЪкого. да разпитва за нъщо-и самъ да разправя»
нйзщо? Накмсо казано, ето какъ става това: очитъ, уШитъ,
о и ип ъ т ъ, с амият ъ у мъ, като си търсятъ постоянно
храна, винаги излизатъчизъ себе си; и нищо не е-

по -несносно за живата прир0да, отколкото
празностьта и вцЪпеняването. А понеже невсЪ-

житъ дори се очудватъ на ученитъ мъже, не е ли това.
знакъ, че тъ чувствуватъ донЪгдсЪ прЪлестьта на естестве-

,.
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ното влЪчение? Самитъ тъ биха искали да взематъ участие
въ таа прйзлесть, да можаха да се надЪватъ на това. Но
като нъматъ такъва надежда, тъ въздишатъ и гледатъ съ
благоговйзние ония, които виждатъ, че стоятъ по-горъ отъ тЪхъ.
Затова “Мишката 8. ПримЪритъ на самоуцитъ по-
се „коити, „„, казватъ по най-нагледенъ начинъ,
достигатъ до разно- че човЪкъ, който се ръководи отъ
Образнотштт природата, може да достигне до

всичко. Защото нйзкои, които си били сами
на себе си учители, или (както казва Бернхардъ 24) сж имали
за учители джбоветъ и буковетв (като си се прЪдавали на.
размишления, когато си се разхождали изъ гората) си на-
прЪднали по тоя начинъ много повече отъ мнозина, които
съ голдзма мжка са учили при учители. Това не ни ли учи,
че на човйзка наистина е дадено всичко: и лампа, и екв-
тилникъ, и масло и огнило съ всички потрйзби; стига той да.

умЪе да съкне искри, да ги приема на праханьта, да запалва.
свЪтилника, и тутакси ще види въ най-възхитително врв-
лище чуднитъ съкровища на Божията празмкдрость, както
въ себе си, така ивъ голгЪмия свЪтъ (какъ е всичко раз-
прЪдгвлено по брой. мЪрка и тегло). Сега, когато въ него се

разпалва не вжтрЪшната свЪтлина, но отвънъ около него се
носнтъ свЪтилницитъ на чуждитъ мнйзния, не може и да бжде
инакъ, отъ както е т. е, така, като да се носитъ факли,
около нЪкого, който е затворенъ въ мрачна тъмница, и лж-
читъ на факлитъ да минаватъ пръзъ разтрогитъ, но да не
може да прониква витръ пълна свЪтлина. Това става така, както
казва Сенека 25): Въ насъ сж постъпки свиената на.
всички науки, и Богъ, като учитель, извежда)
способноститъ изъ скривалището имъ.
Нашитушсесш, 9. Сжщото ни учатъ и прЪдме-

им титъ, на които се уприличва наши-
1“ Съ “““, нтъ умъ. Не възприема ли земята (съ
която Писанието често сравнява нашето сърце) всбзка-
къвъ видъ сЪмена? Нима една и сжща градина не може
2 Съ градината. да се насади съ различни трЪви, цвЪтн, мириз-
"ливи растения? Разбира се, че може, ако градинарьтъ е

уменъ и трудолюбивъ. И колкото е по-голЪмо разнообра-
зието, толкова по-принтна е гледката за очитъ, толкова е по-
привликателна примамката за мирисане, толкова е по-силно

щата..
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опрЪсняванетоза сърцето. Аристотельж) е сравнилъ духа

з. въ празна дъска. на човъка съ празна дъска, на която не е

написано нищо, но всичко може да се напише. И тъй.както
на празната дъска всйзки писатель, който знае изкуството си,
може да пише, а всйзки живописецъ да нарисува, каквото му
се иска, та и въ човЪшки.я .умъ лесно може да начертае всичко
„оня, който е въщъ въ изкуството да обучава. Ако не се удава
винаги такъво нйзщо, отъ възрно по-вЪрно е, че вината не е

въ дъската (ако само не е нЪкакъ грапава“, а въ неумЪнието
на писача или на живописеца. Разликата е само тая, че на
дъската могатъ да се прокаратъ линии, доколкото позволяватъ

границитъ 11: когато пъкъ въ духа при безспирното вписване
и начертаване не може нигдъ да се намгЪри граница, защото
човйзшкиятъ духъ (както се каза по-рано) е безграниченъ.
4, СЪ „има „„- 10. Така сжщо сполучливо се сравнява
тосеотпечатшъбез- нашиятъ мозъкъ, работилницата на мислитъ,

”“"” “е“ш- съ восъка, на който се отпечатватъ печати
или отъ който се лтшятъ фигури. Защото. както восъкътъ,
който приема всйзка форма, допуща да се измЪнява евкакъ,
така и мозъкътъ, като възприема изображението на всички
праздмети, приема въ себе си всичко, що сЪДържа цълиятъ
свйзтъ. Съ това въ снщото вргЪме сполучливо се означава,
какво назщо е мисъль и какво нЪщо е нашето знание. Всичко,
което се докосне до врвнието ми, до слуха, мириса, вкуса
и опипа, явява се за мене като печатъ, чрЪзъ който се от-
печатва въ мозъка изображението на нЪщата, и при това до
толкова, щото ако дори се махне нЪщото отъ праздъ очитъ,
ушитйз, носа, рнката, изображението му остава въ мене и

трЪбва да остава, освЪнъ ако е произведено слабо впечатление
по небрЪжно внимание. Ако напримъръ съмъ погледналъ на
нъкой човЪкъ, или съмъ заприказалъ съ него, ако при на;-

туването съмъ видЪлъ планина. така, поле, гора, градъ и

др. т., ако нйзкога съмъ .чулъ гръмъ, музика, нЪкои рЪчи.
ако съмъ прочелъ внимателно нЪщо у назкой писатель: всичко
това се запечатва въ мозъка, така че всЪки пжть, когато се

яви споменъ за това въ душата ми, става така, като че сега

.стои праздъ очитъ ми, звучи въ ушитъ ми, осъща се отъ

вкуса и" пипането. Мозъкътъ, ако и да възприема едни отъ
тия впечатления по-отчетливо въ сравнение съ другитъ, или
ги пръъдставя съ по-голЪма ясность, или ги задържа въ себе

,.



„т.

„

 
 

дидактика 45 
си съ по-голГЪмо постоянство, при все това той възприема,
прйздставя и задържа всъко отъ тия впечатления по назкой
начинъ.
видимост, „„ „„ 11. Тукъ ние имаме чудно огледало на.

"евожиечт- прЪмндростьта Божия, която е могла да на-и

реди така, щото тази неособно голъма маса мозъкъ да.
е достатъчна за възприемане на хиляди хиляди образи. За-

щото въ мозъка ни се носи всичко, което всйзки отъ насъ.

(особно образованитйз) въ продължение на толкова години е
вид!;лъ, чулъ, вкусалъ, челъ, събиралъ чрЪзъ опитъ и умо-
зръние, и което встзки може да си припомни споредъ свой-
ството на дадения случай; това са именно образи на празд-
метитъ, които сме нЪкота видЪли, чули, осйзтили и пр.,.
лсдобия, отъ които снществуватъ хиляди шкти по хилядо и
които се умножаватъ до безкрайность, понеже ние всйзки.

день виждаме, чуваме, четемъ, опитваме и т. н. нЪщо ново..

Всичко това обаче се вмйзства въ мозъка ни. Колко е без-7

гранична тая пръмждрость на всемогжществото Божие! Со-

ломонъ се чуди, че всички рйзки текатъ въ морето, а пъкъ.
то се не се насища (Екл. 1, 7); и кой нтша да се чуди
на тая бездна на нашата паметь, която всичко изчерпва и.

всичко възвръща, а пъкъ никога не се напълва и никога
не се изпразнува? И така нашиятъ умъ е наистина по-голгЪмъ

отъ свйзта, както и това, което СЪдържа, трГЪбва безъ
друго да бжде по-голйзмо отъ онова, що съдържа..
„ш „„-„„О 12. Най-подиръ окото или огледа-

омешо лото праздставя най-съотвЪтно поюбие на.

нашия умъ. Каквото и да туримъ прЪдъ огледалото, отъ

какъвто видъ и цвйзтъ да е прйздметътъ, въ него из-

веднажъ се явява изображение, сходно напълно съ прЪдмета,

освйшъ когато пртздметътъ се приближава въ тъмнина, или

отзади, или се намира на много далечно разстояние, или

пъкъ когато се задържа или се разрушава впечатлението:

отъ безпокойство; въ такъвъ случай, тргЪбва да признаемъ,

изображението не сполучва. Но азъ говоря за такъвъ случай,.

който обикновено става при естествения редъ на нйзщата,

когато има свЪтлина и прГЪдметътъ се приближава. Както.

нйзма нужда да се пртзсилва окото, за да се отваря и да

гледа прйздмета, защото то само отъ себе си (като осЪща.

жаж да къмъ свйзтлината) се наслаждава съ радость отъ съзер-
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цанието и успйзва на връме навсйзкждъ (ако го не смуща-
ватъ само съ безбройно натрупване отведнажъ на много
прЪдмети), и никога не може да се насити да гледа; смщо
така и умътъ ни жаднЪе за првдмети. отваря се самъ отъ
себе си, самъ иска да съзерцава, самъ възприема всичко,
даже тегли всичко къмъ себе си, навсйзкмдъ неуморенъ, ако
само не е отрупанъ съ множество образи, но послЪднитъ му
се пръдставятъ единъ слъдъ Други по надлеженъ редъ.„ „рими„ „„ „„ 13. Че нравствената хармония е

ренъ на нравст-е- естествена у човйзка, са виждали"“”“? “ ““““ дори и езичницитъ, ако и да не са
знаяли другъ свтзтъ, даденъ отъ Бога, както и по-надежденъ
патевоцитель къмъ възчния животъ, и са. приемали (въ на-
празно опитване) тъчзи искрици за факли. Цицеронъ казва:
„На духа ни са вродени стзмената на добродйзте-
литъ, и ако можаха да израстнатъ, самата при-
р0да щъше да ни докара до блаженъ животъ“.
(Много казано!). „А сега, щомъ ни извадятъ на свдзтъ
и ние стжпимъ въ“ живота, постоянно се въчртимъ
всрЪдъ встзка развала, така че ни се струва, като
че всмукваме съ майчиното си млЪко заблужде-
н и я т а“. (Туск. бесЪд. 1П *. А че наистина нтЪкои добродв-
тели се раждатъ заедно съ човЪка, може да се заключи отъ
два дов0да: първо, всъки човЪкъ се наслаждава
отъ хармонията, второ, и самъ човйзкъ не е друго
освъшъ хармония, ватръ и вънъ отъ себе си.
„Отноттойю 14. Очевидно е, че човЪкъ се

всЪкмАЪ се хшслаж. наслаждава ОТЪ ХЗРМОНИЯТЗ И ЖЗДНО““ти"“ “ ““““ с е с т р е м и к ъ мъ н е я. Бой не Ще осГЪщакоето се Вт“
сладость, като гледа красивъ човйзкъ, строенъ

конь, прЪкрасна статуя, привлЪкателна картина? Ами отъ
гдъ е това, ако не е отъ обстоятелството, че отношенията
на отдунлнитъ части и цвътове произвеждатъ приятно впечат-
ление ? И въ това се състои най-естествената услада на очитъ.
Чуве се Питамъ по-нататъкъ, н а кчог 0 Н е д“13 Й С Т В У В а МУ 3 И"
к а т а? А защо е това? Разбира "се затуй, че хармонията на
вкуса. се тоноветъ произвеясда приятно съзвучие. Н 0 м у н е с и
вкусни хубаво приготвенитъ ястия? Това. е за-
“туй, че смтюването на вкуснитъ приправи по надлеженъ редъ
дразни приятно небцето. Всйзки осйзща удоволствие отъ

,-
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опипва се умъре на т оплин а, отъ умйзренъ с тудъ, отъ умгЪ-
рена почивка и движение на членоветъ. Защо? Не
затова ли, че всичко умЪрено въ природата е благотворно
и полезно, а всичко неумЪрено е враждебно и врЪдно ?

Въсшшъдобротш. Не само това, но ние обичаме дори
добролгвтелитъ си единъ на други (защото и ония,
които идвматъ добродЪтели, се чудятъ на добродътелитъ на
другитъ, макаръ и да не имъ подражаватъ, като считатъ за нео-
гборими своитъ извратени навици): защо ли не ги обича никой у
себе си? Наистина ние сме слйзпи, ако не приз-
наемъ, че въ насъ лежатъ коренитъ на всйзка
хармониж
„„Коттойншрд 15. Ала и самъ човъкънеенищо
самъ въ себе еп-по друго освтзнъ хармония, както по
“нощ““ ““ ““от" тълото си, така и по дущат а си. Защото

както цйзлата вселена прЪдставя подобие на грамаденъ
часовникъ, съставенъ толкова изкусно отъ безброй колела и

звукови уреди, че Изобщо за непртзкжсване и за хармония
на движенията едната часть отъ тия колела обхваща другата.
така е и човЪкъ. Защото, що се отнася до тЪлот о,
направено съ чудно изкуство, първиятъ двигатель въ
него е сърцето, изворъ на живота и на дъйствията, отъ
което другитъ членове приематъ движение и мЪрка за движе-
ние. Тежинатапъкъ, която произвежда движение, е м о в ъ к ъ т ъ,
който чртззъ нервитъ, като съ връви, притегля и отпуща
другитъ колела (членоветЪ). А разнообразието на вктрйзшнитъ
и на външнитъ дЪйности е именно съразмйзрното отношение
на движенията.

Така и по отношение 16. Въ душе внит ъ движения глав-
на душата. н 0 т 0 в о ле ло е во-лята; тежинитъ, които

движатъ, сж желанията и страститъ, които скланятъ волята
ту въ една, ту въ друга страна ; припънътъ, който затваря
и отваря движенията, е р азумът ъ, който измйзрва и опрйз-
дйзля, какво, гдъ и до каква граница трЪбва да се знае и
да се избйзгва. Другитъ движения на душата си- нйзщо като
по-малки колела, които слувдватъ подиръ главното колело.
Затова, ако не се прибави доста голЪма тежина на жела-
нията и страститъ и ако припънътъ, т. е. разсидъкътъ, се

отваря и затваря правилно, не може да не послЪдва хармо-
ния и съзвучие на добродътелитъ, именно надлежно сит.-
шение отъ дйзйствия и страдания.
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нарушен“, хармония 17. И така човйзкъ въ снщноств-
ножедабждеотново не е нищо друго освЪнъ хармония"

възстановена самъ въ себе си. Затова както за часов-»
ника или за нвкой музикаленъ инструментъ, който е напра-
венъ отъ нЪкой опитенъ майсторъ, и се развали, ние не
казваме тутакси, че е негоденъ вече (той може да се поправи),.
така и за човъка, ако и да е разваленъ чрйззъ грЪхопада-
нието, трйзбва да се твърди, че съ Божията помощь той,
може да се поправи съ извгЪстни срйздства,
Ш.Чекорепитьнаре- 18" че КОРеНИТЕБ на! рееЛИГИОЗ-
“дтомостьтадежатъ НОСТЪТЗ. Л ОШЗТЪ ВЪ ЧОВБКЗ, ОТЪ ПРИ-*въ човЪкл, доказва се:

1 чрЪзъ сжщностьта на р О Д 8” Т 3, Доказва се СЪ ТУЙ7 че ТОЙ е
образа. 0 б р а 3 ъ Б 0 ж и. Защото образътъ заклю-

чава въ себе си подобие, а пъкъ подобното се радва на.
подобното, както гласи неизмйзниятъ законъ на всички
нйща (Сир. 13, 19). И понеже човЪкъ нъма нищо подобно
на себе си, освЪнъ Оня, по Чийто образъ е сътворенъ, отъ.
тукъ слЪдва, че нъма нищо такъво, къмъ което той би
могълъ да насочва главнитъ си желания, освйзнъ изворътъ,
изъ който е той произлйззълъ; само тоя изворъ да е доста-
тъчно ясенъ.
2.ЧрЪзъ вродено,” 19. Това се вщи така снщо отъ при-»

всички почитание къмъ лавра на езичницитъ, които, като не са били
Божествотт научени на словото Божие, Признавали си,.

само по тайното побужданс на природата, божеството,.
почитали си. го и сж благоговйзяли прйдъ него, макаръ и да си.
се заблуждавали въ броя и въ начина на поклонението. „Всичк и,

човЪци иматъ понятие за боговетъ и всички назна-
чаватъ най-високото мЪсто нансвкое познато божест-
вено скщес тв о,“ пише Аристотель (За небето, кн. 1, гл.
З). АСенека казва: Богопочитанието се заключава.
прЪди всичко въ вйрата въ боговетъ, послъ да
имъ се усвои приличното величие и благость,
безъ която нЪма величие, да се знае, че тъ сто-
ятъ надъ свЪта, управляватъ вселената, като-
свой имотъ, и се грижатъ за човЪшкия родъ“
(Писмо 96». Колко е близо това до думитт, на апостола (Евр.
11, 6): Потръбно е, щото, който Иде къмъ Бога,
да вйрва, че Той е и ще въздаде наоня,койтоГо
търси

„
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3. ЧрЪвъ стремежъ 20. Платонъ 27)казва така: Богъ“
въмъвпешето благо е висшето благо, по-високо отъ встъ-

(“оетоевогъ)* ка скщность и отъ всдзка прир0да,
къмъ което всичко се стреми“ (въ диал. „Тимей).“
Цицеронъ подтвърдява тази истина (че Богъ е висшето благо,
къмъ което се стреми всичко), като казва: „Природата
е първа учителница на благочестието“ (За при-
родата на боговетъ кн. 1). Затова именно, (както пише
Лактанций 25) кн. 4, гл. 28) не се раждеме на свЪта
подъ условие, че ще принаснме Богу, който ни
е създалъ, справедливо и длъжимо послушание,
ще знаемъ само Него и ще слтЪдваме само по-
диръ Него. По силата на тая връзка на благо-
честието ние сме длъжни праздъ Бога и сме
свързани съ Него, оттукъ е получила името си
и самата религии”).
Което „„ унищожиш 21. Ако и тртЗбва да се признае, че онн
дорнчраззъ падението естественъ стремежъ къмъ Бога, като къмъ
““ ““М“” род“” висше благо, се е изопачилъ отъ грЪхопа-

дането и се е изрошлъ въ нтзкакво въртение, което съ соб-
ствена сила не може никога да дойде отново въ правилно по-
ложение, но пакъ у ония човтщи, които Богъ отново про-
свйзщава съ Словото Си и съ Духа Си, тон стремежъ дотол-
кова се изострюва, щото Давщъ можеше да възклицава къмъ
Бога: „Кого имамъ на небето освЪнъ Тебе? Съ
Тебе нищо не искамъ на земята. Моята плътъ и

моето сърдце изнемощнва. Богъ е твърдината
на моето сърдце и частьта ми навЪки (Псал. 73,
25, 26).
Затова безбожно е да 22. И така, когато се наканваме да обсаж-

“ се търси възражение „ , , „ .

„реши стремежа към даме сръдствата про гивъ развалат а, нека
благочестие. никой не ни туря въ възразкенинТа раз-

вала, защото Богъ иска да н унищожи съ Духа Си чрЪзъ

установени сръдства. Както на Новух0доносора, се пакъ е

била оставена надежда, че ще се възвърне у него човйзшкинтъ

умъ и дарътъ на царското достоинство, щомъ признае властъта
на небесата, макаръ че му си били отнети човвшкитъ чувства
и му е било дадено звЪрско сърдце (Ден. 4, 23), така и
намъ, отреденитъ дървета на Божин рай,“ ни са оставени

коренитъ, които могатъ отново да пустнатъ издънки, ако
4.
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падне върху имъ дъждътъ и лжчътъ на Божията милость. Нима
Богъ, тутакси с.л“вдъ гртзхопаданието и слъдъ възвъстеното
изпъждане (наказанието съ смърть), не насади отново въ
сърдцата младочкитъ на нова милость (като обЪща благосло-
венното сЪмеХ. Нима той не прати Сина Си, за да възста-
нови чрйззъ Него падналото?
„не „ми да се 23. Срамотно И безбожно е и

опълчвастзрнятъ служи като нвенъ знакъ на небла-АШЪЦРОТШШШ“ годарность това, гдйто ние посто-янно твърдимъ за развалата и пръмълчаваме за
възражданието, признаване въ себе силата на
стария Адамъ, а не осЪщаме силата на новия -
Хр и от а. Апостолътъ пъкъ отъ свое име и отъ името на
възроденитъ казва: Азъ мога всичко чръзъ Оно-
гози, който ми дава сила чрйззъ Христа (Фил. 4,
13). Ако е възможно, щото клонче, което е присадено на
върба, трънъ или на ДРУго горско дърво, да даде израстъци
и пл0дове, защо пъкъ да не израства, когато е присадено на
собственото си коренче. Срв. доказателствата на аностола
(Рим. 11, 20). Освънъ това, ако Богъ може отъкамъни
да въздигне чеда на Аврама (Мат. 3, 9), то защо да
не пробуди къмъ всико благо дъло хората, които още отна-
чало на творението си били направени синове Божии, а
пъкъ чрйззъ Христа отново са били подновени и са се въз-
родили чръзъ Духа на благ0датьта.

Божият благодать 24. 0, да се пазимъ да ограничаване Бо-
не трЪбва да се „ра- жинта благодать, които Той е готовъ да из-
Шавауадасепрнет лъе щедро надъ насъ! Защото ако ние, коитосъ благодарности». сме съединени чрЪзъ вуЪра съ Христа и сме
одарени чртззъ духа на усиновнванието, ако ние, казвамъ,
ще твърдимъ, че заедно съ нашето свие не сме годни за
Божието царство, то какъ Христосъ е могълъ да каже за.
дъцата, че тЪхно е Божието царство? Накъ е мо-
гълъ Той да ни посочи ттзхъ, като заповъдва да се
првобърнемъ и да бидемъ като дгЪца,“ ако искаме
да влйзземъ въ царството небесно (Мат. 18, 3)? Бакъ
може апостолътъ да нарича дъната на християнин];
(ако дори единъ отъ родтителитт, е втруещъ) свети и да
отрича дори, че тъ си нечисти (1 Бор. 7, 14)? Апос-
толътъ се осмйлва да твърди дори за ония, които въ сищ-
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пость са били обрЪменени съ най-тежки пороци: И такива
са били назкои отъ васъ; но вие се омихте, се
осветихте, се оправдахтесъиметона Господа на-
шего Исуса Христа и съ Духа на Бога нашего (1

Бор. 6, 11). Затова когато ние, като искаме за християн-
скитъ дъца (не за потомствотона стария Адамъ, а за въз-
ражданието на новия Адамъ, за Божиитъ дувца, малкитъ
христови братя и сестри) образование, казваме, че тъ сж
годни да възприематъ сгХзмето на вЪчностьта, то може ли да
се покаже това нЪкому невъзможно? Ние, както се знае, не

търсимъ плодове у дивата маслина, а отиваме Да помагаме
на првено присаденитъ калеми на дървото на живота, за да
дадатъ плодове, като оставатъ на това дърво.

>

Замюченне. Нека знаемъ, че но е естествено за
тчовдзка да стане чрГЪзъ блаГОдатьта на Све-
тия Духъ мндъръ, нравственъ, светъ, отколкото
да даде възможность на придошлата изврате-
ность да задържи движението му напрйздъ. За-
щото всйзко НЪЩо лесно се възвръща къмъ природата си. А
това е то, за което говори Писанието: Мждростьта
лесно се съзерцаваотъ любещитъ я и се намира
:отъ търсещитъ я; тя дори излиза праздъ ония,
които искатъ да я познаятъ. Оня, войтоя търси
отъ ранна сутринь не ще се умори, защото щея
намври, че стои пръдъ вратата му (Прайм. 6, 13,
14). Познати сж защо така думитъ на Венузийския поетът):

Бой отъ човйзцитъ е до толкова дивъ, та не
може да се опитоми, ако само прЪкланя търпе-
ливо слуха си къмъ учението.

Тлава шеста
ЧовЪкъ трЪбва да получи образование, ако иска да

стане човвкъ.„тт „ще „е „, 1. Както видвхме, природата дава на
плодове. човгЪка е*Ъмената на знанието, „нравстве-

ностьта и религията, а не дава самото знание, добро-
дътелитъ, религията. ТЪзи послйзднитъ се печелятъ чрЪзъ.
молитва, учение и дЪйность. Затова доста сполучливо е опръд
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дЪлилъ нЪкой човъка, като животно, способно за учение,
понеже той не може да станечовъкъцайко не се обучава.

2. Що се отнася до истинското знание,
само на Бога о свойствено да знае всичко безъ

и.“
Заедно/съ човЪка. се

ражда. способностьта.
към знание не са- начало, безъ пр0дълзкение, безъ край, съ едно

МОТО знание.
просто прЪглезкдане. Това не е могло да се

даде на човЪка и на ангела, защото безкрайностьта и вълч-

ностьта т. е. божественостьта не е могла да имъ се даде.
За ангелитъ и за човъка е достатъчно и онова отличие, че
тъ са получили острота на ума, чрЪзъ която могатъ да но-
стигатъ Божитъ дъла и 110 тоя начинъ да събиратъ съкро-
вище отъ познания. Затова за ангелитъ се знае, че тт. се-

учатъ чръзъ съзерцание (1. Петра 1, 12. Ефес. 3, 10. 1

Царства 22, 20. Нова 1. 6) и оттукъ тъжното познание,
както и нашето, е опитно.
Чечовъкътръбш „, З. И така, нека никой не мисли, че

бъде обтразовгшъза да истински човъкъ може да биде оня, който-
бмв ::..?Гпот- не е наученъ да изпълнява рольта на чо-
1.Прин1ьрътънмру- възка, т е. не е образуванъ за да върши.”Ъ ““да““- това, що прави човъка човйзкъ. Това се

ВИДИ отъ примъритъ на всички ония създания,.
които, ако и да са назначени за полза на човсЪка,
не са пригодени за това, ако не се прЪработятъ.
отъ човЪшката рака. Напримъръ, камънитъ снществуватъ,
за да служатъ за направа на домове, кули, стЪни, стълбове-
п др. т.; но тъ само тогава служатъ за тая цъль, когато
си изкъртени, одЪлани, сложени съ ръката ни. Така и мар-
гаритътъ и сккпитъ камъни, назначени за украшение.
на човлвка. се рънкатъ, се гладятъ, се излъскватъ; мета-
л и тъ, създадени За особно употртЗбение въ живота ни, трЪбва.
да се изкопаватъ, да се" топятъ, да се очистятъ, да се отли-
ватъ и да се коватъ по различснъ начинъ. Безъ това тъ би
били за насъ по-малко полезни дори отъ обикновената пръсть.
Отъ растенията ние добиваме храна, питие, лйзкове, но
пакъ, като се съятъ зърненитъ растения, копаятъ, косятъ,
върхатъ, мелятъ, а дърветата - се садятъ, подрйззватъ, то-
рятъ, пл0доветъ имъ се бератъ, сушатъ и пр.; а онова отъ
което ще се вади лъгкъ, трЪбва да се подложи на най-разно-
видно прЪдваритслно пртзработване. Животнитъ, особно
ония, които се отличаватъ по сила и бързина, нагледъ са
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способни сами по себе си за всичко, но ако нЪкой поиска
да се ползува отъ тйзхната работна сила, за която и си. да-
дени на човЪка, той тръбна да ги п0дготви прЪдварително
чрйззъ належащи упражнения. ЗабЪлЪжете само: коньтъ е

роденъ г0денъ за война, волътъ - за впрЪгане, оселътъ -
за носене тежини, кучето - за пазене и за ловъ, соколътъ
и нотребътъ - за ловене на птици и проч., и при все това,
ако не ги упражннтъ всЪко споредъ свойствената му работа,
нЪма да бкдатъ годни за работата си.
2.1[рпм15ръгъпьсамця 4. ЧовЪкъ споредъ тълото си е
човдзвъпоогнощеппе прЪдназначенъ за трудъ; при все““М““ това ние виждаме,че заедно съ него
се ражда само една способность: той трЪбва да се

учи малко по малко да сйзди, да стои, да ходи и да си движи
рицЪтъ за да извършва едни или други дЪйствин. Отгдт.
пъкъ умътъ ни щтше да получи такова пръдимство, щото
безъ прйздварително п0дготвнне, чръзъ себе си и огъ себе си
да стане съвършенъ? Ала такъвъ е общиятъ законъ на всичко
сътворено: да взема начълото си отъ ниЩо и само постъ-
пенно да се подига, както откъмъ скщностьта, така и от-к
къмъ дЪйствието. Защото и за ангелитъ, които по съвър-
шенство си. най-близко до Бога, се знае, че тъ не всичко
знантъ, а постъпенно успЪватъ въ познаване на Божията!
прЪмкдрость, както показахме малко по-рано. .,]

3.Ипонежечов*ькъдо 5. Ясно е. че за човЪка вече до?1

грехотюпттзбва- грЪхопаданието е било отворено
.ко еда се упражнява по- .,. -

.

„ечетръбмдсеупра, училище въ рая, въ което тои трЪб-
жнява сега пъп. ваше малко по малко да успЪва. За-

рззшт“ щото първитъ човйзци, ако и да имаха спо-
собность да ходнтъ, да говорятъ и да мислитъ, нгЪмали си

още познание за вещитъ, което познание повече или по-малко

произлиза отъ опита; това се вижда отъ разговоритъ на Ева
съ змията: ако ти бЪШе по-богата съ опитъ, не щЪше току-
така да почне съ нея да разговаря, като знае, че ръттьта
не е свойствена на това животно и че тукъ се крие
нЪкоя измама. Ала сега, когато сме развалени, много по-

,

* голЪма е необходностьта да се учимъ нъ всичко, що тртзбва
да знаемъ, понеже въ сищность ние донасяме съ себе си.
чистъ умъ, като гола дъска, И не умЪемъ нищо да правимъ,
да говоримъ и да разбираме, а всичко това трЪбва да се
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Пробужда отъ основа. Ала това е за насъ сега много по-
мжчно, отколкото щеше да бжде, ако бъзхме съвърШен-
ни, понеже и вещитъ сж затъмнени за насъ и ези-
цитъ сж смЪсени (така че намазсто единъ езикъ трЪбва
да се изучватъ вече нЪколко, ако нЪкой иска зарадъ нау- “

ката да се отнесе до различни човтщи, живи и мъртви),
дори и майчинитъ езици сж станали много по-забъркани, п:
нищо не се ражда съ насъ.
прдмртъ „отит, 6. Има примЪри, че нЪкои човЪЦи,
чечовчзкъбезъвъзпн- отвлечени въ дЪтинство отъ диви
таниенеставщруго звърове и възпитани срЪдъ тЪхъ,““щоотнъзщъ не сж знаяли повече отъ тия нера-
зумни създания и дори въ езика, движението на.
ржцЪтъ и нозйзтъ не сж се различавали отъ звЪ-
роветъ, ако не имъ се е случвало да попаднатъ
малко между човЪцитъ. Ще дамъ нЪколко примйзра.
Около 1540 година въ едно хесенско село, разположено
всръдъ голйма гора, се изгубило по непръглеждане отъ
страна на родителитъ “едно триг0дишно дЪте. нъколко
години СЛЪдъловаселянитъ забавлъжали, че заедно съ въл-
цитт. бЪга и едно животно, което не приличало на послЪд-
нитъ; то било четириного, ала приличало на човйзкъ. Когато
се пръсналъ такъвъ Слухъ, началникътъ на оная мЪстность
заповЪдалъ да се оПита, дали не може по нЪкойначинъ да
се хване това животно. Селенитъ хванали звърчето и го
завели при началника, а по-послъ и при Ландграфа въ
Населъ. Когато го довели въ княжнския дворъ, то се измък-
Нало-изь ржцътъ на водачитъ, избЪгало и се скрило подъ
масата, като се огледвало сърдито оттамъ и виело грозно.
Князътъ заповъдалъ да го държатъ между хората. Малко по
Малко звЪрчето - дайте взело да се усмирява, сетят. да се
изправя на заднитъ си крака и да хеди на два крака, най-
педиръ почнало да говори разумно и да става човъкъ. Послъ
то разправило доколкото е могло да помни, че било заклет
чено и отхранено отъ вълции сетнъ ходило съ тъхъ за
плячка. Тази история се описва отъ М. Дресера въ кни-
гата му за новото и старото възпитание; за нея споменава
и Бамерарий, при която прибавя и друга история. Гулар-
ций 31) ”пъкъ (въ съчинението „Чудесата на нашия втзкъ“)
пише, че въ 1563 година въ Галия (Франция) назколко бла-
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гороцници отишли на ловъ и, слъздъ като убили дванайсетъ
вълка, хванали най-подиръ въ мрдззка едно дЪте, на около
седемь години, голо, съ жълта кожа и кмдрава коса. Ног-
титъ му са били закривени като на орелъ, гласъ нймало
съвсъмъ, а издавало едно нечленораздЪлно мукане. Когато
го докарали въ кулата, съ сила сполучили да го вържатъ
съ окови, защото било много диво; ала като го държали
нуьколко дена гладно, то почнало да се смирява, а на седмия
мъсецъ заговорило. Развеждали го по градоветъ да го показ-
ватъ съ не малка печалба за стопанитъ му. Най-подиръ
едни бъдни Хора го осиновили. Истина е инди това, що
писалъ Платонъ („За законитъ,“ книга 6,: ЧовЪкъ е най-
мирното и най-божествено животно, ако е усми-
ренъ отъ истинск о възпитание; ала безъ възпи-
тание или съ лошо възпитание той е най свирдз-пото отъ всички животни, каквито се въдитъ
н а 3 е мн т а.
„„ „питие се 7. Ето какво трЪбва да се казке

нуждая-тъ изобщо за това, че образованието е
1, Тинта н даровн- по т р 4; 6 н 0 за в сич к и. Ако сега разгле-Тт! даме различнитъ качества на човйзцитв, ше

намъримъ снщото. Кой ще оспорва, че възпит а нието е 
потрдзбно на глупавитъ. на ла се огмахне прирбйт
имъ тнпостьта. Ала даровититъ въ скщностъ още по-тждантъ отъ възпитание поне зна-
телнинтъ умъ, ако не се занемава съ полезното, ще се
занемава съ безполезното, опакото, врдздното. Както полето,
колкото е по-плодородно, толкова по-изобидно ражда търнп
и бодили, така и голъмата дарба е пълна съ опаки мисли,
ако не се поене съ сдамена отъ мндроств и добрОдТЪтели.
Ако на воденицата, които работи, не се донесе достатъчно
количество зърно,-материалъ за брашно, тя сама себе си ще
изтрие и, като се тринтъ камънитъ, се подига безполезенъ
прахъ, съ шумъ и тртксъкъ. и дори се повреждатъ и разеди-
ннватъ отдйлнитъ и части; сащо така и дън т е л н и и т ъ у мъ,
лишенъ отъ сериозна работа, ще се зарнне въ праздни,
опаки и връдни нъща и ще стане причина на своята загуба.
2, пошта"винт, 8. Какво си богатитъ безъ мндрость.
ако не свини, отхранени съ трици? Какво са бЪднитъ безъ
разбиране на къщата, ако не если, оснденн да нослтъ

  
]
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товари? Какво назщо е необученъ красавецъ, ако не
папагалъ, украсенъ съ пера, или, както е казалъ нЪкой,златенъ калъфъ, въ който е пъхнать куршуменъножъ?
3, Опи, „, „„то ще 9. На ония, на които нъкога ще се
се падне Аа стоят на падне да стонтъ на чело на другитъ, каточело на. другим; и ония„ „„то ще „е „ще” царетъ, князетъ, чиновницитъ, църковнитъ

да се “опишат служители и ученитъ, толкова е беобХОДимо
прЪди всичко да се проникнатъ отъ мпдрость, "колкото е
необходимо на водача да има очи, на прЪводача -- езикъ,
на тръбата - звукъ, на меча -острие. И и Од а н н И Ц И т ъ
тртзбва еднакво да бмдатъ просвЪтени, за да
умъитъ благоразумно да се покорнватъ на ммдритъ заповЪд-
ници, т. е. не по принуда, по магарешка покорностъ,
а доброволно, отъ любовь къмъ реда. 3 а щ 0 т 0 н и т 0 с ъ
викъ, ни то съ затворъ, нито съ биене, но съ
разумъ трЪбва да се рнководи разумното съз-
д а н и е. Ако това не става така, безчестието имъ пада и на
Бога, Който еднакво е вложилъ въ тЪхъ образа Си; и човйзш-
китъ двата ще бмдатъ пълни отъ насилил и безпокойства,
както се случва въ снщность.

И така, всички без„ 10. И така, нека приемемъ, че всички,
изключение трЪбва да които си. се родили като хора, се нуждаатъ“му““ ““““"е- отъ възпитание, понеже са пръдназначени
да бндатъ хора, а не диви звЪрове, неразумни животни или
груби идоли. Оттукъ слЪдва и това, ч е в с 1: к и н а д м и н ав а
другнтъ дотолкова, доколкото се е упражнивалъ
п 0 в е ч е 0 тъ т ъ х ъ. Нека думитъ на Прйзмндрия бмдатъ
като заключение на тая глава: В 0 й т 0 п р т. 3 и р а ми-
дростьта и наставлението е нещастенъ. и на-
деж д ат а имъ (да достигнатъ цЪльта си) е праздна, и
трудоветъ имъ си. безплодни, и дчзлата имъ без-
и 0 л е 3 н и (ПрЪммд-р. 3, 11).

Глава седма.
Образованието на човЪка най-удобно се извършва

въ първата възрасть; то може да се извърши дори само
” въ тая възрасть.

Сходствотопа чЪвЪка 1 ОТЪ казаното се ВИДИ, Че ЧОВГЪЕЪ и
съ растението. дървото се намираТЪ ВЪ еднакво положение.

,.
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Както плодното дърво (вбълкат а, крушата, смок и-
.н а т а, л 0 3 а т а), ако И да може да израстне само отъ себе
си и чрЪзъ себе си, но въ диво състояние ще даде дивъ
:плодъ, а за да даде приятни и сладки плодове, то трЪбва
.да се присади, да се полива, да се урйззва отъ опитенъ
"градинарь; така и човЪкъ, ако и да се подига самъ до чо-
въшкия образъ (както ВССЪБО животно приема съотвЪтнин си
образъ), ала той не може да се пщигне до стъпеньта на р а-
зумно, мждро, нравствено и благочестиво скще-
с т в о, безъ прЪдварително присаждане на калемитъ на мъдро-
-стьта, нравственостьта и благочестието. Сега тръбна да
покажемъ, че такъво присаждане тръбва да става,
„докато растенията си още съвсйзмъ млади.
обриви„тпа-чо, 2. Това положение има шесть ос-

вЪкатрМвадаее нования по отношение на човЪка.
“““““иървш Първо, неизвЪстностьта на тоя жи-

възрасть.
,„ППРШШ „„ „„ вотъ, защото се знае, че ще да го оста-
извЪствостьта на тоя вимъ, ала кога и щъ, не се знае. Да бн-

ж"”0““ дешъ пъкъ грабнатъ отъ смъртьта,
като не си приготвенъ,е толкова опасна работа,
че не може вече съ нищо да се поправи. Защото
сегашното врйзме затова и е дадено, за да спе-
чели човъкъ Божията благодатъ или дан изгуби
НЗВГБЕИ. Защото както въ утробата на майката човъшкото
=тЪло се образува така, че ако не се изнесе оттамъ нЪкой
членъ, то прЪзъ италия животъ тт>лото остава безъ него,
сищо така бива и съ душата ни до като живйзе въ тйзлото:
тя се образува за да познаемъ Бога и да се съюзимъ съ Него,
така че ако нЪкой не достигне това тукъ, то слйздъ като
излъзе тя отъ тЪлото, нЪма вече ни врйзме, ни мазето за
това. Понеже тукъ е въпросъ за една работа отъ много
.голЪма важность, потртзбна е най-голйзма бързина за да се

посрЪщнатъ тиа прашки.
„Зашбмечткъ З. Но ако дори не ни притис-
Щтгтенъкътжв- ваше смъртьта, която ни плаши, и

тейска дЪйность пращи ,
да„„еведцъй. ако отхме увйзрени, че твърдъ дълго

ствувв- ще се продължи животътъ ни,пакъ
образованието тръбваше да почва рано, защото
животътъ трГЪбва да бъде прЪкаранъ не въ уче-
ние, а въ дъйность. Оттукъ слЪдва, че трЪбва да се
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приготвимъ колкото се може по-рано за житейска дъйность, за
да не се случи да я зарувжемъ прГЪди да се научимъ да дъй-
ствуваме. Но ако нйзкой дори и да иска да прЪкара цълия
си животъ въ учение, то множеството на прЪдметитъ, които.
Творецътъ е разсЪялъ за да се възбужда удоволствие за из-
слЪдвание, е така безкрайно, че, ако нЪкому се паднЪше да.
доживйзе колкото Несторъ. винаги щъше да има твърдъ по-
лезни занятия, като искарва наявъ насЪкждъ скрититъ бо-
гатства на Божията празмхдрость и като си приготвя отъ
тъхъ срйдства за щастливъ животъ. С л в д 0 в а т е л н 0, ч у в-
ствата на човгвка за разгледване на къщата трЪбва
да се отварятъ рано понеже той трЪбва много
нЪщо да познае, да прЪтърпи и да изпълни въ»
течение на живота си. .

3, Всичко, „като „ 4. Всички създания, които се-като най-дет се раждатъ иматъ тая особность, чеподдава нз образование. „докогато ск. нЪжни, наи-лесно се
прЪгжватъ и приематъ каква да е форма: като
заякнатъ пъкъ, не се ПОДдаватъ вече. Мекиятъ
в осъкъ може лесно да се гъне и лЪпи, а твърдиятъ-лесно
се троши. Младото дръвче се поддава на посажданеГ”
ЦОДрЪзване, гжнено на различни страни.! Който иска даа
закриви л м къ отъ дърво, тръбва да вземе зелено и младо.
дърво, защото старото, сухото, чепатото не може да се криви.
Пръснитъ яйц а, кога се мжтятъ, скоро се стоплятъ и даватъ
пилци; отъ стари яйца напусто ще чакаме пилци. Джамбази-
нътъ, който иска да научи коня, земледълецътъ --> вол а,.
ловецътъ - к у ч е т 0 и я с т р е 6 а на работа (както мечка-
ринътъ -. м е н к а т а да играе, старата жена с в р ак а т а,
в р а н а т а или н а на г ала -- да подражаватъ човъшкиятъ.
гласъ) избиратъ млади и малки животни; ако взематъ стари,
всичкитъ имъ трудове ще отидатъ напусто.

5. Всичко това се прилага еднакво и
къмъ човЪка, защото мозъкътъ му (по-рано

казахме, че той прилича на восъкъ, като възприема чръзъ
органитв на чувствата образитъ на нйщата) въ дЪтската
възрасть изобщо е влаженъ и мекъ и е способенъ да въз-
приеме, всички образи, които срйщне: пост!; той постъпенно
съхне и твърде, така че, както показва опитътъ, по-мжчно-
се запечатватъ или се връзватъ въ него къщата. Оттукъ си

Така. и самнятъ човйзкъ.

,.

...а--Аз.
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и познатитъ думи на Цицерона: дЪцата бързо схва-
щатъ безбройни прдздмети. Така и рицътЪИ другите
членове само въ дътскитъ години, докато нервитъ си меки,
се п0ддаватъ на упражнения въ изкуствата и въ работитъ.
Ако иска нЪкой да стане добъръ писецъ, живописецъ, шивачъ,
ковачъ, музикантинъ и т. н., той трЪбва да се занимава съ.

своето изкуство отъ млади години, докато фантазията е

полвижна и пръститъ си гввкави, инакъ той никога нищо-
не може научи. Сжщо така и благочестието тръбва да се"
насади въ първитъ години въ она, въ чието сърдце то

тръбва да пустне корени; когото искаме да възпитваме

хармонически въ изящни нрави, трйзбва да го одгЪлваме

въ плажната му възрасть; който трйзбва да прави голЪми

успйзхи въ занятията съ мндростьта, чувствата му тръбва
да бждатъ отворени за всичко още на млади години, докато.

олушевението е горещо, „способноститъ бистри и паметьта
силна. Срамотно и смйзшно е да сйзди старецъ на.

училищния чинъ; юношата трЪбва да се учи, а старе-
цътъ да се ползува отъ онова, що е изучилъ, казва Сенека

въ 36 си писмо.
движими“ 6. За да може човйзкъ да стане
годтпросторъзадз образованъ, Богъ му е подарилъ
се развие и това вртзме

”
„еможеюсеупетръбн юношескитъ години, въ които тои

занщодруго. не е способенъ за друга работа, а

само за образование. Нонътъ, волътъ, слонътъ и дру-
гитъ голъми животни достигатъ до най-голЪмъ ръстъ въ

нйзколко години, само човйзкъ се развива едвамъ въ 20 -
30 години. Ако нЪкой мисли, че това е случайно, или че

става - по нъкои второстъпенни причини, той наистина показва

съ това само, че е глупавъ. Както е познато, Богъ е отмъз-

рилъ на всъъка вещь дЪла и; та само на човйзка ли, госпо-

дарвтъ на вещитъ, е позволилъ да си губи врГЪмето безъ

никаква полза? Или да мислимъ, че това е направено за

уг0да на природата, "за да и биде по-лесно чрйззъ редъ.

бавни дЪйствин да довърши образованието на човйзка? Ала

ти, знае се, че безъ вс-увкакъвъ трудъ довършва въ назколко

мтюеца развиването на много по-голЪми тГЪла. И така намъ.

не ни остава друго да мислимъ, освйзнъ че нашинтъ Създа-

тель ни е удостоилъ съ Своето благоволение по обмисленъ

планъ, като забава врйзмето за растенето ни, за да имаме-
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по-голувмъ просторъ да се упражняваме въ наукитъ, и като
ни прави за толкова дълго врЪме неспособни за домашна
или държавна ддзйность, за да станемъ още по-способни за
останалото врйзме отъ живота (дори за вЪчностъта).
(„СМООНШНЩ ?. Само онова е яко и постоянно

което сеевсмукддо на. у човЪка, което е всмукалъ въ себе””Под” си на млади години, както се вижда
отъ сжщитъ примЪри. Скдината запазва миризмата, съ която
е била напоена отначало, дори когато се строши. Дър-
вото въ нъжната си възрасть както простира клонетъ си
нагоръ, надолу и настрани, така ги пази стотини години,
докато не го отслькатъ. Вълната така яко задържа боята,
съ която е боядисана, че не може вече да се прЪбоядисва.
Изкривеното дърво за колело, като заякне, по-скоро ще се

 

разтроши на хиляди парчета, отколкото да се изправи пакъ.
По сжщия начинъ и въ човъка първитъ впечатления
засйздатъ така яко, че щъше да бжде чудо, ако
можаха да се измйнятъ; затова най-благора-
зумно е да ги вдълбаваме въ ранната юность
съгласно съ истинскитъ искания на мждростьта.
„„Мпотеопшодд 8. Най-подиръ много е опасно,
Аотпеиънеправнлно ако човъкъ не се проникне съ пра-възптше" вила, спасителни за живота, още
кога е дЪте. Понеже духътъ на човЪка, щомъ почнатъ
службата си външнитъ чувства, не може никакъ да ("Еди ми-
ренъ и дори не може да се удържи, то, ако не е заетъ съ
полезни работи, той по необходимость ще се залови за нЪщо
“най-праздно, дори (ако се присъединятъ лошитъ примйзри
на разваления вйзкъ) за нъщо врЪдно; да се отучи отъ това
или е не възможно, или е много мжчно, както забйзлйззахме
по-горъ. Затова свЪтътъ е пъленъ съ чудовищниявления, които нито държавнитъ власти, нито
„служителитъ на черквата нъ-матъ сила да ги от-
.странятъ, докато не се приложатъ сериозни
”усилия, за да се унищожатъ първитъ изворина злото.
Заключение. 9. И така, доколкото е присърдце всъкиму
благото на потомството му, а на ония, що стоятъ начело на
човЪшкитъ учртзждения както въ държавната, така и въ
черковната область, благото на човйзшкия родъ, дотолкова
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нека всички побързатъ да се погрижатъ, щото навртзме
да се посаждатъ небеснитт. растенийца, да ги кастрятъ, по-
ливатъ и да ги образуватъ благоразумно, за да постигнатъ.
добри успЪхи въ науката, нравственостьта и благочестиетш.

Глава осма.
Юношеството трЪбва да се образува съвмЪстно; за това.

нЪщо трЪбватъ училища.

„Мат „ ди.-ш 1. СлЪдъ като показахме, че райското
принадлежисобствено растенийце, християнското юношество, не“ род"-”т” може да расте като гората, а се нуждае отъ
пригледъ, да видимъ сега, кой травбва да се погрижи за това..
Най-вече грижата за това се пада на ролителитъ : тъ трЪбва
да бждатъ виновницитъ за разуменъ, нравственъ, светъ жи-
вотъ на чадата си, както са виновници за физическия имъ
животъ. Че това е било като постоянно правило за Авраама,
свидгЪтелствува самъ Богъ, като говори: „Азъ го из -

брахъ да заповйзда на синоветъ си и на дома си
подиръ себе си,за да вървятъ по пътя Госпо-
денъ, като вършатъ правда и сждъ“ (Бит. 18,19)..
Това изобщо го изисква Богъ отъ родителитъ като казва:
„Внушавай думитъ Ми на дъцата си и говори за.
тазхъ, когато сЪдишъ у дома си и когато вър-
ьвишъ изъ пжтя, когато лйзгашъ и когато ста-
вашъ“ (Второз. 6, 7). А чрЪзъ Апостола той казва: Бащи,
не дразнете дъната си, но ги възпитайте въ уче-
нието и наставлението Господне“. (Евр. 6, 7).

„И, „омщн „ „„ 2. Но понеже и хората и занятията имъ.
сетет- учителит са разнообразни, и рЪдки сж ония, които

или умъятъ, или могатъ, или покрай занятията си иматъ

доста врЪме да се посветяватъ на възпитанието на дъната
си, то по спасителна мисъль отдавна е въведенъ такъвъ.
редъ, че дъната на много свиейства се повЪряватъ за съв-
мЪстно образуване на избрани лица, които се отличаватъ по

разбирането на нЪщата и по строгостьта на нравитъ си.
Такива образователи на юношеството се наричатъ обикновено-
наставници, учители, професори, а самнтъ мъста,на--
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значени за такива съвмйзстни упражнения,- училища, учебни
заведения, аудитории, колегии, гимназии, академии и т. Н.

„ропзщътъ „ расте- 3. По свидйзтелството на Иосифа първото
жътъ на училищата. училище наскоро с.ллвдъ потопа е отворилъ
патриархътъ С и М ъ; това училище по-послъ се нарекло
еврейско. Всъкиму е познато, че въ Х а л д е я особно пъкъ
въ Вавилонъ имало много училища, въ които наредъ съ

другитъ науки цъвтувла по пръдимство астрономията; така
по-послъ (въ вргвмето на Новуходоносора) пророкъ Данаилъ
и другаритъ му си изучвали тая халдейска мндрость (Дан.
1, 20). Снщото е било и въ Е г и н е т ъ, гдъто е училъ
Мойсей (Диян. на апост. 7, 22). У изр аи л ск ия н ар одъ
но Бозкия заповйздъ си били отворени по градо-
ветъ училища, които си се наричали синагоги,
въ които левититъ прЪподавали закона; и тия училища са
смществували до Христа, дори са били просЛавени чрГБзъ
Неговитъ и на апостолитъ Му проповйзди. Г ъ р ц и т ъ заели
отъ египтянитъ обичая да уреждатъ училища, отъ гърцитъ
заели римлянитъ, а отъ послъднитъ похвалниятъ
обичай да се уреждатъ училища се разпростра-
н ил ъ п 0 Д ъ л и я с в в т ъ, особно чрЪзъ разпространението
на християнството, благодарение на грижитъ на благочестиви
князе и епископи. Историята свидвтелствува за Б а р л а В е-
л и к и, че той винаги слъдъ като покорилъ никой езически
народъ, тутакси изпращалъ тамъ епископи и учени и осно-
вавалъ училища; неговия примлвръ си слйздвали д р у г и т и
християнски царе, крале, князе и държавни
власти, и дотолкова си увеличили броя на учи-
лищата, щото тъ сега си безчетъ.
че насища; лай-по-

4. За всЪка
християнска държава е важно,

„„, трабва „, се „. щото тоя светъ ооичаи не само да. се задържи,
Важната?“ ала и да се разпространи, за да се уреди

именно въ всико благоустроено човЪшко обще-
житие (биде ли градъ, паланка или село) у ч и л и щ е, к а т 0

заведение за съвмЪстно възпитание“ на юно-
ш е с т в 0 т 0. Защото това го изисква:
„. однадлежпияредъ, 5. Похвалниятъ редъ на нишата.

който веЪкога тръвва Ако бащата на сЪмейството нима врЪме да.
да “ “Ш" приготви самъ всичко, що е потръбно за

стопанството му, а се обръща къмъ различни занаятчии, то
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защо и тукъ да не биде снщото? Защото, ако му трЪбва
брашно, той отива при брашнаря, ако ли месо-при месаря,
за питие - при кръчмаря, за шиене - при шивача, за
„обуща - при обущаря, за ваша, плугъ, ключъ -- при дюл-
геря, тухларя, желтзаря, ключаря и др. т. У насъ има дори
хр амов е за наставяне на възрастнитъ въ религията; си ди-
лища и общински съвъти за разгледване дълата на
тнжителитъ, за събиране на народа за да му съобщаватъ
потрйзбни свувдения, защо пъкъ ние да нйзмаме училища?
Селенитъ не пасатъ всйзки по отдълно дори свинитъ си и
кравитъ си, а наематъ говедари, които служатъ на всички
еднакво; въ това врГЪме пъкъ всЪки селенинъ, като се отвлича
по-малко, изВършва другитъ си работи. Въ това именно
се заключава най-вече пестенето на труда, ко-
"гато единъ върши само едно “невщо, безъ да се
отв лича отъ друг 0; защото по тоя начинъ всъки може
да служи съ полза на мнозина, и мнозината да служатъ на
отдЪлно лице.
е. Отъ необходимостта. 6. Второ, н е 0 б Х о д и м 0 с т в т а. Понеже
самитъ родители много рйздко иматъ надлежната подготовка
„да обучаватъ дъната си и рувдко иматъ сво60дно врГЪме за
това, оттукъ слъдва, че нъкои хора трГБбва да се занемаватъ
само съ това по призвание, та тоя начинъ да се удовле-
творява нуждата на пашата община.

в. Отъ ползата. 7. Ала ако и да имаше родители, които
биха могли да се посветятъ на възпитанието на дтзцата си,
пакъ е по-добръ да се възпитава юношеството
нае дно въ по-многобройни събрания, защото успгв-
ХЪТЪ и приятностьта въ работата си. по-голйзми, когато юно-
шитъ взаимно взиматъ примЪръ и се ЦОДбуждатъ. Много е
естествено да прави човйзкъ това, що правятъ и други пргЪдъ
очитъ му, да върви, кндйзто вървятъ и други, да слЪдва по-
диръ ония, които вървятъ напрйздъ му и да върви прЪдъ
Ония, които вървятъ подиръ му.

Радостно се униса изъ яхъра бодриятъ конь:
Има и кого да надмине, има и кого да на-

с т И г и е.
Особно пъкъ дгЪтската възрасть се рнководи и се управ-

лява изобщо повече чрбззъ примЪри, отколкото чрбззъ правила.
На прЪдписания отъ какъвто видъ и да са мнчно се навик-



 

  
64 дидактика  
ватъ дЪцата, ала ако имъ се покаже какъ вършатъ другитъ,тъ го ЦОДражаватъ дори безъ да имъ се заповйздва.
4. От. непосрЪдствепи 8“ Най-ПОДИ РЪ Природата“ НЗВСЪШпритчи на примат- кждъ ни дава примъръ, че онов а,.което тртзбва да израстне въ изобилие, трЪбва.да се роди само на нъкое мъсто. Така, дърветата се
раждатъ въ голвми количества само въ горитъ, трЪвитъ - пои
полетата, рибитъ - въ водитъ, металитъ - въ видрата на.
земята и т. н., и обикновено така, че гора, която произвежда бо--
рове, кедрове или джбове, произвежда въ изобилие тия видове,.когато пъкъ други ендове не растатъ въ нея така добръ ;земя, която произвежда злато, не произвежда така изобилнои
други метали. Ала още повече се проявява т а я,
и ст и н а в ъ наше то тЪло: въ него всувки отдгЪленъ членъ
приема своята часть отъ приетата храна, ала на всйзки членъ.
не се прЪдава храната въ суровъ видъ, за да си я приготвитой самъ, а има извЪстни членове, които, като нъкои рабо-тилници, опрЪдЪлени само за една работа, приематъ въ себе си
храната, нагрГЪватъ я, пръваряватъ я и само тогава разпрЪдЪлятъ.
приготвената храна между останалитъ членове. Така с т о--
м а х ъ т ъ образува стомашния сокъ, ч е р и и я т ъ д р 0 б ъ --
кръвьта, (; ъ р ц е т 0 - животния духъ, м 0 3 ъ к ъ т ъ -- ду-шевния духъ 32); тЪзи вещества вече въ готовъ видъ се раз--насятъ удобно по цълото тЪло и приятно подържатъ въ него
живота. И така, защо и училищата да не събиратъ,
да не очистватъ, да не увеличаватъ свЪтлината,
н а м и. д р 0 с т ъ т а, като я разпръдтзлятъ въ сащото връмепо цълото тазло на човъшкото общество, к а к т о р а б 0 т и л-ницитъ поддържатъ и развиватъ занаятитъ,храмоветъ - благочестието и сждилищата -справедливостьта?

5. и на изкуството. 9. Най-подиръ, с а щ 0 т о в а 6 а л в 3 в аме
и на произведенията на изкуствата, ког ато се-
д да й с т в у в а р а 3 у м н о. Градинарьтъ, напримЪръ, като ми-
нава по горитъ и хръсталацитъ и като ВИДИ нЪкпдъ нъкои
годна младочка, не я посажда „тамъ на самото мЪсто, а я
изтръгва и я посажда въ и л о д н а т а г р а ди на и я отгледва.

"

заедно .съ стотината други дръвчета. По сжщия начинъ оня.
който се занимава съ развъждане на риба, прави р и 6 н и ц и;
и праздосгавя на хиляди риби да се оплодотворяватъ. И
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колкото е по-голЪма плодната градина, толкова по-успЪшно
растатъ дърветата; колкото е по-голъмъ рибникътъ, толкова
повече риба ще има. Затова както за рибитъ се пръд-
назначаватъ рибницитъ, за дърветата - гради-
нитъ, така и за юношеството - училищата.

Глава девета.
На училищата тръбна да се повЪри цЪлото юношество

отъ двата пола.

6:12:22:233623 1. Въ училищата тртзбва да се привли-
„брат„ „, Ю.,оше- чатъ не само дтзцата на богатитъ и знат-

сттт- нитъ, а всички, знатни и незнатни, богати
и баздни, момчета и момичета, въ всички градове и паланки,
села и колиби, както се види отъ изложеното по-долу.
Защото всички тръбва.
дабждатъ прЪобразу- са; се родили като хора, р0дили са:“"“ “0 БОШ” "б”“- се за една и снща главна цЪль, за
д а 6 м д а т ъ х о р а, т. е. разумни създания, госп0дари на
създанията и точни подобна на свои Творецъ. Всички
трйзбва да се поведатъ така, щото, като се носветнтъ въ
наукитъ, добродтвтелитъ и религията, да могатъ да пръчка-
ратъ полезно тон животъ и да се подготватъ достойно за

бмдещия. Че у Бога нъма лицеприятие, самъ Той
нееднократно свидтлгелствува за това. Ако ли
допущаме да развиватъ ума си само нъкои, като отстраня-
ваме другитъ, ние посткпвамо несправедливо не само къмъ
съучастницитъ на общата ни приро/та, но и къмъ самаго
Бога, който желае да го нознаватъ, обичатъ и хвалнтъ всички,
на които е напечаталъ своя образъ. А това ще да се изпъл-
нява, разбира се, толкова по-пламенно, колкото по-арко бн де
запалена свЪтлината на познанието; защото “ние д 0 т 0 л к о в а

обичаме, доколкото познаваме.
Всичкитръбвадасе З. Ние не знаемъ за каква ра-

подготви за даъжно- бота е прЪдназначило божестве-
.“”т "“ти”?” ното ПровишЪние тогова или оно-"те" г о в а ч е л о в в к а. Знае се обаче, че Богъ
понЪкога е готвилъ най-празвъзходни орндин за славата Си

измежду най-бЪднитъ, отхвърленитъ и тъмнитъ хора. И така
5

2. ПрЪди всичко всички, които.
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нека подражаваме на небесното слънце, което освЪтява,
съгръва и оживява цйзлата земя, за да живъе, зеленЪе, цъвти,
принася плодъ всичко, което може да живйзе, да зеленъе, да
цъвти, да принася ЦЛОДЪ.

особнотръбвщиоть
4. Нищо не пргЪчи и обстоятел-

гамемиогонанчзкои ството, че нЪкои дтзца изглеждатъ
дъцщхпотх“

"0 танци и глупави по природа; защото
това още повече прЪпоржчва и изисква на-

стоятелно общото образование на такива умове. Колкото
нъкои е по-слабъ и по-зълъ прирОдно, толкова повече се

нуждае той отъ помощь, за да се освобОди, доколкото е въз-
можно, отъ животинската тнпость и тлупость. Не могатъ да се

намърятъ такива нещастни прир0дни способности, на които
образованието да не може да принесе разшително никакво
п0добрение. Както напримЪръ нйзкой пр0дупченъ сждъ, макаръ
да не задържа въ себе си вода, отъ честото плакнене туби ,

мръсотията си и става но-чистъ, така и тапитъ и глупавитъ
хора, макаръ да не успъватъ въ наукитъ, то пакъ дотолкова
ще могатъ да омекнатъ по характеръ, за да се покоряватъ
на държавнитъ власти и на църковнитъ служители. Знае
се освЪнъ това отъ опитъ, че нЪкои хора, доста ограничени
природно. сж придобивали при все това такъво научно
знание, че са надминавали дори даровититЪ; ечо доколко
са прави думитъ на поета, че неуморимиятъ трудъ
н а д в и в а в с и ч к о 33) Даже както нйзкои, които се

отличаватъ въ дйзтинството си съ тълесна сила, послъ

боледуватъ и отслабватъ. така става и съ душевнитъ спо-
собности: нйзкои узрйзватъ рано, ала скоро отслабватъ е

свръшватъ съ нЪщо като тжпоумие, други отначало се

гледат-ъ като тапи, послъ пъкъ се изоструватъ и мощно
се развиватъ. Освтвнъ това ние обичаме да имаме въ гради-
нитъ си не само такива дървета, които даватъ ранни пло-
дове, а и такива, които зрЪятъ въ срЪдата и въ края на

лйзтото, защото всъко на връзмето си (както казва Сирахо-
вътъ синъ) намира хвала и показва нЪкога, макаръ и късно, че

то е съществувало не напусто. И защо да искаме да тър-
пимъ въ научната градина само единъ видъ дарби, рано-
зрЪйни и подвижни? Затова никой не тръбна да сеизключва,
освйзнъ може би оня, комуто Богъ не е далъ смисълъ и умъ.
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тръбнадцжентдш 5. Не може да се приведе доста-
доцущатъ до научно тъчно основание за полза на твър-

96Ршшие? д“ дението, че женскинтъ полъ (азъ ис-
камъ да кажа назколко думи особно за неГО) и 3 общо т р ъбв а
да се изключи да изучава мидростьта (празп0да-
ва ли се та на латински или на майчиния езикъ). Женитъ
са така сащо Божи образъ, снщо така са причастни на
благ0датьта и на царството на бкдещия вЪкъ; тт. сащо
така сн. надарени са умъ живъ и възприимчивъ къмъ мазд-
ростьта, често пити повече отколкото нашиятъ полъ; тавмъ
скщо така е отворенъ достнпътъ къмъ високи звания, понеже
самъ Богъ често ги е избиралъ да управляватъ народа, да
съобщаватъ на царетъ и князетъ спасителни съвЪти, да
познаватъ лЪкарското изкуство и за дрУГи цЪли, полезни на
човйзшкил рОдъ, даже за пророческо служене и за обличение
на свещеници и епископи. Защо да ги допущаме до азбу-
ката, а послъ да ги отстраняваме отъ книгитй? Боимъ ли
се отъ тазхното лекомислие? Но колкото повече ще са заети
тЪхнитъ мисли. толкова по-малко мтЪсто ще си намйзри леко-
мислието, което обикновено се явява отъ празнотата на ума.им, „„живот 6. Ала при това нека забЪлЪзкимъ,
требва дасесъбчюжш че не трЪбва да имъ биде достнпна смйзсь“и" отъ всъкакви книги (както за юношеството
отъ другия полъ; тръбна само да се сълселлва, че не се е
отбтшвало това досега съ по-голйзма прЪдпазливость), а да
имъ са достъпни само книги, изъ които тъ да могатъ
постоянно да извличатъ заедно съ истинското познание за Бога
и даалата Му, истински добрОДЪТели и истинско благочестие.
Општи”, „„ 7. И така нека никой да не ми при--
ражеииятасршутова- вежда като възражение думитъ на Апостола:
Не допущамъ на жената да учи назкого (1. Тим.
2, 12) или слйзднитъ стихове на Ювенала 84) изъ шестата
сатира: .

Нека матроната, съ която ВОДИМЪ бесЪда,
нгвма нЪкакъвъ си стилъ, нека така също не
измислюва въ окрнглени разни бодливи емфи-
меми 35) и да не знае всички клюки. Или онова,
що говори Хиполитъ у Еврипща:

Не търпя учена жена и въ дома си нЪма да
пусна такъва, която знае повече, отколкото е

55: 
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прилично на жената да знае. На ученитъ сама
Виприда е дала повече коварство”).

Всичко това, казвамъ азъ, не противоргЪчи никакъ на
нашата цЪль, защото ние съвйзтваме да се дава образование
на жените не за да се удовлетворява любопитството имъ,
а за нравственостьта и блаженството, и най-вече по ония
прЪдмети, които прилича да ги знантъ и да ги практикуватъ,
за да водятъ достойно домашнитъ дЪла, както и да подпо
могнатъ собственото си благополучие и благополучието на.
мажа, дъната и сГЪмейството.
доуго възражение. 8. Ако идвкой каже: Какво ще стане,
ако занаятчиитъ, селенитъ, хамалитъ и дори
женитъ станатъ учени, азъ „бихъ отговорилъ: ще
стане това, че, когато се уреди по надлеженъ начинъ
всеобщото обучение на юношеството, никому разшително
да не липсва добъръ материалъ за размишления, же-
лания, стремежи и трудъ; всички ще знаятъ, къмъ каква.
цвдь да насочватъ всичкитъ си дтЪйствик и желания въ жи-
вота, въ какви граници да се движатъ и по кой начинъ
всъки да може да запази постаси. Освънъ това дори всртздъ
теглата и трудоветъ всички ще се усладяватъ, като разми-
слюватъ за Божиитъ дсвла и ще избЪгватъ праздностьта,
която е опасна за плътьта и кръвьта, като четатъ често
библията и други хубави книги (къмъ които още повече се

пристрастиватъ ония, що си вкусили таа сладость). И, каз-
вамъ го веднажъ за винаги, всички ще се учатъ на-
всЪкндъ да виждатъ Бога, навсЪкмдъ да Го хва-
лнтъ, навсЪкждЪ да Го ностигатъ и по тоя Неа-4
чинъ да прйкарватъ по-принтно тон животъ,
пъленъ съ грижи, като чакатъ вйзчния животъ
съ голЪмо желание “и надежда. Нима такъво съ-
стонние на църкватане щъше да прЪдставн за насъ они рай,
какъвто е само мислимъ подъ небето?

Глава „ледник,.
Обучението въ училищата "трабва да биде всеобемещо.

1. Сега ние трЪбва да покажемъ. „че в ъ
Какво !:Ъщо е това.

„ш., „изтрива училищата трйзбва да учимъ всички” “ум"” ”е” И а В с и ч к о. Ала това не ТРЪбва (да,-се „Раз-Г
трЪбпа. Ая учим ь? - ......

бира така, като че ли ние искаме отъ всички

   
„д

да.“

4.01
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да знаятъ всички науки и изкуства,(особно да ги знаятъ точно
и основно). Това е само по себе си безполезно и невъзможно
за никого отъ хората, по причина че животътъ ни е много
насъ. Ние виждаме, че всЪка отдйзлна наука се простира
така далеко и така дълбоко „(напр., физиката, аритмети-
ката, геометрията, астрономията и др. т.. дори наукитъ за

селското стопанство, за градинарството и др. т.), че, ако
поискаше нъкой да извръшва всички теоретически издирвания
и практически опити, при най-отлични дарби би му трйзбвало

цЪлъ животъ, както се еслучило съ Питагора 37) за арит-
метиката, съ Архимеда 38) за механиката, съ Агрикола 39) за

рударството, съ Лонголия *“) за риториката (макаръ че той
се е стремилъ само къмъ едно -- да стане съвършенъ ци-
церониянецъ). Ала потрйзбно е на всички, които встжпватъ
въ живота не само като зрители, но и като бндещи дсЪя-

тели, да се учатъ да забЪлГЪзватъ основитъ, законитъ и ЦЪ-
литт. на всичко по-главно, което е и се върши тукъ, за

да не се сразщне въ това свъътовно жилище назщо непознато,
за което да не могатъ да иматъ скромно саждение и което
да не могатъ да употрйзбятъ за извЪстна цЪлъ благоразумно
и безъ врйздна грЪшка. Ето за какво трЪбва изобщо да се гри-
жимъ и какво трЪбва дори да постигнемъ.
Онова „„по, което се 2. да“-така тръбва да се сгремимъ разши-

отнт дочбразова- телно и безъ изключение къмъ това, щото
цвете на. цЪлия човЪкъ. въ училищата и послъ чръзъ училищата
прЪзъ цЪлия животъ 1. да се развиватъ способнос-
титъ чрй-ъзъ науките и изкуствата. 11. да се усъ-
вършенствуватъ езицитъ, 111. да се образува
характеръ за всичко нравствено,.1У. да се по-
ша искрено Богъ.
мщрош, бит”, 35. ждро е казалъ оня, че „у чил и-

„..., благочестие. щат а са работилници за човЪщина“, до-
колкото, разбира се, тъ спомагатъ, щото човЪкъ да се прв-
върне въ истински човЪкъ, т. е. (като вземаме въ смйзтка

поставенитъ по-рано цсЪли): 1. в ъ р а 3 у м н 0 с ъ з д а н и е,
11. въ създание, което господарува надъ създа-
нията (дори надъ самаго себе), 111. въ създание,
което служи за услада на Твореца си. Това ще се

постигне, ако училищата бждатъ въ състояние да направятъ,

хората мндри по умъ, благоразумни въ обнос-
китъ, благочестиви по сърце.



 
70 дидактика 
до„затишие,,че „„ 4. Тия три качества тръбна да се при-три качества не тръбна садятъ на цялото юношество. Азъ ще но-да. се даздЪлятъ. кажа това, като потърся основа:1Въ НГЪщата, които ни окранкаватъ,

П Въ насъ самитъ,
[П Въ Христа, Бого-человъка, най-съвър-шениятъ образъ на нашето съвършенство.

„ИМ, Витман, 5. Самитъ къща, доколко иматъ
защитните. връзка съ насъ, могатъ да бвдатъ

раздЪлени само на три класа. Еднитъ служатъ като
прЪдмотъ само за наблюдаване, като небето, земята и всичко,
що се намира по тъхъ; други служатъ като прЪдметъ за
п0дразкание, както е чудниятъ редъ, който се простира върху
всичко, който не веднажъ се заповЪдва на човЪка да го оси-
ществи въ дъйствията си; най-пошръ нйкои нтща снще-
ствуватъ за наслада, както е Божията благость и разнообраз-нитъ Му благодйзяния тукъ и навъки. Ако човЪкъ е дъл-
акенъ да биде готовъ за всичко това, то тръбна да го нау-
чимъ отчасть да познава онова, що се разкрива прЪдъ не-
говия погледъ въ тоя чуденъ амфитеатъръ, отчасть да прави
онова, що му се възлага, напоконъ, отчасть да се наслаждава
отъ онова, що му прЪдлага (като на гостъ въ дома му) съ
щедра рнка за наслада всеблагиятъ Творецъ.

„„ „„ устройството , 6. Като наблюдаваме сами себе
на нашата аут- си, дохождаме до заключение, че

всички иматъ еднакво право на образование,
нравственость и благочестиедимаме ли прГЪдъ видъ
снщносгьта на нашата душа., или цЪльта на нашето съз-
дание и встипване въ свъта.

Т.. Смщностьта на душата е съединение отъ три сили
(които съотвЪтствуватъ на несътворената Троица): р азумъ,
воля и паметь. Разумътъ се състои въ - наблюда-
ване различието на къщата (до най-малкитъ подробности).
В 0 л н т а се стреми да избира къщата, като избира именно
полезното и отхвърля връдното. П аме т ъ та пъкъ за-
пазва за бндеще употръбение онова, съ което си. се зани-
мавали нъкога разумътъ и волята, .и напомнюва на душата
за нейната зависимость (отъ Бога) и за длъжноститъ й ; въ
това отношение тя се нарича още съвЪсть.. Инди т и я т р и
с п 0 с 0 6 Н 0 с т и, за да могатъ да изпълняватъ добръ тия си
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длъжности, трЪбва да се снабдятъ напълно съ онова,
що просвЪщава ума, насочва волята и пробужда
с ъв %: с т ъ т а, та разумътъ да може прозорливо да прониква въ
нЪщата, волята безпогрйзшно да избира, а съвЪстьта да отнася
горещо всичко къмъ Бога. И както тия способности (разу-
мътъ, волята и съвгЪстъта) не могатъ да бндатъ разеди-
нени, понеже тъ съставятъ една и скща душа, сжщо така
не тръбна да се разединяватъ и тия три украшения на ду-
шата: образованието, добродйзтельта и благоче-
с т и е т 0.
Ипзъ „им, „а на- 8. Ако поразмислимъ сега, защо сме се
шето дохождане въ явили на свъта, ще ни се открие двойно

““““- трояка цЪль, именно, за да служимъ на
Бога. на създанията и на себе си. и за да се наслаждаваме
отъ“ радостьта, която произтича отъ Бога, отъ създанията и

отъ самитЪ насъ.
„, За „, „уши, „, 9. Ако искаме да служимъ Богу, на
Бога. иаближиитъ и ближния и на себе си, трЪбва ни да имаме"“а““ въ отношение на Бога благочестие,

въ отношение къмъ ближнитЪ-нравственостъ,
въ отношение къмъ себе си - знание. Впрочемъ
всичко това така гЪсно е свързано помежду си, че както човгЪкъ

трйзбва да биде самъ за себе си не само разуменъ, но и

нравственъ и благочестивъ, така и за въ полза на ближния

трЪбва да служатъ не само добритъ нрави, но и знанието и
благочестието, а на Божията слава трсЪбва да подпомага не-

само благочестието, а и знанието и добритъ нрави.
(„ да се” наслаждаваме 10. Що се отнася до р а до с т в т а, Богъ.

отъ тройна радость, при сътворението е засвидътелствувалъ, че
““О ““М““ той е прйздназначилъ човЪка за нея, понеже-

Той го е въвелъ въ свйзта, накиченъ вече наВСЪкждъ съ
всЪкакви блага, и на това отгоръ е устроилъ за него рая
на сладоститъ, най-подиръ е опрЪДЪЛилъ да го направи
съдружникъ на своето блаженство.

11. Ала подъ радость трЪбва да разбираме не тйзлесни

радости (макаръ и послтзднитъ, като не са друго освЪнъ сила
на здравето, сладость на храната и съня, могатъ да произхож-
датъ само отъ добродйзтельта на въздържанието), но радости на
душата, а послйзднитъ произлизатъ или отъ нЪщата, които ни
окрнжаватъ, или отъ насъ самитъ, или най-педиръ отъ Бога....
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(а) Отъсамитъ нЪща- 12. Радостьта, която произтича.
отъ нЪщата, е онова удоволствие на изслйздва-
нето, което изпитва мндрецътъ. Нагшдавто и да се
обърне, каквото и да се прЪдставя на погледа му, каквото
и да подлага на размишлението си, вснду и въ всичко от-
крива толкова привлъкателни примамки, че често забравя
себе си, като че да се възхищава вънъ отъ себе си. Затова
ясно свидйзтелствува книгата на прЪмндростьта : В ъ 0 б р а-
щенията на мндростьта нЪма никаква суровость
нито въсъакителството съ нея скърбь, а веселие
и р ад 0 с т ъ (Пръмкдр. 8, 16). А езическиятъ мндрецъ казва:
„НГЪма нищо по-приятно отъ занимаването съ
философията“

(в) Отъ насъ самнть. 13. Радостьта въ самъ себе си е
онова най-сладко удоволствие, което човйзкъ, прЪдаденъ на
добродйзтсли, осйзща отъ своето внтрЪшно добро състояние,
като гледа себе си готовъ за всичко, което изискватъ отъ
него правилата на справедливосгьта. Тая радость е много
по-висока отъ пръдидещата съгласно думитъ : Ч и с т а с Ъ-
вйзсть е непрЪкнснато пируване. ,

кеч оп, Бога. 14. Р адос т ь т а въ Б 0 г а е най-високата радость
въ тон акивогъ, когато човбзкъ, като чувствува, че Богъ е
ваьчно милостивъ къмъ него, се изпълва отъ такъвъ възторгъ

"отъ Неговото бащинско и неизмвнно благоволение, че сър-
цето му се топи отъ любовь къмъ Бога; при това човЪкъ не
знае, какво да прави повече и какво да иска, освънъ да се

прЪдаде на приятенъ покой, като се осланя напълно върху
Боакието милосърдие, и да се наслаждава отъ праздвкусване
на вйзчния акивотъ. Това е оня миръ Боаки, който е
най-високо отъ встъпи умъ (Филип. 4, 7) и по-възви-
шенъ отъ който не може ни да се поиска, ни да се помисли.
И така упоменатитъ три качества: 0 б р а з 0 в а н и е т о, в ра в-
ственостьта и благочестието сак три извора, изъ
които произтичатъ всички потоци на най-съвършенитъ радости.

, „„ „Шар, „, 15. Най--подиръ Богъ к о й т 0 с е е

Христа. нашият-ъ я в и л ъ в ъ п л ъ т ь (за да покаже въ Себе
“брак“ си образъ и законъ за всичко), с ъ с 0 б-

ствения си примъръ е доказалъ, че тия три каче-
ства трЪбва да бкдатъ приснщи на всички и на.
в с 1: к и г 0,» защото Той по свидЪтелството на евангелиста е

,.

,.
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*прйзусптъвалъ заедно съ възрастьта и в ъ п р в м н д р 0 с т ъ т а

и любовьта у Бога и у човЪцитъ (Лук. 2, 52).
Е то гдъ е щастливата троица на нашитъ украшения! Какво
е мн д р 0 с т ъ, ако не познаване на всички нЪща въ тъхното
истинско скществуване ? Ное прЪдизвиква у хората благово-
ление, ако не привлеЪкателностьта на характера ?

Ное ни печели Божието благоволение, ако не с т р а х ъ т ъ
Божи, т. е. внтрЪшното, сериозното и пламен-
ното благочестие? И таканека почувствуваме въ
себе си онова, що виждаме у Исуса Христа, най-
съвършсниятъ образеЦъ на всйко съвършенство, по което
”тръбна да образуваме себе си.

16. Зачова и е казалъ той: Научете се отъ мене
Мат. 11, 29). И понеже сжщилтъ Христосъ е билъ даденъ

на човъшкия родъ като най-просвйзтенъ учитель, като най-
светъ свещеникъ, като най-могжщественъ царь, ясно е, че

христианитъ трЪбва да се образуватъ по образеца на Христа
и да ставатъ просвЪтени по умъ, свети по стремежа на
съвйста, могжществени въ дйлата си (всйки въ призванието
си). Слйздователно нашитъ закони ще бкдатъ само тогава
истинно христиански, когато ни правятъ по възможность по-
110добни на Христа.

Нещастно несъгласие. 17. Едно нещастно несъгласие царува
тамъ, гдйзто тЪзи качества не си съединени взаимно чрЪзъ
неразкжсваеми връзки. Нещастно е онова възпитание, що не
води къмъ нравственость и благочестие ! Какво е науката
безъ добри нрави? Който успйзва въ наукитъ, а

остава надиръ въ добритъ нрави (такъва е старата
поговорка), той повече остава надиръ, отколкото
у с и в в а 42). И така каквото казалъ Соломонъ за красивата,
а неразумна жена, скщото може да се каже за учения, ала

ненравственъ човйзкъ: Каквото е златната обица на
носа на свинята, такъво е ученостьта за чо-
вйзка, който се е отвърналъ отъ добр0дътельта
(Притч. 11. 22). И както скжпоцйниятъ камъкъ се оковава
въ злато, а не въ олово, и затова лъщлтъ повече и двата,
така и знанието трйбва да се съедини не съ разпусна-
тостьта, а съ добродЪтельта, и тогава едното ще увеличи
блЪсъка на другото. А гддъто се присъедини къмъ ”ГЪХЪ

истинско благочестие, тамъ ще настане съвършенство; за-
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щото страхътъ Господенъ, както е начало и край на мид-
ростьта, така сащо е връхъ и втвнецъ на знанието, за-
щото пълнотата на пръмждростьта е да се боимъ.
отъ Бога (Притч. 1; Сир. 1 и на други мазета).

Заключение. 18. И понеже всичкиятъ послЪдуващъ животъ.
зависи отъ двтската възрасть и отъ възпитанието, то всичко
е изгубено, ако въ тая възрасть не бндатъ всички пригот-
вени за всички задачи на ЦГЪЛИН животът И така, както въ.
утробата на майката у всъки бндещъ човъкъ се образуватъ
едни и сжщи членове, при това у всвки всички: ркцъ,
крака, езикъ и др., макаръ и всички хора да не ставатъ зана-
ятчии, бър30Х0ди, писци, оратори, . така и въ училището..
трГЪбва да се учатъ всички на всичко, що е свързано съ.
човъка, макаръ че по-послъ едното ще потръбва повече на
едни, а другото на други.

Глава единайсета
Досега е н1змало училища, които напълно да отговарятъ

на цЪльта си.
Какво плаща еучп- 1. Азъ ще се покажа много дързъкъ съ.

““""22323335“ такъво смйзло твърдение. Ала азъ, читаталю,
си- се позивамъ на самото дъло и те правя

смдия, а самъ оставамъ като посрЪдникъ. Азъ наричамъ
училище, което отговаря на цЪльта си, такъво заве-
дение, което е истинска работилница за образо-
ванието на хората, гдвто именно умоветъ на ученицитъ
се озаряватъ отъ блъсъка на мкдростьта, за да проникнатъ.
бързо прйзъ всичко явно и скрито (както е казано въ кни-
гата „Прйзмждрость“ 7. 17), гдъто душитгв и душевнитъ
движения се насочватъ къмъ общата хармония ва добр0дъ-
телитъ, и сърцата се привличатъ отъ божествената любовь
и дотолкова се проникватъ отъ нея, че всички ония, които.
са прсЪдадени на христианскитъ училища за наставяне въ
истинска мндрость, вече тукъ подъ небето се приучватъ да
водятъ небесенъ животъ; съ една дума, гдйзто всички
се обучаватъ всестранно на всичко.

доказателство че 2. Но кое училище си е опрЪдълило”"“"щтирмю *“ досега такъва цЪль, дотолкова съвършена,бъдатъ такива, а въ
същность пеел-.. безъ да поменуваме, дали я постигнало?
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Ала да не се покаже нЪкому, че ние прйслъдваме платони-
чески идеи и 43) блЪнуваме за съвършенство, каквото нигдъ-
не смществува и за каквото може би въ сегашния животъ
не трЪбва и да се наддаване, азъ ще прЪдставя други основи„
за да докажа, че училищата трябва да бкдатъ такива, но
досега не са още такива.
1. „„, желанието „„ З. Докторъ Лютеръ въ своя позивъ къмъ.

доктора Лютчш- съсловията на империята, за да отварятъ
училища (въ 1525 г0д.), изказва между друго слйзднитъ двъ.
желания: първо, въ всички градове, паланки и-
села да се основатъ училища за образование
на юношеството отъ двата пола (както доказахме»
ние потртзбата отъ това съ доводи въ 9 глава), т а к а че
дори ония, които са се посветили на земедъ-
лие и занаяти, да хедятъ всЪки день макаръ по
два часа на училище и да се обучаватъ т амъ на
науки, добри нрави и религия; второ, учещит в.
се да се обучаватъ по назкоя по-лека мет0да,
която не само да не отвръща отъ учението,
но по-скоро да привлича къмъ него, и както казва
той, дЪцата да остатятъ отъ училищнитъ заня-
тия не по-малко удоволствие, отколкото ако.
да прЪкарваха цЪли дни въ игри на орГЪхи или
т 0 Н к а и в ъ т и ч ан е. Така говори Лютеръ.
?. Отъ ШАЪТШШТО 4 Наистина, тоя съвътъ е разуменъ и:
на. самата. дъйсвител- достоенъ за такъвъ великъ мнжъ. Ала кой

"“““? “ще” не вижда, че тоя съвдзтъ досега не излиза
изъ областьта на пожеланията? гдеь св тЪзи всеобщи учи-
лища? гдъ е тая привлЪкателна метода?
1. Училища. не сж още 5. Навсъкмдъ ние виждаме противното на.”от“ ““М““ това, защото въ по-малкитъ общини, паланки
и села назма още навсъкндъ училища.
е. А гдъто ги на, там 6. Ала гдЪто има училища, тъ снще-
”ЗДЗШТЗЯЗЗГ ствуватъ не за всички безъ разлика, а само

всички. за нуЪкои, именно за богатнттц понеже уче-
нието въ тази е скмпо, бъднитъ се допущатъ само нарЪдко,
случайно благодарение на състраданието на някого. А че
между бЪднитъ оставатъ незабЪлЪзани и пропадатъ често
извънредни способности за голЪма връзда на църквата и дър-
жавитъ, много е възроятно.
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7. По-нататъкъ, при обучението на юно-

„ЗЗОЧЗПЗЗТЗТНЛТЗШ-
шеството до сега се е употрйзбявала такъва су-

ТНЯ,апразпи воденици. рова метода, че училищата си се считали като
плашило за дъната и като мичилище за умо-

веттз; по-голйзма часть отъ ученицитъ, като е осЪщала голЪмо

отвращение къмъ наукитъ и книгитъ, бързала е да избЪга въ

работилницитъ на занаятчиитъ или се е залавяла за други
житейски занятия.
,.Шкддиеучшю 8. Ония пъкъ ученици, които си се за-
всички неиобучаватъ държали въ училището (или по волята на
дори "8 пан-главното.

родителитв и покровителитъ, или съ надеж-
да, че някога съ помощъта на науката ще постигнатъ нЪкое
положение, или по-свободно природно влЪчение къмъ тия
научни занятия), придобивали си недостатъчно сериозно и

разумно образование, а по-скоро едно извратено и погрГЪщно
образование; защото онова, що би тртзбвало по пртздимство
,да се насажда въ умоветъ, благочестието и нравстве-
ностьта, оставало е по прЪдимство занемарено. За това
нъщо, казвамъ, твърдъ малко си се грижели навсЪкидъ въ

училищата (дори въ академиитъ, които би трйзбвало да стоятъ
на най-високото станало на човъшкото развитие?. Отъ тия

училища намЪсто кротки агнета си излизали диви осли,
неукротими, своенравни мулета, а намазсто разположенъ къмъ

доброцЪтели характеръ, изнасяли си само повръхна мание-

ра въ обноскитъ, скално чуждоземно облйзкло и дреси-
рувани за свътска празнота очи, рицъ, крака. Еому отъ
тйззи чилЪчета, огладени отъ толкова дългото изучване на

езицитъ и изкуствата, е минавало праззъ ума да служи на

другитъ смрътни като образецъ за умЪреность, цъломндрие,
смирение, човъщина, достоинство, търпение, въздържаность
и т. н.? А защо е това? Дали не затова, че въ учили-
щата съвсйзмъ не се подига въпросътъ за добъръ
ят иво т ъ? Това се потвърдява отъ разпуснатостьта на дисци-
плината токуречи въ всички училища, отъ безкрайнитъ оплак-
вания, въздишкитъ и сълзитъ на много благочестиви хора.
И струва ли да се защищаватъ още сегашнитт. училища? Насъ
ни е овладъла наслтздствена болесть, която ни е прйздадена
отъ първитъ хора, така че ние, к ато сме оставили
на страна дървото на живота, протЪгаме безреднитъ
стремежи само къмъ едни чкото дърво на позна-
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нието. За угОда на тоя безреденъ стремежъ на училищата.
досега са тичали само подиръ знанията.

5. Подзушъ се не отъ
" 9. Ала по какъвъ редъ, съ какъвъ усптзхъ

неприиудена, потъна.- си се стремили да достигнатъ и това? Ра-
-

“те“ “““”- ботата вървйзше така, че по петь, по десеть
и повече г0дини си задържали човйзшкия умъ върху назща,

които той може да схване въ течение на една година. Това,
което съ голтма леснина е можело да се влйзе тихо въ умо-
ветъ, вкарвало се е насила, дори се е забивало. Това, което е

могло да се прЪдстави прЪдъ очитъ нагледно и ясно, подна-
сяло се въ тъмеиъ, забърканъ видъ, като въ видъ на чисти
гатанки.
(д.образова нетоееза- 10. Азъ засега замълчавамъ това, че

::::ЗДЕИДЙ :: едва ли нйзкждъ умоветъ си се хранили съ
коакото съ ти.-„ща. истинскитъ зърна на къщата-, ще кажа

само, че тъ си се пълнили обикновено съ чурупкитъ на

думитъ (съ нъкакво празно брътвене На папагалъ) съ три-
цитъ и съ мъглата на мнЪнията.

:. на“ е разпит и
11. Изучването на латински езикъ (спо-

забъркгшо нзучвапето менувамъ го само пнтсмъ за примйзръ), Боже
"“ ““ти"“ мой, колко е било забъркано, колко за-

труднително, колко е разтегнато! Маркитантитъ, слугитъ
при кухнитъ, въ войската и при други долни занятия

научаватъ нЪкой чуждъ езикъ, дори и два, три езика
много по-бързо, отколкото възпитаницитъ на училищата нау-
чаватъ латинския езикъ при сума свободно връме и при най-
голЪма напрйзгнатость. И съ какъвъ неравенъ успгЪхъ! Пър-
витъ слъдъ назколко мъсеца бъбрятъ свобОдно за всичко,
каквото имъ трйзбва; послЪднитъ дори слЪдъ петнайсеть или

двайсеть години могатъ да дадатъ нйзщо на латински езикъ
и то не бсзъ опъване и заекване, ала и тогава тъ вършатъ
нЪщо, само ако си привързани “за патерицитъ си - грама-
тикитъ и ръшницитъ. Отъ какво може да произлиза
такъво страшно губене вргЪме и трудъ, ако не
отъ опаката метода?
оттам”, док, 12. Най-учениятъ Айлхардъ. Лубинъ,

торъ Лубт- докторъ на теологията и професоръ на ро-
стокскпя унивсрситетъ, право е написалъ за тая метОда спад-
ното: „Разпространениятъ начинъ за обучение
на дЪцата въ училищата ми се вижда така.
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нареденъ, като да е приелъ нйкой покана, съ
възнаграждение за труда и усърдието си да из-мисли начинъ или планъ, по който учителитъ
да обучаватъ и ученицитъ да учатъ латинскияезикъ само съ безмъренъ трудъ, съ страшно от-
вращение, съ безкрайни мики и само слтздъмного дълго връме“. И малко слъздъ това „Бог ато по-
мислювамъ по-често за това, съзнавамъ, че не
веднажъ съмъ идвалъ до мисъль та и дори до
убГЪждението, че всичко това го е въвелъ въ
учи лищата нЪкой зълъ и завистливъ гений,
вр агъ н а човъш кин родъ“. Така говори Лубинъ, ко-
гото поискахъ да приведа тукъ като единъ отъ особно важ-

“:нитъ свидЪтели.
И на автора. 1 3. Защо пъкъ да търсимъ свидътели? Ние,
които сме толкова много, що сме излизали изъ училищата и
академиитъ, едвамъ сме осънени отъ сЪнката на нЪкон по-
истинска ученость. Азъ самъ, единъ отъ многото хиледи,
съмъ нещастенъ човйзкъ, чиято най-привлЪкателна пролвть,
цъвтещитъ години на юношеството, загинаха, прЪкарани по
най-жалъкъ начинъ въ безполезни дребулии. О. колко пити,
слъдъ като ми се удаде да ВИДЯ по-добро, споменътъ за из-
губеното връме отъ живота е пръдизвиквалъ въздишки въ
гърдитъ ми, сълзи на очитъ ми, болежка въ сърцето ми!
0, колко пити тая болежка ме е карала да възклицавамъ :

Само да ми върнЪше Юпитеръ изминалитъ
г0дини!“)
„нашит „ же, 14. Ала напусто ск. тия желания: из-„тнт трабва да се миналиятъ день не се връща вече. Никой
првобърлшъ въ оп-т-те да „ „отърси отъ насъ, чиито -г0дини сж проживйзни. нтЪма

пдзщо тие-добро. да помладЪе отново, за да почне отново
живота и да се приготви по-добръ кЪмъ живота; тукъ не
може да се помогне. Остава само едно, едно
само е възможно: доколкото ни държатъ си-
литъ, да се погрижимъ за нашитъ потомци; ние
сме длъжни именно да покажемъ оня пкть, който тъ тръбва
да избтъгватъ, слЪдъ като имъ .покажемъ пътя, по който на-
шитъ учители си ни вкарвали въ гртзшки. Нека се извърши
това въ името и съ помощьта на Оня, Който самъ може
да прЪсиЪтне нашитъ недостатъци и да оправи
кривината на нашитъ питища (Екл. 1, 15).

,:-
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Глава дванайсета

Възможно е да се прЪобразуватъ училищатакъмъ по-добро.
"Тразбва ли да се упо- 1. Да се лЪкуватъ застарЪли болести е
тръбяватъ лькарски

х

срйздетва. къмъ заста- бСЗМГЪРНО МШЧНО И се СЧИТа ТОКУ-речи не-
ръпбоаести- възможно. Ала, ако се намЪрЪше накой,

който да обтлцае спасително срЪдство, то болниятъ беки ще
се отрече отъ него? Но щЪше ли да поиска да употрйзби
колкото се може по-скоро това срЪдство, особено ако е уби“;-
денъ, че лйзкарьтъ се рнководи не отъ случайно мнЪние, а
отъ основателно съображение. И така при това наше смйзло
прЪдложение ние сме длъжни да поведемъ работата така,
че да стане очевидно, първо, какво обГБщаваме, а послъ,
на какво основание.
Какво „щат „ м, 2. Ние объщаваме такъва наредба на учи-
щава тукъ авторът? лищата, споредъ която:

1. Цчзлото юношество (освЪнъ ония, на които Богъ е
отказалъ разумъ.) да получи образование;

П. Да се обучава на всичко, що може да направи
човъка мндъръ, честенъ, светъ;

111. Това образование като полготвяне къмъ живота да
се завръшва до настинването на зртзлата възрасть;

ПГ. Това сищото образование да напрйздва
безъ бой и жестокость, безъ всъка понуда, кол-
кото се може по-гладко, по-меко, като само отъ
себе си. (Както живото тъло увеличава ръста си, безъ да
има нужда да му се разттъгватъ или изтеглюватъ членоветъ,
защото то само малко помалко и незабЪлЪзано достига
пълния си ръстъ и сила. ако само му се доставя разумно
храна, топлина и упражнение, - така, казвамъ, разумно
доставянитъ на душата срЪдства за хранене, топлене и за
упражнение се првобръщатъ въ мидрость, нравственость и
благочестие) ;

У. Да се дава образование не прГЪвидно, а
истинско, не повръхно, а основателно; т. е.
човЪкъ като разумно снщество да се рик0в0дн не по чуждъ,
а по собственъ разумъ и да се приучва не само да чете въ
книгитъ и да разбира чуждитъ възгледи върху нЪщага, или
дори да ги задържа въ паметьта си и да ги излага, но да

 

 



80 дидактика 
прониква самостоятелно до корена на нунщата и да усвоява
истинския имъ смисълъ и употрЪбението имъ. Смщото
трйзбва да става и относно основателното усвояване на нрав-
ственостьта и благочестието;

У1. Образованието да се придобива не съ.
голЪми усилия, а колкото е възможно по-лесно;
при това да се употрйзбява ежедневно за общи упражнения
не повече отъ четири часа и така, че единъ учитель да
стига за съвмЪстно обучение на стотини ученици при трудъ.
десеть пити по-лекъ въ сравнение съ оня, който сега се-

употрЪбява обикновено за единъ само ученикъ.
Хаити“ „, хора„ 3. Ала кой ще повтзрва това, прЪди да.
относително новите пз- го види? Познато е свойството на

пам-Ърванпя се обяс-
„Ш Чршъпримъра смрътнитъ, че прЪди да биде из-

наАрхппеАовпя уредъ. вършено нЪкое особно откритие..
тъ се чудятъ, какъ би било възможно да се открие.
то, -- когато пъкъ е то вече открито, да се чу-
дятъ, какъ не е могло да се открие порано. Когато-
Архимедъ обйзщалъ на царя Херона 4:") да вкара въ морето
единъ голйзмъ корабъ, който не са могли да помрЪднатъ.
сто души, присмйзха му се; ала най-полиръ видйзли това.

нъщо съ превголйзмо очудване.
плановия свят». 4. Болумба който се надъвалъ да
открие нови острови на западъ, ни единъ краль
не е искалъ да слуша и никой освтвнъ кастилскиятъ кралв
не е искалъ да му даде макаръ какво да е съдЪЙствие въ
опитването му. Историята разправя, че самитъ му съшит-
ници въ морското пмтуване по причина на отчайване не:

ведназкъ си негодували срещу му, дори малко останало да:
го не хвърлятъ въ морето и да се завърнатъ у дома си
безъ да нанравятъ нЪщо. А пъкъ при това е билъ
откритъ Новиятъ Свътъ, толкова обширенъ, и
сега ние всички само се чудимъ, какъ е могълъ
тоя свЪтъ да остане толкова вргЪме непокктнатъ.
Тукъ :се отнася и познатия комиченъ постипъкъ на Ео-
лумба. Когато испанцитъ, които му завиждали като на
италиянецъ на славата за такъво велико откритие, на едно-
веселие си го осмивали, като казвали, че другото ”полу-
кмлбо е открито благодарение на случая, а не на изку-
ството,„и че всйки другъ би когълъ да го открие, - той.

»
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имъ прйдложилъ една хубава задача: к а н ъ м 0 ж е д астои изправено на върха си едно кокоше яйце?Всички са се мкчили напусто да отгатнатъ тая задача; то-
гава Колумбъ чукналъ леко яйцето о ченията и, като се
строшила малко чурупката, яйцето се задържало изправено.та се засмЪли и завикали, че и тъ биха могли да напра-вятъ екщото. „С е г а м 0 ж е т е, отговорилъ имъ той, 3 а-щото видъхте, какъ става това; а защо не можаник ой отъ васъ даго направи празди ме не?
Изпечатарекоизкуство. 5. Азъ мисля, че щъше да се случи сн-
щото, ако Иоанъ Фаустъ, изнамЪрвачътъ на печатарскотоизкуство, бъше обявилъ, че у него има начинъ, покойто единъ човъкъ въ осемь деня ще прЪпишеповече книги, отколкото десеть най-изкусниписци въ продължение на цсЪла тедина, и чекнигитъ ще бждатъ написани много изящно,всички екземпляри ще иматъ еднакъвъ видъ до
най-пое.п*13дната буква и че всички ще бждатъсъвсъмъ безъ грсЪшки, ако само единътъ екзем-
пляръ бжде изправенъ добра; и т. н. Кой щЪше да
повърва? Нему не щайше това да се покаже за гатанка или
поне за празна и безполезна хвалба? А пъкъ сега и дънатазнаятъ, че това наистина е така.
Набаруш. 6. Ако Бартощъ Шварцъ, изнамървачътъ на
мазднитъ топове, бтвше се обърналъ къмъ стрЪлцитъ съ лхкъ
съ такива думи: „Вашитъ лакове, вашитъ мазта-телни машини, вашитъ пращове не струватънищо. Азъ ще ви дамъ ормдие, което безъ да се
употргВбя силата на рхката, а само съ огънь несамо ще изхвърля камъни и желЪзо, а и ще ги
изхвърля по-далечъ, ще налучва по-добрт.цъльтаи по-силно ще разтръсва и сваля на
земята“, - кой отъ тазхъ не щЪше да го дигне на смъхъ?
Толкова е обикновено новото и влЪзлото въ употръбение
да се смазта за чудесно и за невйзроятно.

„изкуството„ 7. И американцитъ навътрно не си
писането- могли да си прйдставятъ, какъ е възможно,

човЪкъ безъ изустно обръщание, безъ живъ прЪдавачъ, само
като изпрати кжсче книга, да може да съобщава другиму

6
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мислитъ си. Ала у насъ и най-шпоумнитъ разбиратъ това.
Съвсйзмъ така ,е навсЪкмдъ и въ всичко. .

Чудото за праотцитъ е смЪшно за потомцитъ.
Иизнамнрапетона 8. Азъ лесно прйздвизкдамъ, че скщото

новтпгтхзепзшжп ще се случи и съ това мое новоначинание;
" " азъ дори съмъ го опиталъ вече. Отъ само

себе си се разбира,че нъкои ще се чуднтъ и не-
годуватъ,гдйзто се сръщатъ хора, които дръзну-
ватъ да упрекаватъ училищата и мет0дитъ на
обучението и общеприетитъ книги, че не били
съвършени, и да обйзщаватъ нЪщо извънредно и
което надминава всйзко втрване.
На“ „се „те 9. Мене щФдше да ми биде по-лесно за
насища наш ху- своя защита да се ослонн на успъха, като

ден"" на най-правдивъ свидЪтель въ бадеще на
моитъ твърдения (дотолкова азъ вгЪрвамъ въ мон Богъ); но
понеже азъ пиша тукъ прйздварително не за необразованата
тълпа, а за разумни, хора, то съмъ дълзкенъ да докажа, че
е възможно, щото цълото юношество да се на-
ставллва въ наукитъ, нравственостьта и благо-
честието безъ всички онЪзи теглаи мики,
каквито търпятъ навсйзккдъ както учещи-.
тъ, така и ученицитъ отъ приетата сега
метода
От,“ „„ научно 10. Единствена ала напълно достатъчна

доказателство. основа за това доказателство нека баде слтц-
ното положение: в евки прГЪдметъ не само се на-
сочва лесно натъй, наккдъто се клони но при-
рода, но дори самъ бърза натъй съ нйзкое удо-
волствие и осгЪща страдание, ако го задържи
нЪщш
Развитието му. 11. Всъки знае, че нЪма никаква нужда да
се принудява птицата да се учи „да лети, рибата да
плава, звгврътъ да бЪга; това го правятъ тъ сами, щомъ осъ-
тятъ, че членоветъ, които си прЪдназначени за тая работа,
са достатъчно залкнали. Не трЪбва така сащо да се при-
нуднва в о д а т а да тече отъ” планината надолу, 0 г ъ н в т ъ

да гори, ако е даденъ горливъ материалъ и притокъ на въз-
духъ, валчестилтъ к ам ъ к ъ да се търкаля надолу, или

рнбатиятъ да лежи на ъгвстото си; 0 к 0 т 0 или огледалото да

-ч..
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възприеме прЪдметитт. при надлежно освътление, сЪмето
да поникне, когато е стоплено отъ влагата и топлината.
Всъки прЪдмечъ въ сжщность се стреми самъ отъ себе си
къмъ такъва дЪйность, къмъ. каквато е приспособенъ отъ
природата; а пъкъ при най-малката поддръжка той проявява
тая дЪйность.
и приемане» му. 12. Ако ли (както видЪхме това въ петата
глава) сГЪмената на знанието, нравственостьта
:и благочестието лежатъ отъ природата въ всички хора
(изключване изродиттд, то оттукъ слъздва безъ друго, че тъ се
нуждаятъ само отъ най-малко възбуждане и отъ нЪкое ра-
зумно рхков0дене.
първовътжение. 13. Ала казватъ: Не отъ всъко дърво
може да се издйзла Меркурий“). Азъ пъкъ отгова-
рЯмъ: Отъ всЪки човЪкъ може да се направи
човЪкъ, ако нЪмаше развала.
Второ възражение. 14. Но пъкъ (ще възрази нЪкой) нашитъ
*вжтрйзшни сили са ослабени отъ гръхопада-
нието. Азъ отговарямъ: ала не са унищожени. И
”тазлеснитъ ни сили сж ослабени, при все това чръзъ хо-
дене, бЪгане. упражнения въ художествени работи ние умъемъ
„да ги докараме до естествена првенота. Първитъ хора, макаръ
"и тутакси слйздъ сътворението имъ да са можали да хо-
дятъ, говорятъ, разсмждаватъ, а ние можемъ да х0димъ, го-
воримъ, разсмждаваме, само слЪдъ като ни научатъ, се
пакъ отъ това не слувдва, че всичко това не може да се
научи другояче, освЪнъ по заплЪтенъ начинъ, съ голувми
*усилИя и съ невъренъ успЪхъ. Защото ако ние безъ голЪми
мжчнотии се научаваме на онова, що се отнася до тЪлото:
да ядемъ, да пиемъ, да ХОДИМЪ. да скачаме, да
правимъ различни работи, то защо пъкъ по схщия
начинъ да не можемъ да се научимъ и на онова, що се
отнася до духа? Нека само не липсва нужното възпи-
тание. Азъ ще притуря още нЪщо къмъ това. Обучи-
телътъ на коне въ нЪколко мгБсеца научава коня да
баш рисъ, да скача, да тича въ кржгъ, по знака на кам-
шика да прави разни движения. Изкусниятъ палячо научава
мечката да играе, заека да бие дайре, кучето да оре, да
фехтува, да отгатва и др. т. НГЪкаква си слаба бабичка
научава папагала, свраката, враната да п0дражава звуковетъ

6!
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на човЪшкия гласъ или пЪснитъ и др. т.. и всичко това
въпртзки прирОдата и въ кжсо вразме. И човЪкътъ не
може ли да се научи на това, къмъ което при-родата, не казвамъ, че го допуща или го води,
ала го тегли и влйзче? ТртЪбва да се срамуваме да.
твърдимъ такъво нйзщо, за да не ни зематъ на смЪхъ и
дресировачитъ на звйзрове.
Третонъзражелше. 15. Ала самата мжчнотия на нъ-
щата. възразяватъ по-нататъкъ нЪкои, прави, да не-
ги разбере вссЪки. зъ отговарямъ: Каква е тая
мжчнотия? Има ли, питамъ азъ, „такъво тъмно тЪло въ.
прир0дата, което да не може да възприеме огледалото,.
ако "го туримъ само удобно при. достатъчно освЪтление?
Има ли къшо, което да не се нарисува на картина, ако го-
рисува само нъкой вазщъ въ рисуването? Ще се намЪри ли
нЪкое свие или коренъ, който да не може да приеме земята и.
съ топлината си да не може да съдЪйствува да израстне,
ако само човъкъ знае, гдъ, кога и какъ тртЗбва да. го
посъе? Азъ ще притурн още слъдното: нЪма на свъта нито
една скала или кула, на която да не може да се качи
всвки, който има крака, ако само добръ е закрЪпена стъл-
бата, или пъкъ сж добръ издълани стъпалата на самата
скала, а отстрани има пармаклъкъ, за да нЪма опасность да-
падне човдвкъ въ пропастьта. Затова, ако малцина достигатъ.
до върха на знанията, макаръ че мнозина се ириближаватъ.
къмъ него бедро и съ жадность, а пъкъ ония, които дости-
гатъ до нтзкои точка, достигатъ а само съ трудъ, съ задъх-
ване, съ умора и виене свтпгъ, ту като се прЪпъватъ, ту-
като падатъ. то това произлиза не отъ туй, че къщо е не-
достжпно за човъшкия духъ, а отъ това, че станалата сж
злъ разположени, развалени, съ трапища, застрашаватъ да се-
разрушатъ, т. е. отъ това, че имоти е забъркана. Но че-
по стжпала, разположени по надлеженъ начинъ, яки, цЪли
и безопасни можемъ всЪкиго да поведемъ до каквато висо--
чина искаме, не може да има никакво съмнъние.
Четвърто възражение. 16. Ти ще кажешъ: има обаче съ--
всЪмъ тжпи глави, въ които не е възможно да се
вкара нЪщо.
Първиотговоръ. Азъ ще отговори: Едва ли ще се намЪриг
толкова зацапано огледало, което да не възприема никакъ.

Ъ
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изображения; едва .ли ще има толкова грапава дъска, на
която да не може да се напише нлвкакъ какво да е.
Втори отговоръ. При това ако огледалото е зацапано отъ
прахъ и петна. трЪбва да се избърше ; ако дъската е гра-
пава, трЪбва да се изглади, тогава ще станатъ годни за
уногрйзбение. Сищо така, ако се огладва и се изостря
юношеството, то навЪрно еднитъ ще изострнтъ и оглад-
ватъ другитъ, така че най-подиръ всички ще възприематъ
всичко. (Азъ неизмъино оставамъ при свое т 0
твърдение, защото основата остава не измЪ-
н е н а). Въ всъки случай ще произлъзе такъва разлика,
че по-бавнитъ глави ще забЪлтлкатъ, че иматъ много
оскндни познания за пръдметитъ, ала при все това ще го за-
бЪлЪгкат-ъ; по-даровититъ пъкъ, като простиратъ стремежитъ
си отъ единъ пръдметъ къмъ други, ще проникватъ се по-
дълбоко и по-дълбоко въ нЪщата и ще събиратъ нови, твърдъ
полезни наблюдения за нЪщата.
Третиотговоръ. Най-подиръ нека нЪкои глави и да
не си съвсйзмъ годни за образование. както е не-
г0дно за рЪзба чепатото дърво; ала моето
твърдение си остава вЪрно спрЪмо посрбздстве-нитъ способности, които по Божия

” ми лос ть встъ-
кога даватъ изобиленъ резулт атъ. СъвсЪмъ слабо-
умни хора срЪщаме така рЪдко, както се връщатъ ръдко и
хора лишени отъ членове. Поне слтъпотата, глухотата, куца-
нето, болнавостьта рвдко см природени у хората, а ни се
навличатъ по наша вина; така е и извънредната типость
на мозъка.
Пето ВЪЗРажение. 17. Още възразяватъ : Н а н 4; к о и л и и с в а
не способность къмъ учение, а охота, и без-
полезно и неприятно е да се кар атъ да учатъп р 0 т и в ъ в 0 л и т а с и. Азъ отговарямъ : Наистина пишатъ
за нъкои философъ че ималъ два ученика, единътъ тхпъ,
другинтъ палавъ, и че той пропндилъ и двамината, понеже
първиятъ искалъ да се учи. но не могълъ, а вториятъ мо-
гълъ да се учи, но не щЪлъ.
Оповоръ- Бакъ ви се струва, ако самитъ учители си при-
чината за такъво отвръщане отъ наукиттз? П 0 Н е А р и с т 0-
телъ е казалъ, че любознателностьта е вродена
у ч 0 в в к а, и че това е така, ние вид!:хме въ петата и въ
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най-близката прЪдидеща-единайсета глава. Но понеже по-
нЪкога нЪжната снизходителность на родителитъ разваля
естествения стремежъ въ дъната, понъкога лекомисленото дРУ"
гарство ги привлича. къмъ праздни нъща, понЪкога самитъ.
дъна се увличатъ отъ градски или придворни веселби или.
отъ встъкакви външни пръдмети, - то оттукъ произли-
за, че въ ттЪхъ нъма никакво желание да постигатъ
непознатото, и т.н но могатъ лесно да се съсрЪдоточатъ.
(Както езикътъ, който е навикналъ само на единъ вкусъ,
не може лесно да различи други. така и духътъ, който е
заетъ вече отъ една страна, не е достатъчно внимателенъ
къмъ онова, що се прЪдставя отъ другата страна). Затова
празди всичко трЪбва да се отстрани у такива дъца примка-„
сената отъ отвънъ тнпость, да се приведе природата къмъ
първоначалната своиствена неи првснота, тогава навЪрно ще
се повърне любознателностъта. Ала кой отъ ония, които се
заематъ да образуватъ юношеството, мисли да го направи
отначало годно за възприемане на образованието? Струга-
рьтъ прЪди да почне да изтача назкой прувдметъ отъ дърво,
одйчлва го отначало съ брадва; ковачътъ пръди да кове
желЪзото, прави го меко: тъкачътъ прЪди да преде нишки„
да прави основа и да тъче, очиства вълната, опира я и я
влачи; ботушарътъ празди да ошие ботуша, пръработва кожата,
разтЪга я, разглажда я. Но мисли ли нЪкой, че по такъвъ
начинъ и учительтъ, прЪди да образува ученика съ настав-
ленията си, трйбва отначало да пробуди въ него стремежъ
къмъ образованието, да го направи поне годенъ къмъ обра-
зованието и дори да извиква въ него готовность да се поко-
рява въ всичко на наставника си? Току-речи всйзки учитель
се залавя за ученика така, както го намЪри: той го изглажда
на струга, кове го, разчесва го, тъче го, приспособява го къмъ
своя калъпъ, желае да блъщи, като излъсканъ, и, ако не
сполучи тутакси по желанието си (и какъ може да сполучи,
питамъ азъХ, той негодува. шуми, бЪснЪй. И ние се чудимъ,
че има хора, които се отклоняватъ и бъгатъ отъ такъво
образование. По-скоро би тръбвало да се чудимъ, ако нйзкой
може да издържи такъво образование.
щеш „„ „0006 18. Тукъ се прЪдставя случай да

нест- се посочи накратко различието
на спосоъбноститъ, именно, че н-Ъкои лица си остри,
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други тапи; нЪкои са меки и гивкави, други твърди
и вироглави; нЪкои си. сами по себеси жадни за наука,
други намиратъ удоволствие повече въ м е х а н ич ес к а
да й н 0 с т ь. И изъ тоя три пити двоенъ ВИДЪ способности
произлиза щестократно смЪсване на послЪднитъ.

;. 19. На първо мЪсто стоятъ дъца т а съ
остъръ умъ, любознателни и поддавливи, които
прйздимствено пртЪдъ всички други си. най-
го дни за научни занятия; на такива трЪбва само да се
прйдлага храната на мндростьта," тъ си растатъ сами отъ
себе си като благорщнитъ растения. Изисква се само првд-
пазливость, не трЪбва да се допуща да бързатъ много, за да
не би да отслабнатъ и да се изхабятъ прЪди връзме.

„. 20. Други дъца иматъ остъръ умъ, ала
си тезк ки ако и посл ушни. тъ се нуждаятъ само
отъ подтикване.

ш. 21. Трето, има дЪца съ остъръ умъ и
любознателни, ала диви и вироглави. Такивато ги
ненавиждатъ въ училищата и ги смйзтатъ за безнадежни;
а пъкъ отъ тъхъ излизагь обикновено велики минна акосе
възпитаватъ както трдвбва. Историята ни прЪдставя та-
къвъ премЪръ въ Теместокла, великиягъ атински пълно-4
в0депъ, който въ отрочеството си се отличавалъ съ непо-
коренъ нравъ (така че учителвтъ му казвалъ : „момче, ти
нъма да бндешъ посртздственость, а ще бкдсшъ или велико
благо за държавата или велико зло“). Когато сетнъ се е

чудилъ нтшой. че си измйзнилъ характера, той казвалъ така:
„отъ дивитъ жребци излизатъ най-хубавитъ
коне, ако се приспособятъ къмъ тйзхъ нужн и
н ач и н и 3 а 0 б у ч е н и е“. Така е било и съ Буцефала на
Александра Велики. Като гледалъ, че баща му Филипъ искалъ
да запрати съвсЪмъ дивия конь, който не търпдзлъ на. гърба
си никой ездачъ, той казалъ : „Н а к ъ в ъ к о нъ г у б я т ъ
хората, като не умъятъ да се ползуватъ отъ него
поради неопи тностьта си“! И като се заловилъ
съ чудно изкуство, той бозъ бой достигналъ, щото тоя
конь не само тогава, но и винаги послъ това носилъ върху
си Александра, на и въ цЪлия свЪтъ нее могълъ да се намЪри
другь конъ по-благороденъ и по-достоенъ за такъвъ великъ
герой. Плутархъ “), като разправя тая история, прибавя:
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„Тон конь ни напомня, че много отлични при-
родни дарби пропадатъ по вината на възпита-
телитъ, които обръщатъ конетъ на магарета,като не умсЪятъ да управляватъ тиа възвишени
и свободни сжщества“.

п 22. Четвърто, има дъца послушни и въ
сжщото врЪме любознателни, но тежки и тапи.
Такива могатъ да вървнтъ по слЪдитъ на другитъ и, за да
се направи това възможно за ттЪхъ, трйзбва да се слЪзе до
тЪхнитъ слабости, безъ да имъ се възлага тежко бръме, безъ
да се изисква отъ ттзхъ каквото. и да е рЪзко, а по-скоро
да се отнасяме къмъ тЪхъ винаги доброжелателно, като ги
п0ддържаме. укръпнваме и възстановяваме. за да не отпадна
духътъ имъ. Нека такива хора и по-късно да достигнатъ
цЪльта си; затова тъ по-нко ще се държатъ 0 век, както
става това съ къснозрЪещитъ плщове; и както печатътъ по-
мжчно се отпечатва на оловото, ала затова се задържа по-
дълго, така и такива хора са: по-животоспособни, отколкото
даровититъ, и у ттЪхъ не така лесно пропада онова, що си
усвоили веднажъ. Затова та“; не тръбна да се отстраниватъ
отъ училището.

.

г 23. Пето, нЪкои дъца сж тавани и връхъ
това мекушави и лЪниви. ТЪхъ можемъ още да попра-
вимъ, ако не си вироглави. Ала тукъ се изисква голЪмо
благоразумие и търпение.

и 24. ПослЪдно мтЪсто заематъ типи-
тъ и при това разваленитъ и злобнитъ дйзца,
които въ по-голйзма часть си безнадеждни. Но
понеже се знае, че въ цълата природа се намиратъ срйзд-
ства ортащу разваленото, и че дърветата, които отъ приро-
дата сж непл0довити, могатъ да се направятъ пл0довити
чрГЪзъ надлежно посаждане, то не трЪбва изобщо да се отчай-
ваме, а да се грижимъ да надвиемъ и да отмахнемъ упори-
тостьта. Ако се види, че е невъзможно това, тогава само
ще трЪбва да се остави изкривеното и чепатото дърво, отъ
което нЪма надежда да се издГЪла Меркурий. Безплодие т а
почва не трЪбва нито да се обработва, нито
из о бщо да се пипа, е казалъ Натонъ“). Ала такъва, до
такъва стъпень изродена натура едва ли ще се срЪщне една
между хилндо. Какво бълвжито доказателство за Божията
благость!

„
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25. Същността на казаното се свежда къмъ слъзднитъ
„думи на Плутарха: хНакви дГЪцата се ражда тъ, не
зависи отъ никого, ал а за да излЪзатъ добри
чръзъ правил но възпитание, това е въ нашитъ
р на Д 43. Да, въ нашитъ ркцъ, казва той: Така градинарьтъ
извежда дърво отъ каква да е издънка, като употръбнва
винаги едно и си. що изкуство за прЪсаакдане.

Чеевшожномсе 26. А че може да се обучава и
употрьбикшъвшш образува по една и скща метода“теб"шщтисщо гЪлото юношество съ толкова раз-ИЗКУСТВО И една. И СБЩЗ: ц
метода.:трнвеждатъсе лични прир0дни дарби, показватъ“”р”““шшшва” слйзднитъ четири положения.

1" 27. Първо, всички хора трЪбва да се
гводятъ къмъ едни и снщи цувли на ммдростьта,
нравственостьта и благочестието.

“. 28. Второ,всички хора, както и да се
различаватъ по своитъ способности, иматъ
една и скща човЪшка прир0да, снабдена съ
едни и скщи органи.

ш. 29. Трето, споменатото различие на
способноститъ не е нищо друго, освЪнъ укло-
нение или недостатъкъ на естествената хар-
мония, както и болеститъ на тЪлото си укло-
ненин поради безмйзрната влага или суша, то-
плина или студъ. Напримъзръ, какво назщо е острота
н а у ма, ако не тънкость и ПОДВИЖНОСТЪ на животни духъ 49)
въ мозъка, която се съобщава извънредно бързо на сътивата и
прониква много скоро прЪдметитъ, що се прЪдставнтъ? Ако ра-
зумътъ не задържа въ извъстни прЪдЪли тая ПОДВИЖНОСТЪ,

случва се, че духътъ се разсЪйва, а мозъкътъ или ослабва, или
тапЪе ; отъ това ние виждаме. че дарбитъ, които узрйзватъ
рано, или пропадатъ отъ пръдиврГЪменна смръть, или се при-
типяватъ. Наопаки, какво нЪщо е т а н 0 с т ъ н а у м а, ако
не лЪплива дебелина и тъмнина на животни духъ въ мозъка ?

.Затова т.н трЪбва да се разтроши и да се освйзти чрЪзъ
често възбуждане. Какво нЪщо е, питамъ, н е н ок о р с т в о
и в и р 0 г л а в и е, ако не безмЪрна твърдостъ на сърцето,
която не иска да се полдаде ? Затова тя трйзбва да се
смегчи чрЪзъ дисциплина. А м е к у ш а в 0 с т ъ т а не е друго
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нищо освтзнъ извънмйзрно ослабване на сърцето, което се!
нуждае отъ укртшнване. Затова, както за тйзлото е най-вече
полезно не онова цлврене, което прилага противното къмъ.
противно (защото съ това се възбужда по-ожесточена борба),
а онова, което принася омекване на противнитъ начала,.
така щото на едната страна да нйзма недостатъкъ, а на дру-
гата да нЪма излишъкъ; така и срйзщу недостатъкат
на човйзшкиа умъ най-сгодно срЪдство ще 625 до
т а к ъ В а меТОДа, чрйззъ която се умЪряватъ уклоне-
пинта и недостатъцитъ на дарбитъ и се привождац
всичко къмъ хармония и къмъ нЪкое приятно съзвучие.
Поради това нашата метода е приспособена за посръд--
ствени способности (каквито най-чеСто се срЪщатъ винаги),
за да не липсва юзда за задържане на по-бързитъ натури
(за да не се изнемощатъ пръдиврЪМенно), както и махмузи.
(шпори) и остени за подбуждане на по-бавнитъ.

ш. 30. Най-поднръ, на тия недостатъци и
уклонения въ способноститъ най-добръ може-
да се помогне, докато сн още нови. Както на войната но-
вобранцитъ се размЪсватъ съ старослужещитъ, слабитъ съ
силнитъ, лънивитъ съ пъргавитъ, и всички трГЪбва да се-

СРЗЖЗВЗТЪ ПОДЪ едни И (“ВЕЩИ знамена, да се РЪКОВОДЯТЪ ПО*

едни и същи заповЪди, докато се пр0дължава боятъ пра-
вилно, а когато пъкъ се спечелилобЪдата, всйзки пръслъщва
врага, докогато иска и може, и взема плячка по желанието
си, - също така и въ тон наученъ пох0дъ трйзбва да има
такъвъ редъ, щото тежкитъ да см размЪсени съ пъргавитъ,
ткпитъ съ по-свЪснитъ, упорититъ съ послушнитъ, и всички
да се рнководнтъ по едни и сжщи наставления и примъри,
докогато се нуждаятъ отъ ржковщитель, а слЪдъ напущане
училището нека всЪки продължи образованието си съ ка-
квато бързина може.
о,.ь швмъображе- 31. Това размъсване азъ разбирамъ не

им име ржтшмъ само по отношение на мЪстото, ала още по-
при развити-ването на.

разпит „мб- вече по отношение на помощьта. Именно, ко-
нот- гато учительтъ забЪлЪзва у нйзкого по-голтзми

способности, нека му даде да
- обучава, двама или трима

по-изостанали; ако забйзлъжи нъкого съ честенъ характеръ,
нека Му повЪри други съ лоши наклоности, за да ги наблю-

.:»
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дава и ръководи. По тон начинъ ще се покаже прЪкрасна
грижливость за едната и другата страна, ако още при това
учительтъ наблюдава, щото всичко да става по пртздписа-
нието на разума. Но врЪме е вече да се пристжпи къмъ.
разнсняване на самата работа.

Глава тримайсета
Основата за прЪобразуване на училищата

е точниятъ редъ въ всичко.
Редътъедушш „, 1. Ако разгледаме внимателно, кое-

вспчко. именно запазва въ надлежно състояние цЪлата
тан вселена заедно съ най-ситнитъ частици, ще намйзримъ,
че не е нищо друго, рЪшително нищо друго, освйзнъ редътъ,
т. е. взаимното разположение на пръдщещитъ и на послъ-
доващитъ нЪща, на горнитт», на долнитъ, на голЪмитъ и мал-
китъ, на схолнитъ и несх0днитъ по мтесто, врЪме, мЪра и
тегло, споредъ както е потрЪбно и отговаря на встЪко НЕЩО.
Затова н-Ъкой сполучливо и вЪрно е казалъ, че редътъ
е душата на всичко. Защото всичко, що се намира въ
редъ, запазва положението си непобутнато дотогава, докогато
пази редъ. Ако ли напустнс реда, слабйзе, колебае се, раз-
мръдва се и се руши. Това е очеВИДно изъ примЪритъ на
прир0дата и изкуството.
Тоше, пояс„„васъ 2. Какво е това, питамъ, което прави

притекат 1) пасват, свйзта свЪтъ и което прави, той да си ос-
тава постоянно въ своята пълнота? Това е то, гдЪто всЪко
създание се държи твърдъ строго въ прЪдЪлитЪ си съ-
гласно пръдписанинта на природата; благодарение, казвамъ,
че сеспази такъвъ редъ въ частноститъ, запазва се и свйз-
товнинтъ редъ.
апанебеснштвърдь. З. Коя е причината, че се извръшва въ
такъвъ редъ и безъ всЪко забръкване течението на връ-
ме нат а въ толкова опрЪдгЪлени междини отъ г0дини, мйзсеци
и. дни? Това е само неизмЪнниатъ редъ на небесната твърдь.
3, Ндткоработещт 4. Коя е причината, че пчелитъ, мра-

шки жшотпн- в и т ъ, п а н ц и т а произвождатъ такъва
тънка работа, че човЪшкия умъ намира въ нея повече на какво
да се чуди, отколкото на какво да подражава? Нищо друго
освйзнъ вр0дсната похватность да пазятъ въ дъйностьта си
редъ, брой и мЪра.
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4. На човшкото то- 5. Кое прави, човЪшкото тЪло да е та-
къвъ чуденъ органъ, че да успЪва да извръшва безбройни
дйзйности, макаръ да не е снабдено съ безбройно количество

„орндин? тоестъ, че съ помощъта на ония немного членове,отъ които е съставено, то може да извръшва чудо разнооб-
разни работи, и не желае нито да му се придаде къщо,нито да му се измЪннтъ органитъ. Всичко това го прави,
разбира се, мидрото съотвсЪтствие на всички членове, както
съотвътствието на всъки членъ въ самъ себе си, така и на
отдълнитъ членове въ отношение къмъ други.ана нашия умъ. 6. Коя е причината, че духътъ, който
прЪбивава въ тЪлото, е достатъченъ самъ за управление на
цЪлото тЪло и въ снщото врЪме за толкова разновидна
дтзйность? Само редътъ, по който всички членове са свър-зани съ непрдвкнснати връзки и се привеждатъ въ дъйствие
свободно по знака на първото движение, което изхождаотъ ума.
6. На разупоупршя, 7. Коя е причината, че единъ човъкъ,топчето. царь или императоръ, може да упра-
влява цЪли нар0ди, така че, макаръ и да има колкото глави
”толкова и умове, все пакъ трЪбва да служатъ на стреме-житъ на самаго него и, ако той в0ди добръ дълото си, всичко
тргБбва да върви добръ? Нищо друго освсЪнъ редътъ, въ който
всички си свързани съ връзкитъ на законитъ и на послу-
гшанието, при това нЪкои си. ПОдчинени много близко на тоя
управникъ на държавата, който ги управлява првко, всувкиму
отъ послЪднитъ си. 1Юдчинени по реда си други, и така на-
татъкъ до най-послЪдния подданикъ. По такъвъ начинъ, снщо
като въ верига, една брънка се допира до друга, така че,
.ако се помръдне първата, движатъ се всички, ако първата
е въ покой, покойни см и всички ЛРУги.
„На Артист, 8. Съ какво е могълъ Херонъ самъ

машина произволно да прйзвръща такъва грамада, която
напусто си се опитвали да отмъстнтъ толкова стотинъ хора?
Съ изкусно измислената машина, направена за увеличаване
на силата отъ толкова валецидскрипци и въжета, че едната
й часть помагала на другата.

"

аниони. 9. Страшнитъ дЪйствин на топоветъ,
които ,разтръсватъ стъпи, събарятъ кули, унищожаватъ
армии, произлизатъ само отъ извЪстенъ редъ на нгБщата и
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отъ въздЪйствието на дЪятелни начала върху начала, които
стоятъ въ страдателно състояние, именно отъ надлежното
смЪсване на селитра съ евра (най-студеното ”съ най-горе-
щото), отъ съотвЪтствието на топоветъ къмъ това, отъ ДО-
статъчното снабдяване на машината съ барутъ и гюлета, и
най-подиръ отъ правилното цЪлене върху правдметитъ. Ако
липсва макаръ едно отъ тия условия, цгЪлиятъ уредъ става.
безполезенъ.
„.На печатарска 10. Въ какво е сжщностьта на печатар-туст- ското изкуство, чръзъ което се умножаватъ кни-
гитъ бързо, изящно, редовНо? НесъмнЪно въ реда при из-
рЪзването на мЪднитъ матрици, при отливането и изглаж-
дането на буквитъ, разпрйдйлението имъ по каси, при наби-
рането имъ за печатъ, нагласяването на набора въ маши-
ната и проч.; при приготвянето, мокренето, разглеждането
на книгата и проч.
10. На ша- 11. Да се обърнемъ и къмъ занаятчийскитъ
издЪлия. Коя е причината, гдЪто колата, т. е. дървото и
желЪзото (защото тя е направена отъ тия вещества),
може да слтздва така бързо слйадъ конетъ, които базгатъ от-
прЪдъ и така добръ да служи за прЪнасяне на хора и те-
жини? Само изкусното съчетание на дървото и желЪзото за
колелата, оситъ, процъпа, хамута. Ако се пръсне или се
строши макаръ една отъ тия части, цълата машина става
негодна за употръбение.
11. На кораба. 12. А що е това, гдЪто хората, като се ка-
чатъ на дървена дъска, се повйзряватъ на разяреното море,
проникватъ до самитъ антиподи и се връщатъ пакъ назадъ
благополучно? Това е възможно само отъ съчетанието във

кораба на киля, мачтата, платната, лопатитъ, кърмилото,
морския компасъ и проч., и ако се развали назкоя отъ тия
части, заплашва се корабътъ отъ силно люлйзне, крушение и
затъване.
12.На. часовникъ. 13. Най-п0диръ, коя е причината, че въ
уреда за измЪрване на врувмето, часовника, металътъ,
който е разположенъ и размазстепъ по различенъ начинъ,
произвежда самоволни движения, при това така, че се отмйзр-
ватъ равномърно минутитъ, часоветъ, днитъ, може би, мЪсе-
цитъ и г0динитЪ? И не само ги показва на очитъ, а ги
прЪдставя и на ушитъ, за да се дава знакъ отдалече и
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дори въ тъмнината? Тон уредъ самъ запалва свЪщЪта, така
че събуденъ отъ него, ти тутакси виждашъ свйзтлина! Той
дори може да показва мЪннването днитъ по календара, но-
волунието и пълнолунието, движението на всички планети
и затъмннването на всички свсЪтила. Кое е достойно за
-очудване, питамъ, ако не описаниятъ уредъ? Наистина
металътъ е самъ по себе си пръдметъ неОдушевенъ, а про-
извежда толкова живи, толкова постоянни, толкова пра-
вилни движения! Нима не се е считало това, празди да се
изнамтзри, толкова невъзможно, колкото ако да твърдЪше
нвкой, че дърветата ходнтъ, а камънитъ говорнтъ? А че
това е дЪйствителность, свидвтелствуватъ сега собственитъ
ни очи.
ЦЪлататайнаначасов- 14.“0тъ каква ли таинствена
птевънеговиярш». сила се върши всичко това? Отъ
нищо друго освЪнъ отъ силата на нвнин редъ, който царува
въ всичко, именно отъ такъво разполагане на всички части,
що ддзйствуватъ, по опртздтзлено число, мазра и редъ, че
всъка има пръдназначена неи цвль. срЪдства, насочени къмъ
тан цвль, и опрЪдЪлени начини за дГЪйствие на тия срЪдства:
съ една дума навстзкндт. владйзе най-точно съотвйзтствие на,
отдсвлнитъ части помежду имъ, всъка отдвлна часть се на-
мира въ надлежна свръзка съ друга съотвЪтна ней, най-по-
диръ съобщаването и обратното възприемане на силитъ става
по законитъ на взаимнодъйствието имъ. По тоя начинъ всичко
върви напрйздъ съ по-голЪма точность, отколкото нЪкое въо-
душевено тйзло, което се движи отъ собствения си духъ. Но
ако се разхалтави или се пукне, или се строши, или от-
слабне, или се изкриви назщо, макаръ и да е най-малкото
колелце, най-малката ось, най-малката запънка, тутакси
всичко или се спира, или се отбива отъ цЪльта си- дотол-
кова е очеВИДно тукъ, че всичко зависи изключи-
телно отъ реда.
Има надежда за се на- 15. И така изкуството да обуча-
мЪрп една уредба на у-
чнлнщата, „„тип, ваме не иска нищо друго осввнъ

часовппкт изкусното разпрЪдвление на врск-
мето, прЪдметитъ и мет-одата. Ако бндемъ въ съ-
стонние да установимъ точно това разпрйдъление, то обу-
чението на юношеството колкото и да е на брой, тима
да бнден никакъ по-мкчно, отколкото да се покриватъ ч...-..-.

4
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ежедневно хиляди листа съ най-изящни писмена съ помощьта
на печатарскитъ машини, или, като се установи Архимедо-
вата машина, да се отмъютватъ домове, кули и какви да
е тежини, или като се качимъ на кораба, да пртшла-
ваме океана и да отидемъ въ новия свътъ. И всичко ще
тръгне така лесно, както лесно върви часовникътъ, уравно-
вЪсенъ по надлеженъ начинъ отъ тежинитъ си, сащо така
приятно и интересно, както е приятно и интересно разглеж-
дането на тоя автоматически уредъ; най-по:,иръ съ сжщата
вЪрность, каквато може да се постигне въ кой да е подо-
бенъ уредъ.

Заключение. 16. И така въ името на Всевишния, нека се
опитаме да прГЪдставимъ такъва уредба на училища, каквато
да отговаря по най-точенъ начинъ на досущъ художествено
уреденъ и изящно украсенъ съ различни приспособения
часовникъ.

Глава четиринайсета.
Отъ природата тръбва да се заеме точния редъ на

училището и при това такъвъ редъ, който никакви прЪчки
да не могатъ да задържатъ.

Основата „, изкуството 1. Нека пристжпимъ въ името на Бога
[тръбна дасе търси въ да изслйздваме основитъ, върху които, като

"троши”
върху непоклатима скала, ще може да се

построи мет0дата на учението и обучениетоуонеже
искаме да издиримъ срГЪдства срЪщу природнитъ недоста-
тъци, то и сме длъжни да ги издиримъ не на друго мазето,
а въ самата прир0да; защото цвла истина е, че изку-
ството неможе да постигне нищо, ако не под-
ражава на природата.
Коятодавдобразцд „, 2. Това може да биде доказано съ при-

Автешоетьу мъдри. Виждате ли, какъ плава рибата въ
1-Въ “тт”, водата? Това е за нея природно. Ако иска

човйзкъ да и подражава, тртзбва по необходимость да при-
бъгне къмъ подобни орждия и къмъ подобни движения:
намйзсто плавателнитт, перки той тртзбва да си простре рхцЪтв,
намЪсто опашка - нозтЗтъ и да ги движи сащо така, както

2.31, „тате „, рибата движи плавателнитъ перки. Дори и
кораби, корабитъ могатъ да се правятъ само по тая

мисъль: намйзсто перки тъ иматъ лопати или платна, а на-
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3. Въ “чисто, мЪсто опашка - кормило. Виждате ли, какъ.

хвърка птицата по въздуха? Това е за нея естествено. Богато
Дедалъбо) поискалъ да подражае на птицата, трЪбвало му
да си направи крила (които си. можали да подигнатъ тол-
кова тежко тъло) и да ги движи.
„ В.„ „отвеждането 3. За органъ, който произвежда.

на звука, звукъ, у животнитъ служи диха-
телното гърло, което е направено отъ хрущелни пръсте-
ни и е снабдено отгоръ съ езиче, което служи като запу-
шалка, а отдолу съ мЪхове, които произвеждатъ вЪтъръ,
т. е. дробоветъ. По полражание на това правятъ се свир-
китъ, флейтитъ, гайдитъ и другитъ духови инструменти.

5. Въ свЪткавицата, 4. Съгласно наПравенитъ наблюдения онова,.
което произвежда въ облацитъ травскане и из-
хвърля огънъ и камъни, е селитра, запалена отъ сърата 51)..
По подражание на това прави се отъ селитра и евра оня.
бару тъ, който, като се запали и се изхвърли изъ топа, про-
извежда изкуствени гръмово, свйзткавици и удари.

в, Въ водопровода, 5. ЗабЪлЪзано е. че в0дат а винаги запазва-
гладка повръхнина, дори въ скдъ съ двъ отвръстил, раз-
дйзлени отъ каква да е меЖДина. Основавайки се на това,.
опитвали си се различни начини за прокарване
вода чрЪзъ триби; оказва се, че водата сама се п0дига изъ
каква да е дълбочина на каква да е височина, стига само на.

другата страна тя да се понизи пакъ толкова. Това се върши
изкуствено, ала съобразно съ природата. Че това става така,
зависи отъ изкуството, а че това изобщо става - отъ.
природата.

7. Въ измЪрвапе на 6, Хората са наблюдавали небесната твърдь.”“е”! и си забълЪЗали, че тя се върти постоянно”)
и вслъдствие различнитъ пктиша на свЪтилата произвежда..
приятно за свЪта разнообразие на връмената. По скщиа обра-
зецъ измисленъ е уредъ. който пръдставп всйзкидневно
въртението на небесната твърдь и който из-
мЪрва часоветъ. И тоа уредъ е съставенъ отъ малки.
колелца, не само за да тегли едната часть другата, но и за.
да може движението да се продължи безъ край.
(Ашил „ „саит Необходимо е било да се състави тон“
съ път. да се изясни уредъ отъ поцвижни и неподвижни части,.
Общ” ” “"М"” п0добни на самия свътъ: така намъсто пър--

1:11
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вата опора. на свЪта, земята, въ него си поставени неподвижни
основи, стълбове; намъсто подвижнитъ кжлба на небето -
различни колелца. Но понеже не е възможно да се придаде на
никое колело способность да върти само себе си и да увлича
и другитъ колела (както Създательтъ е нридалъ на свъта отъ
звЪзди сила да се движи самъ и заедно съ себе си да движи
и друго), то се нвила необходимость да се заеме отъ приро-
дата двигателната сила, именно или силата на тежестьта, или
силата на п.кргавината. По такъвъ начинъ или насук-
ватъ на кросното на главното колело тежина,
които, “като се стреми надолу, върти кросното, а послЪд-
ното докарва въ движение колелото си, което прЪдава това
движение на другитъ колела; или пъкъ правнтъ дълга
челичена ивица, която, като се насучи съ сила на
кросното, стреми се да се възвърне въ свободно състояние
и да се изтегне по дължина, и по тоя начинъ кара да се

върти кросното и колелото. Н 0 3 а д а н е с т ав а т 0 в а
в ъ 3 в р а т н о д в и ж е н ие устремно, а спокойно, съразмЪрно
съ движението на небето, вмъстватъ се други колела, отъ
които най-крайното, което се движи само отъ два зжба и се
педига и спуща правилно, прЪдставн смйзната на днитъ и
нощитъ. Бъмъ тая часть, която тртЗбва да дава знакъ, че е
миналъ единъ часъ или четвърть часъ, се прикрЪплтъ и 3 к у с но
н а п р а в е н и н ри п ъ н и, които отмтютватъ, когато трЪбва,
кукичкитъ, и, когато тръбна, ги затискатъ, както природата
чръзъ движението на небеснитгв кжлба докарва и откарва
зимата, пролЪтьта, лГЪтото и ессньта, раздЪлени на мъсеци.
Замючшеза „щат, 7. Изъ всичко това Ш е, че оня редъ,
ване на. природата, при който искаме да приемемъ за все-
градетоизкуствотопа обща идеи на изкуството да учимъ“”ти““- и да се учимъ на всичко, не трЪбва
и не може да се вземе отъ никждъ, освйзнъ отъ
у ч и т е л к а т а-п р и р о д а. Ако бжде точно установенъ тон
редъ, дълата на изкуството ще вървнтъ сжщо така лесно и
своболно, както върви лесно и свободно всичко, което се из-
връшва въ природата. Право казва Цицеронъ: „Ако слйзд-
ваме упжтването на природата, ние никога не
ще да се забъркаме,“ или още: Педъ ржковбде-
нето на природата не е възможно но никой на-
чинъ да се заблуди човдвкътз). И ние се наддаване на

7
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сащото и затова, като направимъ наблюдения върху ония
процеси, които природата проявява навсЪкждъ въ своитъ дЪй-
ствия, ще съвЪтваме да се постжпва по сжщия начинъ.
Пет„ „ММ., се „роти- 8. Ала намъ и на нашитъ извънмтзрни,

вонотвтъ. високо заявени обЪщания може да се про-
тивопостави изречението на Хипократа“): 6 860; Братов, :] аз
тер/т, ушит”; 6 да хшрб; 696); г; а: избра прокара д 8.1: крбсь;
Хайек-%„ т. е., животътъ е кнсъ, изкуството е дъл-
говйзчно, удобниятъ случай е бързотеченъ, опи-
тътъ ненадеженъ, саждението за Нъъщата мнчно. Въ
тия думи се наброяватъ петь прйзчки, които служатъ за причина,
щото само малцина да. достигнатъ до върховетъ на науката :
1 краткост ь н а жив 0 т а; ,смрътьта често ни грабва
всрйздъ самото приготвяне за живота; П. В е 0 б я т н 0 м н о-
жество пръдмети, които трЪбва да бндатъ под-
чи нени на н ашия у мъ: поради това желанието да
заключимъ всичко въ прЪдълитъ на познанието се явява
като безкрайна задача; Ш. Е е д 0 с т и г ъ 0 т ъ с л у ч аи, 3 а
да се изучатъ изящнитъ изкуства или внезапно
изчезване на тия случаи, ако се пръдставятъ нЪкога, защото
юношкитъ години, които си най-годни за образаванието
на ума, се прЪкарватъ повечето пати въ веселби, а възрастьта,
която ще послъ това, както се случва обикновено у смърт-
нитъ, пръдставя встъкога повече случаи за празни, отколкото
за сериозни занятия; ако пъкъ и се прЪдстави нЪкога сго- ,

денъ случай, той изчезва прЪди да успЪятъ да го хванатъ);
П”. ограниченость н а ума ни и неясность н а саж-
де ниет о, поради което се държимъ само 0 кората на нЪщата,
а не проникваме въ самата имъ сжщина; У. напоконъ, а к о
би поискалъ нтвкой чрувзъ продължително на-
блюдение и често повтаряни опити да разбе-
ре истинската скщина на нЪщата, тов а би било
много мнчно и заедно съ това безнадежно и
н е в 71; р н о (понеже при толкова тънко сплитане на нЪщата
твърдъ много нЪщо може да се изплъзне отъ острия погледъ
дори на най-проницателния човЪкъ, а веднажъ допусната макаръ
една грЪшка, цълото наблюдение излиза съвсъмъ невуврно).

Отговоръна това. 9. Ако Ли е справедливо това,
какъ се осмЪляваме да объ щаем ъ такъвъ все-
общъ, вйзренъ, лесенъ и траенъ пжть за научни

“и
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ван ятия? Азъ ще отговоря: опитътъ показва, че всичко
това е справедливо; ала вънъ отъ съображенията на разума,
оНя сжщи опитъ ще покаже, че има сжщо така напълно
вЪрни срйздства сразщу посоченитъ прЪчки, защото това е
така направено отъ най-мждрия С жд ни на къщата, Бога, но
пакъ за наше добро; слЪдователно всичко може да биде
Богъ , „„ „реши разумно обърнато къмъ добро. Така, Т 0 й
помъдротосиршегте- ни е далъ кратъкъ животъ, защотоние въ сегашното състояние на развала не умъемъ
да се ползуваме отъ живота по надлеженъ на-
чинъ. Ако сега, когато умираме раждайки се и
смърътьта ни заплашва отъ самото раждане, ние
се пакъ се губимъ въ празното, то какво ли не щЪше да се
случи, ако да имахме прГЪдъ себе си столЪтия и хилщолътия?
и... първата „„, ми, Затова Богъ благоизволилъ да ни ПОДари

точки. толкова врйзме, колкото е смйзтналъ, че ще
”стигне, за да се приготвимъ за по-добъръ животъ. А за
*такъва цЪль животътъ ни е доста дълъгъ, стига само да
умъемъ да се възползуваме отъ него.

Навтората. 10. Пакъ за паша полза е благо-
изволилъ Богъ да има толкова много нЪща, за
това именно, за да има много отъ

онова,
което да ни зани-

мава, упражнява и възпитава.
На третата 11. Той е искалъ, случантъ да

ьбждатъ мимолетни, тъй да се каже, съ косми само
на темето, затова, че, щомъ ги забЪлЪжимъ, да се силимъ
да ги хванемъ, за каквото само можемъ ги хвана.

н.,. четъртата.12-ОПИТЪТЪ е ненадежденъ, за да има
:мЪсто за вниманието и за да се яви за насъ необходимостьта
да проникваМе въ сжщината на къщата.

На. петата. 13. Най-подиръ м 5: ч н с е са:. ж д е-
И и е т о в а н а щ а т а, за да се изостря прилежанието и
разшимостьта за основно изслЪдвание. А това е съ цЪль, за
да става се по--очеВИДна Божията мждрость, която скритомъсе простира върху всичко, и то за най-гоМама наша радость.
Защото, ако всичко можеше лесно да се познава
(казва блажениятъ Августинъ 55), и с т и н а т а н е 6 и т ъ р-хсили съ радость.
г.... прЪчкн могатъ „ 14. Сега трйзбва да видимъ, по кой начинъ“да“ “трие“ може съ Божията помощъ да се отмахнатъ

78:
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ония пртзчки, които Божието Провидънне ни е противопо-
ставило отвънъ, за да се изостря нашето прилежание. Това е
възможно само чрйззъ:

1. Пр0дължение на живота, за да бжде доста-.
тъченъ за попрището, което му е назначено;

Ц. Съкращение на материала на наукитЪи
изкуствата, за да отговаря на продължителностьта на.
живота: ,

1П. Улавлне благоприятнитъ случаи, за да
не се изплъзватъ безполезно;

ПГ. Разкриване на способноститъ, за да про-
никватъ лесно въ нсЪщата;

У. Установяване намЪсто колебливо на-
блюдение нЪкон неразклатима и безпогръшна
основа ”

Редът-„„. сайдващнтъ 15. И така, като се рнководимъ по по-
тт- чванинта на прирОДата, ще изслйздваме:

Продължение на живота, за да.

изучимъ необходимото;
Съкращение на учебнилмате-

Основнитъ риллъ, за да се учи бързо;
Ползуване отъ случаитъ, зада

се учи надежно;
за Разкриване на способности-

тъ, за да се учи лесно;
Изострнпе на сжждението,

331

правила

 да се учи основно.
Ние ще разяснимъ тия от,;увлни точки въ отдълни глави,

само въпроситъ за съкращение на учебния материалъ ще
отнесемъ на послъгяното мъсто.

Глава петнайсота.
ОСНОВНИ правила за продължение на живота.

На. човйзка е даденъ 1. Когае дума за краткостьта на живота,
доста лаъгъ живот»- Аристотель и Хипократъ бс) се оплакватъ отъ
това и укоряватъ прир0дата, че тя ;:ава по-дълъгъ животъ
на еленитъ, вранитъ и на другитт, неразумни животни, а
заключва живота на човъка, който е роденъ за толкова.
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високо назначение, въ толкова тЪсни граници. Ала мждро
възразява Сенека: „Ние не сме получили кжсъ жи-
вотъ, но го правимъ кмсъ; ние не търпимъ
недостигъ отъ животъ, но се ползуваме отъ него
р"азточително; ако умйземъ да се ползуваме отъ
него, той е дълъгъ.“ И по-нататъкъ: „Животътъ е
доста дълъгъ и ни е даденъ съ щедра мйзра да
изпълняваме най-велики дГБла. ако го прила-
гаме винаги добр в.“ За краткоствта на живота гл. 1 и 2).
Ала ние сами го т.. 2. Ако е това право, както е въ скщ-

сивата ность, то вината е наша, ако животътъ е
недостатъченъ за изпълнение на най-великитъ дгвла, понеже
наистина ние го прахосваме, отчасть като го убиваме бавно,
така че бива принуденъ да угасне по-рано отъ естествения
прЪдвлъ, отчасть като употръбяваме дори остатъка му за ни-
щожни нйзща.

Ту като еслабвзме . З. Единъ доста извйзстенъ писатель, (Ипо-штт „, литъ Гварино“), като привежда доказателства,
изказва се въ такъвъ смисълъ, че дори съ най-нЪжна кон-
струкция човйзкъ, който се е явилъ на свЪта въ нормално
състояние, има въ себе си толкова жизнена сила, че може
да живйзе до шейсстъ гОдини по естественъ начинъ, а човтзкъ
съ яко тЪлосложение може да живъе до сто и двайсеть
г0диии. Ако умиратъ прЪди тоя срокъ (а кой не знае, че
мнозина умиратъ въ дйтство, въ юность и въ възмкжала
възрасти?), го умиратъ по вината на хората, които отъ раз-
лични излишества или отъ немарность да пазятъ живота
си губятъ и собственото си здраве и здравето на бждещитъ
си дъна и ускоряватъ смрътьта.
Ту като““,пссвьтш 4. А че и кнсиятъ животъ (напр. 50,
ц-ьшш си жпвотъ на. 40, 30 г0дини3 е достатъченъ за велики

А“““шчшометш дтнла, ако умЪемъ да се ползуваме правилно
отъ него, доказватъ ни примйзритъ на ония

хора, които до настипване гОдинитъ на пълната възрасть
си постигали онова, що други и не си се опитвали да
постигнатъ дори и при най-дълъгъ животъ. Александъръ
Велики умртЗлъ на трийсеть и три г0дини не само като
много образованъ въ наукитъ, но и като завоеватель на зем-
ното кжлбо, което той покорилъ не толкова съ силата на
оръжието, колкото съ мм;.ростьта на своитъ планове и съ

Ара. Велики.
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чудната бързина въ дЪйствинта (водещ бшосВашбмеуо; 58).
Иоанъ Пикъ Мирандола“) не стигналъ даже въз-
растьта на Александра, но съ изучването на мждростьта се
възвисилъ надъ всичко, въ което може да проникне човйзш-
кинтъ умъ, дотолкова, че се считалъ за чудо на своето връме".
и дори шо Христа. 5. Но за да не изброявамъ други, ще-
кажа, че самъ Господь нашъ Ису съ Христосъ, като прв-
каралъ на земята 34 ГОДИНИ, завършилъ великото дЪло на
изкуплението безъ съмнЪние затова, за да покаже примйзръ
(понеже великитъ Му дГЪла съдържатъ въ . себе си тайна),
че животътъ. каквато продължителность и да има, е достатъ-
ченъ за придобиване всичко, що енеобХОДимо за втвчностьта-
Затова. не тръвва дасе 6. Азъ не мога да не приведа тукъ
оплаквамедеживотътъ изказанитъ въ такъвъ смисълъ златни думи”“Ъ- на Сенека (изъ 98 писмо): Азъ съмъ на-
миралъ мнозина, казва той, които са справедливи къмъ.

* Хората, но не съмъ намиралъ ни едного, който е

справедливъ къмъ Бога. Ние всЪки день обвиня-
ваме сждбата“ и пр. „Не е ли се едно и сащо,
кога ще напуснешъ онова, което въ всЪки слу-
чай ще си длъженъ да напуснешъ? Животътъ е-

дълъгъ, ако е пъленъ. Той пъкъ се напълва, ко-
гато духътъ си възвръща своето достояние и
придобива власть надъ себе си.“ И по-нататъкъ;
„Заклевамъ те, мой Луцилий, нека почнемъ да
се грижимъ, щото нашинтъ животъ, подобно на
драгоцйзннитъ камъни,да се продължава малко,
но да тежи много. Нека почнемъ да го измЪр-
ваме съ дйзла, а не съ врЪме“. И слгЪдъ това още:-
„Затовада похваЛИМЪИДа туримъ въ числото на
щастливитЪоногози,който еупотрГЪбилъдобръ
кжсото връме, което му е било прЪдопрЪдЪлено.
Защото той е видЪлъ истинската свЪтлина,
не е билъ единъ отъ многото: той е живЪлъсп-
щински животъ!“ И най-подиръ: „Както може да.
биде въ малко тбзло съвършенъ ч”ов43къ, така
може да бждесъвършенъживотъ въ кжсо врйзме.
Продължителностьта на животае външно благо.
Ти питашъ, кое е най-дългото врЪме на живота.
„Животътъ до придобиване на мждростьта. Който е

,»
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достигналъ до мждростьта, той е достигналъ не
най-отдалечената, но най-високата цъл ь.“
двъ „шта ср-Ъщу 7. СрЪЩу оплакванията, че нашинтъ жи-
такпваошквшя. вотъ и оня на дъната ни (а снщо и на учи-
лищата) е кжсъ, има сллвднитъ двъ срЪдства. Доколкото е
възможно да се грижимъ:

1 да запазимъ тълото отъ болести и смръть;
И да научимъ уМа да се разпорежда мждро

с ъ в с и ч к 0.
1. 8. Ние сме длъжни да пазимъ

ТМОТОТРЪбВММапа- тйзлото си отъ болести и нещастни
ваме отъ болести. За.-
що? Зпщт „, е „ жи, с л у ч к и : 11 ъ р в 0, защото то е жилище на

лице на душата. душата и при това едничко: ако се разруши
то, и душата тутакси напуща свъта; или ако се разру-
шава малко по малко, като се разпуква ту тукъ, ту
тамъ, гостенинътъ-душата, намира жилището за неудобно.
И така, ако искаме да празстоимъ колкото се може по-дълго
и колкото се може по-удобно въ двореца на свгвта, въ който
сме вкарани отъ Божията благодать, длъжни сме да се гри-
жимъ пръдвщливо за тая тЪлосна хижа.
2. Оръдие на АУшата. Вт ор о, скщото тъло е назначено да
служи не само за жилище на разумната душа, но и за нейно
орждие, безъ което тя не може нито да чува, нито да вижда,
нито да говори, нито да дЪйствува, нито дори да мисли.
Но понеже нищо нЪма въ съзнанието, що не е било по-
рано въ осЪщането, то умътъ приема материалъ за всички
мисли изключително отъ осГЪщането и извръшва процеса на
мисленето не инакъ, освЪнъ чрйззъ вжтрйзшно чувство, именно
чрЪзъ съзерцаване образи, извлъчени изъ нЪщата. Затова,
когато се поврЪжда мозъкътъ, повръжда се способностьта на
въображението, и, когато боледуватъ членоветъ на тазлото,
боледува и самата душа. Правилно е инди казано:

ТрЪбва да се молимъ, за да бжде духътъ ни
здравъ въ здраво Мало”).
и какъ?ЧрЪзъ разум-

9. ТЪлото ни запазва силата си
ноцумЪюеповодеиена при умйренъ начинъ на живсЪене.
живот-Тошетшя- За това говорлтъ лЪкаритъ напространно,
ва. отъ прндгьра. за дър-

вото, което се нуждае ние пъкъ ще дадемъ тукъ накжсо единъ” ОТЪ умре" примйзръ съ дървото. Д ъ р в 0 т 0, 3 а д а.
хранене

6 и д е д ъ л г о в ъ ч н 0, се нуждае отъ три
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три нЪща: 1) отъ постоянна влага 2) отъ чести
изпарения и 3) отъ промънлива почивка. Отъ
влага се нуждае дървото за това, защото, като се лиши
отъ нея, то вйзхне и изсъхва. Ала то изисква умйзрена
влага, защото отъ извънмЪрна влага загнива коренътъ.
И ттзлото сжщо така се нуждае огъ хранене, понеже, като
се лиши отъ него, то се изхабява отъ гладъ и жажда; но
храненето не тръбна да биде извънмЪрно, защото инакъ хра-
носмилането ще става мжчно и ще отслабне. Колкото по-
умЪрено му се доставя храна, толкова по-правилно и по-
добръ е храносмилането; а понеже върху това обикновено
не се обръща внимание, мнозина чрйззъ излишно хранене гу-
бятъ силитъ си и живота си. Защото смрътьта иде отъ болести,
болеститв отъ ра звала на соковегъ, развалата на соковетъ- отъ лошо храносмилане, лошото храносмилане - отъ из-
лишното хранене, когато се вкарва въ стомаха толкова храна,
колкото не е въ положение послфдниятъ да смеле, и той
тогава неизбгвжно разпраща по членоветъ полусурови сокове,
а отъ това не могатъ най-подиръ да не се появягъ болести.
Мнозина са: умирали отъ пръсищане (казва екли-
зиастъ), а въздържаниятъ пр0дължава си живота
(Сир. 37, 34).
И при това още просто. 10. Но за да се запази пръснотата на
„здравето, потрЪбна е не само умЪрена, но и проста храна. Гра-
динарьтъ полива дори и най-нъжното дърво не съ вино или
млЪко, а съ течность, обща за всички растения, съ вода.
Затова р0дителитъ тръбва да се пазятъ да не приучватъ дъната
си къмъ раздразняване небцето, особно ония дъца, които си
опръдъ.лени или тртзбва да бждатъ опръдтшени за научни заня-
тия, понеже не напусто е написано, че Д а н и и л ъ и в р ъ с т н и-
цитъ му, дъца отъ царска кръвь, които си се
посветили на наукитъ, поради това че употрЪ-
бявали за храна овощия и вода, сж излЪзли по-
способни и по-силни и, кое то е най-важно, по-
разумни отъ всички дйзца, които си се хранили
сладко отъ царската трапеза (Дан. 1. 12 И стил.),
2; отъ често изпарение. 11. Дървото сжщо така се нуж-
дае отъ изпарение и отъ често опргЪсняване чртззъ
вътроветъ, дъждоветъ и студоветъ, инакъ то лесно
отслабва и „съхне. Така и човъшкото тъло се нуждае изобщо
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отъ силни движения и отъ сериозни и забавителни упра-
жнения. ,

д.отъпроммлш 12. Най-подиръ, дървото се нуж-
почит- дае отъ почивка пръзъ опръдтзлена

,междина врйзме. То нЪма нужда да изпуща отъ себе
си постоянно израстъци, цвйзтове; то трЪбва да има възмож-
ность повЪкога да произвежда вжтрЪшна работа за себе
си, да приготвя сокъ и по такъвъ начинъ само да се заяк-
*чава. Затова Богъ е опрЪдЪлилъ, слЪдъ лйзтото да иде зи-
мата, та да отпочине всичко, що расте по земята, а
и самата земя, както е наредилъ съ законъ, че встъка седма
година да бъде година за почивка на земята (Левитъ 25).
По спщия начинъ Той е опрЪдълилъ за хората (заедно съ
другитъ разумни сжщества) нощьта, прЪзъ която тъ както чрйззъ
съня, така и чръзъ отпочиване на членоветъ си да възста-
новяватъ изхарченитъ отъ дневната умора сили. Но и въ по-
кмси часови междини както духътъ, така и тйзлото се нуж-
даятъ отъ малка почивка, за да не се допусне нъщо насил-
ствено, нувщо враждебно на природата. Затова и между днев-
”нитъ работи полезно е да си дадемъ малко отдъхване въ
видъ на разговори, игри, шеги, музика и педобни развлйзчения,
които опрЪсняватъ външнитъ и вжтрйзшнитъ чувства.
Отъ точното пазене на 13. Ако нЪкой пази тия три условия
:;”;РЩСЕЕШЧЗЗСЗ (т. е. умърено се храни, упражнява ттзлото

въ живота. си и помага на прир0дата), немислимо е
да не се запазятъ здравето му и животътъ му, колкото се може
по-дълго, като изключимъ само нещастния случай, който за-
виси отъ по-висша сила. И така, добра часть отъ
правилната уредба на училищата ще биде на-
.длежното разпрйздъление на труда и покоя, или
на занятията и междучасията, както и на заба-
вленията

„ 14. ПрЪдлежи ни сега да говоримъ за
Времетоуотредено за разумното разпргБдЪление на оста-

трудъ, тръбна. да. бъде
„рашшпщшшь налото връме,което ще се посвети

дена» на трудъ. Думигдв: трийсеть гоцини
ни се виждатъ нищожни и лесно за произнасяне, а пъкъ
това врЪме съдържа въ себе си много мтюеци, още но-
вече дни и огроменъ брой часове. Въ толкова много връме
може да напрГБдне доста много всГЪки, който се движи на-
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прЪдъ, макаръ и бавно. Това ни показва растежътъ на дърве-
тата: растежътъ имъ не може да се . забЪлЪжи при най-
грижливо наблюдение, защото той се върши малко по малко.
и незабЪлтззано; но встзки мЪсецъ ние забйзлЪзваме, че тъ см
израснали малко, а слЪдъ трийсеть години виждаме, че е-

израснало клонесто дърво. Сжщото се забЪлЪзва и при рас-
тежа на тГЪлото ни: ние не виждаме, че то расте, но виж-ч
даме, че то е израснало А че скщото става и съ духа, ко-
гато придобива познания за нЪщата, посочва ни слЪдното
двустишие :

Сб прибавяй къмъ купчето по зърненце,
или прашинка. .

Скоро отъ тия прибавки ще се издигне го-
лйзма купчинка.
Нюбшювенашиа 15. Който знае силата на напрйздъка.

напръдът той лесно Вижда това. Ако на дървото
отъ всЪка негова пжпка израсва всъка година само една мла-
дочка или клонче, то п0диръ трийсеть години то ще има.
хиледи малки и голйзми клончета, а листа, цвйзтове, плодове
ще има въ безбройно количество. И може ли да се покаже
невъзможно, че трудолюбието на човЪка въ двайсетъ или
трийсеть години ще докара знанията му до най-голйма
дълбочина и широчина? Да разгледаме това макаръ накжсо.
Точно радиото 16. Естествениятъ день има двайсеть и

врЪме- четири часа: ако нагласено къмъ жи-
вота го раздЪлимъ на три части, то осемь часа.
ще се паднатъ за сънь, също толкова за външни
занятия (именноза гледане здравето, “за ядене, за обли-
чане и събличане, за разумна отпочивка, за разговори съ дру-
гари и др. т.); най-ПОДиръ за сериозни работи, които.
трГЪбва да се извръшватъ бодро и безъ дотйзгане,
ще останатъ още осемь часа. По такъвъ начинъ встъка
недъзля (като оставимъ цълия седми день за почивка) ще ос-
танатъ за работа 48 часа, всъка година 2495; а колко ще
бндатъ въ десеть, двайсеть. трийсеть г0дини?

17. Ако въ всйзки отдЪленъ часъ се
е достаръчно, за да се “

.

придобиятъ великитъ изучва макаръ едно положение изъ нЪкоя

”9032216:сбразо- наука, едно само правило отъ техниката на.
изкуството, една само хубава историйка или

изречение (което, може да се направи безъ какъвъ да е трудъ),
то, питамъ, какво съкровище отъ ученость ще се получи?

...-„„А
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Зашючение. 18. И така право казва Сенека: „Ж и в 0 т ъ т ъ,
ако умйземъ да се ползуваме отъ него, е доста
дълъгъ; той е достатъченъ за извръшване на
най-велики дЪла, ако можемъ да го употръ-бимъ добръ.“ Всичко се свежда къмъ това: да знаемъ.
изкуството да употрЪбяваме гкивота както трйзбва. Това и ни
прйдстои да разгледаме.

Г л а 9-9. ш ес н а преди;
Общи искання на уЧЕйието и обучението, тоестъ, по ка-

къвъ начинъ да учимъ и да се учимъ сигурно, за да
има успЪхъ.

 
 

Х

Растеж“ нашит 1. Пръкрасна е притчата на Господа
)„ща вънрцродшсе нашего Исуса Христа, която прЪдава еванге- „

“ЗВРЪЦЪВеЕеСЕгОТЪ
листътъ. И казалъ: Така е царството .

Бозкие, както кога човЪкъ хвърлисйзмето въ земята, и спи, и се разбузкда нощъ
и денъ, и какъ никне и расте сЪмето, той не
знае, защото земята отъ само себе си произ1вожда първомъ тръва, послъ класъ и пано-.конъ пълно зърно въ класа. И когато узръе».плодътъ, тоя часъ изпраща сърна и т. н. (Марк.
4. 26). -

”

„ш„„тръбвамбще 2. Тукъ спасительтъ показва, че Богъ
пвъ изкуството. е, който върши всичко въ всичко, а на чо-

ВЪка остава само да възприеме съ вазрващо сърце сЪме-д
ната на учението; изобщо всичко ще порасне отъ само
себе си и ще узрЪе, а самъ човЪкъ въ скщото врЪме не:
ще да забълтвва донййдъ това. И така всички, които.
обучаватъ юношеството, трЪбва да се грижатъсамо да влагатъ правилно въ умоветъ сЪмената
на учението и да поливатъ съ внимание Бо-
жиитъ растенийца; напртьдъкътъ и растежътъ
ще дойдатъ отгорт»
Опшостд „ „да 3. Кой не знае, че за постьване и са-
нетосеосповава върху дене се изисква извйзстно изкуство и опит-

изкуството ность? У неопитния градинарь, който за-
става градината си съ растения. загинва обикновено по-
голЪмата часть растения, но ако изникнатъ нЪкои благо-
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получно, това се дължи по-скоро на случая, отколкото на
изкуството. Напротивъ, разумниятъ градинарь, работи из-
кусно, като знае добръ,-г:ое, гдъ, кога и какъ да прави
или да не прави, така че той, може да се каже, не
търпи въ нищо несполука. Случва се, наистина, че резул-
татътъ излъгва и опитнитъ хора (защото човЪкъ едва ли
може да изпълни всичко дотолкова грижливо, че да не на-
прави нигдъ никаква грйзшка), ала ние сега говоримъ не за

прълвидливость и случайность, а за изкуството съ прйздвид-
ливостъта посрЪщнемъ случайностьта.

„модата„„бушието 4. Понеже пишат на обучението до
тръбна днешната сега е била дотолкова неустойчива, че едва

като изкуство“ ли ндвкой би се ръшилъ да каже: „Тогози
юноша азъ въ толкова години ще го доведа до
еди какво си, ще му дамъ такъво или инакво
образование и проч.“, то ние сме длъжни да видимъ,
това изкуство за духовно садене може ли да се
тури на такъва яка основа,че да върви сигурно,
безъ. несполука.
Пир„това тъст“, 5. А понеже тая основа не може да
тъстътга изгледот бнде нищо друго, освънъ възможно точно

межАу явленията. на ,
„риштинрщмешь приспосоояване похватитъ на това изкуство

на изкуството- къмъ обикновенитъ похвати на природата
(както видйзхме въ ХП” глава), ще изслъдваме сега
патищата на приролата, като вземемъ за при-
мгБръ птицата, която мнти малкитъ си; като
гледаме,какъ сполучливо, като я педражаватъ,
вървятъ по стжпкитъ и градинаритъ, живопис-
цитъ и стро-и=телитъ,щеВИДимъ лесно,по какви
пжтища трГБбва да вървятъ и възпитателитъ
на юношеството.
и защотака? 6. Ако разсжжденията ни се покажатъ нъкому
долни, познати на всички и изтъркани, нека не забравя,
че ние се грижимъ сега. да извлЪчемъ изъ всъкидневнитъ и

общопознатитъ явления въ областьта на природата и из-
куството, които се прИДружаватъ отъ добъръ успйзхъ, ония
тъпо-малко познати явления, къмъ които вж насочени нашитъ

стремежи. И наистина, ако е познато онова, отъ което взе-
маме основната идея за нашитъ наставления, можомъ да се

“и

"За

“”и-5.4“
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надЪваме, че и заключенията ни ще бндатъ толкова. по-
очевидни.  

[. Основно положение
1. Основно положение. 7.11риродата“ ИЗбира грижливо
Ннщопе се прави не- сгодното връме. Птицата напримЪръ,

своеврьмеппо" като се накани да умножи рода си, захваща
работата. си не прваъ зимата, когато всичко замръзва отъ
студъ, и не прЪзъ лйзтото, когато всичко се нагорещява и
разслабва отъ жегата, и не прЪзъ есенъта, когато заедно съ
слънцето се намалява жизнената сила на всички снщества
и настапва зимата, враждебна на младитъ създания, но прваъ
пролйзтьта, когато слънцето отново донася животъ и прйзс-
нота на всичко. И това става панъ постъпенно. Донато с още
студено, тя образува яйца и ги топли въ тгЪлото си, гдгЕто
биватъ запазени отъ студа: когато се постопли въздухътъ, тя
ги снася въ гнЪздото, и напононъ, когато настани още по-
топло врЪмс, излупватъ се малкитъ, та тия нЪжни създания!
да се свивнатъ постъпенно нъмъ свЪтлината и топлината.
„ршш „отмина 8. Тана и г р а д и н а р в т ъ внимава строго,
това въграАи-трствтто за да направи всичко наврйзме, Той не сади

”рхштурата" зимъ (защото совътъ се намира тогава въ.

корона и не се подига да храни разсада), и не прваъ лГЪтото
(защото совътъ е вече разпрЪдЪленъ по клонитйз), и прЪзъ
есеньта (защото тогава сонътъ се възвръща ьъмъ корена), а.

прГЪзъ пролЪтьта, когато влагата начева да се разпространява
отъ корена и да оживява горнитъ части на растението. Но
и послув той трйзбва да знае сг0дното врГЪме за всичко, ван-
вото тръзбва да прави съ дръвчетата, т. е. "вртъмето за торене,
вастрене, развопаване и т. н.; дори и дървото има свое
врйзме за пущане на израстъци, цъвтене, разпущане на лис-
тата, узргЪване на пледовстъ и др. т. Свщо така и опит-
ниятъ строителъ трЪбва да избира сг0дно врЪме за сЪчене
на гората, за печене на тухли, за турянс основитъ, изграж-
дане и измазване на стЪнитъ и др. т.
двойно „тимин, 9. Нротивъ това основно поло-
”шиш-питон жение въ училищата се грЪшипо””М“" два начина:
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1. Не се избира сгодно вразме за упраж-нение на умственитъ способности.
11. Упражненията по-послъ не се разпола-така грижливо, за да напрЪдва всичко безпо-

грйзшно съ потрГЪбната постъпеность; защото,
докато момчето е младенецъ, не може да го обучаваме, по-
неже коренътъ на познанието лежи още дълбоко въ него.
Да се образува човЪкъ на старость е твърд; късно, защото
познавателната способность и паметьта се намиратъ въ перио-
да на отслабването. Въ срЪдата на живота образованието
е затруднително, защото силата на познаването, която се раз-
сЪйва отъ разнообразието на нЪщата, мжчно може да се съсрйз-
доточи. Затова трЪбва да се ползуваме отъ юношеската въз-
расть, докато расте силата на живота и на разсждъка;
тогава всичко расте и лесно пуща корени надълбоко.

Тройпо поправяне. И така оттукъ ние заключаваме :
"

1. Че образованието на човЪка трЪбва да
се почва въ пролЪтьта на живота, т. е. въ дътството
(защото дтзтството прЪдставя пролЪтьта, юношеската въз-
расть - лЪтото, възмнжалата възрасть - есеньта, старче-
ската -- зимата).

11. Че утреннитъ часове сж най-сгоцни за
3 анят ия (понеже утрото отговаря на пролтзтьта, плад-
нето - на лътото, вечеръта - на есеньта, нощъта - на
зимата.

111. Че всичко, що. подлежи на изу ч ване,
трЪбва да бжде така разположено по стъпенитъ
на възрастьта, че да се пръдлага за изучване
само онова, що е достнпно на способНостьта за
с х в а щ а н е.

И. Основно положение %”
11.основ.пол. 11. Природата си приготвя мате-

мтримъ"рщморма- риал ъ, прЪд и да почн е да му дава
ф ор м а. Пт И Д ат а напримЪръ, като се кани да про-
изведе създание п0добно на себе си, отначало възприема въ
себе си оплодяващето ствме изъ една капка отъ своята кръвъ,
„послъ ,прави гнъздо и снася въ него яйца, напоконъ съ

.:»
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дмнтенето топли ги, докато не се образуватъ и не се
излупятъ птици. “

Подражаване. 1 2. Благоразумниятъ с т р о и т е л ь, пръди
да почне да гради каща, принася отначало дървенъ мате-
риалъ, камъни, варъ. зкелЪзо и други материали, за да не
се забави послъ работата отъ недостигъ на материалъ и да
не пострада здравината на постройката.

По смщин начинъ и тн и в о и и с е ц ъ т ъ, като се готви
да възпроизведе нЪкой образъ, приготвя си платно и го раз-
пъва на рамка, налага му основата размива боитъ, размйзства
четкитн, за да му бндатъ педъ рмка и най--подиръ рисува.

Смщо така и г р а д и н а р ь т ъ,пр1зди да почне да сади,
гринъи се да приготви градината. фиданкитъ и разнитъ стачива,
за да не се принуднва да търси потрйбното въ
врйзме на самата работа; инакъ той ще погуби
твърдъ много нйзщо.

Заблужденне. 13. СрЪщу това основно положе-
ние грйшатъ училищата по слЪднин начинъ:

Първо, не се грижатъ да бндатъ поцъ рмка
за общо употртзбение разнитъ видове пособия:
книги, дъски, модели, образци и др. т. Но
,ако това или онова пособие стане потрЪбно, тогава само го
гтърсятъ, нравнтъ, диктуватъ, нрйзписватъ и т. н., което в0ди
къмъ жалки послъдици, когато се наема да го извърши
нЪкой неопитенъ и немарливъ учитель (каквито са пове-
чето); това ще прилича на сищото, ако нЪкой лЪкарь всЪки
пмть, когато му стане нужда да даде лйзкъ, тръгне по
градини и гори да събира трЪви и корени, да ги вари, прЪ-
цдшкда и т. н., когато пъкъ лйзкътъ тръбна да биде п0дъ
рака за всЪки случай.

14. Второ, даже въ ония книги, които се упо-
трЪбяватъ въ училищата, не се пази оня есте-
ственъ редъ, по който материалътъ да стои на-
прГЪдъ,-за слъздъ него да слйздва форм ата. Току-речи
навсъкмдъ се прави противното: редътъ на нЪщата прСЪ-
в а р а самитъ нйзща, макаръ че е невъзможно да се тури
редъ тамъ, гдъто нЪма още онова, що се тура въ редъ. Азъ
ще покажа това на четири примъра.

15. (1) Езицитъ се учатъ въ училищата прЪдип р ъ д м е т и т ъ.
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Въ продължение на нфколко години умоветъ се дър-

жатъ на словеснитъ науки, и азъ не зная вече, кога ги
допущатъ къмъ реалнитъ науки : математика, фивика и др. т.
А пъкъ вещьта е смщность, а думата - назщо
случайно, вещьта е тфло, думата - облфкло;
вещьта е ядро, думата - кора, луспа, Затова
едното и другото трйзбва да се прфдлагатъ на
човфшкия умъ едноврсЪменно, ала на първо мъсто-
вещьта, като прдздметъ на познанието и на.
рЪчьта

16. (2) По-нататъкъ, при изучваунето на езицитъ упо-
тргвбявалъ се е единъ съвстзмъ опакъ похватъ : 3 а хв а щ а л и
си. не отъ нъкой писатель или отъ рЪчникъ, а отъ
г р а м ат и к а т а; когато писа телитф (както донфйдъ и разч-
ницитсз) даватъ материалъ за езика, за лумитъ, - грамати-
ката пъкъ придава само формата, законитъ за образуването,
реда и съединението на думиттч.

17. (?>) Трето, въ общитъ пръгледи на наукитъ или.
енциклопедиитф н авсък мдт, туря тъ на първо мъсто-
изкуствата, а наукитъ и знанията се турятъ да
слъДватъ подиръ тЪХЪ отдалеко; когато пъкъ послйзд-
нитъ изучватъ ве щитъ, а вторитъ - формата на вещитъ.

18. (4) Напоконъ, изтъкватъ напрфдъ правилата въ отвлЪ-
чена форма и послъ само ги разясняватъ съ примъри, макаръ
че свфтлипата тртъбва да прфдваря онова, което освтЗтява.

Поправяпе. 19. Оттукъ слйздва. че за основно по-
добрение на методата трЪбва :

1. Да има п0дъ рака книги и всички други учебни
пособия:

11. Да се образува познавателната способность прГЪди
езика :

111. Ни единъ езикъ да се не изучава отъ граматика, а
отъ подходещи писатели;

У1. Реалнитъ науки да вървятъ прфди органическитъбч) и
1”. ПримЪритъ да са оятъ прУБди правилата. 

 

,
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111. Основно положение
ш, Основ, „„, 20. Природата взема за своята

Материалът-ь става. го- дсЪйность г0денъ прЪдметъ или поне
Аенъзавъзприеманена отначало го “приготвя по надле-

“рмш- женъ начинъ, за да стане годенъ.
Птицата напр. туря въ гнЪздото си за мнтене не

всичко, каквото и се падне, а само она прЪдметъ, изъ които
може да се излупи пиле, именно яйцето. Ако попадне въ
гнЪздото камъче или други назкой прйздметъ, тя го изхвърля,
като безполезенъ. Послъ като млати яйцето, т.н дълго го
топли, обръща и образува заключеното въ яйцето вещество,
докато то не стане годно, за да се излупи малко пиле.

Подражачане. 21. Така и строительтъ отначало за-
повйздва да се отсЪче дървенъ материалъ и при това кол-
кото се може по-хубавъ, послъ го суши, одтзлва го, послъ
уравнава мъстото за сградата, очиства го и тура нова основа,
или поправи и закрйзпя старата, за да стане отново годна.

22. Така и живописецътъ, ако платното му или
грунтътъ му не си доста годни за бои, отначало се погрижва,
доколкото е възможно, да ги направи по-добри, да ги оглади
и да ги направи г0дни за употрйзбене.

23. Така и градинарьтъ. 1) Той избира по въз-
можность най-здравото дръвче, 2) прънасл го въ градината
и праздпазливо го посажда въ земята, ала не го обрЪменнва
съ присаждане на ново калемче, прГЪди да забЪлъжи, че то е
пуснало корени, 4) и прЪди присаждането на ново калемче,
той изкастря първитъ клончета и дори отсича съ пила и
часть отъ стъблото, за да сЪДЪЙствува всйзка часть отъ сока
само за растежа на новото калемче.

ЗабщужАение, 24. Противъ това основно поло-
жение см гръшили въ учи лищата не затова, че си
допускали тнбпоумнитъ, глупавитъ (понеже споредъ насъ
трЪбва да се допуща цгЪлото юношество), но затова, че

1. не си прънаснли тая растенийца въ пи-
томницитъ т. е. не си ги повърнвали напълно на
училищата, така че всички, които трЪбва да се обра-
зуватъ като хора, да не се изпущатъ изъ работилницата
прсЪди да завършатъ образованието си;
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П. често са се опитвали да присаждатъкалемчетата на науката, нравственостьть, бла-

гочестието, прувди самото стъбло да пусне ко-
рени, т. е. прйзди да се пробуди любовь къмъ учение у
ония, които самата природа не е възпламенила къмъ това;

1П. пръди посазкдането не си изкастрнлимладитъ дръвчета или клончета, т. е. не си очист-
вали умоветъ отъ лишни занятия, като ги сдържатъ чргЪзъ
дисциплината и като ги приучватъ на редъ.

Поправяне, 25. Оттукъ слЪдва, че съобразно съ това
1. всЪки, когото даватъ на училище, тръбна

да остане въ него до край;
П. умоветъ на ученицитъс трЪбва да се празд-

разполагатъ къмъ всЪки пръдметъ, който почватъ
даизучватъ (за това по-полробно въ слъдната глава
П Основ. пол.);

1П. трйзбва да се отмахнатъ всички прйзчки
за ученицитъ.

Защото нЪма никаква полза да се пръдписватъ правила,
ако праздварително не се отстрани онова, що прЪчи да се из-
пълнятъ. Ала и за това въ слЪдната глава.

с? 3;;(

Х Ц]. Основно положение. ;
Ви:; :ДСТЕРЩЛШ 26. Природата не се забръква въ дъ-

А*Ълено,нищонесе лата си,но въ всЪки отдЪленъ слу-шъсва” ч ай твори всичко въ строга раздсЪлност ь.
Богато прир0дата образува птичкат а, въ едно врЪМе

тн отдълн едно отъ друго коститъ, жилитъ, нервитъ, въ
друго врйзме сгнстява месото, покрива го съ кожа, пакъ въ
друго връме го покрива съ пера, учи и да лети и т. н.

има...-шие. 27. Когато строителътъ туря основа,
той не гради въ смщото това врЪме и стйзнитгв, а толкова
повече не турн покрива, ала прави всичко на врЪмето му и
на мйстото му.

28. Така и живописецътъ не рисува Наведназкъ
двайсеть или трийсеть картини, но се занимава само съ една.
Макаръ може би въ свободното си връме той и да готви
други картини или да се занимава съ нЪщо друго, ала ви-
наги една работа остава У него като главна,

”#
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29. Но снщия начинъ и градинарьтъ не сдади на-
веднажъ много дръвчета, а по отдЪлно, едно слъдъ друго, за
да не забърка и себе си и да не повръш на природата.

Отклоляване. 30. Ала въ училището егоспо-
дарувала бъркотия: главитъ на ученицитъ си.
се натъпквали наведнажъ съ много пръдмети,
напримЪръ, съ латинска и гръцка граматика, може би съ
риторика и поетика, какво ли не сжизучвали?кой не знае,
че въ класическитъ училища токуречи всъки часъ се мЪня
материалътъ за класни занятия и упражнения. Какво нъщо
е бъркотия, пита се, ако не е това? Това прилича на
сящото, ако об ущарьтъ се заловйзше- да шие шесть или
седемъ обуща и ту ги взема въ рицЪтъ си, ту ги оставя пакъ
едни слЪдъ други. Или ако хлйзбарьтъ ту мЪта въ
пещвта различни, хлйзбове, ту ги вади, така че всйзки от-
дЪленъ хлЪбъ да се случва по нЪколко пити да се пъха въ
пещьта и послъ да се вади.? Ала кой отъ тЪхъ посткпва
така безсмислено? Обущарьтъ не се залавя за втори обуща,
прйзди да свърши еднитЪ; Хлйзбарьтъ не мЪта въ пещьта
други хлЪбове, прЪди да се изпекатъ мЪтнатитъ по-рано.“

Поп-равяпе. 31. Нека п0дражаваме на това и да.
се грижимъ да не натрапваме на тоя„ който се занимава съ
граматика, диалектика и, когато диалектиката развива ума,
дЪйностьта (1 да се не прЪкксва отъ риториката; а ко-
гато се заниваме съ латински езикъ, нека почака малко
гръцкиятъ и т. н.. Инакъ прЪдметитъ ще, бъркатъ единъ
другиму, защото чувствата, насочени на много пръдмети, си
по-малко внимателни къмъ всъки поотдълно, Това е знаялъ
добръ великиятъ Иосифъ Скалигеръ 62), който, както раз-
правятъ, (може би по съвувта на баща си) никога не из-
учвалъ повече отъ единъ наученъпрЩметъ, като насочвалъ
върху му всичкитъ си умствени сили. Благодарение на това
той е изучилъ единъ слйздъ други четиринайсеть езика, а

изкуства и науки толкова, колкото може да обхване човЪш-
киятъ умъ; съ всички науки той е билъ толкова основа-
телно запознатъ, колкото са били и ония, които си нзуч-ь
вали само една наука. И всЪки, който се е опитвалъ да.
върви по тоя пнть, не напусто се е опИтвалъ.

81!

 



 
.

чат-ц

..

44

1

.

..ц

...,-щ......

.

116 дидактика

32. Затова и въ училищата работата трЪбва
да върви така, че въ едно и свито врЪме учени-
цнтъ да сезанимаватъ само съ единъ прЪдметъ-

кг
,.

О/Ъ
Х . Основно положение. ;

г. „„един. 33. Природата започева отвктр-Ъ
(""ще отит всичката си работа.

Напрпъръ, у пти пат а тя образува отначало не кос-*
титъ, перата или кожата, а ватрвшнитъ части; вънкашниттъ
се образуватъ по-послъ на врЪмето си.

Подршиве. 34. Така и градинарьтъ не при-
сажда калемчетата отвънъ на кората или на външната
часть на дървесината, но прави разрЪзъ въ самото тЪло на.

дървото до самата сърцевина и влага тамъ, колкото е въз-»

можно, по-дълбоко огладеното калеиче, при това залтшн
междинитъ, за да не може отъ никидъ да изтича навънъ
сокътъ. а да се насочи въ вктрЪшната часть на калемчето.
и да приложи всичката си сила за оживяването му

35. Така и дъ р в 0 т 0, като се храни съ небесния дъжд-ь
или съ земния сокъ, всмуква тая храна не съ външната но-

връхнина на кората, а и вкарва въ себе си чрЪзъ поритъ.
на вптрЪщнитъ части. Затова и градинарьтъ полива не
клонитъ, а коренитЪ: и животното поема храна не съ
външнитъ си части, но съ стомаха, който, като а приготви по
надлежеиъ начинъ. разпраща я по цЪлото тЪло. Ако по
скщия начинъ и образовательтъ на юноше-
ството биде заетъ прЪдимствено съ корена на
знанието т. е. съ познавателната способность,
то жизнената сила лесно ще првиине въ стъблото, пане-
т ьта, и напоконъ ще се покажатъ цвЪтоветсЪ и плодоветв:
свободното унотрЪбение на езика и опитностъта за ползуване
отъ прЪдметитъ.

(тихите. 36. Противъ това грйзшатъ учи-
телитъ, които мислятъ да завършатъобразова-
иието на повфреното имъ юношество съ това,
че имъ диктуватъ много и ги каратъ да изуч-
ватъ наизустъ, като не разясняватъ грижливо
прЪдметитъ. ГрЪшатъ схщо и ония, които, като
искатъ да разяснятъ всичко, не пазитъ мЪрка,
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не знаяйки именно, какъ трвбва да се оголва прйздпазливо
коренътъ и да се влагатъ калемчетата на наукитъ. Бато дай-
ствуватъ по такъвъ начинъ тъ мичатъ ученицитъ си сищо
така, както би измичвалъ нЪкой дръвчето, ако намЪсто да

прави разрЪзъ съ ножъ, употртбвше цтшеница.
Поправяпе. 37. Спорсдъ това слЪдователно трЪбва

1 първо, да се образува разсидъкътъ за по-
знаване на къщата, второ да се образува па-
метьта, трето, -- езикътъ и риката;

П учительтъ да изслЪдва всички пътища за
разкриване познавателнитъ способности и да
ги прилага споредъ обстоятелствата (това ще
разгледаме въ слъздната глава). 

ХП. Основно положение д”
:

>”;
/

”21:52:23“ 38- Прир0дата почва цЪлата си
щото. образователна дЪйность отъ най-об-

щото и свръщва съ най-частното. Напримйзръ, когато
природата се тъкми да изведе отъ яйцето птица, ти не
създава или образува отначало главата, или очитъ, или не-
рото, или нокътя, но съгрЪва цЪлата маса на яйцето и чрйззъ
движение, което се пргЪдизвиква отъ топлината, тегли жили
по всичката маса, така че се понваватъ вече очъртанията
на цЪлата птичка (именно онова, изъ което трЪбва да излйззатъ
главата, нозетъ, крилата и прот), и само тогава се изра-
ботватъ до пълна завършеность отдйзлнитъ части.
Подршка-зане- 39. Строительтъ, като недразкава на това,
състава отначало въ ума си общия п.танъ на постройката или
го чертае на книга, или прави дори дървенъ пОделъ, и спо-
редъ това тура основата, послъ гради стЪнитъ и напоконъ
поставя покрива. И само тогава се занимава съ ония дре-
булии, съ които се завършва граденето на дома, съ вратитъ,
прозорцитъ, лавицитъ и др. т. Напоконъ той обръща вни-
мание на украшениата, живописьта, скулптурата, завЪситъ и пр.

40. Така и живописецътъ, който иска да изобрази
човсвшкото лице, не рисува отначало ухото, окото, носа, ус-
тата, но прави контурата на лицето (или на цЪлия човЪкъ)
съ грубъ внгленъ. Послъ това, ако вижда надлежното
съотношение на частитв, закртшя тая основа съ леки те-
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гления на четката, но се пакъ въ общи черти. Най-по-
диръ нахвърля разпрЪдЪлението на свйзтлината и стенната
и само тогава рисува едно слйздъ друго отдЪлнитъ части
като ги налага съ най-разнообразни бои.

41. По скщия начинъ посткнва ску лп т орътъ. Като се,
тъкми да издъла статуя, той вЗема грубъ камъкъ, одЪлва го
наоколо, и.при това Отначало грубо, послъ по-тънко, така
че да се пръдставятъ вече очертанията на извЪстенъ образъ;
напоконъ по най-тънъкъ начинъ издЪлва всйки членъ и го
покрива съ бои.

42. Сищо така и градинарьтъ взема само общия
образъ на дървото, т. е. калемчето за присаждане;
колкото папки се намиратъ по него, толкова главни клони
могатъ да израстнатъ по-послъ.
Отбиване. 43. Оттукъ слЪдва, че злъ ще обуча-
ваме по отдЪлнитъ науки, ако не вземемъ прЪд-
варително грубото и общото очъртание на цъ-
лото научнообразование: на и никого не можемъ
да обучаваме така, че той да се усъвършенствува въ нтзкоя
отдйзлна наука безъ всйзко отношение къмъ другитъ науки.

44. Оттукъ слйздва снщо така, че злъ е обучава-
нето по изкуствата, наукитъ, езицитув, ако не
се взематъ прЪдварително началнитъ основи;
както, помня, правъха съ насъ: току-що бГЪхме почнали да
изучваме диалектиката, реториката и метафизиката, тутакси
не пртзтрупаха съ пространни правила съ коментарии и обяс-
нения на тия коментарии, съ сравняване на авторитъ и съ
спорни въпроси по пов0дъ на тия автори. По скщия
начинъ ни втълпяваха и латинската граматика съ всички
неправилности, гръцката пъкъ дори съ диалектитйз: а ние,
горкитъ стоехме замаяни, като не знаехме, какво се върши
около насъ.
ПОПРавяве. 45. СрЪщу тая неуредба срЪдството ще баде
това, че

1 Въ умоветъ на момчетата, които си прЪд-
назначени за научни занятия, още отъ първо.
врйзме на образованието имъ. трйзбва да бидатъ
вложени общонаучни основи, т. е. такъво разполо-
жение на материала, че послъдващитъ занятия нагледъ да не

У
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принасятъ нищо ново, но да бмдатъ като по-нататъшно раз-
виване на прЪдидещитъ.

Така и на дървото, макаръ да расте и стотини години,
не израстватъ нови клони, а само израсналитъ отначало се

разпростиратъ въ нови разклонения. ,

П. ВсГЪки езикъ, наука и изкуство тръбва да ““

се прЪполаватъ отначало въ най-прости основни
начала, за да получатъ ученицитъ общо понятие за тъхъ
изцЪло; послъ това трЪбва да се прЪп0даватъ по-пълно съ
правила и примъри; сетнъ -- въ пълни системи съ
притурки 3 а неправилноститъц напоконъ - чръзъ
коментарии, ако послъднитъ сн потрЪбни само, защото, който
усвоява праздмета основно, той не се нуждае много отъ
коментарии; най-право е, че самъ той въ кмсо врЪме ще е
въ състояние самъ да коментира.

; !““А бУЦ. Основно положение % ж.к
„, „от. „„. 46. Прироцата не прави скокове,

Всичкопостъпеннотпн- но върви напрйздъ постъпенно. Така,
щосъскокове;

образуването на птичката има си своитъ
стъпени, които не могатъ да се прЪскочатъ. нито да се раз-
мЪстятъ, докато пилето не пробие черупката си и не излйззе
отъ нея навънъ. Когато -се извърши това, птицата-майка не
го кара тутакси да хвъркне и да си търси храна (то не е

още способно за това“, но го храни само и, като го топли
още съ своята топлина, помага му да се опери. Когато пилето
се опери, тя пакъ не го гони отъ гнсЪздото да хвъркне, а

полека-лека го научва отначало въ самото гнЪздо да си оправя
крилата, послъ това да се подига надъ гнЪздото и да маха
съ тЪхъ, а скоро поциръ това да се опитва да хвърка и от-
вънъ гдЪздото, ала много близо до него; послъ да пръхвръква
отъ клонче на клонче, отъ дърво на дърво, а понататъкъ отъ
баиръ на баиръ; слйздъ това вече пилето се впуща въ откри-
тото небе. Ето какъ всйзки отъ тия уроци изисква надлежно
връзме, и не само врЪме, но и постъпеность, и не само
постъпеноств, но и неизмйзнна послЪдователность на стъпенитъ.
Подражяване- 47. По смщия начинъ напрйздва и оня,
който строи домъ. Той почва не отъ покрива и не отъ стйз-
нитъ, а отъ основата. И когато е турена основата, той не
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покрива, а гради стЪнитъ. Съ една дума, к а к т 0 в с и ч к о
взаимно се скрЪпл, така и тртзбва всичко да се
съединява, а не инакъ.

48. И г р а д и н а р в т ъ трЪбва да пази стънени въ
своитъ работи: той трЪбва да потърси стъбло, да го изкопае,
да го пръсади, да го изкастри, да го разцйзпи, да пъхне ка-

? лемчето, да замаже междинитъ и др. т. и ни едно отъ тия нЪща
?“ не трйзбва да нзпуща, ни еднно не трЪбва да извършва по-рано
„: отъ друго. И ако всичко отива така съ надлежна постъпеность,
"д. току-речи винаги или дори въ всички случаи ще сполучи

работата.
Отбиване. 49. И така, очевидна глупость е, ако учителитъ
не ра зпрЪдЪлятъ за себе си и за ученицитъ научнитъ за-
нятия по такъвъ начинъ, че не само да слвдватъ постоянно
едно с.лЪДЪ друго, но и всЪко да се завръщва безлруго въ
опрЪдЪлено врйзме. Защото, ако не са установени цълитъ,
срЪДствата, които воднтъ къмъ цЪлитъ, и редътъ на срйзд-
ствата, лесно моаке да се изпусне нйзщо, лесно може да се
изопачи редътъ, лесно се забръква работата.
Поправяне. 50. Оттукъ съобразно съ това

1. всичката съвокупность отъ научни за-
% ннтин трЪбва да биде точно раздЪлена накла-

сове, така че прЪдидещето навскдъ да раз-
7 чиства пита за послЪидещето и да разпалва за

него свлвтлина;
11. вразмето трЪбва да баде грижливо раз-

пръДЪлено, така че на всйзка голина, мувсецъ,
день и часъ да се пада особна задавка;

111. това разпрйздувление на врйзмето и на
? работитъ трЪбва да се пази строго, за да не

се изпуща нищо, нито да се изопачава. 
УШ. Основно положение.

“„. „вишни. 51. Ако природата почва ЕГЪЩО
Тръбна, дасеспремъ тя не се спира, докато не свърши
само слйдъ свършека П О Ч Б 3, Т 0 Т 0. .

"“ работа““ Ако птич к а т а напр. по потикване на при-
родата почне да млати нйца тя не ги оставя, докато не се излу-
пнтъ пилци; защото, ако спре да свди върху имъ макаръ нъколко
часа, зародишътъ ще изстине и ще загине. Дори когато се из-
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.лупятъ пилцитъ, не спира да ги топли дотогава, доког ато
не заякнатъ и несе оперятъ, за да бндатъ въ състояние да
.прйзнасятъ дЪйствието на въздуха.

“ФАР-живака 52. По снщия начинъ и живописецътъ,
като е почналъ да пише картина, ще направи най-добръ, ако
продължи работата си безъ прЪкнсване. Отъ това боитъ ще
отговарятъ по-доб-ръ-една на друга и ще се държатъ по-яко.

53. По снщата причина е най-добръ да се пр0дълзкава
строенето на дома безъ пръкксване до самия свършекъ.
Инакъ слънцето, дъждътъ, възтроветт. развалнтъ работата, и
всичко друго, което послъ ще тръбва да се притури, не ще
се държи така ако; съ една дума цЪлото здание получава по-
връди. пукнатини и излиза слабо.

54. Разумно постъпва и градинарьтъ, когато, като
пипне веднажъ растението, не го оставя, освънъ когато из-
кара всичкитъ работи съ него; ако пропусне врувмето и ос-
тави влагата на стъблото или на калемчето да изсъхне, из-
съхва и самото растение.
()тбнване. 55. Оттукъ е ясно, че е връдно. ако момчетата
се оставатъ въ училищата мЪсеци или години, а слЪдъ това
се отвличатъ пакъ назкое вразме съ други занятия. Врувдно
е сащо така, ако учительтъ почва съ ученика си ту едно,

ту друго, като не довежда нищо сериозно до край. Врйздно
е напоконъ, ако той не си отредява за всйзки часъ отдЪлна
задача и не я изпълнява въ отреденото врЪме, така че
всйзки пнть изобщо да се забЪлЪзва, че е направилъ крачка
напрйздъ. ГдЪто нЪма такъвъ огънь, тамъ всичко охладява.
Не напусто казватъ: „Нови желаното, докато е го-
рещо“; защото ако се остави да изстине, напусто ще да е

чукането; ще трЪбва отново да се прибтзгне къмъ огъня и
отново да се губи и врЪме и акелвзо. Защото, колчемъ се
,пъхне желЪЗото въ огъня, толкова пити то губи нйзкоя частв
отъ веществото си.
Поправяне. 56. ЗЗТОВЗ

1. даденото на училище момдче, трЪбва да се
.ДЪРЖИ ВЪ НСГОДО ТОГЗВЗ, ДО КОГЗТО не ИЗЛЪЗВ ОТЪ
него научно образованъ, нравственъ и религи-
озенъ човгЪкъ;

П. училището трЪбва да се намира на тихо
мЪсто, отдалечено отъ шумъ и развлечения;
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1П. всичко, що трйзбва да се извръшва спо-
редъ пръдписанията, трЪбва да се върши безъ
прйкнсване;

П”. никому не трЪбва да се позволяватъ
пропущания и отбивания отъ занятията (по ка-
квато и да е причина).:)  

„жд-...А

“
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1Х. Основно положение.

„този 57. Природата грижливо отбйзгва
Триш/дасе отбЪт всичко противно и врЪдно.оп. всичко противно. „П т и ц а т а, напримъръ, която топли яи-

цата, не допуща до тЪхъ суровъ вйзтъръ, безъ да гово-
Е римъ за дъждъ или градушка. Тя сжщо така пропъжда змиитъ,,

грабливитъ птици и други неприятели.
Подражавше. 58. Така и с т р о и т е л ь т ъ, доколкото е въз-
можно, запазва дървения материалъ, тухлитъ и варьта на
сухо мъсто и се грижи да не се разрушава съградената часть
отъ зданието и да не се разкапва.

,ТаънпгдАДЕ:

%:

:
....

:*.

59. По сжщия начинъ и жив описецътъ прЪдпазва
пръсно написаната картина отъ студенъ вгЪтъръ, отъ много
голфма топлина, отъ прахъ, отъ чуждо пипане.

60. Градинарьтъ огражда младото растение съ колища
или плетъ, за да не го изгризе или изтръгне коза или заекъ.

Отбиване. 61. Затова неблагоразумно поствпватъ нъкои,
когато, щомъ се почне да се изучва нЪкой празд-
метъ, съобщаватъ на юношеството и спорнитъ,
въпроси, т. е. възбуждатъ съмнйния къмъ оня прйздметъ,
който тръбна да се постигне съ ума. Не е ли снщото, като
да разклащатъ растението, което се готви да пуша корени?
СъвсЪмъ право е писалъ Хуго“); Никога не ще до-стигне до разумЪване на истината оня, който
почва образованието си съ критика. Неблаго-
разумно постнпватъ и въ оня случай, ако не
отдалечаватъ юношеството отъ книги безнрав-

„ ствени, погрГЪшни, забъркани, както и отъ
лошо другарство.

*

Поправане- 62. Затова тръбва да се погрижимъ:
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1. Ученицитъ да пйзматъ никакви други кни-
ги, освъзиъ ония, които се употрЪбнватъ въ
класа имъ;

11. ттвзи книги трЪбва да бмдатъ така съ-
ставени, че съ пълно право да могатъ да се
нарекатъ хунийки за пръливане на мндростьта,
нравственостьта и благочестието;

111. развратното другарство не тръбва да
се търпи нито въ училището, нито около него.
Заключение. 63. Ако всичко това се пази точно, училищата
ще могатъ да постигнатъ цЪлвта си.

Глава седемнайсета.
Основни правила за леснотата на обучението и учението.
Нестигасш „ ум,. 1. Ние разгледахме, съ какви сръдства
е“ Аяиаптвимънвщо образовательтъ на юношеството може сигурно
съ сигурепъ уепЪхъ.

тръш „се стреми“ да постигне цЪльта си; сега да разгледаме,
къмъ леснот- по какъвъ начинъ трЪбва да се притъкмнтъ

тия срЪдства къмъ природнитъ дарби, за да могатъ да се

прилагатъ лесно и приятно.
2. Ако изслъдваме прирОднитъ пктища, ще стане ясно,

че обучението на юношеството ще тръгне лесно,
деееть основи. 1. ако опочне рано, празди умътъ*

да се поцдаде на развала;
11. ако се извръшва се потрйзбното ПОД-

готвнне на умоветъ
111. и върви отъ по-общото къмъ по-частното
1У. и отъ по-лесното къмъ по-мкчното;
У. ако никой не баде обръмененъ отъ из-

вънмЪрно количество учебни пртздмети;
У1. ако въ всичко се върви напрГЪдъ безъ да.

се бърза;
УП. ако умоветъ на ученицитъ не се при-

нуждаватъ къмъ нищо друго, освсЪнъ къмъ онова,
къмъ което аз сами се стремятъ споредъ въз-
растьта си и мет0дата на обучението;

1/“111. ако всичко се прйзп0дава чртззъ вън-
шнитъ чувства,
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1Х. за прилагане къмъ живота,
Х. и по една и съща постоянна метода.
По такъвъ начинъ, казвамъ, всичко ще се вмъства въ

умоветъ на ученицитъ леко и приятно. Но да тръгнемъ
по самитъ слЪди на природата. 

1. Основно положение.
дошъл”. 3. Природата почва винаги съ

Взе-а се чистъ пръччистването на материала (отъшерпи“ нечистия и несмществения).
Пт и ца т а напримйзръ избира за митене пръсни яйца,

които съдържатъ въ себе си вещество въ най-чистъ ВИдъ;
ако пилето е почнало вече да се образува по-рано, на-
пусто ще се чака успйзхъ.
Подражаване. 4. По снщия начинъ и с т р о и т е л в т ъ, като
се готви да построи здание, има нужда отъ свободно мйсто, или
поне, ако е потрйзбно да се строи на мйзстото на старо здание,
той е дълженъ да събори пръдварително послЪдното.

5. И зк и в о и и с е ц ъ т ъ пише картина най-добръ на
чиста дъска. Ако послгЪдната е вече разрисувана, или заца-
пана, или обезобразена отъ нъкои грапавина, той трЪбва
пръчдварително да я очисти и да я изглади.

6. Така и оня, които пази скипоцйзнни масла
трвбва да има съвсЪмъ празни спадове или поне хубаво изчисо
тени отъ течноститъ, които си се държали въ тъчхъ
по-рано.

7. Така г р а д и н а р в т ъ сади пръдимно млади дръвчета;
ако ли сади несъвсъмъ млади дървчета, той тръбна прйздвари-
телно да имъ окастри клонетъ и да отмахне всЪка възмож-
ность, да се разпростира сокътъ въ друго мЪсто. Ето
защо Аристотель е отнесълъ лишението къмъ
н а ч а л а т а н а н %; ща т а :“) той видвлъ, че е невъзможно
да се придаде на веществото нова форма, безъ да се уни-
щожи старата.

Отбпте- 8. Оттукъ слйздва, пъ р во, че най-добръ
е да почватъ, да изучватъ мидростьта нъзкнитъ умове,
които не си навикнали да се отвличатъ съ други занятия,
и че колкото по-късно почва образованието, тол-
кова “съ повече прЪчки се извършва, понеже умътъ

,.»
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е заетъ вече съ други работи. В т о р 0, много учители не
могатъ въ едно врГЪме да обучаватъ съ успЪхъ едно момче,
понеже едва ли е възможно, всички тъ да се прИДържатъ
о една и сжща форма за обучение; резултатътъ бива тоя, че
нъжнитъ умове се отвличатъ и се задържатъ въ развитието
си. Т р е т 0, неумЪло постжпватъ ония, които, като се нае-
матъ да образуватъ по-възрастни дЪца и юноши, не почватъ
съ образоване на нравитъ имъ, та, като обуздаятъ страститъ
имъ, да ги направятъ възприемливи за всичко останало..
Укротителитъ на конетъ отначало налагатъ на коня желат-
зенъ знбалецъ и го правятъ послушенъ, а послъ вече му
образуватъ тоя или оня ходъ. Затова Сенека право казва :
„Изуч авай отначало нравственостьта, послъ
мждростьта: послЪдната безъ първата се изу-
чава зл в.“ И Цицеронъ: „Нравствената филосо-
фия приготвя ума да въз приеме съитбата и т. н.

Ноправяне. 9. И така
1. образованието на юношеството тръбва

да се почва рано;
П. единъ и снщи ученикъ трЪбва да има.

само единъ учитель по единъ и снщи прЪдметъ;
1П. прЪди всичко тръбна да се докаратъ.

въ хармония нравитъ по знака на учител я.

Ц. Основно положение.
д.о„щш, 10. Природата така прЪдразпо-

Матершътъстававъз- лага материала, че послйздниятъ
приемчпвъ къмъ Фор- .„ш, която тръби, „, става възприемчивъ къмъ формата.

запази, Така пи л е т 0, което се е сформирало вече
доста въ яицето, като се стреми къмъ по-пълно съвършенство,
почва да се движи и да разкнсва чорупката или да я раз-
чупва съ клюна си. Като се освобОди отъ тъмницата си, то
се радва, че майка му го топли и храни: то съ жадность
отваря клюна си и гълта турената на него храна: то се
радва, че го пущатъ да съзерцава небето, че го учатъ да
хвърка и че скоро подиръ това то само може вече да хвърка,
съ една дума то бърза съ ж..дность да се ползува отъ всички
ДЯРОВО на природата, 8118. ПОСТЪПЕННО.
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Подражаване, 11. Така и г р а д и н а р в т ъ трсЪбва да

се грижи да расте весело растението, което се снабдява
споредъ нуждата съ влага и жизнена топлина.

()тбиване, 12. Затова злъ се грижатъ за дЪцата,
ония, които ги принуждават ъ съ сил а, да се
у ч а т ъ. Какво ли чакатъ най-подиръ тъ отъ тая мйзрка ?
Ако стомахътъ не приема охотно храна, а ние се пакъ го
пълнимъ, то отъ това може да произлвзе само повдигане и
повръщане или поне несмилане, боледуване. Наопаки, всичко,
което се вкарва въ гладенъ стомахъ, се приема отъ него съ
жадность, усърдно се смила и грижливо се празвръща въ
сокъ и кръвь. Затова и Исократъ казва: за» 73; мащаби;
ест патриот]; 65) И. Квинтилианъ: „С т р е ме жъ тъ къмъ
учение се основава на волята, върху която не
бива да се дЪйствува принудително.“

Поправянв. 13. Затова
1. съ всички възможни сръдства тртзбва да

.възп ламеняваме въ момчетата жаждата к ъмъ
„знания и горещото усърдие къмъ учението;

П. меТОДата на обучението трЪбва да улес-
нява труденето, за учене така че да нЪма нищо,
което да празни на ученицитъ и да ги плаши отъ
продължение на занятията.

Какъ .ръвва да, се 14. Ревностьта къмъ учение се възпламе-
“хужм

" ““М““ , нява и поддържа у момчетата отъ р0ди-мчетата равносгь
къмъ учението, телитъ, учителитъ, училището, отъ сямитъ

учебни прЪдмети, отъ мет0дата и отъ училищното началство.
1. отъ ротешъ 15. Р о д и т е л и т т, възбуждатъ у дъната рев-

ность къмъ учението. ако често хвалятъ прЪдъ тъхъ обра-
зованието и образованитъ хора; ако, като полбуждатъ да-
цата къмъ прилежание, имъ обЪщаватъ хубави книжки или
дрехи, или други нЪкой ревнивъ прЪдметъ; ако говорятъ
добро за учителя (особно за оня, на когото искатъ да но-
втарятъ дъната си), както по повщъ на прЪвъзходното му
образование, така и по поводъ на неговата мека обноска къмъ
ученицитъ (защото любовьта прйздизвиква стре-
межъ къмъ под ражаване); напоконъ ако тъ понйзкопа
пращатъ дъната си при учителя съ нЪкоя порака или п0да-
"ръче и- др. т.; по такъвъ начинъ тъ лесно ще постигнатъ,
яйцата имъ да залюбятъ и науката и самия учитель.
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2. Отъ учителнтйз 16. У ч и т е л и т ъ пъкъ прЪдизвикватъ у дъ-
цата любовь къмъ учението, ако си е н и с х 0 д и т е л н и и
л а с к а в и къмъ ученицитъ и не отритватъ отъ себе си сър-
цата имъ съ сурови обноски, а ги привличатъ къмъ себе си
съ бащинско разположение, съ манери, думи; ако, като се започ-
натъ занятията, учителитъ н 0 с 0 ч В а т ъ на тЪхното прЪвъз-
хоцство, приятность и леснота: ако понЪкога х в а л я т ъ н о-
и р и л е ак н и т в (а на малкитъ раздаватъ ябълки, оръдия, са-
харь и др. т) ; ако тъ, като си поканили нЪкой ученици
у дома си, и м ъ п 0 к а 3 в а т ъ, (или дори на всички ученици),
и з 0 б р а ак е н и я т а на онова, що ще изучаватъ нЪкога, опти-
чески и геометрически уреди, глобуси и подобни нЪща, които
могатъ да ги докаратъ до въсторгъ; а к 0 т а н 0 н в к 0 г а
чрйззъ ученицитъ извъстяватъ за нъщо родите-
л итъ; съ една дума, ако учителитъ се отнасятъ
къмъ ученицитъ съ любовь, лесно ще разнолозкатъ
къмъ себе си сърцата имъ, така че тъ дори съ радость ще
оставатъ по-често въ училището, отколкото дома си.

- 3, ОТЪ „то „„ще, 17 . С а м 0 т 0 у ч и л и щ е трЪбва да биде едно
което да е и им приятно мтюто, което да прГЪдставя и ви-” отвън много приятно тръ, и отвънъ нЪщо ревниво за зрйзнието.

Витръ то трйзбва да прЪдставя свЪтла и чиста
стая, навстзккдъ украсена съ живописни об-
р а 3 и, било портрети на бЪлЪзкити миже, било какви да
е картини. При самото училище трЪбва да има
не само свободно мазето за разходки и общи
иг р и (понеже не тртзбва да се запрЪтяватъ игритъ на дфцата;
за което ще се каже на мйзстото му), н о и е д н а г р а-
.д и н а, въ която трЪбва да се воцятъ ученицитъ и да се ка-
нятъ да усладяватъ погледа си, като гледатъ дърветата, цвсЪ-
тята и трйзвитъ. Ако се нареди така работата, ученицитъ
вЪронтно ще ходятъ съ не по-малка охота на училище, от-
колкото на панаиръ, гдЪто тъ се надъватъ винаги да видятъ
или да чуятъ нЪщо ново.

4.0тъсамит15пр13д- 18. И прЪдметитъ за пръПОДаване“" ““ “Рътдшт привличатъ юношеството, ако отговарятъ на
разбирането на извЪстна възрасть и се праздлагатъ въ ясна
форма, особно ако понйзкога се вмйзтватъ шеговити или поне
не съвсЪмъ сериозни забъмнкки, ала винаги разчетени да
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цроизведатъ приатно впечатление. Това именно ще рече да.
съединимъ приятното съ полезното.
5. Отъ шота, която 19. Самата. метода., за да възбуди охота.
тръби ,... бжде осте- къмъ учението, трЪбва да биде, първо,"“““ естествена; защото всичко, що е естест-

вено, върви напрЪдъ отъ само себе си. НЪма нузкда да при-
нудявашъ водата да тече надолу: стига само да отмахнешъ.
прйзградата, що я задържа, и ще видшиъ, какъ ще потече ту-
такси сама. НЪма нужда сащо така да молишъ птицата да.
хвръкне отъ кафеза: стига само да отворишъ послаЪднин; снщо
както нЪма нужда да се каратъ окото и ухото, да се обърнатъ
къмъ прйзкрасна картина или мелодия, ако имъ се пртЗдложи
едното или другото; въ такива случаи по-мнчно ще е дори
да се задържатъ. А какво изисква естествената метода,
трЪбва да баде ясно изъ прЪДИдещата глава, както и отъ.
правилата, които слЪдватъ.

„разум„„дсъшнш Второ, за да привлече самата мет0да
“Р"ттсъпотною умоветъ, тя трйзбва да биде разумно подсла-
дена, именно така, че всичко, колкото и да е сериозно, да
се пртшодава по искренъ и приятенъ начинъ, въ форма на,

бесЪда или словесно състезание, въ видь на гатанки, или въ.

форма на притчи и басни. Но за това ще кажемъ по-по-
дробно на мъстото му.

6) „„ ,..Шщното 20. Началството и училищнитътам..., настоятели могатъ да възпламенитъ усър-
дието на ученицитъ, ако присктствуватъ сами на публич-
нитъ актове (безъ разлика, дали се състонтъ отъ упраж-
нения, като декламация, диспути, или отъ из-
пити и раздаване на учени стъпени) и сами
раздаватъ на по-прилезкнитъ ученици похвални отзиви и
подаръци (безъ да обръщатъ внимание на личностьта). 

Ш. Основно положение.
Шеста“. 21. Природата извеакда всичко

Всичко отъ падхомки и з ъ на ча л а, н е 3 н ач и т с дни по обемъ,““ш" но мощншпо внтрЪшна сила. Напри-
мЪръ онова, отъ което трЪбва да се образува и т И Д а т а, се
сгкстнва въ една капка и се покрива съ чорупка, за да може
лесно да се носи въ утробата и да се съгрЪва при мате-

”в
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нето. Ала самата тая капка по внтрЪшната си сила заклю-
чава въ себе си цЪлата птица, защото по-послъ отъ затво-
рената въ нея жизнена сила се образува тЪлото на птичката.
подражание. 22. Така и дървото, колкото и да е готвмо,
се съдържа цйзло въ зърното на своя плодъ или въ най-
песлдвдния израстъкъ на клончето си, калемчето; и ако по-
садимъ зърното въ земята, поради дЪйствуващата въ него
сила, отъ него ще израсне цЪло дърво.
Поравнтедно отбиване. 23. С р а, щ у т 0 в а 0 с н о в н 0 Н ол о-
жение гръшатъ обикновено по поразителенъ
н а ч и н ъ в ъ у ч и л и щ а т а. Болшинството учители счита
за своя длъжность да сади намъсто съме растение и на-
мъсто младочка - дърво, като съобщава намъсто основни
начала хаосъ отъ различни заключения и дори пълни текс-
тове. Но както е вйзрно. че свЪтътъ е съставенъ отъ четири
елемента (различни само по формитъ си), така е зърно и
това, че научното образование се основава на много малко
начала, отъ които (ако само се знаятъ начинитъ на различава-
нето имъ) изтичатъ безбройно множество положения; както
на дървото, изъ добръ закртшения коренъ могатъ да из-
раснатъ стотини клони и хиляди листа, цвЪтове и плодове.
О, нека се смили Бог ъ надъ нашия въкъ и отвори наз-
кому духовнитъ очи, за да проникне дълбоко въ взаимната
връзка на къщата и да я посочи на другитъ. Опита си, ако
помогне Богъ, ще пръдставимъ въ очерка на христианската
пансофия съ скромна надежда, че Богъ ще подбуди на
връзмето си други да дадатъ повече въ тая работа.
Поправяне. 24. Между това да отбълъжимъ тукъ три положения:

1. всЪко изкуство трЪбва да. обхваща най-
кнси, но точни правила;

П. всйко правило да биде изказано въ най-
кжси, но ясни думи;

1П. всъко правило трсЪбва да се прИДружаваотъ множество примйзри, за да ба. де доста ясно
разнообразното му прилагане. 

Ш. Основно положение.
1У.основ. нощ. 25. Природата! ВЪурВИ ОТЪ ПО-

Отначало по-аесното. леСНОТО КЪМЪ ПС,-МЕЧНОТО.
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Напримйзръ, яйцето почва да се образува не отъ по-

твърдата часть, отъ чурупката, а отъ желтъка; послЪдниятъ
отначало се покрива съ кожица, а послъ вече съ по-твърда
кора. Така и птицат а, която се учи да хвърка, отначало се

учи да стои на нозетъ си, сетнъ да движи крилата си, слЪдъ
това да ги маха, напоконъ се п0дига при по-силни ма-
коне и само тогава се повЪрява на въздушния просторъ.
Подражаване. 26. Така и дървоцувлецътъ отначало се

учи да отсича дърветата, слЪдъ това да“ ги одЪлва, послъ
да ги сглобява и напоконъ гради цъли здания.
Различни отбивапия. 27 . Извратено посткпватъ слГЪдователно
НГЪНОИ, когато учатъ въ училищата на нйзщо непознато пакъ
чрдззъ непознато, както се случва,

(1) 1. Когато на ония, които почватъ да
изучватъ латински езикъ имъ се съобщятъпра-
вилататпакъ на латински: това прилича, като да

разяснява нъкой еврейски езикъ съ правила пакъ на еврейски
езикъ, а арабски езикъ съ правила на арабски.

(е:) 2. Когато на схщитъ начинаещи да-
ватъ за помагало латинско-матеренъ рЪчникъ,
когато тръбва да биде обратното, защото тт» не
се стремятъ да изучватъ матерния езикъ чрЪзъ латинския,
а да изучатъ латинския, при това матерниятъ езикъ, като
вече познатъ, играе ролята на посрвдникъ (сръщу тая несъо-

бразность ние ще се оплачемъ по-напространно въ 22 глава).
(в) 3. Когато на момчето дадатъучитель-

чуя: денецъ, незапознатъ съ матерния езикъ на

у ч е н и к а. Понеже тъ си лишени отъ общото срЪдство за

разумъване единъ другиго и се разговарятъ помежду си само

чрвзъ мимика и досЪщания, тв не правятъ друго, а възди-
гатъ само вавилонска кула.

(4) 4. Сищо така се отбиватъ отъ пра-
вилния начинъ за обучение, когато обучаватъ
по едни и сищи граматически правила (напр. по
Меланхтоновитъ или РамусовитгЪ) ю н о ш е с т в 0 т о и а

в с и ч к и н а ц и и (френското, нъмското, чешкото или пол-
ското, маджарското и т. и.; “когато встЪки отъ тия езици
има свое особно и до извЪстна стъпень своеобразно отно-
шение къмъ латинския езикъ. Това именно отношение е нео-

.:..
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бходимо да се разкрие, ако искаме да направиш. основнитъ
свойства на латинския езикъ лесноразбираеми за ученицитъ.
Поправяпе- 28. Тия погрвшки ще" се поправятъ,

1. ако учительтъ иученикътъ говорятъ
сащия езикъ; “ “

И. ако Всички обяснения върху пръдметитъ
ставатъ на познатъ езикъ.

П1. ако всЪка граматика и волани рЪчникъ
см притъкмени къмъ оня езикъ, съ помощьта
на който трЪбва да се изучава новиятъ" езикъ (ла-
тинската граматика и латинскиятъ рвчникъ къмъ матерния
езикъ. гръцкиятъ - къмъ латинския. и т. н. .

ПГ. ако изучването на новия езикъ върви
постъпенно. така именно, че ученикътъ да се
навикне отначало да разбира (защото това е най-
лесното), сетнъ да пише (при което се дава врГЪме празд-
варително да помисли), напоконъ да говори (това е

най-минното, пенезке говоренето става безъ приготвяне).
У. ако при съединението на латинския

езикъ съ матерния, послъдниятъ като по-
познатъ всъкога пръдшедствува, а латинс-
киятъ слйздва подиръ му.

)П. ако учебниятъ материалъ се разполага
встъкога по такъвъ начинъ. че ученицнтъ да
се запознаватъ отначало съ най-близкитъ до
тГХзхъ пргкдмети, слЪдъ това съ не толкова от-
.далеченитъ, послъ съ отдалеченитъ, напоконъ
съ н ай-отда лечени тв. Затова, ако за нръвъ пкть се пргЪд-
дават на ученицитъ нъкакви правила (напр., изъ логика,
риторика и др. т.), послднгнитт. трЪбва да се разясняватъ
[съ примЪри, близки до разбирането на ученицитъ, като
напр. богословски, политически, поетически примгври, ала
взети изъ обикновения животъ. Инакъ ученицитъ нъма да раз-
бератъ нито правилото, нито неговото прилагане.

УП. отначало трЪбва да се развиватъ външ-
нитъ статива на момчетата (товае най-лесно), послъ
това паметьта, сетнгв разбирането, напо-
конъ снждението. Въ това именно се състои правил-
ната постъпеносгъ, понеже знанието се започва съ чувст-
веното възприемане и послт. чртззъ въображението

9:
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пръвминава въ паме т ъ, слЪдъ това чръзъ изводъ на част-
ноститъ се образува разбиране на общото, напо-
конъ за доста разбранитъ нЪща се съставя с и ек д е н и е,
което разшава за достовЪрностьта на знанието. 

У. Основно положение.
„„Основни. 29. Природата не се обрЪменява.

Нищобезмърно. безъ мЪра; тя е доволна отъ малко,
НапримЪръ, тя не иска отъ едно яйце .двъ пилета и

е доволна, ако се излупи добргв едно. Градинарьтъ не
присажда на едно стъбло .нвколко калемчета, най-много
единъ чифтъ, ако намъри стъблото доста яко.

„
()тбнване. 30. И тъй, умоветъ на ученицитъ се

разсЪйватъ. ако се прЪдлагатъ различни нЪща въ едно и
сащо връзме, като напр. граматика, диалектика и може би
риторика, и поетика, и гръцки езикъ и пр. въ една и смща
г0дина (гл. въ прЪдидещата глава ПГ основно положение). 

ХМ. Основно положение
У1.Основ.пол. 31. Природата не лети лудешки,“”Общо“ но върви бавно напръДъ.

Птицата напримЪръ, за да си измити бързо пилетата,
не хвърля яйцата си въ огъня, но ги топли твърдъ бавно:
съ естествената си топлина; и по-послъ тя не ги тъпче съ
храна, за да растатъ по-бързо (тт. по-скоро би се задавили.
отъ това), но ги храни малко-по-малко и правдпазливо, като
имъ дава толкова храна, колкото могатъ да смилатъ при
слабата имъ още способность за хранене.

понижаване, 32. Така и строительтъ не бърза
много да тури стЪнитъ върху основитъ и послъ покрива,
понеже неизсъхналата и неуплътнена основа обикновено олЪга
отъ теяаината върху и, което води кьмъ сгрумолясване на
сградата. Затова ни една голЪма сграда не може да се довърши
въ една година: трувбва да и се даде врйзме да се олегне.

33. И градинарьтъ не„ иска, растението да израсте
въ първия още мЪсецъ, или да. даде плоцъ въ първата година.
Затова той не го бута всйзки день, не го полива всЪки день,
не ускорява затоплянето му, като го окршка съ огънь или

”и
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като го посипва съ негасена варь, но се, благодари само отъ вла-
гата, която се праинъ отъ "небето,:и отъ топлината, :която
Иде отъ слънцето.

Отбивапе. 34. Затова мкчение е за юношеството 1) ако
то всъки день трЪбва да употрЪбява 1песть, седемъ, осемв
часа за домашни занятия; 2) ако го обрГЪменяватъ до потръс-
ване и дори до полуда съ писане п0дъ диктовка, съ съста-
вяне на упражнения и съ заучване наивустъ колкото може
.по-голъшпл уроци, както самитъ ние сме теглили :неръдко.
иако поиска нЪкой да налЪе въ мвлъкъ скдъ съ тъсно гърло
(съ който се сравняватъ дътскитъ способности)една течность
не капка по капка, а ивведнаяпь насила, какво пцзспечели?
ТГолЪма часть отъ течностьта 1це се пролЪе, а въ снда гце
влЪзе много по-малко, отколкото ако се наливапкзмалко-по-
малко. Сънсъмъ неразумно постмпва оня, който се мкчи да
учи ученицитъ не толкова, колкото тъ могатъ да успЪятъ,
но колкото се иска нему, вапппкъ силитъ ивисквапь пол-
дръжка, а не потисване, и образовательть на юноше-
ството, както лъкарьтъ, е само слуга на природата, а
не неинъ господарь.

Птшштпа , 35. Слъдователно оня увеличава ша учени-
цитъ леснината и приятностьта на учението,

1.койтотп1привлича къмъ класниванятия
за най-незначително число часова именно за
четиричшюа,катооставя пакъ толковачасове
за домашнитъ работи;

1Ъкойш)уморявапаметьта,колкотосеможе
хпумалко,именносамо(шьнайсклцественото,като
оставя останалото насвободното течение;

[п.койтопрЪЦОДававсичко,катосе съобразявасъ стъпеньта,въ която възприема учени-
кътъ,икоятохцесеувеличаваспоредъвъвршпшта
му11напрЪДването нанаучнитъ музанятия. 

УЦ. Основно положение.
ш оспов.пол. 36. Природата нищо не извлича
НЩОШШ? навънъосвЪнъонова,ноето,еузрЪло

ввтръ и се стреми само навънъ.
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Тя не кара пилето да напусне яйцето, докато не»

са се сформирали и не си заякнали членоветъ му ПО:

надлеженъ начинъ; тя не го кара да хвърка, пртзди да
забтзлувзки, че то се е оперило; тя не го пъди отъ гнЪздото,
прйзди да ВИдИ, че то умйзе да хвърка и др. т.

Така и дървото не изпуща израстъци, докато не почне
да ги избива сокътъ, който се подига отъ коренитЪ; не
разтваря папкитъ си, докато въ листата, които са се обра-
зували заедно съ цвЪта отъ заключения въ дървото сокъ, не
се яви стремезкъ да се разпуснатъ по-сво60дно; не хвърля
цвйзта, докато не се покрие съ ножица завитиятъ въ него.

плодъ; не дава на пледа да падне, пртни да узръе.
Отбито, 37. И така умоветъ се изнасилватъ, 1)

ако ги насочваме къмъ нЪща, до които тъ не са дораст-
нали нито по възрасть, нито по способностьта за разбиране;
2) ако ги караме да изучатъ или да прйздставятъ НЕЩО по»

паметъ безъ достатъчно прЪдварително разяснение, разборъ
и наставление.

38. Затова:
1. съ дйзцата трГБбва да захващаме само»

онова, което възрастьта и способноститъ имъ
не само допущатъ, но. и се стремятъ къмъ него;

И. не трГЪбва да се каратъ да изучватъ на
паметъ нищо освЪнъ онова,щоеразбранодобръ
отъ разсадъка. И пакъ нищо не трябва да искаме отъ.
паметьта на дЪтето, освувнъ онова, що си е усвоило то споредъ
несъмнЪни признаци.

-

ПЪКато задавка трЪбва да се пръДлага самоь
онова, чиято форма и норма си доста разяснени,
за да може да се подражава. 

УШ. Основно положение.
У1Поснов.по.п. 39. Природатапзама си помага поч

Всичко СЪ очещноеть в с и. т к и в ъ 3 по зкни начини.
за. външнитъ сЪт. ва. .„

НапримЪръ яице то не е лишено отъ.
своя топлина; при все това Богъ, Бащата на природата, се

грижи тая топлина да се поддържа отъ топлината на слън-

цето или отъ перата на птицата, която млати. Дори когато.
се излупи пилето, майката го топли, докато е потрЪбно, обра-
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зува го и го заякчава за яштейскитъ задачи. Като наблюда-
ваме щърковетъ, ние можемъ да вщимъ, какъ помагатъ на
своитъ пилета, дори като ги турятъ на гърба си и ги носятъ
около гнЪздото, а тъ въ това врЪме махатъ съ крилата си.
Така и кърмачкитъ помагатъ по различенъ начинъ на сла-
битъ кърмачета. Отначало тя ги учатъ да си подигатъ гла-
вата, да сЪдатъ. да стоятъ на краката си, послъ да двизкатъ
краката си за ХОдене и да затвърдяватъ крачкитъ, послъ
малко по малко да прЪсткпватъ, слъдъ това да ходятъ сво-
бодно; най-подиръ, по тоя начинъ у дътето се явява срич-
ность за бягане. А когато учатъ дътето да говори, сами

изговарятъ найнапрйздъ думитъ и съ рака посочватъ онова,
що се означава съ тия думи и т. н.

Отбиване- 40. Затова яяестокъ е оня учитель, който, като
зададе работа на ученицитъ, не имъ обяснява въ достатъчна
стъпень, каква е работата, и не показва, какъ трйзбва да се

върши тя, а още немалко имъ помага, кога се опит-
ватъ, но ги кара сами да се потятъ и да се мичатъ, и
бтвснте когато тъ правятъ нвидо не така както трЪбва.
Какво е това, ако не измкчване? Това прилича, на работата
на оная кърмачка, която, като е намислила да кара дътето да
ходи свободно, се нахвърля върху му съ бой, щомъ то се
бои още да стои на краката си или неможе да направи
това. Но природата ни учида посткпваме иначе: дотогава
да помагаме на слабитъ, докогато липсва у тъхъ доста-
тъчна сила.
Поправяно. 41, И така,

1. за учение не тргЪбва да се допуща бой
(защото, ако ученицитъ не се учатъ, виновенъе учительтъ,
който или не уМЪе, или не се грижи да всъе у ученика
любовь къмъ учението);

И. всичко, що трЪбва да изучатъ учени-
цитъ, трйзбва да имъ се излага и обяснява съ та-
къва ясность, чедтъ да си го праздставятъ така
отчетливо, като петтъхъ си пръста;

111. а за да се запечата всичко това по-
лесно, тргвбва, доколкото е възможно, да се
привличатъ къмъ дЪйность външнитъ чувства.

42. Напримйзръ, постоянно трЪбва да се
съединява слухътъ съ зрънието, думата съдЪй-
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н ос т в т а н а р а к а т а, именно: онова, що трЪбва да усво-ятъ трйзбва не само да се разправя на ученицитъ, за да про-никне въ ушитъ имъ, но и да се прибйзгва къмъ рисунки,
за да се запечати прЪдметътъ въ въображението имъ чрйззъ
очитъ. А ученицитъ на реда си трйзбва да се учатъ да праз-
даватъ мислитъ си и да ги изразяватъ чрЪзъ дъйностьта на
рнката, и само тогава да се оставя прйздметъть, когато се е
вече доста запечаталъ въ ушитъ, въ очитъ, въ ума и въ па-
метьта. А за тая цълъ би било добръ, ако всичко
онова, що се тгрдвминава въ всЪки класъ, се изо-
бразява на стЪнитъ на класната стая, било тео-
реми и правила, или образи и емблеми отъ празд-мета на пръподаването. Ако да бЪШе така въ сащ-
ностъ, това силно щйзше да съдйзйствуватъ за запечатване на.
пръдмета. За снщата цЪль щйзше да послужи и приучването
на ученицитъ да внасятъ въ дневницитъ или сборницитъ си
всичко, що чуватъ или прочитатъ въ книгитъ, Защото по
тая начинъ се поддържа въображението, а по-послъ по-лесно
се прйдизвиква и спомнянето. 

ХХ. Основно положение.
1Хосцов.чол. 43. Прир0дата не произвежда

Всичко разчетено глав- нищо, чиято полза не бшде очее
нозаполза- видна въ скоро вргЪме.

.

НапримЪръ, когато тя образува птичката, скоро се
оказва, че крилата а са дадени за хвъркане, нозЪтъ за
бъгане и пр. Така и въ дървото всичко, що се разкда на
него принася полза, дори и луспитъ и мъхътъ, които покри-
ватъ плода, и др. т. Затова

Подражаване. 44. Работата на ученика ще баде
улеснена. ако, когато се учи на нЪщо, му се под
казва каква полза принася то въ обикновения
всЪкидневенъ животъ. Това тръбна да се пази безъ
друго въ всичко - въ граматиката, въ диалектиката, въ
аритметиката, геометрията, физиката и други такива. Безъ
това всичко, каквото разкаже учительтъ, ще се покаже
на дъцата като чудовище отъ" другия свЪтъ; Момчето безъ
да се грижи, дали си е въ реда на къщата, и какъ
става“ това, по-скоро ще приеме всичко на вЪра,

,.»
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„отколкото да се погрижи да го узнае. Ала ако му се покаже
назначението на всЪко нЪщо, това ще каже да му се даде то
направо въ раката, така че то ще съзнава своето знание
и драговолно ще работи по-нататъкъ.

45. Трйзбва да се учатъ момчетата само на
онова, що служи за очевидна полза.

Х. Основно положение.
„ендш- 46.Прир0дата произвежда всичко

Всичкоьъеднобразна ВЪ еднообразна: форма.
Форма. Напримъръ, както става сътворението

н а е д н а и т И Д а, така става и сътворението на всички
птици, дори на всички животни, съ различни само въ стра-
нични обстоятелства. Така и у растенията: както изниква
една тръгва изъ сЪмето и израства, както се сади едно дърво,
пуща израстъци и цъвти, така става и съ всички трйзви и
дървета на всъкждъ и винаги. И какъвто е единътъ листъ
на дървото. такива са и всички останали листа, и каквито
„сж прваъ една година, такива са и прЪзъ друга и винаги.

Отбиване. 47. И така, разнообразиетовъмето-
дата зал исва юношеството и твърдъ много
3 а б р ъ к в а 3 а н я т и Н Т а, защото не само разнитъ учители
прйподаватъ наукитъ по различенъ начинъ, но и единъ и
саащи учитель пръподава различно, напримйзръ, инакъ грама-
тиката, инакъ диалектиката и др. т., когато тия прдздмети
могатъ да се пръПОДаватъ еднообразно съотвЪтно хармо-
нията на цйлото, както и споредъ отношението и връзката по-
между нсЪщата и думитъ.

Поправяне. 48. Затова трЪбва да се погрижемъ, отсега
1. да са ществува една и снща мет0да за

прГЪподав ане на всички науки, една и сжща за
прЪподаване на всич ки изкуства, една и сжща за
прГБподаване на всички езици; -

11. въ едно и сжщо училище за но ички у-
пражнения да сжществува едИнъ редъ и едни
похвати;

111. изданията на книгитъ по единъ и снщи
прЪдметъ да бмдатъ, колкото е възможно, едни
и с Е. Ш и. -

По тоя начинъ всичко ще тръгне лесно и безъ спирания  
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Глава осемнайсета
(Шазни Щ основателно учение и обучение.

Обикновено“, образова, 1. Мнозина се оплакватъ, на и самата.т е повръхпоет- работа показва, че само малцина изнаситъ
изъ училището основателно образование : болшинството
придобива повръхностно образование или само свика отъ
образование.
два причини затова. 2. Ако се попита за причината на това

нЪщо. тя ще “биде двойна: въ у ч и л и щ а т а се занимаватъ
съ нищожни и безполезни прЪдмети, като прЪнебрегватъ
по-основателнитъ, или пъкъ у ч е н И Ц И т ъ забравлтъ отново
всичко, що си изучили, понеже по-голЪмата часть отъ тЪх-
нитъ научни занятия протича само прйздъ ума, но не остава
въ него. ПослЪдниятъ недостатъкъ дотолкова е обикновенъ,
че малцина хора се сръщатъ, които да се не оплакватъ отъ.
него. Ако паметьта ни съобща ваше бързо всичко онова, що
сме чели нйзкога, слушали и възприели съ ума, колко учени
щйзхме да се считаме! ние, които не сме пропущали случаи
да печелимъ разнообразни познания. Но понеже въ снщность
бива инакъ, то ясно е, че ние гребемъ в0да" съ ръшето.
орвделото за. отмахва- 3. Ада ще се НЗМЪРИ ли оръд-
не на. тия АВЪ причини ство срещу това зло? Безъ друго ще
трабва да се заема отъ се намЪри о р ъ д с в 0, а к 0 Н и е, к а т 0 влйз»

естествеит "“Ода- земъ отново въ училището на при-
ролата, изслвдваме пнтищата и въ произведе-нията на създанията, прЪдназначени за дълъгъ-
ак и в 0 т ъ. Може да се намЪри, казвамъ, начинъ, съ чиито.
помощь всъки ще биде въ състолние да знае не само това,
що е изучилъ, но и повече отъ това, що е изучилъ, и при
това не само да прЪдава св060дно онова, що е възприелъа
отъ учителитъ и писателитгв, но и основно да сиди за нйзщата.

4. А това ще се постигне,
[. ако се занимаваме само съ истински по-

лезнинЪща; ,

П. но затова пъкъ съ всички, безъ .всвк о.

изключение;
111. ако на всичко се тури трайна основа;
:ПГ. ако таи основа биде турена надълбоко;
”У. ако всичко, което слъдва по-послв, се

опира само на тая основа;
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УЪ аковсичко,което допуща различаванщ.
се различава1Ц)най-точенъ начинъ;

УТЪ ако товщ което слЪдва сеоснове1напрЪ-
дидещето;

УПЪ ако всички пп)има взаимна връзка се
съединява постоянно;

1Х.ако всичко се разполага въ редъ п0(гр
ношение:наразскдъка,паметьта,езика;

Х.ако всичко сезаякчава съ постоянни уп-
ражнения

Сега да разгледаме по-подробно очдЪлнитъ точки. 
1. Основно положение.

,„Ошвдол. 5. Прир0дата не прЪдприема
данесезахващанищо НИЩО безполезно.

непотръбно. НапримЪръ, тя когато почва да обра-
зува п т И Д а т а, не и придава луспи, перки, хриле, рогове ,
четири крака или нЪщо такова, което а е непотръбно, но
(1 дава глава, сърце, крила и др. т. Така прир0дата,
на дървото шасИ(ъщшшъуши, тш,пщш,ШЮМЩЪЮ1юрщ
лико, сърцевина, коренъ и др,т
мдашщщжо,юдшж„ 6.1Н3такъвъ начинъ И(лпп който желае

вие даима1шшюшщшзполе,лозе,градинщ
не ги засвва съ бурени. коприва, търне 11 бодили, но съ

благоролни сЪмена и растения.
7. И строителътъ който желае да съгради траеНъ

домъ, приготвя не слама,:плъва, каль, върбови коли. но ка-
мъни, тухли, дмбове дърва и п0добни материали отъ якъ и
плътенъ съставъ.
Ивъ училищата. 8. И така, въ училищата

1 трибва дасе изучава само оновщ що при-
насяскпцютвенаползазасегашнияълбндещия
животъ,ала повече за бадещия.

(Защото само оновщ по думитъ тиа Иеро-
нимщ трЪбва да се изучава на земята,1цо би
имало значение и на небетщ.

11/акоъттрЪбва,шъсе съобщава на1юношс-ството хгвщо за сегашния.лкивотъ (кино и фа.
прави), то това, що се съобщава, трйзбва да биде

 



 
 

1-410 дидактика 
такъво, че да не съставя прЪчказа вЪчното, а да
принася добри плодове за сегашния животъ.
„тва „ се „има, 9. Кой има нъкоя полза. отъ празднитъ
вате само съ "отте- работи? Каква е ползата да се изучватъ
нЪща, които са безполезни за тоя, който ги знае и беврЪдни
за тоя, който не ги" знае , такива, които въ по-послъшната
възрасть ще трйзбва да се учатъ пакъ или между другитъ
занятия да се изпозабравятъ? Въ нашия кпсъ животъ има
твърдт. много отъ тоя материалъ, който може да го напълни
цЪлъ. ако употрЪбимъ дори и часть отъ живота си за тия
праздни работи. СлГЪдователно, у ч и л и щ а т а т р а 6 в а д а
се задължатъ да занимаватъ юношеството само
с ъ с е р и 0 3 н и н в щ а. (А какъ трЪбва и забавленията да
обръщаме въ сериозна работа, ще говоримъ на мтстото му). 

П. Основно положение.
п-оспоч-пол. 10. ПрирОдата не изпуща нищо,

33:32:533533710 което по нейното съображение е
(*еОТНЗСЯКЪМТ-А-Ълото. полезно за тЪлото, което образува.

НапримЪръ, тя когато образува птицата, не забравя
нито главата, нито крилата, нито нозтзтъ, нито коститъ,
нито кожата, нито очитъ, нито изобщо онова, що принадлежи
къмъ смществото на птицата (въ рода (1) и др. т.
„Одрвжашевъу“- 11. И така, по тоя начинъ и

лищт- училищата, като образуватъ чо-
вйзка, трЪбва да го образуватъ изцЪло така,
че да го направятъ способенъ за работитъ
на тоя зкивотъ и годенъ за самата вЪчность,
въ която има своя цЪль всичко, що ппрЪДхожда
тукъ.

12. Затова въ училищата трт>бва да се из-
учаватъ не само наукитъ, но инравственостьта
и благочестието. Но научното образование
трГЪбва да облагородява разсмдъка, язика и рак-
ката, за да съзерцава, да излага и да извръшва
човйзкъразумновсичко.Акосепропусненъщоотътова,об-
разува се празнина, която не. само че внася непълнота въ
образованието, но иослабва якостьта му. Защото само
онова може да биде яко, което е съединено
въ всичкитъ си части.

”у  
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Ш. Основно полонзение.
Щатът, 13. Природата нищо не прави

Трайнототрвбвнии безъ основа или коренъ.
трайна. основа..

Докато растението не пусне на-

долу корени, то не расте нагорЪ; а ако почне да пуща из-
растъци нагоръ, тръбва безъ друго да изсъхне и да умре.
Затова благоразумниятъ градинарь дори и насади растение,
докато не забтзлвжи, че стъблото е пуснало корени. У пти-
цата и у всЪко животно мЪстото на коренитъ застъпватъ
внтрйзшноститт. (членоветъ, които полдържатъ живота), които
поради това винаги първи почватъ да се образуватъ, като
да съставятъ основата на цвлото тйзло.

Подражаваие. 14. Така строительтъ само тогава гради
зданието, когато отъ по-напрЪдъ е турена трайна основа:
инакъ всичко ще се приготвя за събаране. По снщата причина
и живописецътъ туря грунтъ за боитъ си; безъ тоя грунтъ
боитъ лесно ще се отлвпятъ, или ще се изтриятъ, или ще се

обезцвЪтятъ.
Отбивапе. 15. Такъва основа не даватъ на образованието
ония учители, които 1) не мислятъ да направятъ ученицитъ
си любезнателнн и внимателни, и 2) не имъ прсЪдначерта-
ватъ общия планъ на цЪлото учение, което се захваща, за

да разбератъ ученицитъ съвсЪмъ отчетливо, що трЪбва да се

прави и що се прави. Ако пъкъ момчето се учи безъ охота,
безъ внимание и безъ разбиране, то какво трайно нЪщо
може да се очаква отъ това?
Поправяне. 16. И така

[. трЪбва сериозно да възбуждаме у учени-
цитъ любовь къмъ всЪко занятие, което почваме
съ твхъ, като прЪдставяме доказателства за пртЪвъз-
ходството, полезностьта и приятностьта му и
за какво да е нЪщо друго.

П. Идеята за езика или изкуството (която не
е друго нищо освйнъ извлечение, направено въ най-общи
черти, но което обхваща всички части на пртздмета) т р за в а

да биде запечатана въ ума на ученика, пртзди
да се захване специалното изучване на прЪД-
м е т а, за да може ученикътъ, като започва занятията, да
ВИДИ вече по надлеженъ начинъ цЪлитъ и всички граници   
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на прЪдмета и внтрЪшното му разположение; защото както
скелетътъ е основата на цЪлото тъло, така и общото очер-
тание на изкуството е негова оснОва. 

П! Основно положение.
”основа”. 17. Прир0дата пуща корени на

Основата травбва да д Ъ д 6 0 Б 0.
лежи на. дълбоко. Така у животното органитъ, които

поддържатъ живота му, са скрити въ внтрЪшнитъ части на
тГЪлото. И колкото по-дълбоко пуща дървото коренитъ си,
толкова стои по-нко; ако ли коренитъ лежатъ плитко, дър-
вото лесно може да се отскубне.
изправни”... Оттукъ е ясно, че трЪбва и сериозно да се“бит”

прЪдизвика у ученика възприемчивость къмъ уче-
нието и дълбоко да се запечатва въ умоветъ идеята на
прЪдмета; къмъ по-подробна система на изкуството или езика
не трЪбва да се пристъпва прЪди да стане очеВИдно, че
идеята на пръдмета е напълно възприета отъ ученицитъ и
добръ се е укоренила въ тЪхъ. 

У Основно положение.
Уоснов.пол. 19. Прир0дата извежда всичко

Всичкопзъ своите ко- отъ корена и нищо-отъ нъщо друго.рани“ Всичко, що се ражда на дървото:
дръвесината, кората, листата, цвътоветъ, пл0доветъ, ражда
се само отъ корена. Макаръ дъждътъ да пада отгоръ, а

градинарьтъ да полива отдолу, но всичката влага се про-
смуква чрГЪзъ корена и слЪдъ това вече се разнася по стъб-
лото, клонитъ, листата и плотоветъ. Ето защо градинарътъ
ако и да взема калемче отъ друго дърво, трйбва така да го
вложи въ стъблото, че, като образува нъщо като една
плъть съ стъблото, да може да всмуква въ себе си сокъ
отъ корена му и, като се храни съ тоя сокъ, да се развива
отъ силата на снщин коренъ; отъ него дървото приема
всичко и не се нуждае да се взематъ листа или клони отъ
друго мЪстои да се прикртшнтъ къмъ него. Снщо така е и съ
птицата, тн, когато трЪбва да се покрива съ пера, не ги
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взема отъ друга птица, а тъ израстватъ изъ вжтрЪшнитъ
части на собственото й тЪло.

Механическо подража- 20. Така и прЪдвидливинтъ строителв““е“ съгражда зданинта така, че да стоятъ, като
се опиратъ на собственитъ си основи, безъ външни подпори.
Ако зданието се нуждае отъ подпори, това служи за дока-
зателство. че то е несъвършено и грози да се разруши.

21. Който прави язъ за риби или кладенецъ, той
не прЪкарва ВОда отъ друго мъсто и не чака дъждовна вода,
а открива живи извори отъ има и чръзъ канали и скрити
тржби прокарва л въ своето ВОдовмъстилище.
И въ Училищата 22. Отъ това правило слйздва, че, да се обу-

чава по надлеженъ начинъ юношеството, не значи да се
натъпкватъ главитъ на ученицитъ съ смъсъ отъ всйзкакви
фрази, изречения, мисли, събрани изъ писателитв, но да се
разкрива разумнването на ивицата така,че отъ
него,като отъ живъ изворъ, да истичатъ ручеи и сжщо
така както отъ папкитъ на дървото израстватъ листа,
цвйзтове и пл0дове, а на слъздната г0дина отъ всвка
папка отново се ражда новъ клонъ съ свои листа, цвътове
и плодове.

чудиш, отбиване„ 2 3. Наистина, училищата до сегашно врЪме
Училишт- не си се грижели да приучатъ умоветъ на

ученицитъ да развиватъ живота си изъ собствения си коренъ,
както става у младитъ дърветасно си ги учили само да ока-
чатъ по себе си откжснати отъ дърветата клони и по тоя
начинъ, като езоповата врана. да се кичатъ съ чужди пера;
тв си се мичили не толкова да откринтъ извора на
разумънието, що се таи у юношитъ, колкото да го поливатъ
съ вода отъ чужди ручеи. Това значи: училищата си показ-
вали не самитъ нЪща, каквито сж сами отъ себе си и въ себе си,
но онова, що мисли и пише за тоя или оня пръдметъ и единъ,
и други, и трети, и четвърти и десети, така че се смЪтало
като признакъ на голЪма ученость да знае нъкой за много
нЪща разнор-Ъчивитъмнйзния на мнозина. Оттукъ е произлизало
това, че въ повечето случаи си се занимавали само да прв-
листватъ писателитъ и да извличатъ отъ тЪхъ фрази,
изречения, мисли, като си съставяли по тоя начинъ
науката, като покривало, скърпено отъ ами. Еъмъ тъхъ се
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обръща Хораций 66), като възклицава: „О п0дражател и,
вие сте робски добитъкъ!“ И наистина добитъкъ,
който е навикналъ да носи чужди товаръ.
Украептйз на повръх- 24. Ала каква е ползата, пита се, да се-“” Образование отвличане отъ работата чрЪзъ мнЪнията на.

различни хора за къщата, когато се стрЪмимъ да придоби-
ваме истинско знание за тия нЪща?Така ли вече нъма що да-

правимъ въ живота, освЪнъ да вървимъ п0диръ другитъ,
които се отбиватъ ту на една, ту на друга страна, и да.
гледаме, кой гдъ се отбива отъ патя, или се спъва, или се.

заблуждава? О хора, да побързаме къмъ ЦГЪльта, като на-
пуснемъ околнитъ пнтища! Ако прГЪдъ насъ стои яко по-
ставенаиочевидна цгЪль, защо да не се стремимъ къмъ нея
по прлвкъ пкть, защо да употрЪбяваме по-охотно чужди
очи, отколкото своитъ собствени?
Причинатапа товае 25. А че училищата наистина учатъ да.
““”ръшлшшмеща да гледаме съ чужди очи, да разума";-

ваме съ чуждъ разсшдъкъ, доказва методата за прът
ПОдаване на наукитъ и изкуствата: учатъ ни не да откри-
ваме изворитъ и да извеждаме отъ тЪхъ ручеитъ, но само.
ни показватъ изведенитъ изъ писателитъ ручеи и искатъ да
се качваме по тия ручеи до изворитъ. Защото никакви рЪч-
ници (поне познатитъ менъ, като изключимъ рЪчника на
поляка Ннапия, но недостатъцитъ и на тоя речникъ ще по-
кажемъ въ ХХП глава) не ни научаватъ да говоримъ, а

само да разлагане рЪчьта; едва лингвкои граматически
рнководства учатъ да се слага рЪчьта, тъ ни учатъ само-

да я раз лагаме, никакви фразеологии не посочватъ
да се съставятъ изкусно и да се разнообразятъ изразитъ, тъ.

само праздлагатъ всйзка смъсь отъ обрати на рЪчьта. Току-
речи никой не учи физика чргЪзъ нагледни обяснения и
опити, но всичкияпрйзподаватъ чрЪзъ четене Аристотелевия
и други текстове. Никой не образува нравитъ чрйззъ валт-

рйзшно пръобразование на страститъ, но даватъ само повръх-
ностенъ очеркъ на учението за нратственностьта чрЪзъ външни
опрЪдЪления и раздЪления на добродътелитъ. Това ще биде
по-ясно, когато съ Божията помощь ние дойдемъ до изло-
жението на специалната метода на наукитъ и изкуствата;
но още по-ясно ще биде, ако ни помогне Богъ, когато на-
чертаемъ Пансофията.

!„*,
);."
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затшятчпигъ но д06р15 26. Чудно е, че старитъ не си измислили
““ “р”“ ”“от““ нищо по-добро, а новитъ поколЪния не си

изправили отдавна поне това заблуждение, понеже е досто-
вЪрно, че въ него лежи истинската причина за толкова бав-
нитъ успЪхи. Нима при събарянето на кнщата дюлгеринътъ
показва на ученика си изкуството за градене? Не, той по-
казва при граденето, какви материали тръбна да се изби-
ратъ, какъ трЪбва всичко на мЪстото си да се измЪрва, да
се извръшва, да се о,)ълва, да се подига, намйзстя, сглобява
и др. т. Защото, който е запознатъ съ изкуството за градене,
за него събарянето не ще биде изкуство, както и разпор-
ването на дрехата не е изкуство за оня, който умЪе да .я

ошие. Но никой никога не се е училъ на дюлгерство при
събарянето на нищи, нито на шивачество при разпорването
на дрехи.
двойна „идиот 27. И наистина несгодностьта .па ме-

пропзлиза отъ небреж- т0дата, която не е поправена въ това отно-
ното отнасяне на обра- ,„тт хор, „„ шение, дори връдата отъ нея си очевидни,

своето образование защото 1) образованието на мнозина,
ако не на значителното болшинство, се ограничава съ
една само номенклатура, т. е. макаръ мнозина да умувятъ
да назоватъ терминитъ и правилата на изкуствата, но не
умъятъ да ги употръбятъ по надлезкенъ начинъ:

2) у никого образованието не е общо зна-
ние, което да п0ддързка, укрйзпява и разпрос-
транява само себе си, но прЪдставя отъ себе си
нгЪщо съшито, тукъ парче отъ нЪщо, тамъ също
така парче-нЪщо такъво, което никкдъ не
прЪдставя достатъчна връзка и не принася
колко годъ траенъ пл0дъ. Такъво знание, съставено
отъ различни изречения и мнЪния на писатели, много при-
лича на онова дърво, което се кичи обикновено отъ селе-
нитъ, когато се осветяватъ тържествено кнщята имъ; макаръ
да е пъстро окичено съ зеленина, цвътя. плодове, дори съ
панделки и вънци, но, понеже тия украшения не произти-
чатъ отъ собствения му коренъ, а си накачени отвънъ,
то не може нито да се размножава, нито да трае дълго
връзме. Такъво дърво не дава никакви пл0дове и клонитъ,
които си накачени по него, съхнатъ и падатъ. Человъкъ,
образуванъ основно, с дърво съ собственъ ко-

10
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ренъ, което се поддързка отъ собствената си
влага и затова постоянно (и всйзки день по-силно)
зкивЪе, веленйзе, цъвти и принася плодове.
Поправяпе. 28. Изводътъ отъ това е тоя: тръбна
да учимъ хората да черпятъ, доколкото е въз-
мозкно, ммдростьта си не отъ книгитъ, но отъ
небето и земята, отъ днбоветъ и буковетъ, т. е.

трЪбва да ги учимъ да познаватъ иизслйздватъ самитъ нгЪща, а
не само чузкдитт. наблюдения и свидЪтелства за нъщата. И ако
почерпватъ познания не отъ нГЪкой други източникъ, а отъ
самитъ оригинали на нйзщата, това ще означава, че хората
отново са стнпили въ патя на старитъ мидреци. Затова
тръбна да биде законъ:

1. всичко да се извежда изъ непоклатимитъ
начала на нъщата;

П. нищо да се не учи възъ основа само на
нЪкакъвъ авторитетъ, а всичко да се учи възъ
основа на доказателства чрйззъ външнитъ чув-
ства и разума.

[П. нищо да не се првиодава само по анали-
тическата метода, но по-скоро всичко да се
пръподава по синтетическата метода“). 

И. Основно положение.
„ос„„в. им. 29. Колкото е по-разнообразно

Всичко тръбвмабще употръбението, за което приро-
ясноразчшт" дата готви нгЪкой пръдметъ, тол-

кова повече тя го ПОДраЗДЪля.
Напримйзръ, колкото си. повече разчленени органитъ на.

животното, толкова по-разнообразни см движенията му;
въ това отношение коньтъ е по горъ отъ вола, гущерътъ- въ

сравнение съ охлюва и др. т. Така и дървото,“ което про-
стира на широко корените и клонитъ си, стои по-яко и е

по-хубаво.
Тръбвадасеподражаг, 30. Затова при обучението на

натова- юношеството всичко трйзбва да се
разчленява, колкото е възможно повече, та
не само учительтъ, но и ученикътъ да съзнава
безъ всЪко забръкване, гдъ се намира и какво



лидак1нка 147 
прави. И така, твърдъ е вазкно ако всички книги, които
се употрйзбнватъ въ училищата, бндатъ съставени кол-
кото ,е възможно по-точно съгласно съ това посочване отъ
страна на природата..  

УЦ. Основно положение
111 оспов под 31. Природата постоянно върви

Воннно въ ноотоннно напрйдъ, никбга не се спира, ни-
движение нанрЪАъ. кога. не прЪдприема ново, като на-

пуща въ снщото връмо прЪдишното, но само
пр0дължава наченатото по-рано, допълва го и
г 0 3 ав р ъ шв а.

НапримЪръ, когато се образува зародишътъ, онова,
чието образование е почнало, главата, ногата, сърцето, всичко
си остава и само се завръшва въ своето развитие. Посаде-
ното дърво не сваля отъ себе си клонитъ, които са израст-
нали отъ самото начало, но грижливо прошлшава да имъ
доставя жизненъ сокъ, за да могатъ всъка година да се раз-
простиратъ въ нбви клони.
На това „МБ, да се 32. Затова въ училищата

подражава. " 1. всички занятия тръбна да
бндатъ така разпръдълени, че това, що слъдва
по-подиръ, всйзвога да се основава на това, що
е минато по- рано, а пръдидещето да се завръща
отъ послъдващето.

И. всичко, което се съобщава и добръ се
разбира отъ разсадъка, трСЪбва да се закрЪпнва
и въ паметьта.
з.. „шина„едуктшя- ЗЗ. Понеже при тан естествена мет0да
зоне на паметта тв всичко пръдидещо трЪбва дъ служи за основаи“ първатавъзршь" на послЪдващето, то е потрйзбно всичко безъ
друго да се съзинъда основно. Основно пъкъ се влага въ
главата само онова, което е разбрано по надлеженъ начинъ
и грижливо е прЪдадено на паметьта. Право казви Квинти-
лианъ 68) „ВсЪко учение се основава на паметьта,
и напусто ни учатъ, ако отъ това, що чуваме
(или четемъ) се изплъзва нЪщо“. Лудвикъ Вивесъ 69)

сащо така говори: „Въ първата възрастъ тръбна да
упраншнваме паметьта, която се заличава., ко-

10
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гато се упражнява; много нйща трЪбва да 11 се
съобщаватъ грижливо и често. Тая възрастьне
осЪща труда. защото не го прЪсмЪтва. По тоя.
начинъ безъ трудъ и усилие се разширява па-
метьтаиста ва въ висша стъпень възприемчива“.
(Нн. 3, за прЪпод. на наукитЪ), А въ въведението „къмъ
ммдростьта“ той така говори: Не давай на паметьта.
да се успокои. Нищо не се радва толкова на.
труда и не се закрЪпя отъ него както паметЪта.
Прйздавай а всуьки день по назщо; колкото по-
вече с праздадешъ,3толкова по-сигурно тя ще-
опази всичко,колкото по-малко, толкова по-не-
сигурно“. И че това е съвсйзмъ вйзрно казано, доказватъ
примъритъ на прир0дата. Колкото повече влага
всмуква дървото, толкова по-здраво расте, и наопаки, колкото
по-здраво расте, толкова повече влага всмуква въ себе си.
Така и животното, ако смила повече, то расте повече, а
като стане по-голъмо, то изисква повече хранене и повече
смила. По скщия начинъ растатъ всички естествени нувща.
И така, не трЪбва да щадимъ въ това отношение
първата възрасть (само това да става разумно); Това
ще послужи за основа нанай-сигуренъ успйзхъ. 

УШ. Основно положение.
„Шопов, „„ 34. Природата съединява всичко

Всичко въ непрЪкжс- съ постоянна връзка. Напримйзръ, като”и Виж"
образува птицата, тя съединява членъ съ

членъ, кость съ кость, нервъ съ нервъ и т. н. въ всички
отдЪлни части. ”1ака и въ дървото изъ корена израства
стъблото, изъ стъблото клонитъ, изъ клонитъ малкитъ клон-
чета, изъ малкитъ клончета пкпкитъ. изъ папкитъ листата,
цвйзтоветъ, плодоветъ и напоконъ нови клончета и т. н.,
така че, ако да имаше на дървото хиледи хиледи клони,
клончета, листа и плотове, всичко пакъ щЪше да бъде само

еднои сащо дърво. Така въ зданието: ако трЪбва да стои
трайно, то къмъ основата тртзбва да се нагодени стЪнитъ,
къмъ стЪнитъ, таванътъ и покривътъ, съ една дума всичко
отъ най-гола!;мото до най-малкото тръбна да е не само на-
годено едно къмъ друго, но и съединено едно съ друго така,
че да се държи яко и да съставя единъ домъ.
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35 Отъ това слйздва :

Натоватръбаддсе 1. Занятията на цЪлия животъ
подражава тртзбва да бждатъ разпрЪдЪлени

така, че да прйздставятъ една енциклопедия,
въ която всичко да произлиза отъ единъ общъ
коренъ, всичко да се намира на мъстото си.

П. Всичко, що се прЪподава, трЪбва да биде
подкрЪпяно съ доволи на разума, за да не ос-
тавя лесно мЪсто за съмнтзние и забрава. Дово-
дитъ на разума сж ония гвоздеи, ония скоби, които прада-
ватъ на прйздмета трайна устойчивость, не му позволяватъ
да се колебае и да се разсипе.
„„Още каже„ 36. А да подкрйпяме всичко

учишъ възъ основа на съ доводитъ на разума, ще каже
Причинитъ" да учимъ всичко възъ основа на

причинитъ, т. е. да покажемъ не само, кое
какъ става, но и защо не може да стане дру-
г о я ч е. Защото да знаешъ нъщо ще каже да го изучишъ
възъ основа на причинитъ му. НапримсЪръ, нека бж де
сложенъ въпросътъ, какъ е по-право да се каже: тогаз ро-
рп1из или спретне рорп1пв? 7”) Ако учительтъ от-
говори: с 11 и с “с и в р о р 11111 5 и не представи за това доводи,
ученикътъ скоро ще го забрави. Но ако той каже: си попие
е съкратено отъ с 0 1111: 11 с : и в и затова по-право ще бжде
да се каже : о в и в за единъ цълъ прЪдметъ, а с 11 и с : 11 в -
за нЪкой събирателенъ прЪдметъ, както е въ дадения при-
мтзръ, то азъ не виждамъ, по какъвъ начинъ ученикътъ, ако
не е само глупавъ до най-висша стъпень, може да забрави
това. По-пататъкъ граматицитъ се прЪпиратъ, защо се казва.
шеа тебегс Ша геГегт, е1пв геГегс, т. е. 3 а щ о в ъ п ъ р в о
и въ второ лице се употрЪбява творителенъ
падежъ (така именно мислятъ“, а въ трето лице - ро-
дителенъ падежъ? Ако кажа: затова защото геГегт,
тукъ е съкратено отъ г е в ге г: (чрдвзъ елизия на 5), че
затова би тртзбвало да се каже: теа гез Гегс Ъпа гез
Те г :, ейцз гез Гегс (или съкратено: т е а т е 1 е г с, ”с 11 9. г е-
Ее г:, една геГегс) и че по тоя начинъ т е а и с и а не са:
въ творителенъ падежъ, но въ именителенъ, то нима азъ
наша да освЪтя плата на ученика 71) И така ние желаемъ,
*ученицитъ д]. се научатъ отчетливо и лесно да узнаватъ
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производството на всички думи, причинитъ на всички
обрати на рЪчьта (или конструкциитч) и основитъ на всички
правила въ областьта на изкуството (защото поло-
женията на наукитъ трлвбва да" се подкртЪпятъ не съ
доводи на разума или съ пръвдполоисения, но съ непосръд-
ствено разглеждание на самитъ нъща). Това ще докара,
освъзнъ голлЪмо удоволствие, и особна полза, като про-
карва патя къмъ най-основателно образование, защото по
такъвъ начинъ се отварятъ очитъ на ученицитт; за доброволно.
и самостоятелно познаване на едни пръдмсти чръзъ други.

Заключение 37. Затова всичко т р “Ебва да се пръподава.
въ училищата възъ основа на причинитъ. 

1Х. Основно положение.
1Х. основ. пол. 38Всички въ псетоянна ” Прир0дата па зи съразмсЪр-

33551213523313;3213310 н е с т в М с :.к д у к о р е н а и к л е н и т 713, 0 т-
къмъ количеството и качеството.

Защото както се развива кор е нъ тъ подъ земята, но-
силно или по-слабо, така се развиватъ и клонитъ надъ зе-
мята -- ни повече, ни по-малко. Така и трйзбва да бъде,
защото, ако дървото растувше само нагоръ, то не би могло
да се държи, защото коренътъ го държи; ако пъкъ растЪше
само надолу, то не би принесло никаква полза, защото кло-
нитъ, а не коренътъ, даватъ плодове. Така и у животното
външнитъ членове се увеличаватъ въ еднаква съразмърность
съ витрсБшнитйз. Ако витрЪшнитъ се намиратъ въ-добро съз
стояние, то и външнитъ изглеждатъ добръ.
3133331: 39. Тъкмо така и образованието трЪбва да.

се възприема отъ внтрйзшния коренъ на разумЪнието, да се
развива въ него и да се заякчава, но заедно съ това трГЪбва.
да. се грижимъ, щото то да се разпространява раскошно и
навънъ въ клони и клончета, т. е. онова, к ое те
ни учатъ да разбираме, да ни учатъ и да го из-
казваме чръзъ разчьта и да го упо трЪбяваме на
дЪло, нли да го прИЛага.ме на практика и „наопаки.40.1. И така, при усвояването на всъки
прсвдметъ трЪбва да се помисли, какво прила-гане ще има той, за да не се учи нЪщо напусто. щ

д-..,
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И. Всичко, що е усвоено, трЪбва да биде на
реда сипртъдадсно другиму, за да не знаемъ нъщо
папусто. ,

Защото въ тоя смисълъ си прави думитйз: „Т в 0 е т 0 3 н а-
ние е нищо, ако други не знае, че ти го знаешъ.“ И
така, не тртзбва да откриваме ни единъ изворъ за знания,
ако не изтичатъ изъ него тутакси ручеи. Но за това по-
подробно въ слЪдното основно положение.

Х. Основно положение.
Х. Основ. пол.

Всичко съ постоянни 41, Пр Ир 0 Да Т а с С О П Л 0 (1 НВ 8: И У 1;-
упражнения.

рЪпя съ често движение.
Така птицата не само топли яйцето съ матене, но

за да го топли равномърно отъ всички страни, тя вслвки
день го обръща на всички страни (това лесно се наблюдава
у галската, кокошкитъ, гълнбитъ, които мнтятъ яйца въ
нищи“. А когато се излупи пилето, тя го упражнява да. се
движи често, да разтваря клюна си, да движи нозшъ си, да
подига крилата си, да бЪга и лети, докато не достигне до
пълната си сила.

Колкото по-често се люлдзе дървото отъ вътъра, тол-
кова ио-бързо расте, толкова по-надълбоко пуща коренитъ си.
Всички растения, дори е полезно. да си калятъ силитъ на
дъждъ. на градъ, на гръмъ и свЪткавица; затова и-чяазватъ, че
страни, които са изложени на вазтрове и бури, произвеждатъ
мощни дървета.

Механическо подражават. 42. Така и ст р ои т е лв тъ знае,
че сградитъ му съхнатъ и заякватъ на слънце и вътъръ.
И ковачътъ, като иска да закали желтзото и да приготви
отъ него стомана, тури го много пити на огъня и въ в0да
и по тоя начинъ го педхвърля едно слъдъ друго на Май-
ствието ту на топлината, ту на студа, за да се закали отъ.
честото размувкване.

упрагхргзшътгъбцнш13:11:
43. ОТЪ ТОВН. СЛЪДВЗ, че обра-

ммъ отъ природата. зованието не може да се доведе до
основность безъ повтаряния и упражнения, кол-
кото е възможно по-чести и по-правилно на-
реде ни. А кой е най добриятъ похватъ при упражненията,
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ни учатъ движенията, които се вършатъ въ живото т,];ло и
които му слузкатъ за хранение, именно: привличанието на
храната, смиланието и отдЪлннието. У ли и в е т н 0 т 0 (а снщо
и у растението) всйзки органъ иска храна, за да я смеле;
а я смила за да храни себе си (като оставя за себе си
часть отъ храната, за да я асимилува), и за да пръдаде
часть отъ нея на съсйзднитъ членове за поддържание на паз-
лото тЪло, (защото встзки членъ служи на други, за да му
служатъ и таз). По тон начинъ он и ще у мн оди и у ч е-
ностьта си, който винаги

1 търси и привлича къмъ себе си духовната
х р а н а;

П прГЪдъвква н и н смила и
111 отдЪлн и съобщава на другитъ смлГЪ-

ната храна. *

„3123535; 3; “0213452 41. ТЪзи три искания си изразени въ““““
“1023275“ ”* познатото латинско двустишие :

Да питашъ много, да помнишъ, що е питано,
да знаешъ, що си запомни лъ:

Съ това ученикътъ може да побСЪди прв-
дишния си учитель.

Д а н и т а Щ Ъ ще рече да се обърнешъ за съвЪтъ за
нЪщо непознато къмъ учителя, къмъ другаря или къмъ кни-
гата. Да задържашъ въ себе си ще рече, узнатото и
разбраното да прЪдадешъ на паметьта и за по-голЪма вър-
ность (понеже малцина иматъ толкова щастливи способ-
ности. щото за всичко да се осланнтъ на паметьта си) да
записвашъ. Д а у ч и Щ Ъ ще казке да раснравишъ отново на
другари или всъкиму, който иска да слуша, всичко, що си
усвоилъ. Първитъ два похвата са познати въ училищата, а
третинтъ не е още доста познатъ, макаръ че би било твърда;
полезно въвежданието му въ училищата. Защото много право
е казано: „Който учи другитъ, той обучава самъ
с е 6 е с и“ не само затова, че съ повторянето той закртшява
усвоенитъ си знания, по и затова, че добива случай да про-
никне по-дълбоко въ прЪдмета. Затова най-даровитинтъ Иоа-
химъ Форций 72) свидЪтелствува за себе си, ч е в с и ч к 0,
което той чувалъ или прочиталъ, се извЪтрнвало
дори въ течение на единъ мЪсецъ, по онова, що
е пръподавалъ на други тъ, той го знае така оТ-

...“-Ш....„д

д-..
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четливо, като петтЪхъ си пръста, и мисли, че
нищо освЪнъ смъртьта, не може да изтръгне отъ
н е г о тЪз и знания. Затова той съвйзтва ученицитъ,
които искатъ да постигнатъ голЪми усптвхи, :да
търсятъ отъ своя страна ученици, за да ги
учатъ всЪки день на онова, що тъ сами учатъ, дори
ако имъ се случеше да ги намърятъ съ голЪми
парични жертви. „По- добръ е, казва той, да се
отречешъ отъ какви да е удобства, само даимашъ
хора, които искатъ да слушатъ твоето кръвно-
д ав ан и е, т. е. напр %; дв ане“. Така говори Форций.
накъ да се внеее 45. Но това би се уредило твърдъ удоб-
това въ училищата? но и за несъмнйзна полза за мнозина, ако
учительтъ на всЪки класъ въведе между уче-
ницитъ си тоя прЪвъзходенъ видъ упражнения,
като ги уреди по надлеженъ начинъ. На всЪки урокъ
учител ьтъ, като изложи на кратко прЪдмета на учението,
като обясни смисъла на думитъ и като покаже нагледно
прилаганието на това, що се изучва, нека покани да стане
единъ отъ ученицитъ и да повтори всичко показано отъ
учителя по сжщия редъ (като да е самъ ученикътъ учи-
тель на другитъ), послъ това да обясни правилата съ сж-
щитъ думи и да покаже прилаганието имъ на същитъ при-
млври; гдЪто се сбърка, тамъ трйзбва да го поправнтъ. Послт,
това учительтъ да накара да стане други ученикъ и да направи
сжщото, а въ това врйзме другитъ ученици да слушатъ, по-
слъ да накара трети, четвърти, съ една дума толкова, кол-
кото се иска, за да се убйзди, че всички са разбрали пра-
вилно урока, и че дори могатъ да го прЪдадатъ и да го
прйзподадатъ. Азъ не съвЪтвамъ да се държи тукъ опрЪдйз-
ленъ редъ, но по-способнитъ трЪбва да се питатъ но-на-
прйздъ, за да могатъ по-слабитъ, подкрйзпени отъ примЪра
на първитъ, да слЪдватъ подирт, имъ.
Ползата отъ наведе» 46. Тоя видбъ упражнения ще при-ит „„ такт “” несе особна полза въ слъзднитъ петьЧННЪ упражнения.
отношения:

!. 1. Учительтъ всъкога ще си намЪри
в н и м ат е л н и у ч е н и ц и. Понеже всвка минута прЪдстои
нЪкому да стане и да повтори пълня урокъ, и встъки ще
се бои както за себе си, така и за другаритъ си, то всички
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по неволя ще си изострятъ слуха, за да не изпуснатъ
нащо. Такъва б0дра внимателность, заякчена отъ идвколко
г0дишенъ навикъ, ще направи юношата“ бдителенъ къмъ
всички задачи на живота. *

2. Н, Учительтъ ще баде ПО-УВГЪРОНЪ,ЧС
пръПОДаденото отъ него е разбрано отъ всички "

учен ици Бър но. Ако ли но, той ще поправи грйзшката
за голдЪма полза на ученицитъ и на себе си.

3. Ш. Когато едно и сащо нувщо се по-
втаря толкова на ти, ще разбератъ напоконъ
урока и най-слабитъ, така че ще бадатъ въ по-
ложение да вървятъ заедно съ другитъ, при това
пъкъ по-способнитъ ще се радватъ на своята увЪреность,
която имъ се доставя отъ пълнбто разбирание на прЪдмета.

4- Н”. Вслъдсвие на това толкова пати
извършвано повторение ученицитъ ще усвоятъ
урока си много по-добръ, отколкото послъ про-
дължителни мачения надъ тоя урокъ у дома, и,
ако къмъ това тъ прибавятъ само едно прочитание на урока
въ кащи всчерь или сутринь, то ще видятъ, че срлвдъ игри
и шеги всичко е засъшало яко въ паметьта имъ.

У”. Понеже при подобни упражнения
ученикътъ често се допуща и да ДРГБПОДЗВЗ,
то въ умоветъ ще се всели извъстна бодрость и
ревность къмъ учението, и ще се изработи у уде-ника смйлость да говори одушевено за всичко
високо и пръкрасно праздъ събрание отъ хора,
а това ще му принесе особна полза въ живота.
„приют „ Обуче, .]

47. По сащия начинъ ученицитъ и
ние на други въпъ отъ вънъ отъ училището, когато стоятъ за-

”**”щт- едно или се разхождатъ, ще могатъ да
правятъ различни сравнения и да в0д ятъ разговори
за онова, ще са узнали сега или по-рано, или за какъвъ
да е новъ прйздметъ, на който са се натъкнали. Затова .

когато се събиратъ нЪколцина, нека избератъ едного да
испълнява ролята на учитель (съ жребий или гласуване) и
го натоварятъ да ВОДИ разсазкденията. Ако ли нЪкой отъ .

ученицитъ, който е поканенъ отъ другаритъ си за раково -
дитель, почне да се отрича, трйзбва строго да се накаже;
защото безусловно трябва да се иска, щото не само никой
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да не се отбива отъ случаитъ да учи и да се учи, но дори
всички да търсятъ такива случаи. За упражнението „въ ни-
смено излагане (сащо така истинскопомагално срЪдство за
траенъ успйзхъ) ще говоримъ особно при опИсанието на на-
роцното и класическото училище, въ 27 и 28 глави.

Глава деветнайсета.
Основи за упростена скорость при обучението.

1. НЪкой ще кааке: Всичко това е
много мачно и разтегнато. Колко учи-
тели трувбатъ за това, колко би-
блиотеки? Каква работа ще и-
зиска такъво всеобемещо обра-

зование? Ще отговаря: Разбира се, ако не се направнтъ
никакви съкращения, тоа трудъ е необхватскъ и работата
е почти безкрайна. Ала и изкуството е така сащо дълго,
обширно и дълбоко, както и самиатъ свгЪтъ, който трйзбва
да биде подчиненъ на разума. Но кой пъкъ не знае, че
дори разтегнатото може да се пръдстави въ стегнатъ видъ,
мачното да се прЪДаде съкратено? Ной не знае, че тъ-
качитъ бързо сплитатъ хилади хиляти нишки и тъкатъ из-
в0ди, чудни по своето разнообразие? Ной не знае, че во-
денчаритъ лесно празмЪсватъ хиледи хиледи зърна и безъ
невкакъвъ трудъ отдълятъ трицитъ отъ брашното? Кой не знае,
че механицитъ съ помощъта не на толкова голЪмп машини
и токуречи безъ всЪко напрагане п0дигатъ и прЪмЪстватъ
грамадни тежини? че кантардзкиитъ съ помощьта на една
малка топка отдалечавана отъ центра на лоста, уравно-
вйзсватъ много много оки? Ще рече, че не винаги
само силата, нои изкуството може да произве-
де нтзщо велико.Исамо научно образованитъ хора ли не
владънгъ искуството талантливо да испълннватъ своитъ за-
дачи? Тогава поне чувството на срама ще трЪбва да ни
подбуди къмъ съревнуване съ техницитъ въ изобрйзтател-
ность и къмъ изнамиране СрЪдства, за да се отмахнатъ.
ония мнчнотии, съ които до сега се е падало да се бори
училищното дъло.

Посочване на. мжчиотиитъ.
()гговоръ: тръбна с.лйздова-

телно да. се памЪ-тятъ па-

чини за съкращаване.
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ПрЪАндаееАавасрокъ, 2“ ние ще намъримъ СРЪДСТВЗ
трЪбшбЗеШЗРЪАЪ"

3 а цвр е В е В е ПО-р а но, 0 т к а т 0 0 пр *В-
“ дълимъ болестьта и причинитъ

:“! . Какво наистина би могло да спъва училищната ра-
бота и нейнитъ успйзхи дотолкова, че болшинството отъ
ученицитъ, ако и да прЪкарва цълия си животъ въ учили-
щето, се пакъ не е изучило всички науки и изкуства, а нЪкои
дори и на прага не ги е поздравило?
Осемь причини вт сла- З. ИСТИНСКИТй ПРИЧИНИ за това: СЕ

бия успЪхъ въ учили- СЛЪДНИТЪ:
щата. “

1. Първо, нъмало е никакви онрйз-
двлени цЪли, до които да се воцлтъ ученицитъ
въ течение на всЪка година. мйзсецъ. день; уче-нието се подхвърллло на встзкъкви колебания.

п. 4. Второ, не са били отбЪлЪзани
пмтищата, които водлтъ тъкмо къмъ цЪльта.

ш. 5. Трето, онова, що е съединено
приро дно, прЪминувало се е несъвмйзстно, а раз-
д 1; л н о. Напримвръ, новацитв са се учили само на ч е тм о;
писането се отлагало за нтзколко мЪсеца: въ латинското
училище карали см юношитъ нйзколко години да се блъс-
катъ съ думи безъ знание на нЪщата, така че юношкитъ
гоцини са се изминавали въ изучване на граматика, а фило-
софскитт. занятия са се отлагали за по-зрЪла възрасть. По-
нататъкъ, карали слюношитъ само да се учатъ и никога не имъ
давали да учатъ други; когато всичко това (ч е т м 0 и н и с м 0,
думи и пръдметъ, учение и обучение) трЪбваше да
върви съвмЪстно, тъкмо както при бвгането става полигането и
спущането на нозвтъ. при разговора изслушването и отгово-
рътъ, при играта на топъ хвърлането и хващането и др. т..
както видЪхме по-горв на мвстото му.

И“ 6. Четвърто, изкустватаи наукитЪед-
вали си се првиодавали нЪкмдъ въ доста нсенъ
енциклопедиченъ обзоръ, но си се изучавали
само на откмслеци. Оттова и излизало," че тъ си се
првдставяли првдъ очитъ на учениЦитъ като купища дърва
или сички и никой не е мозкалъ да разбере внтрйзшната
връзка помеакду имъ. Затова единъ се залавллъ за едно,
„други за друго, и ничие образование не е било всеобщо и
затова напълно основно.

:»
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ч. 7. Пето, прибЪгвалиснкъмъразнооб-
разна и съвсЪмъ различна метода, - въ едни
училища. къмъ една, въ други къмъ друга; встъки учи-
тель ималъ своя метода; не стига това., но единъ и същи
учитель обучавалъ по нйзкой езикъ или изкуство така, а по

други - инакъ. И което е най-лошо, нЪмало е послЪдо-
вателность, при празминаването на единъ и скъпи пръдметъ,
така че ученицитъ едва си си пръдставяли нЪкога ясно,
ка, во собствено правятъ. Оттукъ колебания, задръжки, и прЪди
да успйзятъ още да прйзминатъ отъ единъ нрйметъ къмъ други,
ето че се явява вече или потръсване, или отчаяне, така че
мнозина не искатъ и да опитатъ нЪкои прйздмети.

“. 8. Шесто,н*Ъмало еначинъ да се учатъ
едноврйзменно всички ученици отъ единъ и спщи
класъ: силитйснсе харчелиза занятия съ отдЪлни
у ч е н и ц и; и ако е имало много ученици, наставницитъ вър-
шели волска работа; ученицитъ пъкъ или печелели удобенъ
случай за безполезно нищонеправяне, или си се мнчели, ако
въ това врЪме имъ се случвало да вършатъ нйзкаква работа.

Ш 9. Седмо, ако е имало много учители,
оттова пакъ е произлизала само нова бъркотия,
понеже токуречи всЪки часъ тъ са задавали и си
тълкували за съвстзмъ различни нЪща: безъ да се

говори вече, че многобройностьта на учителитв, както и на
книгитъ, разсЪйва ума.

уш. 10. Най-п0диръ, на ученицитъ е било
позволено, безъ знанието на наставницитъ, да
четатъ други книги както въ училище, така и
в ъ н ъ 0 т ъ н е г о: праздполагали. че колкото повече писа-
тели прочетатъ ученицитъ, толкова по-голгЪмь успЪхъ ще
покагкътъ, тогава когато отъ това се развива са мо разсъя-
ностьта. И затова не е чудно, че само малцина си пръмина-
вали всички прйздмети, но, че е мозкалъ нЪкой да излЪзе
отъ тоя лаберинтъ; послЪднотото е било щастие само на
особно даровититъ.
За тите на т 11. За въ бидещо слъздователно трЪбва
при“ „му, „, с, да се отмахнатъ тия прЪчки и задръжки;
теме примат» отъ при- затова трчзбва безъ всЪкъкви заобикалки да се

”шта“
прилага. само онова, което води направо къмъ

цтльта или (както гласи житейското правило): к 0 е т 0 м 0 ж е
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да се направи съ малки сргвдства, не струва да
се прилагатъ къмъ него голъми усилия.
именно отъ небесното 12. Да вземемъ за подражаване сяйното“Ш” слънце на небето, като нрЪкрасенъ образъ
отъ природата. Защото то макаръ и да върши тежкаибезкрайна
работа, (като разпръсна личи по цЪлото земно килбо и като
разлива свйзтлина, топлина, зкивотъ и растежъ по всички
ментелеи и тувхнитъ произведения, минералитъ, растенията
и животнитъ, съ тгвхнитъ безбройни видове и индивиди), ала
стига за всички, и всвка г0дина извръшва крнга на своитъ
задължения въ отличенъ редъ.
Кратъкъ опиеъ „а 13 Да вникнемъ инди въ начииитъ за дни-“”“Чевт ““ти”“ ствие на слънцето, като имаме прЪдъ очи
токущо разгледанитъ начини на училищната дЪйностъ.

1. Слънцето не се занимава съ отцълни пръд-
м е ти, напр. съ дървото или съ животното, но освЪтява,
топли и пълни съ изпарения цувлата земя.

П. То освЪтява се съ едни и сищиличи; то по-
лива се съ едно и също сгистение отначало, а послгв съ раз-
редявание на облацитйз; то опрдвснява се съ единъ и снщи
вЪтъръ; то влияе върху всичко съ една и съща топлина и
студъ и т. н.

Ш. То прави е дновръме нно въ всички страни про-
лйзть, лувто, есень, зима и кара всичко едновръменно да
израства, да цъвти, да принася пледове: обстоятелството, че
едното узръва побързо, другото по-бавно, всйзко споредъ
прир0дата си, никакъ не противорйчн на това.

ПГ. То винаги остава вЪрно на реда си: както
днесь. така и утръ, както тая година, така и до година;
всЪкога неизмйзнно една и смща форма при единъ и същи
видъ нЪща.

У. То произвежда всйзко създание отъ соб-
ственно му сЪме, а не отъ друго съме.

У]. Всичко, що тръбна да биде едноврйзмен-
но, то и го произвежда едноврЪменно: дръвесинатасъ
кората и "сърдцевината, цвЪта съ листата, плодоветъ съ

покривката имъ, съ стъблото и зърното.
УП. То произвежда всичко въ ,извйзстна по-

с л н д 0 в а те л н 0 с т в, така че едното отстнпва Мвсто на дру-
гото и взаимно се смЪнява съ друго.

,



дидактика 159  
УШ. Напоконъ то не произвезкда нЪщо без-

полезно; а ако се появи негдъ такъво, изгаря го и го
пръМахва. .

14. Ще се подражава на слънчевата дъйность, ако
1. само единъ учитель стои на чело на едно

училище или поне на единъ класъ;
П. единъ пртздметъ се изучава по единъ

авторъ;
Ш. една обща работа се задава на цЪлия-

класъ;
ПГ. по една и сища метода се прсЪЦОДаватъ

всички науки и езици;
У. всичко се пръп0дава основно, кратко

и ясно, такаче разумътъ да се отваря като
съ ключъ и прдздметитъ сами по себе си да се
отварятъ прЪдъ него;

УК. всичко, що има връзка се прЪПОДава
свързано;

УИ. всичко върви въ непрувкмсната послъдо-
вателность, така че всичко днешно да заякчава вче-
рашното и да разчиства пмть за утрешното;

УШ. и напоконъ, ако безполезното се отмахне
нав2с1кмдъ.

15. Ако, повтарямъ, всичко това може да се въведе
въ училищата, нЪма съмнЪние, че крмговото течение на
наукитъ ще се извърши лесно и удобно противъ всйзко очак-
ване, снщо така както ние сега вигкдаме, че слънцето всЪка
година извършва обиколката си около цгЪлия свйзтъ. Да присти-
пимъ къмъ самата работа и да разгледаме, може ли изобщо
и доколко е лесно да се изпълнятъ тия всички съвтзти. 

1. Проблема
Бакъ може само единъ учитель да биде до-

статъченъ за какъвто да е брой ученони.
Защо на чело га. едйо учи-
„ще тръби да ти само

16. Азъ не само твърдя, че единъ учитель
единъ учихель може да рмководи нЪколко стотинъ ученици,

но и настоявамъ, че така тртзбва да биде, понеже тоя редъ
е най-Дълесъобразенъ както за учителя, така и за ученици.

Чи....-

„чи,-,...,»
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1 Първинтъ безъ всйзко съмнЪние ще извръшва ра-

ботата си съ толкова по-голйзма охота, колкото по-гольма
тълпа гледа. прЪдъ себе си (така у рудокопачитъ пръщи
работата, като гледатъ прйздъ себе си богата жила): а
колкото по въодушевенъ биде той, толкова но-зкиви ще
бкдатъ ученицитъ му.

2 Тъкмо така голЪмиятъ брой ще принесе и на
ученицитъ повече услада и полза (на всички е приятно
да иматъ другари, когато работнтъ): тъ взаимно
ще се подтикватъ и ще си помагатъ единъ другиму. защото
и тая възрасть има свои особни подбузкдания къмъ съре-
внуване.

з. 0 с в т. н ъ т 0 в а, ако учителитъизслушватъ малцина,
лесно може да се промъкне това или онова нЪщо покрай ушитъ
на всички; наопаки, ако има много слушатели, всйзки ще
възприеме, колкото може, и при олтаднитъ повтарнния всичко
това пакъ ще се възобнови и ще служи за обща полза,
при това ще се остри умъ о умъ и паметь о паметь.

4 Съ една дума, ькакто хлГЪбарьтъ, като замъси веднажъ
тГЪстото и запали пещьта, изпича много хлъбове, както тух-
ларьтъ изпича много тухли, а словослагательтъ съ единъ
наборъ отпечатва стотини и хил-еди екземплари книги, тъкмо
така и учительтъ съ един и сищи упражнения трЪбва едно-
вртзменно и изведнажъ да принесе полза на голЪмъ брой
ученици безъ да накърни въ нЪщо себе си. Така, ние визк-
даме, че едно само стъбло постигва да полдързка и храни
какво да е голЪмо клонесто дърво, а слънцето едостатъчно
да оплодотворява цълата земя.
Четоваевъзможтсе 17. Ала при все това какъ да се на-
доказва отъ приммн прави това? Нека разгледаме работата на при-ВЗШ "зъприродш"

родата въ токущо посоченитъ примЪри. Стъ-
1" блото не винаги отива тъкмо до върха на

крайнитъ клони, но като остава на мйстото си, то прв-
дава сокъ на главнитъ клони, които излизать направо отъ
него; тЪзи клони послъ го прЪдаватъ на другитъ, ония пъкъ
нъ слъзднитъ подиръ тйхъ, и тъй нататъкъ, до най-послЪд-

:. нитъ и най-„гребнитъ расклоненин на дървото. Така и
слънцето не се спуща къмъ отдтшнитъ дървета, трЪви,

животни. но хвърля личи отъ своята височина, отведназкъ
освЪтнва цълото полуклкбо, при това всЪко творение взема
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отъ него свйзтлина и топлина. за собствената си потргЪба.
Заедно съ това трЪбва да забЪлЪзкимъ ч е п 0 л о „ак е н и е т 0
на мЪстото благоприлтсвува на дЪйствието на
с л ъ н ц е т 0 : личитъ, които са. се натрупали въ котловинитъ,
нагръватъ по-силно ближната околность.
Подражаванс на. при- 18. Ако се нареди работата по
род”“ “ уште”- тоа образецъ, единъ учитель ще
бмде напълно достатъченъ за твърдъ голъмъ
брой ученици:

, 1. Ако раздйли цЪлата танмаса
Ученици се АЪШЪ на групи, напримЪръ по десет ь, надъ

по ”асове" всъка група тури надзорници, а надъ тиа по
реда си други и т. н. до най-старшия включително.

и. П Ако никога не обучава само
Нито не обучават» от- по единъ, нито частно вънъ о тъ
А*Ълно но всички заедно училището, нито публично въ него,
но всички едноврЪменно и заедно. Той слйздовате-
лно не трЪбва да се приближава къмъ никого по отдйлно и
не трГЪбва да позволява да, идва нЪкой при него, но стоейки
на катедрата (отдГЪто всички могатъ да го виждатъ и чу-
ватъ), той като слънцето да распространнва върху всички
лнчитъ си : а ученицитъ, като се устремили всички върху
му погледиттз, слуха, вниманието, трЪбва да схващатъ
всичко, що имъ съобщава съ думи, показва съ рака или на

картина. По тон начинъ (споредъ пословицата) „изъ едно
гърне ще може да се варосатъ не само двъ, но и много
стЪни 73).

Ш. 19. Потргвбно ще бъде само умъние за
Поддържа се общо внн- да се възбуди у всички и у всЪкИго вни-

“Ше”
. мание, така че ученицитъ да мислнтъ, че-

устата на учители. (както и е въ смщность) си. изворъ,
отъ който се лънтъ къмъ тйзхъ ручеитъ на наукитъ
и да навикнуватъ да подлагатъ тутакси спада на внима-

“

нието, щомъ забЪлЪжатъ, че се отваря тоя изворъ, за
да не изтиче нищо невъзприето. И т а к а, г л а в н а т а г р и-
зка на учители ще биде: да говори само за ти.,н
що слушатъ, да учи само тия що внимаватъ. За-
щото, ако нгвкмдъ е умЪстно изречението на Сенека, то
именно тукъ:,,Трчзбва да се говори само за оня,
1: 0 йт о и ск а д а с л уш а“.А сащо отчасть и изречението

11
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на Соломона: „Ммдриятъ мжжъ има др агоцЪненъ
д у х ъ“ (Притч. 1787), т. е. духъ, който нйзма да хвърля на
вътъра, но ще вселява въ човгЪшкитъ души.
Кт, , възможно това? 20. Внимание отъ такъвъ видъ се въз-
Чръзъ надзорник “ бужда и поддържа не само отъ декуриони
32:33:23?

то се
7*) и други лица, на които е повтаренъразумни

условия. надзорътъ (за да наблюдаватъ останалитЪ)
но най-вече отъ самия учитель и при това при слъднитъ
осемь условия

”

1. 1. Ако учительтъ се грижи да съобщава встъ-
кога нвщо занимателно и полезно; защото това
ще подбужда ученицитъ да пристмпятъ къмъ работа ревностно
и съ готово внимание.

2. 2. Ако при началото на всйзка работа
заинтересува ученицитгв, “като имъ прйзпоркчва
пръдме та, за който ще стане дума, или ги п0д-
бужда, като ПОДига въпроси или върху минатото
вече, та по тоя начинъ, като възстановява връзката, да ми-
не къмъ првдлежащия првдметъ, или върху онова, за което
иска да разправи, та учепицитъ да съзнаятъ своето некв-
жество въ това отношение и съ още по-голтзмо нетърпение
да чакатъ разяснението на въпроса.

з- 3. Ако той, като стои на високо мазето,
устреми погледа си върху всички и имъ запрЪти
да правятъ друго нЪщо, освйзнъ да го гледатъ
непрЪкнснатш

4. 4. Ако п0ддържа вниманието съ това,
че навсЪкм дъ, гддвто само може, дтнйствува
върху външнитъ чувства, както бъ посочено въ гл.
ХУП З правило на осмото основно положение. Това не
само улеснява работата. но и поддържа вниманието. ,

5. 5. Ако той отъ врЪме на врйзме прйзкхсва изло-
жението си напр. съ тоя видъ питания: „Е д и-к о й и л и
е ди-кой1Какво казахъ ей сега? повтори фразата!“
„Важи, какъ сме дошли до това“? и др. т. споредъ равни-
щето на класа. Ако забйзлъжи нъкого, че не внимава, да го
смъмри или да го накаже на часа; по такъвъ начинъ ще се

изостря ревностьта на ученицитъ да внимаватъ.
6. 6. По тоя начинъ;-като попиташъ едного

и той се запне, мини къмъ други, трети, десети,
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трийсети и искай отговоръ, безъ да повтаряшъ
пи т а н е т 0. Всичко това съ цЪль, за да се грижатъ
всички да бндатъ внимателни къмъ това, що се говори нв-
кому, и да го употръбяватъ за своя полза.

?. 7. Може да се случи и така, че ако единъ
или други ученикъ не е въ състояние да отго-
вори на питанието, то послъдното се пръдл ага"
н а ц ъ л и я к л а с ъ : тогава, който отговори пръвъ или най-
добръ, трЪбва да се похвали ”ПрГЪдъ всички, за да служи като
примЪръ за съревнуване. Когато нЪкой се сбърка, трЪбва
да го поправимъ, като откриемъ и отмахнемъ самия поводь
за грЪшката (която проницателниятъ бучитель тутакси ще
налучи). Такъвъ похватъ може да СЪДЪЙствува твърдъ много
за бръзъ успйзхъ.

в. 8. Нанокош, слЪдъ свръшване на урока
трйзбва да се даде на ученицитъ сами да пита тъ
учителя за всичко, за което поискатъ: се едно
дали за мичнотия която се сръща въ токущо минатия урокъ
или въ по-пргвдишнитъ. Но не тртзбва да се допущатъ частни
питания; нека всйзки, който има нужда, се обърне къмъ
учителя за съвътъ пръдъ всички лично или чрйззъ декуриона
(ако послтздниятъ само неможе да го удовлетвори), за да мо-
гатъ всички останали да извлгЪкатъ полза отъ всички пита-
ния и отговори. Оногова, който по-често възбужда полезни
питания, трЪбва по-често да хвалнмъ, за да нгЪма у оста-
налитъ недостатъкъ въ образци и подбуди за прилежание.
Колко е тази ползата 22. Такъво всЪкИдневно упражнение“”“ развито” "0 ““ “а” на вниманието ще принесе на юношитв

чинъ внимание,
полза не само въ училището, но и праззъ

цЪлия имъ животъ. Като навикнатъ въ течение на нйзколко го-
дишна непрйкжсната работа дасе занимаватъ винаги съ онова,
що стои на дневенъ редъ, тъ ще извръшватъ всвка работа,
като прилагатъ къмъ нея всичкитъ си душевни сили, и безъ
да чакатъ напомняния и педбуждания отъ страна на други
хора. И ако училищата бмдатъ такива, то какъ
да не се надъваме въ бндеще за изобилие отъ
най-изкусни миже?
Възражетт“ ще е? 23. Но могатъ да възразятъ; А м и ч е
обърне ли въ такъвъ
случай „тръбнотовнп- трГЪбва да се наблюдав атъ отдЪл-
изпие върху отдЪлни н и т ъ у ч е н И Ц И, за да се провЪри именно,”Ш“ “ “Р” “““ доколко чисто държи всвки книгитъ си, до-ки заедно.

1 1* 
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е-„едъдшш колко акуратно записва “

уроцитъ си, доколко
1-"0Радй ден:/виолата. учи наиЗустъ и т. н. Ако си много учени”-“
цитъ," тогава ще е потръбно сума врЪме. Отговарнмъ: Не-
е НВОбХОДИМо да се пр"ислуШватъ нотки пжть“.
всички и на Всички да се прЪгледватъ тетра-
дитъ Понеже учительтъ ще пита за пОмощници декурио-3
нитъ, тъзи ще наблюдаватъ всЪки въ своето отдЪление

да..
извръшватъ всички ученици всичко най редовно.
2. Поради непръшсшото 24. Самъ учительтъ въ качеството-
иаб-ПЮАРННО оть страна на на старши наблюдатель само слъди ту едно-““ ”“"“ то, ту “другото, главно затова. за да они-.
та добросъвЪстноствта на ония, на които невЪрва напълно..
Напримйзръ: нека изученото наизустъ повтори единъ, други,
трети, съ една дума колкото души ида извика учительтъ по-редъ.
измежду първитъ и послйзднитъ ученици, а останалитъ.
нека слушатъ. По тоя начинъ всички трГЪбва да бждатъ го-
тови да отговарнтъ, понеже вслвки се бои да не попитатъ.
него. Или, ако учительтъ забЪллвжи, че нЪкой съвсЪмъ сво-
бодно почна да ”отговаря урока си, и се убъди напълно, че-
той знае и останалата часть отъ урока, може да заповЪда.
другиму да предължи. Ако и тон знае. то може да за-
пита трети зл третата фраза или параграфъ отъ урока.
Като изпита сравнително малъкъ брой, той по
тоя начинъ ще се увЪри въ знанията на всички.

”

„„има провъряше 25. По сжщия начинъ ще постнпва той,
Аптт И “те” ра когато провЪрнва дивтатии.тъ Нека накара

боти.
1. едного, другиго или, ако е потръбно,

нъколцина ученика да прочитатъ ясно и четливо това, ще е
написано, като изказватъ точно „и прйзпинателнитъ знакове;
другитъ нека гледатъ въ тетрадитъ си и нека поправнтъ грлвш-
китъ. По нъкой пжтъ обаче и той самъ може да назърне»

2. въ тетрадката ту на едного, ту на другиго питемъ;
и ако хване нъкого че е небртюкенъ. трЪбва да го накаже..
Начпнъ за „оправя... 26. М а л к о и о-м ж ч н 0 Н а г л е д ъ е““М”” ”“б“"- поправнн ето" стил истичнитъ рабо-
ти; нои тукъ учительтъ може да улесни задачата
си, к ат 0 с лЪдв а си щинпж т ъ . Напримйзръ, при упражне--
нинта въ прйзводъ отъ единъ езиьъ на други мо ж е д а и 0 с-
т и н и н 0 т о а н а ч и н ъ Щомъ види, че всички декурии сж.

свършили работата, учительтъ заповлвдва да стане единъ уче-
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никъ и да си извика противникъ по своя изборъ. Богато и
тоя стане, първиятъ чете работата си под части, а всички
останали трЪбва да слушатъ внимателно; учительтъ пъкъ
(или поне декурионътъ) стои около него и гледа поне да
.провъри правописа. Като дочете фразата до край, ученикътъ
се спира, а противникътъ му посочва на грЪшкитъ. СлЪдъ
това оставя се и на други ученици отъ си щата декурия да
се изкажатъ за снщата фраза, напоконъ на цълия класъ;
въ заключение, ако е потръбно, влага своята дума и учите-
.льтъ. Пръзъ това врйзме всички слЪдятъ по тетрадитъ си и
поправятъ, ако си направили грЪшка, съ изключение на про-
тивника, който остава работата си безъ промфна, за да се
обсвди и тя по-послъ. Като се свърши и се поправи пър-
вата фраза, прЪминуватъ къмъ втората и тъй нататъкъ до
края. СлЪдъ това по снщия редъ чете работата си против-
никътъ, при което извиканиятъ го гледа, да не чете
намЪсто неизправеното изправеното; и тукъ, както и по-
рано обсигкдатъ се отдълни думи, обрати, цЪли наречения.
СлЪдъ това извиква се нова двойка и т. н., доколкото допуща
врйзмето.
Дъажности на, декурн- 27. А декурионитъ трфбва да се грижатъ:““Ш- първо, всички да свършатъ работата си до
“началото на поправянето; второ, колкото трае поправянето
да слъздятъ, всички да поправятъ собственитъ си грйзшки по
грЪшкитъ на другитъ.
Ползатаатътаяиетща- СЛГЪДСТВИО ТО на ТОВЗ. ЩО биде, че

1. работата на учителя се намалява;
И. понеже никой отъ цйзлия класъ не се ос-

тавя безъ внимание, всички се обучаватъ;
ТП. се изостря общото внимание;
П”. казаното по нфкой случай на едного

служи равномърно за полза на всички;
У. разнообразието на обратитъ, които

не могатъ да не са различни у различнитъ уч е-
ницп, образува и укрЪпява прйзвъзхоягно както
сизкдението за нйзщата, така и употрЪбението
н а е 3 и к а :

УЪ напоконъ, когато се изпитатъ една, двъ,
три двойки, ще се покаже,че останалитъ или иматъ
малко грувщки, или нЪматъ вече никакъ. Затова.
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врГЪмето що остава, трЪбва да се посвети на всички вкупомъ,
така че ония, които иматъ нЪкое съмнително мазето въ
работата си, или мислятъ, че си я извършили по-добръ отъ
другитъ, да съобщятъ това гласно и да я подхвърлятъ на.
общо обсжждание.

29. Всичко казано се отнася до прЪводитЪ; но снщиятъ
похватъ може лесно да се приложи въ всгЪки класъ къмъ
стилни упражнения, краснорЪчие, логика, богОсловие, фило-
софия, и др. т.

30. По тоя начинъ ние видЪхме, какъ единъ учителв
може да стига за цвята стотица ученици, при това той
пъпа да работи повече, отколкото съ единъ или два ученика. 

П Проблема
Еакъ може да се направи, да се обучаватъ всички
по един и сжщи книги.

Петь искания 3 1. ВсЪки знае, че разнообразието на
д. не се!-дош“ “ прйздметитъ разсъива ученицитъ. Затова щ е
това. „не дасечетатъ биде пргЪВЪЗХОДно пръдимство,””ми“. първо. ако се допусне на учени-
цитъ да иматъ само такива книги, които си
назначени за занятия въ класъ, така че постоянно
да се прилага на дЪло онова. що се е говорило у старитъ,
когато се извръшва ло жертвоприношение: „ Сте твори! “ За-
щото колкото по-малко неучебнитъ книги развличатъ очитъ,
толкова повече потрЪбнитъ книги ще занимаватъ ума.

П- 32. Второ, ако всички учебниНавначенцтъ за употрЪ-
бенне книги трабва да. пособия, като дъски, прописи , учеб-бмт “В,?оодтче“ ници, рГЪчници, систематически
прЪгледи на изкуствата и др. т. бждатъ пригот-
в е н и и р а; д в а р и т е л н о . Защото, ако самитъ учители (както
често се случва) приготвятъ за ученицитъ азбучни таблици.
пишатъ краснописни прописи, диктуватъ правила, текстове
или прЪВОДи на текстове, колко врсЪме се губи за това !

Затова много износно ще е да има отпечатани въ достатъчно
количество всички книги, които се употрУЪбяватъ въ всички
класове; къмъ ония пъкъ, които тртабва да бндатъ пръведени
на матерния езикъ, нотрЪбно е да се прибави и првиодътъ.
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По тоя начинъ всичко врГЪме, което се губи за диктантъ,
записване и прЪв0дъ, може съ много по-голЪма полза да се

употръби за обяснение, повтаряние и за опити въ п0дража-
ване.

Занятие. 33. НЪма защо да се боимъ, че това
ще сЪДГЪйствува да се разпущатъ учителитъ.
Ако напримйзръ проновЪдникътъ обясни прочетения отъ
него изъ библията свещенъ текстъ и посочи на слуша-
телитъ, какъ се прилага (за поучение, обОДрение, уттзшение,
и т. и.), той трЪбва да се смйзта, че си е изпълнилъ
длъжностьта, ако дори не е прчЕвелъ самъ отъ оригинала
текста, но е заелъ отъ нйзкндъ готовия прЪв0дъ (понеже това
за слушателитъ никакъ не е важно). Тъкмо така и на уче-
ницитт. не имъ е работа. дали самъ учительтъ или другъ
нъкои е разработилъ за него урока, само да е по,1ъ рязка
онова, което се отнася до работата: учителътъ пъкъ трйзбва
да посочи точно прилагането на това учебно пособие. Ала
много нЪщо е да имашъ всичко приготвено, за да бндешъ
отъ една страна ограденъ отъ грйзшки, а отъ друга да
имашъ повече просторъ за практически упражнения.

Ш. 34. Такива книги трсЪбва да се
КНИГИ“ требвада бж- съставятъ за всички училища съг-
датъ написани на съв-
е*Ъмъточецъ „Ш„ Щ, ласно съ изложенитъ отъ насъ за-
въсщотовръиеираз- кони за леснотата, основателно-

бранъ за. всички. стьта и съкращението; тъ трЪб на
да излагатъ всичко пълно, :основатеяно и точно,
като пръдставятъ най-върна картина на ЦЪ-
л а т а в с е л е и н а (която трЪбва да се запечата въ умоветЪ).
И което азъ особно желая и върху което настоявамъ, тия
книги трГЪбва да излагатъ всичко на п р 0 с т ъ , д 0 с т и и е н ъ
е 3 и к ъ , като освдзтяватъ съкъкъ патя на ученицитъ и
като имъ помагатъ да разбератъ всичко сами дори безъ по-
мощьта на учителя.

“

Защо Формата на взло- 35. За тая цукль а зъ бихъ желалъ.
женшотршамбще щото тт) да бж датъ съставени въ

разговорна форма. Защото въ такъвъ
!. случа й 1)съдържанието и изложениетоможе по-лесно

да се приспособи къмъ разбирането на дъната, за да не си

въобразятъ нищо невъзможно или много недостнпно и мнчно;
защото нъъма нищо по -искрено и по-естествено

раз: оворна?
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0 т ъ 6 е с в д а т а, всрЪдъ която може малко по малко да се
поведе човфкъ накидфто искаме. Въ такъва форма сак изразили
комицитъ за поука на народа всички свои наблюдения върху
упадъка на нравитъ ; въ такъва форма е изложилъ своята
философия Платонъ; така е написалъ много нъзщо Цицеронъ:така и разработилъ своето богословие Августинъ, и се отъ

?. желание, за да го разбиратъ всички (2). Разго-
воритъ будятъ, оживяватъ, п0ддързкатъвнима-
н и е т 0 и това става поради разнообразието на питанията
и отговоритъ, и тфхнитъ различни поводи и форми съ смъсица
отъ занимателно (*Ъдързкание; не само това, но чрфзъ разно-
образието и смфняването на лицата, които се разговарятъ, умътъ
не само не осфща мкка, но наопаки се явява потрфба за

3- слушане, която се повече и повече се усилва.(3)
Образованието чрфзъ това повече се заякчава.
Защото както по-добръ помнимъ случка, на която сами
сме били свидфтели, отколкото случка що знаемъ само
по слухъ, така и въ главнтъ на ученицитъ по-яко се задържа
онова, що изучватъ чръзъ разговоръ (понеже намъ се чини,
че ние тукъ като че не сме само слушатели а и зрители)
отколкото онова, що чуватъ отъ прость разказъ на наста-

4. вника, както показва опитътъ. (4) П о и е не е н о -
голфма часть отъ нашия зкивотъ и зминава въ
събесъдване, то лесно е да се даде на юношит %;

ркководство въ тая работа, ако ги научимъ не
само да разбиратъ полезното, но и да умъят ъ
да говорятъ за него разнообразно, изящно, се-

5 риозно и непринудено. (5) Напоконъ,
разговорътъ улеснява повтарянето, което уче-
ницитъ могатъ да вършатъ и сами единъ съ
дРУГИ-

И. 36. Добръ е скщо, ако книгитъ“"М"“ ”Ша/“* 63“ бкдатъ отъ едно и скщо издание,шъ от,. „но и „що
издание. така че дори страницитъ, редове-

тъ и всичко изобщо да съвпада; това е потрЪбно
за справки и за мъптната паметь, а сащо и за да нфма за-
държане въ нфзщо. - .

чл 37. Много хубаво ще бкде скщо“държат” "” ”“““ ако се начъртае по стфнитъ
да. биде начъртано на

стЪнипВ. НЕЪ класната стая ИЗВЛСЧВНИВ ИЗЪ
.ТЪ
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всички книги на всЪки класъ, отчасть въ видъ
на текстове (отчетливо и съкратено), отчасть
въ ВИДЪ на отпечатъци и из образкения, чръзъ
които да могатъ всЪки день да се развиватъ
чувството, паметьта иумътъ на ученицитъ. .За-

щото не безцЪлно си. били изписани споредъ свидйтелството
на старитъ по стЪнитъ на ЕсКулаповия 75) храмъ всички
пръдписания на лъкарското искуство, които и е описалъ

Хипократъ 76). като е проникналъ тайно въ светилището.
Така и Богъ е напълнилъ тоя грамаденъ театъръ на все-
ленната насйзкгкдъ съ картини, статуи, изображения, като съ
живи ПОДОбИ-Я на Своята прЪмндрость, и Той иска да се

просвЪщаваме чрЪзъ тГЪхъ. (За тия картини ще стане дума
по-подробно при описанието поотдЪлно на класоветйз). 

Ш Проблема.
Накъ може да се направи, да се занимаватъ

всички ученици въ училището въ едно и сащо
врйзме съ едно и също нЪщо.
Защо въ едно училище 38. Очевидно е, че ще биде много по-

"ДЗЗД“: Дт: лезно да се нареди така, че всички ученици
прЪдметъ. отъ единъ класъ да се занимаватъ едноврйз-

менно безъ друго съ единъ и същи пртздметъ, защото по
тоя начинъ учительтъ ще има по-малко главоболие, а уче-
ницитъ ще покашатъ по-добъръ успъхъ. Само тогава единъ
слузки за насърчение на други, когато мислитъ на всички
се въртятъ около единъ прЪдметъ и чртззъ него се разви-
ватъ, а слъдъ това се поправятъ чрЪзъ взаимно сравнение.
Учительтъ трГЪбва да постъпва тъкмо като унтеръ-офи-
церътъ, който почва да учи новобранцитъ не по единъ,
но извежда на полето всички изведназкъ, на всички показва
употрйзбението на оршкието и начина, по който да се обръ-
щатъ съ него и, като обучава дори по отдЪлно едного, иска
отъ всички останали да се занимаватъ съ снщото, да забв-
лйззватъ и да се опитватъ да правятъ сащото.
Какъда се осъществи това? 39. За да се оснществи това потръбно е:

1- 1. Да се почва учебниятъ курсъ само веднажъ въ
г0дината, както слънцето само веднажъ въ готината (пролив-
тесь) захваща своята дЪйность за начлото растително царство.
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2. 2. Да се разпрлвдтзля всичко, що трЪбва да се ми-

не, така, че за всЪка година, мйзсецъ, недйзля, день, дори
ри и за всйзки часъ да се пада извйзстна задавка, че всич-
ки да се ”ВОДятъ безъ всЪко спъване и да се довеждатъ
едноврЪМенно до цъльта. П0дробно за това ще се каже по-
долу на мгЪстото му.  

П? Проблема.
Накъ може да се направи, за да се празно-

дава всичко по една и сжща метода.
И“ само една ест, 40. Че за всички науки, искуства и
твеца. нетодаитятрЪб- езици има само една естествена метода, ще
В! Атентатит- се покаже въ ХХ, Х1 и ХП глави. Откло-
нението и различието, ако и да е приложимо нЪкндъ, е
съветъмъ несжществено, за да стане нужда да се нарежда
нъкоя нова метода; то произтича не чзъ сжществото на са-
мия прЪдметъ, но зависи отъ възгледа на учителя, който
възгледъ се слага подъ влиянието на особното съотношение-
на езицитъ или изкуствата помежду имъ, на възприемчи-
востьта и успйзхитъ на ученицитъ. Постоянното прилагане
на естествената мет0да ще съкрати работата на ученика,
както се съкратява пнтуването по правъ пжть безъ криво-
личания. Частнитъ различия ще се забЪлсЪжатъ по-лесно,
ако се посочи на тЪхъ особно. щомъ се нареди наздраво
общото и задължителното за всички.

У Проблема.
Накъ може въ малко думи да се разкрие

разбирането на много нЪща.
Киш коитощържщ 41. Да се пълни умътъ съ купъ книги
основат-15 еж за. прЪдпо- и разсъждения е безполезна работата. Едно“те нръдъ разпро- парче клаузбъ и една глътка вино наВГЪрно””не““- ще принесатъ на човйзшкия стомахъ по-го-
лъма полза отколкото цЪло .гърне съ всъкакви кори и три-
ци. Една златна монета въ кесията струва повече отъ
стотини мтздни. А за правилата сполучливо е забълЪЗалъ
Сенека”): Тъ тргБбва да се съятъ като ствмс, което

,:Ъ
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„ не трЪбва да биде въ голГБмо количество, вода.

е прОИЗВОДително. ТрЪбва да се признае онова, що ка-
захме въУглава: Въ човйзка, както въ микрокосма,
се заключава всичко, и трйзбва само да запа-
лимъ праздъ него свътилника, за да прогледне
изведназкъ. А кой не знае, че за оня, който иска.да
работи на свЪтло, доста е свътлината макаръ на на р-
ченце свЪщь. И така трЪбва да се избератъ или
да се съставятъ отново елементарни учебници,
за изкуствата и езицитъ, не голазми, но годни
на практика, които да излагатъ накнсо мате-
риала и да съдържатъ въ малко думи мног онъ-
що (както говори Сираковия Синъ 32,11), т. с. такива книги,
които да прЪдставятъ основнитъ положения пръДъочитъ на
ученицитъ така, както си въ смщность, въ малко, но от-
брани и разбрани положения и правила, по които остана-
лото да се разбира само отъ себе си. 

ХП Проблема.
Еакъ да се нареди, да се свършатъ съ едно

работене двъ или три нЪща.
природата „ посочва, 42. Примъри, взети изъ прирОдата, по-
че съ едно работене ио- казватъ, че въ едно и също врЪме при едно
жедасетрт много- и също работене се извършватъ различни игн-
ща. Дървото напр. едновргЪменно расте нагоръ, надолу, на-
страни, едновръменно растать - дръвесината, кората, листата,
пл0доветъ. Смщото се забЪлЪзва у животнитъ, всички
членове на които растатъ едноврЪменно. ВсЪки членъ има по
нЪколко служби: така нозтвтъ п0дигатъ, носятъи движатъ
човйзка назадъ и напрЪдъ по различенъ начинъ. Устата въ
едно и сащо врйзме служи и за врата на цЪлия организъмъ,
и за (мелница, и за траба, която издава звукъ споредъ
потрйзбата. БЪлиттз дробове чрЪзъ вдишанието на въздуха
опрЪсняватъ сърцето, провътряватъ мозъка, произвеждатъ
звукъ и др. т.
Изкуството подражава 43. (Защото става и въ областьта на

на “повредата- изкуството.
1“ Напримъръ, на слънчевия часовникъ една и снЩа
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“стръла съ една и сжща Станка може да посочи и часа
(сащ0то става и въ друг-итн часовници) и знака на зо-
диака,- прЪзъ който минава слънцето, и дължината на де-
ня и нощьта, и деня на мЪсеца, и много друго. Въ колата

2. единъ и- скащи процЪпъ служи да се вози колата,
да се обръща и да се спира. Така сжщо добриятъ ораторъ и поетъ

3. въ едно и сжщо произведение поучава, трогва и
и забавлява, макаръ че тия три свойства са различни.
И у.,шщт тръби „, 44. По такъвъ именно начинъ трЪбва
„Одражавшъ на това. ; да наредимъ и образованието на юношеството
общо правило затова- така, че всъка работ а да принася-
повече отъ единъ пл0дъ. За тая цЪль сжществува
слъдното общо правило: вин аги и навсЪкждъ онова,
що има. връзка съ друго,. тръбна да се взема
съвмйзстно съ него; напримЪръ, думитъ да се съ-
единяватъ съ нйъщата, четенето съ писан ето,
упражненията въ стиха съ упражненията въ
мислене, учението съ обучението, шегов итото
с ъ „с е р и 0 8 н 0 т 0, и всичко, което може още да се измисли.
и петь особнц правила. 45. И така Т р 136 В 3, д 8. и 3 У Ч В а, ще и у-

митъ и да учимъ другитъ на тЪхъ само въ
съединение съ нйзщата: сжщо така както виното се

продава, се купува и се прГЪнася въ бъчви, сабята въ ножната,
дървото съ кората, плОдоветъ съ кожата. А какво друго
пръдставятъ думитъ, ако не обвивка или ножна. Затова ка-
къвто езикъ и да се случи да изучваме, майчинъ ли дори,
тртзбва да се показватъ прЪдметитЪ. които се именуватъ
съ думи, и на реда си ученицитъ трйзбва да се учатъ да

изразяватъ съ думи всичко, което виждатъ, чуватъ. пипатъ,
опитватъ на вкусъ, така че езикътъ и разбирането да
могатъ постоянно да се развиватъ и усъвършенствуватъ па-
ралелно. И така трЪбва да се тури кото правило: Д 0 к 0 л-
кото нйзкой разбира, дотолкова трйзбва да се
научи да изразява съ думи това, що разбира
и наопаки, тръбва да се научи да разбира онова,
щ 0 г о в о р и. Не трйзбва никому да се позволява да

говори за онова, що не разбира, или разбира така, че не
може да го изрази устно. Защото, който не е въ състояние
да изрази това, що осйзща въ душата си, той прилича на
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статуя; който бъбри безъ смисълъ, е папагалъ. А ние обра-
зуваме човйзкъ и искаме да го образуваме съ спестяване на

вргЪме : това ще стане тогава, когато е 3 и к ъ т ъ в ъ р в и
постоянно подъ рака съ праздметитъ, а пргЪдме-
титъ съ езика. -

шише, Затова бога, 46. Въ силата на това основно пра.-
мъ съ думи „„ вило трйзбва да се изхвърлнтъ изъ учили-

трйбт Аа считаме за щето всички писатели, които учатъ само на
“! “3"- думи, като не съобщаватъ никакви свЪденин

за полезнитъ прЪдмети. ТрЪбва най-вече да се грижимъ за
по-главното. Ни е трсЪбва да се стремимъ (казва Се-

нека. Писмо 9) да служимъ не на думитъ, а на ми-
е л и т ъ. Ако намира ндвкой за потрйзбно да чете и такива
писатели, нека ги чете вънъ отъ училището и набързо,
безъ ПОДробно тълкувание, което изисква голЪмъ трудъ,
бъзъ особенъ стремежъ къмъ полражание, понеже по-добръ
е да се обърне послЪдното къмъ по-съдържателни пргЪдмети.

п. 47. Четенето иписменитъ упражнения
смщо- трГЪбва да вървнтъ всйзкога педъ рмка съ
надлежно съкращение. Защото дори за учещитъ
азбуката едва ли може да се измисли нЪкое по дъйствително
п0дбузкдане или примамка, отколкото да се накаратъ да учатъ
буквитъ, като ги пишатъ. Потрйбностьта га рисуватъ дЪцата е

като нъ що вродено у тйзхъ и тв съ удоволствие ще изпълня-
ватъ това упражнение ; а при това силата на въобразкението
имъ ще се подкрепя повече отъ двъ чувства. Затова нека
по-послъ, когато се научатъ дъната св060дно дач е-
татъ,да се упражняватъна онил статии, коитопо-
с л ъ щ е и з у ч в а т ъ: именно на такива, които съобщаватъ
познание за прЪдметитъ, учатъ на добри нрави, на благо-
честие. Така, когато ученицитъ се науча-тъ да. .разбиратъ
латинскитъ, гръцкитъ, еврейскитъ букви, щ е 6 и д е отъ г о-
лйзма полза, ако ги накараме чрйззъ четене и

пр Ъпи сване да повтарлтъ склонениата и спръ-
зкенията дотогава, докогато не усволтъ нанълн 0
ч етенето и писането, значението на думитъ и
н апоконъ свободнот о образувание на .падезк-
н и т в 0 к о нч а н и а. Ето ви четворна полза отъ една .и
смща работа! Но това въ висша стъпень полезно съкра-
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„Го„ „ШФ „МВ, „, щение е възможно да се разпространи върху

(: разнроетранн върху всйзко занятие, така че и е р 0 т 0 д а и р в о -
всичко- бърневъплъть,икръвьвсичко,кое-

то се събе ре при чете не то, както казва Сенека, или,
както се изразява за себе си Августинъ : д а п 11 ш е м ъ
като напръдваме и като пишемъ да напрйдваме.

Ш. 48. Стилнитъ упражнения се даватъ
Упражненията въ ети-нъ токуречи безъ изборъ на материала и безъ
трЪбаа да бждатъ въ си;-

3132.джетунззжутг: взаимна връзка между темиттз: затова тъ
враснорЪчието биватъ само упражнения въ слога

и съветъмъ малко или никакъ не об разуватъ ума.
Дори колкото грижливо и да се изработватъ, тъ ставатъ
послъ нег0дни за нищо и не принасятъ никаква полза въ жи-
вота. Затова слогътъ трйзбва да се развива тъкмо на мате-
риала на оная наука или изкуство, на който се упражнява
въ тоя класъ умътъ на ученика, като се прГЪдлагатъ на
ученицитъ разкази (за изнамЪрвачитъ на съотвЪтното из-
куство, гдъ и въ кое врвме особно см цъвтгвли и др. т.),
или обяснения, или опити за подражаване, за да се развива
по такъвъ начинъ при една и смща работа и слогътъ, и ра-
зумътъ, а когато се произнася вслухъ, и самиятъ езикъ.

„„ 49. Въ края на ХУШ глава посочихме,
трабва ,... се съединява. по какъвъ начинъ в с и ч к о и з у ч е н о

:;“:ЗЗЪЗЪТЗТЗ; може тутакси да се обърне въ празд-
чсниото. м е т ъ 3 а 0 б у ч е н и е; но понеже казаното

се отнася не само до здравината. но и .до бързината на
успъха, то снщото важи и тукъ.

„. 50. Напоконъ,пр*13възходн0 съ-
Сериозно“, „един, кр ащен не ще бм де, ког ато игритъ,

съшеговнтото. които се даватъ на юношитйззаот-
гочиване на ума, се измислятъ така, че да слу-
жатъ за живъ отпечатъкъ на сериозната страна
на живота и отъ по-напръдъ да развиватъ нЪкоя особна
наклоность. Така, може да се даде понятие за занаятчийни-
цитъ, като се покаже нъкое орждие, за селскостопанскитъ
работи, за държавната двйность, за военото и строителното
изкуство и т. н. Може да „се развие разположение къмъ
медицината, като се извеждатъ ученицитъ пролЪть на по-
лето, или въ градина и като имъ се показватъ различни
трЪви, като се възбужда при това съревнование въ оня,

,»
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който знае повече. По тоя начинъ ще изпъкнатъ не само

ония, които иматъ наклоность къмъ ботаника, но така също
наврйме ще се пробуднтъ и талантитъ. Могло би за по-го-
лГЪмо насърчение да се нарече оня, който покаже най-голЪмъ
успЪхъ до кторъ, лиценцитъ или каНдидатъ на
м е д И Ц И н а т а. Така спщо при други ЦОДобни упраж-
нения : напр. при войнишкитъ игри може да се нарече
птзкой генералъ, полковникъ. капитанъ, знамено-
с е ц ъ; въ крмга на държавническата дЪйность -- кра л ь,
членъ на съвйзт а, канцлеръ, маршалъ, секретаръ,
депутатъ и др. т.; сащо така консулъ, сенаторъ,
си и д и к ъ, ад в 0 к а т ъ и т. н.; такиви игри водятъ къмъ се-

риозни работи. Тогава чакъ ще изпълнимъ желанието на
Д-ръ Лютера: юн ошеството така да се заинтере-
сува въ учили щето съ сериознитъ занятия, че
по слъ да намира въ тйъхъ спщото удоволствие,
както като прйзкарва цЪли дни въ игра на орта-
х и . Само тогава училищата ще бмдатъ пръдверие на живота. 

УЦ Проблема.
Еакъ да се достигне всичко постъпенно.

Тайната. за. с.лЪдването 51. УСЛОВИЯТЗ. за: ТОЯ ПОХВЗТЪ раЗЯ"
поетменно се отнася снихме въ У, УТ, УП и УШ основни по-

“ ”“" ложенин отъ ХУТ глава и въ У, У1, и УП
основни положения отъ ХУШ глава. 0 ъ г л а с н 0 с ъ т и я
посочванил трйзбва да се съставнтъ учебници
за класическитъ училища съ присъединение
н а ме т оди чни упътвания за наставницитъ за пра-
вилното имъ и свободно употрйзбение, за да може да се
доведе до най-висока точка образуванието, нравственостьта
и благочестието, като се върви по съотвЪтни стъпени.
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ЧШ Проблема.

Ортъдствода сеотмахнатъи избйгНатъ мич-
нотиитъ. ”

Похвално „„трите .52. Не безъ основание е казано: НЪ-
на и:.пшпнпя учебепъ МЗ. НИЩО ПО-Цразно, ОТЕОЛКОТО Да:

Нататък знаеме и да учимъ много, и то тъкмо
онова, що не. принасл- никаква полза; и по-ната-
тъкъ: Ммдъръ е не оня, който знае много, аоня,
който знае нъщо полезно. Споредъ това и училищ-
нитъ работи могатъ да се улеснлтъ, ако се съкрати малко
и учебнинтъ материалъ. Това може да стане, ако се от-
махне .

1 непотрйзбното,
П чузкдото,
Ш доста специалното,

1. Опште „„ то, 53. Не е потрЪбно онова, що н е
требнн предмети т- служи ни на благоче стие то, ни на
вито са твърдъ Много .

„„ „Ши, „, „„ нравственостьт а и безъ кое то
вицнт-Ъ). може да мине научното образова-

н и е; напр. имената и митоветъ на езическитъ богове, ре-
лигиознитъ обичаи, също и шеговититъ произведения на пое-
титъ и комицитъ, които нматъ разпустнатъ дори и развра-
тенъ характеръ и др. т. Ако потрЪба нъкому да прочете
такива нъща у своитъ писател-и, нека си чете, по безпо-
лезно е да се занимаватъ съ такива нЪща въ училищата,
ГДГЪТО трйзбва да се тури основа на мндростьта. „К а к в о
безумие, е, казва Сенна 79) да се учи излишното
при такъвъ недостигъ на врГЪме!“ И така, ни-
що не трйзбва да се учи само за училището, а всичко
тръбва да се изучва за живота, за да не отиде по
втЪтъра нищо, слЪдъ като излъзе ученикътъ
отъ училището.
11.0тмахваненатова. 54. ЧУЖДО е ОНОва, ЩО не ПОД-
що не отговаря (какво- ХОЖДЗ. за У,:Ма» .на ТОЯ ИЛИ. ОНЯ Уче-то сл. нЪгои прЪАМити

за извЪстнн умове), н е к ъ. Както са различни свойствата на тръ-
витъ, дърветата, звЪроветъ. при което едното иска еднотле-
дане, другото -друго, и отъ“ всичко не може да се извлече

едно и сащо употрЪбение; така са различни и способноститъ на

хората. Сртзщатъ се, разбира се, рЪдки щастливци, за които
.:.. !

имащщ

Аш

г
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всичко е достапно ; но мнозина си и ония, които като че
си слтлти и тапи къмъ нЪкои прЪдмети. НЪкой е като орелъ
за умозрителнитъ науки, а за практически занаятия тол-
кова го бива, колкото магарето за свирене на лира.
Други е способенъ за всичко, но неспособенъ за му-
зика; сищото се срЪща и въ математиката, поезията, логи-
ката и т. н. Какво да се прави тукъ? Да (, е мек чишъ да
промъквашъ природата тамъ, кадйзто не я влече
нЪщо, ще рече да искашъ да се боришъ съ при-
родата. нанр асно опитвание, Тукъ или съвсйзмъ наша

да постигнешъ нищо, или иГЪма дъ намЪришъ онова, що може
Изводъ. да възнагради труда. Но понеже учительтъ е

%луга, а не госпорарь на природата, образователь, а не прв-
образователь, то, като вижда, че нйзкой уче никъ се
залавя за работа, къмъ която нЪма природна
дарба, да не го принуждава насила, като се наддава

твърдо. че тоя недостатъкъ ще биде замйзстонъ съ нъщо
друго, както се случва обикновено. Ако се отчекне или се

отрЪже нЪкой клонъ отъ дървото, толкова по-яко израстватъ
останалитъ, понеже къмъ тЪхъ се насочва цгЪлата жизнена
сила. И когато нйзма да се принуждава къмъ нЪщо
ни единъ ученикъ противъ волята си, нЪма да
има и споменъ закакво да е отвращение, нйзма
да има причина да се заткпява умствената сила:
встъки ще успЪва лесно въ оная область, къмъ която го тегли
скрития му стремежъ (по волята на Веевишния Промисълъ)
и въ бъдеще ще служи съ полза Богу и на човгвшкото об-
щество.
Шустпш”, 55. Ако би поискалъ нтзкой да

съм“ специалната прйзслбздва съвсйзмъ специ ални въ-
п р 0 с и (като: всички разлики между трйзвитъ и звЪроветгв;
работитъ на художницитъ, имената на инструментитъ и др.
т.), това би навлЪкло върху вт ички страшна мн-
ка и би докарало страшна бъркотия и разтегна-
тостъ Въ училището е достатъчно да се пра;-
минатъ родоветъ на прГЪдметитъ съ но-важнитъ
имъ разл ичия (ала 4 само достовЪрнитГЪ); остана-
лото ще се усвои само по себе си при случай.
Ба кто напр. оня, който иска да побйзди бързо врага си, нъма
да се мае да обсажда нЪкои незначителни пунктове, а ще

12
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устреми всичкото си внимание върху главната задача (на
войната, като знае. че, ако спечели побйзда въ откритъ бой
и покори главнитъ кръпости, всички останали ще се арт,-
дадатъ доброволно: така е изобщо и въ таи область, ако
биде усвоено главното, дребулиитъ ще се усвоятъ сами по
себе си. Нъмъ числото на задръжкитт» отъ тоя ВИДЪ се от-
наснтъ така нареченитъ вокабуларии и речници, които, виж-
дате ли, съдържатъ всички думи на цълин езикъ. Но понеже
по-голЪмата частъ отъ тЪхъ нима да се прилага почти ни-
кндъ, то защо обръменяваме момчетата да заучватъ на-
изустъ или да търснтъ думитъ.

Ето какво може да се каже за начинитъ, по които Се

съкращава обучението и учението. . , 
Глава двайсета.

Метопъ на наукитъ въ частность.

ручеи, тръбна „ се 1. Нека съоеремъ най-сетни за общо
таятъ въ една чека. употрЪбление нашитъ разхвърлени наблюде-
ния относително изкусното обучение в ъ н ау к и т в, и с к у с-
твата, езицитъ, нравственостьта и благочестието.
Подъ думитъ „изкусно обучение“ разбирамъ обучение леко,
основателно и бързо.

„„Пашештвено 2. Науката или знанието на нЪщата,
съзерцаннчкетосеос- които не е нищо друго, освйзнъ вжтръшно
новина. на. ожщиттз тия
„„сквшяуктоша съзерцание на нЪщата, изисква за
шетотшснозршш своето снществувание толкова условия, кол-

кото и външното наблюдение или зръние, именно: оно, прЪд-
метъ за наблюдение и свЪтлина. Само когато са дадени тия
условия, става актътъ на зрЪнието. За око на внтрЪшното
зрйзние служи разумътъ или умственитъ способности; за
прйздметъ - всичкити нЪща, които лежатъ вънъ- отъ на-
шето познание, или витръ въ него; за свЪтлина - необхо-
димото внимание. Но както при външното зрйзние е нуждно
извЪстно приспособяване, за да се види прЪдметътъ такъвъ,
какъвто е, така и тука е потръбна извЪстна метода, чрЪзъ

“която нЪщата би се придставнли на ума така, че. той-бързо
и вЪрно да ги схваща и да” прониква въ -т*Ъхъ.
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З. Изобщо юношътъ, който би пожелалъ да

проникне въ тайнитъ на наукитъ, тртзбва да из-
пълни четири условия, а именно:

1 1. Той трЪбва да пази чисто своето
духовно око. *

„
.

п 2.Пръдметитъза-наблюдение тртзбва
да бндатъ приближени до него. .

ш З.Той трЪбва дабнде внимателенъ.
И послъ [д

ш 4.Баквото наб-лЮдава,да му се празд-
става едно подиръ друго въ :надлезкна метода;
т ог ава той всичко ще разбира вЪрно и лесно.
1. на..... „се „„што Въ кого какви приролни способности

умственото око- има, това не е въ „нашита; рнцъ. Богъ
”въ своята благовидность е ЦОДарилъ на всички тия 0 г д е д ал а
н а у м а, тия внтрЪшни очи. Въ нашата власть е обаче да
не допуснемъ тия наши огледала да се покриватъ съ
прахъ и да изгубватъ своя блъсъкъ. Тоя прахъ са
празнитъ, безполезнитъ, суетнитт, занятия на ума. Нашата
душа се намира въ постоянно движение . 110добно на върте-
щин се водениченъ камъкъ : външнитъ чувства, нейнитъ по-
корни слуги. постоянно 11 привасятъ отвсъкндъ набрания
материялъ въ по-голйзмата му часть (ако само не стои бо-
дъръ висшиятъ наблюдатель - р а 3 у м ъ т ъ) твърдъ безсъ-
държателенъ: намЪсто зърно и брашно - трици, слама,
пйзсъкъ, плъзва и т. н. И слЪдъ това се извръшва сищото,
каквото и на воденицата: прахъ по всичкитъ игли. И така да се
,прбздпазва тая вптрЪшнаВОДеница-ума (който е въ сащото врЪме
и огледало) отъ напрашвание, Ще рече да се отстранятъ юно-
шитъ отъ суетни занятия и разумно да „„се приучатъ къмъ
нравствени И полезни пръдмети. „.

им“ ”свириш- 5. За да сеотразятъ по--добръ
жаватъ прЪдметитЪ за. прЪдметитъ въ огледалот 0, това ще
, "““юдеш зависи първо отъ плътностъта и
отчетливостьта на самитъ пръдмети, послъ отъ
това, дали тия прйздмети се намиратъ въ об-
ластьта на външнитъ чувства. Мъглата и п0добни
явления отъ малка плътность хвърлятъ малка личи отъ себе
и оставятъ въ огледалото твърдъ слаба слъда, а отсктству-
ващитъ пръдмети- съвсъмъ никаква, Слйздователно това, що

12
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що се прЪдлага на познанията на юношата, трЪбва да биде
прЪдметъ, а не сЪнката на прЪдмета; прЪдметъ, повтарямъ,
плътенъ, същински, полезенъ, силно ддзйствуващъ на чув-
ствата и въображението. Но това е възможно само тогава,
когато поставимъ прЪдметитъ по-близо, за да произведатъ
дЪйствие. .

им“, „шо 6. Оттукъ произлиза за учителитъ злат-
набдюдеппе- ното правило: Всичко,доколкото е въз-

можно, да се прЪдставл на чувствата, именно:
което се виакда - надарГБнието, което се чува -на слуха,
което се мирише - на мириса, което се вкусна - на вку-
са, което се пипа - на опипа; а което може да се въз-
приеме едновргЪменно съ нЪколко чувства, то трГЪбва едно-
врйзмеино да се п0днесе на нЪколкото чувства, както е ка-
зано въ УПЕ основно положение нъ ХУП глава..

“„на при“, „, 7. За това “има три твърдъ важни при-
ТЗКЪВО правило. чини :

,. „Юмит „гат, 1. Начал 0 т 0 на позн анието трЪб-
.ща отъ чувството- за встзкога да излиза изъ чу вства-та

(защото нищо не снщш твува въ познанието, което поорано
да не е било въ осЪщанието 7”), затова и уче ние т 0 би
трЪбвало да се захваща не съ словесно разпра-
вяне за нЪщата, а съ прЪдметно наблюдение
в ъ р х у т вх ъ. И само слъдъ като баде прЪдставенъ “празд-
метътъ, тртзбва да става дума за него за по-всестранно изяс-
нение.
, „Шмит „ „„ 8. Второ, и с т и н а т а и д 0 с т 0 в а р-

него- ностьта нанауката сащо така несе
основаватъ на нищо друго освЪнъ на сВидЪтол-
ството н а чу вс тва та. Защото нЪщата прЪди всичко и
непосръшо се запечатватъ въ чувствата и само слЪдъ това,
благо, арение на чувствата, въ ума. За доказателство на това
служи фактътъ, че на чувственото възприятие се дава вазра само
по себе; че при умозаключенинта или при чуждо свидЪтел-
ствуване за по-голйзма достовЪрность пакъ се отнаснтъ къмъ
осъщанието. На умозаключението ние довйзриваме дотолкова,
доколкото то се подтвърждава отъ нарочно приведени при-
мЪри (чиито достовЪрность се доказва отъ чувствата). Никого
наша да накараме да вгрва на чуждо свидвтелствуване, което
противоргЪчи на опита на собственото чувство. Поради това.
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и науката е толкова по-достовйзрна, колкото повече се осланя
на чувствата. Съобразно съ това, ак о ис каме да нас а-
димъ въ ученицитъ истинно и достОВЪрно 3 на-
ние за нЪщата, то ние въобще тръбна да се гри-
жимъ да обучаваме на всичко чргЪзъ лично на-
блюдение и чувствена нагледность.

3.Пр*15дава,еена, 9. И понеже осъщаниетое найч-ВЪр-
паметт- ниятъ рнководитель напаметьта,т0

чувствената нагледность на всичкитъ нЪща ще извръши това,
че, ако нЪкой знае нЪщо, ще го знае твърдо. Наистина,
ако поне единъ пнть съмъ вкусилъ захаръ, поне единъ пить
съмъ видйзлъ камила, слушалъ пйзнието на славен, поне единъ
пить съмъ билъ въ Римъ и съмъ се разхождалъ изъ града,
(само съ внимание), то това твърдо се отпечатва въ ума и не
може да изчезне изъ него. Затова и ние виждаме, че дъната
лесно усвояватъ по картини библейскитъ и други истории.
Очевидно е, че всЪки отъ насъ по-лесно и по-вйзрно би си
съставилъ понятие за носорогъ, ако го евидълъ поне единъ
пнть (поне на картина); че всъки по-добръ ще знае ис-
торията на една случка, ако самъ е участвувалъ въ нея,
отколкото ако би му разправяли за нея сто пити, безъ да
е участвувалъ. Затова Плавтъ казва: 8“:

Единъ свидЪтель, но очевидецъ, е по-скнпъ отъ десеть
свигвтели по слухъ и „

Хораций: 81).
Това, що се възприема по слухъ, по-слабо възбужда на-

шия духъ, отколкото това, което виждатъ остритъ очи, което
зрительтъ самъ си съобщава.

Този, който единъ пкть внимателно се е вгледалъ самъ
въ анатомията на човйзшкото тазло, ще разбере по-точно всичко
и по-добрв ще го запомни, отколкото ако би прочелъ най-
подробнитъ обяснения, безъ да е видълъ самъ съ очитъ си.

Ненапразно се е съставил-ъ поговорката: око то е най-
доброто доказателство.
„35:33:31.“03:13“; 10. Но ако по нвкоя причина не мо-

.... обучението гатъ да се доставятъ самитъ нЪща, тъ мо-
гатъ да се замйзнятъ, именно съ копия или картини,
приготвени за учебни цЪли : както у б 0 т а н ц и т з, з 0 0 л о-
зи тъ, геометрицитъ, ге0детитъ*2) и географитъ
съществува полезния обичай да прилагатъ рисунки къмъ
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своитъ описания. Това снщото би трйзбвало да става въфиезиката и други подобни рнковщства; напр. строежътъ на
човвшкото тйзло споредъ насъ прйзкрасно можеда се раз-
ясни, ако скеле тъ отъ човгвшки кости (каквито обикновено се
(Изкуственъ скелет„ „, сръщатъ въ академиитъ, или дори скелети отъ

човЪШкою тМо)- дърво) се наплати съ мускули, направени
отъ кожа и набити съ вълна, съ сухожилия, нерви. жили,
артерии. заедно съ ватръшноститъ, дробоветъ, сърцето, диа-
фрагмата, черния дробь, стомаха и червата: всичко въ на--
длежния редъ и размазръ съ надписване на името и назначе-
нието на всЪки членъ. Ако се постави ученикътъ, който се
занимава съ естествознание, пррвдъ такъвъ молелъ, поспал-
ниятъ се разглоби и всичко му се покаже по части, той
играещецъ ще изучи всичко и ще разбере отъ това строежа
на- своето собствено тъло. 110добни нагледни пома-гала (именно изображения на пръдмети, които не могатъ
се достави)би трГЪбвало да се приготвятъ за всичко,.
що е достойно за изучване, та да се намиратъ.въ училището подъ рака. Наистина за това ще си
нуждни извЪстни разноски и трудъ, но затова пъкъ поцобна
жертва ще баде възнаградена съ излишъкъ.
Всичко-,и може „се 11. Ако нъкой се съмнЪва, че по
"Масивна чувтата- тоя начинъ всичко може да се прЪд-
стави на чувствата, дори духовното и отдалеченото (напр..
което се намира на небето или въ нъдрата на земята, или
което се намира и става въ задморскитъ страни), - то нека
си спомни. че Богъ есъздалъ всичко. за хармония, така че
висшето може да се пръдстави чрЪзънизшето, далечното -
чръзъ близкото, невидимото - чрйззъ видимото. Това до-
статъчно се доказва отъ микромикрокозъма на Флюта“) който
изкусно рисува праздъ очитъ образуването на вътроветъ,
дъжза, гърмотевицата. И такива къща безъ съмнЪние ще
могатъ да се усъвършенствуватъ.
Ш 1ц„серазб„ра„о.ъ 12. Толкова за чувственото пръДставле-

свЪг-пннана. внима- ние на прЪдметитъ. Сега ще говоримъ.
,

“ш”- за свЪтлината, безъ която на-
пусто ще поднасяме пръдметитъ прЪдъ очиттцТая свЪтлина на ученето е вниманието, съ чиято
сила ученикътъ възприема всичко съ готовъ и
така-речи отворенъ разумъ. Защото както въ тъм-
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нината и. съ затворени очи никой нищо не вижда, даже ако
прЪдметъ би билъ доста близо до очитъ, така всичкитъ твои.

думи и показвания не ще зачекнать чувствата на невнима-
телния слушатель, както това се вижда на тия, които ски-
тащи се далечъ нЪкмдъ съ своитъ мисли, не забълсвзватъ
много отъ това, що става въ тъжно присмтствие. Слйздова-
телно, както тоя, който нощъ иска да покаже нЪщо дру-
гиму, е дълженъ да запали свЪщъ и често да я нагажда, за

да свйзти ярко: така и учительть, ако иска да просВГЪти уче-
ника, окржженъ отъ мрака на незнанието, съ знание за
нЪщата, трвбва да счита за своя първа длъжность да про-
бужда въ него внимание, за да внимава въ обучението съ

отворенъ и жаждещъ за познания умъ. А какъ да става
това. ние сме посочили въ основнитъ положения на ХУП
глава и въ 1 проблема на Х1Х глава.

„Щозпауищпсш- 13. Стига и за свътлината: сега
нето на петодата,пр*ьд- ще говоримъ за начина по които
“22:33:31?“ прГЪдметитъ да се прйдставятъ на

чувствата ясно,та да остава отъ тЪхъ
тройно впечатление. Тоя начинъ твърдъ удобно мо-
жемъ да заемемъ отъ външното зрГЪние: ако е нуждно да
се разгледа нйзщо добръ, тръбна прЪдметътъ да се по-
стави: 1) прГЪдъ очитЪ. 2) не твърдъ далечъ, но
на надлежно разстояние, 8) и при това не на
страна, но направо пръдъ очитъ, 4) и не така,
че лицето на прЪдмета да биде обърнато на
страна или првобърнато, но право насрЪща, 5) така
че погледътъ да обхване отначало италия празд-
метъ, 6) послъ да го разглежда отдЪлно по части,
7) и при товъ въ редъ отъ начало до край, 8) като
се спира на всъка частъ дотогава, 9)докато всичко
се разбере съвършено правилно въ всичкитъ му различия.
Ако се пазятъ точно всички тия условия и наблюдението
ще върви правилно; ако не се пази дори едно отъ тЪхъ,
наблюдението или е невъзможно или става лошо.
„тите „„ това „, 14. НапримЪръ, ако нЪкой иска да про-

примЪрн- чете изпратеното отъ приятеля му писмо,
той е дълженъ: 1) да го държи пртздъ очитъ си (защото какъ
ще го чете “безъ да го вижда?), 2) да го постави на из-
възстно разстояние отъ очитъ (ако го държи прЪдалечъ отъ
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себе си, очитъ не различаватъ“, За да го постави направо
пртдъ себе си (което лежи косо, не се видиясно) 4) да го
държи въ потрЪбното положение (защото кой е въ състоя-
ние да чете, ако зематъ да държатъ прйдъ очитЪму писмо или
книга съ краката. нагоръ или съ опаката страна?) 5) из-
първо да се запознае съ писаното въ общи черти, именно:
вой пише? кому? отккдъ? кога? (Ако тона отпрйзди биде
неизвтютно, то нъкои частности въ писмото могатъ да оста-
натъ не тъй ясни), 6) послъ да прочете всичко останало,
безъ да пропусне нищо (инакъ той нЪма да узнае всичко
и може да се случи да пропусне главното), 7) да чете въ
тоя редъ, въ какъвто частитъ слеЪдватъ една п0диръ друга
како чете съ пръкисвания, тукъ една фраза, тамъ друга,
той разкисва и забръква общия смисълъ“, 8) да се спира
на частитъ дотогава, докато ги разбере всички защото ако
бързо се прълиства цЪлото, лесно се изплъзва отъ внима-
нието нЪщо полезно), 9) най-сетнъ, като се е запозналъ
съ цълото, трЪбва да забЪлъжи разликата между едното и
другото споредъ важностьта.

Деветь „тт за 15. Тия наблюдения даватъ на првио-
изкуствогодаееобучава. давателитъ на наукитъ слъднитъ деветь“"“”т- твърдъ полезни правила.

Правили. 1. Ученикътъ трЪбва да се учина всичко, що трЪбва да знае.
Защото, ако на ученика не се првиодава онова, що

трЪбва да знае, отдъ ще го знае. Затова нека учителитъ
се пазятъ да не криятъ нЪщо отъ ученицитйз: било умишлед
но, както често правятъ нйзкои завистливи и нечестни хора,
било поради немарносгь, както обичатъ да правятъ ония, които
се отнасятъ твърдъ повръхно къмъ своята работа. Тукъ си.
потрЪбни пркданость и усърдие.

Прави-пон 16. Всичко,що се учи,трЪбва да
се пръподава като нЪщо наистина сиществу-
ваще, което принася извгБстна полза.

Именно така, че ученицитъ да видятъ въ това, що
учатъ, не утопични фантазии и не Платонов-ски идеи?”), а
нЪща, които наистина ни окркжаватъ, чието истинно по-
знаване принася въ живота снщинска полза. При такъво
условие умътъ ще се стреми по-ревностно къмъ тъхъ и ще
ги различава по-точно.

“***,

„,

,...
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Прави-нощ. , 17. Всичко, що се учи, трфбва
да се учи по прувки а не по околни пнтища.

А това ще рече да се гледа право, а не изкриво, ко-
гато окото не толкова вижда прйздметитъ, колкото се плъзга
по тЪхъ, така че тъ се прЪдставнтъ неотчетливо и неясно.
И така нека Бонка вещь се прйздставя прЪдъ учениковитъ
очи въ нейната собствена скщность, не украсена съ думи,
и прйзносни изрази, п0дсЪЩанин и хиперболи ; такъво нЪщо
е умйзстно, когато искатъ да въздигнатъ или умалитъ, да
похвалнтъ или да изкажатъ укоръ по поводъ на извъстно
нЪщо, а не при първо запознаване съ прЪдмета; тукъ тръбна
да се присткпи направо къмъ прЪдмета. »

"ритон/. 18. Всичко, що се учи,трг1*.бва да
се учи така, както си е и както става, т. е. съ
посочване причинитъ.

Познанието е най-добро, когато едно нЪщо се познае,
както е; щомъ го познаемъ не такъво, каквото е въ сащ-
ность, това ще баде вече не знание, а заблуждение. ВсГЪка
вещь бива такъва, каквато се е явила ти на свЪта: защото,
ако тя стане друга отъ каквато е била, счита се за развалена.
Битие-то на всйзка вещь зависи отъ нейната собствена причина.
Затова да се обясни причината на нйзкон вещь
ще рече да се съобщи за нея истинн о познание
споредъ извйзстното изречение: Да знаешъ -
значи да постигнешъ нЪщата по тазхнитъ при-
чини; скщо: причината е ркководителка на ра-
з у м а. СлЪдователно най-добръ, най-лесно, най-вЪрно се
познаватъ нйзщата въ она редъ, както тъ са; станали : така,
ако нЪкой иска да чете, трувбва да държи буквитъ въ това
положение, както са. написани; мкчно се чете, ако книгата
се прЪвърне или обърне. Така сащо всичко лесно и трайно
се запомнюва, ако една случка прЪдавашъ въ они редъ, както
е станала; захванешъ ли да и разправишъ въ обърнатъ редъ
„съ разни прйзкксвания, то сигурно ще заблудишъ ученика.
Пораги това метОДата на обучението трйзбва да
слЪдва методата на нъЩТата: първенъ прЪди де-
щето, сетнъ послсЪдващето.

пРавилоУ. 19. Всичко, що се прЪдлага на
на познанието, първенъ трЪбва да се праздлага
въ общъ видъ, а послъ по части.
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Причината на това е обяснена въ УЕ основно поло-

жение въ глава ХУЪ Да прЪдложимъ на познанието прв-д-
мета въ общи черти ще рече да посочимъ сжщностьта на
цЪлия пръъдметъ и негови тъ случайни качества. Сжщностьта
се разяснява по въпроситкЪ: що? как во? защо? къмъ
въпр оса: що? се отнася именно, р0дътъ, строежътъ и
цЪльта на прЪдмета; к ъ м ъ в ъ п р 0 с а: какво? се отнася
формата на прЪдмета или онова нейно свойство. чръзъ което
той отговаря на своята цЪль ; к ъ м ъ в ъ п р 0 с а: защо ?
се отнася онова, което обусловя прЪдмета, или оная сила,
чрЪзъ която той става годенъ за своята цЪль. Напр. ако
искамъ да съобщя на ученика „общо правилно понятие за
човйчка, ще му кажа: човъкъ е: 1) послйдно творе -
ние на Бога, назначено да владйе другитъ, 2)
надарено съ свободна воля да избира и върши,
що му е угодно, 3) и н оради. това снабдено съ
свЪтлината на разума, за да насочва мидро своя
изборъ и своята дъйноств. Ето такъво ще баде об-
щото понятие за човъка, но напълно основно, което съдържа
въ себе си всичко неОбХОДИМО. Ако поискатъ да прибавятъ
нйщо случайно, пакъ въ общъ видъ, то може да се отго-
вори на въпроситъ: отъ кого? откждъ? кога? и т н.
Послъ ще се мине къмъ частитъ, к ъ м ъ т а л 0 т 0 и д у -
шат а, и тЪлото ще се разглоби чртззъ анатомията на
членоветъ, а д у ш а т а ще се обясни по ония способности,
които тя има, и т. н. Всичко въ надлежния редъ.

Правиш. 20 Трйзбва да се изучатъ всички
час ти на прЪДмета, дори по-малко“ значителнитъ
бе зъ да се изпусне нито една, като се иматъ
прЪдъ видъ реда, положението и връзката,
която сжществува меЖДу тЪхъ.

Защото всичко има своята цълъ : пондзкога отъ най-
незначителната частица зависи силата на по-голъмитъ. Напр.
въ часовника единъ строшенъ, или изкривенъ, или помрЪДнатъ
отъ своето мазето зжбецъ може да спре пълня механизъмъ:
отнемането на единъ членъ отъ живото тйзло може да струва
живота; въ свързаната рязчь често най-нищожната дума
(пръдлогъ или съюзъ) измънява и извръща цйлия смисълъ.
И така навсъкждъ. Поради това съвършеното знание на.
нЪкой прЪдме-тъ се състои въ знаенето на всичкитъ му час-
ти, си щностьта и назначението на встЪка часть.
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Прави-по ми. 21. По всичко тръбва да се обучава по-
слЪдовно: едновртзменно само по едно.

Както погледътъ не можеда обхване, както трЪбва, и
наеднажъ два или три прЪдмета, а може да ги види само-
забъркано и смътно, (който чете книга не може да гледа.
едноврЪменно на двъ страници, на два реда, макаръ да се
допиратъ непосрйздно единъ до другъ, на двъ думи, даже на
два букви, но само послЪдовно на една слтЪдъ друга): така
сжщо и духътъ може да съзерцава само едно назщо въ едно
и снщо връме. Поради това тръбва раздълно да се праши-
нава отъ единъ прЪдметъ къмъ другъ, за да не се прЪто-
варватъ умоветъ на ученицитъ.
Нравшпп. 22 На всъки прЪдметъ тръбва да се
спираме дотогава, докато биде разбранъ.

Нищо не се извръшва въ единъ мигъ, защото всичко,
що става, става въ движение.: а движението се извръшва.
постъпенно. Поради това трЪбва да се спираме съ ученика
при всЪки отдълъ на науката, докато не го изучи съвършено
и докато не се увтъри въ своето знание. Това се постига чрЪзъ
втълпяване, запитаване, повтаряне, докато всичко се утвърди,
както посочихме въ Х основно положение на ХПП глава.

Правило 1х- 23. Разликитъ на прЪдметитъ трЪбва
да се изтъкнатъ, за да биде знанието за всич-
китъ праздмети точно.

Дълбокъ смисълъ се крие въ общоизвЪстното изречение.
Тоя учи добръ, който умйзе да различава добрГЪ:
Защото м н ог 0 т 0 пръдмети потискватъ ученика, а т вх н 0 т 0
разнообразие го забръква, ако не се зематъ Марки
противъ това: въ първия случай редътъ - едно да алдедва
подиръ друго: въ втория - внимателно набЛЮДа-
ване различията, на всЪкндъ дае ясно, съ какво се от-
личава една вещь отъ друга. И само това дава отчетливо,
нсно, здраво знание, защото разновидностьта и сжщностьта
на нйзщата зависи отъ твхнитъ различия, както говорихме
за това по-горъ въ У1 основно положение на ХУШ глава.
Наукитноитосеучатъ 24. Но понеже не встъки е способенъ
:СГЩШШВЗЪМЗ да изпълнява съ такъво изкуство учител-

тан метода. ската длъжностъ, необходимо е, всич-китъ
науки, които се минаватъ въ училището, да съгласимъ съ.
законитъ на тая метода, та да не можемъ лесно да се Мда-
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лечаваме отъ цъльта. Ако тия пръдписания се установятъ
правилно и се пазятъ, ученикътъ изпитва чувство, по-
добно на чувството на човЪкъ, който. въведенъ въ царски
дворецъ, въ едно дадено врЪме съ удоволствие разглежда
всичко, що се намира тамъ, - картини, гипсови издълия,
пердета и всички други украшения; така сащо и младежътъ.
встнпилъ на сцената на вселената, ще биде въ състояние
да проникне съ проницателенъ погледъ въ скществующия
редъ на нЪщата и слйщъ това съ отворени очи да върви по-
сртздъ творенията на Бога и човЪцитъ. 

Глава двайсеть и първа.
Метода на изкуствата.

съ изкуства-изтрива 1. Теорията на прЪдметитъ е

:“;ШШЗЗШПЕЗ лесна и кратка и дост авя само
„т. удоволствие, но приложението е

трудно и бавно, макаръ и да принася чудна
н 0 д 3 а , казва Вивесъ. Ако това е така, трЪбва грижливо
да разгледаме начина, чръзъ който би било лесно да рако-
водимъ младежитъ въ практическото изучване на прйздметитъ,
което е необходимо за изкуствата.
Три прЪдварителпи из- 2. Изкуството пртздполага три““““ “ИЗКУСТВО” изисквания: 1. образепъ или ори ги-
н а лъ, т. е. извйзстна външна форма, чрйззъ чието наблюдение
художникътъ се старае да възпроизведе п0добна; 2. мате ри-
а л ъ, т. е. това, на което трйзбва да се даде новата форма;
3. о р и д и я, съ които се извръшва работата.
Итолкова. изисквания 3. Приложението пъкъ на изкс-"“ ””р“”што“ т в 0 т 0 (като се праздполага, че са дадени
оркдията, материалътъ, образецътъ» изисква:

1. 1) правилно употръбение,
п. 2) разумно рккОВОДство и
ш. З) често упражнение.

Съ други думи ученик а трЪбва да учимъ първо
н а т 0 в а, гдъ и какъ да употрйбява всъко отъ тия сртшства;
второ, да го рккоВОДимъ при тЪхното употрЪбя-
в а н е, за да не се забръква въ работата и да се поправя,.
когато се забърка; н а й - с е т н е:. , да го караме да работи по-

”:":
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стоянно, докато, вършейкн грЪшкн и получавайки упнтвании,
не се научи да извърши всичко безпогрЪшно, вазрно и свободно.

Х! правилна това. 4. За това трсЪбва да се заномнятъ е ди-
н а й с е т ъ п р а в и л а: шесть относително УпотрЪбението,
три относително раков0дството, двв относително упраж-
нението.

1. 5. Практическата дййность трЪбва
да се учи на дЪло. .

Майсторитъ не държатъ своитв ученици съ теоретични
разсаждения, но направо ги каратъ да работатъ, та зани-
мавайки се съ коване, ваине, живописъ, танцове и т. и., да
се научатъ на всичко това. И въ училищата трйбва да се
учи писането чрЪзъ писане, говора чрЪзъ говорене, пйзнието
чрйззъ пазене, умозаключението чрйззъ умозаключаване и т. н.,
за да бмдатъ тъ наистина само работилници, въ
к о и т о р а б 0 т а т а к и н и . Само тогава всички изпитватъ
на своята собствена успЪшна дЪйность истиностьта на пого-
ворката: не се ли заловишъ -н13ма да се научишъ.

п. 6. За всйзки видъ давйность трЪбва
да има установена извЪстна форма и норма.

На нея ученикътъ трабва да подражава, като се вгледва
въ нея и върви тъй да се каже но диритъ 13. Самостойно
той още не може да твори нищо, защото не знае, що и
какъ да го направи, -- слЪдователно необхоцимо е да му
се показва. Жестоко би било наистина да карашъ човЪка да.

върши това, ще ти искашъ, когато той не знае, какво ис-
кашъ отъ .него; напримйзръ да искашъ да чертае

.

прави
линии, прави игли, правилни кркгове, безъ да си му далъ
прЪдварително въ рацЪтъ линейка, правонгълникъ. нер-
гелъ, и безъ да си му показалъ тЪхното употрЪбление.
СлЪдователно тртзбва да се погрижимъ сериозно, за
всичко, що има да се върши въ училището, да има си-
щински, иврни, прости, удобни за разбиране и подражание
формули, или образци и оригинали, били тт, модели и ескизи,
или планове или пробни работи. И само тогава не ще баде
безмислица да изискваме отъ тогова, комуто е дадена свйзт-
лица, да вижда; отъ тогова, който вече стои на краката си
-- да ХОДи; отъ тогова, който умъе да борави съ инстру-

менти - да работи.
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ш. 7.УпотрЪбениетонаинструментитъ

“тръбна да се показва повече на Мало, отколкото
съ думи, т. е повече съ примйзри, отколкото съ
правила.

Още Квинтилиянъ посочилъ на това, че дълъгъ и мн-
ченъ е пжтьтъ чрЪзъ правила, кратъкъ и успъ-
ш е н ъ ч р в 3 ъ п р и мъ р и. Но, уви! колко малко помнятъ това
изречение нашита; обикновени училища! Съ првдписания, съ пра-
вила, съ изключения отъ правила, съ ограничение на изключе-
нията тт, прГЪтрупватъ даже новацитъ въ граматиката до такъва
стъпень, че повечето не знаятъ, що вършатъ, и захващатъ не да
разбиратъ, а по-скоро да затнпяватъ. А при това ние виж-
даме, че майсторитъ не постнпватъ така: тъ не съобщаватъ
на своитъ новаци ученици толкозъ много правила, но
направо ги ВОдятъ въ работилницата, каратъ ги да видятъ
работитъ имъ и слвдъ това веднага, щомъ само се яви въ
тйзхъ желание да имъ недразкаватъ (защото човгЪкътъ е спа
щество наклонно къмъ подражание), даватъ имъ инструменти
въ ржцтзтт, и ги учатъ, какъ трвбва да се заловятъ за тлвхъ
и да боравятъ съ тфхъ; а при погрЪшкитъ се спиратъ и ги
поправятъ, всъкога повече съ примъръ, отколкото съ думи;
и практиката показва, че подражанието върви успвшно. На-
пълно справедливо е това, що се исказва прЪкрасно съ нвм-
ската пословица: Добриятъ образецъ намира добъръ подра-
жатель. Тукъ може да се отнесе снщо и изввстното мвсто
отъ Теренция“). „Върви напртъдъ, азъ ще те послгЪд-
вамъ “. Така, ние виждаме, дтщата се научватъ да х0дятъ, да
тичатъ, да говорятъ, да играятъ на разни игри само чръзъ
подражание, безъ мъчителни правила. Въ снщность прави-
лата са; търне за ума, тт, изискватъ внимание и остроумие,
а съ примЪри може да се помогне и на най-отчаяния тн-
пакъ. Само съ правила никой не се е научилъ да владъе
нйзкой езикъ или изкуство, съ практика доста често, и при
това безъ всЪкакви правила.

ти. 8. Упражнението тргЪбВа да се за-
почне съ елементи а не съ завършени работи.

Дю лг ери нъ тъ напримЪръ не учи своя ученикъ вед-
нага да строи кули и крЪпости, но първенъ да държи св-
кирата, да овче дървета, да двла греди, да пробива дупки,
да забива клинове, да сглобява и т. н. Живописецът.
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не дава на новака изведнажъ да рисува човдвшко лице, но
го учи да съставя бои, да приготвя четки, да тегли линии,
сетят; да се опитва въ по-прости рисунки и т. н. И в ойто
обучава дЪтето въ изкуството на четенето, той
не му дава направо печатанъ текстъ, но елементи отъ букви,
първенъ по една буква, послт. по срички, слЪдъ това думи,
най-сетил; изречения и т. н. Така и новака в ъ г р ама т и -
.к а т а първенъ трйзбва да караме да измЪнява отдЪлна дума,
сетнгв да съединява думитт. по чифтъ, слйздъ това да със-
тавя едночленни, двучленни и тричЛенни изречения и само
тогава може да се прЪмине къмъ строене периоди, а оттукъ,- къмъ пълна рЪчь. Така сжщо и въ областьта на ди а -
л е к т и к а т а: первенъ ученицитъ трЪбва да се научатъ да
различаватъ прЪдметитв и прЪдставленията за праздметитт. по
р0дови и видови различия, сетнгв да ги разпрйздтлятъ по
взаимното имъ съотношение (което сжществява между всич-
китгв прв :мети поне въ нтзщоъ по-нататъкъ да опрЪдЪлятъ
и раздйзлятъ понятията, послъ сравнително да опъняватъ наз-
»„щата и прйдставленията за тъхъ: щ 0? 8 а к а к в 0? ”3 а Щ 0? е ка-
зано всЪщо, по необХОДимость .ли, или случайно! Само когато уче-
лникътъ навикне на това, може да се пръмине къмъ съставяне
умозаключенията, какъ отъ дадени и допуснати положения
се развиватъ други, и най-сетят. къмъ разснждения или къмъ
пълно обработване на теми. Такъвъ сжщъ начинъ лесно може
да се употрувби и въ р и т ори ката . Който отначало из-
,вйзстно врдзме се е упражнявалъ въ търсене с и н о и ими, нека
слЪдъ това се учи да придава е п и т е т и къмъ сжществителни,
глаголи, нарйзчия, да ги разяснява съ „ант и т ези, всъкъкъ
да описва съ перифрази, собственитт. изрази да
замЪнява съ пр Ъносни, да разлага изречения,
свързани за по-голъма красота на израза, да
прйработва на разни начини прости изрази въ
ф иг у р ни . и само когато тия упражнения отиватъ доста
успсЪшно, може да се пристжпи къмъ съставяне цЪли рйзчи, но
не по-рано. Ако при всЪко изкуство .вървимъч така постъпен-
но, не е възможно да не се направятъ „бързи и трайни усптьхи.

Основанието на това е разяснено въ ПГ основно. поло-
жение на ХУП глава.

У- 9.11ървитт. упражнения на но-
вацитв трЪбва да се въртятъ около извЪстенъ
материалъ.
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Това правило слГЪдва отъ 1Х основно положение,атака
снщо отъ шестото допълнение къмъ ПГ основно положение
на ХУП глава.

Смисдълътъ етоя, че не бива да отегчаваме
ученицитъ съ нЪща, които си далечъ отъ тЪх-
ната възрасть,отъ тъжната способность да въз-
приематъ, отъ същинското имъ положение, за
да не бждатъ принудени да се борятъ съ при-
зраци. На поляшкото дЪтенаиримъръ, което се учи да чете
и пише букви, нЪма защо да се дава латинска, гръцка,
арабска азбука, а трйзбва да му се даде азбуката на майчи-
ния езикъ, за да се отнесе къмъ работата съзнателно. За
да разбере дътето приложението на диалектичнитъ правила,
трЪбва да се упражнява на примЪри, заети не изъ Верги-
лия или Цицерона, не изъ богословието, политиката или ме-
дицината, а отъ обикновени за него пръ,гмети: книги, дрехи,
дървета, домъ, училище и т. н. При това тия примйзри, които
са били взети-за обяснение на първото правило, полезно е да
се помнятъ като вече извйзстни, и за всичкитъ останали
случаи. Така въ диалектиката земаме (за примЪръ) „дърво“:
показваме рога му, различието му, причинитъ му, дъйствията
му. подчиненитъ и съподчиненитъ му понятия и т. н., пра-
вимъ опрЪдЪление и дъление на понятието и т. и.; по-
нататъкъ посочваме, на колко различни начини можемъ
да кажемъ нъщо за дървото, сетнъ, какъ чртззъ извъстно
умозаключение отъ това, що сме казали вече за дървото,
може ди се изведе и докаже друго и т. в. Ако така чрйззъ
единъ, два., три извъстни примЪра се обяснява приложението
на правилата, на дЪтето ще баде твърдъ лесно да върши
сжщото и въ всички други случаи.

и. 10. ПОдражанието трйзбва да се
държи строго о пргЪдписаната форма; по-кнсно
то може да биде по-свободно.

Колкото по-близко се държимъ до оригинала при съ-
ставянето на единъ повъ пръдметъ, толкова по-хубаво и по-
точно се отпечатва неговата форма: както монетитъ, потис-
нати съ единъ печатъ напълно сж прилични помежду си И

на своя печатъ. Скщото е и съ книгитЪконто се печататъ
съ металически букви, съ издЪлията отъ восъкъ, гипсъ, ме-
тали и т. и. Слйздователно, доколкото е възможно, и въ
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другитъ работи подражението тръбна да се държи строго о
оригинала, докато раката, разумътъ, езикътъ занкнатъ и
навикнатъ да се движатъ по-свободно и самостойно да тво-
рнтъ ЦОдобно. Напримъръ ония, които се учатъ на писмо,
трЪбва да зематъ тънка и донъйдъ прозирна хартия и да и.
турнтъ надъ образеца, който искатъ да подражаватъ: тогава
ще имъ баде лесно да възпроизведатъ чертитт. на прозирва-
щитъ се букви. Или се отпечатватъ образцитъ на чиста хартии
съ нЪкаква блЪдна боя, жълтеникава или канелена, та уче-
ницитъ, като се воднтъ по напечатаното съ писалка, потопена
въ мастило, да привикватъ да п0дражаватъ на сжщитъ тия
очъртанил въ сащата имъ форма. Така сащо и при упраж-
ненинта въстилъ може да се избере каква да е конструк-
ции, фраза, перИОДъ отъ нЪкой нисатель и да се дава за
съставяне съвършено п0добни примъри. Ако напримъръ се
говори: „Шива орат“ (богатъ съ срЪдства), накарваме уче-
ника като подражава да каже;„(11чез ппттогпш“ (богатъ съ
монети), „Шчез ресивйае“ (богатъ съ пари), „(През ресогйв“
(богатъ съ говедад, „дйчсв мйпеагиш“ (богатъ съ лозя) и т.
н.) 86). Ако Цицеронъ казва: „Ендешпз йп азгго1031а 111-
(11050 досйззйшошш 11отйппт, ГасПе ргЕтиз“ то, като се
ЦОДражава строго, може да се каже: „Сйсего йп е1очиепс1а,
5п61сйо доссйззйшогпш огагогиш, Еасй1е ргйшиз“ - „Раи1ив
йп арозйо1аш, 31161010 10135113 есс1е31ае, Ъасйе ргйшпз

, и т.
н. 87). Така и въ логиката на извЪстната дилема 88):сегаеили
день, или нощь:но сегае нощь, слъдоватолно не е день-
може да се противопоставятъ различни видове ирйзки про-
тивоположении: „Той е или невЪжъ, или образованъ; но
той е невъзжъ. слЪдователно не е образованъ“; Еаинъ билъ
или благочестивъ, или нечестивъ; но той не билъ благочес-
тивъ, слЪдователно и т. н.т 11. Формитъ, въ които ще се
движи работата трйбва да бждатъ по възмож-
ность съвършени, та они, който чръзъ п0дража-
ние, би ги прЪдалъ напълно,да може да се счита
съвършенъ въ своето изкуство.

Както никой не може да прокара права линия по крива
линейка, тъй и по иогръшенъ оригиналъ не може да се из-
върши добра работа. Затова трбзбва да гледаме, завсич-
китъ занятия „въ училището, на ивъобще въ

13
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акивота, да се намиратъ п0дъ рака истински, до-
стнпни, прости и лесни за подражаване образци:
били тъ отпечатъци, картини, рисунки, или кратки, ясни,
сами по себе разбрани, безусловно възрни прЪдписания и
правила.

Пи 12. Първинтъ опитъ за подража-
ние трйзбва да биде по възможность по-точенъ
за да не се отбиваме и въ най-малката чърта
отъ оригинала.

Разбира се, доколкото е това възможно. Но това е необ-
ХОДИМО. Всичко първоначално служи евкашъ за основа на
послгвидещето; щомъ е то здраво, ще може да се строи здраво
на него и останалото : ако се клати, ще се клати и
послЪидещето. И както лвкаритъ наблюдаватъ, че н е д 0 с-
тат ьцитъ на първото храносмилане не се от-
страннватъ при второто и третото, така и въ която
и да е работа първитв погрвшки биватъ вртздителни и за
всичко послвидещо. Затова и у 3 и к а и т ъ т ъ Ти мо те й”) изис-
квалъ отъ ученицитъ, които захващали да учатъ това из-
куство при другиго, двойно възнаграждение, като казвалъ, че
той трабва да работи двойно, понеже щвлъ да поправи
погрвшкитв на първото обучение и едва тогава щйлъ да
обучава, както трЪбва. Поради това трЪбва да се григкимъ
ученицитъ да усвонтъ напълно образцитв на своето изкус-
тво, като се опитватъ да ПОдражаватъ точно. Щомъ тъ над-
вилтъ таа мъчнотин, останалитъ ще се отстраннтъ отъ само
себе : така градътъ, чиито врати са взети, се намира въ
рнцдвтъ на побйздителя. Оттукъ сийдва, че трЪбва да се на-
зимъ отъ бързане, да не пръминаваме никога къмъ послсЪ-
пдещето, докато прЪдидещето не биде усв оено напълно здра-
во. Достатъчно бързо върви тоя, който никога
не се отбива отъ платя. Спирането, което се прави
за да се утвърдатъ добръ началата, не е задръжване,
а прйзкрасно съкращение, за да се надвие послЪ-
идещето лесно, бързо и възрно.

и 3. ПогрЪшкитъ трЪбва да се по-
правятъ отъ наблюдаващия учитель, но съ за-
бГХЗлъзкки, именувани у насъ правилаи изключе-
НИЯ ОТЪ правилата.
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Досега ние доказваХме, че въ изкуствата по-добрв е да
се обучава съ примЪри, отколкото съ правила. Сега ще при-
гбавимъ, че къмъ тЪхъ тргЪбва да се присъединят ъ
пръдписания и правила за водене на работат а
и за пръдпазв ане отъ погрЪшки, като посочимъ на-
.тледно, кое въ образеца лежи въ скритъ видъ, - и-
:менно: ОТГДЪ трГЪбва да захванемъ р аботата,
къмъ що тя тртзбва да се стреми, по кой начинъ
атръбва да се движи и защо всичко трйзбва да биде
именно така. И само това въ „крал на краищата може да
съобщи здраво знание въ изкуството, надеждность и иврность
въ подражението.

Тия правила обаче трГЪбв а да бндатъ по въз-
м-ожность кратки и ясни, за да Мама нужда да се
спираме на тЪхъ твърдъ дълго врЪме и щомъ са: усвоени единъ
.пкть, да бждатъ вссЪкога полезни, макаръ и да стане нужда
да се оставатъ на страна за нЪкое връме; сащо както на да.
лтето, което току-що се учи да ходи, ходилата принасятъ голъма
.полза, но по-сетнъ не му служатъ за нищо.

х 14. Съвършеното учение на из-
.куството се състои отъ синтезъ и анализъ Щ)).

СинтетичеекитЪ Че синтезътъ трйзбва да првобладава
“::ЕЙТЕЪИРЪТЗШШТТ тукъ, ние посочихме вече на примЪри, взети

честта-. отъ природата и механическата дЪйность, въ
У основно положение на ХУЕП глава ; а че въ повечето
случаи трлвбва да пръчхождатъ синтетически упражнения, по-
казватъ освйзнъ това и слдзднитйз точки:

1 1. ВстЪкждъ трйзбва да се захваща съ по-
.лесното: ние по-лесно разбираме родното, отколкото чуждото.

% 2. Авторитъ умишлено скриватъ своето
изкуство, така че ученицитъ въ началото едва-едва и даже
,.почти съвстшъ не си въ състояние да проникватъ въ него-
.вата тайна; а това тъ ще могатъ да ,сторнтъ слбздъ като
првдварително се упражнятъ вече до нЪкон стъпень въ най-
гпроститъ нЪща, които сами изнамиратъ.

з 3. Къмъ каквото прЪдимно се стрЪмишъ,
съ него прЪдимно трЪбва и да се занимавашъ. А нашата
,цълъ е, занимаващитъ се съ изкуствата да се приучатъ да се
стремим къмъ нови нзнамйранин, а не само да се ползуватъ
отъ готовитъ вече. (Ср. забЪлгвзаното за това въ У основно
положение на ХУШ глава). 13-
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Къмъ тЪхъ обачз

” 15. Но изобщо трЪбва да се прибави-.трчзбва. да. се присъеди-шъ “митически грижливъ анализъ на чуждитъ изнамирия и ра-
упрзжнепня. боти. Само оня знае добръ свои нжть, който

нЪколко пжти го е изх0дилъ насамъ-нататъкъ и знае нахо-
днщитъ се на него тукъ и тамъ пжтища и кръстопжтища,
а така сжщо и околнитъ пжтеки. Освтшъ това ндзщата се
ВИДоизмънлватъ разнообразно и до нЪкоя стъпень безкрайно,.
та всичко нито може да се вмйзсти въ извЪстни правила, нито
може да го обхване единъ отдъленъ умъ. Повече глави -
повече умъ: но всичко това нЪма да уСвоимъ, ако не го
изслйздваме грижливо, не се запознаемъ съ него и не раз-
виемъ навикъ да възпроизвеждаме тъкмо подобно, като му-
съревнуваме и по,!лражаваме.
Резултатът казаното. 16. И така ние ежелаемъ, въ вссЪко изкус-
тво за всичко, що трувбва да се извърши въ него, що о-
бикновено со извръшва и може да се извърши, да има ори-
гинали, или образци, пълни и съвършени съ упътвания и.-

правила, които разясняватъ, кое какъ е извършено и кое
какъ трГБбва да се върши, които ржководятъ въ опитванилта.
за подражение, които прЪдпазватъ отъ погръшки и ги попра-
внтъ тамъ, гдсвто такива се случатъ. Сетнъ нека учителитъ.
даватъ на ученицитъ се нови и нови примЪри. Всъки примъръ
ще трЪбва да се приспособява къмъ оригинала и ученикътъ,
като подражава на подобното, длъженъ е да възпроизведе
подобно. Най-сетнъ нека учителитъ анализиратъ съ ученицитт»
чужди работи (но само на знаменити художници)и ги съпос-
тавлтъ съ изученитъ оригинали и правила: отчасть за да.
се уасни тЪхното прилагане, отчасть за да се учатъ на из-
куството да скриватъ техниката. И само слЪдъ дълги уп-
ражненин отъ тон ВИДЪ ученикътъ ще бжде въ състояние да.
си състави тхотрЪбното сжждение за творенията и тъхната.
красота - били тъ негови или чужди.

Х! 17. Тин упражнения трЪбва да се.
пр0дължаватъ дотогава, докато изкуството несе обърне въ навикъ.

Защото само упражнението въ изкуството
може да създаде художникъ. “

ч 
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Глава двадесеть и втора.

Метода на езицитъ.
ВШ, „ „„ езици 1. Езицитъ се изучватъ не като часть
тРНбва да се учт- отъ образованието или мндростъта, а като

срЪдство да се добие образование и да се съобщава то на
другитъ. Затова трЪбва да се учатъ : не всички езици,
което е и невъзможно, сащо и не много отъ тЪхъ, което е без-
лезно, защото това отнима много врЪме, потрЪбпо за изуча-
ване на нтзщата ; но тръбва да се учатъ само необходи-
митъ. А необходими си: майчиниятъ език ъ за
домашна служба, с ъ с да д н и т а езици за сношаване съ съ-
създитъ, напримйзръ за полнцитъ тукъ 9“) такъвъ е ндзмскплтъ,
на друго мЪсто такъвъ е мадждрскинтъ. влаШкинтъ, турскиятъ
езици; а за четене книги съ научно съдържание, т. е. изобщо
за образованитъ хора, л а т и н с к и а т ъ, за философитъ и
лъкарптъ -- гръцкинтъ и арабск интъ, за богосло-
витъ -- гръцкинтъ и еврейскилтъ.
Потръбтмедасс 2. Не е потръбно да се изучава

изучава тт езикът всъки езикъ въ цъ лин му обемъ, допълно съвършенство” пълно съвърш енство, а само докол-
к 0 т 0 е и 0 т р а 6 е н ъ. НЪма напримдзръ нужда . да владйземъ
гръцкия и еврейския езици, като своя майчинъ езикъ, за-
щото нЪма хора, съ които би могли да говоримъ на тия
езици; стига да ги изучимъ дотолкова, че да можемъ да че-
темъ и разберемъ написанитъ на тия езици книги.

„ебивамсеушъ З. Изучванието на езицитъ
езицитъ безъ ниша-- трЪбва да върви рмка за ризка съ
изучването на нйзщата, особно въ юношкитъ години:
именно така, че толкова да изучваме нЪщата,
к ол к 0 т 0 и р ъ ч в т а, толкова да развиваме своето разби-
ране, колкото и своето изказване; защото ние образуваме
хора, а не папагали. както се каза въ У1 проблема на ХТХ
глава.
Лослъдъцт ьпрйздметптъ 4 Оттукъ слъдва п ъ р в 0, че думитъ
5533223? :::: не бива да се учатъ отдЪлно отъ къщата,

книги. понеже послЪднитъ не сжществуватъ от-
дГЪлно, на и не се разбиратъ: но споредъ връзката си се
появяватъ тукъ-тамъ, произвождатъ такъво или инакво дГЪй-
ствие. Това съображение именно ни накара да издадемъ
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Врата на езицитъ 92 ), гдЪто думитъ, съединени въ изрече-
ния, едноврйменно съ това изказватъ и връзката на нсЪщата.
и (както се мисли] не безъ успЪхъ.
2. З„аенсто „„ езика „, 5. Оттукъ слйздва, че никой наша.
целия му 06 мъ не е нугкда да знае кой да е езикъ въ цЪлия мунеобходимо за. никого.

обемъ, и смЪшно и наивно би било, ако нв-
кой се стреми къмъ това. Защото самъ Цицеронъ не-
с знаялъ латинския езикъ [въ който той се счита за.
най-висшъ образецъ) в ъ ц а л и я м у о"б“е м ъ, п 0 н е ак е той.
признава, че не му били познати техническитъ.
и зрази на зан аятчиитъ *“); на и разбира се, защото.
той никога не е влизалъ въ такива близки сношения съ.
обущаритъ, съ кожаритъ. за да се запознае напълно съ тък-
нитъ работилници и научи имената на нЪщата, които се-
срйзщатъ въ тъхнитъ занаяти. Па и за какво ли му е трйб»
вало всичко това?
ПО-сеттшнт обрд- 6 На това не обърнали внимание ВЪ-ботвачн на, „Вратз на.

е;„,ц„.,ъ..(доцем„й,к„„ кои по-сетнЪшни обработвачи н а.
перъ „ др.) постта н аш а т а В р а т а, които захванали да я по-неразумно; ЗЗ-ТОВЗ: авто- „„„ не довърши „„ пълнятъ съ наи-рЪдки думи, означаващи не-
хвенатия тъпеготрудъ достжпни прЪдмети за дЪтското схващане..„Прустътъна латинския

езикъ“. Вратата тръбна да биде врата; това, ЩО-
лежи задъ нея, трйзбва да се запази за въ бндаще, особно.
онова, което или не се срЪща съветъмъ или, ако се сразща, мо-
ще да се намЪри въ различнитъ пособия (вокабуларитъ, рЪЧ-
ницитъ, сборницитъ и др т.). Поради това азъ и оставихъ.
незавършена книгата Прустътъ на латинския езикъ,
(която базхъ захваналъ да съставямъ отъ устаръли и по-малкО-
употртзбявани думи).
3. дъжд „и, „, „е 7. Трето, оттукъ слъздва: ч е д ъп ат а.титтъ СЪ АЪТСКО- трЪбва да раз виватъ както своетото; нЪма. защо да се , .

„„шъ тъ „, Цицеропа р а 36 и р а н е, т а к а и своя говоръ върху
И други този, додЪто онова, що подхояъда на дсЪтскатане поотраснатъ. възрасть, катооставятъзапо-зрЪлиг0дини свойственото на възрастнитъ. НапустО-
би било да се даватъ на дГЪцата Цицеронъ и други велики
писатели, които разсаждатъ за -прЪдмети, стоещи вънъ отъ.
границитв на дЪтското разбиране. Защото, ако ти“; не разби-
ратъ съдържанието, какъ ще постигнатъ изкуството да го!--
изкажатъ съ ПОДХОДНИ думи? По-полезное вмЪсто да се упо-

Ъ
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трЪбява връмето за не дотамъ високи пртВдмети, 3 а д а с е

ра звиватъ постъпенно, както говорътъ, така и

разбирането. Природата не прави скокове; не ги
прави така сащо и изкуството, когато подра-
ж а в а п р и р о д а т а. Дътето първенъ трУЪбва да се учи да
ХОДИ, послъ да играе; първенъ да язди на тояга, послъ да
се пери на гордъ конь; първенъ да бъбри, послъ да го-
вори: първенъ да говори, послъ да държи разни. Ц иц е р онъ
казва, че то й не може да научи да държи ръчи
оня, който още не умйзе да говори. (Циц. За орат.1П*.
Ос,“ прав„“ „нощ„ 8 . Що се отнася до полиглоти ята, т.
телно изучвапето на е. до изучването на различни езици, на-
рашчшъ езици. шата метода може да го съкрати и облегчи,

за което ние даваме осемь правила,
(|. 9. ВсЪки езикъ трйзбва да се изучава

0 т д ъ л н о.
Първенъ, разбира се, м а й ч и н и я т ъ е 3 и к ъ; слйздъ

него тоя, който се употрйзбява намъсто майчиния езикъ,
именно езикътъ на съсЪдитъ (н а р о д н и т н е 3 И Ц И с и о-
редъ мене тръбна дасе учатъ прЪди научнитъ
ези ци): слъдь това л а тинския т ъ, най-носят. гръ ц-
киятъ, еврейскиятъ и т.н. - всйзкога единъ слъздъ
другъ, никога едновртзменно: инъкъ единътъ ще бърка на
другия. Но най-сетнъ, когато всички езици благодарение" на
навика се утвърдяватъ, къ могатъ съ полза да се съпоста-
вятъ въ сравнителни разчници, граматики и т. н.

П-
. 10. За всЪки езикъ трйзбва да

има отредено извйзстно врЪме, за да не правимъ отъ
второстъпенното дъло главно и да но губимъ за думитъ
врЪмето, потрйзбно за изучване праздметитъ. Понеже м а й-
ч и н и я т ъ е 3 и к ъ стои въ пръка връзка съ нъщата,
които постъпенно се разкриватъ пръдъ познанието, т 0 з а
него по необХОДимость си потрЪбни нгЪколко
г о д и н и, приблизително отъ осемь до десеть, - слъздова-
телно цЪлото дйзтство съ часть отъ отрочеството. СлЪдъ това
може да се прЪмине къмъ нЪкой другъ живъ езикъ, отъ
които всйзки може да се изучи доста добри в ъ п р о д ъ л -

ж е н и е и а е д на г о д и н а ; занятията съ латинския езикъ
могатъ да се свършатъ въ двъ г0дини, съ гръцкия - въ
една, съ еврейския - въ иоловинъ гоцина. "
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ш. 11.Встзкиезикъ трфбва да се изучваповече чртззъ практика, отколкото по правила.

Т. е. по възможность чртззъ по-често слушане, Четене,
прЪпрочитане, прЪписване, устно и писмено подражаване. Ср.
казаното въ 1 и 11 положения на пръдидещата глава.

ш. 12.Привсетоваправилататръгбва
да подпомагатъ и да затвърдятъ практиката,
както това е изложено въ второто и другитъ положения на
прйздидещата глава. Това е особно важно въ научнитъ езици,
които по необХОДимость се черпятъ отъ книгите; но са-
щото е и въ живитъ езици: защото и италиянскиятъ, и
френскиятъ, и нъмскиятъ, и чешкиятъ, и маджарскиятъ
езици могатъ да бкдатъ подведени Подъ правила, както вече
и е направено.

у. 13.11равилатана езика тръбва
да иматъ граматически, а не философски ха-
р а в т е р ъ.

Т. е. тъ не трЪбва да са. тънки изслфздвания за съот-
ношението и произхода на думитъ, изреченията, съедине-
нията, защо това тръбна да бжде така, а не инакъ, но ясно
и просто да излагатъ това, което е въ сжщность и какъ се
извръшва то. Тънкото разглеждане на причинната връзка,
на сходството и несходството, на аналогията и аномалията,
които се проявяватъ въ думитъ и прЪдметитъ, е работа на
философа, а за филолога това е само една спънка.

и. 14. За норма при излагане пра-вилата на новъ езикъ тръбва да служи изуче-ниятъ по-рано езикъ, така че само дасе посочи
разликата между тоя и другия.

Да се повтаря общото на двата езика не само е без-
полезно, но дори е врЪдно, защото обемътъ, който се по-
казва по-голъмъ отъ сжщинския, и по-голЪмото отклонение
правятъ на ума мъчително впечатление; напр. въ гръцката гра-
матика нъма защо да се повтаря опрЪдЪлението на сжществи-
телното, глагола, падежа. връмената, или нищо ново несъдър-
жащитъ синтактични правила и д. т., защото се пръдполага,
че тъ се знаятъ отъ по-рано. Поради това въ нея тръбна да се
помазсти само онова, съ което гръцкиятъ езикъ отстъпва отъ
употръбението на познатия вече латински езикъ. И тогава
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гръцката граматика ще може да се изложи на нЪколко
листа; и всичко ще биде много по ясно, по-лесно, по-точно.

т. 15. Първитъ упражнения въ но-
вия езикъ тръбва да се движатъ въ крмга на
познатъ вече материалъ.

Въ такъвъ случай не ще е потрЪбно да устремимъ вни-
манието си едноврйзменно и на думите и на прЪдметитъ, и
съ това да го разтройваме и ослабваме, а само на думитъ,
за да ги усвоимъ по-скоро и по лесно. Такъвъ материалъ
мозке да се даде било отъ нЪкоя глава изъ катехизиса, било изъ
библейската история, било най-сетнъ що-годъ ДРУГО, доста
познато. (Може би ще прилЪгатъ нашето Пръдверие и на
щата Врата; впрочемъ тия книги повече ги бива за зауч-
ване наустъ поради краткостьта имъ; а тъ са полезни за
четене и прйзпрочитане, че често се повтарятъ едни и
снщи думи, които поради това по-яко се усвояватъ отъ
разума и паметьта“. „

уш. 16. Всички езици могатъ да.
се изучатъ по една и снща метода.

Това се постига именно чрЪзъ практика и съ приба-
вяне на най-лесни правила, показващи само разликата
меящу познатитъ езици; слъдъ това чрйззъ упражнения на
познатъ материалъ и т. н.

За изучване на езицитъ въ съвършенство.
наша нужда., езиц „и. 17. Въ началото на главата ние споме-
да. се изучватъ, тъй да. ,

се каже, “ съвършен- нахме, че не бива съ еднаква точность да
ство, ватъ два; нзуч- се изучаватъ всичкитъ езици, съ които ще“не” "“ “"М”“ "ръ" имаме да се занимаваме. Г р и ак л и в 0 т р в 6 в а
минава чрЪзъ чегири

стжпала. да изучваме само майчиния и ла-
тинския езици, за да ги владЪемъ напълно.

Изучването на езицитъ по такъвъ начинъ може да се

раздъли на четири възрасти:
Първа 5.3 дътската, бъблеща 3 53: е: какъ да е

Втора %
отроческата, полрастваща, о в: % правилно.

Трета % юношката, цъвтеща, % 5 % красиво.
Четв 5 мишката, силна, % >. 3 енергично.

ЗаЩо така? 18. Правилното движение е възможно само
посгъпенно; инакъ всичко се смЪсва, забръква, и разбива,
както често опитваме това на себе си. По тия четири сти-
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пала ще може твърдъ лесно да се в0дятъ изучващигъ ези-
цитъ, ако бкдатъ съставени риковолства годни за това:
именно, отчасть учебници за ученицитъ, отчасть ри-
ководства за учителитъ, и еднитъ и другитъ кратки и
методически.
Четири види учебници 19. Учебницитъ трЪбва да бмдатъ че-

заезнцнтъ. тири вида споредъ четиритъ възрасти:
1 Првдверие (Уезйьпапш)
П Врата (Задна)
П1 Жилища (Ра1ас1иш)
ПГ Съкровищница (ТЪезапшв)
! Правдверяе. 20. ПрЪдверието тръбна да сЪДързка мате-
риалъ за дътски разговоръ, нЪколко стотинъ думи въ видъ
на кратки изречения, съ присъединение къмъ ттжъ табли-
цитъ на склоненията и спреженията.

П Ррата. 21. Вратата трйзбва да съдържа всички
употрувбителни въ езика думи, около осемь хиляли, въ видъ
на кмси фрази, въ които се говори за прЪдметитъ въ проста.,
достнпна форма. Къмъ това тръбна да се прибавятъ каси и
ясни граматически правила, които въ общоразбрано изло-
жение да даватъ правилно (и Бърно) указание, какъ да се
произнасятъ, пишатъ, видоизмънятъ и съединятъ думитъ на
дадения езикъ.
шжнлище. 22. Жилището тръбна да съдържа всЪкакъвъ

ВИДЪ бесЪДи за всевъзможни прЪдмети, които бесйзди даватъ
богатъ материалъ за всъкакъвъ вщъ изречения и отбрани
изрази. за които се забълъзва на полето на книгата., отъ
кой писатель са зети; въ заключение трЪбва да се придадатъ
още правила, какъ да се видоизмъняватъ и украсяватъ об-
ращениата и изреченията но хиляди начнии.
ту, Съкровищница. „„ 23. Съкровищница ще наречемъ самитъ

писатеш класически автори, чиито съчинения съдър-
жатъ дълбоки сполучливи мисли за всевъзможни прйздмети съ
прЪдварителни правила за наблюдение и събиране характерни
изрази и за точно прЪдаване на Идиотизмитъ (което е осо-
бено важно). Отъ тия писатели нЪкои тръбна да се избератъ
за четене въ училището, за други трЪбва да се състави спи-
съкъ, та, ако слъдъ това нЪкой би ималъ врйзме или гке-
лание. да чете изпъло писателитъ по тоя или оня въпросъ,
да знае, „гдъ да търси.

]на езика (напримйръ на
*латинския)съ относещи-
тъ се тукъ пособия.



дилактика 203

Пособия 24. Пособия наричатъ тия книги, които об-
легчаватъ и правятъ по-плодотворно ползуванието отъ учеб-
ницитъ, а именно:

|. 1. Къмъ ПръДВЪрието се притуря малъкъ.

рЪчникъ отъ майчинъ на латински и отъ латински
на майчинъ езикъ.

Н- П. Нъмъ Вратата се притуря етимо-
логически вокабуларъ отъ латински на майчинъ,

езикъ, който да СЪДързка разпространението на кореннитъ
думи чръзъ произволни и сложния да обяснява тъхния сми-
сълъ и значение.

ш. ТП. Еъмъ Жилището-фразеологически рЪч-
никъ; на майчинъ за майчиния, на латински за
латинския езикъ (и въ случай на нузкда на гръцки за.

гръцкия езикъ), който да съдързка различнитъ обрати на рЪчъта,
сиионимитъ, които украсяватъ рЪчьта и описателнитъ изрази,

"

които се срйзщатъ разхвърлени въ самото Жилище, съ по-
сочване на мъстата, гдйзто се намиратъ такивато изрази.

ту. ПГ. На Съкровищницатанай-сетнъ може
да се придаде Всеобщъ промитуаръ 94), който така
пълно изчерпва всичкото съцързкание на двата езика (на
майчиния и латинския, а слъдъ това на латинския и гръцкия),
че да може да се кантари почти всичко и всичко да върви
въ строго паралелно отношение; прЪкиятъ изразъ да се

прЪдава съ прЪкъ, првиосниятъ - съ прЪносенъ, шегови-
тиятъ - съ шеговитъ, пословицата - съ пословица и т. н.
Защото невйзроятно е, езикътъ на кой-да-е нарОдъ да биде
толкозъ бГЪденъ, че да нЪма достатъчно думи, обрати, изре-
чения и изрази, стига тъ да бидатъ разположени въ редъи
ПРИГОДВНИ къмъ латинския езикъ или поне да се намиратъ.
подъ рика за оня, който умъе да подражава и да възпроиз-
вожда отъ падобното подобно.
ТакъвъПромтуаръ нъ; %. До сега ние итзмаме такъвъ всеобщъ
на., като изключим +. ».» * ...„пт „, полския промитуаръ. Наистина Г р и г о р и и Ъ н а ни и,

езумъ г-Кнапия. полски езуитъ. е принесълъ голйзма услуга
на своя народъ съ своята „Полско-латино-гръцка Съкровищ-
ница“, но се пакъ на неговия трудъ недостигатъ три
условия: първо, той не е събралъ всичкитъ думи и обрати
на майчиния езикъ; второ, той не е спазилъ при това оня
редъ, за който ние говорихме, за да отговаря една дума
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на друга, прЪкото на празното, прЪносното на прЪносното,
остарвлото на остарЪлото (доколкото това ”е възможно): а
тъкмо тогава биха изпъкнали равномйзрно особеностьта,
блЪсъкътъ и пълнотата на двата езика. Той туря при
всйзка полска дума и обратъ нЪколко латински, когато пъкъ
ние зкелаемъ, всгвко едно да се пръдава само съ едно и
всичкитъ хубави обрати на латинския езикъ да се пръг
даватъ и на нашия езикъ; тогава тоя Промитуаръ би слу-жилъ като отлично пособие при пръвегкдане на всевъзможни
книги отъ латински на майчинъ езикъ и наопаки. Трето,
ние очаквахме отъ Съкровищницата на Енапия по-голъма
грижливость въ послЪдовното разпреЪдаЗляне на фразитЪ: не е
тръбвало да се трупатъ въ такъво безредие, но изпърво
тртзбваше да се дадатъ прости, исторически формули за
разказване; послъ по-изразителни за ръчи; най-послъ по-въз-
вишени, силни и необикновени за поетически произведения;
въ заключение -- остарйзли.

26. При все това подробното разяснение на начина за
изработване ПОдобенъ Всеобщъ промптуаръ ще отло-
зкимъ за друго връзме, снщо и за особния начинъ и харак-
теръ за изработване на ПрЪдворието, Вратата, Жи-
лището и Съкровищницата - за безпогрЪшно до-
стигане на отбйзлаззаната отъ насъ цЪль: изучването наезикъ въ съвършенство.

Особното разсизкдаване по тия въпроси се отнася вече
до специалната уредба на класоветъ. 

Глава двайсеть и трета.
Метола за обучение въ нравстеность.

Всичко ткръдидещо е 1. За по-успъшното обучаване и изучване
ШШШПЕТОЗЕЕДВЗ на наукитъ, изкуствата и езицитъ се каза
ноетьтаиблагочеетието доста. По това твърдъ е умЪстно да при-
помиимъ думитъ на Сенека (въ 88 писмо): Всичко това
ние сме длъжни не само да учимъ, но и да усвоимъ,
защото всичко, това слузки само за п0дготовка къмъ нЪщо
по-голъмо, и както той казва, това е за насъ само на-
чало,.а не истинска работа. А въ що се заключава ис-
тинската работа? Изучването на мкдростьта, което

.:»
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нивъзвишаваиправи мгижествениивеликодушни,
т. е. онова, що по-горъ охарактеризувахме съ думитЪ: нрав-
ственость и благочестие, - качества, благодарение
на които ние наистина се въздигаме надъ останалитъ тво-
реннн и се приближаваме къмъ самия Богъ.
Това „аман се.обър- 2. СлЪдователно тргЪбва по възможность.“е“ изкуство“ повече да се грижимъ да се изработи въ

съвършенство изкуството за насаждане истин-
ска нравственость и истинско благочестие
ида се въведе то въ училищата, за да станатъ тъ
наистина „работилници за хора“, както ги наричатъ.
1Цестнайеетьправнла. 3. Изкуството за нравствено,

заизкутотодасеобу- образование има шестнайсеть ос-
ЧШ “ праве1веность. новни правила; отъ ТЪХЪ първото е:

1. ТрЪбва да се всаднтъ въ сърдцата. .
на младежитъ всички добродйътели безъ изклю-
чение.

Ако отъ това, що е честно и нравствено, се извади ма-
каръ що-да-е, ще настане празнина и ще се наруши хар-
монинта.

г. 4. А пргЪдимно да се всадятъ основ-
нитъ или тъй нареченитъкардинални добр0дтг
тели: мждрость, умвреность, мъжество, и справедливость,
за да не се въздигне зданието безъ основи и да не се кла-
тятъ на подпоритъ си, лошо закрЪпенитъ му части.

Ш Е). Мадрость ще почерпнтъ младежитъ
отъ доброто прйзподаване, като познаитъ ис-
тинскитъ различия на назщата и като сравня-
ватъ тъжното достоинство. .

Защото вЪрното смждение за нйзщата е истинската ос-
нова на всЪки добрОДЪтель. Пръкрасно говори Вивесъ: Ис-
тинската мъдрость се заключава въ безпогръш-
ното сжждение за нЪщата: за да считаме всЪко-
нЪщо за такъво, каквото е, за да не тичаме
подиръ долното, като педиръ безцйзнно,ил;а не
отхвърлямедрагоцчзнното като долно,да не ху-
лимъ достойнин за похвала и да не хвалимъ до-
стойнинзаукоръ.Товаекоренътъна всйзки видъ.
грйзшкиизаблузкдения въ човйзшката душа.инъма
нищопо-гибелновъчовтзшкиязкивотъотъонова.
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изопачение на сиждението, когато хората пт.-нятъ нйзщата не по тъхното достоинство. По-
”ради това (продължава той) нека всичкиотъ дътин-ство се приучатъ да иматъ за нйзщата пра-вил ни сиждения, които зрйзятъ съ врйзме;нека
дйзцата улавятъ правото, избСЪгватъ изврате-ното, за да стане навикътъ да постапчватъ пра-вилно като тъхна втора природа и т. Н.

И. 6. На умЪреностьвъ храна и питие, въ
сънь и будность, въ работаи игри, въразговоръ
и мълчание трЪбва да учимъ дЪцата прваъвсичкото врйзме на възпитанието.

При това всЪкога трвбва да се напомня на младежитъ
златното правило: Нищо на дъ иврата, т. е. никога да
не се отива до првсищане и отвръщане.

у. ?. На мъжество тъ трЪбва да се нау-чатъ, като побъгкдаватъ себе си, т. е. като обув-
.даватъ желанието да тичатъ или играятъ не
въурочноврЪмещатоси сдържватънетърптшието,
негодуването,гнЪва

Основа на това трвбва да тури навикътъ да постни-
ваме въ всичко обмислено, нищо да не вършимъ подъ вли-
янието на страстьта или въ порива си. Човъкътъ е ра-
зумно смщество; затова той тръбва да привикне да се
води отъ разума, като обмислюва при своитъ поставки, що,
защо и какъ въ дадения случай да постлани правилно: така
че човвкъ наистина да биде госп0дарь на сво-
и тъ дъйствия. И понеже дЪцата не са способни (поне
не всички) всЪкога да се държатъ до такъва стъпень обмис-
лено и разумно, то при обучението имъ въ мажество и
самовъздързкание прЪкрасно срЪдство би било, ако се ка-
ратъ да изнълняватъ не своята воля, а волята на другиго
като покорно се подчиняватъ въ всичко на по-горнитъ.
“Ония кои то добрйдресиратъ коне, казваЛактанций95)
първенъ ги учатъ да се подчинятъ на юздата;
слЪдователно който се залавя да възпитавадъца,
първо трЪбва да ги приучи да се покоряватъ на
думитъ. (), каква велика надежда е основана на това-на-

.дежла да се докаратъ отново въ по-добро състояние човкЪ-
шкитъ безредици, отъ които е пъленъ свътътъ, ако всички

.
.
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тъкмо отъ деня, когато стхпватъ въ живота, взаимно от-
стжпятъч единъ на другиго и всички изпълняватъ своитъ
длъжности съ потрЪбното разбиране.

и. 8. На справедливость младежитъ ще
се научатъ, като не оскърбяватъ никого, като
отдаватъ всЪкиму, каквото му се пада. като из-
бтшватъ лъжата и измамата, като се показватъ
услужливи и любезни.

Въ това както и въ гортшоменатото, трЪбва да ги ри. ко-
водимъ по ония пятища и начини, които ще бмдатъ посочени
въ слйздващитъ правила.

.

УП- 9. Видоветъ на мнжествето си: че-
стно праВОДушие и издръжливость въ труда,
което е особно необхоцимо на младежитъ.

Понеже животътъ ще трЪбва да се прЪкара въ ра-
бота и въ сношения съ хора, то трйзбва да научимъ дъната
да се не боятъ отъ човтзшки лица и да вършатъ всЪка
честна работа, за да не станатъ саможиви, мизантропи, ту-
неядци, безполезенъ товаръ на земята. ДобродЪтельта се

развива чрЪзъ дЪла, а не чрйззъ думи.
уш 10. Праводушието се постига чръзъ

често събиране съ честни хора и чрГЪзъ изпълня-
ване пръдъ твхнитъ очи все възможни поржчки.

Аристотель така възниталъ АлексаНДра, че той на два-
надесетата си година вече умЪялъ да се отнася съ разни
хора, съ царе и съ посланици отъ царе и народи. съ учители
и прости хора, съ граж дани, съ селяни и занаятчии, и за
всбзко зачекнато дйзло е могълъ да прЪдложи разуменъ
въпросъ и да даде разуменъ отговоръ. За да се учатъ всички
съ успйзхъ да п0дражаватъ на това, благодарение на нашето
всеобхватно възпитание, тръбна да се съставятъ правила за
отнасяне и да се бди, дъната да се обръщатъ учтиво
и войни день да бесйдуватъ за различни прЪдмети съ учи-
телитъ, съ другаритъ, съ родителитъ, съ слугитъ и съ други;
а слъздъ това и учителитъ са длъжни да обръщатъ внимание
на това, щото да умйзятъ да насочатъ въ правия пкть вота-
киго, въ когото забЪлЪжатъ разпуснатость, или необмисле-
ность, или грубость, или дързость.

гх- 11, Младежитъ ще придобиятъ из-
дръжливость въ труда, ако бждатъ постоянно
заети съ нЪщо сериозно или забавително.
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За постигане на цъльта е се едно. какво и защо се

върши, доста е да се извърши работата. И въ забавленията
може да се научи онова, което ще принесе полза въ сериоз-
нитъ минути на живота, когато врсЪмето и обстоятелствата
ще изискватъ това. Понеже дЪйствието се учи съ
дтзйствие (както вид!;хме това на мъстото му), то и на
трудъ хората се учатъ, като се трудятъ, тъй
че постоянното (но умърено) занятие на ума и тъчлото се
обръща въ прилежание и прави празностьта несносна за
работния човъкъ. Ето именно тука се оправдава изречението
на Сенека; Благор0дниятъ умъ се храни съ трудъ.

х. 12.Особно трЪбва да се внушавана дънатасрОдната на справедливостьта добро-
дтзтель, готовносдь истремезкъ за дауслузкватъна други.
. Въ нашата покварена прир0да се гнъзди единъ омра-
зенъ порокъ -- себелюбието, подъ чието влияние всъки
желае, щото хората да се грижатъ изключително за него,
и не обръща внимание на онова, що става съ другитъ. Това
именно служи за изворъ на разнообразни неуредици въ
човдзшкото общество, защото войни се занимава само съ
своето благосъстояние, безъ да обръща внимание на общото
благо. Поради това тръбна усърдно да се раз-
крива пртЪдъ младежитъ истинската цъль на
нашия животъ, именно, че ние сме родени не само за
себе, но и за Бога и за ближния т. е. за човйзшкото обще-
ство; та, като се възпитаватъ въ това сериозно убтккдение,
да навикватъ отъ малки да подражаватъ на Бога, на ангелитъ,
на слънцето и на другитв благороцни създания, т. е. да се
стараятъ съ своитъ услуги да принесатъ полза,
колкото е възможно, на по-голъмо число хора.
Само тогава ще настане пълно блаженство въ обществе-
нитъ и частни работи, когато всички ще умЪятъ и ще
искатъ да работятъ за обща полза и всЪкндъ ще помагатъ
единъ другиму. Но ще умЪятъ и ще искатъ само наученитгв
на това.

кг 13. Наставлението въ добродйз-тельта трсЪбва да се започва отъ най-ранна въз-
расть, прЪди порокътъ да е завладълъ душата.

.:»
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Защото ако не засЪешъ полето съ добро сЪме, по него
ще израстнатъ трЪви, но какви ? Плъвели и всЪкакъвъ бу-
ренъ. Ако ли пъкъ речешъ да го обработишъ, както трвбва,
то работата ще върви по-лесно, и ти ще имашъ повече на-
денъда да очаквашъ жетва, когато го посвешъ и забранишъ въ
самото начало на пролътьта. Мн 0 г 0 3 н ач и н а в и к ъ т ъ
придобитъ отъ най-ранна младость, защото

дълго връме сндината запазва миризмата, съкоят 0 е била напълнена изпърво.
хп. 14. НадобрОДЪТели хората се учатъка то постоянно дъйствуватъ справедливо.
Въ главитъ ХХ и ХХ1 ние видъхме, че това, що

трйзбва да се учи, се изучва чрЪзъ познание, а това, що
тртвбва са се върши, ,

- чрЪзъ дЪйствие. Слйздователно
както дъцата се научватъ лесно да тичатъ, тичайки, да го-
ворятъ, говорейки, да пишатъ, пишейки и др. т., така са що
тъ се научнатъ н а покорность, покорявайки со,
на въздържание, въздържайки се, на търпъние,
т ъ р И тъй к и и др. т., само да има кой да върви напрЪдъ
съ дума и примйзръ.

хш 15. тъ постоянно трЪбва да гледатъ
примгВри отъ редовенъ животъ на р0дителитъ,
к ърмачки тъ, учителитъ. другаритъ.

Дъцата са: като маймунитЪ; тъ дазке безъ всъко п0д-
бузкдане обичатъ да подражаватъ всичко, що виждатъ, и доб-
рото и лошото; затова тъ се навикватъ по-рано да п0дра-
зкаватъ, отколкото да познаватъ. Азъ пщразбирамъ при това
както живитъ примъри, така и заетитъ изъ историята, но съ
прЪдимство живитъ, защото послЪднитъ дтзйствуватъ по-прйзкои по-силно. СлГЪдователно, ако допуснемъ отъ една страначестни родители, като строги пазители на домашния редъ,
отъ друга - избрани учители, прославени съ безукорностьтана своитъ нрави, ние ще имаме прЪкрасно срЪдство да въз-
питаваме ученицитт. въ духа на истински нравственъ животъ.хт 16.Но къмъ примЪритъ трЪбвада се
прибавятъ прЪдписания и житейски правила.

За да се поправи, допълни и закртзпи поражението,
(Ср. казаното за това въ деветото правило на ХХ1 глава).
Такива прЪдписания за живота лесно могатъ се избра изъ
Св. Писание и изреченията на мъдрецитъ. Н а и р и м +. р ъ :

14
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защо и какъ трЪбва да се запазимъ отъ зависть-
та? съ какво ормзкие трЪбва да бранимъ своето
сърдце отъ скърбь и всЪкакви човъшки несго-
ди? Накъ да се умЪрива радостьта? по какъвъ
начинъ да задържимъ гнйва, да изгонимъ пръ-
стмпната любовь? и др. и. - разбира се, като се съ-

образнваме съ възрастьта и общото развитие.
ху 17. Неуморно трЪбва да пазимъ дъ-

цата отъ сношение съ лоши хора,аа да ги празд-
пазимъ отъ зараза.

Злото, благодарение на нашата покварена природа, при-
хваща по-лесно и се задръжка по-ико. Затова нуждно е

всйзкъкъ да се отдалечатъ отъ дтщата всички пов0ди къмъ

нравствена развила; къмъ такивато спадатъ: "л ошо дру-
гарство, срамотни думи, празни и безсъдържа-
телни книги (примйритъ на порока, минатъ ли прЪдъ
нашитъ очи и достигнатъ ли до нашитъ уши, си отрова на
душата), наноконъ празность, за да не би дъната отъ наз-

мане що да правятъ, да се научатъ да постмпнтъ лошо и да

затнннтъ умствено. По-нобръ е постоянно да ги занимаваме
съ сериозни и забавителни пръдмети, само не бива да доз-
волнваме празностьта.

7

хил 18. И понезке ние едва ли можемъ да

бндемъ по нйзкой начинъ дотолкова пръдвилд-
ливи, че да не се вмъкне нищо лошо, то безус-
ловно е необХОДима дисциплина, за да се про-
тивостои на злитъ нрави.

Нашинтъ врагъ сатаната ни дебне не само тогава,

когато спимъ, но и тогава, когато сме будни; и въ онова

връме, когато ние съземъ дори стмето на духовната нива,
той се вмъсва и разсЪйва посрйздъ тЪхъ своитъ плйзвели,па
напоконъ и самата наша покварена прир0да се издава ту
тукъ, ту тамъ, така че безусловно необходимо е съ сила да

се противоцгнйствува на злото. А да се противофйусвува на.

злото може съ дисциплина, т е. съ строги мъмрсния и и-
зискванин, съ думи и удари, наспроти както го изисква ра-
ботата; ”но всъкога веднага слъздъ простъпката, за да се

задуши зрЪещия порокъ въ самия зарошшъ, или още по-
добри, ако е възможно, да" се изкара направо съ корена.
Слйздователно въ училищата тръбва да царува

»
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.дисц иплина не толкова поради наукитъ (които
при правилна мет0да съставятъ за човЪшкия духъ залъгване
си уовлетворение), кол кото заради нрави тъ.

Прочее за дисциплината ще говоримъ по-сетнъ въ
ХХУЕ глава.  

Глава двайсеть и четвърта.
Метода за внушаване благочестие.

твЪзиожно-шепзучва- 1. Макаръ благочестието - даръ Бо-
“::“..“2055553ТЗ”,??? жий, и да се изпраща отъ небето подъ рн-

куствепа метода? ководството и наставлението на Св. Духъ,
но прЪдъ видъ на това, че Св. Духъ дънотвува Съ обикно-
вени срЪдства чрЪзъ обикновени. посрЪдници и за това Си
избира за служители родителитъ, учителитъ, служителитъ на
църквата, та, трудейки се, да насаждатъ и поливатъ нивата
на рая (1 Нор. Ш, 6, сам.), напълно естествено е за по-
слГЪднитъ да знаятъ, въ що се състоятъ тЪхнитъ длъжности.
що тръби „ се Ш, 2. По-прЪди посочихме какво споредъ
бира тцъ

импдоблаго- нашето мнЪние спада въ понятието благо-
честме. честие, именно нашето сърдце (слЪдъ ус-

вояване върни мисли за прЪдмета на вЪрата и религията)
„да разумъе да търси Бога всйзкмдъ (когото Св. Писание
нарича Съкровенъ - Ис. 45, 15, НеВИДимъ царь - Евр.
11. 27, т. е такъвъ, който се е облГБкълъ съ покрова на

ьсвоитъ творения и, приситствувайки невицимо въ всичко ви-
димо, управлява невидимо всичко); да Го намира навсЪкндъ
и да слйздва 1подиръ Му, всйзкмдъ да Го достига и да се
радва за Него.
”Трпусловияня и в. Първото се достига съ разума,
второто - съ волята; третото - съ радоствта
на съзнанието.

Значението му. 3. Ние търсимъ Бога, като забЪлъзваме
.въ гсичко сътворено дири на Божеството. Ние слъздимъ
Бога, като се оставяме въ всичко всецйзло на Неговата воля,
както въ нашитъ костмпки, така и въ прйзнасянето на онова
което ще Му „е угодно да ни изпрати. Ние се радваае на
Господа, като намираме въ Неговата любовь и милосърдие
такъвъ великъ покой, че за насъ нйзма нищо по-желателно

144"
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на земята и на небето отъ самия Богъ, нъма нищо по-
приятно отъ мисъльта за Него, нищо по сладко отъ Неговата
слава, така че нашето сърдце се топи отъ Неговата любовь.

триизвораптрпачина 4, Такъво душевно настроение ние чер-
да се черпи от“. пимъ изъ три извора и три начина или чръзъ

три станала.
„„ „„ „ша „ 5. За извори служатъ: СВ. Писание,.

Саовото Нож н е, кОь то
се проявява въ „оре- СВЪТЪТЪ, ние самить. Въ първия случай --
“*ЩДДЕДТШЩ думитъ, въ втория - творенията, въ тре-

тия » инстиннтътъ. Че отъ Св. Писание.
черпимъ познание и любовь къмъ Бога, е вънъ отъ всйзко
съмнйзние; че чрЪзъ свйзта и чрйззъ мадро разглеждане
въ него чуднитъ Божии творения се проникваме отъ чув-
ство на благочестие, за това са свидътели самитъ езичници,
които чрйззъ просто разглеждане на свйзта см дохождали до
почитане на Божествения Промисълъ. Това става явно отъ при-
мЪра на Сократа, Платона, Епиктета9“), Сенекаи
други, макаръ това чувство на любовь да е било несъвър-
шено и да се отбивало отъ цйзльта у хора,които не са били
раковщени отъ особно Божествено откровение. Но че ония,
които се грижатъ да черпятъ познание за Бога изъ Сло-
вото и Неговитъ творения, се проникватъ отъ пла-
менна любовь къмъ Него, това показва примгЪрътъ на Иова,
И ли я, Давида и други благочестиви миже. А къмъ сищото
ни докарва съзерцанието на особния Божи Промисълъ за.

самитъ насъ (какъ Той чудно ни е създалъ, ни е хранилъ досега
и ни управлява, както свидъугелствува за себе си Давидъ
(въ псал 139) и Иовъ (въ глава 10].
ТР“ тт „, четене 6. Три см начинитъ за черпене бла.-” ”“ ““р"” гочестие изъ тия извори: р а 3 м и ш л ен и е-
то, м 0 л и т в ат а, и 3 к у ш е н и е т 0. Тия три дЪла, казалъ д-ръ
Лютеръ, образуватъ богослова; но и християнина изобщо
могатъ да възпитатъ само тия три дЪла.

1 7. Размишлението е често, вни-““ти““ мателно, благоговЪйно сьъзерцани е-

на твореният а, думитъ и благоддзянията Божии:
именно какъ всичко произхожда само по Божия милость ( дГЪй-

ствуваща или пропущаща) и по какви чудни на ти ща дости-
гатъ своята цЪль всички разшения на Божествената воля.
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2- 8. Молитвата ечистОИДонъглдъ““та- непрГЪкнснато възпитание къмъ Бо-

га и познвъ къмъ Неговото милосърдие, за да ни пази и
рнководи съ Своя Духъ.

з. 9. Напоконъ изкушението е
““уж““. често повтаряща се изпитни на на-

шето напръдване въ благочестие то, било чрЪзъ
самитъ насъ, било чрйззъ други; тукъ спадатъ човЪшкитъ,
.дяволскитъ и Богкиитт, изкушения, всЪко по своему. Първо,
човЪкъ трлвбва често да изпитва себе си, твърдъ ли е, въ
вярата (П Кор. 13, 5) и доволно усрЪДно изпълнява Бо-
жията воля; второ, ние сме длъжни да се подлагаме на
изпитни отъ страна на хората, приятелитъ и враговетъ.
“Това става когато богобоязливи хора, които стоятъ на власть
като наблюдаватъ будно и като ни изпитватъ явно или тайно,
поискатъ да се увйзрятъ, доколко сме се усъвършенствували;
или когато Богъ поВДига противъ насъ неприятеля, за да
ни научи да прибЪгваме къмъ Бога и да ни покаже, доколко
е силна нашата вЪра. Напоконъ, Богъ изпраща понЪкога И
самия сатана, или Самъ се опълчава противъ човгвка, за да
излаззе на явъ внтрйзшностьта на сърдцето му. СлЪдователно
всичко това ще трЪбва да се внуши на християнскитъ юноши,
"за да се приучатъ всички, поради всичко, що е, що се случва
„и що може да бвде, да въздигнатъ своя духъ къмъ Оногова,
Който е Пръвъ и ПослЪденъ отъ всички и само въ Него да
търсятъ успокоение за душата си.

Метод, „ внушава„ 10. Особната метода за това, която
благочестие, изложена се излага въ ХХ1 правила, се състои въ

въ ХХ1 правила.. СЛЪДНОТО.
1. Грижата за внушаванеблагочес-

тие трЪбва да започва отъ ранното дтнтство.
Колкото е полезно да не се отлага нЪщо, толкова е

опасно, ако се отлага. Самиятъ разумъ посочва, че по-
първото трЪбва да се върши по-рано, а по-вазкното съ по-
голЪмо усърдие. А що може да биде по-първо или по-вазкво
отъ благочестието, безъ което всъко друго уп-
ражнение е малко полезно, когато само то има
обдзщанието на сегашния и бндещия животъ?
.(1 Тим. 4, 8). Това е и едното потрЪбно (Лук. 10, 42) -
търсене царството Божие; който се стреми къмъ това, нему
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всичко останало ще му се притури. (Мат. 6, 3 3). А да се-
отлага е опасно за това, че ако не се нахрани нЪжниятъ умъ
на дътето съ любовь къмъ Бога, то подъ влиянието на.
живота, прЪкаранъ извсЪстно врЪме бсзъ внимание къмъ Бо-
жеството, лесно се вмъква скритото неуважение къмъ Божес-
твото и отчуждаване отъ Него, което отпослъ се изкоренява.
съ голЪмъ трудъ, а у нлвкои така си и остава за винаги.
Поради това пророкътъ, като тмжи за ужасния потокъ отъ.
безбожие въ своя народъ, казва: Н 0 г о и с к а Т 0 й да учи
на знание? и кого да вразуми съ проповйдь? от-
бититъ отъ гръдното млъко, отличенитъ отъ.
цицитъ на майката ли(Ис. 28, 9), т. е. дЪцата? За
другитъ говори дРУги пророкъ: М ог а т ъ л и т ъ д а въ рш а тъ.
добро, като си навикналп да правятъ зло? (Иер.
13, 2 8).

Е 11. И така, щомъ дЪцата поч-.
натъ да владъятъ очитъ си, езика, рицЪтъ,
нозтЪтъ, трЪбва да се научатъ да гледатъ на не-
бето, да дигатъ ржцъ нагоръ, да зоватъ Бога и
Хр иста, да прйзкланятъ колфне прЪдъ Невиди-
м ото Величие и да Го почитатъ.

Дъната си много по-възприемчиви къмъ всичко това,
отколкото си въобразяватъ хората, които не обръщатъ
внимание колко ни е необходимо да се откиснемъ отъ
сатаната, отъ свЪта, отъ сами себе, и затова твърдть
нехайно се отнасятъ къмъ толкова важното дйзло. Нека ония,
въ които дъйностьта на разума е още слаба, първенъ и да
не разбиратъ какво значи всичко това; стига само да знаятъ,
че това тръбна да се върши, -- а тукъ главното е. да на.-
учатъ това сами чръзъ навикъ. Защото когато тъ на ден--
до научатъ напълно-това, що трЪбва да правятъ, - слЪд-
ващето ще имъ се присади по-лесно, и тъ ще почнатъ да.
разбиратъ, какво се прави, за какво се правикакъ се прави правилно.

Госп0дъ заповЪдалъ въ закона да Му се посВещаватъ.
всички първенци: а защо не първенцитъ на нашето мис-
лене и бъблене, на нашитъ движения и дЪйствия?

ш. 12. Когато дъната споредъ въз-
растьта си могатъ вече дасе наставляватъдрЪб-
ва п”ръди всичко да имъ се внуши, че ние сжщек

.,»
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ствуваме тукъ не заради тоя животъ,но се стре-
мимъ къмъ въчностьта, че тукъ е самопръходъ,
въ който като се приготвимъ както трйзбва, до-
стойно да стжпимъ въ вйзчнитъ жилища.

Това лесно може да се докаже съ всЪкИдневнитъ при-
мйзри на ония хора, които се грабятъ отъ смъртьта и праз-
селватъ въ дРУгия животъ: младенци, отроци, юноши, стари.
Често трябва да имъ се напомня и това, за да размишляватъ,“
че никой не може да си основе тукъ едно трайно убйзжище.

п. 13. Поради това трябва често да
имъ се напомня, че, като живйземъ тукъ, трЪбва
да се грижимъ главно за това, да се приготвимъ
добръ за бидещия животъ.

Инакъ би било глупаво да се занимаваме съ онова, което
скоро ще трЪбва дъ напуснемъ,ида занемаримъ онова, което
ще ни при. руждва въ самата вЪчность.

У 14. Слъдъ това трЪбва да ги на-
учимъ, че хората оттукъ отиватъ къмъ двоянъ
животъ: блаженъ, въ единение съ Бога, и мичм-
теленъ въ ада; и единътъ и другиятъ си въчни.

Да се посочи на примЪра съ Лазара и богатия, душата
на първия е била отнесена отъ ангелитъ на небето, душата
на втория - отъ дяволитъ въ ада.“. 15. Че блажени и три пити бла-
жени са ония. които уреждатъ живота си така,
че се намиратъ достойни да се възнесатъ къмъ
Бога.

Защото вънъ отъ Бога, изворътъ на снБтлината и
живота, е мракъ, ужасъ, мжчение, вазчна смръть даже безъ
смръть; така че по-добро би било да се не рагкДаха ония,
които отстнпватъ отъ Бога и се хвърлятъ въ пропастъта
на вЪчното загинване.т. 16. А къмъ Бога се възнасятъ вси-
чки ония, които и тунъ живйятъ въ единение
съ Бога.

(Като Еноха и Илия. двамата още приживйз; други -
слъДъ смъртьта. Бит. 5, 24 и д. п.)

УШ 17. А въ единение съ Бога живЪятъ
ония, които Го иматъ прЪдъ очитъ си, боятъ
се отъ Негои изпълняватъ Неговитъ заповЪди.
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Това всичко е въ човйзка, казва Еккл. 12, 13:

това е оная сжщность, за която Христосъ казва: е дн 0 е
потрсЪбно (Лук. 10, 42), Всички христиани трйзбва да
се научатъ всЪкога да иматъ това на устата си и въ сър-
цето си, за да не потънатъ повече заедно съ Марта въ
грижитъ на тукашния животъ.
и...; Ш 18. СлЪдователно дЪЦЗТЗ трЪбва дасе ПРИУЧЗТЪ да относятъ прйко или не прЪкокъмъ Б01а всичко, що виждатъ, слушатъ, осв-
щатъ, правятъ и търпятъ тукъ.

Нека пояснимъ това съ примвръ. Хората, които се по-
сьетяватъ на научни занятия и съзерцателенъ животъ, трЪбва
да се ПрЪдадатъ нему, за да съзерцаватъ разлдзтата на-
всъккдъ сила прЪмндрость и слабость Божия, а чрЪзъ това
пламнуватъ отъ любовь къмъ Бога и чрйззъ тая любовь се
по-силно и по-силно се прилЪпятъ къмъ Него, така че да
не бддатъ откиснати отъ Него на ввки. Хората, които
се занимаватъ съ практическа работа, земледдддие, 33“
наятИ .И др. п.. изкарватъ хлЪба си и дРУГИТЪ жизнени
срЪдства, за да могатъ да живвятъ прилично: приличниятъ
животъ е необх0димъ за тйзхъ, за да служатъ Богу съ спо-
война и весела мисъль, да Му угаждашъ съ това служене
и, угаждайЪШ, да бидатъ съ Него въ вЪчно общенне. Хо-
рата, които прЪслЪДватъ други ЦЪли съ своитъ дЪла, отда-
лечаватЪ се отъ Божието пръДначертаннеиотъ Самаго Бога.

х. 19. Дгвцата тргЪбва отъ най-първитй
години на живота да навикватъ да се занима-
ватъ изключително съ това, което довеЖдаа ПРЪЕО
къмъ Бога, съ четене Св. Писание. съ упражне-
ния въ Богопочитание и съ външни добри дгЪла.

Четението на Св.НПисание пробужда и поддържа въз-
поминанието за Бога; упражнението въ Богопочитание при-.
ближава Бога къмъ човъка и Го съединява съ него; дО-
бритъ ддзла заякчаватъ тоя съюзъ, защото тт. показватъ, че
ние наистина ходимъ по Божия законъ. Тия три качества
трЪбва сериозно да се внушатъ на всички ученици на
благочестието (въ тъхното число спада всичкото посветено
Богу христианско юношество чрвзъ кръщението).

Х:. 20, Съобразно съ това Св. Писание
трйзбвада биде алфа и омега за христианскитъ
у ч и л и щ а.

,.
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Думитъ на Хинерин: Богословътъ,трйзбва да
се роди въ Писанието е развилъ, както виждаме,
много но-нодробно апостолъ Петръ, като казва че сино-
ветъ Божии се раждатъ отъ немлйзно свие, сло-
вото Возкие, което живъе и прЪбива во вЪки (1
Петръ 1, 23), Поради това нека въ христианскитъ училище
земе главно мЪсто нрйздъ всички книги, книгата Божин, така
че по примЪра на Тимотен всички, всички,
всички христиански юноши, отъ дйзтство обу-
чени въСвещеното Писание, да бндатъ наста-
вени къмъ блаженство (2 Тим. 8,15) и възни-
тани въ думитъ на вЪрата (1 Тим. 4, 6). Пръкрасно
се изказалъ по ток повщъ на своето врЪме Еразмъ“) въ свон
Параклезисъ, т. е. Насърчение къмъ изучване христианската
философия. Св. Писание, казва той, еднакво е при-
годно за всички, то слиза къмъ малкитъ и се
нритъкмнва къмъ тъхнитъ понятия, хранейки
ги съ гръдно млГЪко, стонллйки, полдържайки
тЪхнитъ сили и вършейки всичко, до като ние
не възмнжеемъ въ Христа. Но, ако е но си-
литъ на малкитъ, отъ друга страна то съставя
прЪдметъ на очудвание за голЪмитсЪ: за малкитъ
то е малко, за голЪмитъ то е повече отъ всичко
велико. То не отхвърля никаква възрасть, ни-
какъвъ р0дъ, никакво положение, никакво съ-
стокние. Слънцето не е до такъва стъпень
общо и отворено за всички, както учението
Христово. То ръШително не отстранява ник ого
отъсебеси,катоизключимъонин, които сами се
отмЪтатъ отъ него, като сами се отказватъ отъ
него, като сами се отказватъ отъ щастието и
др. и. Послъ прибави: 0! да бЪШе то пргЪведено на
всички езици на всичкитъ- пароли, за да мо-
гкеха да го четагъи изучатъ не само шотланд-
цитъ и ирландцитъ, но дазке турцитъ и сараца-
нитйз! Нека мнозина да се насмиватънадънего;
затова нъкъ-нйзкои ще бндатъ привлечени отъ
него. 0! ако селянинътъ изпЪваше нЪщо изъ
него,като ходи слъдъ свон плугъ:о ако тъкачътъ
изпЪваше що-годъ отъ тукъ въ тактъ, когато ра-
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боти, о,ако пнтникътъ усладяваше мнчнотиитъ.
на пнтя съ разкази отъ такъвъв-идъ! О,акобйзха
земани отъ тукъ всички разговори на христиа-нитъ! Ние изобщо сме такива,каквито са встзки-
дневнитъ наши разговори.Нека всЪкипостигне
това, що може! Който е останалъ на задъ, нека
не завижда на оногова, който е напръдъ; който.
е напръдъ, той нека вика слъздъ себе си слтъд-
ващия, а не да го праззира. Защо ограничаване
само за малцина призванието, което е общо за
всички? И къмъ края казва: И така всички ония,!
които при кръщението си се клели съ думите.
на Христа (ако само са се клели отъ душа) нека
веднага се посветятъ въ ученията Христови
на рнцйзтъ на р0дителитъ и посрЪдъ милва-
нията на своитъ дойки. Зашото по-дълбоко
отъ всичко прониква и по-яко отъ всичко се
държи онова, което отъ самото начало впива
въ себе си още новиятъ сндъ на духа. Хрис-
тосъ нека баде първото бъблене, по Неговитъ
евангелия нека се развива първото дУЪтство;
за Него трЪбва да се разказва така- азъ осо-
бно желая това,че дЪцата да го обикнатъ. Въ та-
кива занятия тйзтрйзбва да прЪкарватъврЪмето
послъ, докато отраснатъ незабълъзано силни
маже въ Христа. Щастливъе оня,коготосмръ-
тьта завари въ ПОДобни занятия. И така нека
всички зкаднйземъ отъ все сърце за това зна-
ние, нека го постигаме, нека постоянно пръ-
карваме въ него,нека го цЪлуваме, най-сетнъ
нека умираме въ него, нека се пръвръщаме въ
него, понеже нравитйпръминаватъ въ занятия
и др, т. Снщиятъ пакъ Еразмъ казва въ съкратеното бо-
гословие: По моето мнгъние би било твърдъ ра-
зумно, божественитъ книги да се изучатъ дума
по дума, дазке и безъ да ги разбираме, както
казва Августинъ и пр.„Изобщо не имената на Плавта,
Теренция, Овщия, Аристотеля тръбна да звучатъ въ хри-
стианскитъ училища, а имената на Моисея. Давида, Хри
ста; трЪбва да се изнамЪри начинъ, какъ да се направи

"У
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Библията толкова позната на посветеното Богу юношество
(а всичкитъ дъна на христианитъ сж свети -
1 Нор. 7,14), както е азбуката- Защото както всйзка.
дума се образуваотъзвуковеичърти така сжщо
елементитувна Св- Писание се образува всич-
лото здание на религията и благочнстието.

ка. 21. Всичко. що се учи изъ ПиСанет-о,
трЪбва да се отнесе къмъ вЪрата, любовьта и
надеждата.

Защото това сж ония три главни отдъла, въ които може
да се отнесе всичко, що Богъ е благоволилъ да ни открие
въ Своето слово. Защото Той едно ни открива, за да
го знаемъ; друго ни заповйздва, за да го изпъл-
няваме; трето ни обЪщава, за да го очакваме
отъ Неговата благость въ сегашния и бждещия
животъ.

И въ всичкото Писание нЪма нищо, което да” не” се
отнася къмъ единъ отъ тия отМзли; и всички сж длъжни
да се научатъ да разбератъ това, за да умЪятъ да боравятъ
разумно съ божественитъ пророчества.

хш. 22.На въра,любовьинадеждатрйзбва
да се учимъ, за да ги прилагаме въ живота.

Ако искаме да имаме истински христиани, тръбна отъ
самото-начало да подготвяме практически христиани, а не
само теоретически. Религията е нЪщо живо, а не призрачно;
слъдователно тя трЪбва да изкаже своята животна сила чрГЪзъ
дъгйность сжщо така, както скоро израства живото сЪме,
хвърлено въ добра почва. Затова Писането изисква сж-
щинска вкара, (Гал. 5, 6), нарича възрата безъ дЪла
мрътва вЪра (Иоан. 2, 20), изисква сжщо живана-
дежда (1 Петр. 1,З). Затова въ закона често се чува гла-
сътъ, че Божественото откровение е дадено, за да постла-
пяме съгласно съ него. И Христосъ казва: Ако знаете
това, блажени сте, когато го изпълнявате
(Иоан. 13, 17).

хил. 23. Дъната (и всички) се научватъ
най-добра; на вътре, любовь и надежда за прила-
гане въ живота, като се учатъ да върватъ
твърдо въ всичко, що открива Богъ, да изпъл-

>
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няватъ, що Той заповйздва, да се надйзватъ на
онова, що Той обйзщава. "

Това трЪбва да се забЪлЪзва и неуморно да се внушава
на юношитъ, та, ако желаятъ, Божието слово да стане
за тфхъ изворъ на блаженство, да донасятъ покорно и
,прувдано сърце, готово всфкога и всЪкждъ въ всичко да се
пщчинява Богу, на даже, което наистина се подчинява Нему.
Защото както слънцето не освгБтява нищо съ своята евтзт-
лина за оногова, който не иска да отвори очи. и както пръд-
ложенитъ ястия не насищатъ тогова, който се отказва да
яде: така и дарената на умоветъ божествена свътлина,
заповфдитъ, дадени за нашитъ “Ействия, и обсвщаното
на богоязливитъ хора блаженство - всичко ще биде
нанусто, ако не поискаме да присмемъ това съ готова
втвра, съ гореща любовь, и съ твърда надежда. Така Аврамъ,
„бащата на вйзрующитъ, вЪрвалъ даже невъроятното за разума,
като се осланялъ на Божитъ думи; като се покорявалъ на

. Божитъ заповйзди, той изпълнявалъ и най-трудното за плъ-
тьта (напр. напусналъ отечеството, искалъ да заколи сина си
и др. т.) и се надйзвалъ тамъ, гдйзто нЪмало на що да се
надфва, като вървалъ на Божитъ обЪщания. И тая вфра,
жива и истинска, му е била присмфтната като праведность.
А за да могатъ всички ония, които се прйздаватъ на Бога,
да изпитатъ това на себе си и постоянно да го набЛЮДа-
ватъ за това трфбва да получатъ потрйзбното рнков0дство.

му. 24. Всичко, което се пргЪподава
на християнското юношество слъдъ .Св. Писа-
ние (науки, изкуства, езици и прА, тртЗбва да се пръ-
подава като подчинено на Писанието, така че
навсЪкндъ да се забЪлфзва и да биде напълно
ясно, че всичко, що не стои въ съотношение
къмъ Бога и бндещия животъ, е празенъ при-
зракъ.

1 Старитъ хвалятъ Сократа затова, че.
той докаралъ философията изъ сферата на празнитъ иухит-
ренитъ .. умозръния въ облТастъта на нравственостьта; и

е Апостолитъ изповЪдватъ, “че нривикватъ
хрибтиянитъ отъ ухитренитъ тълкувания на закона къмъ
сладката, Христова любовь (1 Тим. 1. 5, 6, 7 и т. н.):
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?» така и нЪкои съвръменни благочестиви-

богослови, като зарЪзали заплетенитъ спорове, които по-
скоро разрушаватъ, нежели съгкизкдатъ църквата, заловили
си се да се грижатъ за съвЪстьта и дъйностьта. О,нека се
смили надъ насъ Господъ Богъ и ни даде да на-
мйзримъ общъ начинъ и ватъ, който би ни нау-
чилъ всичко,що занимава човъшкин умъ, освЪнъ.
Бога, да отнасяме къмъ Бога и всички вълне-
ния на тон животъ, въ който е забърканъ и по-
тъналъ свЪтътътъ, да отнесемъ къмъ занятието,
съ неб есниа животъ. Това би било наистина единь видъ.
свещена стълба, по която съ помощьта на всичко, що.
съществува и става, нашинтъ духъ би могълъ безпръчно да
се въздигне къмъ оня високъ ивЪченъ властителв на всички,.
къмъ извора на истинското блаженство.

хи 25. Всички чрйзбва да се учатъ
да изпълняватъ по най-усърденъ начинъ вън-
шното и вмтрйзшното богопочитание, за да не
охладне внтрЪшното безъ външното, а външното
безъ вмтръзшното да не се изрОди въ лицемЪрие.

Външното богопочитание се състои въ бе съда за.
Бога., въ проповЪдь и слушане Неговото слово,
въ цвене хвалебни духовни пъзсни, въ приемане
таинствата и другитъ свещени обреди, общи и
частни. Внтрйзшното богопочитание се заключава въ пос-
тоянна мисъль за Божието присвтствие, въ.
страхъ и любовь къмъ Бога, въ самоотрича-
не и пръдавание въБогкиитъ рнцъ, т, е. въ
пълна готовность да изпълняваме и да тър-
пимъ всичко, що е угодно Богу. Едното съ дРУ“
гото тръбва да съединяване, а не да раздтзлнме: не само-

защото прилича да прославаме Бога въ нъшитъ тЪла и въ
нашитъ души, които си Божии (1 Нор. 6, 20),но и защото
не може да се раздйзли едното отъ другото безъ
опасность. Външнитъ обреди безъ внтрйзшна правда, раз-
бира се. са оМразни на Бога: Бой изисква отъ васъ.
(да тъпчите Моитъ дворове) и т. н. (Ис. 2, 12 и др.); за-
щото Богъ е духъ,и които Му се поклоннтъ, длъжни
са да се поклоннтъ въ духъ иистина(Иоан. 4, 245.
Но отъ друга страна, понеже ние се състоимъ не само отъ
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духъ, но така сжщо отъ тЪло и чувство, то потрЪбно е на-
шитъ чувства да се възбуждатъ много често вън-
шно, за да извършатъ онова,що трЪбва да става
витръ въ духъ и истина. И затова, макаръ Богъ да
прЪдпочита вжтрЪшноТо, пакъ заедно съ него е наредилъ и
външното богопочитание и изисква да се пази то. Самъ
Христосъ, макаръ и да освободилъ служенето Богу въ
Новия Завътъ отъ обреди и училъ, че Богу трЪбва да
служимъ въ духъ и истина, се пакъ се е молилъ на От-
ца съ пргЪклонена глава, и моленето Му се про-
дължавало цЪли нощи; Той посЪщавалъ свеще-нитъ събрания,слушалъ и питалъ учителитъ на
закона, мроповЪдвалъ Божието слово, пйзялъ све-
щени пЪсни и т.н. Нека като възпитаваме дв-
цата въ благочестие, да ги възпитаваме въ сж-
вършенствои отъ външна и отъ вмтрдвшна страна,
за да не образуваме било лицемЪри“, повръхни,
лъжливи, показни, мними почитатели, на Бога било мечта-
т е л и, които се опиватъ съ свои мечтания и съ прЪзрйние къмъ
външното богопочитание, които нарушаватъ реда и църков-
ното украшение, било най-сетнъ хладни хора, въ
които външното не служи за побуждение на витръшното, а
вктрЪшното не дава никакъвъ животъ на външното.

хуп. 26. Дтщата тръбва прилежно да
се приучатъ къмъ външнитъ, отъ Бога заповъ-
дани, дйзла. за да зндаятъ, че истинското христи-янство се състои въ проявяване на върата
чр-ъзъ дЪла.

.

"

Такива дЪла сж постояннитъ упражнения въ умйреность,
справедливость, състрадание, търпение. Защото, ако нашата
въра не принася такива плодове, тя е мрътва (Иак. 2); а
възрата тртзбва да е жива, за да биде способна да ни заведе
къмъовтшно блаженство. -

ХУШ- 27. Дъната трЪбва да се учатъ
да различаватъ точно крайнитъ цъли на благо-
.дЪянията и сжда Божии, за да могатъ да се под»
зуватъ отъ всичко както тръбва, като не злоу-
пбтрйзбяватъ съ нищо. "

Фулгенций 98) (писмо второ къмъ Гала) дЪли- .Божиитъ
благОдтншия на три категории. Първитъ, казва той, ще

.,»
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се пр0дължаватъ вЪчно; вторитв служатъ за дости-
г а н е в т, ч н 0 ст в т а; третитв най-сетнв си отредени само
,да се ползуваме отъ тГЪхъ въ тоя животъ. В ъ п ъ р в а т а
к а т е г о р и а е н а д а т ъ: богопознанието, радостьта въ Св
,Духъ и любовъта къмъ Бога, която се разлива въ нашитъ
сърдца. Къмъ втората т ой прибавя втарата, надеждата
и състраданието къмъ ближния, а к ъ м ъ т р е т 0 т 0 - здра-
вето, богатството. другаритъ и дрУГитъ външни блага, които
сами по себе не ни правнтъ нито щастливи, нито нещастни.

По такъвъ начинъ тръбна да се разкрие, че и сндили-
щата и наказанията Божий си три вида. Е д н и (които Богъ
рЪшилъ да пощади въ въч ник животъ) се мнчатъ и изтеза-
ватъ п0дъ кръста т у к ъ, за да се очистатъ и убЪлятъ (Дан.
17, 35. Откр. 7, 14), като Лазара. Д руги се щ а да т ъ
тукъ, за да бндатъ наказани въ въчниа животъ, като бога-
тинтъ. Наказанието на трети се започва още тукъ,
за да биде пр0дължено и въ вйзчниа животъ, как-
то напр е било съ Саула, Антиоха, Ирода, Юда и др. т.
Слйздователно необходимо е да научимъ хората да различа-
ватъ всичко това, за да не пръдпочитатъ, п0дмамени отъ
чувствени облаги, онова, що се относи само къмъ тон врв-
мененъ животъ, за да не тръпернтъ толкова прйздъ тукаш-
нитъ баздствин, като првдъ ада, а да имать страхъ главно не
отъ ония, които убиватъ само тълото и нослг]; не могатъ нищо
стори, но отъ Оногова, който слйздъ убиването има власть да
ги хвърля въ пъкъла (Лук. 12, 5).

хтх 28.00вънъ това на дЪцататрЪб-
на да се напомня, че най-върниатъ пнть на жи-
вота е пнтьтъ на кръста, и че затова живото-
в0дительтъ Христосъ самъ пръвъ е миналъ по
тоя пнть, поканилъ къмъ него другитъ и по
него води ония. на които желае доброто.

Тайната на нашето спасение се извършила чрйззъ кръста
и почива на кръста, съ който се умъртвнва старИятъ Адамъ.
за да възкръсне въ живота новинтъ, създаденъ по Божието
подобие. Затова Богъ наказва ония, които обича,и
като че ли ги разпина съ Христа. та, възкръс-
нъли съ Него, да ги постави отъ дЪсната си
страна на небесата. Ако тази дума на кръста е Божия
сила за спасението на ония, които вЪрватъ, то за плътьта
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това е безумие и оскръблепие (1 Кор. 1, 18), тъй че безъ
друго е потръбно да внушимъ това както прилича. на хрис-
тиянитъ, за да разбератъ, че не могатъ да бндатъ Христови
ученици, ако не се отрекатъ отъ себе си, ако не дигнатъ
съ готовность на плГЪщитъ си бръмето на Христова кръстъ
(ср. Лук. 14, 26 до край) и не бмдатъ готови пръзъ цЪлин
си животъ да върватъ навсъкпдъ, накакдйзто ги поведе Богъ

хх. 29. Тръбна да се грижимъобаче,
докато обучаваме на всичко това,да непротиво-
дГЪйствува на двдата нито единъ примъръ отъ
противоположенъ характеръ.

Т. е трГЪбва да пазимъ дЪцата да не чуатъ и да не
видятъ богохулства, клетвопрйзстппванин, разенъ видъ руга-
тни на Божието име и други видове безбожие; наопаки
нека всЪкмдъ, накпдъто и да обърнатъ своитъ погледи,
забЪлЪжатъ почитание прЪдъ Бога. пазене на религията,
грижа за чистота на съвЪстьта. И ако се случи нувщо про-
тивно въ дома или училището, то нека видятъ, че това
не остава ненаказано и че строго се осиакда: тъй че нака-
занието за оскърбяване Божеството, което трЪбва да бъде
всЪкога по-строго, отколкото за погргЪшка прогивъ Прис-
циана 99), или нЪкаква друга външна простппка, да показва
отъ що прГЪдимно и особно тръбна да се пазимъ,

ххг 30 Най-сетнъ понеже при тав
развала на свЪта и природата ние никога нЪма
да стигнемъ тамъ,дътобитрт.бвало да стигнемъ,
макаръ да се движимъ малко напр”13дъ,тал са-
щата извратена плъть лесно ще потъневъ само-
измама и духовна гордость,отъ което(понезкеБогъ
се противи на горделивиттз) произлиза голдзма опас-
ность за нашето спасение - то своеврйзменно
трУЪбва да научимъ Християнитъ,че всички наши
добристремежиидЪлапорадинесъвършенството
сине струватъ нищо,ако не ни помогне съ своето
съвършенство Христосъ, оня Богки агнецъ,кой-
то зима върху си грЪховетъ на свЪта, съ което
Той тъкмо изпълнява.волнта на СвонОтецъ ит.
и:,че слЪдователно къмъ Него тръб-ва да се об-
ръщаме, само на Него да се осланнме. .
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Само тогава ще имаме здрава надежда за своето спасение

и за спасението на всички свои, когато я основемъ на Христа,
на крайъгълният камъкъ; защото Той както е връхъ на всЪко
съвършенство на небето и на земята, така е единственото и
самичкото начало и край на нашата вЪра, любовь, надежда и
блаженство. Богъ Го е изпратилъ отъ небето именно зато-
ва, като стане Емануилъ (БогочеловЪкъ), да съедини отново
хората съ Бога; като живъе свето въ приетия на Себе
човЪшки образъ, да даде на хората образецъ на божественъ
животъ, да изкупи съ Своята невинна смъртъ грГБховетъ на
свЪта и да ни омие съ Своята кръвь отъ гръховеттз;
най-сетнъ чрЪзъ Своето възкресение да покаже, че е побтз-
дилъ смързьта съ смърть и чрГЪзъ възнесението и изпра-
щането на Св. Духъ, като залогъ за нашето блаженство, да
живЪе въ насъ като въ Свой храмъ, да царува въ насъ и
да ни в0ди къмъ спасение, докато ние тука се боримъ, слЪдъ
това да ни възкреси и земе при себе си, за да бидемъ, гдтзто
е Той, и да гледаме Неговата слава и пр.

31. Нему Едничкиятъ, ВЪчниятъ, Спасительтъ на всички,
съ Отца и Св. Духъ, да биде хвала и честъ, благословение и
слава во вЪки вгвковъ, аминъ!

32. Сега трЪбва да се начертае особенъ начинъ за какъ
да се прокара всичко това въ всички класове на училищата.

Глава двайсеть и пета.
Ако желаемъ напълно да прЪобразуваме училищата

споредъ истинскитъ начала на истинското християнство,
трЪбва или съвсЪмъ да отстранимъ отъ т13хъ книгитъ на
езичницитъ или поне да боравимъ съ т15хъ по-прЪдпаз-

ливо, отколкото досега.

що „скапе „ кажеш, 1. Неизбъжна потрйзба ни кара да раз-
тукъ.

,
виемъ по-по робно онова, за което само по .

връхно говорихме въ прЪдидещета глава. Именно, ако искаме
да имаме истински християнски училища, трябва да отстра-
нимъ отъ тазхъ тълпата езически учители. Пръш всичко
ние ще изложимъ побудителнитъ за това причини; сетнъ ще
посочимъ, какви прЪдпазителни мЪрки тртъбва да

.се употръбятъ къмъ 0 има мндреци на свЪта, та
все пакъ да усвоимъ “всичкитъ имъ ПрЪкрасни
мисли, думи и дГЪла. 15
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и“. „..., „ти„ 2. Да се заловимъ ревностно за това.

за Бога.? дГЪло кара ни любовъта къмъ Божията слава"
и къмъ човйзшкото спасение, понеже ние виждаме, че обр аз -
цовитЪхристиянскиучилищапои|меизповйздватъ
Христа, а за останалото намиратъ само удоволствие въ Те-
ренция, Плавта,Цицерона, Овидия, Катула,иТи-
була, въ Музитъ и Венера. Затова ние познава-
ме свйзта по-добръ отколкото Христа, и христи-
яни трйзбва да търсимъ въ сргБдата на христи-
янското общество. За най-образованитъ хора,
дори за пръдставителитъ на божествената мазд-
рость, богословитъ, Христосъ служи самоза мас-
ка, докато пъкъ Аристотелъ и пчелата тълпа
езичници ги снабдява съ духъ и кръвь. Това е
най-ужасното злоупотръъбение и най-позорното омърсяване
на християнската свобода и при това е и твърда; опасно
дъло. Защото
пр„„„„,„„рд„„от 3. Първо, нашитъ дЪца св. ро-
етескткшитрт- цени за небето. възродени сж отъ
вадабддм-ьнзхвърдени ,
нвъхрч-стияцскнтъУчц- Ъожия Духъ; затова тъ трЪбва да
гпщ-уабожестшъда се възпитаватъ като бндещи граж-Снъвешнътъш дани на небето и да се запознаватъ

ПЪРво. празди всичко съ небесното, съ
Бога, Христа, Ангелитъ,Авраама,Исака,Иакова
и др. т И трсЪбва да се заловимъ пръди всичко за това, като
отстранимъ всичко друго, както поради несигурностьта на тоя
животъ, за да не бъде нЪкой грабнатъ прГЪди да се е при-
готвилъ, така и поради това, че първитъ впечатления падатъ
по-дълбоко и (ако тъ носятъ свещенъ характеръ) по-вЪрно
осигуряватъ всичко останало, съ каквото ще имаме да се
занимаваме въ живота.

Второ. 4. Второ,макаръ Богъ да се епогри-
зкилъ твърдъ много за избрания Си народъ, все
пакъ не му е посочилъ друго училище, освйзнъ
въ Своитъ прЪдверия, гдЪто Самъ се е поставилъ за
нашъ учитель, като ни е направилъ ученици, а гласа на.

пророчествата - свое учение. Тъй говори Той чрвзъ Мой-
сея: Слушай Израиле: Госп0дъ БОгЪ нашъ, Господъ
е единъ. И обичай твоя Госпоцъ Богъ отъ всич-
кото си сърце, и всичката си душа, и всичкнтъ

”»
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си сили. И да бндатъ тия думи, които Азъ ти
заповйздвамъ днесъ, въ твоето сърдце. И внуша-
вай ги на дъцата си, и говори за тЪхъ, сйздейки
въ дома си, вървейки по патя си, и лгВгайки, и
ставайки и т. н. (Второ Закон. 6, 4 сл.) И така чрЪзъ
Исаия: Азъ съмъ Господъ Богъ твой, Който те
уча на полезното и те водя по пътя, по който
ти трЪбва да вървишъ (48,17>. (Защо: Не и ли дъл-
женъ народътъ да се обръща къмъ своя Богъ (8,
19). А Христосъ казва: ИзслЪдвайте писанията
(Иоан, 5, 39).

Трето. 5. Че именно тоя Му гласъ е най-
лмчезарната свЪтлина за нашето познание, най-съвършеното
рнководство за нашитъ дЪйствия, и въ двата случая - най-
вврната опора на нашата немощь, доста ясно е засвижвтел-
ствувалъ Богъ съ слЪднитъ думи: Ето,Азъ ви нау чихъ
на заповъди и закони... И така пазете ги и ги
изпълнявайте; защото въ това е вашата мид-
рость и вашиятъ разумъ пръдъ очитъ на наро-
дитъ,които,като чуятъ за всичкитъ тия заповъ-
ди,ще кажатъ: само тоя великъ народъ е народъ
ммдъръ и разуменъ (Второ Зак. 4, 5, 6). А на Исуса
Навина Той заповЪдалъ: Да не излиза тая книга на
закона отъ твоитъ уста; но поучавай се въ нея
денъ и нощъ. за да изпълнишъ точно всичко, що
е написано въ нея: тогава ще успъвашъвъ твои-
тъ пати ща и ще постнпяшъ благоразумно (Исусъ
Нав. 1, 8). И чртвзъ Давида: Божиятъ законъ е съвър-
шенъ, укргвпява душата. Божието свидйзтелство
вЪрно омндрява проститв (Псал. 18, 8). Най-сетят.
апостолътъ свидътельтвува, че писанието е бого дъ хно-
вено и полезно за учене и т. н. за да стане Бо-
жиятъ човЪкъ съвършенъ (2 Тим. 3,16,17). По см-
щия начинъ см признали и изповйздали това най-мн.дритъ
хора (тукъ тръбна да разбираме истински просвйзтени
християни). Св. Иоанъ Златоустъ казва: Що е необхо--
димо да учимъ и що не трйзбва да учимъ, това
ние узнаваме отъ Св. Писание. Насиодоръ 190): Св.
Писание е небесно училище, образование за жи-
вота, аудитория на истината, наздраво един-

15*
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ствената наука: то занимава ученицитъ съ пло-
дотворни мисли, а не съ празна игра на думи
и т. н.

Четвърто. 6. БОГЪ ясно е запрЪтилъ на своя на--
родъ учението и обичаитъ на езичиицитЪ: Не се учете-
на пътищата на езичницитъ, казва Той (Иер. 10, 2).
Така сащо: Нима нЪма Богъ въ Израиля, та оти-
вате да питате Вселзевула, Акаронското божес-
тво? (4 кн. на Царствата 1, 3). Не е ли дълткенъ на-
родътъ да се обръща къмъ своя Богъ? Питатъ.
ли мрътвитъ за живитй? Обръщайте се къмъ.

закона и откровението. Ако тъ не говорятъ
като това слово, то нЪма въ тъхъ свувтлина (Ис.
8, 19, 2()), Защо така? А затова„ разбира се, че встзка
пръммдростъ е отъ Бога и съ Него остава въ
въки. Кому другиму е откритъкоренътъ на прв-
мадростьта (Ис. Сир, 1. 1, 6). Макаръ да са ви-
дйзли свЪтлината и да са зкивЪли на земята, но
пнтянамкдростьта неснпознали,не са разбрали
нейнитъ патеки и т.н. Не се е чувало за нея въ.
Ханаанъ,ине се е виждала въ Теманъ. Синоветъ.
на Агара са; търсили земното знание... и раз-
казвачитъ и издирвачитъ на знанието, но патя
на прйзмндростьта не сапознали.Но който знае
всичко, познава я... Той е намйзрилъ всички
пнтища на прЪмкдростьта ияподарилъ на Своя.
рабъ Нковъ, и на възлюбления Си Израилъ (Вар.
3, 20, 22, 23, 32, 37). Той не сторилъ това къмъ.
никой другъ нар0дъ и тв не познаватъ Негови-
тъ скдби (Псал. 1.47, 9)

Пето. ?. Ако понйзкога Неговиятъ народъ се!
отбивалъ отъ Неговия законъ и се увличалъ отъ примам--
китъ на човЪшката фантазия, БОгъ обикновено го е укоря-
валъ не само за ослЪпението му, че напущалъ извора на,

прЪмндростъта (Вар. 3, 12), но и за двойния гръхъ, че
напущали извора на живата в0да и си изкопали
разпукнати ровове.ко„ито не могатъ да държатъ
вода (Иер. 2, 13). Оплаквайки се чрЪзъ устата на Осия,
че ,Неговиятъ нарщъ пртзвечъ се смувсва съ езичницитъ,Той
прибавя: Азъ Му написахъ Моитт. важни закони.

"Ъ
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,но той ги зелъ като чужди (00. 8, 12). А каялете, Що

друго вършатъ ония християни, които ни денъ, ни нощъ не

изпущатъ изъ рнцътъ си езическитъ книги, а на Божията
свещена книга не обръщатъ внимание, като на чузкда вещъ,
която не се докосва до тЪхъ? А пъкъ това В е е п р а 3 н а

вещь, която може да се занемари безнаказано,
н 0 е с ам и я т ъ нашъ животъ, както казва Богъ. (Второ
Зак. 32, 47).

Шесго. 8. Поради това истинската църква и
истинскитъ почитатели на Бога не са търсили училища ни-
кндъ вънъ отъ Бозкието слово, отъ което са черпили изо-
билно истинска и небесна празмндрость, стоеща надъ всъка
свЪтска. Така Давидъ казва за себе: С ъ Т в о я т а 3 а и о -

въдь Ти не направи по-мндъръ отъ моитъ вра-
гове; азъ станахъ цо-разуменъ отъ всички
мои учители, защото размишлявамъ за Твоитъ
0 т к р о в е н и я (Псал. 119, 98 сл.). Така и Соломонъ, н ай-
мндриятъ отъ смъртнитъ, казва: Г о ( и о д ь дав а м и -

дрость ИЗЪ устата Му излиза знание и разумъ (Притч.
2, 6)- И Исусъ, синътъ Сираковъ, свидЪтелствува (въ пртзд-
говора къмъ своята книга), че неговат а мкдростъ,
наистина славна мндрость, е била черпена отъ
четене закона и пророци таз. Оттукъ е и ликуването
на светиитъ, когато въ свЪтлината Божин са виждали свЪт-
.лина (Псал. 36,10). Щастливи сме ние, Израиле, че
знаемъ, що е угодно на Бога (Вар. 4, 4“. Госп0ди,
накмдъ трГБбва да хедимъ? Ти имашъ думитъ на
начина животъ (Иоан. 6, 285.

"

Седмо 9. ПримЪри отъ всичкитъ влакове по
казватъ, че, колчимъ църквата се отклонявала отъ тия завЪти
на Израиля, това е давало поводъ на разколи и заблуж-
дения. Относително израилската църква това е достатъчно
изввстно отъ оплакванията, на иророцитйз; относително хри-
стиянската явно става. изъИсторията : докогато апостолитъ и
апостолскитъ мъже са се държали

"

твърдо само 0 евангел-
ското учение, дотогава вЪрата е цъвтйзла въ всичката си

чистота; но щомъ влГЪзли въ църквата на тълпи езичницитъ,
истинала първата ревность и стремежътъ да се- отдйзля чи-
стото отъ нечистото, и, когато поради това захванали да
четатъ книгитъ на езичницитъ изпърво частно и послъ пу-
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блично, ние виждаме каква смЪсь и бърканица на ученията
настанала. Изгубили ключа на знанието самитъ ония, които
си се хвалили, че само 113 си го притежавали. Като по-
слЪдствие отъ товавмЪсто членоветъ отъ символа на
вътрата се явили безкрайно много собствени изми-
слици; а оттукъ излаззли разколи и разпри, чийто
край още не се вижда; пзстина любовьта и угасна
благочестието; и по такъвъ начинъ язичеството от-
ново оживъ и царува подъ името на христи-янството. ТрЪбвало е да се изпълни заплашването на.
Господа Иехова, че тия които не се грижатъ да го-
ворятъ съгласно Божието слово, не ще видятъ
утринната заря (Ис. 8, 20). Поради това Богъ имъ
изпратилъ духъна съня и имъзатворилъ очитъ,така че всЪко пророчество за тЪхъ да биде сн-
щото, каквито си думитъ въ запечатана книга
и пр., защото тъ са се боели отъ Бога по човъ-
шки заповЪди и учения и т. н. (Ис. 29.10,11, 13,
14). 0, какъ върно се сбндва на тйзхъ онова, що е засвидЪ-
телствувалъ Духъ Свети за езическитъ философи, че тъ си
се изгубили въ своитъ умувания и че тЪхното
несмислено сърце се е потъмнило (Рим, 1, 21).
И така, ако църквата тръбна пакъ да се очисти
отъ окаляния, не остава другъ по-въренъпнть, освЪнъ,като се празмахнатъ съблазнител-
нитъ хорски тълкувания, да се върнемъ къмъ
едничко чиститъ завЪти на Израиля и да праз-
дадемъ на Бога и наНеговото Словонашето въз-
питание и обучение и онова на нашитъ дъца.
Само тогава ще се сбъдне думата на пророка, че всич-
китъ чада на църквата са отъ Бога научени(Ис. 54, 13.

Осмо 10. На и нашето християнско достоин-
ство (защото ние чрЪзъ Христа сме станали си-
нове Божии, приели сме царственото свещен-ство и наслЪдието на вйчниятъ животъ) не ни
позволява да унижаваме и разнратяваме себе и дтщата
си до тавъва .стъпенъ, че да "се намираме въ толкова тЪсво
дружене съ свеЪтскитъ езичници и да се прълъстяваме отъ
тъхъ. Ето защо на царскитъ и княжескитъ синове даватъ

”»
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за възпитатели не паразити, шегобийци, палячовци, но хора
сериозни, умни, нъбогкни. А ние не се червимъ да даваме
за възпитатели на синоветъ на Царя на царетъ, на по-
малкитъ Христови братя, на наслнзницитъ на вбзчностьта,
шегобиеца Плавта, съблазнителниякатула, н е-
чистия Овилия, нечистивия и подиграващия се
съ Бога Лукиана, безнравствения Марциала и

други отъ тая тълпа, които втвматъ познание за истинския
Богъ и страхъ прЪдъ Него. Понеже сами тъ сн. ясивЪли
безъ всъка надежда за по-добъръ зкивотъ, потънали си из-
цЪло въ тинята на сегашния животъ, та не могатъ да не на-
цапатъ съ каль и тия, които лругаруватъ твърдъ отблизо
съ тЪхъ. Стига, о християни, стигатова безумие!
Връме е да му се тури граница. Богъ ни кани
къмъ по-доброто: прилично е да се отзовемъ
на поканата Му. Христосъ, ВЪчната Божия призма.-
дрость, отворилъ училище за Божиитъ синове въ Своя ломъ,

Божнеучшще гдЪто длъжностьта на ректоръ о-
висшъ началникъ зема върху Си Св. Духъ: про-
фесоритЪиучителитъ се замЪняватъотъпроро-
цитъ и апостолитъ, всички си надарени съ ис-
тинска пртзмзкдростъ, всички съ дума и примЪрни
ясно посочватъ пнтя на истината испасението
всички си. свети минно; гдйзтоученицитъ си. само
Божии избраници. първенци отъ хората, из-
купени за Бога иАгнеца: инспектори и стра-
дни са ангелитъ, архангелитъ, началствата
и властитъ на небесата(Ефес.З,10):гд*Ътовсичко,
що се прГЪдлага, дава знание,прт>вишаваще ведн-
какви умозаключения на човъшкото разбиране,
знание истинско,в*1зрно, съвършено, простиращо
се върху всички потрсЪби на сегашния и би.-
дещия животъ. Защото само Божиитъ уста си
оня изворъ, отгдЪто текатъ всички ручеи на
истинската прЪмндрость; само Божиятъ образъ
е оня факелъ, отгдйзто се пръскатъ личитъ на
истинската (ЗВГБТЛИНЗ, само Божието 0110806 оня ко-
ренъ, изъ който израстватъ заролишитъ на ис-
тинската мндрость. И така блажени си ония, които гле-
датъ Божия образъ, внимаватъ на Неговитъ уста и турятъ
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на сърцето си Неговитъ думи, защото това е едничкиятъ,
истинскиятъ, непогргЪшимиятъ шкть на истинската и вйзчна
прЪмндрость, вънъ отъ който нйзма други.

девето 1 1. Не бива да замълчимъ и онова,
какъ строго е забранявалъ Богъ на своя народъ да се
допира до наследието на езичницитъ, и що е постигнало ония,
които не сак обръщали внимание на това заплашване. И щ е
изгонва Госп0дь Богъ твой пръдъ тебе паролитътвои и пр. Идолитъ на боговетъ имъ изгорете съ
огънь; не пожелавай да вземешъ среброто или
златото, което е на тЪхъ,за дане биде то за тебе
примка, защото то е мерзость за Госп0да Бог а
Твоего. И не внасяй мерзость въ своя домъ, за
да и е ста“нешъ проклет ъ, като нея. (Второ зак. 7.
22, 25 26). И въ 12 глава: Богато Госп0дь Богъ
твой изтрЪби отъ твоето лице народитъ . . . .
тог ава пази се, да не попаднешъ въ примката,като ги послЪДвашъ, когато се изтребятъ отъ
твоето лице, и да не потърсишъ боговетъ имъ,казвайки: както си служили тия народи на сво-
итъ богове. така ще сторя и азъ . . . Всичко, щови заповъдвамъ Азъ, погрижете се да го изпъл-
ните: не притуряй къмъ него, нито отнимай отъ
н е г о (Второзак. 12, 29). Макаръ Исусъ Навинъ слЪдъ побЪ-
дата 1 а имъ на номнювалъ това и да ги съвЪтвалъ да изхвър-
лятъ идолитъ (Ис. Нав. 24, 231“, тъ не му се покорявали,
и ето наслЪдието на езичницитъ се обърнало за тйзхъ въ примка,
така че тъ постоянно падали въ идолопоклонство дори до
разрушението на двътъ царства. И ние, умндрени отъ при-
мъра на другитъ, не ще ли се вразумимъ ?
ниши наезшшць 12. Но книги тъ не си ИДОЛ и, ще“ "””“ възрази нЪкой. Отговарямъ: ала това е на-
слйздие отъ ония плЪмена, кои го Богъ изтребилъ прЪдъ ли-
цето на своя христиански народъ, сащо както и тамъ (въ
Израила); само че това е още по-опасно: таМъ попадали
въ примката само ония, чието сърдце е било безъ умъ
(Иер. 10, 14), а тукъ и най-мндритъ могатъ да бндатъ
увлЪчени (Колос. 2. 8). Тамо са: били творения на човЪшки
рнцъ (както обикновено казва Богъ, когато укорява безумие-
то на идолослузкителитъ); тукъ си творения на човтЪшкия умъ.

.:»

Р“!:
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Тамъ блйзсъкътъ на златото и среброто ослГЪпяватъ очитЪ;
тукъ потъмнява ума славата на плътската мждрость. А пъкъ
ти твърдишъ,че езическитъ книги не са Идоли? А
кой отвърналъ отъ Христа императора Юлиана 101)? Ной
довелъ папа Лъва Х до такъво безумие, че зелъ да счита.

историята на Христа за басня? Педъ чие влияние кардиналъ
Бембо отклонилъ Садолета 1“ а) да чете св. книги (съ забгЪлГЪжка

че такива глупости не приличатъ на такъвъ великъ ммжъ ?

Що друго досега хвърля въ безбожие мнозина мждри итали-
янци и други? 0, дано поне въ првобразуваната Христова
църква не се намазрятъ вече такива хора, които Цицеронъ,
Плавтъ, Овидий и други би увлйзкли слйздъ себе като съ
нЪкое смрътоносно биле, като ги отклонятъ отъ Светото
11исание.

Изврътване. 13. Ако нЪкой каже: злоупотрйзбе-
нието трйзбва да се вмЪни въ вина не на вещитъ,
ана лицата; защото са ществуватъ благочестиви
христиани, на които никакъ не врЪди четенето
н а е 3 и ч е с к и т ъ к в и г и - на това отговаря апостолътъ:
Ние знаемъ, че въ свъта идолътъ не е нищо: но
не всички знаятъ това именно, да го различаватъ); и
така пазете се, тая ваша свобода да не служи за
съблазънь на немощнйтъ (1 Нор. 8. 4, 7, 9). И така,
макаръ милосърдниятъ Богъ да запазва мнозина отъ загин-
ване, пакъ не е простено, ако нарочито и по собствена воля
,допущаме понъкога подобни измамвания (разбирамъ различнитъ
измислици на човйзшкия мозъкъ или даже на сатанинската
хитрость), украсени съ червилото на тънкостьта и изяще-
ството, понеже се знае, че нЪкои и дори много отъ тйзхъ

падатъ въ безумие исе вплитатъ въ мрЪжата на сатаната. По-
добръ е да се покоряваме на Бога, да не внасяме Идоли въ
домоветъ си, да не туряме Дагона близо до ковчега на ЗавЪта,
да не смЪсваме мждростьта, която се дава отгоръ, съ зем-
ната, животната и дяволската, и да не даваме поводъ за

възбуждане гнъва Господенъ противъ нашитъ дъна.
Сравнение 14. Тукъ се отнася може би и оная прЪоб-

разувателна случка, за която Моисей споменава въ едно срав-
нение. Надавъ и Авиудъ, синове на Аарона, новопоставени
свещеници,хпонеже не били още вЪщи въ длъжноститъ спа,
намЪсто свещенъ огънь турили въ кадилницитъ чуждъ огънь
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(т. е. обикновенъ“, за да кадитъ прйздъ Госпща, но били по-
разени отъ Божин огънь и умръ-ли пръдъ Божието лице
(Левитъ 10,1ИДр.). А що друго си дгЪцата нахрис-
тианитъ, ако не ново свето свещенство, за да
принася Богу духовни звъртви? (1 Пет. 2. 5). А ако ние
напълнимъ тЪхнитъ кадилници т, е. тЪхнитъ мисли, съ чузкди
огънь, не ги ли излагаме на нростьта на Божия гнЪвъ? Нима
за християнското сърце не е чуждо и не трйзбва да биде
чуждо всичко, що дохожда отгщЪто и да било мимо Божин
Духъ? А ето на такъва е по-голфмата часть отъ безумнитъ
измислици на езическитъ философи и поети спореди свидн-
телството на апостола (Рим. 1. 21, 22. Колов. 2. 8, 9). А
поезията твърдъ духовито нарекълъ блаженинтъ Иеронимъ
демонско вино, което опива и успива непрЪдвидливитъ
умове и извиква въ тЪхъ блфзнове отъ чудовищни минния,
опасни изпитни и най-гннсни страсти. И така трфбва да
се вардимъ отъ такъва сатанинска омая.
ТрЪ-"ва ,... „одржан... 15. Ако не послушаме Бога, който ни“тнт” запознава да бмдемъ въ това прЪдпазливи,
ще свидЪТелствуватъ противъ насъ въ деня на сила ония
ефесяни, които, щомъ изгртша надъ тЪхъ свЪтлината на бо-
жествената прфмндрость. изгорили всичкитъ магйоснически
книги, вече безполезни за тфхъ като христиани (ДЪян. 19.
19); а сащо и съврЪменната гръцка църква: защото гър-
цитъ, макаръ че наслЪдили отъ своитъ праотци, които се
считали за най-уменъ народъ въ цЪлия свЪтъ, философски и
поетически книги, написани на тЪхния прЪкрасенъ диалектъ,
запрфтили на себе и на своит-Ъ четенето имъ п0дъ страхъ
на анатема. И поради това, макаръ подъ наплива на варва-
ритъ тъ да паднали въ голфмо невЪжество и суевЪрие, Богъ
ги запазилъ досега отъ противохристиннската тиня на за-
блужденията. И така трфбва безъ друго да ги подражаваме
въ това, за да (слъдъ въвеждане по-подробно изучване на
Св. Писание) изкоренимъ по-лесно наслЪденин отъ нзиче-
ството мракъ на заблужденията: защото само въ Божи-
ята свЪтлина ние виждаме свЪтлинаШс-ал. 36,10).
0 доме на Якова, дойдете и ще ходимъ въ Гос-
подната свЪтлина (Ис. 2, 5).

Оборвдне възраже- 16. Нека индимъ сега, по какви причини"“““ човЪшкинтъ разумъ възстава противъ това,
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като се извива подобно на змия, за да не биде
принуденъ да се покори на Бхарата и да се прв-
даде на Бога. Ето що се твърди:

1. 17.Въкнигиттзна философитъ,о-
ЗЕЪСДШПЕЪ ”2:23“; раторитт, и поетитъ се крие голъма

на езичницт. мидр 0 с т ъ. Отговарямъ: Ония, които отвръ-
щатъ погледитъ си отъ свЪтлината, достойни си за мрака.
Наистина и на бухала дрезгавината се показва като пладнйз; но
животнитъ, родени за свЪтлина, го знаятъ иначе, О, пусти
човЪче, ти, който търсишъ свЪтлината въ мрака на човЪШ-
китт) разбирания, дигни очитъ си нагоръ! Отъ небето
дохожда истинската свътлината, отъ Бащата на свЪтлината!
А ако въ човйшкитъ вещи нувщо мъжделйе или блъщи, то
това си само искри, които. макаръ да се виждатъ че свйзтятъ и
значятъ нъщо за ония, що седять въ мрака,досущъсп безпо-
лезни за насъ, въ ржцътъ на които са дадени горещи факли,
(именно сияещото Божие Слово). Разсиждаватъ ли за природата,.
тъ само обикалятъ насамъ-нататъкъ безъ да се докосватъ до са-
мата сищность “”). А въ Св Писание самъ Госпщарьтъ на
природата разкрива великитъ тайни на своитЪдьъла, като 06-
яснява първитъ и послъднитъ причини на всички творения,
видими н невидими. Богато философитт. говорятъ за нрав-
ственость, тъ приличатъ на птици, чиито крила си,намазани
съ клей: тъ се движатъ съ голЪма мивка, ала не оти-
ватъ напраздъ. А Св. Писание съдържа истински описания на.
добрОДЪтели съ убъштелни, проникващи до мозъка на кос-
титъ, уговаряния и живи примири за всичко. Когато езич-
ницитъ учатъ на благочестие, тъ учатъ на суевйзрие; защото
тъ нъматъ истинско познание нито за Бога. нито за волята
Му. Тъмнинапокрива земята. и мракъ-нар0диттъ;
а надъ Сионъ сияе ГосПОДъ. и тукъ ще се яви
славата Му. (Ис 50, 2). Прочее може да се позволи
на синоветъ на свЪтлината да се доближаватъ понЪкога до
дЪцата на мрака. за да вървятъ, сами като забЪлЪжатъ раз-
ликата, въ по радостно настроение по пнтя на свътлината
и да съжаляватъ за мрака, който апокрива другитсЪ; обаче
несносно и првстнпно безумие е по отношение къмъ БОга
и нашптъ души, ако биха рекли да прГЪдпочитатъ тъхнитъ
искри првдъ нашата свЪтлина. Каква полза от ъ това,
ако напрйздваме въ свътскитъ науки и назад-
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ваме въ божественитЪ? да се увличаме отъ не-
трайни измислици и дазанемарваме небеснитъ
тайни? ТрЪбва да се пазимъ отътакивакниги
ИдагимахвамеотълюбовькъмъСв.Писание: тъ
отвънъблйзщятъсъсловеснокраснорйзчие, а вит-
рЪсклишениотъвсЪкадобрОДътельи ммдрость,
казва Исидорът). Ето славата на подобни книги: ч е р уп ки
безъ Ядка. Снждението на Филипа Меланхтона е такъво:
На що изобщо учатъ философитъ, ония, които
учатъ по-добръ отъ другитъ, ако не на само-
увъзреность и себелюбие? М. Цицеронъ въ
своето съчинение; Пе 5111108 Ъопогиш ес та1ошт 105)

извежда всичката основа на добродтзтельта изъ
себелюбието и самолюбието. Каква надутость
и суетность у Платона! Споредъ мене лесно! се
заразява отъ това платоновско честолюбие и
най-възвишениятъ и силенъ умъ, ако се увлече
съ четене на съчиненията му. Учението на
Аристотела е единъ видъ страсть къмъ праз-
пирни, та ние не го удостояваме дори съ по-
слъздно мЪсто между прйздставителитъ на мо-
ралната философия и др. т. (Въ очерка на богосло-
вието, въ отдЪла за грЪха).

За „ОЩЕ/шести“ »

18. По-нататъкъ казватъ: А к о тъ не у ча т ъ
ИМЪзафилософията направилнобогословие,затовапъкъ

учатъ на философия, която не може да сечерпи
изъ Св. Пасание, дадено само за спасение. Азъ
отговарямъ: изворътъ на прЪмждростьта е думата
на всевишния Богъ (Сирахъ 1, 5). Истинската философия
не е нищо друго освЪнъ истинско познание за Бога и Не-
говитъ творения; тя не може да се изучи отъ никидъ въ
по-истински ВИДЪ, освЪнъ изъ Божиитъ уста. Затова блаже-
ниятъ Августинъ, като изброява пръдимствата на Св. Пи-

Р-сание, изказва се така: Тукъ е философията, за-
Ущото причинитъ на всЪко битие се заклю-
чаватъ въ Бога Твореца: тукае етиката,

„защото добъръ и честенъ животъ имато-
газа, когато обичаме онова, що трЪбва да
обичаме, т.е. Бога и ближния, и така, както
тргЪбва да се обича; тукаелогиката, защото
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и стината и свЪтлината на разумната душа е
Богъ; тукъ е още и заслужаващето похвала дър-
жавно благо, защото държавата се опазва най-
добръ чрсЪзъ основата и съюза на вЪрата и на
трайното съгласие, като при това прфдметътъ
на любовьта е общ ото благо: а най-висше и най
И с т и н ок 0 6 л кг 0 е Богъ. И въ сегашното столъзтие вече
нъкои сж доказали, че основитъ на всички философски науки
и изкуства се съдържатъ въ Писанието по-вуврно, отколкото
гдъто и да било другадф: иди ни просто да се чудимъ на
учителството на Св. Духъ, който наистина преди всичко се

стреми да ни просвфти за невидимото и вйзчното, но заедно
съ това тукъ-тамъ ни разкрива основитъ на естественото и

изкуственото и ни ржководи въ всфки видъ разумни по-
мисли и дфйствия. Въ езическитъ философи едва ли би се

намфрила и сЪнка отъ всичко това.
Нфкой отъ богословитъ се изказалъ досущъ правилно,

че прославената Соломонова мидроств се заклю-
чава въ това, гДЪто той въвелъ законъ Божи въ
домоветъ, училищата, и дворцитЪ: така и ние, ако
започнемъ да всадяваме въ юношеството закона Б 0 ж и намъсто
езическитъ писания, изваждайки отъ него правила за всЪки
видъ животъ, какво ни бърка да се надфв аме, че ще се
възвърне къмъ насъ Соломоновата ммдрость т. е.
истинската и небесната. Нека се погрижимъ да имаме
подъ рака всичко, що може нн стори мидри, дори въ оная
външна и, тъй да кажемъ, гражданска мждрость, която на-
ричаме философия. Та и по-напрйздъ е имало такива нещастни
врфмена, когато израилевитъ синове съ неволя трГЪбвало да
се обръщатъ къмъ филистимянитъ за поправяне на своя па-
лешникъ, или мотика, или стзкира, или коса, защото нЪмало
ковачъ, въ изравлската земя (Сам. 13. 19, 20). Та мигаръ
израилтянитъ трйзбва постоянно да се намиратъ въ такъво
притфснение и нужда? Такъво положение има тая немало-
важна несгбда: както тамъ филистимянитъ оправяхаМотикитъ
на израилтянитъ, но но никой начинъ не имъ давали мечове
противъ себе, “така и отъ езическата философия можемъ. раз-
бира се, да научимъ обикновени силогизми и украшения на
ръчьта, но но никой начинъ не ще добиемъ мечове и копия
за изкореняване нечестието и суевдВрието. В е к а и р 0 ч е е
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.по-добрт. пожелаемъ, да се върнатъ врЪМената
на Давидаи Саломона, и филистимянитъ да лешатъ въ
праха, а израилъ да царствува и се радва на своитъ блага.

:. 19. Поне за хубостьта на стила
ИносдЪ-вахубостьта УЧВЩИТЪ ЛЗТИНСКИ еЗИКЪ трЪбвада"”““ четатъ Теренция, Плавта и другитакива. Азъ отговарямъ: първо, нима ние, за да научимъ
дЪцата си да говорятъ, ще трЪбва да ги 30димъ по кръч-
митъ, механитъ, пивницитъ, развратпитъ домове и ПОДобни
клоаки? А кидъ другадъ, ако не по тия кални мъста водятъ
младежьта Теренций, Плавтъ, Натулъ, Овидъ и пр. Що друго
нрЪдставляватъ тъ освЪнъ остроти, шеги, гощавки, пиянству-
ване, нечиста любовь, блудство, всЪкакъвъ вицъ хитрости и
измами и тйзмъ подобни работи, отъ които христианитъутрЪбва
,да отвърнатъ очи и уши, дазке при случайна срйзща? Или
ние мислимъ, че човъкъ самъ по себе не е още много раз-
вратенъ, та затова нообх0димо е да му показваме отстрана
картини отъ встъкакъвъ родъ гнъсотии, да му пъхаме пра-
хънь и духало въ рацйзтъ и съкашъ съ нарочно измислено
рисковано срЪдство да го хвърляме въ разврата? Но щекажатъ: не всичко въ тия мислители е лошо.
Отговарямъ: затова пъкъ лошото прихваща всйзкога по-лесно;
затова твърдъ е опасно да се пускатъ дъщата тамъ, гдЪто
злото е размЪсено съ доброто. Ония, които искатъ да лишатъ
нЪкого отъ животъ, обикновено не му даватъ, на и не мо-
гатъ да му дадатъ чиста отрова, но въ смдзсь съ най-вкусни
ястия и пития: и все пакъ отровата ще прояви своето дай-
ствие и ще погуби оногова, който я е изпилъ. Спщо така
и оня древенъ човЪкоубиецъ намира за необходимо, като
иска да излъсти нЪкого, да ПОдслади своитъ адски отрови
съ захара на хитри, примамливи измислици и думи. И ние,
като знаемъ това, наша ли да унищожимъ нечестивото му
оражие? Ще кажатъ: не всички си безнравствени;Цицеронъ,“Вергилий, Хораций и др. са нрав-ствени писатели. Отговарямъ: а пакъ тъ са застъпени
„езичници, които отвръщатъ мислитв на четцитъ отъ истин-
ския Богъ къмъ богове и богини (Юпитеръ, Марсъ, Нептунъ,
Венера, Фортуна и други измислени божества). А пъкъ Богъ
е казалъ на своя нар0дъ: Не споменавайте имена на
други богове; да не се чуватъ тъ изъ вашитъ
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у с т а (Изходъ 28, 13). А послъ - какъвъ хаосъ отъ суе-
вЪрия, лкжовни мндрувания, свЪтски страсти, борещи се между
себе, е тамъ ! тъ внушаватъ на своитв ученици съвсйзмъ

другъ духъ нежели Христовото учение. Христосъ зове отъ
свЪта, тъ потопяват; въ скита, Христосъ учи на самоотрича-
ние, тт, - на себелюбие. Христосъ кани къмь смирение,
тъ прйзпорнчватъ високомдзрие. Христосъ търси кроткитъ, тъ
правятъ горделиви. Христосъ учи на гнлъбова простота, тъ
по хилЯди начини се грижатъ да развнятъ изкуството на

словопрвнието. Христосъ съвЪтва скромность, тъ се разливатъ
въ присмивание. Христосъ обича вЪрващитъ, тъ приготвятъ
невйзрници, пртширници, упорници. И за да свършимъ съ
малко думи, нека приведемъ апостолскитъ : щ 0 0 б Щ о и м а

свйзтлината съ тъмнината? Какво съгласие меж-
ду Христа и Велиала? какво съучастие на втар-
н и я с ъ н е в в р н и я? (2 Кор. 6,14,15). Справедливо казва
и Еразмъ (въ своитъ „Сравнения“): Ц ч е л и т в с е д ъ р-
:катъ далечъ отъ увФхЕнали цвйзтя: така и ние
не бива да се до косваме до и пита, която съдържа
гнили мисли; и по-нататъкъ: както е най-безопасно
да се спи на дЪтелина, защото, казватъ, змиитъ
не се криятъ въ тая трЪва: така трсЪбва да се
занимаваме съ тия книги, въ които нЪма страхъ
0 т ъ 0 т р о в а.

Отговори. 20. Но що особнопривлйзкателно
иматъ тия свдзтски писатели въ сравнение съ
нашитъ духовни? нима само тъ еднички разби-
ратъ хубостьт а на рЪчь та? Най-съвършениятъ худож-
никъ на рЪчьта е Оня, който я насадилъ - Духа Божи,
чиито думи, по-сладко отъ меда, по-остро отъ острия на
двЪтъ страни мечъ, по-силно отъ огъня, който топи ме-
тали, по-тежко отъ чука, който раздробява скали, въз-
приематъ и възвЪщаватъ Божиитт. светци. И и м а с а м 0
еднитъ е зичници разказватъ за забълтззкителни
с ъ 6 и т и я? Нашата книга е пълна съ истории още по-
.истински и много по-чудни. Н и ма с амо тъ еднички
умЪятъ да съчинят ъ тропи, фигури, загатки,
алегории, притчи, афоризми? Това и ние можемъ въ
пълно съвършенство. Само проказ ния тъ може да си
в ъ 0 б р а 3 и, че Авана и Фарфаръ, дамаски рЪки, си. по-
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добри отъ Иорданъ и отъ израилскитъ ВОДИ (4 Цар. 5, 13); само
с л в и е ц ъ т ъ, - че Олимпъ, Хеликонъ, Парнасъ си по-
приятни на гледъ отъ Синай, Сионъ, Хермонъ, Таворъ и
Маслинената гора: с а м 0 г л у х и и т ъ, -» че лирата на Ор-
феа, Омера и Виргилиа звучи по-принтно отъ гуслата на.
Джим; само на разваленото небце могатъ да се
покажатъ по-сладки на вкусъ ба снословнитъ нектаръ и ам-
брозия и Настилскитф извори отколкото истинската небесна
манна и израилевитъ извори ; са мо н а поквареното
с ъ р ц е могатъ да правятъ по-голфмо удоволствие имената
на богове, богини, музи и харити, отколкото достойното за.
кланене име на Иехова. на Христа Спасите ли и раз-
нообразнитъ дарове на Св. ДуХъ; само слъпата
н а д е ж д а пръдпочита полята на ЕлизияЮб] прфдъ райскитъ
градини: защото тамъ всичко е басня, сънка отъ истина, а.

тукъ всичко е дъйствителность, всичко е самата истина,.
Охговоръз- 21. Нека допуснемъ, че и тв иматъ

достойн и за заемане хубави обращенил, фрази,
пословици,1тръкрасни нравствени изречения: но
нима за тия цвфтенца заслужва да пущаме нашитъ дъца тамъ?
Нима не бива да оберемъ египтн нитъ и да ги
лишимъ отъ тфхното украшение? Напълно е въз-
можно и даже т ръбва споредъ думитъ Господни
(Изх. 3, 22): защото на църквата принадлежи по право всфки
имотъ на езичницитъ. Значи, необхо д имо е, казвашъ
ти, да се завземемъ да го ограбимъ? Отговарямъ:мижетв отъ колфното на Манасия и Рувима. когато
рекоха да за владфнтъ езическата земя за израилн, отидоха
въоръжени само тъ : всичкитъ малки дъна и неспособни
за война оставиха дома въ безопасно мфсто .Иис. Нав. 1, 14).А така трфбва да . посткпимъ и ние: съ задачата да
обезорижимъ езическитъ писатели трфбва да се нагърбимъ
ние - мнжетъ, които сме оякнали вече и сме се утвър-
дили въ образованието, въ разсиждението и въ християн-ското благочестие; а младежьта не бива да изложимъ на та-
кива опасности. Що ще стане. ако тъ прфбинтъ, или нара-
нятъ, или завлечатъ въ плфнъ нашата младежь? Уни! прфдънашитъ очи възкръсватъ скръбнитъ примърина мнозина, които философията на езическата
тълпа отвърнала отъ Христа и хвърлила въ без-
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б е за и е. По-безопасно би било, разбира се, да се изпра-
тнтъ въорнжени хора да събератъ всичкото злато и сребро
и всичко скапецЪнно у наредитъ, проклети отгоръ, и да го
разпрЪдълятъ между наслЪдието на Госпоца. О, нека въз-
буди Богъ геройскитъ умове, които да събератъ
отъ тиа голи пустини всичкити“; цвЪтн на хуба-вото краспорйзчие и съ любовь да ги разсЪнтъ по
градинитъ на хр истиннската философия, за да не
с е усЪща у дома никакъвъ недостатъкъ.

Огговоп-ъ 4. 22. Ако пъкъ най сетнъ и допуснемъ нЪкого
отъ езичницитъ, то нека бндатъ С е н е к а, Е и и к т е т ъ 107),
Плат оТнъ и подобни на тазхъ наставници въ добродътельта и
нравственостьта, въ които се забълъзва тъ по-малко гр.”!зшки
и суевйзрин. Това е мислилъ и великинтъ Еразъмъ, който
съвЪтва да възпитаване христианскатата младежь по самото
Св. Писание и на края прибавя: А ако е необХ0димо
да се занимаваме и съ свЪтски книги, то азъ бихъ
желалъ, връмето да се посвещава прЪдимно на
они я, които са; най-близко сролни на свещенитъ
к и и г и (Егавш. йп Сотир. ТЪео1. ). Но добръ би било и
тдзхъ да даваме въ рнцътъ на младежьта тогова, когато умо-
ветъ см онкнали въ христианската въра, и като по-напрйздъ
ги поправимъ именно като махнемъ имената на боговетъ
и всичко, що мирише на суевгврие; защото само съ такъво
условие Богъ позволи да зематъ за жени езически
д а в И Ц И, ако имъ острижатъ коситъ и отръжатъ ноктитъ
(Вгор. 2 1, 12 *. И така, за да банда правилно разбранъ,
ще кажа: ние не забранаваме на христианитъ нзобщо че-
тенето на езическитъ писатели, понеже твърдъ добръ знаемъ
божественото прЪдимство, съ което Христо съ
е надарилъ вйрващи тъ въ Него (забълъжи: вЪрва-
щитъ въ него) - безъ врЪда да зематъ змията и
0 т ро в ат а (Марк. 16, 18); но ние искаме да прЪдпазимъ,
ние молимъ и заклеваме да не хвърлнте за жертва на тия
змии Божиитъ синове съ тъжната още слаба вйзра и да имъ.
не давате случай съ безразсндна самоувъреность да пиятъ
отрова. Христовиятъ духъ казва, че Божиитъ си-
нов е трйзбва да хранимъ съ чистото млЪко на
Ол овото Божие (Петр. 2, 2; 2. Тим. 3, 15).

16
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Четвърто възражение, 23. По-нататъкъ ония, които несмислено
ДЯЕНЕЕИЪЕДНЪШЗ? защитяватъ дГЪлото на сатаната противъ

за. първата. възрасть. Христа, възразяватъ, че книгитъ на
СВ. Писание си твърдъ мнчни за юношитъ и
че поради това, докато разсидъкътъ имъ не
узрЪе, даватъ имъ въ ржцътъ други книги.

Отговоръ 1. Отговоръ 1. Това си думи на хора, които се
заблужаватъ, които не знаятъ ни Писането, ни Божията сила;
това азъ ще докажа трояко. Първо, извЪстна е историята
за Тимотен,именитъ нЪкога музикантъ, който ималъ обичай,
когато приемалъ новъ ученикъ, да го пита, да ли е захва-
налъ вече да се учи при другъ учитель. Които давали от-
рицателенъ отговоръ, той приемалъ при себе съ умйрено
възнаграждение; въ случай на утвърдителенъ отговоръ той
опрЪдълилъ двойно възнаграждение, кате казвалъ, че съ тйзхъ
щйзлъ да има двойна работа: една, ди ги отучи отъ лошитъ
присадени тъмъ похвати, и друга, да ги научи на истин-
ското изкуство. И ние, като имаме възвъстении на цЪлия
човъшки родъ учитель и наставникъ Исуса Христа, “вънъ
отъ Когото ние не трЪбва да търсимъ никого другиго
(Мат, 17, 5, 23, 8.) и Който е казалъ: Оставете дв-
цата да дойдатъпри мене инеимъпрЪчете (Марк.
10, 14). - ще продължаваме ли при все това противъ Не-
говата воля да ги водимъ на друго мЪсто?Или може би ние
се страхуваме, че Христосъ нЪма що да върши съ тЪхъ и
че Той твърдъ лесно ще ги настани въ Своитъ нрави, та
поради това първенъ искаме да ги влачимъ тукъ и тамъ по
чужди работилници и, както казахъ, по кръчми и механик
разни видове кални мЪста. и едва тогава, слъдъ като сме ги
развалили и заразили, да ги хвърлимъ въ прЪгръдкитъ на
Христа, за да ги поднови Той! За кого се грижатъ по-малко,
отколкото за нещастнитъ и невинни въ това отношение дъна ?
тв или ще се борятъ прЪзъ цълия животъ, за да отвикнатъ
отъ онова, на което си ги научили пръзъ тъхното дЪтство,
или направо ще се отметнатъ отъ Христаище се поддадатъ
на сатанинското учение. Нима това, що е посветено на Мо-
лоха, не е мърсота пръдъ Бога? Това е ужасно, но то е
твърдъ възрно. Моля въ името на Божието мило-
сърди е, христианскитъ власти и прЪдставите-
литъ на църквата да зематънай-сетнъсериозни
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мЪрки, за да не се позволява вече да се при-
наснтъ въ жертва на Молоха христианскитъ
дГЪца. родени въ Христа и осветени чрйззъ
к р ъ щ е н и е.

Отговори 24. Лъжовно е увЪрението, какво Св.
Писание е твърдъ възвишено и узкъ по-горъ отъ
дтнтското разбиране. Зеръ Богъ не съумълъ да прис-
пособи своето слово къмъ нашето разбиране (Втор, 31. 11,
12, 13)? Нима Давидъ не сВИдътелствува, че Бозкиятъ
законъ . . . умкдрава проститъ (забЪлЪзки: прос-
титъ)? (Не, 19, 8). Нима ап. Петъръ не нарича словото Бо-
.гкие млЪко за новороденитъ младенци, дадено зада
растатъ отъ него и да онкнатъ? (1 Потр. 2, 2). И тъй вижъ,
словото Бозкие е млгЪко Божие, най-нЪшната. най-сладката и
най-полезната храна за току-що рОденитт, Божии дъца! Защо
да се върви противъ Бога, толкова повече че езическото уче-
ние е твърда храна, коато изисква аки зкби и малко по-
малко ги троши? Затова Св. Духъ чрйззъ Давида поканва дъ-
цата въ своето училище: Елате, дЪца, послушайте
мене: на страхъ Господенъ ще ви науча (Псал.
31, 11).

Отговоръз 25. Най-статив ние признаваме, че
въ Писанието има дълбочини, но тт. са такива,
въ които потъватъ слонове и плуватъ агнета,
както твърдъ хубаво е казалъ Августинъ, когато е искалъ
да прЪкара паралелъ между мадритъ хора на тоя свйзтъ,
които се нахвърлнтъ върху писането съ голЪмо самомнЪние,
и Христовитъ дъна, които присткпватъ съ духъ смиренъ и
готовъ за поучение. И каква нугкда има да се плува
изведнагкъ на отворено море? Може да се отива
напргвдъ постъпенно. Първенъ трЪбва да върватъ
по брЪга на катехизическото учение, 110диръ това да га-
затъ по плиткитъ води, изучавайки свещени истории, нрав-
ствени изречения и др. т., що не прЪвишава разбирането,
а приготвя къмъ слЪдното по-възвишено. Въ края на край-
щата дъната ще бкдатъ способни да плуватъ и чртЗзъ тай-
нитъ на вЪрата. По такъвъ начинъ,пр*Ъдадени още
отъ дЪтинство на изучването на Св. Писание,
дъцата по-лесно ще се запазятъ отъ развраще-
нието насвЪта и ще станатъ мкдри въ спасе-

16“
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нието чръзъ втзрата въ“ Исуса Христа (2 Тим.
3, 15). Защото на оногова, който" се прйздава на Бога “и,
седещъ при нозйтъ Христови, навежда ухото си къмъ пръч-
мидростьта, която иде отгоръ, безъ друго ще слГЪзе Ду-
хътъ на благодетьта, за да запали въ него свътлината на
истинското познание и посочи въ ясна видйзлина пита къмъ
спасението. „
Обратношражшше 26. Не искамъ и да говорячвече,

че ония писатели, които се натрапватъ на
христианската младезкь вмъсто Библията (Терен-
ций, Цицеронъ, Внргилий и т. н). си тъкмо такива,
каквито искатъ да пръдставятъ Св. Писание,
т. е. мични и малко разбрани за младежьта.Татъ
и не си написани за дъна, а за хора съ зрГЪло разсшкдение,
които посъщаватъ сцената и форума. СлГЪдователно, както
отъ само себе се разбира, тъ и не могатъ да принасятъ
полза на други. Безъ съмнъние по-голйзма полза ще из-
влйзче нЪкой, като прочете Цицерона само единъ питъ, когато
е вече отрасълъ и се занимава съ работи за възрастнитъ,
отколкото ако въ младостьта си би го изучилъ цсвлъ отъ кора
до кора. А защо изучването на тия писатели не се отлага до
педходещето врйме за ония, на които е потрЪб го, ако само
изобщо е потртзбно? Но още по-важно е онова, че, както вече
казахме, въ христианскитъ училища трябва да се
готвятъ граждани за небето, а не за свЪта; че
заради това Мзмъ тръбва да се дадатъ такива
учители, които биха имъ внушили повече иебес-
ното, отколкото земното. повече свещеното, от-колкото свътското.

,

Заключение 27. Нека завършимъ съ думитъ на Ан-
гела: Не мозке да сиществува дЪлото на човйзш-кото съграждане тамъ, гдъто почва да се показва
градътъ на Всевишния. (З Ездра 10, 54). И понеже
Богъ ни опрЪдъля да бхдемъ дървета на праздата
и насаждение на. Господа за Неговата славаеИс.
61. 3), то споредъ това нашитъ дъца не могать да бидатъ
младочки изъ аристотеловски.платоновскп,план-товски или тулиевски разсадникъ. А присмдата
надъ това е вече изречена: ВсЪко растение, което не
е насадилъ Моятъ небесенъ Отецъ, ще се иако-.
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ре и. (Мат. 15, 13. Нека тртзпери встъпи, който не праз-
става дапразнословиивъзставапротивъБожието
познание. (2 Нор. 10, 5). 

Шайсеть и шеста.
За училищната дисциплина- .,”-

.

Дисциплината. е необ- - 1. Чешката НЗРОДНЗ, поговорка: У Ч И Д И Щ е
комита Училишт- безъ дисциплина е като воденица
6 е 3 ъ в о д а - е съвсйзмъ вЪрна. Както воденицата, ако от-
биемъ отъ нея водата, бездруго спира, така се прйзкнсва У,
встъка работа въ училището, ако махнемъ отъ него дисцип-
лината. Ако нива е се оплъвлтъ, по тйзхъ веднага ще
израстатъ врЪдитеШметвата плъвели ; ако дърветата не
се кастрятъ, тъ "Подиваватъ" и му щатъ непотрйзбни издънки.
Оттукъ обаче не слйздва, че въ училището трйзбва
да се разнасатъ викове, утдари, побои; наопаки
въ него трЪбва дацаруватъ бОДрость и внимание
както въ учителитъ така и въ ученицитъ. Та що
друго е дисциплина, ако не извтзстно срЪдство, чрйззъ което
ученицитъ ставатъ сищински ученици?
Въ Ш” „„без „, се 2. Затова полезно ще биде на възпита-

пазягъ три усаовпя- тела да знае цйзльта, материала и

формата на дисциплината, за да му биде ясно, за-
щ 0, к 0 г а и к а к ъ трЪбва да. прилага строгостьта по пра-
вилата на изкуството
1; ди„ „„ тип”. 3. Първ о, в сичк идвЪрв амъ, си

пт- съгласни съ това„чедисциплината
тръбна да се прилага къмъ провинилитъ се; но
но затова," че тт, са извършили простипка (изгу-
беното не се връща,) а за да се праздвари прос-
т н и к а т а в ъ 6 и д е щ садисциплинарнитъ мЪрки тръбва да

такъво безстрастие и чисто сърце, че оня, когото наказватъ,
самъ да разбере, какво наказанието му се налага за негова
полза и излиза отъ бащинското разположение на лицата,
поставени надъ него, та заради това да го приеме съ сищо
такъво чувство, както всЪко горчиво лазкарство, което се
дава отъ Макари. „

хм „

4"
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2. пръдмешпмт- 4. Строга дисциплина тревбва да.
нощен»: къмъкойтоще се 1яоддъргка не заради занятията, асе прилага. дисципли-„„„„„„„„„„е „„р„„„ заради поведението. Ако занятията си

„...ама... уредени правилно както вече говорихме за
това), тъ сами вече иматъ цривлъкателна сила за ума и
съ своята занимателность примамватъ и привличагъ всички
ученици (освЪнъ вече нЪкои изроди). Ако работата стои.
инакъ, то вината за това не е ужученицитъ, а у учите-
литъ, И ако ние не унтемъ чръзъ изкуството да привлЪчемъ
умоветъ, напразно ще бъде да употрЪбимъ насилие. Уда-
ритъ и ританицитъ не си способни да внушатъ любовь къмъ
науката, но затова пъкъ си втрно срЪдство да възбудятъ
отвращение и ненависть къмъ нея. Затова. щомъ се забв-
лъяш болезненото отвращение на духоветв къмъ занятията,
трЪбва да се лгвкува то по-скоро съ правилно душевна ди-
ета и съ сладки явнарства, а не да го тровимъ още повече
съ остри срЪдства. Самото небесно слънце ни дава примфръотъ п0добно разумно обхождане. То не поразява при пър-вото появяване на пролсвтьта новитъ и нйззкнитгв растения;то не ги гори и нали тъкмо отъ самото начало, но, нагрЪ-вайки ги постъпенно и незабЪлЪзанодщига ги и ги оягчава
и едва къмъ края, когато тъ отраснатъ, и плодоветъ и ст”;-
мената имъ захващатъ да зрвятъ -то проявява всичката
си сила. Подобно изкуство проявява и градинарьтъ, който се
обръща твърдв меко и въшно съ младитъ и нъжнитъ дър-вета и не закача съ пила, нозкъ илъ сръпъ ония, които ощене си толкозъ яки да понесатъ рани, Ако струнитъ на ли-
рата, цитрата или арфата но си нагласени еднакво, музи-кантътъ не троши инструмента о сънната, но прилагасвоето изкуство дотогазъ, докогато не ги нагласи. Тъкмотака и ние тръбна да се приспособяваме къмъ разположение-то на духоветъ, за да ВЪДворимъ въ твхъ спокойно настрое-ние и любовь къмъ занятията, ако не искаме отъ равно-душнитт. да правимъ опърничави и отъ мекушавитъ -"
същински типаци.
Кт, „ш„ 4938411: 5. Ако е потръбно напоконъ понЪкога давате къчъ данни“-) ПОДбутнемъ и стрвснемъ, то това трябва да1

сторимъ съ други срЪдства, а не съ удари.НГБкога съ остра дума или съ публиченъ укоръ; нЪкога катопохвалимъ другиго: „Ето тоя или оня какъ добрт».
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внимава. Какъ правилно р азбир а всичко! А ти
овдишътукъ като заспалъ!“ Нднкога може да се дън-

, ствувл на ученика съ присмЪхъ: „Ехъ ти
простакъ, не разбирашъ такъва лесна работа?
гдв се луташъ?“ Може така скщо да се устро-

3, атъ неддзлни или поне мЪсечни надпрсЪ-
варванин за първенство на мвсто или отличие, както по-

”"казахмо на друго много. Само трйзбва да се пази, да не се

обърне това въ шега и игра бе-зъ успъхъ, а наопаки стре-
мезкътъ къмъ похвала и страхътъ отъ укоръ и понижение
да потикватъ ревностьта въ всЪко отношение. Поради това
твърдъ важно е, наставникътъ да присктствува на тия съ-
ревнуваниа, за да се в0дятъ сериозно и начисто, та непри-
лезкннтъ да укори и засрами, а прилежнитв да похвали пртздъ
всички.
Попорадиповедението. 6. Много по-строго инеумолимо тръбна
да се прилагатъ дисциплинарнитъ мЪрки къмъ ония, които
праватъ нростнпки противъ поведението. Именно:

1. 1.Закакводаенвнопроаваненабезбожие,
като напримЪръ за богохулство, развратъ и изобщо за авни

2. пръсткплениа противъ Божин законъ; 2. 3 а уп ори-
тость и умишл е н а за 0 ба: ако напримЪръ нъкой прЪзри-
телно се отнася къмъ заповъдитъ на наставника или на
другиго отъ по-горнитъ и умишлено и съзнателно не изпъл-

3. нива онова, що трФбва; 3. За гордость и ви со-
комърис, както и за зависть и лъкость: ако нЪкой
когато баде помоленъ отъ другари си, не поиска да го на-
учи и да му помогне,

и зацдо така? 7. Изброенитъ просташки отъ първи индъ
оскърбаватъ Божието величие: просткпкитъ отъ втори ВИдъ
разклащатъ основна-ъ на всички добротЪтели (смирение и
покорность): просткпкитъ отъ трети видъ задръзквагъ и за-
баватъ бързитъ успъхи въ занятията. Което е противъ Бога,
то е пръстнпление, което тръбна да се омие съ най строгото
наказание; каквото извърши никой противъ хората или про-
тивъ себе си - е несправедливость, която тръбна да се
поправи съ строгъ укоръ; каквото съгрЪши нЪкой противъ
Присциана 108) - е петно, което трйзбва да се “изкара съ
гкбата на мъмренето. Съ една дума - ди сциплин а т а
трйзбва да биде насочена къмъ това, че да въз-



248 дидактика

„бужда въ всички почитание къмъ Бога, ус лужли-вость къмъ ближния. ревность къмъ занятията
и изпълнението задачитъ на живота, и сетнъ даоякчава тиякачествасъпостоянно упражнЯване
и прилагане на дсЪло.
Формата а медит- На най-добра форма на дисциплина ни
Мата2511-151112Т2еп1юбее- учи небесното слънце. което доставя на
растенията 1. постоянно свйзтлина и топлина, 2.
често дъждъ и вътрове, З. нарГЪдко свЪтк-авици
и гърмотевици, макаръ и послъднитъ да са въ тъхна
полза. ""

9. Като подражава на слънцето, рако-Какъ да. се осъществи
това на ИМО- в0дительтъ на училището ще се погрижи

да държи младежьта въ границитъ на длъжноститъ :
1. 1. Съ постоянни примъри, като

биде живъ образецъ на всичко онова. на каквото травбва да
4

ти приучи. Безъ това всичко останало ще баде напусто.
2. 2. Съ поучение, напомняне и по-

ндвкога съ укорни думи; при това съ всички сили
трЪбва да се старае - като учи плинъпомнн, заповЪдва или
укорява - да бъде ясно, че всичко това върши подъ влия-
нието на бащинско чувство, за да наставя всички и ни-
кого да не разстрои. Ако ученикътъ не забЪлъжи, както
трйзбва, това чувство и не биде напълно убдвденъ въ него,той скоро ще започне да прЪзира дисциплината и ще се въо-
рижи противъ нея.

3. 3. Н а й-с е т н а, ако се случи навкой съ
такъвъ нещастенъ характеръ, че всички тия кротки мъркиса недостатъчни, тръбва да се обърн е къмъ по-с;илнисрЪдства, за да не остане нищо неизпитано,пръди да изхвърли нтЪкого като почва, съвсймъ,
неГОдна за обработване и да го счита за без-на дежденъ. Може би по отношение къмъ Евкои и сега
да е вЪрна поговорката: Фригиецът ъ може да се по-п р а в и с ам 0 с ъ п р ъ ч к а 109). Такъво изключително пока-зание ще принесе полза ако не на самия наказанъ, то понена останалитъ, като имъ внуши страхъ. Само трЪбва да се

ПръАпазвапе. пазимъ да не прибЪгваме къмъ подобна крайнамърка при ВСЪки случай и твърдъ често, за да не изчерпимъизключителнитъ срГЪдства до край.
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Обобщение на казаното. 10. Това, що се каза и що остава още
да се каже, се свежда къмъ слдздното : ! д и сц иплин а т а

тръбна да бъде насочена така,че да възбуждаме и съ
постоянни грижи да укртшяваме въ ония, които възпитаваме
за Бога и църквата, такъво чувствено настроение, каквото
Богъ изисква ото ддзцата, завЪщани на Христовото училище,
да се радватъ тъ съ трепетъ (Нсал. 2,11)и вър-
шейки съ страхъ и трепетъ своето спасе ние
(Филип. 2, 12), да се радватъ всйзкога за Госп0да
(Филип. 4, 4), т. е. , да могатъ и да умЪятъ да оби-
чатъ и уважаватъ своитъй учители и не само съ добра воля
да се оставятъ да ги водятъ тамъ, гдЪто трЪбва да се во-
дятъ. но и тъ сами доброволно да се“стремятъ къмъ това.
Такъво настроение на чувствата може да се достигне само
съ горйпоменатото отъ насъ сраздство: съ добри при-
Мъри, любезни думи и всъкога съ искрено и явно
6 л а го р а 3 и 0 л о ак е н и е ; гърмотевични удари се допущатъ
само въ изключителни случаи и то пакъ съ такъво намъре-
ние, че строгостьта по възможность всъкога да се обръща
въ любовь.

Твърд, „да,-1330, 11. ВидЪлъ ли е нЪкой кога-да-е (нека
еравнепие- ни биде позволено още единъ пкть да разяс-

нимъ тоя въпросъ съ примъръ): златаря да прави ху-
бава фигура само съ помощъта на чука? Разбира се, никой
никога.. Подобни произведения по-скоро се лЪятъ, а не се
коватъ. И .ако на тйзхъ остане да виси нЪщо излишно и не
по трсЪбно, изкусниятъ художникъ не захваща да удря силно
съ чука, ами или го “отбива тихо съ чукче, или го изтрива съ
пила. или го отчупва съ щипци,и всичко това прЪдпазливо;
въ. края на краищата обаче той излъсква и изглазкда празд-
мета. А ние смътаме да възпитаме ПОДобието на живия Богъ,
разумното снщество, съ слдзна буйность?

Още едно 12. И рибарьтъ, който иска да лови
риба съ дълга мръзка въ дълбока ВОда, привръзва на мраз-
гката не само олово. за да потъне и се вдачи по дъното, но
и гнбени парчета на противоположния край, за да държатъ
мръсната откъмъ другата страна на повръхнината на водата.
По същия начинъ и оня, който мисли да захване съ мла
дегкитъ ловъ на добрОдСЪтели, трЪбва съ строгость да ги тдод-
чини на страха и на смирено послушание, а отъ друга страна
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съ своята достипность да съживи въ тЪхъ любовь и весело
настроение. Щастливи си оГния, които умЪятъ да.
възбудятъ такъво смазсено настроение! Щаст-
ливи см юношитъ, които иматъ такива настав-
ници!

13. Тукъ е умйзстно да приведемъ мнЪннето на единъ.
великъ човЪкъ -- Айлхардъ Лубинъ 110), д-ръ на богословие,
то, - което мнЪние той изказалъ въ праздговора си къмъ.
гръцко-латинско-нЪмското издание на Новия ЗавЪтъ, раз-
сгкзкдавайки за пръобразуването на училищата съ слйзднитъ.
думи:

Другото срЪДство е, щото всичко,що се прЪ-
подава на юношитъ споредъ тъхното схващане,.
да се изисква отъ тЪхъ по так ъвъ начинъ,че тъ
да не вършатъ нищо противъ волята сиипонри-
нуждение, но всичко, доколкото е възможно,да
сторятъ съ добра воля и отъ собственъ потикъ,
съ нъкаква душевна радость. Поради това азъ
ръшително поддържамъ, че пръчката и тоягата,
тия ормдия на робството, съвършено неподхо-
дящи за свободни хора, съвсъмъ си нъматъмйЗс-
тото въ училището, трГЪбва да се изгонятъ от-
тамъ и могатъ да се употрГЪбятъ само противъ
робитъ и нег0днитъ ратаи съ робски чувства.Такивато скоро сами се излизатъ на явгЪвъучи-
лищата и трЪбва увръме да се отстранятъ отъ
тъхъ: не само заради едната тнпость на способ-
ноститъ имъ, повечето пати свойствена на
рабскитъ характери,но и заради обикновено
свързаната съ нея развала; защото, ако къмъ
тия качества се прибавятъ още помагалнитъ
срйдства на науката и изкуството, послЪднитъ
ще се обърнатъ въ оръжие на лошото и въ рн-
ЦГЪтъ на жестоки хора тъ ще станатъ мечове,
съ които послЪднитцв ще убиватъ себе и дру-гитъ. Има обаче и другъ видънаказания, които,
се ”прилага-тъ къмъ дънасъ свободенъ и благо-
р0денъ начинъ на мислене ит. н.
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Глава двайсеть и седма.
За четворното дЪление на училището-работилница

по стъпенитъ на възрастьта и успЪха.

дЪцма. на. снЪтлинята 1. Заналтчиитъ отнапрЪдъ опрЪдЪлятъ
3365;

*“ Раджа“? на своите ученици извЪстенъ срокъ (два,.
дростьта па. ,; -

" цш на свтзта. три г0дини и т н. до седемъ години на-
спроти тънкостьта или сложностьта на занаята), прЪзъ който
трйзбва да се свърши бездруго курсътъ на тъжното учение,
и всЪки, като изучи всичко принадлежаще къмъ неговочо
изкуство, отъ ученикъ става подмайсторъ, а после и май-
сторъ. Слйздователно така тръбна да биде и въ училищното
обучение ; именно за изкуствата, наукитъ и езицитъ да се

опръшлнтъ отдйзлни учебни периоди, т ъ й ч е в ъ т е ч е-
ние на извЪстно число голини да се завърши
цЪлинтъ курсъ на образованието, та изъ тиа
работилници на човъчеството да излаззатъ ис
тинск и образовани, истински нравствени и ис-

-тински благочестиви хора.
ЗацЪлокупнтообра- , 2. За да достигнемъ таи цЪль,пръдвттнъ-

12”::"56"350222“2; даме за развитието на ума цЪлин юношки
лин нернодъ на мла- перИОдЪ (поне-Ше ТУЕЪ Ще се УЧИ не едно”има ““ "” “Од. само изкуство, а целата съвъкупностъ на сво-
боднитъ изкуства *“) съ всичкитъ науки и нйзколко езици),
започвайки отъ дЪтството до мнгкката възрасть, т. е. 24. год.
които трЪбва да се раздЪллтъ на извйзстни периоди споредъ
посочването на самата природа. Опитътъ показва, че тГЪлото

на човйзка расте приблизително до 25. година и не по-на-
татъкъ: слЪдъ това то взема да ояква. Тразбва да се мисли,
Божественото ПровидЪние е дало на човъшката прир0да та-
къвъ бавенъ разтежъ (защото много по-голчшитъ тъпа на
дивитъ ЗВГЕрове достигнатъ своята пълна величина въ вт;-
колко мазсеци или въ една двъ години най-много, за да има.
човйзкъ изобщо повече врЪме да се приготви къмъ длъжно-
ститъ на живота,

Това ”р::“тйват З. И така, тия години на възхщещата.
се разпр А 4111 между

четри учиш., възрасть ще раздгБлимъ на четири отдйзлни
периода дйзтска, момчешка, младежка ивъзмажалЪа
възрасть, като отрезкдаме за всйзки периолъ по едно
шестолйзтие и по отделно училище, а именно:
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1 за дЪтската Ф Майчиниятъ скутъ
възрасть , :

П„ момчешка- “ Основното училище или
та възрастъ % общественотоучилищена

Ф роцния езикъ;
11177младежка-

%
Латинското училищеилита възрасть 5 гимназията;

У1„възмнжа- ; Академията и питува-лата възраств >“ ни ята.  
Майчино училище тръбва да има въ всЪки домъ;

училище на р0дния езикъ - въ всЪка община, въ
всЪко село. въ всъко заселено мъсто; гимназия въ
всЪки градъ; академия - въ всъко царство или въ всГЪка
по-голъма область.

Задачитъ "3 УЧШЩ- 4. При всичката разлива на тия училищанитв рабоги трдзбва да.
се различава“ „„ „„ помежду имъ въ тЪхъ трЪбва да се прв-
иатерияу а по Форма- подава не различно, а едно и си щ 0, само

по различенъ начинъ, т. е. всичко, що може дана-
прави хората истински хора: христианитъ истински христи-
ани, ученитъ истински учени, но само по-стъпенитъ на въз-
растьта и пръдишната подготовка, стремеща се постоянно
къмъ по-високото. Защото учебнитъ првдмети на основание
нашата естествена метода не ще се раздълятъ, но всъкога
ще се пръподаватъ всички заедно, както и дървото посто-
янно расте цЪло, съ всичкитв си части, равномърно както
въ тая, така и въ слъдващата година, и прЪзъ всичкото

,връме до като сжществува, дори слъдъ сто години.
Разпита на УЧШ- 5. При все това между тъхъ ще има

щата. ПО Формата. на. уП-
ражпенията трояка разлика. Първо, въ основнитъ учи-

1 лища всичо ще се врвнодава въпоЗащото инакъ се прЪ- .

(Вподава Шъ „щъ общи и по-главни чърти, а въ сл д-
тамъ ващитъ всичко по-частно ипо-точно;

сжщо така както дървото праззъ встъка нова година пуща повече
корени и клонове, повече оякнува и повече принася пл0дове.

2 6. Второ,въпървото майчино учи-
„ЗЗЩЗЦГТЗДШЪ лище ще се упражняв атъ прГЪдим-

повече тамъ. “ но външнитъ чу вст ва, за да се при-
учатъ дтщата правилно да боравятъ съ праздметитъ и да ги
различаватъ. .Въ училището на родния езикъ ще се
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упражняватъ вктрфшнитъ чувства, въображе-
н и е т 0 и н а ме т в т а съ тъхнитъ изпълнителни органи --
р к к а т а и е в и к ът ъ, чрЪзъ четене, писане, рисуване, пазене,
броене, измЪрвапе, теглене, разнообразно изучване наустъ и
т. н. Въ гимназията ще се развиватъ разбирането-
и с к ак д е н и е т 0 за всички схванати съ чувствата прЪдмети
чрЪзъ диалектиката, граматиката, ри ториката и останалитъ
реални науки и изкуства, които се пръподаватъ съ цфль да
се запознаемъ съ тфхната фактическа и причинна връзка,
т. е. съ самитъ явления и тфхнитъ причини. Най-сетят; а к а-

д еми и т в ще развиватъ пргвдимно онова, що спада въ об-
ластъта на волята, способноститъ за запазване
д уш е в в а т а х а р м 0 н ия (и привеждане въ хармония на-
рушеното) ще развива богословието, умствената.
хармония - философията, за животнитъ функ-
ции на тйзлото , ще ни учи медицината, външ-
ното благосъстояние ще ни изяснятъ прав нитъ
н а у к и.

ВжтрЪшпо основание 7. Това е то истинската мет0да за ус-”
3533333?“- пфшното образование на умоветф: първенъ

самитъ прйздмети се пръдставятъ на външнитъ чувства., на които
тъ непосрувдно въздЪйствуватъ; послъ възбуденитъ вктрйзшни
чувства се учатъ да изразяватъ и нагледно да прфдставятъ
образитъ на прфдметитъ, възприети чръзъ външно чувство
както вктрйзшно ч р а з ъ п р и и 0 м н я н е, така и външно!
ч р в 3 ъ р а. к а т а и е 3 и к а. Само слфдъ тая прГЪдварителна
работа умътъ влиза въ своитъ права и съ грижливо раз-
глезкдане прави сравнение и относителна оцъшка за изучване
основитъ на всички нфща : отъ това произлиза истинско,

разбиране на нфщата и вгрно скгкдение за тфхъ. Най-послъ.
волята (срфдището на човЪка и раководителката на всичкитъ.
му дфйствия) се приучва да простре закономЪрно своята
власть надъ всичко. Да искаме да образуваме волята прЪди
разбирането на нЪщага (сащо както познанието по-рано отъ
въображението и въображението по-рано отъ чувствата
е изгубенъ трудъ. При все това така посткпватъ ония, които,
учатъ дфцата на логика, поезия, риторика и етика, пртщи
да ги запознаятъ съ наистина сяществуващитъ и чувствени
прсЪдмети : та това е скщото, като да иска нЪкой да ”учи
да танцува двйзгодишно дЪте, което едва сткпя- съ своитъ.
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”треперещи крачка. Ние твърдо сме се ръшили навсГЪкидъ да
слъдваме прир0дата като волителка, и както тя разкрива
своитъ сили постъпенно, така и ние трЪбва да пазимъ снщия
редъ при развитието на умственитъ способности.

111. 8. Трета разлика ще биде тая, че въ
Защото тукъ се обуча- „

„„щеш „жълт, низшитъ училища, маичинотоина род-ния езикъ, ще се обучава всичкото юношество
отъ двата рода: въ латинското училище ще се
учатъ прЪдимно младежи. които се стремятъкъмъ назщо по-високо отъ рнчнитъ занаяти; а-
въ академиитъ ще се приготвятъ бъдещи учени
и волани на другитъ, та църквата, училището и дър-
жавата да иматъ встзкога наготово пригодни дъйци.

Тия четири училища 9. Не безъ основание можемъ даотговарят. на четирить
„Аш„„ръщна. сравнимъ тия четири вица училищасъ четиритъ г0дишни врйзмена. Майчиното учи-

ли ще прилича на пръъкрасната пролЪть, украсена съ папки и цвъъ-
тове издаващи разнообразенъ ароматъ. У ч и л и щ е т 0 н а
р о д н и я е з и к ъ олицетворява лЪтото съ неговитъ пълни
класове и съ нЪкои рано зрЪещи плоцове. Гимназията отго-
варя па есеньта, която събира изобилнитъ плодове оть нивитъ,
градинитъ и лозята и ги слага въ килеритъ на разума. А к а-
д е м и я т а най-сетят; праздставя зимата, когато събранитъ пло-
дове се разпрЪДЪЛятъ за разнобразно употрЪбене, за да има запа-
зени срЪдства да се прЪкара останалата часть отъ живота.
и на “дървета, „и. 10. Такъво грижливо възпитание на мла-
ръетъ минува по четири дезкьта може да се сравни и съ г р а д и н а р-”МШ“

ството.ТогавашестгодишнитъдЪчур-
л и г а, добръ подготвени благодарение на грижитъ на р0ди-
телитъ и дойкитъ, би приличали на грижливо насадени и
добръ закоренили се дръвца, които току що прокарали клон-
чета, Дванайсетгодишнитъ дЪца би били подобни
на дърво, обраснало съ клонове и пускаще издънки. 0 с е мд
найсетгодишн ит в момч ета, знаещи вече езици и из-
куства. би приличали. на дърво въ пълния му цвйзтъ, което
съ това доставя приятенъ видъ на окото, приятна ”мирисма
на носа и обЪщава приятни плодове за устата . Напоконъ
двайсетчетири или двайсетпетг0дишнптъ мом-
.ц и, завършили своето образование въ академията, би на-  

...-ц..
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помнили дърво, отвсЪкидъ увиснало отъ плОдъ: ще дойде
вртЗме, и тия плодове ще се откак сватъ и ще се употрйзбяватъ за раз-
лични нужди.

Но всичко това трйзбва да се изложи по-подробно. 
Глава двайсеть и осма.
Идея на майчиното училище.

Основното трабва да се 1. Каквито главни клонове са нужни на
"ву“ “р““ ““““ дървото да ги има отпослт», то ги изпуща
изъ дънера още въ първитъ години, така че сетнъ нему ос-
тава само да расте.да и всичко онова. съ каквото искаме

да снабдимъ човЪка за цъкна“ муживотъ, трЪбва да наса-
димъвъ него ощевъпървото училище.,Че е възможно да
се изпълни това, ще се види, като хвърлимъ погледъ върху
областьта на знанията. която ще отбЪлЪжимъ накратко, като

разпрЪдЪлимъ на двайсетъ отдЪла.

    
Изброяване на. наукитъ 2. М 6 Т 3, ф и 3 И Е, ат а, (така, наречена:

които тръбна. да, се
4

„ .
усвоятъ на това стж- ВЪ Общи ЧЪРТИ ОТТУЪЪ зема Своето начало 7)

надо. ззщото отначало на дтщата всичко се
1.

праздставя въ общъ и смЪсенъ видъ, понеже
отъ всичко, що виждатъ, слушатъ, вкусватъ и пипатъ, тт.

получаватъ впечатление, че то е нЪщо, но тъ не могатъ да
разсидятъ, какво е то въ частностъ, додЪто не се научатъ
да различаватъ това постъпенно. И така Ш да

разбиратъ общитъ термини: нйзщ о, ни щ 0, е, не е, т а к а,
не така, гдъ, кога и пр., еднакво, нееднакво ит.
н., а това си изобщо основнитъ понятия на метафизиката.

И 3. Отъ физиката въ тия първи шестъ го-
дини дЪтето може да се научи да знае, що е вода, зем я,
въздухъ, огънъ, дъ зкдъ, снЪгъ, ледъ, камъкъ.
желЪзо, дърво, тртзва, птица, риба, бикъ ипр. То
може да научи имената и употръбеннето поне на външнитт.
членове на своето тт.ло. Всичко това лесно се учи въ тая
възрасть и се туря основа на естествознанието;

ш. 4. Началата на оптиката дйзтето узнава, като
започва да различава и именува с в ”Вт липа, тъмнина,
ст; и ка, както и разликата на главнитъ цвтлове: от. ло,
черно, червено и пр.
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ту. 5. Начало на астрономията ще баде знанието,

що е небо, слънце, масецъ, звъзди и умението да
забЪлтззва датето, че тъ всйзки день нзхогкдатъ и захогкдатъ.

г. 6. Първитъ стапки въ географията ,ще се

направнтъ тогава, когато лица та се .научатъ да разбиратъ,
щое гора, долина, нива, разка, село, кръпость,градъ:
съобразно съ условията на мъстностьта, гдЪто се възпитаватъ.

П- двд/7. Основитъ на хронологията с е турнтъ
тогава, когато датето разбере, що наричаме ч а съ, д е н ь”,

недтзлн, гоцина; сащо щое лъто, зима,и пр., поела:
вчера, завче ра, утръ, другитгень и пр.

пу. 8. Началото на историята ще се състои въ
това, че дгЪтето ще може да си припомня и разказва Щ е
се е случило неотдавна, какъ тоя или она се е

държалъ въ този или другъ случай, та било то дори
и по латински.

ущ. 9. Аритметиката пуска своитт» първи корени,
когато дйзтето разбира, що наричаме малко н що много;
когато то умЪе да брои макаръ до десеть и забЪлЪзва, че

три е повече отъ два; и че, ако къмъ три прибавимъ едно,
тъ ставатъ четири и т. н.

1х. 11. Елементитъ на Геометрията дГЪтето усво-Е
нва, когато разбере, що наричаме г 0 л ъ м 0 и м а л к о, д ъ л г о
и касо, широко и тазсно, дебело и тънко, послъ, ще
наричаме л и н и а, к р ъ с т ъ, к р а г ъ и пр.“ когато то види,
какъ това или онова се измазрва съ педн, лакъть, разтегъ и пр.

х. 11. (Защо и отъ статрката се тура начало,
когато дътето види да теглатъ каща на ввзни и когато то
само се учи да притегля нищо на раката си, за да узнае,
леко ли е то или тежко.

за 12. Първоначално упатване въ механически
работи дъната добиватъ, когато имъ позволяватъ или дори
ги учатъ постоянно да вършатъ назщо, т. е. да прЪнаснтъ
нЪща ту тукъ, ту тамъ, да. ги поставнтъ тъй или иначе,да
стронтъ и разтурватъ, да свързватъ и развързватъ и пр., И
понеже това не е нищо друго освЪНъ усилия на даровитата.
природа за изкуствено възпроизвеждане на Бащата,. то
трЪбва не само да не забраняване тия опитванин, но дори
и да ги насърчаваме и разумно да ти раководимъ.

“



дидактика 257 
ХП. Диалектическото изкуство на разума се но-

казва още на това станало и пуска зарОдишитв, щомъ дтзтето,
забЪлъзвайки, че разговорътъ се ВОДИ съ въпроси и отго-
вори, само навиква да запитва за къщо и да отговаря на
въпроси. Само тртзбва да се упжти умъло да пита
и да отговаря направо на питането, за да на-
викне да съсръдоточи своята мисъль на прЪдло-
жената му тема, а не да се разхвърля.

ХШ- 14. ДЪтската Граматика ще ее състои въ това,
че детето правилно да говори на майчиния си езикъ, т. е.
членораздЪлно да произнася гласо ветъ, срич-
китъ и думитъ.

ХП. 15. Начало на риторииата ще се тури, когато
дъната започнатъ да подражаватъ на тропитъ и фигуритъ,
които се употрйзбяватъ въ домашния езикъ особно трЪбва
да се обръща внимание на съотвЪтната жестикулация при
разговора въ свързва съ произношението, нрискще на рЪчъта;
именно тъй, че, когато се пита, послкднитъ срички да се

изговорятъ по-високо, когато се отговаря - по-низко, и др.
т. На това ни учи и самата природа; случи ли се нЪкакво
отстннване отъ това, лесно може да се поправи съ разумно
упътване. .

ху. 16. Начало на вкусъ къмъ поезия ще биде,
ако дъната въ тая възраств изучатъ, колкото се може, но-
вече стихове прЪдимно нравствени, било ритмични или мет-
рични, каквито се употръбяватъ въ езика.

хщ 17. Начало на музиката ще биде, ако дЪцата
изучатъ нЪкои леки псалми и свеще ни пЪсни, които
биха могли да се употръбятъ при всъкИдневнитъ молитвени
упражнения.

хуп. 18. Първоначалнитъ познания по стопанството
ще се заключаватъ въ това, дйзцата да знаятъ, какъ се име-
нуватъ всички лица, отъ които се състои сЪмейството;
именно,кой се казва баща, майка, слугиня, слуга, на-
е м е н ъ р а б 0 т н и к ъ и пр., по-нататъкъ да знаятъ имената
на частитъ на кнщата: прустъ, готварница, стая за
спане, оборъ и пр. - и на покхщнината: маса, чиния,
ножъ, метла и т. н. и тъхното употрйзбение.

хуш. 19. Но-мжчно ще биде да се въведатъ дъ-
цата въ политиката, понеже погледитъ на тая Етажна въз-

17
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расть едва ли излизатъ вънъ отъ границитт, на дома: но
може да се прави опитъ, ако дъната забЪлЪжатъ, че нЪкои
хора се събиратъ въ общинския домъ и се наричатъ чле-
нове на общинския съвгЪтъ, че единъ отъ тЪхъ се

нарича кметъ, другъ - градски сидия, трети - но-
тариусъ и пр.

Х1х 20. Но особни здрави основи трйзбва да се

турнтъ тукъ на учението за нравственостьта (етика). ако
искаме да се сраснатъ добро,“.ЪТелитъ съ добрв възпитаното
юношество.

Напримйзръ:
1) УмЪреность, която се състои въ това - да се пази

иврка относително стомаха и да не се допуща нищо из-
лишно вънъ отъ потрувбното за утолнване на гладаи жаждата.

2. Спретнатость - да се държи прилично поведение
въ врйзме на ндене, да се пазнтъ чисто дрехитгв - дори кук-
литъ и играчкитъ.

З) Почитание, което дължимъ на по-горнитъ отъ насъ.
4) Послушание - всйкога бързо и готово да се изпъл-

ниватъ заповтъдитт, и запрЪщенията.
5. Строга Правда въ всички изявления, та никога да

не се позволява на дъцата да лъжатъ и измамватъ, било на
шега или сериозно (защото шегата за нФзщо недобро най-
сетнъ може да се прввърне въ важенъ Недостатъкъ).

6) На справедливость се учатъ дъцата, като не се до-
косватъ, не отниматъ, не задръжватъ, не скриватъ нищо чуждо
противъ волята на притежателя, като никому не правнтъ зло,
никому не завиждатъ и пр.

?) А най-главното - нека се научатъ на любовь, за
да бадатъ готови да отдвлнтъ отъ своето, когато никой,
каранъ отъ нужда, имъ проси; нъщо повече - тъ трЪбва
ди помагатъ и по свой потикъ. Защото това е истинската
Христианска любовь, които ни е заповвдалъ прГЪди всичко
Христовинтъ Духъ и които, като запалимъ въ сърцата на хо-
рата, особно въ хладния егоизъмъ на старвещия свсЪтъ, ще
послужи за благото. на църквата.

.

8) Смщо тръбна да навикнатъ дъцата на постояненъ
трудъ и занятия, било при сериозна работа или игра, за
да не търпнтъ празностьта.
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9) Нека навикнатъ не всЪкога да бнбрятъ и да изказ-
ватъ всичко, що имъ дойде на устата, но И да мълчатъ ра-
зумно, когато го изисква работата: именно когато гОворятъ
другитъ, когато приснтствуватъ видни личности, когато рабо-
тата е такъва, че тртзбва да се мълчи.

10) А особно тъ трЪбва да се възпитаватъ въ тая въз-
расть на търпение, което ще бъде потрЪбно прЪзъ цЪлия жи-
вотъ, за да надвиятъ. себе си прЪдп да избухнатъи пуснатъ
корени страститъ, и за да навикнатъ да се ведятъ отъ ра-
зума, а не отъ минутни тласъци, да въздържатъ, ане да пус-
катъ юздитъ на гнЪва и т. н.

11) Услужливостьта и готовностьта да служнмъ на дру-
гитъ е най-доброто украшение на младостьта, па дори и на
цЪлия „кивотъ. Поради това трйзбва да приучимъ дЪцата на
тЪхъ още въ тия първи шесть гоцини, за да не изпущатъ
случая да се намърятъ всъшдъ, гдЪто би могли да се на-
дЪватъ, че ще бндатъ полезни съ нЪщо на ближния.

12) ”1укъ трЪбва да се притури и благоприличието въ
поведението, за да не постнпватъ невЪщо и глупаво, а всичко
да вършатъ съ прилична скромността. Тукъ спадатъ начинитъ
на обществената учтивость, поздравянето и отговарянето,
учтивитъ молби въ случаи на нужда, благодарянето за сто-
рена услуга съ приличенъ поклонъ, цълуване рнка и др. т,

хх 21 Накрай, въ религията и изучването на
благочестието шестгодишнитъ дъна могатъ да се доведатъ до-
тамъ, че да запомннтъ главитт. на катехизис-а. основнитъ
положения на своето вЪроизповЪдание, да го разбератъ, до-
колкото “допуща възрастьта имъ, и да го прилагатъ на дЪло;
именно: изпълнени отъ чувство на Божеството, като виждатъ
прваъ себе си вездЪсмщия Богъ и като тренерятъ прувдъ
Него, както прйздъ праведенъ наказвачъ на злото, тъ не
трйзбва да вършатъ нищо лошо; отъ друга страна, ;като Го
обичатъ, почитатъ,призоваватъ и възхваляватъ, като милостивъ
Отплащачъ за доброто, и като очакватъ отъ Него милосър-
дие въ зкивота и слтздъ смрътьта, - да не изпущатъ слу-
чая да правягъ всичко добро, приятно Нему, и така да жи-
вйзятъ сйкашъ пръдъ очитъ на Бога и, както казва Св. Пи-А
сание, да вървятъ съ Бога, -

17
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Подадоддкъвовъъ 22. Тогава за дгвцата на христианитсв“пат въдАЪтетвотО- ще можемъ да кажемъ това, що Еванге-

листътъ казва за самия Христосъ, че той напрЪДваше
въ прйзммдростьта и възрастьта, ивъ любовтьта
у Бога и у човйзцитъ (Лук. 2, 523

Защотукъ не мо- 23. И така ето какви ще си цЪлитв, ето
гатъ да се дадатъ по- ..
„дроби „ПММ какви ще бадатъ задачитъ на маичиното учи-
лище. Да развиемъ това подробно, да го изложимъ въ точенъ
табличенъ прГЪгледъ, ще и колко може да се върши пръзъ
всГЪка голина, мъсецъ и день (сащо така, както ще съ-
вътваме да се прави въ училищата на редния езикъ и ла-
тинското) така, както може да става това въ послЪдващитъ
училища, намираме тукъ неумвстно по двт, причини. Първо.
защото родителитъ поради домашнитъ работи не могатъ да
пазятъ сащо такъвъточенъ редъ, както въ общественото учи-
лище, гдлвто изключително се занимаватъ съ образованието
на юношеството. Второ, защото разсмдъкътъ и схващането
се проявяватъ у дтщата твърдъ неравномйзрно: въ едно по-
рано, въ друго по-късно. НГЪкой двйзгодишни говорятъ прв-
красно и биватъ срнчни за всичко, други петгодишни едва
могатъ да се мЪрятъ съ ТСЪхъ; тъй че изобщо това първо
образование въ ранната възрастъ тртЪбва да се остави на
благоразумието на родителитъ. Ж
наетодвь поиагалнн Но тукъ могатъ да принесатъ

”3545“ полза двъ навща. Първо, за родите-
учебникъвамайчиното литъ и дойкитъ тртзбва да се със-

Учшще“ тави рнководство, за да знаятъ тъ
своитъ длъжности. Въ него поощтшно трйбва дасе
опише всичко, на що е потрвбно дъ се обучаватъ дтщата: при
какви условия тръбна да се пристъпи къмъ това или онова.
съ какви форми на рЪчьта и съ какви жестове да се прв-
дава то на дтщата, Съставянето на подобна подробна книга
подъ заглавие: Раководство за майчино училище
ние земаме върху себе си.

И. 25. Друго полезно пособие при управа-
Сртздство за. възбужда- ненинта въ майчиното училище ще баде една"”уж““ Книга съ картини, която понЪкога ще
трйзбва да се дава въ рацЪтъ на дъцата. Понеже тукъ трЪбва
прЪдимно да се развиватъ чувствата за възприемане впеча-
тленията отъ околнитъ прЪдмети, азрЪнието е първо между
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чувствата, -- то ще баде напълно цЪлесходно да внесемъ

тукъ всичкитъ елементи изъ ф и а и к а т а, о и т и к ат а, а с-
трономиита, геометрията: и проч., и то въ тоа редъ
на наукиттЗ, както го описахме. Тукъ можемъ да нарисуваме
гора, долина, дърво, птица, риба, конь, бикъ, овца,
ч 0 в в в ъ отъ равна възрасть и ръстъ; сищо с въ т л и на и
пр акъ; небо, с лънце, мЪсе чи на, звйззди, облаци,
гл а в н и т а б 0 и; покнщнина и занаятчийски ормдин: г р ъ н ци,
па ници, канчета, чу кче та, клещи и пр.; също об-

. разида разнижлица, като.-ншр. ц а р ъ съ с к и ит ъ ръ и
корона, войникъ съ ор навие, селининъ съ плугъ,
в озачъ съ кола, пощенска кола въ движение;
всичко това да биде придружено навсйзкидъ съ надписи
за значението на всГЪки образъ : в 0 Н ь, 6 и к ъ, к у ч е,
д ъ р в о и пр.
Поява отъ такт книга 26. Ползата отъ такъв-ъ книга е трояка:
1. ще се усилнтъ впечатленията отъ прЪдметитъ, както вече
се каза; 2. ще се примаматъ младитъ умове, та въ всички
книги да търсатъ това, което имъ се нрави; 3. ще се улесни

" четенето. Понеже п0дъ образитъ на пръвдметитъ ще бидатъ
написани имената имъ, то съ това може да се захване изуч-
ването на буквитъ И...-..-и,» ,] 

Глава двайсеть и девета.
Идея на училището на родния езикъ.

,.Шщш „, Рош„ 1 Въ деветата глава ние доказахме, че
шкъ трабва да вър- всичкото младо поколъние отъ двата пола“и” ”движими“

трЪбва да поствщава общественитъ училища.
Мнозина си противъ това Така Цеперъш) въ 1. кн. на

„Църковна държава“ въ глава 7. и Алстедъш) въ 6.
глава на „Училищни разсижденин“ съвЪтватъ да се
пращатъ въ училищата на родния езикъ само
тия момчета и момичета, които отпослъ ще се
посвътитъ на занаяти; а ония дЪца, които отъ
р0дителитъ се опртъдтшнтъ за по-високо обра-
зование, да не се пращатъ въ тии училища, а

направо въ латинскитъ. Алстсдъ добавя: който
иска, пека мисли инакъ: азъ прЪдлагамъ тон
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пакть за образование, на който бихъ искалъ да
видя онил, на които азъ желая най-добро об-
разование. Но ние не можемъ да се съгласимъ съ това
поради основнитъ положенин на нашата дидактика.

Защото. 2. Защото 11 Ние настояваме за общо обучение
на всички, които си се родили човсвци, въ всичко, що е чо-
ввшко. ТрЪбва да ги водимъ всички заедно. докато могатъ
да вървлтъ заедно, за да се оживяватъ, насърчаватъ и по-
тикватъ единъ другиго. 2. Ние искаме да наставнме всички
въ всички добрОДЪТели, безъ да изключимъ скромностьта,
съгласието. взаимната услужливость. Поради това не бива
тъй рано да се различатъ дтщата и не бива. на нтакои из-
браници да се дава поведъ да гледагъ на себе си съ чув-
ство на самодоволство, а на други съ прЪзрЪние. 3. Да оп-
прЪдЪлнме още на шестата година, кой за какво звание е
приг0денъ, за наука ли или за занантъ, изглежда малко
прибързано: нито силитъ на ума, нито наклоноститв на
характера не изпикватъ въ тая възрасть достатъчно; много
,но-ясно ще се разкрие това по-късно; както и въ градината-
не знаемъ, кои трЪви да оплтЪвимъ и кои да оставимъ, до-
като са: още малки, а узнаваме тогава, когато тв отраснатъ.
Па не само дтщата на богатитъ, на виднитъ и чиновницитъ
се раждатъ за високи звания, та само за тЪхъ да биде от-
ворено латинското училище, а останалитъ като безнадежни
да се отстранаватъ. ВЪтърътъ въс, накиДЪто иска, и не встъ-
кога започва да духа въ опръдълено врвме.

З. Четвърта причина е тая, че нашата всеобща
метода се стреми не само къмъ латинския езикъ, тая все-
обща извънъ встйка мЪрка обожавана нимфа, но отваря

“ ,снщо пкть за разработване роднитъ езици на всички народи
(та всйзки духъ повече и повече да слави Бога): тан цЪль не
бива да се нарушава съ такъво произволно прЪскачане на
пълни р0денъ езикъ.

4. Пето, да искаме да обучаваме нЪкого на чузкдъ
езикъ, пръди да е усвоилъ майчиния, е все сащото, като
да искаме да обучаваме сина си да язди на конь,пр*Ъди дасе
научилъ да ходи. По-добръ с да се постлани съ строго дсЪление
по станала, както се посочи въ ХУЧ гл., П” основно положение.
Както Цицеронъ отказвалъ да научи на краснорйзчие
оногова, който не умЪялъ да говори: такаинашата метода
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направо заявява, че тя не е въ състояние да научи на ла-
тински езпкъ оногова, който не знае майчиния си, понеже тя
поставя послЪдния за провоцннкъ по пътя къмъ първия.

Накрай, понеже думата е за реално образование, ние
еднакво лесно можемъ да прЪкараме ученицитъ по неговия
външенъ крнгъ съ помощьта на книгитъ, написани на роденъ
езикъ и съдържащи имената на пркдметитъ. Слйдъ това
тЪмъ по-лесно ще биде да се учатъ на „латински, защото ще
приспособяватъ само новитъ имена къмъ познати вече празд-
мети и ще прибавятъ въ изкусна послъдовность къмъ фак-
тичното познание на прЪдметитъ издирването на тъжната
причинна връзка
цшиштение „, 6. И така, като ”се основаваме на на-
училището на рОАпПЯ шето мнъктие за четворното дъление на учи-езпкъ"

лището. опрЪДЪляме учи лището на р0д-
ния езикъ така Коренното назначение и цЪль
на училището на роднияезикь ще биде: да научи всич-
кото младо поколйзние отъ шеста до дванайсета
(илитринайсета) г0дина на това, що ще му биде по-
тртъбно прЪзъ цйлия животъ. Именно:

1. Да чете свобоцно всичко напечатанои на-
писано на родния езикъ.

11. Да пише изпърво хубаво, послъ скоро,
накрай правилно, споредъ граматическитъ пра-
вила на родния езикъ, които ще трЪбва да се изло-
жатъ на ученицитъ въ най-проста форма въ свръзка съ
упражнения върху ттзхъ.

111. Да смйзта съ цифри или на смътало спо-
редъ нуждата

,- 1У. Да измйрва споредъ правилата на изкуството но
всички начини дължина, ширина, разстояния ит.н.

У”. Да пЪе всички употртзбителни мелодии; а
който е по-способенъ, да се запознае снщо съ началата на
художествената музика.

111. Да знае наустъ голйзма часть отъ всич-
кити”; псалми и църковни пазени, които се упо-
трйзбяватъ въ църквата на коя да е мЪстность,
та, възпитани въ прославяне на Бога, ученицитъ да могатъ
(както казва Апостолътъ) да се учатъ и вразумятъ единъ

!
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другиго съ псалми, славословия и духовни пЪсни, като цвятъ
на Господа съ благ0дать въ сърцата си (Код. 3, 16).

УЦ. Освйзнъ Натахизиса да знае Св. История
и най-главнитъ текстове отъ Св. Писание тъ:й
точно, че да може да ги изказва наустъ.

КПП. Да. знае, разбира и се старае да приГлага
въ живота учението за нравственостьта, изло-
жено въ правила и разяснено съ примЪри съ-
гласно съ разбиран-ето въ таявъзрастъ.

1Х. Отъ стопанство и политика да знае тол-
кова, че да разбира това, що става всЪки день прЪдъ очитъ
му въ кжщи и въ града.

Х. Да има понятие отъ изложената въ най-
общи чърти история за сътворението, падание-
то и възстановлението на свита, както и за
управлението му съ Божията пръмждрость до
днесь.

Х1. Освтшъ това да научи най-потръбното изъ
космографията: за облостьта на небето; за къл-
бообразния видъ на висещата по сраздата му
земя; за океана, който мие земята, за разнооб-
разнитъ извивки на моретата и рЪкитГЪ; за по-
значителнитъ части на свйзта; за най-важнитъ
държави въ Европа, а особно за градоветъ,пла-
н;инитъ, р а к и 1 в и различнитъ забЪлЪЖителности на своето
отечествж

ХП Накрай да се запознае по възможность
повече или по-малко съ всичкитъ общи занаят-
чийски похвати - отчасть за да не остане съвсъмъ въ
невЪжество за всичко, що става въ човЪшкия животъ, от-
часть за да може по- сетнъ лесно да се прояви естествената
наклоность, къмъ каквото нотки чувствува особно влЪчение.
Защо поставя„ „„ 7. Ако всичко това се изпълни въ учи-ш“ обширни чеп? лището на родния езикъ, както трЪбва,мом-

четата, не само постжпилитъ въ латинското училище, но и
заловилитъ се за земледйлие, търговия, занаятъ, не ще
срЪщнатъ никждъ нищо дотолкова ново, съ което да не си
се запознали още тукъ, макаръ отчасть; и поради това
всичко туй, що ще учи нвкой отпослъ въ своето изкуство,
или ще слуша на свещени събрания или на друго мазето,
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или ще прочете въ нЪкои книги. ще биде само по-пълно
освйзтление или по-частно разяснение на прйдметитъ, усвоени
отъ него още по-отрано; и тогава тъ наистина ще се 3764;-
дятъ, че си станали способни сега много по-правилно да
разбиратъ, дъйствуватъ ида разсшкдаватъ за това.
сгоднисрьдсш, които “*“8. За достигане тая цЪль ще служатъвит кът-тия дъл- слйзднитъ срЪдства:

т.к.шове. „ 1. Всичкитъ ученици въ учили-
щата на родния езикъ, чиито занятия се про-
дължаватъ прЪзъ шесть години, тръбна да се
раздйлятъ на шесть класа (ако е възможно въ от-
дтзлни помазщения, за да не бъркатъ единъ на другъ).

п.тиги. “” П. За всйзки класъ трйзбва да има
всичко потрйзбно за класа (по материала за научното,
нравственото и религиозното образование), за да наша нужда
отъ никакви други книги освЪнъ тия,докогато ученицитъ се

държатъ въ тия граници, но съ тази-ъ да могатъ да достиг-
натъ безпогрГВшно поставената циль. Потрйзбно е тия книги
да изчерпятъ цЪлия ротенъ езикъ, т. е. всичкитъ имена на
прЪдметитъ, които дЪцата могатъ да схванатъ въ тая въз-
расть, и най-главнитъ и употрвбителнитъ изрази. „
сЪд-ьржаниетоне пп- 9. Споредъ числото на класо-
33120323235 ветъ тия книги ще бидатъ шесть :
синтез-опиша ще се различаватъ помежду си не
толкова по съдържание, колкото по форма. Въ
всички ще се съдържа всичко; но всЪка пръ-
дидеща ще съдържа по-общото. по-извйзстното
и по-лесното, а всъка послЪилеща Ще довежда
разбирането до по-частното, по-неизвЪстното,
по-мичното, или ще даде нЪкой новъ начинъ за
разглеждане смщитъ тия прЪдмети,за да се дос-
тави ново удоволствие на ума. Ей сега ще разяс-
нимъ това.
Всичковъшътръвва 10. Тртъбва да залЪгаме, щото
„Зхззсошщжн; всичко тукъ да биде притъкмено

д..-„кат.. възраеть. къмъ дЪтския умъ, който по при-
рОДата си е наклоненъ къмъ приятното, шего-
витото и игривото, а отбтЪгва отъ сериозното и
строгото. Но за да се учи лесно и приятно сериозното,
което нЪкога ще принесе сериозна полза, тръбва встЪккдт.
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да СЪВДИНЯВЗЩБ ПОЛОЗНОТО СЪ ПРИЯТНОТО, 38. да ЗЗВЛПЧВМЗ УМО-ветъ СЯКЗШЪ СЪ ПОСТОЯНЕН примамки И да ГИ ЗЗВВШДЗМВ ТЗМЪ ?
гдЪто ние желаемъ.
За да бматъ прнВ-гь- 11. Тия книги трЪбва да се украсятъ:атешш. трЪбва да. » мъ

б „ 1(”ми хубав" за- и съ ху ави заглавия, които съ своята за-
г.павня. нимателностъ би привлЪкли дЪцата иснще-

врГЪменно би изразили сполучливо всичкото съдържание. Та-
кива заглавия, надЪвамъ се, ще бндатъ ония, които се зематъ
изъ областьта на градинарството, като най-приятно отъ
всичко онова, що притежаватъ хората. Понеже училището
сравняватъ съ градина, то защо да не наречемъ книгата на
първия класъ - теменужка, на втория - тре пдафилъ,
на третия - зелена полянка и пр.
Вси-...та НЗкУствепп 12. Но за тия книги, за твхното съ-

ТЕЗЕ: 2322532?!” държание и форма по-ПОДробно ще говоримъ
родния език... Защо ? на друго мъсто. Ще прибавя тука само това:
понеже тъ ще бндатъ написани на родния езикъТ;то на снщия трябва да бмдатъ изказани и из-
куственитв термини, а не да се заематъ отъ
л атински и гръцки езикъ. Основания:

1. 1. Ние искаме да нагласимъ работата така,
че юношитъ да разбератъ всичко безъ спънки. А ч у ак д 0 т 0
пртзди да се разбере, трабва първенъ да се обяс-
ни; на и слъдъ обяснението тия думи все пакъ
оставатъ неразбрани; ученицитъ само вЪрватъ,
че тт. наистина означаватъ това, що трабва да
озн ачатъ, и съ ми. на ги запомнюватъ. А на родния
езикъ всичко лесно се разбира и се запечатва въ паметьта,
защото има да се обяснява само вещьта, що означаване съ
думата. И така, ние искаме да отстранимъ отъ тоя първо-
началенъ курсъ на образованието всЪкакви задръжвания и мач-

г. нотии, за да върви всичко свободно. 2. ОсваЪнъ
това ние се стреми мъ да разработимъ р0днитт>
е 3 И Ц И, не обаче по начина на французитъ, които задръж-
ватъ латинскитъ и гръцкитъ названия, пепонятни за нароца,
( за което Стевинъ ги укорява 113), но като изказване всичко съ
общопонятни думи. Подобенъ съвйзтъ е давалъ на своитъ съ-
отечественици белгийци Стевинъ (Геогр. 1 книга), който и
прокаралъ тоя принципъ въ своята математика.

....
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Трояко възражение. . 13. Наистина може да се възрази на и

често се прави това, - първо, че не всички езици си
тъй богати, да изразяватъ сполучливо латинскитъ и гръц-
ки термени; второ, че и да могатъ дори да се прйзведатъ,
ученитъ, навикнали на тия термени. пакъ не ще се отре-
катъ отъ теЪхъ; тре то, че добръ би било дъната, които сетят.
ще учатъ латински, да се запознаятъ още тукъ съ езика
на ученитъ, за да нЪматъ нужда отпослъ наново да учатъ.
изкуственитъ термини.
Отвори, първото 14. Но азъ ще отговоря слйзд-

възражение. ното: Не езицитъ, а хората са виновни
въ това, дЪто нъкой езикъ страда отъ неясность, непъл-
нота, несъвършенство за изказване най-необх0димитъ празд-
мети. Та и латинцитъ и гърцитъ е трЪбвало да измислю-
ватъ названия, прЪди тия да си влйззли въ употрйзбление;
отначадо тъ имъ се виждали груби и тъмни, така че сами
силно се съмнявали въ възможностьта да се облагородятъ:
но ето че, слйздъ като влаЪзли въ употрйзблеиие, не може и
да се измисли нйзщо по-хубаво отъ тЪхъ. Това се отнася
къмъ думитъ: битие, схщность, постоянно, случайно, качес-
тво, свойство 115) ит. под. СлЪдователно въ никой езикъ
не ще има недостигъ отъ думи, ако само има усърдие у
хората.

На. второто. 15. Що се отнася до второто възраже-
ние, то нека ученитсв задържатъ за себе си своитъ термини;
ние тукъ искаме да помогнемъ на проститъ хора, за да мо-
зкемъ и тЪхъ по нЪкой начинъ да доведемъ до разбирането
на свободнитъ изкуства и наукитЪ: съ тЪхъ, разбира се, не
може да се говори на чугкдъ езикъ, на чуждестранно нарЪчие.

На третото. 16 Накрай, ония отъ дтзцата, които от-
послъ ще учатъ езици, не ще понесатъ Нтзкаква врйзда отъ
това, че ти“; си изучили техническитъ термини на р0дния си
езикъ. нито отъ това, че тъ по-напрйздъ захванали да “при-
зоваватъ Бога Отца на своя езикъ, а не на латински. тн“,
третото този” „„ 17. Третото условие е лесната ме- ”

брататтчтрта- т0да да се направятъ тия книги
кони ”това" достнпни за дъната; скщината на тая

метода ние излагаме въ слйзднитъ седемь точки:
1, За класни занятия трйзбва да се посвъ-

тятъ всйзки день неповече отъ четири часа: два
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празди пладнъ и снщо толкова послъ пладнЪ;
останалитъ часове могатъ да : се употрЪбяватъ съ полза за
домашна работа ( особно въ по-бЪднитъ сЪмейст-ва) и за
нЪкои напълно прилични забавления.

Н.Утренит“в часове трЪбвада се употрсЪбятъ
за усъвършенствуване на ума и паметьта; слъ-
добЪднитъ часове - за употръбението на рая-ката и гласа.

1П. Споредъ това въ утренитъ часове учи-тельтъ, внимателно слушанъ отъ всички, трГЪбва
да прочете прЪдъ ученицитъ и да повтори чете-
нето на урока, прГБДВИДенъ за дадения часъ и,
ако нЪщо тртзбва да се обясни, да го обясни по
възможность по-просто, тъй че да могатъ да
го разбератъ. СлЪдъ това той кара самитъ
ученици да четатъ по редъ, тъй че, до като единъ
чете ясно и раздЪлно, останалитъ мълчишката да слъдятъ
1т0диръ него, гледайки въ своитъ книжки. СлЪдъ като се
пр0дължи това около половинъ часъ или повече, тогава по-
дароватитъ ученици се опитватъ да повторятъ прочетеното
безъ книги, а слсЪдъ тЪхъ и по-слабитъ. Тия задачи ще бж-
датъ доста кратки, тъкмо за единъ часъ врйзме и за
схващането на дътския умъ

П”. Това може още по-добрГЪда сез атвърди въ
слъдобеднитъ часове, прваъ които нее потрЪб-
но да се прави нищо ново, а само старото да се
повтаря, отчасть чрЪзъ прСЪписване отъ сжщитъ
печатни книги, отчасть чрйззъ съревнуване, кой
,по-добра: е усвоилъ всичко пръминато по-рано и може да го
повтори, кой по-сигурно и по-хубаво пише, цве, смЪта ит. н.
Защо съвЪтвапе, всич- 18, Не безъ о снование съвът-
35:42:12: 32:55 ваме, щ 0 т 0 в с и ч к и д 4; ц а н о в ъ 3-

но отъ ученицнтЪ? можиость по-чисто да прЪписватъ
саморжчно своитв печатни книги, Защото 1. това
ще послужи всичко по-добръ да се закртши въ паметьта,
,понеже чувството по-дълго вруьме ще бж-де заето съ едно
и сжщо съдържание.

в. 2. Съ такъво всЪкИДневно упражнение тъ ще
си изработятъ навикъ да пишатъ хубаво, бързо и правилно,

 

“

Адм....
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което е твърдъ важно за по-сетнтшнитъ научни и практи-
чески занятия въ живота, .

з. 3. За родителитъ на дГЪцата това ще бмде
най-доброто доказателство, че въ училището тъ се занима-
ватъ, съ каквото е потртзбно, и по-лесно ще могатъ да смлятъ
за успЪха на „тъпата си, като видятъ, какъ хубаво боравятъ
дйзцата съ своитъ задачи.

“

Съвдътмннасянету“ 19. Разнитъ подробности оставяме за
пвучвапето „в чужди по друго врйзме. За сега ще напомнимъ само

“"““- това, че ако е потрйзбно дЪцата да се за-
ловятъ за изучването езицитъ на съсйзднитъ нароли, то това
трЪбва да. се прави тукъ около десетата, единайсетата или
дванайсетата година: именно между училището на родния
езикъ и латинското училище. Това най-лесно може да се
постигне, ако дйзцата се изпращатъ тамъ,гд*)зто всЪки день се
говори не тГЪхниятъ майчинъ езикъ, а оня, който тъ тръбва.
да научатъ, и ако на тоя новъ езикъ тъ четатъ книжкитъ
отъ училището на родния езикъ (които по съдържание имъ си
вече познати отъ по-ранох. пишатъ, изучватъ наустъ и чрЪзъ
устни или писмени упражнения, заети отъ тЪхъ, напълно
ги усвоятъ.  

Глава трийсета.
характеристика на ЛЗТИНСКОТО училище.

Негова “лишиш 1. За цЪль на .това училище азъ по-
езцкаипълнаеицикдо- поставямъ: да се изучатъ четири езика и
"***" “ “”от“- да се изчерпи всичката енциклопедия на

изкуствата. Именно, като прЪкараме дтщата по законенъ редъ
праззъ всичкитъ класове, тъ тртЕбва да станатъ:

1. Граматици, които ще могатъ да обяснятъ. всички
езиковни явления-въ латинския и родния езикъ съ пълно
съвършенство, а въ гръцкия и еврейския, доколкото е не-
обхотгимо.

П. Диалектици, напълно опитни да опрЪдЪлятъ и
различаватъ понятия, да привеждатъ и оборватъ доказа-
телства

НТ. Ритори, или оратори, способни да говорятъ ху-
дожествено за какъвто и да е даденъ прЪдметъ.
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ПГ. Аритмептици и У. геометрици: първо, за-

ради различнитъ нужди на всГЪкидневния животъ, второ, за-
щото тия науки пръдимно възбуяедатъ и изострятъ духа за
изучване другитъ пръдмети.

У1. Музиканти, практици и теоретици.
УП Астрономи, които да иматъ поне основни по-

знания изъ областьта на сферическото учение и изчисление,
понеже безъ това ще бкдатъ неясни физиката, географията
и голЪма часть отъ историята.

2. Това са били ония седемь знаменити свободни из-
куства, чието знаене по наредния възгледъ прави човтЪка

магистъръ на философията. Но за да стоятъ по-високо, на-
шитъ ученици тръбна да бкдатъ още:

УП1. Физици, които да разбиратъ устройството на
свйзта, силата на елементитъ, различието на животнитъ,
свойствата на растенията и металитъ, строежа на човъш-
кото тЪло. и пр. както въ общи чърти, що си тъ сами по
себе, така и въ употръбението на тия творения за нашитъ
нужди-което би съставило часть отъ медицината, земле-
дълието и другитъ механически изкуства.

1Х. Географи, които да иматъ въ ума си ясенъ
образъ за земното кълбо, моретата, островитъ, рЪкитъ дър-
жавитъ и пр.

Х. Хронолози, на които да бидатъ извЪстни праз-
вратитъ на вЪковетъ отъ началото на свЪта по отдЪлни
периоди.

Х1. Историци. които да могатъ на наброятъ най-
важнитъ промйзни въ човйзшкия р0дъ, ония въ най-значи-
чителнитъ държави и църквата; разнитъ обичаи и сидбини
въ живота на плйзмената и хората.

ХП. Моралисти, които да умЪятъ съвършено да
наблюдаватъ видоветъ и различията на добр0дътелитъ и по-
роцитъ”-- да избъгватъ послЪднитъ и да слйзцватъ първитъ
и то както въ общата идея така и въ специалното имъ
приложение въ домашния, държавния, църковния шивотъ ит.н.

Х1П. Накрай. ние искаме тъ да станатъ богослови,
които не само да знаятъ, както трЪбва, основитъ на сВоята
въра, но и да. могатъ да ги доказватъ изъ св. Писание.

З. Въ всичкитъ тия области слйздъ свър-
шване на тояшестгодишенъкурсъ нашитъ юноши

..
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би трЪбвало,ако не да бидатъ съвършенотвърди
(защото юношката възрастьне допуща съвършенство; потръбно
е много но-дълга опитность, за да оякне теорията съ прак-
тика, на и невъзможно е въ шесть години да се изчерпи
океанътъ на ученоствта), пон е да им ат ъ здр ав а 0 с-
нова за своето бндещо до извЪстна стъпень съ-
вършено образование.
Пътьтъкъмътня„„ 4. Наспроти различнитъ станала
върви прави 6 шев- на шестгодишния курсъ потрйзбни
си шесть различни класа, чиито имена, като започнемъ
отъ най-долния, би могли да бждатъ слЪднитъ :

* 1. Граматически (Егашайса).
П. Физически (Рьувйса).

Класове: ,ПЪ Математически .(Маъьешапса).
ПГ. Мораленъ ( Ейпса).

.

|
У. Диалектически (Вда1есйса).

(ХП. Риторически (ВЪевогйса).
Защо подиръ граматн- 5. НадЪвамъ се, никой не ще
:СТДАТСЗШЕЕРЕЙЕ спори за това, че поставяме гра-
дишектнческнятън рц- матиката на първо мъсто като вр а-
торшскиш" т а р к а. Но на ония, които иматъ нави-
ка като законъ, може да се ви ди чудновато т 0 в а, г д 43-
то ние помЪстваме диалектиката и риторикататъй далеко задъ реалнитъ науки. Но така трЪбва
да биде. Ние вече доказахме. че прЪдметитъ трГЪбва да се
учатъ прЪди тдзхнитъ к а че с т в а, т. е. съдържанието прфди
формата, и че за тоя, който желае да прави здрави и бързи
успдзхи, има само една сголна метода: първенъ да се на-
учи да познава нтнцата и едва тогава да се залови да сиди
остроумно или да се изразява краснорЪчиво за ттЪхъ. Иначе,
като имашъ на готово всички начини за развиване и об-
(виждане на коя да е тема, на като не си запознатъ
съ снщитъ тил прЪдмети, които искашъ да изслйздвашъ или
пртшормчишъ, що ще докажешъ и кого що убъдишъ? Както
же ната не може да рОди, безъ да зачне, така не може да
разсиждава разумно за единъ ирЪдметъ оня, който прЪдва-
рително не е посвЪтенъ въ познанието на тоя пръдметъ.
НФщата сами по себе си такива, каквито си си, макаръ
нито разумътъ, нито езикътъ да не се занимаватъ никакъ
съ тЪхъ ; но разумътъ и езикътъ се въртнтъ само около
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нЪщата и зависятъ отъ тфхъ; тъ или се обръщатъ въ нищо,
или ставатъ безмисленъ звукъ, глупаво и смъптно онитване

да изразятъ нгЪщо. СлЪдователно, понеже нашитъ умозаклю-
чения и рфчьта се основаватъ на нйзщата, самата вулкда.

изисква, основанието да върви най-напрфдъ.
Защо учението „нрав- в. А че знание то за природата
запалката? трабва да върви пгздъ Учението
ролята. в а н ра в с т в е н 0 с т в т а, макаръ мнозина

да постжпватъ инакъ,- това са доказали основно ученитъ
миже. Така Липсиусъцб) въ първата глава на първата книга
отъ своята физиология се изказва тъй : Н и е щ е с е н ри-
държаме о мнйзнието на велики авторитети; азъ
напълно се съгласявамъ и изисквамъ, физиката
да се изучава на първо мбзсто. Въ тоя отдълъ (на
философията)има повече удоволствие; той е по-
интересенъ и по-лесно се задържва; въ него
има сфкашъ повече величие и блъськъ, който
прЪдизвиква очудване: най-сетнъ съ това се"
подготвя и обработва умътъ, за да слуша ети-
ката съ добъръ успфхъ.
Защо математиката по ?. Относ ително математическия
29:25:41“: 53:15:11?

кл асъ може да се породи съмнфние,
вината. трфбва ли той да слъдва н0диръ
физическия или да върви прфдъ него? И наистина
старитъ започвали разглеждането на нгЪщата съ математи-
чески занятия, поради което и придали на тия занятия по
пръъдимство името на наукитъ ( паметта/), а Платонъ не
допущалъ въ своето училище никого безъ знанието на геод
метрията (йуешпетртоу). Причината е извйзстна : тия на-
уки, имащи работа съ числа и количества, се основаватъ
повече на чувствата и за това тъ по-лесно и по-вфрно раз-
виватъ и закрфпятъ силата на въображението, и най-накрай
разполагатъ и възбужцатъ сащо къмь изучване на другите
пргВщети, но-малко достъпни на чувствата.

7 Всичко това изобщо е върно : но ние би трЪбвало
при това да земемъ въ съображение и нфщо друго.

1. Отговоръ. Именно 1. Ние съвфтвахме въ учи-
лището на р0дния езикъ да се буди чувството и умътъ
чрГЪзъ това, що" е достипно на чувствата, а така снщо и
чрфзъ прилежно изучване на науката за числата; слйздовад  
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телно нашитъ ученици тукъ не ще бждатъ съвсЪмъ невЪжи
въ геометрията.

:. 2. Нашата мет0да всндъ отива постъпенно;
затова, прЪди да се прЪмине къмъ по-висше разглеждане
на величинитъ, твърдъ умтютно е да се земе учението за
вещественото-за тъ лат а, което образува пръдходно сти-
пало къмъ по--дълбокото разбиране на отвлеченото.

з. 3. Нъмъ курса на математическия класъ
ние прибавяме много нЪщо изъ областьта на изкуството; да
постигнемъ лесно и истинско познание въ тая область едва
ли е възможно безъ науката за прирОдата: поради това
ние я земаме прЪди първата. Но ако основанията на дру-
гитъ или самата практиката оборятъ нашето разсшкдение,
ние нЪмаме намЪрение да се боримъ. Сега ние установявзме
единъ редъ споредъ нашитъ възгледи.

изт.. „ми „се 9. СлЪдъ като (съ помощьта на прйзд:"Рент/датите» вЪрието и , входната врата, коитовип, но каква?
отреньдаме за първия класъ) се постигне

по тоя начинъ значителенъ навикъ въ употрйзбението на да
тинския езикъ, ние съвЪтваме да се прЪдложи на ученицитъ
най-общата наука, която наричаме първа мидрость, а на
обикновенъ езикъ метафизика, (споредъ насъ по-правилно
би било да я наречемъ ргорьузйса или ьурорьузйга, Аптека.-
шгАНз вен ЗпьпагпгаБз доссгйпа». Тая наука трдвбва да
разкрива първитъ и най-дълбокитъ основания на прир0дата,
т. е. необхоцимитъ условия, свойствата и различията на
всички нЪща на редъ съ най-общитъ имъ норми, опрЪдЪ-
лянията на понятията и аксиомитъ, ндеитъ и основнитъ
отношения. Слйздъ като се изучи всичко това (което съ
нашата метода става лесно), може да се пристшш и къмъ
разглеждаНе на всичкитъ частности въ такъвъ редъ, че по-
вечето отъ тЪхъ ще се видятъ сЪкашъ отъ по-рано познати,
и не Ще остане нищо ново, освЪнъ прилагането на общото
къмъ частнитъ въпроси. НепосрЪдно отъ тия общи Отно-
шенИя, на чието изучване може да се посвети около че”-

твърть г0дина (материалътъ ще се усвои твърдъ лесно,
*

защото се състои отъ чисти принципи, които се признаватъ

идопущатъ отъ разсмдъка на всЪки чоВЪкъблагодарение
на присмщата му свЪтлина). мегке да се пръмине къмъ раз-

18
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глеждане на видимия свЪтъ, за да се изяснлтъ чудесата на
природата (посочени въ профизиката, т. е. увода. къмъ есте.-.
ствознанието) изпърво все повече и повече на отшЪлни при-
мчзри, взети изъ природата. Поради това и класътъ ще се

именува физически. ,“

ПОАирч класна Физи- 10. Полиръ това отъ снщината на.
ката. сийдва. шасътъ на.

„Ъ
,

„Ъ Ъ „ „

математиката“ под“ в щата ученицит пр минаватъ къмъ трик:
него тон на. етиката. ливо разглеждане случайнитйзкачества: това
ние наричаме матеМатически класъ.

11. СлЪдъ това ученицитъ трГЪбва да прЪминатъ
къмъ разглеждане на самия човъкъ съ прои-
витъ на неговата свобОдна вола, като госн0дарь на
назщата, за да се научатъ да. паблюдаватъ, що е пощинено
на нашата власть и волли що не е. по какъвъ начинъ трЪбва
да се докара всичко въ потрЪбния редъ съгласно сввговнитъ
закони и т. н. Това ще имъ се прЪЦОДава на
четвъртата година въ класа на етиката. Но
всичко това не трйзбва вече да се празкарва само истори-
чески - отъ фактическа страна (какво), както това се

върши при началното обучение въ училището на роцния
езикъ, но въ причинна връзка (защо“, за да навикнатъ уче-
ницитъ да вникватъ въ причинитъ и дЪйсч*винта на нЪщата.
Но въ тип първи четири класа трйзбва да се пазимъ да не

подигамо нъкакви спорни въпроси: ние искаме да се остави
това незачекнато до петия класъ, както ще ви,.имъ ей сега.

тиасънмиалектиката. 12. И тъй въ диалектическия
класъ, слгЪдъ като се зематъ най-каси правила за умоза-
ключснинта. ние искаме да се разгледатъ физически, матема-

чески и етически прйздмети; едва тукъ ще се разясни ос-
новно всичко снществено и важно, що е прЪметъ за споръ
между ученитъ. Тукъ може да се изложи: отъ що про-
излиза спорнилтъ въпросъ,въ какво положение
се намира сега, въ какво се състои тезисътъ
и антитезисътъ, съ какви истини или вЪролтни
доказателства се потвръждава. единътъ или
другилтъ. Слйдъ това тръбна да се посочи по-
грйзшностьта на еднототвърдение, поводътъ
къиъ гръшката, погртзшностьта на доводитъ, и
силата на доводитъ въполза наистинското твър-

....
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дение, и т. и.; или пъкъ ако и двата твърдения
“съдържатъпонъщо вувроятно, тогава тръбвада
се посочи срЪдство за примирението имъ. По
такъвъ начинъ това ще бъде одноврсЪМенно и най-приятно
повторение "на минатотои най-полезно разяснение на не-
разбраното по-напргвдъ; и заедно съ това на постоянни
”примЪри, по кнсъ и дЪйствителенЪ пнть, въ съкратенъ вилъ
Ще се пръподава самото изкуство, какъ се правятъ
умозаключения, какъ се търси непознатото,
какъ се изяснява тъмното, какъсе разрГЪшава
съмнителното, какъ се ограничава общото, какъ
се защищава истината съ оръжието на самата
истина, какъ се оборва лъжовното и накрай,
какъ се нарежда забърканото.
Класът ОИТОРнката. 13. Послйзденъ класъ ще биде класътъ
на риториката, въ който ще трЪбва да се зани-
маваме съ истинското, лесното. и приятното
практическо приложение на всичко изучено:
отъ което ще стане ясно, че нашитъ ученици са научили
нъщо и че не напусто си. прЪседЪли тукъ. Съгласно познатитъ
думи на Сократа: Говори за да те видя! - ние ще
искаме сега въ тия, чийто умъ сме развивали досега праз-
димно за усвояване мнлростьта, да развиемъ езика за да
направимъ отъ тЪхъ мндри оратори.

14. И тъй слйздъ като прЪдварителнодадемъ
най-кратки и най-ясни прЪдписания за красно-
рйзчието, прЪМинаваме къмъ упражнения въ него,
именно къмъ полражаване на най-добритъ майстори въ
краснорЪчието, като при това не бива. да се застоимъ на единъ
и сжщъ материалъ, Но да правимъ излети по всичкитъ по-
лета на истината и на разнообразието на нЪщата, по ли-
китъ нъ човЪшката доброцЪтсль и въ рая на божествената прв-
мкдрость, тъй че всичко, що тъ знаятъ истинско,
добро, полезно, приятноичестно,дамогатъ и да
го изказватъ въ хубави изрази нарйзчьта и, дЪто
е потрЪбно, напрСЪно да го бранятъ
Ивучването на исторп- 15. По-подробно по тия въпроси ще
:;:Здттгвхчгд говоримъ на друго мазето, когато стане
„ас.... нужда; защото останалото ще даде самата
практика. Можпъ да прибавимъ само слЪдното. Понеже

18.
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е познато, че знанието на историята съставя
най-прЪкрасната часть отъ образованието и
като че освЪтлява цЪлия пить- на живота, то
трЪбва да се разпрйздтзли по всичките-класове на“
тоя шестгодишенъ курсъ, за да не останатъ-
ученицитЪнезапознати съ онова, щоебило извър-
шено или изказано въ цЪлия стари свЪтъ.-Жела»*
телно е обаче, изучването на историята да биде разпрсЪдЪлено =

по възможность така, че не да увеличава работата на ”учени-
цитъ, а да я облекчава и да служи като приправка къмъ
по-сериознитъ занятия
„ „„ „жи, „не 16. Ние въ сищность пргЪдполагаме

това. така: за всЪ-ки класъ може да се състави
отдЪлна книга съ разкази отъ извЪстенъ родъ, така че да
се прЪп0дава:

( 1. извлйзчение изъ библейскитъ ис-
тории;

П. естествена история;
П1. история и а и 3 к у с т в а т а, - за разнитту

видове изнамирания ;
"

ПГ. история" на нравств е и 0 с т в т а,-“- вщни
прпмЪри на добрОДътели и др. т.

У. истерия н а 0 б р е д и т ъ - за различните
религиозни обреди на народитъ.

У1. в с е 0 б щ а история, т. ,е. история
" на цък"-

лия свЪтъ, на най-главнитъ народи, .а . .

особно на своето отечество : всичко въ “.

съкратенъ видъ, но като не се изпуЩа
[ нищо необхщимо.

“

Напоинянезахяостоянно 17. За особната Метода, която ще трЪбва““от““ шо”- да се прилага въ тоя
„ видъ училища„ ще, .

кажа само едно: желателно е четиритъ “редовни„
часове .за класни занятия да се раз.прЪД*Блятъ.,

Въ класъ :
,

 

така, че двата пръдобГЪдни (слъдъ. утренната молитва).„“
да се посветяватъ на онова знание или изкуство,„
чието име носи класътъ; първиятъ слЪдобЪденъ часъ,
тръбва да се даде на историята,а вториятъда,
се употрЪби за упражнение на стила,гласаи»
риката съобразно съ учебния материялъ .на всъки.класъ

,» .:“з” .1- ::!"ЙАТГ" 3391555”: ”531.
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.Глава трийсеть и първа.

За академията.

Защо се говори туп- 1. Наистина нашата мет0да не се про-“ “те““ стира върху тоя учебенъ периодъ, но що ни
(бърка да покажемъ на вид!; клонятъ нашита“. желания ивъ
това отношение? По--рано ние казахме, че на академията
Съ пълно право се пада завръШването и попъл-
ването на всички знания и на всички висши
прГЪдмети на образованието.

2. Поради това ние желаемъ:
)Трижешиявь гьхъ. 1. Научнитъ занятия въ тЪхъ
наистина да изчерпватъ всичко, тъй че тукъ да
биде обстойно издирена и изучена цЪлата область на нау-
ката и човъшката мидрость.

П. Да се прилагатъ по-лесни и по-ВГЪГрни на-
ч и н и 3 а у ч е н е. за да се даде на всички постапили въ
тЪхъ СОЛИДНО образование.

111. Съ обществени почетни длъжности да се награда-
ватъ ония, които благополучно са постигнали своята цйзль,
и които си достойни и способни да държатъ твърдо въ
рнЦЪТъ си кормилото на човъшкитъ дъла. Да отбЪлЪжимъ
накасо, какви частни положения възникватъ отъ това.

1- 3. За да иматъ академическитъ занятия“ “р““ *“ “”““ всеобхватепъ ха гЪб 1 б -рактеръ, потр ни си: то ранаистина, УНПВОРСНТВТК
на. науката.. зовани и вЪщи професори въ всички науки,

изкуства, правдмети и езици, които да извличатъ изъ себе
си сЪкашъ живи, запаси отъ знания и да съобщаватъ всичко
на всички; 2) отборна библиотека отъ различни автори за
общо употръбение. „-

.
п. 4. Самитъ академически заня-

*?„ЗЕЙЗВЗ..22..З?Щ „...- тия ,ще в ърв ятъ по-лесно и по-ус-. ща ме
„ща,прикоетотрьввадапъшно, ако, първо, въ академията““и“”, се изпращатъ само избрани умове,

1. цвгвтътъ на човЪчеството: останалитъ
могатъ да се заловятъ за. плугъ, за наятъ, търговия, - кой
за

,

каквото се е родилъ.
п. . 5. Второ, ако всъки се посвети

на това ЗЗНЯТИО,ЗН. КООТО ГО е ОТРЗДИЛЗ ПРИРО-
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даТа, доколкото може дасе заключи връзъ ос-
нова на втрнипризнаци. Защото както поради при-
родни дарби никой-? е “повече““дотъдругиго *музикантъ, поетъ,
ораторъ, физикъ и пр., така. друтъ бива по-способенъ въ
богословието, медицината, правото. Въ това отношение ние
често грЪшимъ, като искамепроизволно отъ всГЪко дърво да
издЪламе Меркуръ. безъ да обръщаме внимание на прирОд-
ната наклонность. Оттоваи се случва, че, като се залавнме-
за тая или оная работа безъ вствка дарба. ние не извръшд
ваме нищо похвално-и често повече разбираме кое да е

странично дидо, отколкото своето избрано призвание.
СлЪдователно добръ би било рнководителитъ на класическо
училище да устронватъ за свършилитъ курса му публично
изпитване на талантитъ и тЪхната прискда да разшава кои
отъ млацезкитъ да се нропуснатъ въ академията и кои да
се опрЪдтЗлнтъ за другъ видъ работа; слуъдъ това кои отъ-
онин, които мислнтъ да пр0дължаватъ образованието си“,

трЪбва да се посветатъ на богословието, или политиката, или
медицината, наспроти какъ се изказва природната наклон-
ность или какъ то изискватъ нуакдитъ на църквата и дър-
зкавата.

Ш. 6. Трето, високодаровититъ мла-
дезки тртъбва да се насърчаватъ да се занимаватъ
съ всички науки, за да нЪма недостигъ отъ много-
образовани, всестранно учени и всемндри хора (команден,
кандидата колкото: 117).

Щ 7.Но тръбна да се зематъ маврки,
щото въ академиитъ да се възпитаватъ само
прилешни, нравствени и годни студенти; лиже-
студенти, които въ бездълие и разкошъ прахосватъ бащи-
ното имане и тединитъ си и съ това даватъ лошъ пришЪръ
на другитъ, не трвбва да се търпятъ. ГдЪто наша зараза,
не ще има и заразени; вниманието на всички ще бъде на-
сочено къмъ онова, съ което трйбва да се занимаватъ.

и, 8. Казахме, че въ академията
„(:::ЕЗШПЗЪОЪШД трЪбва да се четатъ автори отъ

родъ автори. всъки родъ, За да не биде това доста
мнчно и сиЩеврЪменно за да принесе полза. желателно би,

било да се поканятъ учени миже, филилози, философи, бого-
слови, медици и др. да направнтъ на учащата се младежь

„»
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сищата услуга, каквато географитв правятъ на” изучващитъ
географията, като изображаватъ на карти цЪли области,“цар-
ства и части на свЪта и даватъ възможность съ единъ по-
гледъ да се схванатъ най-далечнИпространства “На земитъ
и моретата. И наистина защо да се не изложатъ така на-
гле-дно Цицеронъ, Ливий, Платонъ, Аристотель,
Пдлутархъ, Тацитъ, Гелий,- Хипократъ, Галенъ,
Целузъ, Августинъ, Иеронимъ и други, както зкиво-
писцитъ Изобразкаватъ земи, градове, ккщи, хора, като ги
рисуватъ въ умаленъ видъ отъ натура. Пр: това не бива
да се задоволяваме съ извличане сентенции и хубави изрази
(както е направено съ назкои отъ тйзхъ), но трЪбва да из-
лагаме цЪлитъ системи, макаръ и само въ общи черти.
ГолЪиаполза. отътова. 9. подобни ИЗВЛЪЧОНИЯ ИЗЪЗ-Авд“ ““р“ “"от”“ торитъ би принесли отлична полза

1.
" Първо, на ония, които нйзматъ врсвме

да четатъ всичко по редъ, за да могатъ при все това-по
тЪхъ да си състаВлтъ общо понятие за внучки-тъ писатели,

2. Второ на ония, които (по съвгЪта на
Сенека) искатъ да се запознантъ по-отблизо съ духа на такого
отъ писателитъ (не всичко сгрува еднакво за всички), защото
по-лесно ще имъ биде да обмисллтъ и избиратъ, когато,
слЪдъ като си опитали мнозина, забЪлтикатъ, че това или

*

з. онова имъ е особно по вкуса. Трето, и на
ония, които ще трЪбва да четатъ авторитъ напълно, тйззи из.
влйзченин ще нослузкатъ като празкрасна подготовка за полезно
четене; както е полезно за питника да изучи прЪдварително
покартата хорографинта на страната, по която ще пътува. за
да разгледа по-лесно, по-върно и съ по-голтма наслада.
всичкитъ ПОДробпости, които етнос-лв ще му се прЪдставнтъ
прЪдъ очитъ. Накрай, тия кратки празгледи ще послу-

4. жатъ на всички, за да могатъ бсвгло да по-
втарятъ авторитйз: при тия повторения всЪкога ще се нашЪри
нЪщо такъво, което да заседне здраво въ главата и да се

прЪвърне въ плъть и кръвь.
.

Съвдзтъ за. изданапе 10. Подобни общи прувгледи на авторитъ
”“"”?“РЩММ могло би да се издаватъ както отдЪлно (за,

купуване отъ найбЪднитъ или за ония, които не могагъ да
прочетатъ дебели томове), така и прибавени къмъ съотвйзт-
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нитъ писатели, та, като се залови инкой за тЪхното четене”
да може още отначало да си състави общо понятие за
тЪхъ.
СъвЪ-гьзавъвеждяие 11. Що се относи до академиче-въ академията. Гелае-вт колегии. скитъ занятия, азъ мисля, че ще
биде твърдя“; полезно да се въведатъ общи бесЪди,
устроени по образеца на Гелиевитъ "“) колегии.
Именно, когато професорътъ чете публично за нЪкой празд-
метъ трГЪбва да се раздадатъ на студентитъ за домашно четене
образцовитъ писатели, които се занимаватъ съ сищитъ
въпроси. И каквото чете професорътъ самъ публично въ
прЪдобЪденъ часъ, сищото тръбва да се ПОДложи на
обсиакдане въ слЪдобЪ1енъ часъ прЪдъ цЪлото събрание, като
при това студентитъ се задължаватъ да задаватъ въпроси:
ако нЪкой не е разбралъ нЪщо доста ясно, илие попадналъ
на съмнително мазето, или е срлвщналъ въ своя писатель
противортзчивъ възгледъ, подкрГЪпенъ съ надлежнитъу доведи,
и др. т. Слтздъ това разръшава се на всЪкиго да отговаря на това
(като пази, разбира се, извЪстенъ редъ), а на други да
сидятъ и да се изкажатъ, дали въпросътъ е разрЪшенъ
удовлетворително; накрай, длъжность е на професора. като
прЪдседатель, да разрЪши спорния въпросъ. По тоя начинъ
ще може да се съедини всичко, що ще ирочетатъ мнозина.- тъй че всичко прочетено не само ще се употрЪби за
полза на всички, но и ще се вкорени яко въ умоветъ и
ще порОди солщни успЪхи въ теоретическото и практическото
приложение на знанията.

Ш. 12. При организацията на тия общи

Зеретзштькщзхдиеъхж упражнения не ще биде, струва ми се,
който не е побъдилъ мкчно да се достигне онова, що пожелание
въ послЪдната точка и което отдавна вече зкелаятъ всички
добри хора, именно: до обществени почетни длъж-
ности да се допущатъ само достойнитъ. Това ще
може да се постигне, казвамъ. ако работата зависи не отъ
личния възгледъ на това или онова лице, по отъ общественото
съзнание и свщйзтелството на всички. Поради това единъ
пмтъ въ годината академиитъ трЪбва да се посЪщаватъ отъ

царски или държавни прЪдставители, както низшитъ училища
отъ своитъ началници; тукъ тъ трабва да се удостовЪрятъ,
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доколко усръдно се е ВОдило обучението, както отъ учителитъ
тъй и отъ ученицитъ;>сл,Ъдъ това. ония, които осо-
бно си се отличили съ своята ревность, трйзбва
да получатъ официалоудостовърение за своитъ
заслуги-докторски или магистърски знакъ.
Начинъбт: жа се т» 13. За избъгване измама ПРИ дОбИВЗде

нйзкоя стъпень най-умЪстно ще биде, ако вмйзсто диспути,
кандидатътъ (или нтзколко заедно) се извика въ срйздата -
безъ участието на прЪдседателя. Подиръ .това най-ученитъ
и извйзстни вече въ практиката лица могатъ да задаватъ въ-
проси, които споредъ тъжното митшие в0дятъ къмъ изпитване
теоретическитъ и практическитъ успйзхи на каНДИДата. Напри-
мйъръ разни въпроси отъ текста на Св. Писание. (на Хипо-
крата, на Правото и д. т.): гдъ е написано едно, друго,
трето? доколко кандидатътъ сподЪля тоя или
оня възгледъ? не знае ли той писатель на
противно мнйзние?н кого? какви доводи може да
противопостави? какъ да се разрйзши противо-
рйзчието? и подобни въпроси. Изъ практиката
могатъ да му се прЪдлозкатъразлични случаи
изъ областьта на съвъстьта, болеститЪ, про-
цеситЪ: какъ би постипилъ той въ тоя или другъ
случай? и защо така? При това трйзбва да го по-
ставимъ на тъсно съ възражения и разнообра-
зието на прЪдлаганитъ случаи, докато не стане
ясно, че той може да сиди за нЪщатаразумнои
основателно и др. т. И кой не ще се съгласи, че хората,
като знаятъ, че ще се п0дложатъ на такъвъ публиченъ,
такъвъ сериозенъ и такъвъ строгъ изпитъ, ще употртзбятъ
всичката си ревность?

За пътуванията. 14. За пътуванията (чието мгЪсто

ние посочихме въ течението на това послЪдно шестилйзтие
или слЪдъ изтичането му) нЪма що да кажемъ, освЪнъ това,
че заслужва нашето одобрение и съвпада съ нашитъ възгледи
мнЪнието на Платона, който забранявалъ пхтува-
нията на младежитъ дотогава, докогато не имъ
мине “всичката лудостьна буйната възрасть и не
придобиятъ необходимото за пътуване благо-
разумие и вйзщина 119).
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За училището на учи-. . 15» Ние“ нима вече да- се докосне-мълпщата. Неговата. цЪ-пь . . .-“полза. до таа точна„ волво. необходимо би било
едно-училище на училищата), или ДИДавтичесна
колегии (()оПедйпш- отдаспйеиш ,- каквато *би“ трибвало
да се открие въ. кон и да било страна: ако ли е неоснще-
ствима, самитъ учени, призвани да спомагатъ на славата
Божия и въ това отношение, са длъжни съ свита прЪданостъ
да се грижатъ за създаването на тавъва въ духовенъ
смисъль, нато оставатъ „тамъ, гдГЪто и да имъ .се случи.

ТГЪхнитъ се динени усилия трЪбва да бадатъ
устремени за да развр иватъ повече и повече
основитъ на наукитъ, - да очистнтъ свЪтли-
ната на м ндростьта, да“ я ширнтъ съ по-
голъмъ успъхъ между хората и съ нови най-
полезни открития да насочатъ иъ-мъ- по-добро
ч 0 в %; ш и и т ъ д 4: л а . Защото. ако не желаемъ ” да ииснемъ
въ едно и сащо положение или дори да вървииъ назадъ,“
трЪбва да помислимъ за понататъшното развитие на започнатото
добро дъло. Понеже за това дидо не е достатъченъ единъ
човънъ или единъ животъдо потрЪбно е всички послъдовно и
съединени да работнтъ за предължението на започнатото
дЪло. Тая всеобща колегии би могла да биде за останалитъ
училища сащо тавъва, каквото е стомахътъ за членоветъ на
тълото, т. е. животна работилница, която дава на всички
сонъ, животъ и сила.

16. Но да се повърнеиъ въмъ онова, що още ни
остава да нажемъ за нашитъ училища.

Глава трийсеть :: втора.
За една пълна всеобща организация на училищата

„„ще/„„, „д.-„ш Ние говорихме доста нашироно за нуж-
до сега. дата отъ приобразуване на училищата и за

начина на това првобразуване. Не ще баде безполезно да
съберемъ въ едно общо като нашитъ желания, тава ина-
шитъ, съвъти. Резултатътъ е тоа.

”»
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Резудтъотъ жш. 2. Ние зкелаемъ да доцкараме
пият паническото мет0дата“ на учението до „такъв-о-
”;:ТШЗОШЩОШМЕ “:(, съвършенство, че между обИкнове-
такътзящностьмкто ната и Сега употръбява на форма

типографството.. на обучение и тази новата да Има
такъва“ разлика, каквато виждаме между нъкога
употрйзбявания начинъ за размножение на, кни-
гитт) съ помоЩьта на перото и между откритото
отсетнъ и сега вече въведено ”въ употрйзбение
изкуство за печатане к нити. Защото както печатар-
ското изкуство, макаръ и да е посмнчно, „по скнпо и по-
главоболно, все пъьъ е много по-удобно за по-бързо, по1

вйзрно и но-красиво приготвяне на книги: така и тая нова
метода, макаръ отначало да плаши съ своитъ мнчнотии, като
се приеме, дава възможностъ да обучаваме много по-голйамъ
брой ученици съ по-сигуренъ успЪхъ и съ по-голтзма на-
слада, отколкото се върши при обикновеното отснтствие на
встзка меТОда

.

Какви “взаимства на 3. Лесно можемъ да си првдставимъ, кол ко
ММЦТЗЗГЩ

при” безполезно се е показвало опитването на.

първия откривачъ на печатарскитъ букви въ сравнение съ

приетото” вече тогава перо, толкова сво60дньо и удобно за

употрйзбение; но работата показала веднага, колко изг0ди
1. принася това откритие. Защото, п ъ р в о, чрйззъ

печатането два момъка могатъ да приготвятъ повече екзем-
пляри отъ коя да е книга, отколкото чрвзъ перото би при-

?. готвили двЪстъ души за схщото врвме. Вт ор о,
рнкописитъ ще се различаватъ значително по броя, фор-
мата и разположението на листата, страницитт. и линиитув;
отпечатанитъ пъкъ екземплЯри ще си приличатъ досущъ.
тъй че ни едно яйце не прилича на друго така, както
всички тия екземпляри попезкду си: това придава на работата

в. извЪстна красота и спретнатость. Тр е т 0, да
ли написаното съ перо е възрно, не може да се каже, докато
не се првгледа, сравни н поправи всичко грижливо и по-
отдтзлно; а това е твърд; тежко и досадно. При печатането,
като поправимъ единъ екземпляръ, изведнагкъ се поправятъ
и всички останали, па били тв и цвла хилядница; на
незапознатия съ изкуството това може да се види за не-
вЪроятно, и при все това то си е чиста истина. Четвърто,
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4. за писане (съ перо) не водкка хартия е удоб-

на, но само плътната, която не попива мастилото; шрифтътъпъкъ се отпечатва на всйзкаква хартия, каквато и да ПОдло-
жимъ: мека, попивателна па дори на платно и др. т.

5. Наирай, - могатъ да печататъ книги, и
ония, които не умЪятъ да пишатъ хубаво, понеже тъ
работятъ не съ рака, но съ изкусно приготвени за тая
цЪль букви, които не могатъ да се отклонятъ отъ дадения
имъ видъ.
Ищо хожеда. направи 4. НЪщо подобно ще се получи, ако
“:::-ДТЗДХЗ“ всичко, що се относи до тая нова и все-
сравнително съ употръ- обща форма на обучението, нагласимъ както““““ те“ трЪбва да биде (защото азъ не признавамъ
нашата мет0да за съвършена; азъ я прЪпорнчваме само като
всеобща мет0да).

1. Тогава именно ще може да се постигне: 1)
при по-малко число учители да се обучаватъ много повече
ученици, отколкото при обикновенитъ сега начини на обуче-

1. ние; 2) ученицитъ да получаватъ повече
в. истинско образование; З) обучението да

става по усъвършенъ начинъ и да поражда удоволствие;
4. 4) образованието да не изключава така също

и ония, които сгя надарени сравнително съ по-слаби спои
5. собности и бавна възприемчивость; 5) най-

сетнъ да могатъ да обучаватъ успЪшно дори и ония, които
не си надарени отъ природата да обучаватъ, понеже учи-
тельтъ не тръбна самъ отъ себе си да измислюва, на що и
какъ да учи, но само да внушава и излива въ юношеството
образованието, което е вече готово, съ готови и дадени въ
рнцЪтъ му сръдства. Както единъ органистъ (пианистъ) сво-
бодно изпълнява по ноти коя да е симфония, която той,
може би, не би билъ въ състояние самъ да съчини, нито да
изпЪе съ простъ гласъ, нито да я изпълни отъ паметь:
така и учитель въ училището може да учи на всичко, като
има праздъ себе си стъкашъ партитурата на всички учебни
прйздмети и на всички начини на обучението.
„„ час„ю разглеждане 5. Но нека .задърЖимъ заетата веднажъ

натоявъпвосъ- прилика съ изкуството на книгопечатането
и чръзъ- сравнение да обяснимъ още по-добръ въ що се
състои изкусниятъ механизмъ на тая метода; тогава ще стане
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ясно, че наукитъ се всаждатъ въ умоветъ по сищия почти
начинъ, както външно се слагатъ на хартията. На това ос-
нование умсЪстно би било въ съзвучие съ думата типогра-
фия да дадемъ на тая нова дидактика името дидахогра-
фи я 120). Но нека изложимъ самата работа стъпка по стъпка.
Раз-вежданенвкуството 6. Печатарското изкуство изисква свой
:::”;ШЗЗШ“: :: особенъ материалъ и особна работа. Най-
хвагнтв на Работата. важнитъ материали си: хартия, букви, мас-
тило, печатарски станъ; работата е: приготвяне хартия,
набиране буквитъ по оригинала, намазване съ мастило, ко-
ректура, печатане, сушене и пр. - и всичко това се из-
връшва по опрЪдЪлени начини и работата върви гладко
нанрЪдъ.

„ подобно разглеждане 7. Въ приложение къмъ дидахогра-
изкуството на дтн» фията (ще задържимъ тоя изразъ) работатаГриша”

“ще стои така: хартията - това си учени-
цитъ, въ чийто умъ трЪбва да се отпечататъ буквитт, на
наукитйз; бу кавитъ това си учебници-тъ и другите?; по-
магала, приготвени за по-лесно усвояване на учебния мате-
риялъ. Мастилото, това е живата рЪчь на наставника,
която прЪнася смисъла на учебния материалъ изъ книгитъ
въ умоветъ на слушателитъ. Печатарския станъ --
това е училищната дисциплина, която приготвя и побужда
всички къмъ възприемане на онова, що имъ се пръподава.
кшхартимпотръвна. 8. Встъкаква хартия е гОдна; но
колкото е тя по-чиста, толкова по-ясно се отпечатватъ на нея
буквитъ. Така и тая метода допуща да се образуватъ младежи
съ всЪкакви способности, но усптипно ще дйзйствува на по-
даровититъ.
Отшение „„ бунт 9. Поскъпването съ м е т а л Ц Ч е с к и т ъ .

къмъ учебнвтъ книги- 6 у к в и прдздставя хубава аналогия съ нашитъ
1, учебници (каквито ние ги желаемъ). Първо,

както буквитъ трЪбва по-напрЪдъ да се излЪятъ, из-3
гладятъ и стъкмятъ за употрЪбение, пртзди да
се почне печатането на книги: така трйзбва по- ,

напртздъ да се приготвятъ потрЪбнитъ за новата метола ,
,

учебни помагала, пръди да се пристъпи ,къмъ, нейното при-
лагане.
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2. 10. Букви трЪбва да има въ го-
да м 0 к 0 л игч е с т В е, за да постигатъ въ работата: сащо
така си ,потрЪбни много книги и учебни помагала, защото е
тежко, неприятно и врйздително да започнемъ работата, а

послъ да срЪщаме прашки въ по--нататъшното (1 каране поради

недостигъ
отъ учебни срйздстъа

3- 11. Въ една добра .печатница
трЪбва да има всЪкакъвъвидъ букви, за да не
липсува нищо, отъ което, би станало пу жда. Така
и" нашитъ книги трвбва да изчерпнтъ всичко, що е потртзбно
за пълно уМствено образование, за да може встзни чръзъ
тЪхъ да научи това, ще е длъженъ да знае,

4- 12.33. да бждатъ буквитЪвстЪкога
наготово. не ги оставнтъ разхвърлеии тукъ-тамъ.
ногрижливогиразпрЪдЪлнтъпо каси и отдЪленил.
Така и въ нашита; книги учебнинтъ материялъ не бива да

баде изложенъ разбъркано, но трЪбва да биде ра.зпр”в,*;твленъ
колкото се може по-точно по годишни, мазсечни, дневни и
часови уроци.

Отъкутиитйзематъсамотилбук-
ви, които сниотрЪбни въ даденъ случай: остана-
литъ се ост авнтъ непобутнати. Така и отъ учебнитъ
книги трувбва да се даватъ на дЪцата само тия, които имъ
си потрЪбни въ тйзхнин класъ, за да не се отвличатъ отъ други
и чрйззъ това да се забръкватъ,

(;. 14 Накрай, както словослагачътъ
има своя л иния за набиране, по която отъ букви
слага думи, отъ думит да състави редове, отъ
редоветЪ-шпалти, тъй че нищо да не изл иза изъ
с в 0 е т 0 м е с т 0 : така и на възпитателитъ на- юнош ството

тртзбва да се да де въ рнцЪтъ извън-нгно мЪрило, по което
да воднтъ своята работа, т. е. за тъхъ трЪбва да се съ-
ставнтъ р м но в о д с т в а, съдържащи упнтвания. ще и какъ
трЪбва да се върши въ даденъ случай, за да не ста ватъ
отбивания на страна.
два вида учебни книги “15. Слйздователно учебнитъ книги ще

бндатъ два вида: учебницн - за ученицитв и р и повод-
ства Ч“) - за учителитъ, за да ушната. да прилагатъ учеб-
ницнтъ правилно.

.,»
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носната отговаря въ . 16. Ниеказахме, че на печатар-
дндактнката. на. печатар- .

.

окото черта., ското чернило въ дИдакти-ката“ от-
г о в ар я г ла с ъ т ъ н а н а ст а в н ика. Макаръ буквитъ, като
са сухи, подъ натиска на пресата могатъ да се отпечатватъ
на хартията, но тт) оставятъ на нея- само неясни слГЪди,

които отсетнъ изчезватъ: ала ако се намажатъ съ печатарско
чернило, получаватъ се ясни и почти неизгладими отпечътъци.
Така и. това, що даватъ на дГЪцата нйзмитъ имъ
учител и - книгитъ, въ снщность е нЪщо нуВмо,
неясно, несъвършено; но когато се присъедини
къмъ- това гласътъ на учителя (който обяснява

разумно наспроти разбирането на ученицитъ и който при-
лага практически всйчко написано), то ствкашъ оживява
и дълбоко се запечатва въ душата, тъй че едва сега
тъ захващатъ да разбиратъ, що учатъ. и да съзнаватъ, че

тъ наистина разбиратъ това, що знаятъ. Но както печатар-
ското чернило се отличава отъ м стилото, понеже се при-
готвя отъ масло, а не отъ воца (ония, които искатъ да си

уредятъ добръ печатарското дЪло, употрЪбяватъ най-чисто
масло съ внгленъ прахъ отъ орЪхи), така и гласътъ на

учителя чръзъ привлъкливия и простия начинъ на обучаване
трГЪбва да се влива въ душата на ученицитт. като най-
чисто масло, а заедно съ себе си да како и самото учение.
Прееата--т0ва е диеци- 17 . Най-сетят, к а в в 0 т 0 е и р е с а т а
“""”“Ъд”“т“т“ въ печатницата, това е дисципли-
ната въ училището, защото само тя мозке да
дЪйствува така, че нотки да усвои образованието. И
както тамъ всичката хартия, която послъ ще образува книгата,
се помага на пресуване (при което твърдата хартия пре-
суватъ по-силно, меката по-слабо), така и тукъ, който по-
стнпи въ училището за образование, трйзбва да се подчини
на общата дисциплина. Нейнитъ стъпени сн слЪднитЪ:
Първо, постоянно внимание. Понеже никога не
бива да се довЪряваме на дЪтското прилежание или не-
винность (дъната снщо сн. потомци на Адама), то трувбва
да ги слЪдимъ съ , очитъ си, каквито и да се обръщатъ.
Второ, мъмрене, което трЪбва да повръща въ пнтя на

разума и нослушанието ония, които се отбиватъ отъ правия
пнть. Н а к р а й, и 8. к а 3 а н и е, когато не се покоряватъ
нито на знакове, нито на внушения. Но всичко разумно,
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като прЪслЪдваме единствената цвль да ги ободрнваме, та
весело и съ ум"];ние да се заловнтъ за работа.
Сравнение „ похвати-ГБ 18. Азъ казахъ сищо, че си потрЪбни“ ”“"“ извЪстни работи и извйзстни похвати при
това. Нека и тйзхъ прослйздимъ накисо.

”
7

1- 19: Колкото ще бидатъ екзем-
пляритъ отъ една книга, толкова листа хартия
зематъ изведназкъ, за да се напечата на тихъ
единъ и скщъ текстъ съ едни и си щи букви; и
това сищо число листове хартия се задържа
отъ началото до края на книгата, безъ да се уве-
личава нито намалява; инакъ нъкои екзем-
пляри би излвзли непълни. По сищиа начинъ ме-
тодата на нашата дидактика по Необходимость изисква, щото
всички ученици, които ще обучава единъ и сищъ учи-
тель по един и сищи правила, да посткпнтъ “

едНоврЪменно
при него, за да бидатъ обучавани постъпенно отъ начало

до край, и да не се приема вече никой слЪдъ започване
на учението, нито да се отпусне никой до сиръшека му. .

Така ще се постигне, щото единъ учитель да биде до-
статъченъ за доста голЪмо число ученици и при това всички
ще се научатъ на всичко безъ ущърбъ и безъ . празнина.

Полезеиъ съвет- Поради това всичкити обще-
ствени училища трЪбва да се откриватъ и закри-
ватъ единъ пить въ годината (по нашитъ съобра-
жения по-добрв би било да става това наесечь, отколкото
на пролЪтъ или въ друго врйзме), за да се прЪмине напълно
всЪка година учебниитъ курсъ на войни класъ и да се при-
каратъ въ погоренъ класъ заедно всички (освгЪнъ сина, на които
прЪчи типостьта), които заедно си докарани до извЪстна циль.

.

Така въ печатницата, слъдъ като отпечататъ първата кола
А въ потрйзбното количество екземпляри прйзминаватъ къмъ
колата В, послъ къмъ колита; О, Д, Е и т. и. >

“

2- 20. Хубаво отпечатанитъ книги,
се двлптъ на глави, страници, отдЪли, съ опрйздйзд
лепи менсдини по кращата и между “редоветъ (Поради“
нуждата или поради пригледностьта). Така и дидактическата ие- “

т0датрвбва да има своитъ пери0ди за работа и Почивка Съ извЪсТни "“
.

вргЪменниумеждини за прилични забаШгения. Тя и ма7сво я г од”
”

д ишн а,-м*Ъсечна, да е в на и“ часов а ”3 адача“;7пази ли се
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тя точно, тогава въ всГЪки класъ ще се прйзкара опръдълениятъ
учебенъ курсъ и всяка гОдина ще се постигне поставената.
цйзль. Съ пълно основание можемъ да съвЪтваме,
дане се посветяватъ на класнитъ занятия повече
отъ четири часа на день: два прЪди и два слъдъ
0 6 че д ъ. Ако отъ тЪхъ се изпуснатъ слйздобйзднитъ часове въ
снбота, и недъзлята се посвети на Божия служба, то изобщо
ще излЪзатъ въ (едмицата 26 часа, а въ г0дината (даже
като се извади потрЪбното" вргЪме за обикновенитъ ваканции)
около 1000 часа. Ахъ! колко много може да се празно,-дава
и изучи прГЪзъ толкова врйзме, ако само се постъпва винаги
методически !

з. 21. Слундъ като набератъ буквитъ,
зематъхартийнитътестетаигиразтилатъполис-
тове, за да бндатъ бързо нарнка, та нищо да не
спира работат а. Също така и учительтъ трЪбва да има
ученицитъ пръдъ очите: си, за да може да ги вижда постоянно
и да бъде виденъ отъ Всички. На това посочихме въ пър-
вата проблема на Х1Х глава.

4. 22. За да се отпечататъ по-добрт.
буквптъ, обикновено намо кр ят ъ хартията. Така
и въ училищата трЪбва постоянно да се побуждатъ учени-
цитъ къмъ внимание и именно съ срувдствата, за които го-
ворихме на надлежното място.

5. 23.СлсЪдътовасенамазватъметаличес-
китъ букви съ червило, за да се отпечатат ъ
я сн о тъхни тъ форми; така и учителътъ тръбна всъкога
да обяснява урока на дадения часъ съ своя говоръ, като
прочита пръвъ, пртзпрочита и обяснява, за да може да се

разбере всичко ясно.
6. 24.Подирътова листоветъ се турятъ

единъ слЪдъ другъ подъ пресата, тъй че на нейни
отъ тЪхъ да се получи напълно точниятъ отпе-
чатъкъ на дадената металическа форма. Така
и наставникътъ, като разясни достатътшо смисъла и покаже
съ нйзколко примЪри леснотата на подражанието, трЪСва
слЪдъ това да изиска същото нйзщо отъ всички ученици по-
отдЪлно, за да залйзгатъ да вървятъ подирт. му по пътя, който
имъ показалъ, и отъ учещи сода станатъ знаещи.

19
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7. 25- СлЪдъ това .отпеч-атанитъ ли-
стове се турятъ да се сушатъ и провЪтрява-тъ на
въздуха. За умствена вентилация въ училИщата трЪбва-да
служатъповторенията, изпитванията,надпрт.вар-
ванията, докато не се увйъримг . че знанието е засЪднало

дълбоко.
8. 26. Накрай, слйздъ като се свърши

печатането, всичкитъ листове наново се съби-
ратъ заедно и се сгъватъ по редъ, тъй че да
бъде ясно, какво всички екземпляри сяпълнии
цйзли, безъ всвки недостатъкъ, че тъ си вече
г0дни за пр0дань, разпращане, ПОДВръзване
и употрЪбение. НЪщо подобно ще си публичнитъ

“изпити въ края на годината, когато училищнитъ инспектори
ще подлагатъ на изпичъ успгвхитгв на ученицитъ относи-
телно тъхната здравина и равномЪрность въ тсичко, за да
се увЪрятъ, да ли тъ наистина си изучили всичко, що е

трйзбвало да се учи.
КРай. 27. Въ общи черти доста е да се каже и

това: частноститъ трГЪбва да се оставятъ на частни случаи.
Сега достае да посочимъ на това, че както благодарение на

изнамиранието на печатарското изкуство си се размножили
книгитъ, пров0дницитъ на образованието, така слГЪдъ изна-

миранието на дидактическото изкуство или всеобщата метода
ще може да се увеличи числото на самитъ учени за въ

полза на човЪчеството съгласно думичъ (на Соломона):
Многото мждреци си спасение на свЪта (ПрГЪм.
6. 26). И понеже ние искаме да разпространимъ христиан-
ското образование, за да посадимъ само благочестие „и послъ

наука и добри нрави въ всичкитъ души, посветени на

Христа. то можемъ да се надъваме на това, на което
Божественото откровение заповЪдва да се надЪВаме, че
земята ще се напълни съ зНание за Госп0да, какт о

водитъ пълнятъ морето. (Ис. 11, 9.7.
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ГЛаВа трийсетв и трета.

.За изискванията, необходими за практическото приЛОЖе-
ние на тая всеобща метода.

33:53:11.;;3:31; 1. Азъ мисля, че всЪкой, като прв-
турягь въ изпълнение. тегли казаното въ моя проектъ. ще си
прЪдстави, въ какво щастливо положение би се намтзрили
христианскитъ царства и общества, ако би имали такива
училища, каквито ние имъ пожелаваме. Остава освйзнъ това,
да прибавимъ, що трйзбва да се прави, за да не оста-
натъ тия размишления само размишления, но да могатъ най-
сетнъда се осаществятъ на дГЪло. Не бевъ основание наистина
Иоанъ Цецилий Фрей се чуди и негоцува, дсЪто
прваъ толкова въкове никой не се осмъл илъ
да измъни къмъ по-добро толкова варварскитъ
обичаи въ колегиитъ и академиитъ,
„Що „ „„ „нощ"„ 2. И наистина много оплаквания са се““ ”"и““- разпелйзли прваъ повече отъ сто г0дини про-
тивъ безредието въ училищата и методата на обучението;
особно пъкъ пртззъ послЪднитъ трийсеть години усилено
си се загрижили за подобрения. И какъвъ .бъ резултатътъ?
Училищата си останаха такива, каквито си бълха. Ако нйзкой
се е опитвалъ да направи нйзщо самъ за себе си или въ нйъкое
частно училище, прЪтърпявалъ е несполука: или е бивалъ
осмйзйванъ отъ неВСЪЖИ, или е търттълъ неприятности отъ зло-
желатели. или, лишенъ отъ всЪка помощь, самъ е изнемогвалъ
полъ товара на труда. Така всичкитъ опити досега са се свръш-
Вали съ нищо.

“ ”

Тръбвадаседаватла- З. Затова тръбна да търсимъ и
СЪКЪ на ПЕШННЕТВ, ГО-

товавмвижение. намеримъначинъ,какъсъБоЖията
поМощьъ да поставимъ. въ движение машината,
която е добра стъкмена за движение, или поне
която можеда се стъкми на разумни основания,
като прЪМаХНемъ съ разумни рЪшителни мЪрки

"венчко онова, що е прЪчело до сега на движението
"и може да прЪчи отсетнъ, ако не биде оТстранено.
“111133633:39 В; 363? 4. Можемъ да отбгЪлЪжимъ твърда

и?“ различни прсЪчки отъ тоя видъ. Така,
първо, липса га отъ методичеСки образовани.

19*  
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хора, които би рмководили открититъ навсмдъ
"училинта съ такъвъ здравъ усптжъ, какъвто н не
по сочи хм е. (Дори и за нашата „Врата“, въведена вече
въ училищата, единъ твърдъ уменъ човЪкъ ни се оплак-
ваше въ писмото си. че на нашата книга липсвало въ по-
вечето случаи едно “твъзрддв важно условие - (пособни
хора., които би умътли ; а праздадатъ на дЪцата нейното
съдържание).

в. 5. Но и да имаше такива учители или да.
се нашасйзше така, че всички да могатъ да изпълняватъ
лесно своята работа по прсЪдначъртанитъ таблици, пита се:
отъ какви сргвдств а щЪха да се съугързкатъ и храннтъ
тъ въ всичкитъ градове и села и всккндъ, гдъто
Христови хора се разкдатъ п възпитаватъ?

з. 6. Сетнъ, какви МЪрки могатъ дасе
зематъ, та дЪцата на най-бЪднитъ редители да
иматъ свобОдно връме да се учатъ?

4- 7. Особно пъкъ има дасе боимъ отъ
надутостьта и упоритото противене на хор а,
получилиобикновенотонашеобразование,които
съ наслада дрънкатъ по една и скица стара фал-
шива струна и прЪзиратъ всичко ново, - както
и отъ други съ по-малко значение пркчки, противъ които
обаче лесно се намиратъ сдръ(тва

5“ 8. Смществува едно условие отъ първостъ-
коеетука"ай“твшо“ пенна важность, което е въ състояние или да
направи цЪлата машгна безполезна. ако то липсува, или направо
да я пусне да се движи, ако го има: това е до с та т ъч ни н т ъ
запасъ отъ панметодичесни книги. Защото както, като имаме
печатарскитъ принадлежности, еплесно да намазримъ хора,
които би могли, би умЪли и би иска ли да ги употръбнтъ въ ра-
ботаикоито бн били готови да изхарчатъ нъщо за издаване
добри и полезни книги; както е лесно да намтзримъ и хора,
които да куиуватъ такива ефтнни и много полезни
книги, които прЪнасятъ голУЪма полза: така
сащо лесно би било, сллвдъ като приготвимъ ведназкъ.
помагалата на панто”идактикатадд), да намйзримъ потрЪбнитЪ
закрилници, разпространители и сътрудници.
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Тръбна дасеучрйздп

”

9 И така сищностьта на цЪлата ра-
ШШ“ 0“ У.,“ещ ”“" бота зависи единствено отъ пр иг отвянето
ито да.. съдЪнствуватъ
за. веществени-о „а на панмет0дически книги; а пъкъ““““ "

* това послщното зависи отъ единщушието
въ такъва света работа И отъ общото участие въ нея на
доволно число талантливи и учени хора, които не се боятъ
отъ трудъ. Защото това не е работа на единъ чо-
вгЪкъ, особно ако има друго занятие и не е запознатъ съ
всичко. що бездруго трЪбва да влЪзе въ състава на пан-
методиката; може би дори не е работа на единъ вЪкъ: ако
ще трЪбва да се докара всичко до безусловно съвършенство.
Затова потръбно е да се учръди за тая цЪль
цЪло дружество.
Членов-тЪнаколегнята 10. За да се състави такъво дружество,
3265; *,”? “му““ потрЪбни си: авторитетътъ и щедрото съ-

щсствщпазадкрила, ,

поддържкаипочеть: дбзйствие на нЪкой краль, князь, община;
мазето, спокойно оть вълнения; библиотеки и други такива
нЪща. По-нататъкъ потрйзбно е, никой да не противо-
дЪйствува въ тия свети планове, благоговЪйно насочени къмъ
увеличението на Божията слава и за спасението на наро, итъ;
но наопаки всички да се стремятъ да бмдатъ приятели на
божествената благость, която е готова да се излЪе надъ Насъ
съ по-голлвма щедрость чргЪзъ тоя новъ начинъ.

Тържественъпозивъ 11 И така вие най-драги р Одите ли, на
1) ““ ”те”“- чиито грижи Богъ е повтарилъ най-скапоцЪн-
нитъ богатства, своитъ живи Изображения, пламнете, като
чувате за такива спасителни мърки! НепрЪкжснато молете
Бога на боговетъ за постигане "щастливъ успЪхъ; безспирно
обсаждайте за това съ молби, желания, заявления ипрйпрйзни
искания Енднитъ и учени маже, а сами въ това Ердьме възпи-
тавайте дтщата си: благоговтзЙНО въ страхъ Божи и по тоя
начинъ приготвяйте достойно патя за това всеобщо обра-
зование

"

2)Кънъ възпитателна-Ъ 12. Така сащо и вие. възпитатели на"
“юношеството юношеството, които употрЪбявате своя

безкористенъ трудъ за насаждане и поливане нЪжнитъ рай-
ски растенийца, отправете топли молитви, да влъзатъ въ
изпълнение часъ по-скоро тия облекчения на вашитъ тру-
дове и да служатъ тъ за обща полза. Защото, повикани
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ведназкъ да устроите небесата и основете з9-мята (Ис. 51,16), ще може да биде за васъ попри-
ятно отъ това, да видите колкото се може по обиленъ плодътотъ вашия трудъ? Нека това ваше небесно призвание възбуди
въ вашитъ кости огънв, както и доВЪрието на родителитъ,
които ви повЪряватъ своитъ богатства, и тоя огънь да не ви
дава миръ, а чрйязъ васъ и на другитъ, догдЪто цЪлата ваша
родина не пламне отъ огъня на тая свЪтлина и не се 0-
вари отъ лнчитъ на щастието.
щит-къ ученик 13. А вие, останалитъ учени, на които
Богъ е п0дарилъ мадрость и остъръ умъ, за да можете да.
обскгкдате такива въпроси и съ разумни съвЪти да нака-
рате да се изпълнятъ още по-добръ благит-Ъ мисли, гле-
дайте, не се бавете да п0днесете вашитъ искри, не, -
вашитъ факли и мЪхове, за да раздухате тоя светъ огънь.
Нека всйзкой вникне въ думитъ на ХристаБога: Азъ дой- ”

дохъ да сваля огънь на земята; и колко бихъ
желалъ, да се запали вече той (Лук. 12, 49),
Оинътъ на. „замяната . Ако Той иска, да гори Неговиятъ
“ ”ще“ *“ “”б““ огънь, то тежко на тогова, който. бИдейкикъмъ св-ьтлината на 60-
жествения огън.. „от въ състояние да направи що-годъ за въз-
ШРШ буждане тоя нламъкъ, не принася нищо
освЪнъ дима на завистьта, злозкелателството и противенето.
Спомнете си, каква награда обйзщава Той на добритъ и
вЪрни роби, които полученитъ п0дъ лихва таланти упо-
трЪбяватъ, за да спечелятъ съ тъхъ нови ; и какъ Той
заплашва ония, които закопаватъ своитъ таланти въ,
земята (Мат. гл. 25)! И така страхувайте се да бат
дете „учени само за себе; доколкото зависи отъ
васъ, водете напръдъ и останалитъ хора. Нека

,

да послужи за насърчение примйзрътъ на Сенека, който
казва: Азъ желая да прЪдамъ на другитъ всичко,
що самъ зная. ПослЪ: Ако ми се дадЪше мндрость
съ условие, да я дъргка затворена и никому да
не я съобщавамъ, азъ бихъ се отказалъ да я
п р и е м а. (Писмо, 27).123). И така не затваряйте на цЪлия
християнски народъ вратата къмъ наука и мадрость ; кажете
пб-добръ съ Моисея: 0 да бЪХа пророци всичкити
въ Госп0девия народъ - "(Числ. “

11“, 29), На и въ
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снщность понеже да се грижимъ за юношеството значи си-
щото, каквото и да устрояваме и прйзобразуваме църква и об-

щество, то нима ние, които знаемъ това, ще останемъ без-

дГЪйни,екогато други зиматъ участие въ това?

Тукъ непожедя има. 14. Азъ моля, нека единъ общъ
“включет- духъда въодушеви насъ всички,
за да залЪгаме всички да служимъ Богу и на под
томството съ това, що всЪки може да принесе
за толкова общата и спасителна цЪль съ своя
съвйтъ, напомняне, убЪждаване, поправяне и

побузкдане; нека никой не счита това дЪло за такъво,
което не се отнася до него. Защото. макаръ нйзкой да счита
себе си, че не е роденъ за училището или че даже го
задръжватъ длъжноститъ на неговото църковно, държавно
или медицинско призвание, пакъ напразно ще мисли той,
че поради това е освободенъ отъ общата грижа за прЪобра-
зуването на училищата Ако искашъ да изпълнявашъ честно
своята длъжность, да служишъ честно на тоя, който те е

поставилъ, и на тия, за които си пратенъ, то ти изцгЪло
си длъзкенъ не само да служишъ самъ на Бога,
на църквата, наотечеството, но ипрЪДВИДливо
да се грижешъ щото, и други слгЪдъ тебе да
вършатъ сищото. Сократа хвалили за това, че той, ма-

каръ да е могълъ да биде полезенъ на своята ролина въ
каквато и да била длъжность, той прГЪдпочелъ да се посвети
на възпитаниетона юношеството, като казвалъ, че за
държавата е по-полезенъ оня, който образува
мнозина способни държавни дтЪйци, отколкото-
оня, който самъ участвува въ управлениетош).
Проеба къхъ внеоко- 15. И за това още моля и ви заклевтмъ

тъ - ” Ч
.

”12:11:35553?“ въ името Ъогкие, щото. нито единъ високо-
ецъва. ученъ инакъ да не се отнесе къмъ това съ

прЪзрЪние поради туй, че поканата излиза отъ човЪкъ, по-
малко образованъ отъ него; защото понйъкога и градина-
рьтъ може да каже нещо полезно, а споредъ ивре-
чението на Хрисипа 12“"“): „което ти не знаешъ, знае може
би твоето магаре-ние,“ Христосъ казалъ; ВЪтърътъ аве,
гдЪто иска, и гласа му чувашъ, но не знаешъ,
отгдъ иде и накндъ отиват). Ние изповъДваме прЪдъ
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Божието лице. че подигнахме тоя въпросъ не отъ увйзре-
ностъ въ нашия талантъ, не отъ жажда къмъ слава, не отъ
стремежъ къмъ своя лична полза, но отъ любовь къмъ Бога,
отъ желание да подобримъ общественото и частното поло-
жение на хората -- ето що ни пОдбужда, ето кое не ни
оставя да замълчимъ това, що постоянно ни внушава тай-
ниятъ гласъ. Затова ако нЪкой, вмЪсто да сЪДъйствува на
нашитъ искания, желания, напомняния и опитвания, прЪд-
почете да противодЪйствува и да се бори съ тЪхъ. то нека
знае, че той ще ратува не противъ насъ,а противъ Бога,
противъ своята съвЪсть и противъ общата природа, която
заповлвдва, общественото благо да баде общо право и до-
стояние

Кът» богословжтъ 16. Така сжщо се обръщамъ и къмъ
васъ, богослов и, отъ чийто авторитетъ, както прЪдвиж-
дамъ, ще зависи много, за да се даде ходъ или да се спре
това прЪдложение. Ако вие прЪдпочитате послйздното, ще се
изпълни онова, което често новтарялъ Бернардъ 127), че Хр ич
стосъ нлвма по-зли врагове отъ ония, които се на-
въртатъ около Него, и отъ ония, които посртздъ
”тъхъ завзематъ първо мЪсто. Но ние се наддаваме на
по-доброто - на онова, което по отговаря на вашето досто-
инство. Поне вие трйзбва да обърнете внимание на това, че
Господъ поржчалъ на Петра да пасе не само ов-
цетъ си, но и агънцата, и даже отначало именно
агънцата (Иоан. 21, 15): защото се знае, че на
овчаритъ е по-лесно да пасятъ овцетъ, щомъ като агнетата
са се нриучили на животната ливада благодарение на реда
въ стадото и на овчарския кривакъ. Който пръдпочита не-
вйзжи слушатели, той тъкмо издава своята простота. Бой
златарь не ще се радва, ако златокопачитъ му донесатъ съ-
встзмъ чисто злато? Кой обущарь не ще желае да има на-
пълно огладена и мека кожа? Нека бждемъ и ние синове на
сввтлината, които постжпятъ разумно въ своята работа; нека”
се стремимъ къмъ това, щото училищата да ни даватъ но
възможность по-образовани слушатели.

“

Молбаза пр-Ъиахване 17. Да не се пробуди зависть. въ сър-
гавпстътш цето на кого -и. да е отъ васъ,-служители

на Бога живаго! Та вие сте ВОДачи на другитсв по патя на
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любовьта, която -не завижда, не се прЪвъздига, не търси сво-
ето, не мисли зло и т. н. Не завиждайте, повтарямъ, ако

други правятъ това., що не е дошло вамъ на ума; по-добръ
да земемъ примЪръ единъ отъ другъ и да се стремимъ
(както казва св. Григорий) всичк и изпълне ни съ възр а,

да звучимъ съ назщо за Бога за да се обърнемъ
въ инструменти на истината.

Към-ь държавнитъ 18. Прйзминавамъ къмъ Васъ, поставени
Веат- отъ името Божие на чело на човЪшкитъ учрЪ-

ледения, повелители на народитъ и на държавнитъ
власт и - къмъ васъ сега прйздимно се обръщатъ на-
щита; думи. Вие сте ония Ноевци, на които е порнчано
отгоръ да градятъ ковчсгъ (Бит. 6) за запазване свещеното
сЪме въ срЪдата на тоя ужасенъ потопъ отъ свътски мнтежи.
Вие сте Ония к нязе, които са длъжни да жертвуватъ но-
вече отъ всички други за съгразкдене светилища. за да не

срРЪщатъ прЪчки въ работата си художницитъ, които Богъ
е изпълнилъ съ своя духъ за художествена работа [ИЗХ. 36 .

Вие сте Давидовци и Соломоновци, чиято длъжность
е да свикатъ градителитъ за съзизкдане храмъ Госп0денъ и

да “имъ доставятъ въ изобилие всичко необходимо (1 Цар.
6 и 1. Паралип. 29]. Вие сте ония стотници, които ще
обикне Христосъ, ако вие обикнете Неговитъ малки и имъ

съградите училища (Лук. 7, 5).

Молби „...... къиъ 19. Азъ ви моля въ името на Христа,
ешитъ. заклевамъ ви въ спасението на нашето по-

томство, ако има такъво, обърнете внимание на моитъ думи!
Тая работа. е сериозна, ахъ! прЪВечъ сериозна; отъ нея за-
виси Божията слава и общото благосъстояние на народитъ.”
Азъ съмъ. убЪденъ въ вашия патриотизъмъ, бащи на оте-
че ството: ако би се явилъ ей сега нсЪкой да прйздлозки
различни мърки, какъ съ неголЪми разноски да се укрйзпятъ
всичкитъ наши градове, да се обучава всичкото юношество
на военно изкуство, да станатъ плавателни всичкитъ наши
разни, та да се носятъ но тЪхъ стоки и богатства, или из-
общо по какъвто начинъ и да било да се докаратъ общи-
нитъ и частнитъ лица до по-цъвтеще и по-осигурено поло-
акение :.вие сигурно не само бихте удостоили съвйзтника съ сво-
ето внимание, но връхъ това бихте му изказани и
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голтзма благодарность за това, гдЪто той така съ присърце
се е загризкилъ за вашето благо и онова на вашитъ ближни.
Но ето тукъ има нСЪщо показано. Тукъ се посочва
истински, надежденъ и безопасенъ пить за създаване цЪла
маса такива хора, които безъ край, единъ подиръ другъ,ще
служатъ на родината съ такива и подобни открития. Ако
прочее Лютеръ, блажена му паметь, като убтнкдавалъ нЪм-
скитъ градове да основатъ училища, съ право е казалъ:
Тамъ, гдтшо за въздигане градове, кръпостипа-
метници и арсенали се харчи единъ дукатъ,
трсЪбва да се потрошатъ сто, за да се образува
правилно едно момче, което, като стане ммжъ,
ще може да биде водачъ на другитъ въ всичко
добро;защото единъ добъръимидъръмижъ(про-
дължава той) е скипоцйзнно съкровище за цЪлата
държава,въ което има повече, отколкото въ блйз-
стещитъ дворци,повече, отколкото въ куповетъ
злато и срЪбро, повече, отколкото въ мЪд-
нитъ врата и желтззнитъ ключалки и. н, т. (Съ-
гласно съ това сравни. що казва Соломонъ, Екл. 9. 13),-
ако, повтарямъ, считаме мидри неговитъ думи,
че не бива да жалимъ никакви разноски за до-
брото образование даже на единъ младежъ: що
трЪбва да кажемъ, когато се отваря врата за толкозъ все-
общо и всеобхватно, за толкозъ вЪрно образование на умо-
ветйз? когато Богъ обйзщава да излъе надъ насъ своитъ дарове
не по капка, а въ цЪлъ потокъ? когато неговото сна-
сенио изглежда да е дошло толкозъ близо до насъ, че Не-
говата слава живйзе съ насъ на земята?

Въшнне- 20.1Възвисете, врата, главитъ си,
и възвисете се вие вйзчни врата и ще влезе Ца-
рьтъ на славата,(11сал, 23,7). Въздайте-на Гос-
пода, синове Божии,въздайтеславаичестьШсал.
28, 1). НекавсгЪкой отъ васъ стане тоя Давидъ, който се
клъ въ Госп0да и обрече на Силвия Якововъ;
кгойто неиска да влЪзе п0дъ покрива на. дома
си, не иска да се качи на лазглото си; който не

диск-а. дачдаде съиь на своитъ очи и дръпна-а" на
своитъ. клепачи, докато=не намЪри мЪсто за Гос-
пода, жилище за СилнияЯкоВовъШсал. 131,2-5).
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Не обръщайте внимание на разноскитеЪ; давайте на Господа,
и Той ще ви отплаТи хиляла пити. Защото, макаръ и съ
пълно право да иска оня, който казва: Мое е с р е бр 0 т 0
и м 0 е е а л ат 0 т 0 (Ап. 2,4) -- пакъ за благостьта Му
свидЪтелствува. това, което Той притуря (като побузкда народа
да съгради храмъ): питайте ме, не ще ли ви о творя
прозорцитъ на небесата и не ще ли излъъя надъ
васъ благословение до из лишъвъ? (Мал. 3,10).
кинта към Бога. 21. А Ти ГОСПОДИ Боже нашъ, дай ни
радостно сърдце да служимъ на Твоята слава,
кой както може. Защото Твое е и великолйпието, и
могъществото, и славата, и побЪдата: и всичко
що е на небето и на земята, е Твое; Твое е, Го-
споди,царството,иТи си въввисенъ надъ всичко,
като ВърховепъВладика.Ибогатството,иславача.
и силата, и мощьта Твои си; и въ Твоята власть
еда възвеличишъиукргЪпишъ всичко. Та що сме
ние, които сме получили всичко само отъ Твоята
рака? Чужденци и гости сме ние прЪдъ Тебе,
както и всичкитъ наши бащи: сЪнка см нашитъ
дни на земята. и нъма нищо трайно. Господи,
Боже нашъ! всичко това, щоприготвяме ние...
за слава на Твоето име, всичко то еотъ Твоята
ръка . . . Дай на воитъ Соломоновци право
сърце, за да изпълн тъ всичко, щоеприготвено
за Твоя слава. (1 ,рал. гл. 29). Утвърди, Боже,
това, що си приготвилъ Ти ва насъ! (Псал. 68, 29).
Покажи на робитъ Си ТвоитЪдЪлаи на синоветъ
имъ Твоята слава. И да бъде благословението
на Господа Бога Нашъ на насъ, и помагай намъ
въ дЪлата на нашитъ рмцъ.(11сал. 86, 16, 17). На
Тебе, Госп0ди ние се надсвваме, да не се усра-
мимъ въ вЪчностъта! Аминъ. -
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Послдзсловие на автора. 

За да не останатъ безплодни тия мисли, първоначално
”изложени въ такъвъ видъ, съобщени новЪрително на малцина,
и пазени мълчаливо за бндеще употртъбение, започнахъ, р.п-
ководенъ отъ изложенитъ тукъ принципи, да съставямъ
поменатитъ тамъ специални учебници, за да биде готово
всичко, въ случай че Богъ изпрати на отечеството ми по-
добра участь.

И така, заловихъ се да съставя:
1. Първо, Наставлония за майчиното училище --

.за подобро домашно възпитаване на дЪцата отъ родителитъ
и за приготвянето имъ за обществените училища.

П. Второ, книги пръднаЗНачени за училищата
на родния езикъ, за да се прЪЦОдава на цЪлия народъ,
дори на низшитъ класове, спасително учение, истинско бла-
гочестие и добри нрави.

111. Накрай, такива учебници, които би трЪбало да слу-
жатъ за латинскитъ училища, за да се обучаваиучн
по-лесно тоя езикъ, толкозъ необх0димъ за насъ европейцитъ.

Книгата училище за малки ДЪца (съдържаща наставле-
ния за родителитъ) биде пртзведена отъ чешки на нЪмски
езикъ въ 1638 г., когато Негова СвЪтлость графъ Рафаилът)
въ Лешно, БЪлецки войвода, првобразуваше своето провин-
циално училище. Тя биде тамъ отпечатана и посветена ,на
тоя високъ закрилникъ, по чиито желание и воля се - за-
хвана издаването ,на това съчинение; по-късло то отново
се напечата въ Лайнцигъ, а въ Торнъ на полски езикъ;
послъ въ !653 г. то без прУЪведено на латински езикъ за
употрйзбение въ Маджарско. .

Макаръ сега, като прочитамъ наново това мое съчине-
ние, да виждамъ, че много нЪща въ него биха могли да. се
изложатъ съ по-голвма подробность (защото и досега единъ
день учи другия), но все пакъ се лаская отъ надеждата, че
то и въ такъвъ вицъ ще принесе извЪстна полза, и затова
го пущамъ въ тоя видъ, както си е то. ТрЪбва и на дру-
гитъ да оставимъ нЪщо за но-нататъшно обработване, за до-
пълнение и подобрение. *



Обяснителни бглфжки.

1. Сизифъ, легендарна личность отъ гръцката митология,
който за прЪстжпленията си билъ осжденъ въ подземното царство
да търкаля нагорв единъ огроменъ кам-ькъ по една стръмна пла-
нина, отъ която послЪдниятъ постоянно се повръшалъ назадъ.
Изражението „Сизифова работа“ „Сизифовъ камъкъ“ се употрЪ-
бява за означаване на мжчна и безусп1зшна работа.

2. А. ровЪегйогй философски терминъ, който се употръбява
за изказване на понятия и пр13дставления, които се получаватъ
чрЪзъ опитъ; противоположно на това е - а ргйогй.

3 Циц. За прЪДугаждане волитъ на боговетъ 11, 2.
4. Филипъ Меланхтонъ, (1497-1560), сътрудникъ на

Лютера нареченъ „наставникъ на Германия“. Той е забЪлЪжителенъ
като филологъ, теологъ и педагогъ. Неговата рЪчь „за изправяне
научнитъ занятия на юношитЪ“ (1518 г) се счита за класическо
произведение на нЪмската педагогическа литература.

5. Григорий Назианзинъ или Григорий Богословъ (1328
до 1396), баща на цръквата, защитникъ на православието противъ
арианската и македонската ереси.

6. Гл въведение
7. Отъ изброенитъ писатели едни иматъ по-голЪмо, други по-

малко значение; нЪкои - именно тритъ поменати на края, сж
съвсЪмъ неизвЪстни. Волфгангъ Ратихий (1571 --- 1635),
е прЪвъзгласилъ новитт» принципи за възпитанието, и се
обръщалъ къмъ кралетъ и правителствата съ прЪдложение да се
реформира учебното Мало. По сполучливата бътзжка на швед-
ския канцлеръ Оксеншерна (гл. въведение), Ратихий вЪрно мо-
жалъ да укаже слабоститъ на училището, но не е могълъ да намЪри
лЪкъ противъ злото; осв1знъ това за осжществяването, на неговитъ
планове побъркало е користолюбието му и скритостьта, въ която той
обличалъ своята ново-изнамврена метода. Айлхардъ Лубинъ
(1565 -1621). професоръ по богословието и поезията, който е
написалъ покрай друго „дидактика“, ср. гл. Х! 12. Христофъ.
Хелв икъ (род. 1581), професоръ по богословието, великъ по-
знавачъ на еврейския езикъ; той се стараялъ да изнамЪри нова
учебна метода и билъ великъ поклоникъ на Ратихия. За останалитъ
привЪдени тукъ учени, мжчно е да се каже н1зщо достовЪрно.

8. Иоанъ Валентинъ Андре, (1586 - 1654) извЪс-
тенъ дидактикъ на своето врЪме, който е въставалъ .противъ ме-
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ханическото обученне въ училищата. Неговитъ идеи имали гол-Ъмо
влияние върху Коменски. Гл. въведението.

9. Янъ Цецилий Фрей, професоръ по философията въ
Парижъ, по послъ изучвалъ медицината, умр1злъ на 1631 год. отъ
чума Неговото съчинение: „Новъ и най-лесенъ пжть къмъ благо-
роднитт. науки, изкуства, езици и свободни р1зчи“ се ползувало съ
обща извЪстность.

10. И. В. А. Иоаннъ Валинтинъ Андрее.
11. Въ съчинението „ПрЪдаване на факела „Тгадйсйо 1атра-

615“ ). Коменски ето какъ обяснява това изражение: „Покрай дру-
гит15 състезания у гърцитъ било въ обичай състезанието съ факли,
при което ако н1зкой, отъ тия, които се залавяли да носятъ факелъ
за себе и за другитъ, виждалъ въ врЪме на тичаието си, че не ще
може да го занесе до опрвдвленото мвсто, докато не угасне, прв-
давалъ го другиму. Затова когато нЪкой начене какво и да е пох-
вално д1зло, но вслЪдствие на недостатъкъ на сили или врЪме или
пъкъ друга нЪкоя причина не може да го свърши самъ, а го завЪ-
.щава другиму, казва се, че той „вржчва му факела“.

12. Тертулианъ, баща не западната църква, жив1злъ въ П
вЪкъ до Р. Хр. въ Картагенъ. Той оставилъ нЪколко съчинения, съ
апологетическо, нравствено и дисциплинарно съдържание.

13. Гл. въведението.
14. Мина - фунтъ сребро. Всичкото това м1зсто прЪдста-

влява свободно прЪдаване съдържанието на деветнайсетата глава
отъ Лука.

15. Хораций, посл. 1, 10, 24.
16 Гл. бвл. 3.
17. Стобей, гръцки писатель, родомъ отъ Македония, жив1злъ

въ началото на СрЪднитъ вЪкове, авторъ на съчинения, съдържащи
извлЪчения, почти отъ петстотинъ дрЪвни писатели. Наречения тукъ
отъ него питагореецъ Диогенъ. не трЪбва да се смвсва съ из-
вЪстния циникъ Диогенъ; този Диогенъ е отъ Аполония и билъ физикъ.

18. Питакъ отъ Мителинъ, единъ отъ девет-вхъ гръцки мащ-
реци; живЪлъ въ И столЪтие до Р. Хр. Неговото знаменито изре-
чение на български прЪводъ значи „Познай самъ себе си“.

19. Секстъ Помпей Фестъ, римски граматикъ, живЪлъ въ
краян а Ш столЪтие слвдъ Р. Хр., авторъ на компилативното съчи-
нение въ двайсетъ книги, отъ които до насъ сж достигнали само
осемь.

20. Иоанъ Людвикъ Вивесъ (1492 - 1540), родомъ ис-
панецъ, извЪстенъ на врЪмето си като ученъ. Той пръвъ е писалъ
за възпитанието на женитъ. Неговитв съчинения съ педагогически
характеръ сж имали голЪмо влияние върху реформитъ на образо-
ванието; тЪхъ ги наричали „златни книжки“ .

21. Луций Аней Сенека (род. въ 2 г. сл. Р. хр.) римски
философъ- моралистъ, възлитатель на НерОна, който по--сетн1з
го наказалъ за подозр-ьние въ заговоръ.

“
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22. Макрокосмъ, Микрокосмъ (гръцки ”рахрохозвос, широ-
жоодос) - философски термини, отъ които първиятъ се употрйбява
за означаване на външния миръ, а вториятъ за означаване вжтрЪш-
ния миръ на човЪка.

23. Питагоръ, род. въ 529 г. до Р. Хр. “и “умр1злъ въ южна
Италия. знаменитъ гръцки философъ. Той учелъ за прЪселването
на душитъ, билъ добъръ математикъ (питагоровата теорема), осно-
ватель на сектата на питагорейцитъ, които сж се отличавали съ
строго аскетичния си животъ.

24. Бернхардъ Клервоский, виновникъ на третия кръСто-
носенъ походъ; ималъ е грамадно влияние въ църковнитъ и поли-
тически Мала, благодарение на своето краснорЪЧие и строгъ животъ.

25. За благодЪянията 1У, 6.
26. Аристотель (384 - 322), знаменитъ философъ въ

стария свЪтъ, въсиитатель на Александра Велики; той оставилъ
голЪмъ брой съчинения по различнитъ отрасли на човЪшкитъ знания:
по логика, метафизика, етика, политика, естетика и естественитъ
науки. Собственно не той, а Платонъ учелъ, че човЪкт- като душа
е чиста изгладена доска (саЪиМ газа), по която може, да се пише
каквото ни е угодно.

27. Платонъ (428-348), ученикъ на Сократа. Той основалъ
слЪдъ неговата смръть въ Атина знаменитата философска школа,
наречена Академия: авторъ на многобройни диалози съ етически,
идеологически (т. е. такива, въ които се развива неговото учение
за идеитъ, за което гл. бЪл. 43) и съ диалектическо съдържание.

28. Лактаций, язически ораторъ, който приелъ християнството;
възпитатель на сина на Константина Велики: авторъ на апологията
на христианството.

29. Думата „Религия“ е взета отъ латински езикъ „геНЗйо“,
което собствено значи свръзка, съькзъ.

30. Т. е. Хорация. който билъ родомъ отъ Венузия въ
Апулия. Даденото мЪсто се намира у Хорация. Посл. 1. 1. 39 и 40.

31. Матей Дресеръ (1536-1607), професоръ по старитъ
язици и по краснорЪчието; оставилъ е много сЪчинения съ фило-
софско и историческо съдържание. Либхардъ Камерарий,
великъ ученъ отъ ХИ. столЪтие, издатель на старитъ класици,
авторъ на много извЪстни въ негово врЪме съчинения, ум. въ 1574. г.
Хуларций - личность неизвЪстна.

"32. Оригинални възр-шия за строениена човЪшкия орган.изъмъ*

сърдцето се счита за изворъ на „физическия“ а мозъкътъ на „ду-
ховния“ животъ на човЪка.

33. Виргилий, поема за Селското стопанство “1 1 45.
34. Ювеналъ, живЪлъ въ 1 столЪтие “сл1чдъ Р. Хр., римски

сатирикъ, остро осмивалъ пороцитъ на сЪВрЪМенното нему обЩестВо
и правителство. Приведенитъ стихове сж взетн отъ сатира И,
448 - 4500. “

35. Енфимема- (отъ гръцката “дума до "Юрий) се наричатакъво
умозаключение, въ което една огь премиситъ (ензпжната.
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36. Еврипидъ (480 -- 407). единъ отъ най-великитъ гръцки

трагици, който обичалъ да извежда въ своитъ трагедии жени.
37. Хиполитъ ст. 636 сл.
38. Гл. бЪЛЪЖката 23.
39. Архимедъ (277-213) знаменнтъ механикъ отъ старо

вр1зме, който съ своитъ машини защищавалъ родния си градъ Си-
ракуза, и билъ убитъ при прЪвземането на града отъ римски вой-
никъ, който го заварилъ задълбоченъ въ чертежа си.

40. Георги Агрикола (род. 1480 год.) основатель на наукитъ
минералогия и металургия.

41. Христофъ Лонголий (1490-1522) поклонникъ на кла-
сическата литература; въ своя стилъ се е стремилъ да подражава
на Цицерона.

42. Латинската пословица: „(2111 ргойойъ 111 1Щегйз еп дейсйс-
Яп шогйьив, р|пз дейсйг чпаш ргойсп“.

43. Платонъ (гл. бЪл. 27) въ своето учение за „идеитт,“ се
издига надъ явленията на чувствения свЪтъ; той го прЪдставлява н15що
като свЪтъ на ст.нкитъ, като мрачна тъмница, надъ която виси цар-
ството на истината и красотата, свЪтълъ свЪтъ на първообразитъ
или на идеитъ. Като приравнява Платоновскитъ „идеи“,съ неосж-
ществимитъ „утопии“, Коменски слЪдва по-скоро общоприетото въз-
3рЪние на великия философъ, когото той самъ е можалъ лично да
оц15ни достойно, както се вижда отъ глава ХХХ/ 5 22.

44. Думитъ сж отъ Енеидата на Виргилия УШ.
45. Хиеронъ, царь Сиракузский (царствувалъ отъ 268-215),

вЪченъ приятелъ и съюзникъ на римлянитъ въ борбата имъ съ
картагенянитъ.

46. По латински, поп е чпоуйз 11800 Ш Мегсцгша.
47. Плутархъ (въ края на 1 и Н столЪтие слЪдъ Р. Хр.,)

роденъ въ Беотия, но по-голЪмага часть отъ живота си пр1зкаралъ
въ Италия: отъ неговитъ съчинения особно сж извЪсгни „Биогра-
фиитъ на великитъ мжже на дрЪвностьта“.

48. Катонъ Старши (236 -- 151) римлянинъ, строгъ репу-
бликанецъ, познатъ съ своята строгость на нравитъ (цензоръ) и съ
ненавистьта си срЪщу всичко, което не е римско. Той е ос.;.вилъ
единъ сборникъ отъ кратки но остроумни изречения.

49. „Жизненъ духъ“ гл. заб. 32.
50. Дедалъ легендарно лице въ гръцката митология. Споредъ

прЪданието той е съградилъ лаберинта на О. Критъ и самъ билъ
затворенъ въ него заедно съ сина си Икара, но изхвръкналъ оттамъ
на изнамЪренитъ отъ него крила, при това Икаръ, като се подиг-
налъ твърдъ близо до слънцето, растопилъ се во.ъкътъ, съ който
били покрити крилата, и. той потъналъ въ морето.

51. Коменски още незнаял-ь нищо за електричеството.
52. Нев1зрна прЪдстава за системата на вселената; види се, че

Коменски не билъ усвоилъ системата на Коперника.
53. За висшето благо и зло Ш. 40.
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54. Хипократъ гръцки лЪкарь, който е живЪлъ въ П/ сто-

лЪтие до Р. Хр. Изречението приведено тукъ е изъ неговитъ афоризми.
55. Блажений Августинъ (354 - 430) живълъ въ Африка.

СлЪдъ бурно прЪкарана младость н грижливо търсене на истината
въ язическата философия, той се обърналъ къмъ Христа и станалъ
горещъ пропов1Здникъ на христианската вЪра. УирЪлъ като епис-
копъ въ Хипона.

56. Гл. бътзжка 54.
57. ИПОЛИТЪ Гварино (живЪлъ въ първата половина на

ХХ/Н столЪтие), авторъ на чудатата книга: „Ужаситъ отъ опустоше-
нието на човЪшкия родъ“.

58. Т. е. на български значи: „като не отричашъ нищо“.
59. Мирандола (1462 - 1494) се отличава съ чудната си

паметь и способности. Той могълъ да повтори 20000 думи въ
сжшия редъ, както сж му ги изказвали; той е обнародвалъ 900
тези (положения), като канЪлъ ученитъ отъ цЪлия свЪтъ да се със-
тезаватъ съ него.

60. Ювеналъ. Сат. 10, 355.
61. Т. е. теоретически.
62. Иосифъ Юстъ Скалигеръ (1541 .- 1609), френски

филологъ, голЪмъ познавачъ на класическата и източната литератури.
63. Хуго Гроций (1583-1645), бЪЛЪЖитъ холандски ученъ,

юристъ и държавенъ мжжъ. Съчинението му „За истинностьта на
христианската религия“ е прЪведено на много европейски и.ази-
Ятски езици.

64. .Лишение“ - по гръцки стар-даш. Материята по Аристо-
теля е нъщо, което сжществува само въ възможностьта; онова
пък-ь, което придава на материята индивидуалната „ оптЪдЪленость,
като прЪвръща възможносгьта въ дЪйствителность, е форма. Но
понеже формата се мЪни Аристотель приема още принципа на „ли-
шението“. Всички сжщински н1зша прЪдставятъ съединение на мате-
рията съ формата и сж подложени на тоя принципъ.

65. Исократъ (436-338), бЪЛЪЖитъ атински ораторъ, който
е основалъ училище за краснорЪчие, приятель на Сократа и Пла-
тона. Отъ него сж останали повече отъ двайсеть р1зчи. Изрече-
нието на български значи: „ако бждешъ любознателенъ, ще бждешъ
и многознаещъ“.

66. Хораций. Послание 1. 19, 19.
67. Логиката посочва двъ основни методи за научно познание:

аналитическа и синтетическа. По първата нашиятъ разсждъкъ за да
познае почва отъ единичното, отъ фактитъ на опита, и отъ тЪхъ
постъпенно, безъ прЪкжсване и пропущане на посрЪднитъ членове,
възхожда къмъ общото. Синтетическата метода наопаки почва отъ
общото и отъ него низхожда къмъ частнитъ факти. СъврЪменнатапосока на педагогиката твърдъ много се увлича отъ аналитическата
метода, така че прЪдупрЪждението на Коменски сж напълно умЪстнии за сегашно врЪме: правилниятъ. начинъ се заключава въ съеди-
нението на двЪтъ методи.

20
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68. Квинтилианъ е испанецъ, живЪлъ и работилъ въ Римъ
въ втората половина на първото и първата половина на второто
стол1зтие сл. Р. Хр. и се прославилъ твърд-1; много като риторъ.

69. Лудовикъ Вивесъ, гл. бел. 20.
70. Т. е. „всичкиятъ народъ или цЪлъ народъ“?
71. Тукъ е както се види грЪшка; ге въ глагола геГегс етво-

рителенъ падежъ, съ който се съгласуватъ притежателитъ м1зстои-
мения шев. “спа, 5118, пози-а уевтга Ако се приеме обяснението на
Коменски, а трЪбва да се приеме за кратко, а не за дълго.

72. Иоахимъ Форций математикъ и филологъ, роденъ въ

Антверпенъ (Анверсъ), познавачъ на живопиството и рЪзбата на

м1здь (умр. 1536 г).
73. Циц., писма къмъ близкитъ 1711. 29,
74. Сенека, писмо 29.
75. На български „десетници“.
76. Хипократъ, гл. бЪЛ. 54.
77. Сен. писмо 38
78. Сен. писмо 48
79. Основното положение на сенсуалистическата философия,

чийто главенъ прЪдставительсе счита английския философъ Локъ.
80 Титъ МаКЦИЙ Плавтъ (254 - 181), бЪлЪЖитъ рим-

ски писатель на комедии, пълни съ природенъ юморъ, и които изо-

бражаватъ много хубаво битовитъ чърти на римския животъ. Да-
деното, мЪсго е заето отъ комедията му „ТгипсшепШвдгмърморанко»
(11. 6. 8.). .

81. Хогаций. (Посл. 111) 180 сл.
82. Геодетъ-землемЪръ.
83. Робертъ Флютъ (1574 -- 1637) английски медикъ, поз-

навачъ на математика и механика, привърженикъ на мистическия

орденъ на Розенкрайцеритъ.
84. Изразътъ: „утопическа фантазия“, „утопия“ сж взети отъ

романа (на латински) на Томаса Мора подъ заглавие „За най-доброто
състояние на държавата и за острова Утопия“, който се появилъ на

1516 г. Тия думи означаватъ нЪщо, което не може да се сбждне,

което не сжществува. Въ сжщата смисъль говори Коменски и за

Платоновскитъ идеи, за които гл. б-Бл. 43.
85. Публий Теренций (185 -- 159) римски писатель на

комедии, по-образованъ, но по-малко даровитъ отъ. Плавта. Даденото
м1зсто е взето отъ комедията му „Андрия“ 1. 1, 144

86. ЦЪлата сжщность е въ това, да се накара ученикътъ да
съставя други съчинения по аналогия съ даденитъ.

"

87. Т. е. Цицеронъ въ краснорЪчието, по признаването на

най-ученитъ автори е безъ съмнЪние пръвъ; аналогично съ това:
„Павелъ въапостолството е по признаване на всички пръвъ.“

88. Дилема въ обикновения животъ се нарича такъво поло-а
жение, когато се прЪдставятъ двъ еднакво мжчни възможности.

89. Тимотей, музикантъ и поетъ отъ Милетъ, който често
се поменува отъ старитъ писатели.

”
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90. Гл. б1зл. 67.
91. Тукъ т. е., въ ЛЪшна.
92. .Таппа Нпзпашш гевегаш.
93. Циц. „За висшето благо и зло.“ 11. 24.
94. Т. е. „Всеобщъ килеръ“
95. Гл. б15л. 28.
96. Гор. Посл. 1, 2, 69.
97. Еразмъ Ротердамски (1467-1536) прЪДставитель на

хуманизъма, най-великиятъ ученъ на своето врЪме, познавачъ на

гръцката литература, врагъ на монаситъ и на схоластиката, авторъ
на сатирическото съчинение „Похвала на глупостьта“.

98. Фулгенций (около 500 г. слЪдъ Р. Хр.) знаменитъ цър-
ковенъ писатель, защитникъ на православието ср1зщу арианцитъ
и пелагианцитъ.

99. Присцианъ (въ първата половина на И столЪтие) напи-
салъ латинска граматика, която послъ въ извлечение е била приета
въ всички латински училища като учебникъ. Оттукъ „ГрЪшка про-
тивъ Присциана“ е се едно като „грЪшка противъ латинската
граматика“.

100. Касиоцоръ (жив1злъ въ втората половина на Х/ столЪтие
слЪдъ Р. Хр.) е заемалъ високи длъжности при двора на Теодориха
и неговитъ наслЪдници; слтщъ паданието на Готското царство от-
далечилъ се въ монастирь ” се прЪдалъ на научни занятия. Той
написалъ покрай друго книга за свободнитъ изкуства (де Швей-

рНпЕз 1йьега11ит агйпт), която била популярна въ срЪднитъ вЪкове.
101. Юлианъ Богоотстжпникъ царувалъ отъ 361 до 363

г. с. Р. Хр.
102. Кардиналъ Пиетро Бембо единъ отъ най-познатитъ

италиянски учени отъ ХП/ столЪтие, билъ е секретарь при Иоана
Медичи, който е станалъ Папа подъ името Левъ Х. - Садолетъ
е съврЪменикъ на Бембо.

103. Свободенъ прЪводъ на латинскитъ думи „чата 11151 у!-
1гпш 1ашьипг, рпНев поп дишащи“; т. е. ближатъ само ченията,
но не могатъ да достигнатъ кашата.

104. Исидоръ (жив. въ втората половина на И вЪкъ сл15дъ
Р. Хр.) познавачъ на старата литература, той е съставилъ енцикло-
педия подъ заглавие: Огйдйпцш вйуе Егушо1081агаш 11Ъг1 ХХ -- т.

»е. „ХХ книги за произхожданието или етимология на думитЪ“.
105. Т. е. За вишето благо и зло. 111, 5, 16.
106. Елизий - мЪсто за блажено състояние сл1здъ смъртьта

споредъ вЪрването на гръцитъ, а послъ и на римлянитъ.
107. Епиктетъ, стоически философъ, който е живЪлъ въ

врЪмето на Нерона и е билъ неговъ любимецъ; той оставилъ двъ
съчинения „Енхиридионъ“ и „Четири книги отъ философски разго-
.вори“ Главното му положение: „Търпи и бжди въздържанъ“.

108. Гл. б-Ъл. 99.
109. Фригийци малоазийско пл1зме, смЪтали са се за лЪнивъ

ьи глупавъ народъ; за т1зхъ се разнасяли много поговорки въ старо
20*
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врЪМе; напр. Фригиицътъ е уменъ съ заденъ умъ (Зего варйппъ
Рьгузев) и др. т.

110. Гл. б1зл. 7.
111. Седемьтъ свободни изкуства по срЪдневъковнитъ по-

нятия сж граматика, аритметика, геометрия. (т. н. тривиумъ, което
се изучавало въ тривиалнитъ или първоначалнитъ училища); музика,
астрономия, диалектика, риторика (квадривиУмъ, което се прЪпо-
давало въ по-високитъ училища). *

112. Вилхелмъ Цеперъ херборнски проповЪдникъ и писа-
тель (1594 - 1614).

113. Иоанъ Фридрихъ Алстедъ (1588 -- 1638), профе-
соръ по богословие и философия въ Херборнъ, учителъ на Коменски.
Въ съчинението си „Епсус10редйа ВШПЩ“ (Библейска енциклопедия)
тои свеждалъ всички науки и изкуства къмъ библията. като първо-
изворъ.

114. Симонъ Стевинъ холандски математикъ отъ ХХП сто-
лЪтие, който е написалъ много съчинения по физикоматематика.

115. Латинскитъ думи, които сж измислени нарочно, са 9115

евзепйа вцьзишма, ассйаепз, финиш, опаптаз и др. т.
116. Юстъ Липсиусъ (рол. на 1547 г. въ Брюселъ). 613-

л1зжитъ филологъ и философъ.
117. Многознаещи поЖорадеЕс; всезнаещи паррабетс; всемждри

пищи-.. Названия които характеризуватъ енциклопедическата учена
посока на ХУП столЪтие.

118. Авлъ Хелий (умр. на 160 г.) написалъ „Атически Нощи“
(Ноогев Атоае) съчинение съ историко-антикварно съдържание.

119. Даваме това оригинално мЪсто въ прЪводъ. (Плат. Закони ХП
р. 950 Д) „Ето какъ трЪбва да постжпваме при пжтуванията въ чуждо
страни и мЪста и при приемането на чужденци. Първо до четирий-
сеть години не бива да се позволява никому п0дъ какъвто и да е

видъ да х0ди въ чужди земи; послъ не бива да се х0ди по частни
потрЪби; а по обществени дЪла може да се позволи само на Херол-
дитъ, посолствата, депутациитъ и др. ?.

120. Пр”введено дума въ дума отъ гръцки ще каже: писаНе

чрЪзъ четене.
121. ср. гл. ХХН 5 18.
122. Пантодидактика е сжщо „Велика Дидактика“.
123. Сенека 6 писмо. ,

124. Ср. Ксен. Възпоменание за Сократа 1. 6.15.
125. Хрисипъ (280 - 206) знаменитъ стоически философъ;

отъ многобройните. му съчинения до насъ сж достигнали само от-
кжслеци.

126. Иоанъ. 3. 8.
127. За Бернхарда гл. бЪл. 24.
128. Графъ Рафаилъ Лещински покровитель на Коменски",”

единъ отъ най-ревностнитъ привърженици на реформацията: умр.
на 1636 г.  
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