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Пр1дговоръ.
Авторътъ на «Мисли върху възпитанието» Джонъ Локъ, 

когото въ Англия справедливо са нарекли «бащата на Ан
глийската философия», се е родилъ въ 1632. год. въ Уринг- 
тонъ (ХУгш^оп) блузу до Бристолъ. Майка му се поминала 
още пр^зъ детинството му, баща му, който е билъ изпър- 
вомъ сждебенъ чиновникъ, а по-после офицеръ отъ арми
ята на Парламента, отгледалъ сина си по единъ извънредно 
строгъ методъ, като го е държалъ почти винаги отстраненъ 
отъ него и го е поучва.тъ на абсолютна покорность и ува
жение къмъ всички околни. Когато обаче детето е стигнало 
по-зрела възрасть, бащата изменилъ начина на обраще- 
нията си, станалъ много по-снизходителенъ къмъ сина си 
и дори е започналъ да се отнася къмъ него като къмъ ин- 
тименъ и сжщински приятель, поверявайки му най-важните 
си домашни работи.

На четиринадесета си годишна възрасть младиятъ Джонъ 
постжпилъ въ Уестминистерския колежъ, като стипендиянтъ, 
или както тогава сж ги наричали,: «кралски ученикъ*.  Уест- 
министерскиятъ колежъ е едно отъ най-старите класически 
училища въ Англия, най-стариятъ дори следь Уйнгестерския, 
който води началото си още отъ 1387. г. и слЬдъ Етонския 
— основанъ въ 1441. год. Уестминистерскиятъ колежъ е 
билъ откритъ въ 1560. година отъ английската кралица 
Елисавета.

Въ 1652. година Джонъ Локъ напустналъ Уестмини
стерския колежъ и постжпилъ въ Оксфордския университетъ. 
Въ 1656. година, той добилъ, като студентъ въ «С11П81 
СкигсЬ СоП^е», клонъ отъ сжщия университетъ степень за 
кандидатъ (ЬасЬеИег ез аг!з), е въ 1658. оная на докторъ 
на философията (шаНге ез аг!з).

С.тЬдъ придобиването на тая учена степенъ, Джонъ 
Локъ не напустналъ университета, а останалъ въ него като 
«старъ студентъ*  (вешог з1и<1еп1) и въ 1660. година билъ 
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назначенъ за лекторъ или репетиторъ по гръцки езикъ, двЪ 
години слгЬдъ това за лекторъ по риторика и вай-послЪ, въ 
1664. год., за «цензоръ по морална философия». Въ сжщото 
врЬме и споредъ тогавашния обичай, къмъ гЬзи му длъж
ности е била прибавена и оная на «наставникъ» (1и1ог) ’) 
и, въ това си качество, надзиравалъ и р&ководилъ възпита
нието на неколцина по-млади студенти отъ университета.

Този академически и училищенъ животъ на Лока се 
продължилъ безъ пр^кжсване до 1665. година, тъй че въ 
продължение на цЪли тринадесетъ години Локъ взималъ 
участие и като ученикъ и като професоръ въ всичкитЬ пе
дагогически опити на Оксфордския университетъ.

Въ този кратъкъ прЪдговоръ, ние не мислимъ толкова 
да пишемъ биографията на автора на прЬдстоещето съчи
нение, нито да разказваме разнигЬ инциденти, които сж се 
случили пр^зъ единъ животъ, по-гол^мата часть отъ който 
е билъ заетъ съ изучване на медицината, съ философски 
изследвания, съ политически работи и пжтувания въ стран
ство, колкото да отб&тЬжимъ и изтъкнемъ изъ неговата би
ография онова, което е способствувало най-вече да го под
готви да напише съ изискуемата се компетентность това 
първо класическо съчинение на английската педагогика и 
съ това да убЬдимъ читателя, че съчинението «Мисли върху 
възпитанието» не е само шЬкоя случайна импровизация отъ 
живота на единъ литераторъ, а обмислено дЬло на единъ 
подготвенъ по въпроса умъ и естествено и логическо заклю
чение на една цЪла серия отъ лични наблюдения и опити отъ 
страна на автора имъ. Намъ прЬдстои да пр^дадемъ само 
най-важнигЬ събития изъ живота на Джонъ Локъ, — събития, 
които иматъ тЬсни свръзки съ прЬдстоещето съчинение.* 2)

Въ Оксфордския университетъ, въ врЬмето на Лока, 
висшето образование се е състояло, както и другаде тогава 

!) Длъжностьта „<и(ог“ въ английскитЪ учебни заведения по онова 
врЪме се е повЪрвала на нЪкой отъ по-възрастнитЪ студенти. Тоя 1и1ог е 
билъ длъженъ да се грижи за моралното и умствено развитие на нЪколко 
по-млади отъ него ученици, поставени подъ непосредствения му надзоръ.. Въ 
днешно врЪме 1и(ог-тъ бива обикновено нЪкои професоръ или репетиторъ. 
Тюториалната система прЪдвижда около всЪко учебно заведение нЬколко 
частни кжщи. въ които учениците живеятъ и се хранятъ подъ надзора на 
своя наставникъ.

2) Любознателниятъ чиателъ ще намери пълни подробности за живота 
на Лока и за неговите философски трудове въ прекрасната биография, из
дание на Рох Воигпе (2 тома, Лондонъ, Непгу 8. К1п(*,  1876.)



въ едно по-пълно приповтаряно на изучванигЬ въ второсте
пенните училища предмети, т. е. ония, които въ средните 
векове сж назовавали Мушгп и дижЛгтит, а именно: гра
матика, диалектика, риторика, музика, аритметика, геометрия 
и астрономия. На изучаването на древните езици отдавали 
толкова големо значение, щото студентите сж били длъжни 
дори и въ свободните си часове да говорятъ по латински 
или гръцки. На историята се посвещавало твърде малко време 
и сж чели само некои отъ древните историци. Аритметиката, 
геометрията на Евклида, механиката и принципите на му
зиката сж били изучвани се на латински езикъ, а Аристо- 
телъ е служилъ за ржководство по физика и моралъ. Най- 
големо внимание обаче се е обръщало на модната тогава 
диалектика. Студентите сж били длъжни да се събиратъ 
всекой день въ некоя зала, за да се упражняватъ въ пуб
лични прения и тържествени разисквания.

Целиятъ тоя складъ отъ преживела наука въ Оксофорд- 
ския университетъ не е могълъ да задоволи вроденото лю
бопитство па Лока и не е билъ по угодата на неговия лам- 
тещъ за по-обширни и по-положителни знания умъ. Доста 
обемистата кореспонденция на Лока свидетелствува, че той 
се е трудилъ, когато е ималъ възможность и случай, да 
обогати основата на своите знания и да се освободи отъ 
схолостиката и юздите на класицизъма. Философията, тъй 
като се е изучавала тогава, сжщо не му била присръдце. 
Това се вижда отъ едно негово до единъ близъкъ приятель 
писмо, въ което Локъ се оплаква, че изгубилъ много време 
въ началото на образованието си, защото единствената фи
лософия въ Оксфордския университетъ била само Аристоте- 
ловата, която Локъ нарича претрупана съ непознати имена 
и пълна съ безполезни въпроси.

По едпо време, като гледалъ, че другарите му изучвали 
много по-успешно отъ него философията, той е билъ готовъ 
да се отчае и да изгуби току-речи доверие въ собствените 
си умствени способности. При такова настроение, Локъ за- 
почналъ, около 1659. година, да чете Декарта, въ когото 
намерилъ голема наслада, защото, както той самъ се изра
зява, Декартъ, безъ да го убеди напълно, виделъ му се въ 
всичко твърде вразумителенъ. Въ своите философски док
трини, Локъ не се е придържалъ о Декарта, ала четенето 
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на неговия „Бхзсоигз 8Ш*  1а те11юс1е“ му послужило да се 
избави отъ оня ограниченъ кржгъ, въ който първите му на
ставници като че ли го беха заковали. Локъ е билъ вдъх- 
новенъ, така да се каже, отъ метода на Декарта и започ- 
налъ оттогава да живее и да мисли подъ внушението на 
най-ясния отъ модерните философи. Отъ това време Локъ 
започналъ да търси истината, като Декарта, поср^дствомъ 
независими и смели изследвания и се старалъ да вижда ясно 
и отчетливо въ всички неща и, преди всичко, въ собстве
ните си мисли.

Щомъ се освободилъ отъ опекунството на наставниците 
си, като придобилъ степеньта бакалавръ, Локъ се възползу- 
валъ отъ таи си свобода, за да влезе въ обществото на хора 
учени и привлекателни. Това общество му е помогнало много 
да добие силно влечение къмъ обществения животъ, къмъ 
съобщение съ вънкашния светъ и да търси разговори съ 
знатни и учени люде. Локъ едва е намиралъ по-големо удо
волствие другаде, освенъ кога се намиралъ на разговоръ съ 
хора, познати по вежливостьта си и доброто си възпитание 
и се старалъ да възприеме и усвои техните добри мисли и 
чувства. Съ това се обяснява убеждението, което той изпжква 
съ такава настойчивость въ много места па своите «Мисли®, 
а именно, че вежливостьта требва да се смета за първа до
бродетели

Единъ отъ най-знаменитите учени въ Англия по онова 
време, макаръ и доста забравенъ сега, физикътъ Робертъ 
Бойлъ (ЕоЬег! Воу1е), съ когото Локъ се запозналъ въ Окс- 
фордъ, упражнилъ доста силно влияние върху ума му. Бойлъ 
внушилъ Локу обичь къмъ естествените науки, вследствие на 
което последниятъ се заловилъ да изучава страстно ботаника, 
химия и медицина и то съ такъвъ жаръ, щото къмъ 1665. 
год., Локъ е билъ готовъ да стане медикъ и, макаръ, че не 
се сдобилъ съ докторатъ по медицината, билъ е, презъ це
лия си животъ единъ видъ официозенъ домашенъ лекарь на 
своите приятели и покровители, които винаги уважавали не
говите съвети и твърде често се ползували отъ неговата 
помощь. . . • щ?..

Лрезъ 1665". год., по единъ страненъ капризъ на сжд- 
бата, Локъ, който сеоще колебалъ, дали да стане оконча
телно медикъ, или да търси друга Кариера, намЬрилъ ща
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стието си въ дипломатическото поприще. Той станалъ секре- 
тарь на Сжръ Уолтаръ Вейнсъ, английски посланникъ при 
Бранденбургския курфюрстъ, а прйзъ 1666. год., повиканъ 
отъ Лордъ Ашлей (Ьогс1 Аз111еу, министъръ на Карла П. и 
бждещъ графъ Шафтсбари, за една хирургическа операция, 
която се оказала сполучлива, Локъ станалъ интименъ прия- 
тель, дори и официяленъ секретарь на своя клиентъ и свър- 
залъ за напрйдъ сждбата си съ политическата сждба на единъ 
отъ най-знаменитите по онова време държавни мжже.

При все това, авторътъ на «Мисли върху възпитанието» 
не напустналъ ония педагогически идеи, които бе отнесълъ 
отъ трудолюбивото си пребивание въ Оксфордския универси- 
тетъ и намерилъ дори случай да ги приложи на практика 
при новата си кариера. Безъ да бжде самъ баща, качество 
най-подходно за чов^къ, който би желалъ да изучи и наблю
дава педагогическите приеми, нуждни при възпитание на деца, 
Локъ успелъ да усинови, така да се каже, децата на некои 
приятелски и гостолюбиви семейства. Той обикналъ тези деца 
като свои, наблюдавалъ живота имъ, възпитавалъ ги и на- 
правявалъ науките имъ. Доброволно станалъ техенъ съвет- 
никъ, учитель, гледалъ ги кога играятъ, слушалъ съ удовол
ствие техните бръщолевения и, следвайки съ внимателно и 
проницателно око хода на темпераментите имъ и развитието 
на душевните имъ способности, успелъ да усвои оная пси
хологическа опитность, която тъй ярко бие въ очи туку-речи 
на всека страница на неговите «Мисли».

Деликатната длъжность на любитель - педагогъ, Локъ 
упражнилъ за пръвъ пжть въ кжщата на Лорда Ашлея. По- 
следниятъ ималъ единъ синъ, който не се радвалъ на много 
добро здраве и умствените способности на когото били по
средствени. Локъ се заловилъ съ възпитанието на тоя синъ 
на Лорда Ашлея и успЬлъ да образува у него такъвъ мж- 
жественъ и знатенъ характеръ, че той станалъ, въ качеството 
си на втори лордъ Шафтсбери, достоенъ заместникъ на баща 
си. Самъ той, въ своите по-послешни съчинения, признава 
големите услуги, които Локъ му направилъ, като говори 
съ умиление за задълженията и признателността, що храни 
въ сърдцето си къмъ бившия си възпитатель. Отъ това сви
детелство на лорда Шафтсбери излиза, че Локъ е приспосо- 
бявалъ при възпитанието на лорда методите и принципите, 
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които, двадесеть години по-после, сж легнали въ основите на 
неговите «Мисли върху възпитанието». Това доказва сжщо, 
че тези «мисли*  не сж д1ло на нЪкоя чиста теория, или 
пъкъ на в*Ъкоя  системна концепция, родена въ мозъка на 
нйкой уединенъ мислитель, а работа на лични наблюдения и 
опити, прилагани на практика.

ПрЪзъ 1667. година, въ врЬме на пжтуванията си изъ 
Франция, Локъ ималъ случай да продължи педагогическите 
си наблюдения. Лордъ Ашлей му прЬпоржчалъ сина на н^кой 
богатъ англичанинъ, който искалъ да довърши възпитанието 
па сипа си въ странство, подъ ржководството на н^кой опи- 
тенъ наставникъ. Локъ приелъ на драго сърдце тая длъжность 
и въ продължение на двЬ години придружавалъ възпитаника 
си въ пжтуванията му изъ Франция, като го ржководилъ и 
наставявалъ.

Въ 1683. година тогавашните политически борби въ 
Англия заставили Лока да напустне отечеството си. Той на- 
мЬрилъ прибежище въ Холандия, дето проживелъ дори до 
1689. год., до завръщането на кралица Мария. ПрЬзъ това 
си пребавание въ Холандия, Локъ е писалъ до приятеля си 
Едуардъ Кларкъ ония писма, коиго, поправени и събрани 
въ единъ томъ, съставяватъ книгата Мисли върху въз
питанието.

Кларкъ поискалъ отъ Лока нЬкои съвети досежно въз
питанието на децата си. Последниятъ, комуто било тъй при- 
сърдце такава работа, започналъ съ приятеля си една после
дователна преписка, въ която излагалъ своите мнения и 
съвети, всички основани върху лични опити и размишления. 
Отъ тази преписка Локъ запазилъ преписъ и въ 1692. год., 
когато некои отъ близките му приятели настояли предъ него 
да ги направи достояние па обществото, той ги напечаталъ 
съ малки поправки и изменения въ формата.

Като споменава за тоя фактъ, извЬстниятъ френски пе- 
дагогъ, Габриелъ Компейре, комуто френцитЬ длъжатъ най- 
новия прЬводъ на Локовите «Мисли*,  въ критическия си 
прегледъ върху това съчинение на Лока, между другото 
твърди, че въ това се състои единъ отъ по-важните недоста
тъци на книгата и че, ако «Мислите*  беха напечатани 
въ оригиналната си форма, т. е. като отделни писма, а не 
както сж сега, то съ това значението и достойнството имъ 
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би се повдигнало много повече. „Но, продължава Компейре, 
този малъкъ недостатъкъ е напълно изкупенъ и възнаграденъ 
съ дълбоката искреность на идеята и съ съвършената ясность 
па израза. Съ Лока ние имаме работа не като сь авторъ, 
който се грижи да блещи, а съ единъ смисленъ и разсъд- 
ливъ писатель, който изказва мнението си по въпроса и който 
се стреми да се разбере прЬди всичко съ себе си и да бъде 
разбранъ отъ читателите си. За да оцЬни човЪкъ «Мислите 
върху възпитанието», продължава по-нататъкъ Компейре, въ 
истинската имъ стойность, трЬбвало би ди ги чете, слЪдъ 
като е прочелъ вече «Емилъ®, който имъ длъжи толкова 
много. Да, слЪдъ като чов^къ е прочелъ Русо, слЪдъ блЪ- 
стещето онова осл^пение и дори главовъртЬние, което при
чинява на читателя този гениаленъ писатель, въображението 
на когото се възвишава непрекъснато и който въ такива ви
соки истини намесва толкова досадни парадокси и заглуши- 
телни декламации, за ума на човЬка съставява отпочивка и 
приятна отмора, ако се залови съ четене на Лока, въ когото 
намиращъ мисли винаги гладки, стилъ простъ и спокоенъ, 
авторъ винаги господарь на себе си, постоянно коректенъ, 
въпреки некои заблуждения — една книга, най после, пълна 
не съ светкавици и димъ, а съ приятна и чиста светлина".

Мисли върху възпитанието съ излезли па светъ 
три години следъ главното съчинение на Лока, «Опитъ върху 
човешкия разумъ», върху което пие нема да се спираме, а 
ще споменемъ мимоходомъ, че то е една твърде забележи
телна психологическа студия за времето си. «Опитътъ върху 
човЬшкия разумъ® е ималъ големъ успЬхъ, но «Мисли върху 
възпитанието» съ били посрещнати съ въодушевение, което 
обществото е накарало Лока да го препечати въ неволно 
още издания, въ които той е прибавилъ некои доста важни 
поппавки и допълнения.*)  До деня на смъртьта си (1 <04. г.) 
♦ Мислите» съ били неговата любима книга. Презъ това 
време обаче той не преставалъ да се занимава и практически 
съ възпитание на дЬца. Въ 1692. год. Локъ приложилъ въз
питателната си система съ Естеръ и Франкъ Машамъ, деца на

) Въ послЪдващигЬ издания на „МислитЬ“ Локъ е прибавилъ къмъ 
първоначалния текстъ доста нови параграфи, а именно: § §-тЬ 37, 62, 93, 
94, 98, 108, 113, 114, 115, 117, 126, 176 и 205; освЪнъ т«ва, той е напра- 
вилъ прибавки къмъ параграфитЬ : 7, 21, 66, 67, 70, 77, 88, 107, 110, 130, 
136, 143, 144, 156, 161, 167, 168, 180, 189 и 195.



X

Лейди Машамъ, дъщеря на философа Кждуорта. Така е жи- 
в'Ьлъ Локъ дори до последните си дни, заобиколенъ отъ деца, 
макаръ и самъ да не е билъ жененъ.

Пр^зъ сжщото време Локъ е замислювалъ и проекти- 
ралъ основанието на единъ видъ педагогически институти, на 
които е искалъ да придаде популяренъ характеръ. Прфдна- 
чъртавалъ си е да води борба съ неморалностьта и паупе- 
ризъма чрЪзъ уреждането на единъ видъ «работнически учи
лища» (\уогкш& 8с11оо18) за сиромошки дЬца. Той кроилъ да 
прибере всички сиромашки д'Ьца на повече отъ три годишна 
и по-малко отъ четиринадесеть годишна възрасть въ тоя родъ 
прибкжища, д-Ьто тЬ биха намерили и работа и храна.

Въ забк.тЬжителниятъ си рапортъ, който Локъ отправилъ 
къмъ английското правителство въ 1697. година и който 
рапортъ е съдържалъ неговия проектъ за реформирапие ме
тодите на възпитанието, той е настоявалъ главно на необхо- 
димостьта да се намери лЪкъ противъ лЬностьта и праздно- 
скитанието на децата, настоявалъ е да се облегчи надзорътъ 
на заетата съ домашни грижи майка и да се образуватъ, 
посркдствомъ привикване къмъ редъ и дисциплина, люде 
трезви и трудолюбиви работници.

Съ тЬзи си човеколюбиви идеи Локъ бе изпрЬварилъ 
Песталоци въ делото на моралното възраждане, опитано сто 
години по-после въ Найхофъ, Станцъ и Пвердунъ, сжщо тъй, 
както съ свойте мисли върху възпитанието 6Ь изпреварилъ 
и Русо и му бе вдъхновилъ „Емилъ”.

Последните години на живота си Локъ прЬкаралъ въ 
0а1е8, въ кжщата на приятеля си Сжръ Францисъ Машамъ, 
жененъ за Лейди Машамъ, дъщерята на философа Кждуорта, 
за която споменахме по-горк. На ржцете на тая Лейди 
Машамъ Локъ се е поминалъ на 28. октомври 1704. год., 
на седемдесеть и дв4 годишна възрасть: Върху надгробната 
му плоча се намира следния, епитафъ на латински езикъ, 
написанъ отъ самаго него приживе: Спри се, пжтниче: 
Тука .почива Джонъ Локъ. Ако попиташъ какъвъ чо- 
вгъкъ е билъ той, азъ ще ти отговора, че той е 
живгълъ благодаренъ отъ своето посредствено по-~ 
ложение. Просвгътенъ отъ науката, той е служилъ 
само на истината. Узнай това отъ онова що е 
писалъ; то ще ти каже, по-добрп>, какво е остана
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ло отъ него, нежели съмнителнитя хвалби на над
гробната надписи. Ако той е притежавалъ ня
какви добродятели, то тгъ не ся били тъй велики, 
щото да могатъ ти послужи за примгьръ; заедно 
съ тяхъ, нека бкдатъ погребени и неговитя пря- 
гряшения . . . Тоя надписъ, който тъй сяацо ще из
чезне. свидятелствува, че покойниятъ се е родилъ 
въ лято господне 1632. на 29. августа и умрялъ 
въ лято господне 1704. на 28. октомврий.

Преди да довършили, тоя прйдговоръ, остава ни оше 
да изтъкнели. основните и ръководещи идеи на «Мисли върху 
възпитанието» и да прибавили, още няколко дул1и за педаго
гическото значение на автора илгь.

ОсновнитЬ идеи, прокарани въ това съчинение, сж: 1) 
единствената цЬль на правилното възпитание требва да бжде 
добродетельта; -2) усъвършевствуванието на разума трЬбва 
да води въ сжщото време и къл1ъ развиванието и затвърдя- 
ванието на добродЬтельта; 3) децата требва да се ржково- 
дятъ отъ разума на по-възрастните и да се научатъ 
на разумно поведение чрезъ привикване; 4) те требва 
да различаватъ добрите и нравственни постъпки по одобре
нието или порицанието на общес1вото, въ което живеятъ и 
за това туй общество требва да бжде нравствено, за да 
могатъ сами да видятъ, дали постъпките имъ заслужватъ 
похвала или укоръ; 5) тЬлото трЬбва да бжде напълно под
чинено на волята посредствомъ разума; 6) моралното въз
питание и образованието на характера требва да върви преди 
придобиването на други знания; 7) на физическото възпита
ние да се обръща големо внимание; 8) строгото и сурово от
насяне, на което обикновено се излагатъ децата, требва да се 
избегва, и обучението да става по единъ привлекателенъ за 
техъ способи; 9) да се обучаватъ децата докато е възможно 
въ домовете си, а, ако това е невъзможно, да бждатъ те малко, 
като се избегватъ многолюдните училища; 10) учительтъ да бжде 
по-скоро човекъ благоразуменъ и практиченъ, отколкото ученъ.

Противъ установения тогава способъ за образование на 
децата, Локъ иска щото добродетельта да се поставя винаги 
на първо место, преди знанието, което трЬбва да се придо
бива само поради истината и да се просвещава разумътъ, 
за да може човекъ да постигне правиленъ и полезенъ животъ.



XII

ТрЬбва да се забележи още, че Локъ е ималъ прЬдвидъ 
децата на английските дженпглмени и ония на благородните.

Макаръ и да сж написани преди двЬ столетия, «Ми
слите върху възпитанието*  не сж ни най-малко остарели, 
както остареватъ и изгубватъ до известна степень значението 
си много други трудове, поради напредванието на науката. 
Както всички произведения, които сж изпреварили времето си, 
«Мисли върху възпитанието» сж имали сждбата да упраж- 
нятъ трайно влияние, което се увеличава заедно съ напред
ванието на времето. Педагогическите идеи па Лока сж били 
обаче оценени и много по-рано, за което свидетелствуватъ оцен
ките на Лайбница; преводътъ на «Мисли» на френски езикъ 
въ неколко издания отъ Пиеръ Костъ, съвременникъ на Лока, 
първото отъ които се е появило още въ 1695. година, заим- 
ствованията на Русо за своя «Емилъ»: възхищенията на 
Хелвециуса*),  който се е призналъ за ученикъ на Лока. 
Всичко това доказва, че високите достойнства на «Мислите® 
па Лока не сж преминали незабелезани отъ неговите съв
ременници. Още по-важно обстоятелство е, че и въ наше 
време, въ единъ векъ, въ който се правятъ толкова похвални 
усилия за избавяне отъ рутината и въвеждане на практика 
възпитателни реформи, отдавна проектирани, книгата на Лока, 
проникната, както е, отъ съвременни идеи и посветена главно 
па критикуване старите методи, е намерила прЬкрасенъ приемъ 
и значителенъ успехъ. Въ Англия книгата на Лока брои вече 
много издания отъ които две, съ учени и основателни ко
ментарии, сж излезли на светъ преди неколко години '), а 
въ Германия продължаватъ да я комцнтиратъ2). На руски 
второто издание датира отъ 1788. година, а най-новото отъ 
1896. год. Хербертъ Спенсеровиятъ «Опитъ върху възпита
нието * въ по-голЪмата си часть пе е друго освЬнъ едно 
приспособение на ЛоковитЬ идеи, предадени съ повече бл^- 
съкъ, а въ Франция посл^днята реформа по второстепенното 
обучение (епзе^петеп! 8есопс1а1ге) е въ много отношения 
приспособение и приложение на ЛоковигЪ «Мисли*.

*) С1аис1е АПпеп НекеНиз, роденъ и умрЪлъ въ Парижъ (1715—1771).
9 Едрото отъ К- НеЬег! С?и;ск, авторъ на забележителното съчинение 

Еззауз оп ес!исоНопа1 ЕеГогтегз, а другото отъ Еуап Оап1е1.
*) Вижъ. О1е Рада&о§1к без 1оЬп Ьоске, уоп XV. ОИсИтапп, КоеШеп, 

1887-, и съчинението на Ог Агпз(аесН: Егап<;о15 ВаЬе1а1з ипд зет (гаП^ И’ 
^дисаНоп, тП Ьезопбегег ВегйскзкЬН&ип^ дег раба^о^зсЬеп СяипНзМге Моп- 
1а1^пе’з, Ьоске’8 ипд Воиззеаи’8. Ее1р21^, 1872.
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Въ заключение ще прибавимъ че «Мислите върху въз
питанието» ся придобили знатно место въ всички библи
отеки, наредъ съ Спенсеровия «Опитъ върху възпитанието*  
и заслужватъ, следователно, да намерятъ место и въ нашите. 
Истина е, че четенето на «Мисли» не възбужда у човека 
онова пламенно удивление, което човекъ усеща при четението. 
напримеръ, на «Емилъ*,  отъ Ж. Ж. Руссо, но подъ скром
ната си форма тЬ с& въ състояние да принесатъ големи 
услуги и да просветятъ съ полза всички ония, които, споредъ 
заключението на самия имъ авторъ, «се грижатъ за драгите 
си малки и които за техното възпитание биха се осмелили 
да се обърнатъ за съветъ къмъ собствения си разумъ, от- 
колкото изщЬло да разчитатъ на стария начинъ за възпитание.

София, 1. януарий, 1906. г.
ПрЪводачътъ.



До Едуардъ Кларкъ отъ Чипли, 
Ескуаеръ.

Господине,
Нас тоящит*  мисли върху възпитанието, които сега се 

появяватъ на св*тъ,  принадлежат*  по право на васъ, понеже 
сж били отправени пр*ди  н*колко  години къмъ васъ и не 
съдържатъ н*що  повече отъ онова, което вече имате въ 
моит*  писма до васъ. Азъ съмъ направилъ толкова малки 
изм пения И то само въ реда на мислит*,  които ви сж били 
изпращани въ. разни времена и при разни случаи, щото 
читательтъ лесно ще разпознае, по интимностьта на изложе
нието и по формата на стила, че т*зи  мисли сж по-скоро 
частенъ разговор*  между двама приятели, отколкото н*коя  
Оесьда, назначена за публиката.

Писателят*  обикновено отдаватъ печатането на своит*  
произведения, които не см*ятъ  да издадатъ сами на б*лъ  
свътъ, на настояването па приятелят*  си. Но вие знаете 
че колкото се касае до мене, азъ мога см*ло  да твърдя’ 
какво ако н*кои  хора, които сж се научили за т*зи  мои писма’ 
не о*ха  настоявали да ги видятъ и поел*  да бждатъ папе- 
чатани, то т*  щ*ха  още и досега да почиватъ въ оня 
частенъ кржгъ, за който сж били назначени. Т*зи  хора 
мн*ниею  на които азъ ц*ня  твърд*  много, ми казаха, че 

. .' дени’ какво тая проста скица би могла да принесе 
*каква полза, ако се направи достжпна за публиката и съ 

това се докоснаха тъкмо до онова, което ще има винаги за 
ене юлЬмо значение, тъй като азъ мисля, че необходимъ 

ь иа вс*кои  чов*къ  е да принесе на отечеството си 
каквато услуга може, и азъ незнамъ каква разлика намира 
ми^ч Сте СИ И СВ°Я доб-итъкъ оня> койт<> ®ив*е  безъ тази 
мисъль. 1ози пр*дметъ  е отъ такава гол*ма  важность, а единъ

ВЪЗПИ“ МеТ0ДЪ е свъ₽занъ съ такива важни 
птгп ДСТВИЯ’ щото ако азъ намирахъ, че способностит*  ми 

оварятъ на моит*  желания, то н*маше  да имамъ нуж- 
ть увЬщания и настояване отъ страна на други. При 
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все това, посредственостьта на тези бележки и справедли
вото недоверие, което те ми вдъхватъ, не ще ми попречатъ, 
— отъ срамъ че съмъ написалъ толкова малко, — да на
правя и азъ нещо и да си внеса лептата, щомъ отъ мене 
се иска само да дамъ гласность на мислите си. И ако се 
нам^рятъ и още некой хора, съ сжщото положение и до
стойнство, на които тЪзи мисли биха се поправили толкова, 
колкото се поправиха и на други, за да мислятъ, че заслу- 
жаватъ да се издадатъ на б”Ьлъ свЬтъ. то азъ бихъ могълъ 
да се лаская съ надеждата, че всички, които ги четатъ, 
не ще изгубятъ труда си вапраздно.

ПрЪзъ последно време къмъ мене се обръщаха за съвЪтъ 
мнозина, които заявяваха, че не знаятъ какъ да възпи- 
татъ децата си и, отъ друга страна, развалата у младе
жите дава сега поводъ на такова общо оплакване, щото не 
може да се смета, мисля, за твърде дръзко, ако човекъ се 
реши да извади на сцената некои и други мисли върху тоя 
предметъ, ако ще би и само да възбуди усилията на други, 
или да даде поводъ да се поправятъ грешките, защото грешките 
въ възпитанието заслужаватъ най-малко снизхождение; тЬзи 
грешки, — както недостатъците, допустнати при първото 
печене на некой фаянсовъ сждъ, които не могатъ да се 
поправятъ при второто или третото, — оставятъ въ себе си 
единъ неизгладимъ отпечатъкъ презъ целия животъ на човека.

Азъ съмъ толкова далечъ отъ мисъльта да настоявамъ 
на своето въ възгледите, които тукъ излагамъ, щото ще ми 
бжде много приятно, дори и въ вашъ интересъ, ако другъ 
некой, по-способенъ и по-добре подготвенъ за такава работа, 
би поправилъ сторените отъ мене грешки съ некой осо- 
бенъ трактатъ върху възпитанието, нагоденъ за нашата 
английска средна класа, тъй като сметамъ, че за мене 
е много по-важно правилното възпитание и образование 
на младото поколение (което всекой треба да желае), откол- 
кото приемането или неприемането на моето мнение върху 
тоя предметъ. При все това, вие не ще се откажете да за- 
свидетелствувате, че предлагаемиятъ отъ мене методъ даде 
извънредно добри резултати при възпитанието на сина на единъ 
джентлменъ, макаръ и да не беше той назначенъ нарочно 
за него. Не отричамъ, че добрата натура на детето, за което 
е дума, спомогна твърде много за този успехъ, но мисля, 4
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че вие и неговите родители ще признаете, какво противният*  
методъ, който се практикува обикновено въ училищата, не 
би поправил*  темперамента на това дЬте, пито би усггЬлъ 
да му вдъхне любов*  към*  книгите, удоволствие към*  учение 
и желание, коею то сега проявява, да учи винаги повече 
неща, отколкото хората, що го окръжават*,  намират*  за 
нуждно да го учат*.

Но моята цгЬль тук*  не е да ви препоръчвам*  тези 
мисли, тъй като вашето мнение за тйхъ ми е вече известно, 
нни. пък*  да го налагам*  на други чрез*  вашето мне
ние или покровителство. Доброто възпитание на децата съ- 
ставява такава длъжност*  и грижа на родителите и от*  
нею толкова зависи напредъкът*  и благосъстоянието на един*  
цел*  народ*,  щото бих*  желал*  да видя всекиго да взе
ме тоя въпрос*  присърдце, и след*  като разгледа внимател
но и различи какво ни съветват*  върху него желанията, 
обичаят*  или разсъдъкът*,  да подаде и той ръка за помощ*  
за ]мзпостранение на всекъде оня методъ за възпитание на 
юношеството, който, като има предвидъ различните усло
вия на живота, да бъде най-лесенъ, най-кратъкъ и най-удо
бен*  да създаде хора добродетелни, полезни и способни за 
в, ичкиге положения въ света; но най-главо за възпитанието 
на младите джентлмени, тъй като, ако хората отъ това съ
словие получатъ веднажъ правилно възпитание, те скоро 
ше поставятъ въ редъ всичко друго.

Не знамъ, дали съ т'Ьзи къси разсъждения съмъ спо
лучил*  да направя нещо, друго освен*  да изкажа добрите 
си намерения; ала тая книга, такава каквато си е, принад
лежи вече на публиката и ако тя съдържа нещо, което за
служава добър*  прием*,  то за това треба да се благодари 
на вас*.  Моята към*  вас*  привързаност*  даде първия по- 
тикъ за нея и азъ съмъ щастливъ, че мога да оставя на 
потомството този знакъ за приятелството, което ни свързва. 
И наистина, азъ не зная по-големо удоволствие въ този жи
вот*,  вито по-добъръ спомен*,  който човек*  би могъл*  да 
остави след*  себе си, отколкото дългото и непрекъсвано 
приятелство съ един*  честен*,  полезен*  и достоен*  човек*,  
който обича отечеството си.

7. мартъ 1690.
Оставамъ, господине, 

вапгь най-иокоренъ и пр^данъ слуга:
Джонъ Локъ,



мисли 
върху 

ВЪЗПИТАНИЕТО.

НО 
то 
да 
е отъ двЪтЪ, едва 
ако би притежавалъ въ 
X“е=еГу -р^. Който йма здравъ УГ. не

„р4успШ въ то» пжть. Празвавамъ, че яма хора по пр - 
рода съ такъвъ здравъ умъ в такова здраво тЬо^ -вотове 

“ вуждаятъ мвого^ отъ сй дЬгастБ„, на.
клХ къмъ всичко хубаво и поради щастливата ХГотъ 
зацм ся способни да вършать чуд- ПрвмКр обаче

—-—

°Отъ ±Ниров"^ ’0В"™ иеяс-

т ттч тюдттттдртуштрлни впеча!ления вьр.малкит-ь ИЛИ ПОЧТИ нечувствителни вие „етвия.
ВОТО вв Д4ТВВСТВО вматъ твърдЬ важни1 »^Ра вт4 на

ГъвЛъпротв^оТоВжвнК“7^^^^
Хио“ о« 0- -“»™ на,“° в“РавЛеМе’ *-  ^7 

Джонь Локъ. - Мисли върху възпитанието.

§ 1. Здравъ умъ въ здраво тЪло е едно кжсо, но пъл- 
опр*д*левие  па човешкото щастие въ тоя животъ ° ко * 
притежава в дв4Л тЬи предимства ед и • Ч «е 
желае нЪщо повече; а пъкъ комуто липсва кое и Д 

би могълъ да бхде щастливъ, даже 
замФна нЪкое друго предимство. 

чов'Ька въ повечето случаи се
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матъ различнии течения и достигатъ най-посл1> до твърдй 
отдалечени едно отъ друго мйста.

§ 2. Азъ мисля, че дЪтинскиятъ умъ може също тъй 
лесно, както и самата вода да се обърне въ една или друга 
посока; но, при всичко, че умътъ е най-важната часть на 
човека и нашата съществена грижа требва да бъде отпра
вена къмъ тая вътрешна страна на човешката природа, то 
не тр^ба при това да се прЗшебрЬгва и нашата глинена по
кривка (с!ау соНа§е). Ето защо азъ ще почна съ нея и ще 
разгледамъ първо здравето на тялото, както за туй, че вие, 
може би, очаквате това отъ мене, поради моитй, както се 
мисли, специални занимания по медицината, така и за туй, 
че не ще има да се говори, ако се не лъжа, твърдЪ много 
по тоя прЪдметъ



д-ь ггть I (3-30).

Физическо възпитание.

За здравето.

§ 3. Колко здравето е необходимо, за да може чов^къ да 
работи и да бъде щастливъ въ света, и колко е нуждно сил
но телосложение, способно да пренася мъчнотии и умора, 
за чов^къ който иска да бъде нещо въ света, е тъй очевид
но, че н'Ьма нужда отъ никакви доказателства.

§ 4. Като говоря тука за здравето, намерението ми не 
•е да посоча по какъвъ начинъ единъ лекарь требва да по
стъпва, когато има работа съ слабо или болно дете, 
а да покажа, какъ родителите трЬбва да постъпватъ, безъ 
помощьта на лекаря, за запазване здравето и подобрение на 
едно здраво или поне неболнаво телосложение у техните 
деца. И всичко това може да се сведе въ следно
то късо правило: нека джентлмените възпитаватъ де
цата си тъй, както ги възпитаватъ почтените земеделци и 
състоятелни селяни. Но тъй като това може би ще се види 
за твърде жестоко на майките, а на бащите за твърде 
кратко, азъ ще се обясня по-ясно, като препоръчамъ на вни
манието па майките следния фактъ, който приемамъ изобщо 
за веренъ, а именно: че здравето на повечето деца се раз
валя, или най-малко разклаща, вследствие на галене и из- 
нежване.

Топло облекло. !

§ 5. Първото нещо, на което требва да се обръща вни
мание, е да не бъдатъ децата твърде топло облечени, било 
зиме, било лете. Лицето на човЬка при раждането му е 

9
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толкова нежно, колкото и другите части на тЪлото; то се- 
закалява и става способно да принася студъ само вследствие 
на привичка. По този поводъ единъ скитски философъ е далъ- 
следния справедливъ отговоръ на единъ атинянпнъ, който се 
чуд-Ьлъ, какъ той можалъ да ходи голъ по ледъ и сн-Ьгъ. 
„Ами какъ можешъ ти, отговорилъ скитянина, да държишъ ли
цето си изложено на острия зимепъ въздухъ?“ — „Лицето 
ми е привикнало на това“, казалъ атинянинътъ. — „Пред
стави си, тогава, че азъ съмъ ц-Ьлъ лице“, отговорилъ ски- 
тянинътъ. И наистина, нашето т-Ьло може да прЬнася 
вс^ко нгЬщо, къмъ което е било приучено отъ самото начало.

Ето единъ забЬлежителепъ прим-бръ, който, макаръ да 
се отнася до случай съвсЪмъ противоположенъ, т. е. до силна, 
горещина, все пакъ ще ни покаже какво може да направи 
привичката. Азъ го заемамъ отъ едно наскоро излЬзло и 
пълно съ интересъ описание на едно пътешествие. ’) Авто- 
рътъ на това описание казва така: ,,Горещината е много 
по-силна въ островъ Малта, отколкото въ коя и да е друга 
часть на Европа; такава горещина не става дори и въ Римъ 
тамъ става тъй задушно и то толкова повече, че тамъ не 
съществуватъ никакви разхладителни вЬтрове. Вследствие на 
това, обикновените жители тамъ съ черни като цигани; при 
все това, селянет-Ь не се безпокоятъ пи най-малко отъ слън
цето ; т-Ь продължаватъ да работятъ пр-Ьзъ най-горещата часть 
на деня безъ пр-Ькжсвапе, вито пъкъ се прГдпазватъ отъ не
говите палещи лъчи. Това ме убеди, че природата може да 
приучи човека къмъ нЬща, които се виждатъ невъзможни, 
стига да се привикне къмъ това още отъ детинство. Тъкмо 
така и постъпватъ малтейците, като калятъ телата на де
цата си и ги приучватъ къмъ горещината, като ги оставятъ 
да ходятъ всекога сЪвсемъ голи, безъ риза, безъ гащи и 
безъ каква да е шапка още отъ най-нежното имъ детинство 
дори до десетгодишната имъ възрасть“.

Позволете ми, прочее, да ви посъвЬтвамъ да не пазите 
твърде грижливо децата си отъ студа на вашия климатъ. 
Има много хора въ Англия, които носятъ същото облекло и 
«име и лете, и то безъ да усещатъ некаква незгода, или да 
чувствуватъ повече студъ отъ другите. Ако обаче майките

’) Моиуеаи уоуа&е (1и Ееуап(< 



ДЪлъ I. Физическо възпитание. 5

яамиратъ за необходимо, когато има снйгъ или мразъ да 
обличатъ децата си по-топло, отъ страхъ да не настинатъ, и 
ако бащите искатъ да правятъ сжщото, отъ страхъ да не би 
н^кой да ги упрЪкава, то поне не ги обличайте съ твърде 
топли зимни дрехи; и, между друго, не забравяйте, че щомъ 
природата е покрила главата на детето съ коса и го е укре
пила слйдъ една или двегодишна възрасть дотолкова, щото 
да може да ходи денемъ безъ шапка, то най-добре ще бжде 
щото то и нощемъ да спи гологлаво. Нищо не излага човека 
повече на главоболие, настивка. хрема, кашлица и много 
други болести, колкото кога си държи главата топла.

§ 6. Всичко, що казахъ дотука, се отнася, разбира 
се, до момчетата, тъй като моята главна цЬль е да покажа 
какъ требва да бжде изгледано отъ детинство момчето на единъ 
джентлменъ. Схщиятъ методъ не може да се приспособи и къмъ 
момичетата, които, по причина па половото различие, изиск- 
ватъ другъ видъ отгледване. Разликата обаче не е мжчпо да 
се разбере.

За ноз^тЬ.

§ 7. Азъ бихъ съветвалъ тъй сжщо да се миятъ но
зете на децата всеки день съ студена вода и да носятъ 
толкова тънки обувки, щото да таятъ и да пропущатъ вода, 
когато ст&пватъ на мокро. Като казвамъ това, азъ се боя 
отъ негодуванието на майките и на слугините. Първите ще си 
лонислятъ, че такова нещо би било много нечисто, а другите,— 
че би било мпого трудно да имъ се държатъ чорапите чисти! 
Справедливостьта обаче изисква да се каже, че здравето 
струва много повече и е дори десеть пжти по-ценно, откол- 
кото всички такива съображения. II наистина, ако размис- 
лимъ колко вредно и смъртоносно е да си измокри нозете 
некой, който е приученъ на голема изнеже. ость, то ние ще 
се каемъ, безъ съмнение, че не сме ходили боси, както това 
правятъ децата на бедните, които по такъвъ вачинъ толко
ва се приучватъ да сж съ мокри крака, щото пито се по- 
вреждатъ, нито пъкъ се простудяватъ, както не се просту- 
дяватъ или повреждатъ, когато си мокрятъ ржцете. И какво 
друго, моля ви се, прави тази голема разлика между ръце
те и краката у другите, ако не приучването ? Азъ не се 
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съмнйвамъ, че ако нйкой още отъ малъкъ привикне да ходи 
босъ, а пъкъ ржцйтй си да държи постоянно обвити въ 
топли ржкавици или ржчни обуща, както ХолландцитЬ на- 
ричатъ ржкавицитй, не се съмнйвамъ, казва мъ, че така
ва привичка би направила толкова опасно да си измокри 
нйкой ржцйтй, както сега е опасно да си измокри нйкой 
краката. За да ее избегне това, средството е да се обуватъ 
децата въ обуща, които таятъ и краката имъ да се миятъ 
вейки день съ студена вода. Това отъ само себе се прй- 
поржчва за чистота, но съ него азъ главно имамъ прйд- 
видъ здравето и затова не опрйдйлямъ точно въ кой часъ 
на деня да става миенето. Знамъ единъ случай съ едно дйте 
на което краката сж били мити вейка вечерь въ извънредно 
студена вода съ твърде добъръ успйхъ и то прйзъ цйлата 
зима, безъ да се пропусне ни една вечерь. То си потопя
ваше краката до колйнй и тогава, когато водата бй по
крита съ дебелъ ледъ, при всичко че възрастьта му едва 
позволяваше да ги изтрие и избърши само. То започна да 
върши това, когато бйше болнаво и твърде изнежено. Тъй 
като обаче главната цйль, която се гони съ това, е да се 
калятъ ония части на тйлото чрйзъ честото употребение на 
студена вода и съ това да се избйгнатъ лошите последствия, 
които обикновенно сполйтяватъ ония, които си измокрюватъ кра
ката, ако сж били отгледани друго-яче, азъ мисля, че би 
било добре да се остав. на благоразумието и сгодата на 
родителите да си избератъ сами вечерь или зарань да вър- 
шатъ това. За мене времето е безразлично, стига това да се 
изпълнява непременно вейки день. Здравето, което се при
добива отъ това, ще струва много повече, отколкото труда 
и несгодитй, които го придружаватъ. Ако прйдположимъ дори, 
че съ това срйдство се отстраняватъ сигурно мазолите на 
краката и то е достатъчно да бжде надлежно оцйнено отъ 
нйкои хора. Трйбва да се започва най-напрйдъ на пролйть 
съ хладка вода и постепенно да се взема все по-студена и 
по-студена, докато слйдъ нйколко дни се достигне да се 
миятъ краката съ съвсймъ студена вода и да се продъл
жава така зимй и лйт , защото трйбва да се забйлйжи 
че кактр в_ всичките други нйща въ вашия обикно- 
венъ начинъ на живйене, така и тука, промйнитй трйбва да 
ставатъ постепенно и незабйлйзано, за да можемъ да при- 
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учимъ телата си къмъ каквотоТ и да било, безъ особенъ 
трудъ и безъ всякаква опасность.

Не е мж^но да се предвиди какъ любещите майки ще 
посрещнатъ това наставление. Какво друго можемъ постигна, 
ако не да убиемъ нежните си деца, щомъ постхпимъ така 
съ техъ ? — ще кажатъ те. Какъ! Да имъ миемъ краката съ 
студена вода въ мразъ и въ сн'Ьгъ, когато щЬлиятъ св^тъ 
знае, че требва да се държатъ те на топло! - За да отстраня 
дон^кждЪ страхътъ имъ отъ това, азъ ще се постарая да при
веда н^кои примери, безъ които човЪкъ р^дко слуша и най- 
уб^дителнитФ доводи. Сенека въ писмата си 53. и 58. раз
казва за себе си, че се кжпалъ въ студена изворна вода 
посрЬдъ зима. Ако не би броилъ това не само за сносно, 
но и за здравословно, той едва ли би го направилъ понеже 
е билъ извънредно богатъ, та е ималъ възможность да харчи 
колкото иска за топла баня, а при това е билъ и на такава 
възрасть (той е билъ тогава старъ), щото туй б го извинило и 
за по-гол^ма н^жность къмъ себе си. Ще помисли, може би, 
н^кой, че той е постжпвалъ тъй строго съ себе си по при
чина на стоическитЪ принципи, които е изпов^двалъ. Но, 
ако положимъ дори, ч? това е било така, т. е. че тези 
стоически принципи са го карали да прибягва до такава 
строгость и измжчване, то защо това н'Ьщо е влияло добре на 
здравето му. което никакъ не се е поврЬждало? Ами какво да 
кажемъ за Хорация, който не се е придържалъ о принципи
те на никоя секта, а найвече не е обичалъ стоическит! 
строгости ? А самъ той ни увЬравя, че се е кжпалъ въ сту
дена вода всредъ зима. Ще помисли, може би, нЬкои, че въ 
Италия е много по-топло отколкото въ Англия и че темпе
ратурата зиме на водата тамъ не може да се сравни съ на
шата. Ако обаче реките въ Италия сж по-топли, ония въ 
Германия и Полша сж много по-студени, отколкото въ коя 
и да е река въ нашето отечество, а при все това евреите 
въ Германия и Полша, маже и жени, се кхпятъ въ техъ 
презъ всичките годишни времена, безъ това да се от
разява зле върху здравето имъ. Не всекой би повервалъ, че 
ония, що се кжпятъ въ източника на св. Винифреда, (8Г \П- 
1нр11ге<Г8 \ге!1) макаръ и съ най-нежно телосложение, не 
чувствуватъ никаква врЬда за здравето си, поради нЬкое 
чудо или нЬкоя особена благодать произходеща отъ този 
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източникъ. Впрочемъ, сега целия свЪтъ е пъленъ съ чудеса, 
които студените бани вършатъ върху хора съ извънредно 
слабо и болнаво телосложение, хора, които посрЬдствомъ 
тЬзи бани са сполучили да добиятъ и здраве, и сила. Слйдо- 
дателно тези бани не могатъ да бждатъ непрактични, нито 
пъкъ несгодни за подобрение и калене телата на ония, които 
иматъ по добро здраве.

Ако н!>кои мислятъ, че т§зи примЬри за възрастни хора 
не могатъ да се примЪнятъ за дЬца и че децата сж твърде 
нежни и неспособни да издържатъ такъвъ режимъ, то нека 
си припомнятъ какво сж вършили старите германци и какво 
вършатъ сегашните ирландци съ своите деца, и ще се убе- 
дятъ, че и децата сжщо, колкото и нежни да ги броимъ, 
могатъ, безь никаква опасности, да издържатъ капане въ 
студена вода, не само на нозете си, но и на делото си 
тело. Па и днесъ дори има жени въ планинските мкстпости 
на Шотландия, които кжпятъ по такъвъ начинъ децата си 
посрЬдъ зима и намиратъ, че студената вода не имъ вреди 
ни най-малко, дори и когато има ледъ въ нея.

§ 8. НЬма нужда да напомнювамъ тука, че децата тре- 
ба да се учатъ да плаватъ, когато поотраснатъ и когато има 
кой да ги учи. Всйкой знае колко полезно е да знае чо- 
векъ да плава и че съ него не единъ човешки животъ е 
билъ спасяванъ. Римляните сж броили плаването за толк ва 
нуждно, щото с& го сравнявали съ науката. Когато сж ис
кали да кажатъ за некого, че е зле възпитанъ и не го бива 
за нищо, те сж употребявали обикновения изразъ: „не се е 
училъ нито да чете, нито да плава!’. N66 ИНега.8 (ИсИсИ, 
пес паСаге. Но освЬнъ изкуството, което може да послужи 
въ случай на нужда, ползата за здравето отъ честото кжпа- 
не въ студена вода прЪзъ летните горещини е толкова го- 
лема, щото нема нужда отъ насърдчение. Достатъчно е само 
да се прйдпазватъ децата да не влизатъ въ вода следъ сго- 
рещяване, последвано отъ игране и докато кръвьта и пул- 
сътъ имъ сж въ силно движение.

§ 9. 'Друго нещо, което е отъ голема полза за здра
вето на всекиго, а особенно за децата, е да стоятъ на отво
рено', а не до огъня, дори и зимно време. Чрезъ това човекъ 
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привиква на топло и на студено, на слънце и на дъждъ. 
Който не е привикналъ да върши това съ време, не може 
да пренесе съ тялото си голяма полза на света, а когато 
порастне, късно е вече да се приучва на него: то треба да 
■се почва рано и постепенно. По такъвъ начинъ, човешкото 
т"Ьло може да се направи да пренася всичко. Не всички вЪр- 
вамъ ще се съгласятъ съ мене, ако посъвЪтвамъ да се оста- 
вятъ децата да играятъ гологлави по вятъра и слънцето. 
Срещу това ще има хиляди възражения, които почти всички 
ще се сведатъ въ схщность само въ туй, че щЬли да по- 
черн^ятъ отъ слънцето. Азъ мисля обаче, че ако детето се 
държи винаги на С'Ьнка и не се излага никога на слънце и 
вгЬтъръ, за да не се разваля лицето му, то това може да 
послужи само да го направи дете красиво, но не и човйкъ 
за работа. Макаръ че треба да се обръща повече внима
ние на хубостьта, когато се касае за момичетата, азъ ще 
си позволя да кажа, че колкото повече гЬ се намиратъ на 
чистъ въздухъ, безъ да си поврЪждатъ лицата, толкова по- 
ягки и здрави ще бждатъ, и колкото повече могатъ да се 
приучатъ на трудностите, въ които момчетата треба да се 
възпитаватъ, толкова по-голяма полза ще извлйкатъ те за 
себе си за презъ останалата часть на живота си.

§ Ю. Да се играе на отворенъ въздухъ има само една 
опасность, доколкото азъ зная, която е седенето или лежа
нето на студена и мокра земя, следъ тичане и игране. 
Азъ допущамъ, че пиене студено питие следъ сгорещяване 
отъ работа или упражнение закарва повече хора въ гроба 
или до него, вследствие на трески или други болести, от- 
колкото кое да е друго нещо. Тези опасности обаче доста 
лесно се избегватъ, докато детето е малко и редко остава 
безъ надзоръ. И ако въ детинството си то бжде постоянно 
и строго пазено да не седа на земята и да не пие какво и 
да е студено питие, когато е уморено, то това ще се обърне 
въ навикъ и ще му помогне много да се пази, когато не 
бжде вече подъ надзора на домашните си. Азъ мисля, че 
това е всичко, що може да се направи въ случая. Защото, 
колкото повече детето расте, толкова повече требва да му 
се дава свобода, и за много работи да му се верва, понеже 
не може да се има постояненъ надзоръ върху му. Едничкото 
нещо, което може да се направи въ случая, е да му се 
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втълпятъ добри начала и установени навици, на което главно 
трЪба да се обръща внимание. Отъ честото повторение на. 
разни правила и наставления не може да се очаква нищо 
друго, било въ тоя, било въ другъ случай, освЪнъ туй, което 
практиката е направила да се обърне у него въ навикъ.

Дрехи.
§ 11. Като споменахъ за момичетата, дойде ми на умъ 

едно нещо, което не тр'Ьба да се забравя, а то е, че дре
хите на децата никога не тр^ба да бждатъ тЬсни, найвече 
около гърдите. Оставете на природата свобода да направява 
тЬлото, както тя намира за добре. Тя отъ само себе си ра
боти много по-добре и по точно, отколкото ние можемъ да 
направимъ, ако мислимъ да я направяваме. Ако оставяме на 
жените да даватъ сами форма на телата на децата си. ко- 
гато см още въ утробите имъ, както гЬ често се стараятъ да 
правятъ това, слЬдъ като децата се родятъ, то ние сигурно 
нйма да имаме родени съвършени деца, както имаме малко 
съ добри форми, които сж били тЬсно повивани и стЪгапи или 
на които телата сж биле поправяни по какъвъ и да е другъ 
начинъ. Това съображение, струва ми се, би требвало да 
въздържи н^кои работливи хора, (не ми е думата тукъ за 
невежите баби и шивачи на корсети), да се мЬсятъ въ ра
бота, която тЬ не разбиратъ; те трЪба да се боятъ да из- 
вращаватъ природата чрЬзъ поправяне на нТкои части, когато 
не познаватъ направата ни на най-простата и най-малката 
отъ гЬхъ. Азъ съмъ видЬлъ толкова примери отъ деца тъй 
повредени отъ стегнато облЬкло, щото не мога да не дойда 
до заключение, че има и други създания подобни на майму
ните, които, едва ли по-разумни отъ тЬхъ, съсипватъ рож
бите си, както правятъ и маймуните, чрезъ безумна обичь 
и твърде силно пригръщане.

§ 12. Неразвити гърди, неправилно дишане, миризливъ 
дъхъ, нездрави дробове, и изкривенъ гръбнакъ сж естествени 
и почти несъмнени последствия отъ употребението на твърди 
корсети и тесни дрехи. Това средство за образуване тънки 
кръстове „и красиви станове служи само да ги развали още 
по-сигурно. И наистина, какво друго, освенъ несъразмЬр- 
ноеть може да има, когато храната, приготвена за разните 
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части на гЬлото, не може да бжде разпределена тъй както 
природата е определила ? И за чудене мое, че щомъ храната 
влезе въ ония места, дето има възможность и които не сж тъй 
притиснати, то често се случва, че некое си бедро става 
по развито, отколкото го изисква същинския размеръ. Знае 
се въобще, че жените въ Китай си стегатъ и връзватъ 
силно краката,, за да ги правятъ твърде малки, мислейки 
това за незнамъ каква хубость. Азъ видехъ напоследъкъ 
единъ чифтъ китайски обуща, които, както ми казаха, били 
обущата на една възрастна жена. Те беха толкова крайно- 
несъразмерни за краката на една наша жена отъ сжщата 
възрасть, щото едва биха могли да бждатъ обути на некое 
малко наше момиче. ОсвЬнъ това, забележено е, че китайските 
жени сж твърде дребни и не живеятъ дълго, когато мжжете 
имъ иматъ обикновенъ ржсть и доживеватъ обикновенната 
възрасть. Тези недостатъци па женския полъ въ тази страна 
се отдаватъ отъ некои на глупавото вързване на техните 
крака, вследствие на което свободното движение на кръвьта 
се спира и растенето и здравето на цЬлото те.ю страда. 
РЬдко ли се случва, щото само некоя малка часть отъ крака 
да бжде повредена отъ навехване или ударъ, а целия кракъ 
или кълка да изгубва отъ това якостьта си и хранението си, 
и да започне да линее ? А колко по-големи несгоди можемъ 
да очакваме, когато гръдниятъ кошъ, въ който е поставено 
сърдцето, седалището на живота, бжде неестествено при
тиснато и нема нуждната свобода да се разширява както 
треба!

Храна.

§ 13. Колкото се отнася до храната, тя трЬба да бжде 
обикновена и проста. И азъ бихъ съветвалъ да не се дава 
на децата месо, докато сж още малки, или поне докато 
не станатъ две или три-годишни. Отъ това техното здраве 
би било по-добро и телосложението имъ по-здраво, както 
прЬзъ тези години, така и прЪзъ останалия имъ животъ. 
Азъ се боя обаче, че родителите едва ли биха се съгласили 
съ тоя съвЬтъ. тъй като те сами сж извратени отъ обичая да 
ядатъ много месо и биха, следователно, си помислили, както 
мислятъ и за себе си, че децата имъ биха умрЬли отъ гладъ, 
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ако не ядатъ поне два пжти въ день месо. Азъ съмъ увй- 
ренъ, че дЬцата биха изложили зжбите си на по-малка опас- 
ность и биха се освободили отъ много болести, когато сж 
малки и по този начинъ би се турило основа на едно здраво 
и силно телосложение, ако не имъ се претоварватъ толкова 
много стомасите и не имъ се дава никакъ месо презъ пър
вите три или четири години на живота имъ, а не както сега 
правятъ любещите майки и глупавите слугини.

Ако ли пъкъ мислятъ, че нашиятъ младъ джентлменъ не 
може безъ месо, то нека му се дава поне само единъ пжть 
на день и то само отъ единъ видъ на едно ядене, т. е. 
просто говеждо, овче, телешко и пр. безъ всякаква примесь 
и особено внимание да се обръща на това, щото той да яде 
колкото е възможно повече хлебъ, било само сухъ хлебъ 
или съ каквото и да е друго нещо, и каквото яде да го 
дъвче добре, щомъ е твърдо. Ние, англичаните, често 
пренебрегваме това, отъ което произлизатъ весмилане и 
други големи неудобства.

§ 14. Много сгодно е да се хранятъ децата на обедъ 
и вечерь съ млеко, млечна чорба или млечна каша и много 
други работи, които ние обичаме да готвимъ въ Англия. 
'Греба обаче да се внимава, щото всичките тези ястия да 
бждатъ сготвени просто, безъ никакви примеси и да имъ се 
туря съвсемъ малко захаръ, или по-добре никакъ; треба съ 
особена грижа да се избегватъ всички пиперливи неща и 
други подправки, които стоплюватъ кръвьта. 'Греба тъй сжщо 
да се туря твърде малко соль въ детските ястия и да ги 
не приучваме да ядатъ храни съ примамчивъ и добъръ вкусъ. 
Нашиятъ вкусъ привиква твърде лесно на така приготвени 
ястия, а пъкъ употребата на много соль причинява още 
и жажда, която има и други лоши последствия върху чо
вешкото тело. Струва ми се, че едно добро кжсче отъ добре 
изпеченъ и добре омесенъ черенъ хлебъ по некога съ, а 
по некога безъ масло или сирене би съставявало често най- 
добрата закуска за едно дете Азъ съмъ уверенъ, че такъва 
закуска е здрава и ще го направи толкова силенъ човекъ, 
както биха го направили и най-вкусните ястия; а пъкъ ако 
се приучичкъмъ такава закуска, тя ще му бхде толкова 
приятна, колкото каква и да е друга. Ако детето поиска да 
яде преди обйдъ или преди вечеря, не му давайте друго 
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освЪнъ сухъ хлЬбъ, защото, ако иска да яде отъ гладъ. а 
не отъ лакомство, то и сухъ хлЬбъ му стига, а пъкъ ако- 
не е гладно, то н-бма нужда и да яде. Това ще има двЪ 
добри последствия: първо детето ще привикне да обича да 
яде само хлебъ, тъй като, както вече казахъ, нашите вку
сове, както и стомасите ни, се задоволяватъ съ нещата на 
които сме ги приучили и второто добро последствие е, че 
нема да се научатъ да ядатъ повече, нито по-често, откол- 
кото природата изисква. Азъ мисля, че много хора, които 
не сж били такива по природа, ставатъ лакоми и ненаситни 
по привичка. Познавамъ въ некои страни хора, които не 
ядатъ повече отъ два пжти на день, а сж тъй здрави и яки, 
както сж други, на които стомасите отъ постояненъ навикъ 
ся ги приучили като будилници да ядатъ четири или петъ 
пхти на день. Римляните обикновенно не сж яли нищо до 
вечерята, а и тези, които сж яли повече отъ единъ пжть, ясти
ето имъ е било просто. Ония пъкъ, които сж имали обичай да за- 
кусватъ едни въ осемь, други въ десеть чеса, трети на плад
не, а некои и по-късно, никога не сж яли месо, ни
то пъкъ сж карали да имъ готвятъ нещо. Августь, когато е 
билъ пай-големия монархъ въ света, ни казва, че е изяж- 
далъ по едно кжсче сухъ хлебъ въ колата си и Сенека. въ 
83-то си писмо, като разказва какъ е живелъ, дори и кога
то е оилъ старъ и възрастьта му е позволявала да угажда 
на стомаха си, разправя, че ималъ обичай да изяжда по 
едно кжсче сухъ хлебъ за обедъ, безъ да седа на тра- 
трапеза, макаръ че състоянието му е позволявало да ижди- 
вява за по-добро ястие, ако здравето му е изисквало това, 
толкова, колкото и кой да билъ нашъ английски богаташъ. 
Така сж били възпитани мнозина отъ най-знаменитите хора 
въ света, а и младежите въ Римъ не сж чувствували недо- 
статъкъ отъ сила и живость на духа, защото сж яли само 
веднажъ на день. Ако ли случайно некой отъ техъ не е мо- 
гълъ да дочака вечерята, която, както вече казахъ, се е 
състояла отъ нЬкое определено ядене, то той се е задоволя- 
валъ само съ едно сухо кжсче хлебъ, съ малко грозде или 
друго подобно н^що, за да успокои стомаха си. Такъвъ видъ 
въздържание римляните сж броили толкова нуждно за здра
вето и за работата си, щото и разкошътъ, който се е все- 
лилъ между имъ, когато се обогатиха отъ завоеванията си и 
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користигЬ на източните народи, не е могълъ да премахне 
между тЪхъ навика да ядатъ повече отъ веднажъ на день; 
тъй че, даже и ония отъ тЪхъ, които се бЪха отказали отъ 
едноврЪмешната си ум'Ьренность въ яденето, и сж давали бо
гати банкети, не сж ги никогажъ започвали по-рано отъ 
вечерь. Да се слага трапеза, или да се дава угощение по
вече отъ веднажъ на день, се е считало тъй странно у тЪхъ, 
щото и въ времето на Юлия Цезаря броили за укорно, 
ако н^кой сед^лъ на трапеза преди зал^зване на слънцето. 
Ако се не бояхъ да ме не помислятъ за твърде строгъ, азъ 
бихъ казалъ, че е твърдЬ удобно, щото и на децата да се 
не дава нищо освЬнъ хлебъ за закуска. Не можете да си 
въобразите колко е велика силата на привичката и азъ при- 
писвамъ голяма часть отъ болестите въ Англия на туй, че 
се яде много месо, а твърде малко хлебъ.

ВрЪме за ядене.
§ 15. Колкото се касае за яденето на детето, азъ мисля, 

че най-добре би било, доколкото това би могло да става 
безъ нЬкое неудобство, да не му се дава да яде постоянно 
въ единъ и същи часъ, защото, когато то привикне да яде 
въ известни установени часове, стомахътъ му ще очаква 
храна въ назначения часъ и ще се раздразни, ако тоя часъ 
премине. Вследствие на това, детето ще почне да се сърди 
и дразни или пъкъ ще изнемощее отъ изгубване на апетитъ 
и неядене. Ето защо азъ мисля, че не треба да има по
стоянно определено врвме за закуска, обедъ и вечеря, но 
да се променя то почти всеки день. Ако ли пъкъ детето 
поиска да яде между закуската, обеда и вечерята, дайте му 
да яде, колчемъ то поиска, добъръ сухъ хлебъ. Ако некой 
си помисли, че тази диета е твърде строга, то нека знае, 
че едно дете, което по обедъ яде месо и на вечеря месна 
супа или друго подобно, никога не умира отъ гладъ, нито 
пъкъ отслабва, щомъ му се дава добъръ хлебъ и бира, ко
гато поиска. Следъ зрело разсъждение върху тоя способъ 
за хранене на детето, азъ го намирамъ за най-добъръ. Су
трешното време е обикновенно назначено за занимание, за 
което единъ препълненъ съ храна стомахъ не е способенъ, 
а сухиятъ хлебъ е по-добъръ отъ всека друга храна и е 
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по-малко тежъкъ. Който се грижи що-годЪ за ума и тЪлото 
на д-Ьтето си и не иска да го види глупаво и болнаво, не 
трЪба да позволява да му се препълва стомаха на закуска. 
Не мислете, че подобенъ способъ за хранене е неприличенъ 
за дйца отъ знатенъ родъ и добро състояние. ДобрЪ възпи- 
таниятъ чов^къ тр^ба да бжде отгледанъ по такъвъ начинъ, 
щото да е способенъ да носи оржжие и да бжде войникъ. 
ВсЬкой, който на тази възрасть възпитава сина си по начинъ, 
като че ли го е прЬдназначилъ да прекарва спокоенъ жи- 
вотъ въ голямо богатство, което мисли да му остави, той 
малко обръща внимание на прим^ритЪ, що вижда пргЬдъ себе 
си или на вЪка, въ който жив^емъ.

Питие.
§ 16. Детето тр1ба да пие само слаба бира и то да 

не му се дава тя никога между едно ядене и друго, а с.гЬдъ 
като е изяло едно кмсче х.тЬбъ. Причините, които ме ка- 
ратъ да настоявамъ на това сж сл^днигЬ:

§ 17. 1-о. Доколкото знамъ, най-много трески и сто
машни забо.тЬвания послйдватъ слгЬдъ пиене какво и да е 
питие, когато човЪкъ е сгорещенъ. Тъй че на едно Д'Ьте, 
твърд!; уморено и сгорещено отъ игране, не трЬба по ни- 
какъвъ начинъ да се дава да пие какво и да е питие, 
докато не изяде едно кмсче сухъ х.гЬбъ, а пъкъ, ако то 
не може да го изяде, и не му се даде да пие, то ще бжде 
принудено да търпи. По този начинъ може да се спечели 
вр^ме, за да се постопли бирата и тогава да му се даде да пие 
безъ опасность. Ако детето е твърд! разгорещено, то стопле
ната бира ще успокои по-лесно жаждата му; ако ли пъкъ 
не иска да пие топла бира, въздържанието нЬма да му по
вреди. ОсвЬнъ туй, това ще го научи да търпи, което н^що 
е отъ най-голЪма полза, както за здравето на тЪлото, така 
и за ума.

§ 18. 2-о. Като не му се позволява да пие безъ да 
яде, това ще го отучи отъ навика да държи постоянно 
чашата подъ носа си; тоя навикъ е начало и подготвяне 
къмъ пиянство. Често се случва, че хората огладн^ватъ и 
ожаднЪватъ въ известно вргЬме само по навикъ. Ако искате, 
можете да опитате това съ н^кое д^те, което не е при
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викнало да пие. Научете го да пие нощемъ и то ще по
чувствува такава необходимость отъ пиене, щото н-бма да. 
има възможность да спи безъ това. Понеже дойкитЪ обикно
вено усмиряватъ и приспиватъ плачливите деца чрЬзъ кър
мене, азъ мисля, че майките обикновено срещатъ мжчнотия 
да отучатъ децата си да сучатъ нощемъ, когато ги прибе- 
ратъ за пръвъ пжть отъ дойките. Вервайте, привичката пре
одолява, както денемъ тъй и нощемъ, и ако желаете да опи
тате това, то вие можете да научите всеко дете да пие на 
всекой часъ.

Веднажъ азъ живехъ въ една кжща. гдето, за да успо- 
коятъ едно плачливо дете, даваха му да пие щомъ то за
плачеше, тъй че то постоянно сучеше и пиеше, и макаръ че 
не можеше да говори, изпиваше въ двайсеть и четири часа 
повече отъ мене. Направете опитъ, когато пожелаете и ще 
се уверите, че можете да се опиете тъй лесно и съ слаба 
бира, както и съ силна, ако постоянно пиете. Най-гол4мото 
нЪщо, на което требва да се обръща внимание при възпи
танието на децата е навика, къмъ който вие ги приучите. 
и следователно, въ туй, както и въ всички други работи, не 
ги оставяйте да привикватъ къмъ работи продължението и 
увеличението на които вие не бихте желали. Най-удобно за 
здравето и трезвостьта е да се пие не повече, отколкото 
естествената жажда го изисква и оня, който не яде солено 
месо и не пие силни пития, рЬдко ожаднява между едно и 
друго ядене, освЬнъ, ако е привикналъ на такова ненавре
менно пиене.

§ 19. Преди всичко внимавайте много, щото детето 
твърде редко или по-добре никога да не вкусва вино или 
силно питие. Въ Англия много обикновено нещо е да даватъ 
на децата да пиятъ, безъ да помислятъ, че нема нищо по- 
врЬдително за техъ отъ това. За това децата никога не 
треба да пиятъ силни пития, освенъ когато е необходимо, 
като лекарство и когато докторътъ го предпише. Треба да 
се наолюдаватъ твърде отъ близо слугите и твърде строго 
да се наказватъ, когато те престжпятъ това правило. Тези 
прости хора, като намиратъ приятно развлечение въ силните 
напитки, сж винаги наклонни да даватъ на дЬцата това, що 
те. сами най-много обичатъ и, като виждатъ, че те сами се 
развеселяватъ отъ това, глупаво мислятъ, че и на детето 
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нгЬма да принесе никаква врЬда. ЧрЬба наи-внимателно да се 
сл^ди за туй и да се предпазва съ всичкото изкуство и 
усърдие, каквито чов!къ може да употрЬби. Но нищо дру
го не е въ състояние да положи по-здрава основа на 
злото, както за т!лото, така и за ума, колкото приучването 
на д!цата къмъ силни напитки, а найвече да пиятъ на 
особено съ слугитЬ.

Плодове.
§ 20. Плодовет! съставятъ единъ отъ най-мъчнит! от- 

дЬли, когато се говори за здравето, особено за датското. 
Нашит! прародители се лишили отъ рая зарадъ т!хъ; не е 
следователно чудно, че и д!цата не могатъ да устоятъ на 
изкушението, макаръ това да имъ костува здравето. За уреж
дането на тоя въпросъ не може да има никакво общо пра
вило. Азъ никакъ не съмъ съгласенъ съ мнЬнията на ония, 
които биха желали, децата да се въздържатъ съвс!мъ отъ 
ядене плодове, чр!зъ което т! постигатъ само туй, че 
ги правятъ да ставатъ още по-настървени къмъ тЬхъ и да 
ядатъ и добро и лошо, и зр!ло и незрЬло, —— съ една дума 
всичко, което и когато имъ попадне. Мисля, че дЬцата грЬ 
ба да се въздържатъ съвсЬмъ отъ ядене дини, праскови, 
повечето видове сливи и разни видове грозде, които растагъ 
въ Англия, тъй като т! иматъ твърд! привл!кателенъ вкусъ, 
а сокътъ имъ е твърд! вр!дителенъ за здравето; най-добр! 
би било, ако има възможностъ, да ги не виждатъ никога 
и да не знаятъ дори за съществуването имъ. Струва ми се 
обаче, че би могло съвс/Ьмъ безопасно да имъ се позволява 
да ядатъ, и то достатъчно изобилно, ягоди, череши, кжпини 
или френско грозде (сштагИз) стига да се спазватъ слЪднитЪ 
предпазителни мгЬрки I 1-о не сл'Ьдъ ядене, както ние обикно 
вено правимъ, когато стомахътъ е вече пъленъ съ друга храна, 
но по-рано, или пъкъ между едно ядене и друго, и да се 
даватъ на дгЬцата за закуска. 2-о. Да се яде заедно съ тЬзи 
плодове и хлебъ. 3-о. Да бвдатъ съвс^мъ зр^ли. Ако се 
ядатъ така, Мисля, че т'Ь сх повече полезни, отколкото 
вргЬдни за здравето ни. Понеже л’кгнигЬ плодове сх сгодни 
за горещото вр^ме, прЬзъ което зр!>ятъ и разхлаждатъ из- 
мхченитгЬ ни и умор^ритД*  отъ горещина! а стомаси, азъ не

МММЬЛМху възпитанието 2-
г т 1 . 11; О т & К А | \

РУСЕ ____ |
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начипи за 
нам*ри,  и 
т*хъ.

изглеждатъ мекушави 
.което не трЬба 

се касае до съня, то 
искатъ, 

здравето

ще бжда толкова строга, като се касае за тРдъ както това 
правни. II .Кои родители, които запррщаватъ на яйцата си 
а ялата съвсРмъ такива плодове " вмРсто да „мъ Твага 

'м-Ьрепо количество, което би ги задоволило. Това запиРше 
ние кара дРцата, косато му иаиррятъ врРмето, или косато 
могатъ да подкупятъ нРкой слуга, да задоволявате, лакомството 
си съ каквито гиилости имъ се поиаднатъ „ ядага докато 
пр-Ьтоварятъ стомасит*  си А ’ д0к'110
мпга Съвс'кмъ узрЬли и обРани отъ по-рано ябълки и круши 
могатъ, мисля, да се даватъ на децата въ вс*ко  вр*ме  Ри въ 
сХ, ,7 :„,Г’еСТ0; МОбЯО
/1“ : НИКОга не сж принасяли вр*да  комуто и да било,

«езъ за±Ц1еХ“'ВР""- М“СЛЯ “Щ"’ плодов^
захарь, сжщо така сж здрава храна. Колкото се касае 

обаче, до развит*  сладка отъ плодове, каквито и да бмдатъ’ 
О Т|, 1РМа да се изб*гватъ,  защото не е лесно да се каже’ 

т зи сладка кому причиняватъ повече вр*да : на ония които 
в^ТазъТъм? °Н* К0ЙТ° ГИ ПРИГОТВЯ- Т4зи сладка съста- 
вява1ъ, азъ съмъ ув*ренъ  въ това, единъ отъ най-безумнит*  

харчене пари, каквито лекомислието може да из- 
затова нека оставимъ женит*  да се занимаватъ съ

Сънътъ у д-Ьцата.
§ -1. Отъ всичкит*  Н*ща,  които г 

И женствени, съньтъ е едничкото н*що  
да се запрЬщава на д-Ьцата. И когато

да се оставятъ да спятъ доколкото см 
тъй като нищо друго не спомага за растенето и 
■13 Дрцата толкова, колкото съньтъ. Единственото нРщо 
на което трРба да се обръща внимание въ случая е ирЪъ 
кое врРме отъ двайсеть и четиритР часа т4 тр4ба да спяга 
а това може лесно да се р-Рши. като се каже само че е 
много полезно за тйъ да привйкватъ да ставатъ рано зарань 
И дРиствителпо, нищо „е е по-добро за здравето отъ ?ова 
и които още отъ дРтипство привикне да става рано безъ 
полезното РпР^е о™ Я1”а ! би’ когато с™е мяжъ, най- 
лег от \ -о Т°Та С" ВЪ Др4мане " л“е"е из
летното. Ако викаме дРщата да ставатъ сутрин,, рано, то
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ютъ само себе се разбира, че те треба да легатъ вечерь 
•0 врЬме, съ което ще привикнатъ да избкгватъ нездра
вите и опасни часове на невъздържность, каквито сж ве
черните. И действително, ония които привикнатъ да легатъ 
на време, редко се предаватъ на нередовенъ животъ. Не 
искамъ съ това да кажа, че синъ ви, когато порастне, ни
кога нс тргЬба да бъде между приятели с.тЬдъ осемь часа, 
нито пъкъ да прекарва въ разговоръ съ другари прЬдъ чаша 
вино до полунощь, а казвамъ само, че ако по такъвъ начинъ 
постъпваме съ децата си, когато съ малки, и ги приучимъ, 
колкото се може, да не бъдатъ наклонни къмъ късното сто- 
ене, то този навикъ ще ги накара често да избегватъ и 
твърде редко да предлагатъ нощни гуляния. Ако даже 
предположимъ, че съ това нема да се достигне такъвъ ре- 
зултатъ и че модата и дружината ще надделеятъ и ги на- 
каратъ да прекарватъ живота си тъй, както го прекарватъ 
другите следъ двадесеть годишната си възраст ь, ю все ще 
си струва времето и трудътъ, да ги приучимъ да ставатъ рано 
и да легатъ рано, за запазване и подобрение на сегашното 
си здраве и поради други сгоди.

Казахъ, че на децата треба да се дава възможность 
да спятъ, колкото си искатъ, когато сж малки, но съ това 
не искамъ да кажа, че туй треба да се продължава все така 
и да имъ се позволява да се излежаватъ лениво въ леглата 
си, когато станатъ и по-големи. Не може обаче да се опре
дели точно, дали ограничението на съня трЬба да започне 
отъ седмата или десета годишна възрасть, или което и да е 
друго време, защото треба да се»гледа на техния темпера- 
ментъ, сила и телосложение, понЬкога между седмата и че
тиринадесетата година, мисля, е врЬме. ако тк сж големи 
любители на леглата си, да се започне ограничението посте
пенно и да се докара до осемь часовъ сънь, което обикно
вено се смета достатъчна почивка за здрави, възрастни хора. 
Ако приучите детето, което впрочемъ сте длъжни да направите, 
да става постоянно много рано зарань, то наклонностьта му 
да се излежава дълго време въ леглото ще се изгуби, и по- 
вечето отъ децата ще бждатъ наклонни да скратятъ сами 
това време, поради желанието имъ да се веселятъ вечерь 
съ дружина. Истина е, че ако се оставятъ безъ никакъв ь 
надзоръ, те ще гледатъ да го наваксатъ зарань, ала юва
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не трЪба по никой начинъ да имъ се позволява. Тр^ба по- 
стоянно да се викатъ сутрина и да се заставятъ да ставатъ 
въ опр^д^ленъ раненъ часъ. При разбужданото имъ обаче 
тргЬба да се внимава много да не става то изведнажъ, нито 
съ високъ или пронизителенъ гласъ, или да се прави н^кой 
внезапенъ и силенъ шумъ. Това често изплашва децата и 
имъ докарва голяма вреда. И наистина, кой ли не би се 
разгревожилъ, ако бжде внезапно и тревожно разбуденъ отъ 
дълбокъ сънь? Когато треба да се разбуди детето отъ. 
сънь, бждете винаги внимателни и започвайте съ низко по
викване и легко подръпване, та по такъвъ начинъ да го раз
будите постепенно, като употребявате кротки думи и отно
шения, докато дойде съвеЬмъ на себе си и. като започне 
да се облача, да сте уверени, че съвършено се е разбудило. 
Самото разбуждане отъ сънь, по какъвто и мегкъ начинъ да 
стане, все е мъчително за детето; следователно внимавайте 
да не прибавите и друго безпокойство къмъ това измъчване, 
особено такова нещо, което би го изплашило.

Легло.
§ 22, Нека леглото на детето бжде твърдо и подо- 

бре отъ памукъ, отколкото отъ перошина. Твърдото легло 
усилва членовете, когато, напротивъ, навикътъ да се зара- 
вятъ вейка нощь въ перошина, разстройва и прави телото 
мекошаво, поради което се появяватъ слабости, които чес
то биватъ предтеча на ранна смръть. Освенъ това, когато 
бжбреците се завиватъ съ твърде топли покривки, въ техъ 
често се появява пикоченъ камъкъ; на твърде меката перо- 
шина се дължатъ и много други разстройства, а особено 
нежно и слабо телосложение, което е кореньтъ на всички тйзи 
разстройства. При туй, който е привикналъ на твърдо легло 
въ кжщи, може да б&де уверенъ, че нЬма да се лиши отъ 
сънь, който толкова много'*му  е нуженъ въ време на пжту- 
ване, затуй, че не може да намери мегко легло и че въз
главниците му не били турени както треба. Ето защо 
азъ мисля, че не би било безцелно да се постила леглото 
на детето по разни начини, т. е. понекога да му се туря 
главата по-нависоко, за да се приучи да не чувствува всека 
малка промйна, каквато непременно ще срещне по-после въ



ДЪлъ 1. Физическо възпитание. 21

живота си, понеже то не всякога ще може да лежи на 
леглото си въ кжщи, нито пъкъ може да очаква слугинята 
да му тури всЬко нещо на местото и да го завие съ топли 
покривки. Съньтъ е най-голЬмото лекарство на природата. 
Който се лишава отъ това лекарство, ще страда, и който 
взима това лекарство само съ майчината си хубава позла
тена чаша, а не и въ дървена паница, бива много нещастенъ. 
Който може да спи здраво, било въ мегко легло или на 
лгки дъски, той пие отъ това лекарство. Въ случая само 
■съньтъ е най-необходимото нГ>що.

3 а п о р ъ.

§ 23. Има още едно нещо, което влияе много върху 
човешкото здраве, а това е редовното ходене повънъ. Хора 
съ разслабени стомаси р^дко биватъ съ здравъ умъ и ягко 
телосложение. Лекуването, обаче, на този недхгъ, било чрезъ 
диета или лекове, е много по-лесно, отколкото противното, 
т. е. запорътъ. та затова нема нужда да се говори за него, 
тъй като, ако той започне да заплашва съ продължител- 
ностьта или съ силата си, той принуждава човТ.ка да при
бегне скоро и по нЬкой пмть даже твърде скоро до лекарь, 
а пъкъ, ако ли баде умеренъ или кратковремененъ, най-добре 
е въобще да се остави на природата. Отъ друга страна пъкъ, 
запорътъ има много опасни последици и много по-мжчно 
се лекува съ лекарства. Очистителните, които по видимом\ 
принасятъ облегчение, въобще увеличаватъ злото отколкото, 
да го премахнатъ.

§ 24. Понеже имахъ особена причина да изследвамъ 
това разстройство и като не намЪрихъ изъ книгите л! къ за 
него, почнахъ да разсжждавамъ самъ, като вЬрвахъ, че ние 
можемъ да направимъ въ телото си по-голЬми промени, от
колкото лекарствата могатъ да направятъ, стига да нопм- 
пимъ правилно и рационално.

1. И така азъ разсмдихъ, че излизането повънъ е по 
причина на известни движения въ телото, а особено на пе- 
ристалтическото движение на червата.

2. Следъ това разсмдихъ, че много движения, които не 
сх съвсемъ доброволни, могатъ, при все това, съ постоянно 
напрегане, да се обърнатъ въ привичка, ако се положи ста
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рание да се възбдждатъ те правилно и редовно въ извест
но време.

3. Като бехъ наблюдавалъ, че некои хора, следъ из- 
пушване лула тютюнь подиръ вечеря, винаги следъ това хо
деха повънъ, азъ почнахъ да си мисля, дали това не е по- 
скоро отъ привичка, отколкото отъ тютюня, или поне, ако 
е следствие отъ тютюня, далито не беше за туй, че тютю- 
ньтъ причиняваше силно движение въ червата, отколкото по
ради некои негови разслабителни свойства; понеже въ та- 
къвъ случай тютюньтъ би произвелъ други действия.

Като се хвЬрихъ по тоя начинъ, че е възможно да 
става изпражнението поради приучване, оставаше ми да из- 
намеря какви биха били най-добрите средства за постигане- 
цельта.

4. Помпслихъ си тогава, че, ако човекъ, следъ първото 
си ядене зарань, се помжчи тутакси да отиде повънъ и ако 
това прави ежедневно безъ прекжсване, би могълъ най-после, 
следъ известно време да успее да го преобърне въ привичка.

§ 25. Причините, които ме накараха да избера туй 
време, беха:

1. Понеже тогава стомахътъ, като празенъ, ако приема 
пекаква приятна храна (азъ никога не бихъ съветвалъ не~ 
кого, освенъ въ случай на необходимость, да яде онова, 
което не обича и когато му се не яде), е способенъ да 
притисне храната чрезъ силното свиване на мускулите, 
което свиване може по всека вероятность да се продължи 
дори до червата и по такъвъ начинъ да усили перисталти- 
ческото имъ движение, както това става при коликите, дето 
обратното движение, като започне дето и да е отдолу се 
продължава по цЬлото продължение на червата и кара дори 
и стомахътъ да се подчинява на това неправилно движение.

2. Защото, когато човекъ яде, той обикновено преста
ва да работи мислено, и животншпгъ духове ) свободни 
отъ друга работа се съсредоточаватъ по-силно въ долната 
часть на търбуха и съ това спомагатъ, за да се постигне 
искавиятъ резултатъ.

1

2) ТПе 8риЙ8 — въ XVII. вЪкъ въ 
наричали животни духове нЪкои тайнствени 
душата упражнява върху тЪлото, или тЪлото

медицината и философията С/К 
действия, които мислили, че 

върху душата. БЪл. пр.
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3. Защото, когато човекъ има свободно време да яде, 
то ще има и свободно време да отиде по нужда, когато, 
иначе, по причина на разнообразието на човешките работи 
и приключения, не би било възможно да се определи за 
това извЪстенъ часъ, съ което и привичката би се изгубила; 
а пъкъ, понеже здравиятъ човекъ рЬдко пропуска да яде поне 
веднажъ на день, макаръ не въ единъ и сжщи часъ, то може 
да запази и привичката.

§ 26. На гЬзи основания се започнаха опитите, и азъ 
мога да уверя, че не съмъ видЪлъ ни едного, който посто
янно се е придържалъ о това правило и се е грижелъ да 
отива постоянно въ нуждника, сл-Ьдъ първото си ядене, въ 
което време и да става то, било че е осЬщалъ нужда или 
не, и се е старалъ да предизвика природата да изпълни 
длъжностьта си, да не е придобилъ слЪдъ нЬколко месеца 
желания резултатъ и да не е усвоилъ такава редовна при
вичка, щото рЪдко да не е ходилъ по нужда слЪдъ пър
вото си ядене, освйнъ ако това е било по собствена негова 
небрЪжность. УвЪренъ съмъ, че природата не ще откаже 
никога да изпълне своята длъжность, стига човекъ да на
прави нужднигЬ усилия, билъ той принуденъ или не за това.

§ 27. Азъ бихъ следователно съветвалъ да се заставя 
детето да върши това всеки день, веднага щомъ свърши за- 
закуската си. Турете го да седне на столчето, за да мисли, 
че отъ неговата воля зависи да очисти стомаха си, както 
и да го напълни, и нека не се дава нито нему, нито на 
слугинята да мислятъ, че това не е така. П ако се принуди 
детето да прави това, като не му се позволява да играе, 
докато не е направило това, или да му се не дава да яде 
пакъ, докато не е излезло повънъ, или поне докато не се 
е опитало, до колкото може, то не се съмнявамъ, че въ 
кмсо време това ще стане съвсемъ естествено за него. Има 
причини да се предполага, че понеже децата см обикновено 
предадени твърде много на игрите и малко искатъ да зна- 
ятъ за друго нещо, то те лесно пропускатъ подканванията 
на природата, когато тя не ги принуждава силно и като 
пренебрегватъ по такъвъ начинъ навременното подканване, 
постепенно придобиватъ запоръ. Ето защо азъ не само вер- 
вамъ, но и мога да твърдя, че запорътъ може да се из
лекува по тоя начинъ, понеже имахъ случай да видя едно
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дЬте, което привикна да ходи редовно повънъ всека зарань, 
с.тЬдъ закуската си, подиръ няколко врЗшешно практикуване 
на този методъ.

§ 28. Оставямъ на възрастните хора да направятъ 
опитъ съ себе си, ако го вамиратъ за удобно. При все това, 
не мога да не кажа, като си помисля, колко големи злини 
произлизатъ отъ туй, д’Ьто човекъ не ходи редовно повънъ, 
че едва ли знамъ нТщо което да спомага повече за здравето 
па човека, отколкото редовното очистване. Да се отива повънъ 
веднажъ въ двадесеть и четири часа, мисля, е достатъчно, и 
никой, струва ми се, не ще каже, че това е много. Изле
куването па застарелъ и вкорененъ запоръ може да се до
спи не съ посочения отъ мене способъ, безъ да се прибегва 
до никакви лекарства, които обикновено се оказватъ съвсемъ 
недействителни.

За лекарствата.
§ 2!). 1ова е всичко, съ което имамъ да безпокоя чи

тателя, досежно отгледването на детето при обикновения 
ходъ на неговото здраве. Може би отъ мене се очаква 
да посоча некои наставления за употребата на лекарства 
за предпазване отъ болести. Азъ мога обаче да дамъ само 
едно наставление, което искамъ да се спазва свето и то 
е: никога да се не даватъ на децата каквито и да било 
предпазителни лекарства. Изпълнението на дадените вече 
отъ мене съвети, мисля, ще направи това по-добре, от
колкото разните дамски подкрепителни пития или аптекарски 
лекарства Съветвамъ ви да отбегвате съ големо внима- 
ние 11. !и средства, за да не би, вместо да предвардите, 
да предизвикате болестите. Така схщо не треба да се да
ватъ на децата лекарства при всеко най-малко неразполо
жение, или да се вика лекарьтъ, особено ако последпиятъ е 
н!.кой припренъ човекъ, който веднага ще напълни прозор
ците ви съ аптечни стъкла, а стомасите съ медикаменти. По 
оезопасно е да се предоставятъ те па природата, отколкото 
да се пр1,даватъ въ ржцЬте на човекъ, който само бърза да 
лекува, или който мисли, че при обикновени неразположения, 
диетата, или ве.кой другъ приблизително като нея режимъ, 
не е въ случая най-доброто лекарство. Моята опитность и 
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размишленията, които съмъ правилъ върху това, ме каратъ 
да дойда до заключение, че нежното датско телосложение 
требва да се лЬкува колкото е възможно по-малко и само 
колкото абсолутната необходнмость на случая го изисква. Мал
ко настой отъ червенъ макъ въ дестилирана вода, която е ис
тинската стомашна вода, при почивка и въздържание отъ 
месо, често туря край на много разстройства въ началото, 
които, съ твърде прибързано употребение на лекарства, би
ха могли да се преобърнатъ въ силни болести. Ако това 
обикновено лекуване не спре растещата болка и не й по
пречи да се преобърне въ сжщинска болесть, треба тогава 
да се прибегне до съвета на некой здравомислещъ и п]И>д- 
пазливъ лекарь. Надевамъ се, че въ тоя случаи лесно ще 
ме поверватъ и не предполагамъ, че некой ще намери по- 
водъ да се съмнева въ съвета на единъ човЬкъ, койго е 
посветилъ известно време да се занимава съ медицината, 
когато този човекъ ви съветва да не бързате съ даване 
лекарства и съ викане лекари.

§ 30. И така, азъ свършихъ съ това, що се касае 
до телото и телесното здраве и което се свежда въ след
ното малко и лесно изпълнимо правило: „Изобиленъ отво- 
ренъ въздухъ, упражнение и сънь, проста храна, никакво 
вино или силни напитки и съвсемъ малко, или никакви ле
карства; не твърде топло и лесно облЬкло; осооено да се 
държатъ краката и главата студени и краката да се при- 
учватъ често на студена вода и влага.

Д^ЛЪ II (31-42).

За ума.

§ 31. Щомъ се взематъ нуждайте мерки да се държи 
телото здраво и силно, за да може то да се покорява на ума 
и да изпълнява заповедите му, следващето и главно н4що, ко
ето треба да се направи е: да се даде правилно направле
ние на ума. за да може том да ожде всекога разположенъ 
да върши само онова, що съответствува на достойнството 
и превъзходството на едно разумно създание.
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§ 32. Ако е в^рно това, що се каза въ началото на 
т4зи разсъждения, въ което азъ впрочемъ никакъ не се съм- 
н^вамъ, а именно, че разликата въ постъпките и способнос
тите на хората се дължи главно на техното възпитание, 
отколкото на каквото и да е друго нещо, то ние сме въ 
правото си да дойдемъ до заключение, че треба да се полага 
най-големо старание за образованието на детския умъ и за 
посеване у него, колкото е възможно по-рано, такива на
клонности, влиянието на които ще се отрази на целия имъ 
по-нататашенъ животъ, понеже споредъ делата имъ ще ги 
хвалятъ или порицаватъ и, въ случай на некоя лоша постъп
ка, общественото мнение ще каже, че тя е извършена поради 
лошо възпитание.

§ 33. Както телесното здраве лежи главно въ способ- 
ностьта да се пренасятъ несгоди, така също е и съ ума. 
Началото и основата на всекаква добродетель и достойнство 
е въ умението да побеждава човекъ своите желания, да 
противостои на наклонностите си и да следва чисто и просто 
онова, което разумътъ му диктува за най-добро, макаръ и 
стремежите му да клонятъ на друга страна.

Навременно поправяне.
§ 34. Големата грешка, която съмъ забележилъ при 

възпитанието на децата е, че хората не се загрижватъ 
за туй на време и не приучватъ децата си къмъ дисциплина 
и разумъ въ онуй именно време, когато умътъ имъ е най- 
неженъ и може твърде лесно да се наклони къмъ една или 
друга страна. Наистина, природата твърде разумно е все 
.тила въ сръдцата на родителите любовь къмъ децата имъ; 
но ако разумътъ не ограничи тази естествена привързаность, 
то тя лесно може да се преобърне въ страсть. Родителите 
обичатъ рожбите си, и това е техна длъжность, но, заедно 
съ това, те често галятъ и недостатъците имъ. По техното 
мнение, децата не треба да се дразнятъ, а трЬба да се 
оставятъ да вършатъ каквото си искатъ и, понеже въ де
тинството си тЬ не съ способни за големи пороци, то ро
дителите, си въобразяватъ, че могатъ безопасно да се отна- 
сятъ снизходително къмъ малките имъ слабости и се заба- 
вяватъ сами съ ония мили капризи, които, по техно мнение
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съвсймъ свойствени на тая невинна възрасть. При все 
това Солонъ твърде добре е отговорилъ на единъ такъвъ 
нЪженъ баща, който не давалъ да се накаже синъ му за 
една лоша постъпка, която оправдалъ, като казвалъ, че била 
дребна работа. „Да, това е дреона работа, но привичката 
никакъ не е дребна работа , отговорилъ Солонъ.

§ 35. Разглезеното дете удря, бие, произнася лоши 
думи, иска да му се даде онова, за което плаче и върши 
каквото му е угодно. Това, споредъ нТкон родители, нищо 
не значало *, те не знаятъ ооаче, че съ такова гал с не и 
глезене извращаватъ началата, които природата е поса
дила въ децата имъ и се чудятъ отпосле, когато почнатъ 
да пиятъ горчивата вода, източникътъ на която те сами сх 
отровили. 11 наистина, когато децата поотраснатъ и станатъ 
доста големи, за да могатъ родителите имъ, как го и по на- 
прежъ, да ги глезятъ и да се забавяватъ съ техъ, като 
съ играчки и когато заедно съ тЬхъ пораствагъ и лошит е 
имъ привички, то тогава родителите започватъ да се оплак- 
ватъ, че дечурлигата имъ станали своенравни и развалени, 
и негодуватъ, като ги гледатъ тъй вироглави и съ такива 
лоши наклонности, които те сами сх посадили и насръдчавали 
въ техъ; и тогава, когато, може би, е вече късно, биха 
много желали да изтръгнатъ ония лоши треви, що сх по
сеяли съ собствените си рхце и които сега сх пуснали 
много дълбоки корени, за да бхдатъ лесно изтръгнати. Ако 
детето е привикнало да му се изпълнява волята въ всичко, 
още когато е ходило по риза, то какво има чудно въ туй, 
че иска и сега, и настоява на схщото, когато е започнало 
да носи панталони? Наистина, колкото повече детето от- 
раства, възрастьта му изтъква по-нагледно неговитЬ недо
статъци, тъй че, малко родители има тъй слепи, за да ги не 
видятъ и тъй безчуствени за да не почувствуватъ лошите 
последици на собственото си снизхождение. Ако детето е 
привикнало да върши всичко, каквото му е угодно и се е 
качило па главата на слугинята, пркди да започне да ходи 
и говори; ако се е научило да заповедва на родителите си, 
откато едва е започнало да бръщолеви, то защо сега, когато 
е пораствало, когато е станало по-силно и по-умно, откол 
кото е било по-рано, защо сега изведнажъ да бхде стеснено 
и обуздано ? За какво, на седмата, четиринадесетата, или два-
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десеть годишната си възрасти да изгуби то привилегията, 
която снизходителността на родителите му дотогава му е 
позволявала въ такива широки размери? Направете опитъ 
съ п^кое куче, нйкой конь, или каквото и да е друго жи
вотно и ще видите, дали е лесно да се поправятъ отпосле 
лошите и вироглави привички, на които то е навикнало още 
отъ малко. А между това, ни едно отъ тези създания не сж 
тъй вироглави и горделиви, или пъкъ тъй наклонни да бж- 
датъ господари на себе си и на другите, както е човекътъ.

§ 36. Ние сме изобщо доста хитри, за да почнемъ съ 
тЬзи животни, докато те сж още много млади и да ги дре
сираме на време, щомъ работата е да ги направимъ полезни 
и до»ри за себе си; а само по отношение на нашите соб
ствени рожби пренебрегваме това и, слЬдъ като ги па- 
правимъ лоши дЬца, имаме безумието да се надеваме, 
че отъ техъ ще излезатъ добри хора. Ако всеки пжть, 
щомъ детето пожелае конфети или грозде, му даваме на 
драго сръдце, за да не го оставяме да плаче, или да се 
сърди, то какво основание имаме, да искаме отъ него 
да се отказва, кога порасте, отъ удовлетворението па сво
ите страсти, ако те го влекатъ къмъ вино или жени? Това 
сж сжщо такива предмети, способни да възбуждатъ желание 
на двадесеть и първата или повече годишна възрасть, както 
сж били и ония неща, за които то е плакало, кога е било 
дете. Злото не е въ туй, че човекъ има желания, съответ
ни на известна възрасть, а е въ умението да подчинява 
тези желания на правилата и. въздържанието на разума: 
разликата не е въ туй, да имаме или да немаме известни 
желания, но въ силата да ги управяваме и да се отказ
ваме отъ техъ, когато искаме. Който не е привикналъ да 
подчинява волята си на разума на другите, кога е младъ, 
едва ли ще слуша съветите на собствения си разумъ и едва 
ли ще се подчинява, когато дойде на оная възрасть, когато ще 
може да се ползува отъ техъ; а пъкъ не е мжчно да се 
предвиди, какво ще излезе отъ такъвъ човекъ.

§ 3 7. Тези сж грешките, въ които изпадатъ обикновено 
и ония дори, които пагледъ много се стараятъ за въз
питанието на децата си. Но ако погледнемъ въобще на 
начина, по който се възпитаватъ децата, то намъ не ще 
остане освенъ да се удивляваме за дето, посрЬдъ големата 
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развала на правите, отъ която целиятъ свЬтъ се оплаква, сж 
останали още въ света н'Ькои следи отъ добродетели. И на
истина, азъ бихъ желалъ да знамъ, да ли може да се посочи 
поне на едипъ порокъ, на който самите родители, или т^зи 
които сж били около децата, не сж посадили сЬмето въ душа
та имъ, щомъ като тя е станала способна да ги възприема. 
Не искамъ да кажа тука за примерите, които родителите да- 
ватъ, и образците, които изтъкватъ пркдъ тЬхъ, — нещо са
мо по себе си достатъчно насърдчително, но говоря за туй, 
дето направо ги учатъ на пороци и ги отклоняватъ отъ 
патя на добродетельта. Преди още да почнатъ да ходятъ, 
приучватъ ги вече на насилие, отмъщение и жестокость. 
„Удари ме, за да го ударя и азъ“, е единъ урокъ, който 
повечето деца слушатъ всеки день: и това се смета за нищо, 
понеже детинските ржце нематъ достатъчно сила да причи- 
нятъ некаква болка. Но питамъ ви: не развращава ли то
ва техния умъ ? Не е ли то пжть къмъ насилие и жесто 
кость? И ако те бждатъ научени отъ малки да удрятъ и 
биятъ другите съ помощьта на чуждите ржце и да < е рад- 
ватъ при вида на чуждото страдание, което тЬ сами сж 
нанесли, не сж ли подготвятъ съ това да вършатъ сж- 
щото и по-сетне, когато ще бждатъ доста силни да нака- 
ратъ да се почувствува тежестьта на юмрука имъ и да на- 
нисатъ удари съ некоя определена ц§ль ?

Облеклото на човЬка, назначението на което е да <л\- 
жи за скромность, топлина и прикритие, става, благодарение 
на глупостьта, или порочностьта на родителите, предметъ за 
съвсемъ друго назначение; отъ него правятъ предметъ на 
суета и надменность. На детето се внушава страсть къмъ 
новъ некой костюмъ за туй, че той билъ красивъ; и когато 
некое малко момиче бжде накичено съ новата си рокля и 
вчесано по модата, то нима майката не учи съ това детето 
си да се възхищава отъ себе си, като почне да I о гали и 
да го нарича : „малката ми царичка , „милата ми княгиня»? 
По такъвъ начинъ малките се научватъ да се гордЬятъ съ 
дрехите си, преди да могатъ да ги обличатъ сами. А пъкъ 
защо да не продължаватъ и по-нататъкъ да ценятъ себе си 
за туй външно модно изящество, създадено отъ дрехаря или 
модистката, когато родителите имъ тъй отъ рано сж ги на
учили на това?
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5 чатъ малките момченца на лъжи, разни двусмилености 
и извинения, малко различаващи се отъ лъжата, а на чираци 
и дйца пр'Ьпоржчватъ сжщитЪ тЬзи неща, стига т'Ь да ста- 
ватъ за въ полза на господарите или родителите. Ами не 
помислюватъ ли си гЪзи хора, че онова дете, което вижда, 
какъ се допуска и даже насърдчава нарушението на исти
ната, когато това става за въ полза на благочестивия госпо- 
дарь, ще поиска и то да използва за себе си тази приви
легия, когато тя бмде за въ неговъ интересъ? Само бЪд- 
ностьта не позволява на нЪкои родители, които нЪматъ дос
татъчно състояние, да насръдчаватъ невъздържаности въ 
дъцата си, и да ги тжпчатъ съ разни ястия, като ги каратъ 
да пиятъ и ядатъ повече, отколкото е необходимо; но и те, 
когато намЬрятъ предъ себе си изобилие и възможность да 
удовлетворятъ желанието си, почватъ да доказватъ съ при
мерите си, че не въздържание и отвращение отъ пиянство и 
лакомство ги е карало да се въздържатъ, а немането на сред
ства. А погледнемъ ли въ кжщите на ония, които иматъ мал
ко по-добро състояние, ще видимъ, че на яденето и пие
нето тамъ гледатъ като на най-главно нещо и като на големо 
щастие въ живота и сметатъ за небрежность. ако децата не се 
оставятъ да споделятъ това щастие. Натжпкватъ имъ стомаси
те съ разни соуси и други храни, преправени съ помощьта 
па готварското изкуство, когато вече стомасите имъ сж пре
пълнени и тогава, отъ страхъ да не би стомахътъ имъ да 
бжде прЬтоваренъ, намиратъ предлогъ да имъ дадатъ и 
чаша вино, ужъ за да спомогнатъ за смилането, макаръ че 
това служи да го претовари още повече.

Ако малкото господарче е малко неразположено, първиятъ 
въпросъ, който му се задава е: „какво искашъ да си по- 
хапнешъ, пиленце ? Какво да ти дамъ да ядешъ“ ? И започватъ 
да 1о каратъ да яде и пие, и всички въ кжщи се чудятъ, 
какво деликатно и вкусно да намерятъ, за да надвиятъ 
естественото отсжтствие на - апетита, което природата тъй 
мждро изпраща при началото на всека болесть като преч
ка за нейното развитие, за да бжде стомахътъ по такъвъ 
начинъ освободенъ отъ обикновената работа за смилане на 
новия тбваръ и да може да употреби всичките си сили, за 
да поправи и надделее на вредните сокове.
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Но дори и въ случай, че децата сж тъй честити, за 
да не ги допускатъ до излишествата на трапезите и имъ 
даватъ само проста и обикновена храна, то и тамъ е твърде 
трудно да се прЪдпазятъ те отъ заразата, която отравя 
ума; тъй като, докато те се намиратъ въ ржцЪгЬ на въз
питателя си, здравето имъ може да бжде донекжде га
рантирано, но наклонностите имъ не могатъ да се избавятъ 
отъ онези уроци на епикурейство, които отвсЬкжде имъ се 
даватъ. Цената, която всички придаватъ на хубавото ядене, 
служи само за успешенъ потикъ на естествената наклон- 
ность на човека да обикне скоро трапеза съ хубави ястия 
и да възбуди у него желание да прави разноски за такава 
трапеза. Това всички наричатъ «хубаво живеене», дори и 
самите изобличители на порока. II какво може, следъ това, 
недоволниятъ разумъ да се осмели да каже противъ обществе
ното мнение и може ли да се има надежда да бжде чутъ, 
ако назове разкошъ, онова, що тъй високо се цени въ 
света и тъй всеобщо се практикува отъ хората на най-до
брото общество? Този порокъ въ сегашно време толкова 
се е вкоренилъ и има такива силни подържатели, че едва 
ли не го сметатъ за добродетели и едва ли не биха счели 
за безуменъ и невежа па светските обичаи оня, който би 
се осмЬлилъ да си отвори устата противъ него. II наистина, 
азъ бихъ могълъ да се съмневамъ да'не би това, което 
тукъ говоря, да се сметне за некоя малка неуместна са
тира, ако не го казвамъ съ цель да обърна вниманието 
и бдителностьта на родителите при възпитанието на техните 
деца, които отъ всички страни сж заобиколени не само съ 
изкушения, но и съ инструктори на порока, дори и тамъ, 
дето родителите ги мислятъ въ най-голема безопасность.

Азъ не ща да се простирамъ по-нататъкъ върху този 
предметъ, нито пъкъ да разглеждамъ всичките подробности, 
които доказватъ какви трудове се полагатъ за развалата на 
децата и за присаждане у техъ порочни начала, а желая, 
родителите сериозно да обмислятъ, сжществува ли поне единъ 
порокъ на които децата да не бждатъ нагледно учени, и да
ли не е техна длъжность и дело на благоразумието да ги 
възпитаватъ по другъ пжть.
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За припгЬвкигЬ у дЪцата.
 § 38. Вижда ми се много ясно, че началото на всека, 

доородЬтель и истинско превъзходство лежи въ умението да 
се отказва човекъ отъ своите желания, щомъ разумътъ не ги 
одобрява. Това умение требва да се придобива и усъвър- 
шенствува чрЬзъ привичка, която лесно може да се усвои, 
ако се приучи човекъ на нея отъ рано. Ето защо, ако има 
некой да ме послуша, посъветвалъ бихъ, въпреки обще- 
<. шепата практика, да се приучватъ децата още отъ най- 
крехката си възрасть да сдържатъ желанията си и да 
не се подчиняватъ на фантазиите си. Най-първото нещо, на 
което трТоа да се приучатъ и да знаятъ, е, че едно нещо 
имъ се дава не за туй, че имъ прави удоволствие, а за- 
щото е признато като полезно за техъ. По този начинъ, ка
то имъ се доставя всичко необходимо, ала да не имъ се дава 
това, което изискватъ съ плачъ, те ще се научатъ да се 
задоволяватъ съ това, което имъ се дава и нема вече да 
прибегватъ до ревъ и капризничене, за да принудятъ да ги за- 
доволятъ, и така ще сганатъ наполовина толкова несносни. 
колкото сж оили ооикновено. Ако не имъ се позволява да 
иматъ това, което те съ нетърпение искатъ, нема вече да 
плачат ь и да викатъ за каквото и да било, както не пла- 
чатъ и за луната.,

^9. Не искамъ съ това да кажа, че къмъ децата не 
требва да бждемъ снизходителни и не очаквамъ отъ техъ, 
докато още ходятъ по риза, да иматъ разума и поведе
нието на съветници. Азъ гледамъ на техъ, като на де
ца, къмъ които требва да се отнасяме съ мегкость и които 
греова да и играятъ и да иматъ играчки, а искамъ да кажа, 
че когато те съ плачъ искатъ да добиятъ или да направятъ 
н >що несгодво за техъ, то не требва да имъ се позволява 
поради туй, че били малки и го желаели, а наопаки, требва 
да имъ се откаже и да имъ се даде да разбератъ, че това се 
прави, именно по тази последнята причина. Виждахъ на една 
трапеза деца, които нито веднажъ поискаха нещо отъ онова, 
що бе сложено на нея, а съ благодарность вземаха само как
вото имъ се даваше; а пъкъ на друга трапеза видехъ други 
д’ ца, които плачаха за всеко нещо, що виждаха, и искаха 
да имъ се дава отъ всеко блюдо, и то най-напредъ отъ всич



ДЪлъ II. За ума. 33

ки. Отд'Ь можеше да произлиза тази разлика, ако не отъ туй, 
че едните см били научени да имъ се дава тутакси всичко 
що поискатъ, а другите да минаватъ безъ него ? Колкото де
цата съ по-малки, толкова по-малко треба, мисля, да се 
угажда па техните неуместни желания и колкото по- 
малко имачъ разсъдъкъ, толкова повече треба да бъдатъ 
подъ абсолютната власть на ония, въ чийто ръце се 
намиратъ. Отъ това може да се извлече заключението, че 
около децата требва да се намиратъ само разумни хо
ра. Ако обикновено хората вършатъ съвсЬмъ противното на 
това, то азъ не мога нищо да направя. Азъ изказвамъ това, 
що мисля, че требва да се върши и съ което, ако всички 
бЪха съгласни, нямаше защо да безпокоя читателя съ тези раз
съждения. Между това азъ не се съмнявамъ, че колкото по- 
рано се започне работата и се върви по посочения отъ мене 
пжть, толкова по-лесно ще бъде за децата и за възпи
тателите. стига само да се пази като ненарушимо правило 
следното: веднажъ откажете ли на детето нещо, треба ре
шително да не отстъпвате и да му дадете да разбере, че 
не може да го добие съ плачъ и настояване, ако не 
искате да направите отъ него нетърпеливецъ и упорникъ, по
стъпвайки по такъвъ начинъ, като че ли го възнаграждавате 
за неговата нетърпеливость и упорство.

Да се започва съ врЪме.

§ 40. Ония, следователно, които искатъ да иматъ 
влияние върху децата си, треба да започнатъ докато деца
та съ още малки и да внимаватъ, щото те да се подчи- 
няватъ напълно на волята на родителите си. Искате ли 
синъ ви да бъде послушенъ дори когато премине дет
ската възрасть? — Закрепете бащинскиятъ си авторитетъ 
надъ него, щомъ той стане способенъ на послушание и 
бъде въ състояние да разбере въ чия власть се намира. 
Ако искате да ви уважава, внушете му това чуство още 
отъ детинство и, колкото повече напредва въ възрастьта 
си, отнасяйте се къмъ него съ повече фамилиярность. По 
такъвъ начинъ вие ще имате послушенъ синъ, (както това 
прилича), презъ време на детинството му и преданъ при- 
ятель, когато стане възрастенъ човекъ. По мое мнение много 
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се заблуждавате ония бащи, които сж снизходителни и близки 
къмь дЬцата си, когато сж малки, а ставате строги и ги 
държатъ отдалечени, кога пораствате. Свободата и снизхо- 
ждениею не принасяте никаква полза на децата. Липсата на 
разсждъкъ прави за техъ дисциплината и ограничението не
обходими, а пъкъ, наопаки, повелителниятъ тонъ и строгостьта 
сж лоши обноски къмъ хора, които имате собствень разсж- 
дъкъ, отъ който могатъ да се ржководятъ. Отъ това после
дното трЬова да избягвате, ако не желаете да станете за 
децата си досаденъ, кога порастнатъ и тайно да казвате въ 
себе си: „Кога ще умре този нашъ баща?“

§ 41. Всекой ще се съгласи, мисля, че е разумно, що- 
то дЬцата, когато сж малки, да гледатъ на родителите си 
като на свои господари и безусловни управители и, като та
кива, да хранятъ къмъ ггЬхъ страхопочитание, а пъкъ. когато 
стигнатъ по-зрела възрасть. да гледатъ на тЬхъ като на 
най-добри и верни приятели и, като такива, да ги обичате и 
уважавате. Ако не се лъжа, споменатиятъ отъ мене способъ 
е нап-подходещъ, за да се постигне това. Ние трЬбва да 
гледаме, щото дЬцата ни, когато порастнатъ, да бждатъ ка
то насъ, т. е. съ сжщите страсти и съ сжщитЬ желания. Ние 
искаме да ви броятъ за разумни създания и да бждемъ 
свооодни; не обичаме да бждемъ постоянно изложени на мж- 
мрене и порицание; не можемъ да търпимъ строгость и сту
денина въ отношенията отъ страна на опия, съ които разгова
ряме. Възрастниятъ човекъ, щомъ забележи подобно отнасяне, 
започва да търси друго общество, други приятели, съ които 
може да ожде по-свободенъ и да води по-интименъ разговоръ. 
За това, ако децата се държатъ отъ начало съ извЬстна строга 
ржка, те ще бждатъ лесно управявани въ детинството 
си и безропотно ще се покорявате на такова отнасяне, по
неже не познавате друго; и ако съ течение на времето кол- 
кото повече започвате да се ползуватъ съ собствения си раз- 
сждъкъ, строгостьта на дисциплината бжде разслабена, както 
го и заслужватъ; ако бащинското чело изгуби намръщеностьта 
си и разстоянието между него и техъ се намали, то пре
дишната строгость ще увеличи сега техната обичь, защото 
ще разбератъ, че това се е вършило само отъ доброта 
къмъ т 1>хъ и отъ желание да ги направятъ достойни да заслу- 
жатъ любовьта на родителите си и уважението на всички други.
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§ 42. Това имамъ да кажа досежно закрепяваното 
авторитета ви върху децата изобщо. Страхъ и уважение 
треба да са първите неща, които да ви даватъ власть надъ 
т"Ьхъ, а обичь и приятелство въ по-зр^лата възрасть, за да 
се запази тази власть; защото рано или късно ще настани 
време, когато те ще се измжкнатъ отъ страха на пръчката 
и наказанието; и, ако тогава у тгЬхъ н^ма ни обичь къмъ 
васъ, която да ги направи послушни и прйданни къмъ дълга, 
нито любовь къмъ добродгЬтельта и репутацията, която би 
могла да ги задържи въ похваленъ пъть, то азъ ви питамъ: 
какво средство ще употребите вие, за да ги накарате да 
вървятъ въ такъвъ пъть? Наистина, страхътъ да се лишатъ 
отъ пълно наследство, ако въ нещо не ви угодятъ, може да 
ги направи роби на вашето богатство; при все това 
те не ще бъдатъ тайно по-малко лоши и развалени и това 
въздържание, предизвикано отъ този страхъ, не ще да е по
стоянно. Всекон човекъ треба рано или късно да бъде изо- 
ставенъ самъ на себе си и па собственото си ръководство и 
всекой добъръ, способенъ и добродетеленъ човекъ става та
къвъ само по вътрешно побуждение. Следователно, онова, 
което човекъ получи отъ възпитанието и което трЬба да 
влияе върху живота му и да го направява, треба да му бъ
де внушено колкото се може по-рано, а това съ привичките, 
вкоренени въ самата негова природа, а не притворството и 
лицемерието, — външность, предизвикана отъ страхъ да се 
избегне сегашниятъ гневъ на единъ баща, който може да 
лиши отъ наследство спна си.

Д -±> ЛС ГЕ> XIX. 43 51).

За наказанията.

§ 43. Като изложихме дотука въ общи черти способа 
за възпитанието на децата, местото му е сега да разгледаме 
малко по-подробно дисциплината, която треба да се употре
бява въ случая. Азъ толкова много настоявахъ да се дър- 
жатъ строго децата, щото може би некой ще си помисли, 
че не съмъ достатъчно взелъ въ внимание техната нежна 
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възрасть и слабо телосложение. Това подозрение обаче ще 
изчезне, щомъ чуете туй, което ще кажа по-нататъкъ Азъ 
съмъ твърде наклоненъ да мисля, че въ работата на възпи
тание ю големата строгость въ наказанията принася твърде 
малко полза, а, наопаки, много голЬма вреда; и убеденъ 
съмъ, че, саегепй рапЬиз, отъ ония деца, които сж били 
наи-много наказвани, редко излизатъ най-добрите хора. Оно
ва, на което най-много настоявахъ досега, е щото, каквато 
и да бжде строгостьта. която е нуждна да се употреби, то 
тя треба да се приложи, докато децата сж още малки и 
когато тази строгость, чрезъ подходещи приложения, произ
веде нуждното действие, да се отслаби и да се замени съ 
по-мегко отнасяне.

Страхопочитание.
§ 44. Ако твърдата ржка на родителите направи волята 

на детето гъвкава и послушна и то въ онуй врЬме, когато 
то не ще има възможность да си спомня отпосле началото на 
това отнасяне, привичката на послушанието ще стане за 
него съвсемъ естествена и, като такава, не ще предизвика 
отъ негова страна никакво противене и негодувание. Треба 
само да се започне тази работа, колкото се може по-рано и 
да се следва непоколебимо, докато страхопочитанието и 
уважението станатъ за него тъй естествени, щото да не пРе- 
дизвикватъ никакво отвращение къмъ послушание и покор- 
ность. Щомъ тези чувства се вкоренятъ веднажъ въ де
тето, (за което^ греба да се погрижимъ рано, защото • въ 
прошвенъ случай това ще струва много мжки и неприятности 
и толкова повече, колкото по за дълго се отлага), то те 
требва да служатъ за способъ на по-нататъшното му въз
питание, колкото повече то става разумно и разсждително а 
не съ оиене, мъмрене и други сервилни наказания.

Самоотвержение.
§ това е наистина така, може лесно да се убе-

димъ, ако обърнемъ внимание на цельта и механизъма на 
правилното възпитание:

1 Човекъ, който нЬма сила да владее наклонностите 
си и който не ум!,е да се противи на удоволствието, или 
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страданието на настоящата минута, макаръ че разумътъ му 
го съветва да върши противното, такъвъ човЗжъ, казвамъ, 
не може да притежава истинските начала на доброд^тельта и 
да бжде човекь съ твърда воля, а рискува да стане негоденъ 
за нищо. Ето защо треба на време да се погрижимъ за при
добиването на свойства, които сж противни на такъвъ неу- 
становенъ характеръ. Ония, на които е възложено възпита
нието на децата, сж длъжни, колкото се може по-рано, още 
при първото появяване така да се каже, на съзнанието у де
цата, да имъ втълпяватъ тези качества, като истинска основа 
на бждещето имъ щастие и то съ всичките средства, каквито 
могатъ да изнамЪрятъ.

Упадъкъ на духа.

§ 46. 2-о. Отъ друга страна, ако духътъ на детето се 
обуздава и се унижава твърда много, като се приучва на 
подчинение чрЪзъ много строго управление, то той изгубва 
всичката си живость и енергия и пада въ още по-лошо съ
стояние отъ първото, тъй като, ако отъ лудничави млади 
момци, пълни съ пъргавина и бодрость, излизатъ понякога 
способни и даже велики хора, то слабодушнигЬ, боязливи и 
угнетени натури се развиватъ съ гол^мъ трудъ и твърде 
рйдко отъ тЬхъ може да излезе нещо. Голямото изкуство въ 
този случай се състои именно въ това, да се избЪгватъ тЬзи 
две противоположни опасности, и оня, който е намЪрилъ 
средство да подържа въ датската душа животъ, енергия и 
непринудителность, а въ сжщото време да въздържа детето 
отъ много неща, къмъ които то има наклонность, като го 
привлича къмъ други, които му сж неприятни, тоя човЬкъ, 
казвамъ, който ум*Ье  да примири тЬзи двФ мними противо
речия, — е изнамерилъ, по мое мн'Ьние, истинския секретъ 
на възпитанието.

ТЪлесно наказание.

§ 47. Обикновеното лениво и кжсо средство за попра- 
вене чрезъ телесно наказание съ пржчка, което е единстве
ното орждие за управление, известно на наставниците, е съ- 
всемъ непригодно въ работата на възпитанието, тъй като то
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би трЪбало съ всички срЬдства да изкорени и задуши. Ни
кога не можете научи детето да владее своите*  страсти, 
като туряте преграда отъ една страна, а отъ друга ги удо
влетворявате. За да се създаде отъ детето добъръ, разуменъ 
и доброд-Ьтеленъ човЪкъ, трЬба да го научите да владее же
ланията си и да се отказва отъ влечение къмъ богатство 
разкошество, лакомство и др. такива, щомъ разумътъ и дъл- 
гътъ диктуватъ противното. Ако вие обаче го подбуждате 
къмъ онова, което то е длъжно и безъ това да изпълни, като 
му прЕдлагате пари; ако го възнаграждавате за неприят- 
ностьта, която то среща при учене на урока си, съ удоволствието 
да изяде нЕкое лакомо кхсче; ако му объщавате дантелена вра- 
товръзка или хуоавъ новъ костюмъ, за да го накарате да изпъл
ни нЪкои отъ малкитЕ си длъжности, не е ли явно, че като му 
прЕдлагате тези неща за награда, вие му внушавате страсть 
къмъ тЕхъ и го приучвате да търси щастието си въ техъ? 
По такъвъ начинъ некои родители, желайки да накаратъ 
децата си да учатъ ревностно уроците си по граматика, по 
танцувание или нещо друго подобно, което не може да има 
големо значение за ползата и щастието въ живота имъ, упо
требява гъ неуместно награди или наказания и съ това жерт- 
вуватъ тЕхната добродетель, извращаватъ реда на възпита
нието имъ и ги приучватъ па сластолюбие, гордость, алчность 
и други такива. II действително, като ласкаятъ тези лоши 
наклонности, които би трЕбало да обуздаватъ и премахватъ 
г > полагатъ основа на ония бждещи пороци, що не могатъ 
да се избЕгнатъ другояче, освенъ съ обуздаване желанията 
на детето и приучването му отъ рано да се подчинява на 
разума.

§ ->3. Не искамъ съ това да кажа, че дЬцата трЬба да 
се лишаватъ отъ ония удобства и удоволствия на живота, 
що нс вр^дятъ на здравето и нравственностьта имъ. 
Наопаки, азъ мисля, че техниятъ животъ треба да се направи 
колкото се може по-забавителенъ и по-приятенъ и да имъ 
се даде възможность да се наслаждаваш, напълно отъ ония 
невинни удоволствия, къмъ които те усещатъ наклонность, 
съ условие обаче, щото тези удоволствия да бхдатъ само 
като последствие на тЕхното добро поведение и па уваже
нието, що заслужаватъ за него отъ страна на родителите си 
и насгавницитЕ (и, а не да се ороятъ като прЕдложени или 
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дадени награди за изпълнението на н^коя длъжность, къмъ 
която см имали отвращение, или която не биха изпълнили, 
ако нямаше това предварително обещание за награда.

§ 54. Но вие ще кажете, ако не се прибегва къмъ 
прмчка отъ една страна, нито пъкъ къмъ тези малки насърд- 
чения отъ друга, за да се накаратъ децата да изпълняватъ 
своите длъжности, то какъ треба тогава да се управляватъ 
те? Махнете, казвамъ азъ, надеждата и страхътъ и ето ви 
краятъ на всека дисциплина. Съгласенъ съмъ, че доброто 
и злото, наградата и наказанието, см единствените мотиви за 
едно разумно създание; те см, така да се каже, юздите и 
шпорите, чрезъ които целото човечество се поставя на ра
бота и се рмководи и че следователно те треба да се упо- 
трЬбятъ и спремо децата. И азъ съветвамъ родителите и 
наставниците да помнятъ всекога, че съ децата треба да се 
отнасяме, като съ разумни създания.

§ 55. Да, признавамъ, че треба да се награждаватъ и 
наказватъ децата, ако имаме намерение да въздействуваме 
върху имъ, но грешката, що се прави съ това, се състои 
по мое мнение, въ лошия изборъ на тези награди и наказания. 
Азъ мисля, че страданията и удоволствията за телото докар- 
ватъ лоши последствия, когато отъ те.хъ правимъ награди или 
наказания, чрезъ които искаме да наделеемъ лошите на
клонности у децата, защото, както казахъ и по-рано. те 
служатъ само да увеличатъ и усилятъ ония наклонности, 
които наша длъжность е да подчинимъ и обуздаемъ. Какво 
начало на добродетель ще внушите вие на едно дЬте, ако 
изкупите неговите желания за известно удоволствие съ 
предлагането на друго ? Това не значи ли да се даде 
по-голЬмъ просторъ на неговите влечения? Детето плаче за 
некой незрелъ и опасень плодъ, а вие го успокоявате, като 
му дадете некои по-малко безопасни конфекти. Съ това вие, 
може би, ще запазите здравето му, но сигурно ще повреди
те душата му и ще я изпълните съ по-големъ безпоредъкъ, 
защото вие само променяте предмета на неговото желание, 
но ласкаете още страстите му, като позволявате да се удо- 
влетворяватъ, а въ това, както вече казахъ, лежи кореньтъ 
на злото. Докато не научите детето да бмде способно на 
самоотречение отъ такова удовлетворение, то, може би, ще 
седи мирно и кротко прЬзъ и.звЬстно врЬме, ала съ това
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злото нЗша да се излекува. Като постжпвате по такъвъ на- 
чинъ, вие подържите и покровителствувате въ него онова, 
що съставява източникътъ, отъ който’ всичките злипи про- 
изхождатъ, и тр-Ьба да бждете сигурни, че при първъ 
удобенъ случай, страстьта ще избухне пакъ съ по-голЬма 
сила, ще породи по-силни желания, а на васъ ще принесе 
по-голЪмо безпокойство.

Чувство на честь.
§ 56. И така, наградиН> и наказанията, чрйзъ които 

тр1>ба да се управлватъ децата, сж съвсЪмъ отъ другъ видъ 
и иматъ такава сила, щото щомъ веднажъ ги туримъ въ дей
ствие, работата, мисля, е свършена и мжчнотията надвита. 
НЪма по-силни мотиви, които да дййствуватъ тъй на ума, 
какго дййствуватъ честьта и позорътъ. II ако вие веднажъ 
внушите па дЬцата любовь къмъ репутация и ги направите 
ч \ вс 1 еи I слпи къмъ срама и безславното, вие сте вече вло- 
жили въ тЬхъ истинското начало, което постоянно ще работи 
11 Ще I и ржководи въ правия пжть. Но, ще ме попитате, какъ 
може да се достигне това?

Пзповйдвамъ си, че на пръвъ погледъ това нЪщо не из- 
глежда да е лишено отъ мжчнотия; при все това, ще си стру
ва трудъгъ и времето да потърсимъ начините (и да ги практику
ваме, когато ги намеримъ), за да достигнемъ онова, което азъ 
броя ->а па(1-1 о.гЕма тайна въ работата на възпитанието.

5/. Най-напредъ децата (по-рано, отколкото ние, 
може би, мислимъ), сж твърде чувствителни къмъ похвала 
и одобрение на постжпките имъ. ТЬ намиратъ удоволствие, 
ко1<по чуятъ н’Ькой да ги хвали, а особено родителите имъ 
или ония отъ които зависятъ. Ако, следователно, бащата 
хвали и гали децата си, когато постжпватъ добре, а по
казва студенина и пълно съ презрение лице, когато те по
стжпватъ зле, и ако това бжде придружено и съ подобно отно- 
шение и отъ страна па майката и всички други, които сж око
ло имъ, тЬ ще почнатъ въ кжсо време да чувствуватъ разли
ката въ това отнасяне. Ако това се пази неуклонно, азъ не се 
съмн^вамъ, че то ще произведе много по-силно действие 
върху техната душа, отколкото заплашвания и удари, които 

- губятъ силата си, щомъ станатъ обикновени и не принасятъ



ДЪлъ IV. За наградитЪ. 43

никаква полза, ако къмъ тЯхъ се не присъедини и чувството 
на срама. Ето защо трЯба да се въздържаме и никога да 
не прибягваме къмъ послЯднитЯ срЯдства, освЯнъ въ случай, 
когато работата дойде до послЯдня крайвость. За този слу
чай азъ ще говоря по-нататъкъ.

§ 58. ПослЯ, да се направи това чувство на честь или 
позоръ да проникне по-дълбоко въ душата на дЯтето и да 
има по-голЯма тежесть въ очитЯ му, къмъ похвалата или 
порицанието трЯба да се прибавятъ и други приятни и не
приятни нЯща, не като особни награди или наказания за 
тази или онази постхпка, но като естествени послЯдици 
на постжпкитЯ, които заслужаватъ похвала или порицание. 
Като се дЯйствува по този начинъ. вие трЯба да накарате 
дЯцата да почувствуватъ колкото е възможно по-силно, че 
онова отъ тЯхъ. което е заслужило похвала или одобрение 
за нЯкоя добра постжпка, ще бжде непрЯмЯнно обичано и 
хвалено отъ всЯкиго и ще добие при това и други хуоави 
нЯща, като послЯдствие отъ неговото поведение и, наопаки, 
онова дЯте, което съ лошото си поведение е заслужило по
рицание и не се е погрижило да запази своята репутация, 
да почувствува неизбЯжно прЯзрЯнието и прЯнебрЯжението 
на другитЯ, естественото послЯдствие на което ще <>жде да 
се лиши то отъ всичко, що може да го задоволи и зарадва. 
Благодарение на такъвъ способъ, прЯдметитЯ на тЯхнитЯ же
лания ще имъ се виждатъ като естествени спжтнпци на добро 
поведение и постоянниятъ опитъ ще ги научи, че приятнитЯ 
нЯща принадлежатъ на други и ония само трЯба да се наслаж- 
даватъ отъ тЯхъ, които се ползватъ съ добра репутация. Ако 
съ тЯзи срЯдства успЯете да накарате дЯцата да се сра- 
муватъ отъ простжпкитЯ си (тъй като азъ не бихъ желалъ 
да се прибЯгва къмъ никакви други наказания) и да ги на
правите да обикнатъ своята репутация, то не ще бжде вече 
мжчно да ги направявате както ви е угодно и да ги за
ставите да обикнатъ всичкитЯ пжтища на добродЯтельта.

§ 59. Въ тази набота се срЯща една голЯма мжчнотия 
отъ страна на слугитЯ, понеже тЯзи хора сж толкова глу
пави и развалени, щото е твърдЯ трудно да се спратъ да 
не попрЯчатъ на плана на бащата и майката. ДЯца, нака
зани отъ родителитЯ си за нЯкоя простъпка, намиратъ обик
новено прибЯжище и утЯха въ галенето на тЯзи глупави 
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ласкатели, които съ това развалятъ всичко, което родите
лите се стараятъ да построятъ. Когато майката или бащата 
гледатъ сърдито на детето, всички наоколо би требало да 
показватъ сжщата студенина къмъ него и никой да му не 
дава лице, докато, съ поисканата си протака и поправянето 
на поведението си, то стъпи пакъ въ правия пжть и съ това 
му се повърне прежнята добра репутация. Ако това се пази 
неуклопно, азъ не се съмнявамъ, че ще има твърде малко 
нужда отъ удари и мъмрене; събственото имъ спокойствие и 
интересъ биха научили скоро децата да търсятъ похвала и 
да избегватъ простъпки, които всеки осъжда и за които те 
непременно биха страдали, макаръ да не бъдатъ мъмрени 
или бити. Това би ги научило на скромность и срамъ и те 
биха скоро привикнали да хранятъ естествено отвращение 
къмъ онова, което всеки презира и осъжда. Азъ предоста- 
вямъ на грижата и благоразумието на самите родители да 
намерятъ средство за избегване на тази несгода отъ страна 
па слугите. Ще забележа само, че броя това за твърде 
важно и сметамъ за честити ония родители, които могатъ 
да поставятъ около децата си добра прислуга.

Срамъ.

§ 60. И така, треба внимателно да се избегва честото 
биене и мъмрене, тъп като този видъ изправяне никога не 
дава добри резултати, понеже не може да накара де
цата да се засрамятъ или да имъ вдъхне отвращение за 
извършената простъпка. II ако най-големата часть отъ не- 
приятностьга, която изпитва дЬтето прп извършената про
стъпка. не бъде именно съзнанието, че е направило пещо 
лошо, и страхътъ, че е навлекло съ това неудоволствието на 
най-добрите си приятели, то болката отъ биенето ще подЬй- 
ствува като некоп нерадикаленъ лекъ, който само заглажда 
повърхностно раната и заздравява кожата, но не достига до 
дъното на болката. Чувството на истински срамъ и страхътъ 
отъ неудоволствие сж едипственните действителни средства 
за изправяне: само съ те.хъ трЬба да се държатъ юздите 
на детето и да се води то по правия пжть. Телесните на
казания не могатъ да иматъ такъвъ резултата и изхабяватъ 
чувството на срама, ако се повтарятъ често. Срамътъ у
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децата държи същото место, както скромностьта у жените, 
която не може да се запази дълго време, ако често се на
рушава. Колкото се касае до страха отъ неудоволствието на 
родителите. то и това изгубва всЬкакво значение, ако приз
наците на това неудоволствие скоро изчезватъ и неколко уда
ра напълно изкупятъ простъпката. Родителите треба следо
вателно добре да претеглятъ кои простъпки на децата имъ 
съ достатъчно тежки, за да заслужатъ гневъ; когато обаче 
те веднажъ заявятъ неудоволствие до степень, която изисква 
некое наказание, не треба да изгубватъ твърде скоро на- 
мръщеностьта си, а да повръщатъ на депата си своята ола- 
госклонность съ известна мъчнотия и да отлагатъ пълното при
мирение, докато децата съ послушание и съ повече отъ обик
новено старание въ поведението си не докажатъ пълната ис- 
кренность на разкаянието си. Ако това не се върши тъй, то 
наказанието по причина на привикване къмъ него ще се 
обърне въ нещо твърде обикновено и ще изгуби всичкото 
си влияние; и ако за нЬкоя извършена простъпка последва 
наказание и следъ него тутакси прошка, то най-после тоя 
редъ на работите ще стане за децата тъй естественъ и не- 
обходимъ, както смената на деня и нощьта.

Добра репутация.

§ 61. Колкото се отнася до добрата репутация, азъ ще 
забележа само едно нЬщо още, а именно, че макаръ и тя 
да не съставяна истинското начало и мЬрка за доброде- 
тельта, (тъй като добродетельта се състои въ съзнанието да 
изпълнявашъ дълга си и въ удоволствието да се повинувашъ 
на Създателя, като следвашъ указанията на онази светлина, 
която Той ти е далъ, съ надежда за благоволение и награда 
отгоре) то тя не е много далечъ отъ нея и понеже въ нея 
се заключава свидетелството за онова одобрение, което чо- 
вешкиятъ разумъ, като че ли по общо съгласие дава на дооро- 
детелните постъпки, то тя става най-добриятъ ръководитель и 
насърдчитель на децата, докато тЬ не станатъ способни да 
разсъждаватъ за себе си и да памиратъ съ собствения си 
разсъдъкъ кое е право и справедливо.

§ 62. Тези съображения могатъ да направяватъ роди
телите какъ да се държатъ, когато хвалятъ или порицаватъ
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децата си. УрггЬкаването и мъмренията, които простъпките 
на децата правятъ понякога почти неизбежни, треба да 
ставатъ не само съ трЬзви, сериозни и безстрастни думи, но 
ттй също и насамЬ и безъ свидетели, когато, наопаки, пох
валите, които те заслужаватъ, треба да имъ се правятъ въ 
присътствието на други. Това удвоява наградата, като раз
пространява похвалата имъ, а пъкъ нежеланието на родите
лите, да изкаратъ наяве простъпките на децата си, ще накара 
последните да ценятъ сами много повече репутацията си и 
ще ги научи да бъдатъ много по-внимателни, да запазятъ 
доброто мнение <на другите, докато мислятъ, че то е на 
техна страна, когато пъкъ, ако бъдатъ изложени на срамъ, 
чрезъ разгласяване на простъпките имъ, те ще броятъ това 
добро мнение за изгубено и толкова по-малко ще се стара- 
ятъ да запазятъ това мнение за себе си. колкото повече 
подозиратъ, че репутацията имъ е опятнена.

Датска наивность.

§ 63. Ако се възпитаватъ децата както треба, не ще 
има такава голЬма нужда да се прибегва къмъ награди 
и наказания, както може да се мисли и както обикновената 
практика го е установила, защото техните невинни глупости, 
игри и детски работи трЬба да се оставятъ съвсЬмъ сво
бодни и неограничени, стига тЬ да отговарятъ на уважението 
длъжимо къмъ присъствуващите. Ако тези, свойствени по
вече на възрастьта имъ, отколкото на самите техъ погрешни, 
се оставяха, както и би требало да става, да бъдатъ изле
кувани само отъ врЬмето, примера и годините, то децата 
биха се избавили отъ неуместни и безполезни изправления, 
които или не могатъ да преодолеятъ естественните наклонно
сти на детинството имъ, поради честото имъ употребява- 
ние, и следователно правятъ изправленията по-малко полезни 
при други необходими случаи, или пъкъ, ако бъдатъ достатъч
но силни да обуздаятъ естествената живость на тази възрасть, 
то служатъ само да повредятъ тЬлото и душата. Ако глъч
ката и шумътъ на техната игра се окажатъ понбкога неу
добни или неподходещи за местото или обществото, въ което 
се намиратъ, (което може да бъде само тамъ, дето родите
лите имъ ирисътствуватъ), то единъ погледъ или една дума
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отъ бащата или майката, ако послЬдните с& придобили нужд- 
ниятъ надъ техъ авторитетъ, ще бвдатъ достатъчни да на- 
каратъ децата да се спратъ за нЬколко време. Гази обаче 
наклонности къмъ играта, която природата е тъй разумно 
приспособила къмъ натурата и нравите на гЬхната възрасти, 
требало би по-скоро да се насърдчава, за да бжде духъть 
имъ бодъръ и да подобри силата имъ и здравето имъ, от- 
колкото да се стеснява и ограничава. Азъ дори мисля, че 
най-гол^мото изкуство е да се прЬобърне всикчо, което 
децата иматъ да вършатъ въ развлечение и игра.

Д л ъ ХГ. (64—66).

За правилата.

§ 64. Позволете ми сега да отбележа едно нЬщо, 
което броя за погрЬшка въ обикновения методъ на въз
питанието. а това е претоварването на детската памети, 
при всички случаи съ разни правила и поучения, които те 
често не разбиратъ и които постоянно заоравятъ тъй скоро, 
както ги и научаватъ. Ако искате да накарате детето да из
върши нещо или да го извърши друго-яче, заставете го, 
ако го е забравило или направило не както трГбва, да го 
повтори веднажъ и дважъ, докато наи-послЬ сполучи. 
Съ туй вие ще извлечете двЬ сгоди: първо, ще се увЬрите 
достъпно ли е за него известно действие и може ли го да 
се очаква отъ него,— понеже понекога децата се заставя 1ъ 
да вършатъ работи, които се оказватъ свръхъ силите имъ и 
на които би требвало да се учатъ и упражняватъ прЬди 
да се изискватъ отъ техъ. Но за наставниците е по-лесно 
да заповедватъ, отколкото да учатъ. Второто нещо, което ще 
може да се придобие чрезъ това е, че съ повторението на 
ехщото действие, докато то стане привично за техъ, из
пълнението му нема да зависи отъ паметьта или размишле
нието— спжтникътъ на зрелата възрасть и на блаюразумието, 
а не на детинската възрасть, — но ще стане естествено 
за техъ. Поклонътъ длъжимъ отъ детето къмъ единъ госпо- 
динъ, напримеръ. когато последниятъ го поздравлява и гле-
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дането право въ очите му, когато му говори, става съ
постоянно повтаряне тъй естествено за единъ добре възпитанъ 
човйкъ, както е и дишането; то не изисква никакво размиш
ление. Като изправишъ по такъвъ начинъ въ детето си нЪ-
кой недостатъкъ, бжди увЬренъ, че той е излйкуванъ за ви
на! и. II така, единъ по единъ, ти можешъ да ги изкоренишъ 
всичките и да посйешъ каквито искашъ привички.

§ 65. Азъ съмъ виждалъ родители да претрупватъ съ 
толкова правила своите деца, щото горките нямаха въз-
можность да запомнятъ пито десетата часть отъ гЬхъ, а 
камо ли и да ги съолюдаватъ. И при все това, за нарушение
то на тези размножавани и често пжти безсмислени поучения, 
1Ь бгЬха изправлявани съ думи или удари. Естественото 
последствие на това беше, че децата малко внимание обръ
щаха па това, що имъ се казваше, като бгЬха предвари
телно уверени, че, каквото и внимание да употребяватъ, не 
ще да бхде достатъчно да ги запази отъ грЬшка и отъ на
казание за нея.

Давайте прочее на сина си колкото е възможно по-
малко правила и предпочтително по-малко, отколкото изглежда 
абсолютно необходимо. Защото, ако вие го претоварите съ 
много правила, ще последва непременно едно отъ тези 
две неща: или требва твърде често да се наказва, 
което ще докара лоши последствия, понеже наказанието ще 
стане често и привично, или пъкъ ще б&дете принудени да 
оставите нарушенията на некои отъ вашите правила нена
казани, съ което те безсъмнено ще останатъ за него безъ
никакво значение и вашиятъ авторитетъ ще бжде подкопанъ. 
Давайте следователно малко правила, но веднажъ дадени, 
внимавайте да се изпълняватъ добре. Колкото по-малко е 
детето, толкова по-малко правила требва да му се даватъ; 
и когато възрастьта му напредне, когато едно правило е 
добре схванато съ практика, тогава можете да прибавите 
и друго.

За навицигк.
§ 66. Не забравяйте, моля, че децата не бива да 

се >учатъ само съ правила, които всекога ще се изплъзватъ 
изъ паметьта имъ. Гова, което вие броите че е нуждно за 
тЬхъ да вършатъ, закрепете го въ тЬхъ съ необходимото
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упражнение, щомъ ви се пр-Ьдстави за това случай, и, ако 
е възможно, създайте тези случаи. Това ще образува въ 
гЬхъ навици, които, щомъ се закрЬпятъ веднажъ, ще дЬй- 
ствуватъ отъ само сеое си лесно и естествено, оезъ по 
мощьта на паметьта. Но позволете ми тука да спомена две 
предпазителни мерки. Едната е: като карате децата да вър- 
шатъ онова, на което желаете да привикнатъ, правето го 
съ мегки и кротки изрази, като че ли искате да имъ на
помните нещо, което сх забравили, а не съ груби порицания 
и мъмрения, като че ли умишлено сх се провинили. Вто
рото е да се не грижите да образувате въ тЬхъ много на
вици изведнажъ, за да не би съ големото разнообразие да ги 
размесите едни съ други и да не можете да усъвършен- 
ствувате ни единъ- Богато отъ постоянна практика известенъ 
навикъ сгане за гехъ лесенъ и естественъ, и те го практи- 
куватъ безъ предварително размишление, вие можете да при
станите къмъ другъ.

Този методъ за учене децата чрезъ повтаряне известно 
действие неколко пати наредъ, подъ надзора и управление
то на наставника, докато те усвоятъ привичката да го вър 
шатъ добре, а не съ- разни правила вдълбани въ паметьта 
имъ. има толкова много предимства, щото отъ която и стра
на да го разгледаме, не можемъ да се не удивяваме, (ако 
само човекъ може да се удивява върху нещо, осветено отъ 
обичая), какъ е възможно да бхде той дотолкова занемаренъ. 
На този способъ ще спомена още едно предимство, което 
сега си припомнямъ. Посредствомъ този методъ може да се 
види съответствуватъ ли работите, що искаме отъ детето, на 
неговите сили и пригодни ли сх за неговите естествени 
дарби и за телосложението му, тъй като и на това греба да 
се обръща сериозно внимание при правилното възпитание. 
Ние не можемъ да се надеваме да измЬнимъ напълно приро- 
дниятъ темпераментъ на децата, нито да направимъ весе
лите замислени и сериозни, а меланхоличните игриви, 
безъ да повредимъ детската натура. Богъ е отпечагилъ въ 
душата на всеки човекъ известни черти, които, подобно на 
външните недостатъци, могатъ, може би, донегде да се из- 
правятъ, но едва ли би било възможно да се изменят ъ съ- 
всемъ и да се заменятъ съ противоположни.

Който, следователно, поема върху си грижата за въз- 
Джонъ Локъ.—Мисли върху възпитанието. 4



50 Джонъ Локъ|

питанието на децата, треба добре да изучи тЬхнитЪ на
тури и способности, да разбере съ чести опити, къмъ що 
сж наклонни и що е най-сгодно за тЬхъ, да наблюда
ва какъвъ е природниятъ запасъ на ума имъ, какъ би мо- 
гълъ той да бжде по лесно подобренъ и за какво е спо
собенъ ; трЬбало би да наблюдава какво имъ липсва и спо
собни ли сж да го усвоятъ съ прилежание и упражнение 
и да ли си струва трудътъ да се полагатъ за това усилия, за- 
щото въ много случаи всичко, каквото можемъ да направимъ 
или къмъ което би трЪбало да се стремимъ, е да използуваме 
най-добрата часть отъ това, съ което природата е надарила 
децата, да пр^дотвратимъ пороците и недостатъците, къмъ 
които е най-много наклоненъ изв1>стенъ характеръ и да раз- 
виемъ въ него всичките предимства за които е способенъ. 
Природните дарби на всеко дете треба да се развиватъ 
колкото се може повече, но да се залавяме да присаждаме 
въ него други, ще бжде празенъ трудъ, и всичко, което би
хме могли въ краенъ случай да прилепимъ, ще изглежда не
ловко и ще носи върху себе си неграмотниятъ отпечатъкъ 
на,1 принуждението и притворството.

Притворство.
Притворството, треба да го кажа, не е порокъ свой- 

ственъ на детската възрасть, или пъкъ простъ продуктъ на 
неопитомената природа; този порокъ прилича на онези тре
ви, които не растатъ въ диви необработени полета, но въ 
градинските лехи, подъ небрежната и неспособна ржка на 
некой градинарь. Потребни сж известно изкуство и опитность, 
а така сжщо и известно съзнание за нуждата отъ добри 
обноски,за да може да стане човекъ способенъ за притвор
ство. II наистина, цельта на притворството е да изглади 
природните недостатъци и си присвои похвалната цель да 
предизвика приятно впечатление, макаръ че никога не спо- 
лучва въ това и, колкото повече се старае да изглежда при
ятно, толкова повече досажда. Поради тази причина треба 
особено да се следи този порокъ, защото той се ражда 
отд> самото погрешно възпитание, — възпитание, разбира се, 
извратено, но въ което младите хора често изпадатъ, било 
по техна собствена грешка, било поради ведобриятъ над- 
зоръ на ония, които сж около техъ. —
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Ако човЪкъ се наеме да разгледа въ какво се състои 
оная приятность на обноските, които винаги се нравятъ, 
ще намери, че тя произлиза отъ оная естествена връзка, 
която се забЪлйжва между извършената постжпка и съот- 
вйтствуващето душевно настроение, което не може да се 
не хареса. Винаги ни е приятно, кога видимъ кждйто 
и да било н-Ькоя човЬшка, приятелска и ласкава обноска. 
Свободниятъ и владЪещъ себе си и всичките си действия 
умъ, не съ тесни и ограничени възгледи, не високомЪренъ 
и нахаленъ, не опятненъ съ нЬкой голймъ недостатъкъ, ви
наги се посреща съ очарование. Далата, които естествено 
проистичатъ отъ такъвъ благороденъ умъ, се нравятъ на чо
века, като непритворни признаци на вмтрЗипния му запасъ 
и. понеже т'Ь сж естествени резултати на действителното 
вжтрешно настроение, не могатъ да не бждатъ приятни и 
непринудителни. Въ това, както ми се струва, се заключава 
оная красота, която блещи въ далата и обноскитЬ на н!>- 
кои хора и която придава прелесть на всичко, каквото вър- 
шатъ, като привлича всички, до които се доолижатъ. Съ 
постоянно упражнение те така см се подготвили въ начина 
на обноските си къмъ другите хора и сж усвоили тъй ес- 
тествено всичкит^Ь ония малки изрази на внимание и уваже
ние, които природата или обичаятъ са установили въ оо- 
щежитието, щото въ тЗ>хъ т^зи н^ща не изглеждатъ изку
ствени и заучени, а естествено произлизащи отъ единъ милъ 
и добрй възпитанъ умъ.

Отъ друга страна, притворството е едно грубо, ио при
нудително подражание на онова, що ои требало да бжде ес
тествено и непринудително, поради което въ него не може да 
има оная прелесть, която придружава всичко, що е естестве
но, тъй като притворството непременно влече подиръ себе 

■си несъгласие между постжоката и действителното настрое
ние. Това несъгласие се проявява по следните два начина:

1- о Когато човекъ иска да изкаже нЬкое външно на
строение, каквото въ сжщность той нема, самото принуди
телно отнасяне го издава. Така, по нЬкой пжть хората се 
преструватъ, че сж наскърбени, весели или доородушни, ко
гато въ сжщность не сж такива.

2- о Когато се мжчатъ не да изказватъ настроение, ка- 
жвото въ действителность иматъ, но да придадатъ на настрое-
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нието си н-Ькакъвь изразъ, който е съвсемъ неум-Ьстенъ. Та
кива сж напримйрь въ разговора всички принудителни дви
жения, действия, думи или погледи, които, макаръ и назна- 

1» ни да засвид'Ьтелствуватъ уважение и внимание къмъ об
ществото или пъкъ удоволствие, че се намиратъ въ него, не- 
сж естествени признаци ни на едното, ни на другото отъ 
гЬзи чувства, а сж признаци на присжщи въ тЪзи хора не
достатъци. Тоя видъ притворство произлиза много често от» 
туй, дЬто н!кой често се мжчи да подражава на другиго 
безъ да разбере кое е приятното въ неговит-Ь постжпки или 
какво особенно има въ неговия характеръ. ВсЪко притвор
ство изобщо, откжд^то и да произлиза то, е випаги от- 
вратително, тъп като ние въ него виждаме всичко кое
то е фалшиво и осжждаме ония, които не могатъ да се прф- 
поржчатъ съ нйщо друго. Простата и груба натура, оставе
на сама на себе си, е много по-добра, отколкото изкустве
ните грациозни маниери и тФмъ подобни заучени начини за 
отнасяне. Липсата на свЬтски качества или нФкои недоста- 
тъкъ въ обноските, въ които личи отсжтствие на общеприе- 
ти и изтънчени маниери, много по-малко се забЬлЪзва и 
следователно по-малко се порицава. Притворството, обаче, по 
какъвто и да е начинъ да се прояви, прилича на запа
лена свТщь прйдъ нашите недостатъци и винаги прави да 
бждемъ забЬлежени и признати за нетактични и веискренни 
хора. Наставниците треба много внимателно да следятъ за 
този порокъ, защото, както. вече забележихъ по-горе, той 
съставява една грозота, благодарение на неправилното’въз
питание и е свойственъ на повечето хора, които иматъ пре
тенции, че сж добре възпитани, а не искатъ хората да ги 
сметат» невежи на светските правила и приличия въ разго
вора. Ако се не лъжа, този порокъ често дължи произхож
дението си на ленивите наставления на ония, които даватъ 
само правила и предлагатъ примери, безъ да присъединя- 
ватъ практиката къмъ наставленията си и безъ да каратъ 
учениците си да повтарятъ обноската предъ очите имъ. за 
да могатъ да поправятъ онова, което е неприлично или не- 
принудително въ нея, докато тя бжде усъвършенствувана и 
добие приличната вещина.
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За маниеригЬ.

§ 67. Колкото се отнася до така наречените маниери, 
<ъ които тъй често измъчватъ децата и за които те слушатъ 
толкова благонамерени увещания отъ страна на умните си 
слугини и гувернантки, то тези манери, по мое мнение, треба 
да се учатъ повече съ примери, отколкото съ правила; тогава 
децата, ако само не се пускатъ въ лошо общество, ще се 
гордеятъ, че умеятъ да се отнасятъ прилично по примера 
на другите, щомъ видятъ, че за това ги хвалятъ и уважа- 
ватъ. Ако пъкъ, поради некоя. малка небрежпость, дете
то не си снема шапката, доколкото треба грациозно, или 
пъкъ не си събира добре краката при поклонъ, то учительтъ 
по танцование ще поправи този недостатъкъ и ще унищожи 
оная природна несръчность, която хората а 1а пюДе нари- 
чатъ селащина

Танцуване.
И понеже нищо, по мое мнение, не придава на децата 

толкова прилична самоувереность и умение да се отнасятъ 
както треба. когато се намиратъ въ обществото отъ по-големи 
хора, както това прави танцуването, то азъ мисля, че треба 
да се учатъ да танцуватъ, щомъ станатъ способни за това. 
При всичко че това изкуство придава само външна граци- 
озность на движенията, но то некакъ си повече отъ всеко 
друго нещо прави децата да изглеждатъ зрели и мъжествени 
въ обноските си. Впрочемъ, азъ не бихъ желалъ изобщо да 
се измъчватъ твърде много малките деца съ тънките фор
малности и изнежености на светските етикеции.

Не се смущавайте отъ ония недостатъци на децата, 
които знаете, че възрастьта ще излекува; поради това, 
ако на детето липсватъ некои тънкости въ външната поли- 
ровка, то родителите не треба ни най-малко да се безпоко- 
ятъ за това, стига да има такава полировка въ душата му, 
за която именно те най-много треба да се грижатъ. Ако не
говата нежна душа бъде изпълнена съ благоговение къмъ ро
дителите си и наставниците си, благоговение, което се състои 
въ любовь, уважение и въ страхъ да ги не оскърби, както и 
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уважение и разположение къмъ всички околни, то самите 
тези чувства ще го научатъ какъ да ги изразява по единъ- 
най-приятенъ за тйхъ начинъ. Бждете сигурни само да под
държате въ него началата на добрите нрави и добротата 
направете ги за него привични, колкото е възможно повече, 
посрЬдствомъ одобрение, похвала и други приятни за него 
неща. Щомъ тези начала пуснатъ корень въ душата му 
и се укрепя;ъ въ нея съ продължителна практика, не
ка вече за какво да се боите; що се отнася до тънко
стите въ разговора и изящните маниери въ обноските, то 
това ще дойде на времето’ си, когато детето ще излезе изъ 
ржцете на слугинята и бжде предадено въ ония на единъ 
добрЬ вьзпитанъ паставникъ.

Докато децата сж малки, треба да имъ се прощаватъ 
всички небрежности, които не произхождатъ отъ чувство на 
гордосгь или пъкъ отъ упорство. Само когато последните 
наклоности се проявятъ въ некои отъ техните дела, вие треба 
да ги поправяте веднага съ средствата, които азъ вече 
посочихъ по-горе. Отъ това, що казахъ за външните ма
ниери на децата, не искамъ да се разбере, че ония, що 
се намиратъ около техъ. не треба да обръщатъ внимание на 
техните обноски,’ докато сж твърде малки. Би било на
истина големо предимство за децата, ако имаше отъ рано 
при техъ, още щомъ проходятъ, некой, който би ималъ дар
бата да ги научи на добри маниери и който би изнамерилъ 
иодходещи за това средства. Онова, което азъ порицавамъ, е 
лошиятъ методъ, който обикновено употребяватъ въ дадения 
случай. Често се случва да се мъмрятъ деца, които никога не 
сж получавали и най-малкиятъ урокъ отъ учтивость, (и това 
се прави особенно въ присжтствието на чужди лица), затуй, 
че сж нарушили по единъ или по другъ начинъ нЬкое 
правило на приличието. И започватъ да имъ се сърдятъ 
и да ги претрупватъ съ проповеди върху начина, по който 
требало да си снематъ шапките отъ главата, да правятъ ре- 
верансъ и др. Макаръ че въ тоя случай родителите, за които 
говоримъ, претендиратъ да иматъ предвидъ само направле
нието на детето, те въ повечето случаи го правятъ за 
да прикриятъ собствения си срамъ. Те хвърлятъ обвинение 
върху малките бедни деца и то нЬкой пжть доста пристра
стно, за да избегнатъ срама, като се боятъ да не би при-
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гато започнатъ да се сношаватъ съ хората и когато зажи- 
в^ятъ съ тЬхъ, а за това все ще има достатъчно време. До
тогава скромностьта и послушанието сж качества, които ги 
педготвятъ по-добре и имъ обезпечаватъ възпитанието. Не е, 
следователно, необходимо да ги учимъ на самоуверенность 
предварително. Онова, което изисква най-много време, трудъ 
и постоянство, е, да утвърдимъ въ техния умъ началата и 
практикуването на добродетельта и на доброто възпитание. 
Ето обработката, която е сгодна за техъ, и която треба да 
се направи такава, щото получените впечатления да не мо- 
гатъ лесно да се изличатъ. Съ тези качества треба да бждатъ 
те добре снабдени. Сношението имъ съ хората, когато 
стжпятъ въ света, ще прибави безъ съмнение нещо къмъ 
тЬхното знание и къмъ техната самоувереность, но твърде е 
възможно да отнеме нещо отъ техната добродетель. Ето 
защо треба да бждатъ те изобилно снабдени и умътъ имъ 
дълбоко проникнатъ отъ пея. Ще разгледаме по нататъктъ, 
какъ могатъ те да бждатъ сгодни за обществения животъ и 
подготвени да встжпятъ въ света, когато станатъ достатъчно 
зрели за това. Но какъ може едно дете да придобие дарба 
въ разговора, изкуство да си върши работите въ света, 
ако, поставено посрЬдъ една разноцветна тълпа отъ безчинни 
деца, се научи да се кара за въртелешки или да употре
бява измама въ играта за едно петаче,—това не мога да раз
бера. Мжчно може да се отгатне тъй сжщо какви сж качествата, 
които единъ баща смета да придобие синъ му въ обществото 
на една тълпа другари отъ различни бащи и съсловия, каквито 
обикновено се съоиратъ въ училищата. — Това, въ което съмъ 
утгЪренъ, е, че който има време да разходва за единъ настав- 
никъ въ кжщи и да възпитава детето си дома, ще му осигури 
по-добре отъ всеко училище благородни обноски, по-мжже- 
ствсни мисли и наклонности, къмъ онова? което с достойно и 
прилично, безъ да се см^та, че ще има и по-гол^ми успгЬхи 
въ няуката и ще го направи по-скоро да възмжж^е. Не ми
сля тука да укорявамъ учителя или да стоварвамъ гр^ха 
върху него, но има голяма разлика между двй или три дйца, 
възпитани вь сжщата кжща и няколко десетки натрупа
ни, както се попадне, въ едно училище. Колкото изкусенъ 
и деятеленъ да бжде учительть, не възможно е да има той 
отворено око върху петдесеть или сто ученика, освенъ презъ 
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време на урочнигЬ часове, когато сж събрани заедно. Не 
можемъ да се надЬваме, че той ще може да ги научи успЬшно 
друго нещо, осв^нъ онова, което се съдържа въ учебниците 
имъ, защото, за да се образуватъ умовете и обноските имъ. 
изисква се постоянно внимание и особени грижи за всеко 
отделно дете, а пъкъ това не е възможно при една толкова 
многобройна училищна тълпа. Това впрочемъ би било съв- 
семъ напразно, (даже ако предположимъ, че той би ималъ 
време да изучи и изправи недостатъците и лошите наклон
ности на всеко дете отделно), понеже детето презъ по-го- 
лемата часть на двадесети и четирете часа на деня е 
изоставено на себе си или на заразителния примеръ на дру
гарите си, — нещо, което влияе много по-силно отъ всичките 
уроци на учителя.

Понеже щастието често благоприпятствува на смелите 
и ловки хора, то бащитЬ гледатъ съ удоволствие, когато си
новете имъ отъ рано започнатъ да се показватъ живи и предпри
емчиви. Те виждатъ въ това едно щастливо предзнаменование 
на бждещите имъ успехи въ света, като си въображаватъ, че 
шегите, които те правятъ на другарите си, или които нау- 
чаватъ отъ техъ сж доказателство за успеха на техните 
първи стжпки въ изкуството на живота и начинъ за доби
ване на кариера. Азъ обаче ще се осмеля да кажа, че 
добродетельта и доброто възпитание сж единствените начала, 
върху които единъ баща може да тури основата за щастието 
на сина си, ако иска да залови добриятъ пжть или пжтя, въ 
който успехътъ е напълно сигуренъ. Не лукавствата и измамите, 
нито пъкъ грубостите, що се вършатъ между съученици, или до
бре обмислените планове за обиранието на некоя овощна гра
дина създаватъ способния човекъ но принципите на справедли- 
востьта, великодушието и трезвостьта, съединени съ разсж- 
дителность и любовь къмъ труда, качества, които учени
ците -едвали научаватъ единъ отъ други. И ако единъ момъкъ, 
възпитавъ у дома си, не е билъ наученъ на тези доброде
тели, толкова колкото би ги научилъ въ училището, азъ за- 
ключавамъ отъ това, че баща му не е билъ твърде щаст- 
ливъ въ избора на наставника му. Вземете едно дете отъ 
първите редове на некое училище и друго на сжщата въз- 
расть, възпитано както би требвало въ кжщата на баща си, 
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сътствуващите да отдадатъ на тяхната небрежность и нелов- 
. кость лошите обноски на детето.

Явно е, че колкото се касае до самите деца, то те не 
извличатъ никаква полза отъ гЬзи случайни лекции. Въ друго 
време би гребало да имъ се покаже какъ да постъпватъ; 
гребало ои съ повтаряне на едни и същи упражнения да се 
научатъ предварително да правятъ, което е прилично, 
а не да имъ се правятъ случайно хиляди мъмрения за не
що, което не съ навикнали да правятъ и което даже не 
знаятъ какъ се прави. ,Да се хока и мъмре детето така при 
всеки случай, значи да го измъчвашъ и ядосвашъ безцелно, 
а не да го учишъ. Предпочтително би било да се оставятъ 
децата на мира, отколкото да се гълчатъ за една грешка, 
която не е грешка на техната възрасть и която не зависи 
отъ техъ да избегнатъ, понеже не съ чулп нито да се го
вори даже за нея. Много по-добре би било да се оставеше 
на възрастьтада поправи небрежностьта и простодушието, които 
съ присъщи на децата. Не ги подлагайте на неуместни 
порицания, които нито служатъ, нито биха могли да послу- 
жатъ да ги научатъ на елегантни маниери. Ако душата имъ бъ- 
де добре разположена, ако е наистина проникната отъ чув
ството на учтивость, то грубостьта, която изпъква въ обнос- 
ските имъ отъ липса на възпитание, ще изчезне отъ само 
себе си съ възрастьта и опитностьта, колкото повече децата 
растатъ, стига да посещаватъ само добро общество. Ако се 
намиратъ въ лошо общество, всичките въображаеми изпра- 
вленпя не ще сполучатъ да ги направятъ вежливи. Бждете 
уверени, че каквито инструкции и да давате на децата си, 
каквито и да бждатъ уроците за изтънчени обноски, които 
те получаватъ всеки день, нищо не може да влияе вър
ху поведението имъ толкова, колкото обществото, което по
сещаватъ, и обноските на хората, които ги окрхжаватъ. Де
цата (сжщо и възрастните) действуватъ найвече по подра
жание. Ние приличаме на хамелеони, които отражаватъ вина- 

. ги една часть отъ цвета на окръжаващите ги предмети. Не- 
ма прочее защо да се чудимъ, че и същото нещо става съ 
децата, които разбиратъ по-добре това, що виждатъ, откол
кото онова, що чуватъ.
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Дружба съ слугитЪ.
§ 68. Азъ споменахъ по-горе за едно голямо зло, което 

слугите съ своите ласкателства принасятъ на децата, като 
разстройватъ ефекта и силата на родителскит-Ь порицания и 
по то нзчинъ намаляватъ техния авторигетъ. Има обаче 
нце едно гол$мо >б< тво, не по-малко важно, което про- 
13ЛВ и отъ лошигЪ примери, коиго децата иматъ предъ очите 

си, шиато е нямерятъ въ обществото на слуги отъ долна 
рхка.

Греба да се запрещава, колкото се може повече, да 
злизатъ въ т . овя общество, тъп като заразата отъ тези лоши 
примери, отъ гледището I въжливостьта, както и на до- 
бродтлеъта ужасно инфектира децата всеки пжть, щомъ те 
сж изложени за тъхъ. Те често научватъ отъ зле възпитани 
и развратени слуги такъвъ дебелашки говоръ, такива непри
лични пороци и маниери, каквито не щеха да знаятъ, може 
би презъ целия си животъ, ако не беха се събирали съ техъ.

§ 69. Мжчно е да се избегне съвсемъ това зло. Вие 
ще бхдете много щастливи, ако не ви се падне да имате 
Я&КОЙ грубъ и пороченъ слуга и ако децата ви не се зара- 
зятъ отъ него. При зее това, треба да се правятъ най-големи 
усилия за избегване на тази опасность. Децата треба да 
стоятъ колкото се може повече съ родителите си, ’) или 
съ ония на които еж поверени. За тази цель треба да 
се грижимъ да направимъ това стоене при родителите имъ 
приятно; треба да имъ се предоставя всичката свобода, свой
ствена на възрастьта имъ, а не да имъ се налага безпо
лезно стеснение, когато се намиратъ подъ родителски или 
наставнически надзоръ. Ако ние направимъ за техъ отъ това 
общество тъмница, никакъ не е чудно, че те нема да го 
обикнатъ. Не треба да имъ се препятствува да бждатъ деца, 
или да играятъ, или да действуватъ като деца, но и да не имъ се 
позволява да вършатъ лошо. Всичко друго треба да имъ 
се позволява. Подиръ това, за да ги направимъ да обикнатъ 
обществото на родителите си, те треба да получаватъ 
отъ техни ржце всички неща, които имъ сж приятни. Въ

') Доколко римлянитЪ сж смЪтали възпитанието за непосредствена 
длъжность на самитЪ родители, вижъ въ Зиеюпшз, Аи^изС 8есН 64; Р1и1агсН 
т уИа Саюп18 Сепзопв; Вюсюгиз 81си1и8, 1.2 сар. 3.
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•същото врйме, на слугите трйба да се забранява да имъ 
угаждатъ, както това обикновено става, като имъ да- 
ватъ разни силни пития, вино, плодове, играчки и други по- 
добни работи, поради които децата толкова обичатъ да дру- 
жатъ съ гЪхъ.

ДгЬлте» VII (70-71).

Предимства на домашното възпитание.

§ 70. Като споменахъ за средата, за обществото, въ 
което децата трйба да се намиратъ, азъ съмъ почти готовъ 
да си хвърля перото и да не ви безпокоя вече върху този 
прЬдметъ. И наистина, понеже примЪрътъ и обществото 
иматъ повече влияние, отколкото всичките правила и ин
струкции, струва ми се, че е почти съвсЬмъ излишно да се 
впускамъ въ по-нататъшни разсъждения и да давамъ безпо
лезно други доводи. Но азъ виждамъ, че се готвите да 
ми кажете: «Ами какво да правя съ сина си? Ако го 
държа постоянно у дома, ще има опасность да не се качи 
на главата ми и да ми стане господарь, а пъкъ, ако го из
пратя навънъ, какъ ще има възможность да се запази той 
отъ заразата на грубостьта и порока, които на всЬкждЪ съ 
на мода ? Въ къщата ми той ще бъде, може би. по-неви- 
ненъ, но за туй пъкъ ще бъде и по-невгЬжа въ светски
те работи и като навикне да гледа наоколо си постоянно 
едни и същи лица и да не влиза въ друго общество, 
ще стане същество боязливо и вироглаво, когато влезе въ 
света».

1 рЬба да си изпов^дамъ, че едното и другото си иматъ 
неудобството. Истина е, че ако детето се възпитава вънъ 
отъ къщи, то ще стане по-смело, по-пъргаво и ще си про
прави пъть между децата отъ своята възрасть. Пека приба- 
вимъ? че съревнованието, което .възбужда—иршжтствието на 
другарят^ придава често доста ждвотъ и увлечение на мал- 
кит% момчета. Но докогато намерите нйкое училище, въ 
което учительтъ да има врйме да надзирава нравит-Ь на уче
ниците си и дйто опитътъ ви доказва, че той се грижи тол
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кова, за да имъ даде добро възпитание и да направява 
ума имъ къмъ добродЪтель, колкото и да ги научи на кла
сическите езици, вие придавате, трЬба това да се признае, 
страшна цена на думите, ако, като предпочитате езикътъ 
на гърците и римляните предъ качествата, които сж ги пра
вили тъй храбри хора, намирате, че си струва трудътъ за малко 
гръцки и латински да изложите на всички случайности на 
обикновения животъ невинностьта и добродетельта на ва
шия синъ. Колкото се касае до смелостьта и увереностьта, 
които момчетата придобиватъ въ училищата, то тези качества 
сж обикновенно примесени съ такива грубости и глупава 
вадменность, щото при стжпването си въ света те се при- 
нуждаватъ да зарезватъ изнесените отъ училището похвати 
и да ги замЬняватъ съ по-добри навици и съ маниери, по- 
прилични за единъ порядъченъ човекъ. Ако вземете въ вни
мание, доколко изкуството за живение и умението да упра- 
вява човекъ, както би требало, делата си въ света, сж 
радикално противоположни на ония навици отъ нахалство, 
злоба и дързость, на каквито ученикътъ се научва въ учи
лището, ще се убедите, че недостатъците на домашното 
възпитание сж несравнено по-предпочтителни, отколкото при
добитите въ училището и не ще се поколебаете да задър
жите сина си въ кжщи, за да запазите невинностьта му и 
скромностьта му, като добродетели, които се доближаватъ 
повече къмъ ония на единъ полезенъ и способенъ човекъ. 
Никой не е помислювалъ, вито е подозиралъ некога, че уе
динението и целомждрието, въ което се възпитаватъ моми
четата, прави отъ техъ жени по-малко знаещи или по-малко 
способни. Сношението съ разни хора, когато стжпятъ въ 
обществото, дава скоро на младите момци прилична самоу- 
верелость. Така сжщо би могло да се мине и безъ нахал
ство и дързость, тъй като мжжеството и твърдостьта никога 
не се състои, доколкото знамъ, въ грубость и невъзпита- 
ность.

Добродетельта се придобива по-мжчно, отколкото зна
нието на светските работи. И ако единъ младъ момъкъ я 
изгуби веднажъ, той твърде редко може да я придобие 
наново. Малодушието и незнанието на света, като недо
статъци, приписвани на домашното възпитание, не сж необхо
дими последици отъ семейния животъ, нито пъкъ, ако дори 
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и да б'Ьха такива, сж неизц'Ьрими злини. Отъ двете злини 
порокътъ е много по-упоритъ и по-опасенъ и затова срещу 
него тр'Ьба да се опълчимъ най-напрЬдъ. Ако трйба да се пре
дотврати внимателно оная малодушна мегкушавость, която 
инервира често характера на децата, възпитани разглезено 
въ кжщи, то е тъкмо за туй, защото е въ интереса на до- 
бродетелтьта. Треба да се боимъ, наистина, да не би този 
слабъ характеръ да стане лесно жертва на порочни впеча
тления и да изложи неопитния момъкъ на лоши изкушения. 
Младиятъ момъкъ треба да се въоржжи съ твърдость въ ха
рактера и да се запознае съ хората, защото безъ това до
бродетелите му не ще бждатъ въ безопасность и ще бжде 
наклоненъ да се впусне въ единъ съсипателенъ за живота 
пжть или да падне въ некоя си фатална пропасть, прЬди да 
бжде достатъчно запознатъ съ опасностите на обществото и 
преди да бжде достатчъно укрепналъ върху нозете си. за да 
се не подава на всеко изкушение. Ако не беше тази опас- 
ность. малодушието и незнанието въ света немаше нужда 
да се лекуватъ тъй скоро. Сношението съ хората ба ги из
лекувало въ достатъченъ размеръ, а пъкъ, ако това не спо
лучи да стане навреме, то служи за още единъ по силенъ 
поводъ да се даде па детето единъ добъръ наставникъ въ 
кжщи. И действително, ако е нуждно да си правимъ трудъ 
да се предаде на детето мжжественъ видъ и прилична само
увереность, това е за да служатъ тези качества като 
защита на добродетельта му, когато то стани въ света и 
почне само да се управява.

Абсурдно е прочее да се жертвува неговата невинность 
за придобиване на самоувереность и онова малко изкуство 
да може да си проправя самъ пжть между другите въ об
ществото на зле възпитани и порочни деца, когато главната 
цЬль, която се гони, като се учи да бжде твърдо и да се държи 
върху собствените си крака, става само за запазване на до- 
добродетельта му. Защото, ако веднажъ се присъединятъ къмъ 
неговите пороци доверие и хитрость и то започне да си служи 
съ техъ, за да прикрива своите грешки, то е вече сигурно 
загубено, тъй щото ще треба или да го отучите отъ всич
ките привички, които е спечелило отъ другарите си и да го 
отървете отъ тЬхъ по-скоро, или пъкъ да го оставите да за
гине. Момчетата сж сигурни да придобиятъ самоувереность, ко- 



60 Джонъ Локъ.

гато започнатъ да се сношаватъ съ хората и когато зажи- 
вйятъ съ тЬхъ, а за това все ще има достатъчно време. До
тогава скромностьта и послушанието сж качества, които ги 
ледготвятъ по-добре и имъ обезпечаватъ възпитанието. Не е, 
следователно, необходимо да ги учимъ на самоуверенность 
предварително. Онова, което изисква най-много време, трудъ 
и постоянство, е, да утвърдимъ въ техния умъ началата и 
практикуването на добродетельта и на доброто възпитание. 
Ето обработката, която е сгодна за техъ, и която треба да 
се направи такава, щото получените впечатления да не мо- 
гатъ лесно да се изличатъ. Съ тези качества треба да бждатъ 
те добре снабдени. Сношението имъ съ хората, когато 
стжпятъ въ света, ще прибави безъ съмнение нещо къмъ 
техното знание и къмъ техната самоувереность, но твърде е 
възможно да отнеме нещо отъ техната добродетель. Ето 
защо треба да бждатъ те изобилно снабдени и умътъ имъ 
дълбоко проникнатъ отъ нея. Ще разгледаме по-нататъктъ, 
какъ могатъ те да бждатъ сгодни за обществения животъ и 
подготвени да встжпятъ въ света, когато станатъ достатъчно 
зрели за това. Но какъ може едно дете да придобие дарба 
въ разговора, изкуство да си върши работите въ света, 
ако, поставено посредъ една разноцветна тълпа отъ безчинни 
деца, се научи да се кара за въртележки или да употре
бява измама въ играта за едно петаче,—това не мога да раз
бера. Мжчно може да се отгатне тъй сжщо какви сж качествата, 
които единъ баща смета да придобие синъ му въ обществото 
па една тълпа другари отъ различни бащи и съсловия, каквито 
обикновено се събиратъ въ училищата. — Това, въ което съмъ 
уверенъ, е, че който има време да разходва за единъ настав- 
никъ въ кжщи и да възпитава детето си дома, ще му осигури 
по-добре отъ всеко училище благородни обноски, по-мжже- 
ствени мисли и наклонности, къмъ онова, което е достойно и 
прилично, безъ да се смета, че ще има и по-големи успехи 
въ науката и ще го направи по-скоро да възмжжее. Не ми- 
сля тука да укорявамъ учителя или да стоварвамъ греха 
върху него, но има гол1>ма разлика между две или три деца, 
възпи1ани вь сжщата кжща и неколко десетки натрупа
ни, както се попадне, въ едно училище. Колкото изкусенъ 
и дЬятеленъ да бжде учительть, не възможно е да има той 
сиворено око върху петдесеть или сто ученика, освенъ презъ 
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време на урочните часове, когато сж събрани заедно. Не 
можемъ да се надаваме, че той ще може да ги научи успЬшно 
друго нещо, освЪнъ онова, което се съдържа въ учебниците 
имъ, защото, за да се образуватъ умовете и обноските имъ, 
изисква се постоянно внимание и особени грижи за всеко 
отделно дете, а пъкъ това не е възможно при една толкова 
многобройна училищна тълпа. Това впрочемъ би било съв- 
семъ напразно, (даже ако предположимъ, че той би ималъ 
време да изучи и изправи недостатъците и лошите наклон
ности на всеко дете отделно), понеже детето презъ по-го- 
лемата часть на двадесеть и четирете часа на деня е 
изоставено на себе си или на заразителния примеръ на дру
гарите си, — нещо, което влияе много по-силно отъ всичките 
уроци на учителя.

Понеже щастието често благоприпятствува на смелите 
и ловки хора, то бащите гледатъ съ удоволствие, когато си
новете имъ отъ рано започнатъ да се показватъ живи и предпри
емчиви. Те виждатъ въ това едно щастливо предзнаменование 
на бждещите имъ успехи въ света, като си въображаватъ, че 
шегите, които те правятъ на другарите си, или които нау- 
чаватъ отъ техъ сж доказателство за успеха на техните 
първи стжпки въ изкуството на живота и начинъ за доби
ване на кариера. Азъ обаче ще се осмеля да кажа, че 
добродетельта и доброто възпитание сж единствените начала, 
върху които единъ баща може да тури основата за щастието 
на сина си, ако иска да залови добриятъ пжть или пжтя, въ 
който успехътъ е напълно сигуренъ. Не лукавствата и измамите, 
нито пъкъ грубостите, що се вършатъ между съученици, или до
бре обмислените планове за обиранието на некоя овощна гра
дина създаватъ способния човекъ но принципите на справедли- 
востьта, великодушието и трЬзвостьта, съединени съ разсж- 
дителность и любовь къмъ труда, качества, които учени
ците -едвали научаватъ единъ отъ други. И ако единъ момъкъ, 
възпитавъ у дома си, не е билъ наученъ на тези доброде
тели, толкова колкото би ги научилъ въ училището, азъ за- 
ключавамъ отъ това, че баща му не е билъ твърде щаст- 
ливъ въ избора на наставника му. Вземете едно дете отъ. 
първите редове на некое училище и друго на сжщата въз- 
расть, възпитано както би требвало въ кжщата па баща си, 
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въведете ги и двете въ нйкое добро общество и вие ще ви
дите кое отъ двЬт'6 ще има по-мжжествени обноски и ще 
ее отнесе съ повече самоувЪренность и спокойствие къмъ 
непознатите. Азъ прЬдполагамъ, че мнимата самоувЬренность 
на ученика или ще му липсва, или ще го дискредитира и ако 
тая увереность бжде такава, каквато той може да употреби 
еамо предъ момчета, то по-добре би било да я немаше.

Порокътъ, ако требва да верваме на общите оплаква
ния, се развива тъй бърже въ наше време и израства тъй 
рано въ момчетата, щото не е възможно да се запази едно 
момче противъ разпространяващата се зараза на злото, ако 
го оставите само на себе си въ едно стадо деца и ако до- 
верите на случая или на собствената му наклонность да си 
избере другари. Пбради каква фатална сждба порокътъ до- 
толкова се е разплодилъ между насъ презъ последните не~ 
колко години и съ помощьта на какви хора е билъ той въз- 
дигнатъ на тая безконтролна власть, оставямъ на други да 
изслЬдватъ. Азъ само желая, щото ония, които се оплакватъ 
отъ упадъка на християнското благочестие и въобще на всички 
добродетели, както и отъ недостатъчность на просвещение и 
лиша на знание, що характеризува младите хора отъ това 
поколение, да направятъ усилие за изнамерване средства за 
въ.я тановяване на тези качества въ бждещите поколения. 
Азъ съмъ уверенъ, че ако основата на всичко това не по
чива върху възпитанието на младежьта и добрите начала, 
що имъ се даватъ, всички други усилия ще бждатъ напусто.’ 
Ако не се загрижимъ да запазимъ невинностьта, трезвите 
нрави и любовь къмъ труда, ще бжде смешно да се наде- 
ваме, че ония, които ще ни наследятъ върху световната сцена, 
Ще бждатъ изооилпо снабдени съ тези таланти и знания, съ 
които досега Англия справедливо се е гордЬяла въ света, 
щехъ да прибавя и смелость къмъ тези качества, но това 
качество се е сметало всЬкога като природно наследство на 
англичаните. Обаче това, що се разказва напоследъкъ за 
некои действия, станали по море'), действия такива, каквито 
не ех, били известни на нашите праотци, ми дава поводъ 
да кажа, че развратътъ е гробъ на смелостьта и че щомъ

нит+ П. 1ГОЛ рътъ прави 1укъ намекъ> в-Броятно, за поражението на англича
нката .Нота0’ К0ГаТ° френскиятъ аДмиралъ Турвилъ разби англо-холанд-

* БЪл. пр.
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безвравственостьта убие чувството на честьта, то храбрость- 
та не може да вирее вече въ човешкото сърдце. Мисля, 
че е невъзможно да се цитува нито единъ примеръ изъ исто
рията на некой вародъ, който, колкото и да се е славилъ 
съ своята см^лость, да е запазилъ военния си кредитъ и да 
е останалъ страшенъ за своите съседи, щомъ веднажъ ко
рупцията е разрушила пружините на дисциплината и щомъ 
порокътъ е порастналъ дотолкова, щото да смее да се по
казва съ открито лице и безъ да се смущава.

ДобродЪтель.
II така, чистата и пр^ма доброд^тель. а не никаква си 

нелепа самоуверена дързость, или некои малки хитрости, 
съставяватъ най-важната, ако и най-трудната цель, която 
требва да се гони съ възпитанието. Всички други съо
бражения требва да отстжпятъ пжть на добродетельта и 
да й дадатъ първото место. Въ нея се състои истинското и 
сжществено благо, върху което наставникътъ требва да го
вори и чете лекции. Нека възпитанието употреби всичкото 
си изкуство, за да я укрепи и посади въ душата на детето, 
да се залови за тази работа и да не я прекжсва, докато 
момъкътъ не придобие истинско влечение къмъ нея и докато 
не почне да вижда въ нея своята сила, слава и наслада.

Другари.
Колкото повече детето успева въ добродетельта, тол

кова по-лесно ще бхде за него да се усъвършенствува и въ 
всичко останало, тъй като оня, който умее да се подчинява 
на исканията на добродетельта, нема страхъ, че ще се по
каже непокоренъ или противенъ къмъ изпълнението на други
те си длъжности. Ето защо азъ не мога да не предпочта 
домашнсто възпитание, което се върши предъ очите на ба
щата съ помощьта на единъ добъръ наставникъ. Това е най- 
доброто и най-сигурното нещо за достигане великата цель 
на възпитанието, стига да има за това възможность и се 
употребятъ добри методи. Редко има кхща, която да не 
бжде често посещавана отъ разни хора; бащите, следова
телно. требва да приучватъ децата си на всички физионо
мии, които се явяватъ въ кмщи и да ги турятъ въ сноше-
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ние съ даровити и добре възпитани хора, щомъ като те 
станатъ способни за това; и азъ не разбирамъ защо бащите, 
които живйятъ на полето, да не взематъ съ себе си синовете 
си, когато правятъ посещения на своите съседи. Азъ съмъ 
увЪренъ, че баща, който възпитава сина си въ кжщи. 
има повече случаи да го държи въ своето общество, да му 
дава насърдчения, каквито мисли за сгодни, да го прЬдпази 
отъ опасното стълкновение съ слугите и съ лица отъ дол
но произхождение, отколкото би могълъ да направи това, 
ако го възпитаваше вънъ отъ кхщи. Отъ родителите зависи 
да взематъ решение върху това, споредъ сгодите и обстоя
телствата. Ще забележа само, че е твърде лоша смЬтка 
за единъ баща да не си напрегне малко силите за възпи
танието на сина си, защото възпитанието, е най-доброто наслед
ство, което може да му се остави. Въвсекой случай, ако нЬкои 
мислятъ, че домашното възпитание има лошата страна да не 
може да осигури на детето достатъчно общество, а пъкъ 
обществото, което се намира въ училищата не е подходещо 
за единъ младъ джентлменъ, то ще се намери пакъ сред
ство, вервамъ, да се избегнатъ несгодите отъ едната и дру
гата страна.

§ 71. Като се има прЬдвидъ колко е силно влиянието 
на обществото и колко ние всички сме разположени, особено 
децата, да подражаваме на другите, ще си позволя тука 
да обърна вниманието на родителите на още едно обстоя
телство, а именно: ако искате синъ ви да се отнася съ ува
жение къмъ васъ и вашите заповеди, то и вие требва да 
се отнасяте къмъ него съ уважение. „Махппа <1еЪе4иг рие
ла геуегепйа“.1) Не правете предъ сина си нищо, което не 
бихте желали той да направи по подражание. Ако се случи 
да направите нещо, което вие въ него сметате за не- 
достатъкъ, бждете уверени, че за да се извини, той 
ще се прикрие съ вашия примеръ и ще се прикрие по 
такъвъ начинъ, щото не знамъ тогава съ какви спедства 
бихте могли да изправите този недостатъкъ. Ако го нака- 
жите за нещо, което той вижда, че сами вършите, • то 
той не ще припише вашата строгость на доброта или жела-

’) .Ние длъжимъ на дЪцата най-голЪмо уважение“. БЪл. пр.
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ние да изправите никаква грешка у него, но ще си я из
тълкува като никаква придирчивость и капризенъ произволъ 
отъ страна на единъ баща, който иска да лиши сина си, 
безъ никаква причина, отъ свободата и удоволствията, на 
които той самъ се наслаждава. И ако претендирате, че 
тази свобода принадлежи вамъ, като привилегия на зря
лата възрасти, върху която детето н^ма никакво право, съ 
това ще дадете само по-гол^ма сила на вашия примкръ и 
ще препоръчате на сина си още по-силно вашето действие. 
Недейте забравя, че децата искатъ да бъдатъ мъже много по- 
рано, отколкото обикновено се мисли, и ако те се показватъ 
нетърпеливи да носятъ панталони, това не е по причина на 
кройката или сгодата на тази дреха, а затуй, че споредъ 
техъ, това е признакъ или стъпка къмъ възмъжалость. 
Това, що казахъ досежно поведението на единъ баща прЬдъ 
децата си, се отнася също и къмъ всички ония, които 
иматъ некаква власть надъ техъ, или които баща имъ е 
заповедалъ да уважаватъ.

ДгЬЛЕПЕ» VIII. 1*725 —В*7).

За наградят^ и наказанията.

§ 72. Но нека се върнемъ на въпроса за наградите и 
наказанията. Понеже всичките дЬтинщини, всичките грешки 
противъ вежливото отнасяне, както и всичките дела, които 
възрастьта неминуемо ще поправи, не требва да се подла- 
гатъ. както вече казахъ, на дисциплината па пръчката, то 
не ще има вече толкова нужда да се биятъ децата тъй често, 
както това обикновено става. Ако прибавимъ още, че тре~ 
ба по същия начинъ да се постъпва и съ грешките, върше
ни при четене, писане, танцуване, изучване чуждите езици 
и пр.. то въ едно либерално възпитание ще се представятъ • 
твърде малко случаи, които да изискватъ прибегвапе къмъ 
биене и насилие. Истинскиятъ начинъ за изучването на тези 
работи е да се вдъхне на децата любовь и наклонность къмъ 
ония неща, които искате да научатъ, а това ще възбуди

Джовъ Локъ, — Мисли върху възпитанието.. 5
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дЯйностьта и прилежанието имъ. Струва ми се, че това 
не е мжчно да се направи, ако се отнасяме съ децата 
тъй гакто трЯба, като приспособяваме внимателно наградитЯ 
и наказанията, за които вече говорихъ, и ако, най-послЯ, се 
съблюдазатъ при възпитанието имъ слЯднитЯ няколко правила:

1-о. Искате ли да научите детето на нЯщо, не 
правете отъ юва нЯщо товаръ за него и не създавайте отъ 
туй задължителна работа. Всичко, що се дава на детето по 
гакьвъ пачинъ, (чава досадно и противно и то начева да 

из! 'спращение къмъ онова, което му се е нравило по- 
рано, или поне му е било безразлично. Заповядайте, напри- 
мЯръ, на едно дЯте да шиба въртелешката си прЯзъ извЯстно 
врЯме в ..Яки день, било че искало или не искало; изисквайте 
огъ нею това, като негова длъжность, за която то трЯба да 
употрЯбява извЯстно число часове заравь или вечери и вие 
ще видше, че при тЯзи условия скоро ще му омръзне как- 
ваю н да е игра. Не става ли сжщото и съ възрастни 
хора? Онова, що вършимъ доброволно и съ удоволствие, 
не става ли тежко за насъ, щомъ бждемъ принудени да го 
вършимъ по длъжность? Мислете за дЯцата каквото желаете, 
но въ всЯки случай тЯ толкова, колкото и най-горделивиятъ 
01 ъ насъ възрастнитЯ, искатъ да покажатъ. че сж свободни въ 
действията си, че добрите имъ постжпки произлизатъ отъ са- 
митЯ тЯхъ и че сж тъй независими и самостойни, както и 
възрастнитЯ.

Разположение.

§ 7 4. 2-о. ВслЯдствие па това дЯцата трЯба да се ка
ра ш. да вършатъ дори и онова, къмъ което сте имъ вну
шили наклонность, само тогава, когато тЯ се усЯщатъ раз
положени да го вършатъ. Който обича да чете, да пи
ше, да свири, знае добрЯ, че дохождатъ минути, когато и 
у него липсва всЯко желание затова, и ако поиска. въпрЯки 
това, да принуди себе си, то не ще достигне другъ резултатъ 
освЯнъ да се умори и измжчи безъ полза. Сжщото е и съ 
дЯцата. Нека прочее наблюдаваме съ внимание промЯнитЯ 
въ тЯхнитЯ настроения и да използуваме благоприятпитЯ за 
туй или онуй часове. Ако ли пъкъ дЯцата не сж достатъч
но често разположени за работа, можете съ разговоръ 
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да възбудите у т'Ьхъ това разположение, преди да съ започ
нали да вършатъ друго нещо.

Струва ми се, че това не би било мъчно за единъ из- 
кусенъ наставникъ, който е изучилъ характера на ученика 
си, и не ще му струва много трудъ да му изпълни ума съ 
мисли, свойствени да му вдъхнатъ наклоность къмъ предмета, 
за който се касае. По този начинъ ще се спести много 
време и трудъ: понеже едно дете, при добро настроение, ще 
направи три пъти по-голймъ усп*Ьхъ  въ науките си, откол- 
кото ако употребеше два пъти повече време и усилие безъ 
желание и воля. Ако се води работата както трЪба, то 
вие можете да оставите децата да си играятъ колкото 
искатъ, даже и до насита и все пакъ ще имъ остане доста
тъчно време да научатъ онова, на което е способна гЬхната 
възрасть. Между туй, нищо подобно не става въ обикновения 
методъ на възпитанието. Този методъ, който познава само 
тоягата, почива на съвсЬмъ други основи, н^ма въ себе си 
нищо привлекателно, не обръща внимание на детското на
строение и не използува благоприятните минути за неговата 
ваклонность къмъ занятие. И наистина, когато съ принуж- 
дение възбудите отвращението на детето къмъ науката, смеш
но би било да се надеваме, че то ще напустне доброволно 
и по собствено съгласие играта и ще потърси само случаи
те за занимание. Ако постъпваме обаче както треба, зани
манието би му служило за развлечение толкова, колкото и 
игрите му служатъ за развлечение отъ занимание. Трудътъ е 
еднакъвъ и въ двата случая и не измъчва тъй децата, за- 
щото те обичатъ да се занимаватъ, но промената и разно
образието имъ причиняватъ удоволствие. Разликата тука е, 
че при играта те действуватъ свободно и употрЬбяватъ 
труда си, (който те никогажъ не скъпятъ), по свое 
желание, когато пъкъ, напротивъ, за да ги заставятъ да се 
занимаватъ, употребява се известно принуждение и насилие. 
Това именно отначало ги охлаждава и имъ убива желанието 
за работа: те искатъ свобода. Постъпете така, че те 
сами да поискатъ отъ наставника си да ги занимава, както 
те често правятъ съ своите другари въ играта, безъ да бъ- 
датъ заставени, и ако се убедятъ, че при заниманието 
действуватъ тъй свободно, както и при други неща, то 
ще видите, че те ще започнатъ работа съ такова удовол
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ствие съ каквото започватъ другите си игри. Ако прак
тикувате този методъ грижливо, можете да накарате де
тето да учи: съ желание всичко, на което искате да го нау
чите. Най-мжчното, треба да си изповЬдамъ, е да се достигне 
този резултатъ съ първото дете на семейството; щомъ оба
че успеете съ него, не ще бжде мжчно чр^зъ него> 
да се водятъ и другите, както искате.

Принуждение.
•

§ 76. Тъй като въ младите си години децата сж много 
по-дейни, отколкото въ което и да е друго време на жи
вота си. и понеже за техъ е безразлично, съ какво се зани- 
маватъ, стига само да има нещо да вършатъ, то танцуването 
или скачането на единъ кракъ би било все едно за техъ, 
стига да се употребяватъ сжщите средства, за да ги нака
раме да играятъ, или да ги принудимъ да напустнатъ играта. 
Когато обаче се касае за занимание, .най-големата и един
ствена причина, която ги кара да се отвращаватъ отъ него, 
е принуждепието и още туй, че това имъ се вменява въ 
длъжность. Мжчатъ ги и имъ се каратъ за него и следова
телно те се залавятъ за тая работа съ страхъ и трепетъ. 
или пъкъ, ако дойдатъ доброволно да се занимаватъ, държатъ 
ги тъй дълго, докато се съвсемъ уморятъ, а съ всичко това 
имъ се отнима доста много отъ оная естествена свобода, 
която те тъй страстно обичатъ и която за техъ съставява 
такава прелесть въ обикновените имъ игри. Променете ме
тода н вие ще видите изведнажъ, че те ще изменятъ сим
патиите си, особено ако видятъ примеръ отъ други, които 
те уважаватъ и сметатъ по-горни отъ себе си. Ако се 
погрижите особено да имъ представите ония неща, що 
виждатъ другите да вършатъ, като привилегия на една по- 
напреднала възрасть или нЬкое положение по-високо отъ 
техното, то1ава честолюбието и желанието да се въздигнатъ 
по-горе, да заприличатъ на ония, що стоятъ по-високо отъ 
техъ, ще ги накара да се заловятъ тутакси за работа и да 
я изпълнягъ енергично и съ удоволствие. Това удоволствие 
що бжде много живо, защото те сж почнали работата 
по собствено желание и по този начинъ продължаватъ да 
ср наслаждаватъ па оная много любима свобода, притежа-
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вието на която зарадъ гЬхъ е най-големото насръдчение. Ако 
при това прибавимъ още и удоволствието да бждатъ .уважа
вани и похвалени, азъ съмъ разположенъ да вервамъ, че не 
ще има нужда да се прибягва до други шпори за възбуж
дане, доколкото е нуждно, на гЬхната ревность и при- 
лежание. Признавамъ, че, за да се достигне този резул- 
татъ, се изисква търпение и изкуство, кротостъ, внимание и 
благоразумие отъ страна на възпитателя. Но отъ друга страна 
пъкъ, защо ще държите възпитатель, ако не се изисква
ше такъвъ трудъ? Щомъ веднажъ се достигне този пръвъ 
резултатъ, всичко друго ще тръгне отъ само себе си много 
по-сигурно, отколкото ако употребите по-груба и по-строга 
дисциплина. Не вервамъ тази работа да бжде мжчна и азъ 
-съмъ даже сигуренъ, че тя не ще бжде такъва, стига детето 
да нйма прйдъ очите си лоши примери. Едничката опасность, 
отъ която се боя, следователно, е влиянието па слугите, 
или на други лошо възпитани деца, или, най-после, на лица 
глупави и порочни, които развалятъ децата преди всичко 
съ лошите примери, що имъ даватъ съ поведението си, и 
после, защото ги насърдчаватъ на две неща, които никога 
не треба да вървятъ заедно: подъ това разбирамъ пороч
ните удоволствия и лъжливите похвали. •

• .

Мъмрене.

§ 77. Ако е верно, че треба твърде редко да се при- 
■бегва до бой за поправяне на децата, то. не по-малко 
верно е, че мъмренията, когато се повтарятъ често, а най- 
вече ако се правятъ съ страсть, докарватъ почти сжщите 
печални последствия. Те намаляватъ авторитета на родите
лите и уважението на децата, защото, недейте забравя, 
децата се научватъ да различаватъ отрано, де действува 
страсть и де разсждъкъ. Както не могатъ да не ува- 
жаватъ всичко, що произлиза отъ разсъдъка, така схщо не 
могатъ да не чувствуватъ презрение тамъ, дето виждатъ, 
че се появява раздразнение, па макаръ това раздразнение 
да имъ причинява въ първия моментъ страхъ, то впечатле
нието отъ него скоро изчезва и природниятъ имъ инстинктъ 
лесно ги научва да се отнасятъ съ презрение къмъ тези 
плашила, които причиняватъ само шумъ, по пе сх въоду-
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итГеамГ ГУ“Ъ- ТЪЙ ГТ° Д4цата ТрМа ла се П°Ч«- 
амо за порочни д-Ьла, каквито въ т4хнпг4 в4аши 

и“ ГГаТЪ ДЯ бХДаТЪ многобР°ани, то единъ погледъ 
X3 „X лостатъченъ ла ™ “«прави, когато направятъ 
н4к , простива, или пъкъ, ако трШ н4кога да се прив4г- 
не до думи, т4зи думи трМа да бмдатъ сериозни, кротка в 
въздържани. Триа да се покаже на д4тето онова, що е лош“ 

мъмЛпр₽ИЛТ° ВЪ пР°стхпката МУ> а не да се бърза съ
Р , тъп като, въ такъвъ случай, то не може да различи 

достатъчно, дали то само или просташката му см предиз
викали вашето неудоволствие. Сърдитото мъмрене обикновено- 

че съ сеое си груби и лоши думи, а това докарва още 
лошото последствие, че научава децата на т-Ьи думи в 

ги оправдава прйдъ тйхъ. Те не се страхуватъ и не се чер- 
вятъ да натоварятъ други съ епитетите, съ които често роди
телите или наставниците имъ се обръщатъ къмъ техъ тъй 
като тези епитети произлизатъ отъ такъвъ добъръ авторитетъ

У порство.
§ 8. Азъ предвиждамъ, че тука ще ми се възрази и 

ще ми кажатъ : „Какъ тъй! Нима споредъ васъ не треба 
. а се оиятъ децата, нито да се мъмратъ каквото и да на- 
правятъ. Но това би значило да се отпуснатъ юздите на 
всевъзможни безредици! “ - Не, съвсемъ не значи това" 
ак > само сте употребили дооъръ методъ въ първото мо
рално възпитание на детето и ако му се е вдъхнало онова 
страхопочитание къмъ родителите му, за което вече гово
рихме. Що се отнася до биенето, то постоянните наблю- 
депия см доказали, че то принася малко полза, щомъ це~ 
лвмъ (<исълъ на наказанията се свежда къмъ болката отъ. 
която детето се оои или я чувствува, а пъкъ действието на 
последната изчезва тъй бърже, както и спомена за нея 
Нри все туй, има единъ порокъ, и то само единъ, за който

а този порокъ е- 
случай азъ бихъ пре~ 

поржчаль да се действува тъй, че срамътъ отъ боя, а не 
физическата болка да съставява главния смисълъ на нака
занието. Срамътъ за извършената просташка, срамътъ отъ. 
заслуженото наказание — е единственната дисциплина, ко-
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ято може да удържи детето въ патя на добродЯтельта. Болката, 
причинена отъ пръчка, ако не е придружена съ срамъ, замина
ва и се забравя скоро и, ако се повтаря често, престава да бжде 
страшна. Азъ познавамъ децата на единъ бЯлЯжитъ човЯкъ, 
които отъ заплашването, че ще имъ изуятъ обущата и ги 
оставятъ да ходятъ боси се бояха толкова много, колкото 
други дЯца се боятъ отъ нЯкоя надвиснала надъ тЯхъ тояга. 
Подобно нЯкое наказание, струва ми се, е много' по-под- 
ходно отколкото биенето. Ако желаете да внушите на 
децата благородни и достойни за редовенъ човЯкъ чуства, 
трЯба да ги направите по-чуствителни къмъ срама отъ 
извършена лоша простъпка, отколкото отъ страха за наказание. 
При все туй, инатътъ и упорното непослушание трЯба да 
се поправятъ съ сила и бой: за тЯхъ нЯма другъ лЯкъ. 
Каквато особна работа заповядате или запрЯтите на сина 
си да извърши, той трЯба непрЯмЯнно да се подчини: 
никаква отстжпка въ тоя случай не трЯба да има. Не до- 
пущайте никакво съпротивение, защото, щомъ работата до
стигне дотамъ, щото вие да му заповЯдвате нЯщо, а той 
да се отказва да го извърши, ако дойде работата до споръ, 
кой отъ васъ двамата е господарь, вие трЯба да наддЯлЯете 
съ каквато и да била цЯна, ако ще би и съ бой, въ случай, 
че знакъ съ глава или думи не бждатъ достатъчни; иначе 
трЯба да се оставите за останалата часть на живота си подъ 
негова зависимость. — Азъ познавамъ една кротка и благора
зумна майка, която въ единъ подобенъ случай, когато дъ
щеря й се върна за пръвъ пжть въ кжщи отъ възпитател- 
ката си — дойка, 6Я принудена да я бие осемь пжти едно 
слЯдъ друго прЯзъ сжщата зарань, прЯди да сполучи да по- 
бЯди упорството й, и да успЯе да я накара да извърши едно 
твърдЯ лесно и безразлично нЯщо. Ако бЯше прЯкратила 
наказанието, напримЯръ, на седмия пжтъ, дЯтето щЯше да 
бжде изгубено за винаги. Съ едно наказание, което би ман- 
кирало своя ефектъ, тя щЯше да усили у дъщеря си ин
стинкта на упорството, което твърдЯ мжчно щЯше да 
да се излЯкува отпослЯ. Като има обаче благоразумието 
да постоянствува, докато надвие упорството и смегчи во
лята й, което е единствената цЯль на изправянето и нака
занието, тя възстанови напълно авторитета си още при 
първия случай, слЯдъ което дъщеря й стана за винаги по-
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слушна и готова за всички работи. Тя я биеше сега за пръвъ 
пжтъ, но азъ вйрвамъ, че това беше и за послЪденъ пжть.

И така, щомъ бъдете веднажъ принудени да прибег
нете до пръчката, треба да продължавате наказанието и 
да го увеличавате, докато надделеете окончателно съпро
тивлението на детето, да смегчите волята му и възстановите 
родителския си авторитетъ, който следъ това треба да 
подържате, като смесвате по единъ благоразуменъ начинъ 
строгостьта съ доброта.

Ако размислите добре върху това, безъ съмнение, 
не ще бъдете тъй наклонни да прибегвате къмъ пръчка
та и тоягата и да виждате въ телесните наказания непо
грешимо и универсално средство, което треба да се употре
бява въ всички случаи. Верно е обаче, че ако телесното 
наказание не принесе полза, то непременно принася голема 
вреда. Ако телесното наказание не подействува на ума и не 
усмири волята, то ожесточава още повече виновния и каквато 
болка и да е претърпелъ за своята грешка, тя само закрепява 
въ него упорството, което щомъ веднажъ му е дало победата, 
кара го да продължава борбата съ надежда за бъдещи ус
пехи. Азъ съмъ убеденъ, че съ такива неблагоразумни нака
зания, много деца см били научени да бъдатъ упорити или 
непослушни, които, ако беха управявани друго-яче, щеха 
да бъдатъ отстъпчиви и послушни. Ако наказвате де
тето си само, за да отмъстите за некоя минала простъпка, 
която е възбудила вашия гневъ, какъвъ ефектъ ще произ
ведете върху неговия умъ, който именно искате да попра
вите? Ако въ неговата простъпка не се смесва никакво 
упорство и явно непослушание, то въ нея нема нищо, което 
да изисква строгостьта на биенето. Сериозни и кротки забе
лежки са достатъчни да излекуватъ грешки, които са по
следствие на слабость, невнимание или разсеяность, а пъкъ 
такива простапки не заслужаватъ повече отъ това мероприятие. 
Ако обаче въ волята на детето се забележи развала, ако имате 
работа съ предумишлено и нарочно непослушание, тогава 
пе трфба да измервате наказанието споредъ видимата голе
мина или незначителность на простъпката, а съ степеньта 
на упорството и съпротивлението, които дЬтето противопо
ставя спремо бащините си заповеди, изпълнението на които 
треба да се изисква съ всичката строгость. Въ такъвъ случай,
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наказанието трЪба да се подновява, докато произведе нужд- 
зюто впечатление върху ума на детето и докато вие не 
ааб^л^жите въ него признаци на срамъ, истинско разкаяние 
п готовность къмъ послушание.

По мое мнение обаче, не е достатъчно да се дадатъ на 
детето нйкои заповеди, които то да не изпълни по ваша 
вина, за да ви бъде позволено да го биете безъ разборъ. 
Преди да се рошите да употребите такъвъ видъ наказание, 
изисква се да се изучи съ голямо внимание, грижа и наблю- 
дателность детския темпераментъ и да се прецени добре 
простъпката. Нима това не е но-добро отколкото да държите 
винаги тоягата въ ръка, като единствено средство за из
правяне и се изложите, чрезъ' твърде честото й употребение, 
да направите този последенъ и полезенъ лекъ недействите- 
ленъ и безполезенъ, когато би имали нужда отъ него ? Та и 
може ли да се очаква друго нещо, ако се прибегва къмъ 
него при всеки малъкъ случай? Когато за пекоя си грешка 
въ граматическите правила за съглашение, или за некоя не 
на место поставена сричка въ некой стихъ, се наказва съ 
бой едно трудолюбиво и благонравно момче, също тъй, 
както би се постъпило съ едно упорито и развалено дете 
за една злонамерена простъпка, какъ можемъ да се наде- 
ваме, че единъ подобенъ методъ на изправяне ще принесе 
полза и ще изправи ума, което треба да бъде единстве
ната наша цель въ случая ? А пъкъ ако тази цель се до
стигне, то всичко оставало, що бихте могли да желаете, 
ще последва отъ само себе си.

§ 79. И тъй, щомъ въ волята на детето нема никаква 
лоша накловность за изправяне, нема и нужда да се при
бегва до бой. Всичките останали простъпки, въ които не 
проглежда лоша посока на волята, или желание за съ- 
противение на бащинския или наставнически авторитета, не 
съ простъпки, и следователно на техъ може да се гледа 
често презъ пръсти; или пъкъ, ако сте вече обърнали вни
мание на техъ, то не се изисква друго освепъ кротки 
мерки, като съвети, леки порицания и мъмрения, докато 
повтореното и упорно пренебрегвание на тези мерки не 
докаже, че простъпките съ въ самата природа на детето и 
че една явна развала на волята е източника на непослуша- 
нието. Навсекъде, дето упорството, което съставява открито 
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буйство, се прояви ролкова, че не бива вече да бжде прй- 
неорЗи нато, а трйоа още отъ самото начало да се смачка и> 
побйди, единствената ни грижа остава само да внимаваме да 
не би да се измамимъ, а да се увйримъ, че имаме работа 
съ истинско упорство, а не съ нйщо друго.

§ 80. Но понеже требва да избягваме колкото се може 
повече случаите за наказание, а най-вече наказанията съ- 
бой, азъ мисля, че трйба да гледаме да не закарваме рабо
тата до тая крайность. Ако сте вдъхнали на детето чу- 
ство на страхопочитание, за което вече говорихме, то само 
единъ простъ погледъ въ по-мяогото случаи ще бжде доста- 
тъченъ. Въ вейки случай, не трйба да изискваме отъ дйцата 
сжщо такъво благоразумие, сериозность и внимание, както- 
отъ по-възрастните. Азъ вече казахъ, че трйба да имъ се 
позволява да вършатъ всички дйтинщини и лудории, свой- 
ствени на годините имъ, безъ да се обръща внимание на тйхъ. 
Невниманието, безгрижностьта и веселостьта сж свойствени 
черти на дйтския характеръ. Азъ мисля, че строгостьта за 
която гиворимъ, не трйба да се простира до такива неуме
стни ограничения, нито пъкъ на бързо да се тълкуватъ като 
упорство или лоша воля, дййствия, що не сж друго освйнъ 
естествени последствия на възрастьта или темперамента 
имъ. Въ тйзи случаи достатъчно е само да се дойде на по- 
мощь на децата, да имъ се даде ржка за поправяне и да се 
пое ;жпи така съ тйхъ, както съ хора слаби, страдащи отъ 
нйкои естественъ неджгъ. И макаръ че веднажъ имъ е на
правено белйжка, не требва да се гледа на вейко опущение, 
като на умишлена небрЬжность и тутакси да се наказватъ 
за вея, както за упорство. Погрешните, що произлизатъ отъ 
слабостите на възрастьта, не бива, разбира се, да се прй- 
небрегватъ и да се оставятъ безъ внимание. Такивато греш
ки, освйнъ ако у тйхъ не бжде намесена лоша воля, не 
бива да се преувеличаватъ, нито да се упрйкаватъ строго, 
а да се изправятъ по единъ мегкъ начинъ, доколкото позво- 
ляватъ времето и възрастьта. По този начинъ, тй ще раз- 
бератъ, що е оеждително въ вейка простжпка и що, сле
дователно, трйба да избйгватъ. Съ това ще ги насръд- 
чите още, — което и съставява главната работа, —даиматъ 
винаги ‘ само добри намерения, понеже ще разбератъ, че 
добрата имъ воля ги предпазва отъ вейко неудоволствие
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и че въ всичките си други погр-Ъшки, вместо да бждатъ из
ложени на гнева и порицанията на родителите си и настав
ниците си, то къмъ техъ се отнасятъ кротко и съ добро
желателство. Отучете децата си отъ порока и отъ порочни на- 
клоности и ще видите, че съ напредването на годините 
те ще придобиятъ онези маниери, които сж сгодни за въз- 
разстьта имъ и за обществото, що те обикновено посещаватъ, 
и колкото повече растатъ по години, ще расте заедно съ- 
техъ и тЬхното прилежание и мждрость. Но за да иматъ 
вашите думи винаги тежесть и авторитетъ, ако се случи 
некой пжть да сте имъ заповедали да прекратятъ тая или 
оная отъ детските си игри, внимавайте последната дума да 
бжде ваша и не ги оставяйте да взематъ връхъ. Азъ повта- 
рямъ обаче, че бихъ желалъ, щото бащата твърде редко да 
намесва въ тия работи своя авторитетъ и заповедите си, а 
да се въздържа само за ония случаи, въ които се проявява 
наклонность къмъ порочни привички. Има, споредъ мене, по
добри средства за това, напримеръ единъ кротъкъ съветъ, 
чрезъ убеждения, (стига само да сте сполучили да подчините 
детето на волята си), ще достигне цельта много по-добре, 
отколкото всеко друго нещо.

ТрЪба да убеждаваме дЪцата.
§ 81. Четецътъ може би ще се зачуди, че азъ пре- 

поржчвамъ да се убеждаватъ децата чрезъ доводи, а, между 
това, не мога да не мисля, че този е яай-добриятъ начинъ 
за отнасяне къмъ техъ. Те започватъ да разсжждаватъ, щомъ 
захванатъ да говорятъ, и, ако се не лъжа, много по-рано 
отколкото се мисли, започватъ да желаятъ да се отнасятъ 
хората съ техъ, като съ разумни създания. Тоя видъ гор- 
дость трЬба всеки начинъ да се поддържа у тЬхъ и съ нея треба 
да си послужимъ, доколкото е възможно, като съ мо- 
гжще средство, за да ги ржководимъ.

Като говоря обаче за убеждаване съ доводи азъ раз- 
бирамъ само ония доводи, които сж приспособими и достжпни 
за ума на детето. Никой не може да допусне мисъльта, че 
може да се разсжждава съ некое три или седемь годишно 
дете, като съ възрастенъ човекъ. Дълги разсжждения и фи
лософски доводи най-много залисватъ и смущаватъ децата,
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-но не ги поучаватъ. Като казвамъ прочее, че трЯба да ги 
третираме като разумни създания, мисля че трЯба да имъ 
дадемъ да разбератъ, какво съ кротките си отношения 
къмъ тЯхъ, съ спокойствието, което обладаваме, даже и ко- 
гато ги изправяме, това, що вършимъ, е разумно отъ 
наша страна и полезно и необходимо за тЯхъ; че не 
отъ капризъ, отъ страхъ или прищявка имъ заповяда
те или запрЯщавате нЯщо. ТЯ съ способни да разбератъ 
това и нЯма ни една добродЯтель, нито единъ порокъ, който 
да не могатъ да разбератъ, защо имъ се прЯпоръчва 
или запрЯщава: само че за това трЯба да се избератъ 
такива доводи, каквито съ достъпни за възрастьта и разума 
имъ и да се даватъ винаги съ ясни и малко думи. Осно- 
витЯ, върху които почиватъ повечето длъжности, и източницитЯ 
па доброто и злото, отъ които произлизатъ, не могатъ ви
наги лесно да се обяснятъ дори и на възрастни хора, ко- 
гато не см привикнали да абстрахиратъ мислитЯ си отъ 
общоприетитЯ възрЯния, а пъкъ умътъ на дЯтето е много 
по-малко достъпенъ за разсъждения, произлизащи отъ отда
лечени принципи. ТЯ не могатъ да схванатъ смисъльта на 
дълги дедукции; доводитЯ, които могатъ да влияятъ на тЯхъ, 
трЯба да бмдатъ очевидни, достъпни за умственитЯ имъ спо
собности и, така да се каже, осезателни. Ако обаче ние обръ
щаме внимание на тЯхната възрасть, темпераментъ и накло- 
ности, винаги ще можемъ да намЯримъ такива доводи, които 
да ги убЯдятъ достатъчно. И ако не може да се намЯри 
другъ нЯкой особенъ доводъ за всЯкой отдЯленъ случай, то 
онова, което тЯ ще разбератъ винаги, и което ще е доста
тъчно да ги отвърне отъ нЯкоя простъпка, е доводътъ, че тази 
простъпка ги дискредитира и опозорява, а на васъ причи
нява неприятность.

За примЪригЬ.
§ 82. Но отъ всичкитЯ способи, съ които дъцата трЯба 

да се учатъ и да имъ се образоватъ нравитЯ, най-простиятъ, 
най-лесниятъ и най-ефикасниятъ е да се поставятъ прЯдъ 
очитЯ имъ примЯри отъ ония нЯща, които бихте желали 
да вършатъ или да избЯгватъ. Ако се погрижите да имъ 
прЯдставите такива примЯри отъ живота на хора, които тЯ 
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познаватъ, като прибавите къмъ т-Ъхъ нйкои размишления 
върху тяхната красота или неприлйчие, ще направите 
много повече, за да възбудите или обезсърдчите техния ин- 
стинктъ къмъ подражание, отколкото биха направили, каквито- 
и да било разсжждения съ тйхъ. Нема думи, колкото силни 
да бждатъ, които да имъ даватъ тъй добре понятие за 
добродйтель или порокъ, отколкото това правятъ далата на 
другите хора, стига да ги подложите на наблюдение и упж- 
тите децата да разглеждатъ еди-кое добро или лошо каче 
ство на примерите. Красотата или грозотата на много нЗлца 
при доброто или лошо възпитание ще направи много по-дъл
боко впечатление върху ума имъ, ако имъ се посочатъ из
вестни примери, отколкото ако това става съ разни правила 
и наставления.

Това е единъ методъ, който треба да се следва не само, 
докато децата сж малки, но дори когато те бждатъ подъ 
надзора или управлението на другиго. Азъ мисля дори, че 
това е най-доброто средство, което единъ баща би могълъ 
да употреби, когато има да изправя некой недостатъкъ въ 
поведението на сина си, тъй като нема нищо, което да про
никва тъй тихо и тъй дълбоко ВЪ човешкия умъ, КОЛКОТО 

примерътъ. И ще почнатъ да мразятъ и да се червятъ отъ. 
онези недостатъци, на които сж разположени да гледатъ 
презъ пръсти или да ги извиняватъ въ себе си, щомъ имъ се 
посочатъ у други хора.

Употреба на пръчката.
§ 83. Когато употребата на пръчката стане необхо

дима, като крайно средство, можемъ да се попитаме: въ кое 
време и отъ кого треба да се наложи наказанието. Дали 
да стане веднага следъ извършването на простжпката, когато 
тя е още пресна и така да се каже топла и дали самите 
родители треба да наложатъ наказанието. Върху първата точка 
мисля, че наказанието не треба да се налага веднага 
следъ простжпката, за да не би въ него да се намеси страсть 
и да не би то, като премине приличните граници, 
да изгуби нуждното значение, защото децата разбиратъ 
много добре, кога действуваме съ страсть. Но, както 
вече казахъ, онова, което имъ прави впечатление, е туй, 
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що произлиза отъ спокойния и хладнокръвенъ разсмдъкъ. 
Върху втората точка мисля, че ако имате н^кой рдзу- 
менъ слуга, който може да замести наставника, то наказа
нието треба да се възложи нему, (ако ли пъкъ имате възпита
тели, то се подразбира отъ само себе си); тъй като по-добре 
е болката да излиза непосредствено отъ друга ржка, макаръ 
и да става по заповеди на родителите и въ техно присхтствие. 
По този начинъ родителскиятъ авторитетъ ще се запази, и въ 
сжщото време негодуванието на детето отъ болката, що 
търпи, ще се обърне по-скоро къмъ лицето, което непосред
ствено му я налага. Въ всекой случай, бихъ желалъ, 
щото единъ баща да прибегва колкото се може по-редко до 
биене на детето си, освенъ въ най-голема необходимости и 
като последно средство; и тогава наказанието треба да бмде 
извършено по такъвъ начинъ, щото детето да не го забравя 
■скоро.

§ 84. Но, както казахъ по-рано, биенето е най-лошото, 
и следователно последно отъ средствата, които треба да се 
употребявате. за изправяне на децата и то само въ крайни 
случаи, следъ като см били опитани всичките по-меки на
чини и см се оказали несполучливи. Ако се пазятъ точно 
тези правила, твърде наредко ще има нужда да се при
бегва до бой. И наистина, не може да се допустне, че некое 
дете ще се противи често на бащината си заповедь въ не- 
кой особенъ случай. По вероятно е, че това нема да се 
•случи никога. Отъ друга страна, ако бащата внимава да не 
налага абсолютната си власть и наложителните си заповеди 
било въ некои детински и безразлични постмпки, за които 
детето треба да се остави свободно, било относително уро
ците му, дЬто не треба да се употребява насилие, то остава 
само запрещението на некои порочни простмпки, въ които 
детето е способно да прояви упорство и следователно да 
заслужи бой. Ще има, прочее, твърде малки случаи 
въ които единъ разсмдливъ баща, който насочва както 
треба възпитанието на сина си, ще се види принуденъ да 
прибегне до това изправително средство. И наистина, 
какви могатъ да бмдатъ пороците, въ които едно дете може 
да се провини презъ първите седемь години, освенъ лъжата 
или пъкъ некои пакостни фокуси, повторението на които, 
следъ изричното зъпрещение на баща му, може да го докара 
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до упорство и да заслужи по тоя иачинъ тояга? Ако всич
ките порочни наклоности на детето се третиратъ отъ самото 
начало тъй както би требало; ако отъ начало се покаже 
удивление за неговите постъпки, ако въ случай на повто
рение баща му, наставникътъ му и всички, що сж наоколо му, 
го сконфузятъ съ строгите си погледи и почнатъ да го тре
тиратъ тъй както подобава на простъпката му и, ако това 
се продължи докато то се засрами и почувствува грешката 
си, струва ми се, че не ще има нужда да се прибегва къмъ 
друго изправяне, нито ще се представи случай за бой. 
Необходимостьта отъ подобно наказание бива обикновеното 
последствие отъ предишна небрежность и невнимание къмъ 
постъпките па детето. Ако е упражняванъ надлежниятъ надзоръ 
още отъ начало къмъ порочните наклонности на детето и ако 
първите неправилности, които те съ причинили, съ били 
поправени съ тези кротки начини, то едва ли щеше да ни 
се представи случай да имаме работа съ повече отъ една 
вина наведнажъ, — вина, която би могла лесно да се поправи 
безъ всекакъвъ шумъ и глъчка, и безъ да се прибегва до 
такъва строга дисциплина, каквато е боятъ.

И така, като се унищожаватъ единъ следъ други още 
при появяването си всичките пороци биха могли да се из- 
коренятъ, безъ да остане ни най-малка следа, ни споменъ за 
техното съществувание. Ние обаче съ глезене и отъ сла
бости къмъ нашите мили деца, оставяме недостатъците имъ 
да растатъ, докато се вкоренятъ и умножатъ и докато тех- 
ната морална грозота ни накара да се срамимъ и сму
щаваме отъ техъ. И едва тогава се принуждаваме да при- 
бегваме къмъ ралото и влака, къмъ лопатата и търнокопа, 
за да достигнемъ дъното на корените. Тогава всичката си
ла, изкуство и грижи, които можемъ да употребимъ, съ 
едва достатъчни да изчистятъ опорочената леха, обрасла съ 
треви и да ни дадатъ надежда за плодове, които да въз- 
наградятъ трудовете ни, когато настане време.

§ 85. Ако този методъ се спазва, той би избавилъ 
и децата отъ неприятностьта да се повтарятъ постоянно 
разни правила и наставления, за какво да се прави и 
какво да се не прави. Азъ съмъ на мнение, че постъп
ките, които клонятъ да се преобърнатъ въ лоши навици, 
(а те съ единственните, които изискватъ отъ бащата да
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наложи авторитета си и заповедите си), не трйба да се 
запр-Ьщаватъ, докато децата не се провинятъ въ техъ. Та
кива ненавременни запрещения, ако не водятъ следъ себе 
си печални резултати, най-малко научватъ децата, че 
еди - кой порокъ е достжпенъ за техъ, когато би било 
много по-безопасно, ако съвсемъ не знаяха нищо за него. 
Най-доброто средство да се предупредятъ те, както вече 
казахъ, е да се изрази очудване и изненада при проявява
нето въ детето на некоя порочна наклонность още при пър
вото й забележване. Напримеръ, когато детето за пръвъ 
пжтъ се улови въ лъжа или въ некой си пакостенъ фокусъ, 
най-подходешето средство за изправяне би било да му се 
говори за него като за нещо страшно и чудовищно, коете 
не сте очаквали отъ него и по този начинъ да възбудите 
у него срамъ отъ постжпката му.

§ 86. Но тука вероятно ще ми се възрази, че азъ си 
правя илюзии върху послушностьта на децата и въпреки 
предпочтението, което отдавамъ на ония по-мегки способи 
съ засрамяване и похвала, ще има винаги много деца, 
които нема да се заловятъ за книгите си, нито да научатъ 
това що треба, докато не бхдатъ заставени съ бой. 
Азъ се боя обаче, че такива възражения би излезли отъ 
обикновената школна рутина, както и отъ хора, затопени 
отъ старите методи, които не искатъ да оставятъ да се на
прави опитъ съ другъ методъ тамъ, дето има възможность.. 
И наистина, какъ да си обяснимъ друго-яче, че за изуч- 
ването на латински и гръцки има нужда отъ тояга, а пъкъ 
за френски и италиански нЬма нужда ? Децата се учатъ на 
танцуване и фехтоване, безъ да има нужда да се прибегва 
до бой. Не само съ тия, но и съ аритметика, рисуване и 
други те се занимаватъ доста добре безъ биене. Това не 
дава ли ни право да се съмняваме, че има нещо стран
но,! неестествено и неприятно за децата въ учебните про
грами на нашите училища и въ метода, който се употребя
ва въ техъ, щомъ нема възможность да се заставятъ 
да се занимаватъ съ тези предмети иначе, освенъ съ 
бой, а започватъ да се занимаватъ и то съвсемъ безъ сръд- 
це, когато ги набиятъ, или пъкъ, че се мамимъ като мис- 
лимъ; какво децата не могатъ да изучватъ древните езици 
безъ помощьта на тоягата?
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§ 87. Но нека предположимъ, че се срещатъ деца тъй 
небрежни и лениви, че нЬма възможность да ги накараме 
да се учатъ поср^дствомъ пр-ЬдлагаемитЬ способи, т. е, съ 
кротость, — а пъкъ требва да се признае, че има дЪца съ 
всякакви темпераменти, — та отъ това не следва, че стро
гата дисциплина на тоягата требва да се употребява къмъ 
всички. НЬма ни едно дете, за което бихме могли да кажемъ. 
че не може да се управява съ кротость, докато не опитаме 
всичките такива мерки съ него. Ако тези средства не по- 
могнатъ да го заставятъ да работи съ всички сили, да прави 
всичко, което е способно да направи, тогава не требва 
да се търсятъ никакви извинения за единъ такъвъ упоритъ 
характеръ: боятъ е сгодниятъ лекъ въ такъвъ случай, ала 
бой приспособенъ по други начинъ, отколкото обикновения. 
Онова дете, което доброволно пренебрегва книгите си и 
отказва упорито да извърши нещо, що може, и което баща 
му му заповеда съ положителна и формална заповедь да 
извърши, такова дете, казвамъ, не требва да се изправя 
само съ два или три ядосани удара, за дето не е изпълнило 
длъжностьта си и да се повтаря пакъ сжщото наказание,' 
когато попадне изново въ схщата грешка. Не, когато работата 
дойде дотамъ, когато вироглавието е очевидно и прави 
необходимо биенето, мисля, че детето требва да се накаже 
съ повече спокойствие и въ сжщото време съ повече строгость; 
то требва да се бие и. да се продължава биенето, като се 
гледа ударите да вървятъ заедно съ увещания, докато върху 
лицето му, въ гласа му и въ покорностьта му не се прояви, 
че впечатлението отъ наказанието върху ума му не произлиза 
толкова отъ болката, колкото отъ изкренно разкаяние за 
извършената грешка. Ако подобно изправяне, опитвано пе- 
колко пати въ кжси разстояния едно отъ друго и докарано 
до крайните граници на строгостьта, като се придружава съ 
очевидното негодувание на бащата презъ всичкото време, не 
укаже никакво действие, не измени наклонностите на детето 
и не го направи за въ бждеще послушно, то каква полза 
може да се очаква отъ телесното наказание и за какво да 
се продължава и по-нататъкъ? Биенето, когато не може да 
се очаква отъ него никакво добро, прилича повечето на 
яростьта на некой ожесточенъ врагъ, отколкото на добро
желателство на единъ милозливъ приятель, а такова нака-
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завие води слйдъ себе си само безполезно предизвикателство, 
безъ никаква надежда за поправяне на виновния. Ако некой 
баща е тъй нещастенъ да има такъвъ разваленъ и упоритъ 
синъ, не знамъ какво би могълъ да направи повече, 
освенъ да се моли Богу за него. Но, по мое мнение, ако 
отъ самото начало се приложатъ добри методи къмъ децата, 
твърде малко ще се намерятъ съ такъвъ характеръ, а ■ въ 
случай че се окажатъ такива, те не могатъ да съставя- 
ватъ правило за урегулиране възпитанието на другите, на
турата на които е по-добра и които могатъ да се управя- 
ватъ съ по-добри обноски.

Д-азлъ IX (88 — 94).

Какви качества трЪбва да има единъ
възпитатель.

§ 88. Ако може да се намери възпитатель, който 
да гледа на себе си като на заместникъ на бащата и да 
поеме върху си всичките негови грижи; ако такъвъ възпи
татель умее да оцени тези методи и да ги тури въ практика 
отъ самото начало, той ще намери отпосле длъжностьта 
си твърде лесна и вие скоро ще узнаете, вервамъ, че синъ 
ви е направилъ въ малко време повече успехъ въ науката и 
мхдростьта, отколкото, може би, сте очаквали. Не позволявайте 
обаче никога на възпитателя да бие сина ви безъ вашето 
съгласие и вашата наредба, поне докато не бждете сигурни 
въ неговото благоразумие и сдържаность. При все това, за 
да подържате неговия авторитети върху ученика му, не оста
вяйте последния да знае, че наставникътъ му нема власть 
да употребява пръчка, и внимавайте да се отнасяте къмъ него 
съ най-големо уважение, като заставите и целото си семей
ство да върши сжщото. Не -разчитайте, че синъ ви ще ува
жава възпитателя си, ако види, какво вие или майка му, или 
другъ некой го ненавиждате. Щомъ го сметате достоенъ за 
вашето презрение, това значи, че вашиятъ изборъ не е 
сполучили, и ако въ вашите обноски се прояви това презрение, 
той едва ли ще може да се избави и отъ презрението 
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на сина ви. Случи ли се подобно нещо, то каквито достойн
ства и способности да има възпитательтъ за тази служба, 
тЬ всички сж изгубени за вашето дете и никога не могатъ да 
бждатъ отпосле полезни за него.

§ 89. Както примЬрътъ на бащата требва да научи де
тето да уважава възпитателя, така и възпитательтъ требва да 
ржководи детето къмъ ония действия, на които той иска да го 
приучи. Неговото поведение никога не треба да бжде въ раз- 
рйзъ съ поученията му, ако не иска да го вкара въ лошъ 
пжть. НЬма да послужи за нищо, ако възпитательтъ му гово
ри за длъжностьта да побеждава страстите, а пъкъ той самъ 
е отпусналъ юздите на нЬкой отъ своите. Напраздно би се 
мжчилъ той да поправи у ученика си нЪкой порокъ или не- 
приличие, които самъ си позволява. Лошите примери много 
по-сигурно се подражаватъ, отколкото добрите правила. Ето 
защо той треба да предпазва ученика си отъ лоши примери, 
а най-вече отъ ония на слугите. А пъкъ отдалечението на 
децата отъ обществото на слугигЬ не треба да се прави съ 
запрещение, тъй като това запрещение ще възбуди още повече 
желанието имъ да ги посещаватъ, а требва да се прибегва 
къмъ средствата, които азъ вече споменахъ.

§ 90. Въ делата работа на възпитанието нема нищо, 
съ което хората се занимаватъ най-малко, или което най- 
малко пазятъ, отколкото е това, за което ей сега ще ви го
воря ; а то е, че детето, щомъ започне да говори, требва да 
има около него некой благоразуменъ, трезвенъ и мждъръ чо- 
векъ, който би взелъ върху себе си труда да го поведе въ' 
правия пжтъ и да го предпази отъ всеко зло, а особено отъ 
заразителните примери на лоши другари. Азъ мисля, че та
кава работа изисква голема трезвость, благоразумие, неж
ности и грижливость, — качества, които мжчно се нами- 
ратъ съединени въ ония лица, които се наемватъ съ обикно- 
вено възнаграждение и каквито въобще м&чно се намиратъ 
Що се отнася обаче до нуждните за това разноски, азъ 
мисля че човекъ не може да употреби по-добре парите си 
въ интереса на своите деца, та следователно, ако ще би и 
да струва повече, отколкото обикновено се плаща, затова не 
треба никакъ да се скмпимъ. Въ всекой случай, оня баща, 
който наеме за детето си съ каквато ще би и скжпа це
на възпитатель съ добра душа, проникнатъ отъ добри
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начала, съ стремежи къмъ добродЪтель и полезна дййность 
и украсенъ при това съ благовъзпитаность, такъвъ баща, 
казвамъ, е пласиралъ много по-добре парите си. отколкото» 
ако би ги употрЪбилъ за купуване на още ниви, за да ги 
прибави къмъ старите си имоти.

Пестете парите си колкото искате, когато се касае за 
разни дреоулии, игри, коприна и кордели, ленти, дантели 
и други безполезни разходи, ала не ги пестете, когато се 
отнася до една толкова важна работа, каквато е възпитанието 
на децата ви. Лошата икономия ще направи сина ви богатъ 
съ пари, а сиромахъ по умъ. Азъ съмъ виждалъ съ дълбоко 
съжаление хора, които разпиляватъ щедро парите си, за да 
облйчатъ децата си въ красиви дрехи, да ги настаняватъ въ 
разкошни квартири, да ги хравятъ богато, да имъ даватъ 
повече отколкото треба безполезна прислуга, въ сжщото 
врйме да оставатъ да гладуватъ умовете имъ, а пъкъ не взи- 
матъ достатъчно мерки, за да покриятъ най-срамната голота,. 
сир. естествените имъ лоши наклоноости и невежество. На- 
това азъ не мога да гледамъ друго-яче, освЗшъ като на 
жертва, която родителите принасятъ на своята суета. И 
наистина, такова поведение доказва по-скоро техната гор- 
дость, отколкото истинска грижа за доброто на децата 
имъ. Всичките разходи, които бихте направили, за да въз
питате ума на вашия синъ, ще докажатъ обичьта ви къмъ. 
него, ако ще би това да намали наследството му. Умниятъ 
и добриятъ човекъ не може да не бжде великъ и щастливъ, 
а глупавиятъ и порочниятъ не може да бжде ни великъ, 
ни щастливъ, каквото и наследство да му оставите. И азъ ви 
питамъ, не бихте ли желали синъ ви да прилича по- 
скоро на известенъ човекъ, който притежава не повече отъ 
500 стерлинги доходъ, отколкото на некой си другъ съ 
петь хиляди?

§ 91. Съображението за разхода не треба, следователно, да 
обезсърдчава ония, които иматъ средства да харчатъ. Най- 
големата мжчнотия е, какъ да се намери подходещо лице; тъй 
като хора млади, съ посредствена опитность и малко добро
детелни сж негодни за тази работа, а пъкъ ония, които сж 
много надарени съ тия качества, едва биха се завзели съ 
такъвъ товаръ. Вие треба следователно да търсите отъ 
рано и да разпитвате на всекжде, защото въ света има.



ДЪлъ IX. Какви качества трЪбва да има единъ възпитатель. 85

разни хора, и азъ си спомнямъ при тоя случай за Монтена, 
жойто казва некхде въ своите Еззатз, че учениятъ Каста- 
лионъ е билъ принуденъ да прави дъски за дробене месо 
въ Базелъ, за да не умре отъ гладъ, когато въ сжщото това 
врйме бащата на Монтена билъ готовъ да даде много пари за 
такъвъ единъ възпитателъ на сина си и че Касталионъ на драго 
сърдце би приелъ тази длъжность съ твърде ум^ренно въз
награждение, а това не станало само за туй, че не см се 
познавали.

§ 92. Ако ви е мжчно да намерите такъвъ възпи
татель, какъвто ви прЗшормчвамъ, нйма защо да се чу
дите. Азъ мога да ви кажа само едно: не пестете нито 
трудъ, пито пари, за да го намерите. Всичките неща въ 
свЬта се намиратъ по такъвъ начинъ, и азъ се осм^лявамъ 
да ви уверя, че ако намерите единъ добъръ възпитатель, ни
кога не ще се каете за разноските, а ще имате, напротивъ, 
задоволството да смитате тЪзи пари за най-добре вложени 
•отъ всички други. Но гледайте да не би въ този изборъ да 
се увлечете отъ приятели, отъ състрадание, или пъкъ отъ 
големи препор&ки. Ако искате да изпълните както треба 
работата и да достигнете цельта що гоните, не треба да 
•се решавате въ полза на некой човекъ върху единствената 
репутация, че той е човекъ съ трезви нрави и снабденъ съ 
много знания, — това което обикновенно се изисква отъ 
единъ възпитатель. Въ този изборъ, треба да бждете тол
кова предпазливи, както бихте били, ако избирате за сина 
•си жена, защото не може тукъ да бжде въпросъ да се 
вземе възпитательтъ на опитъ, за да се промени по-после, кое
то нещо би оило твърде печално за васъ, а още повече за 
сина ви. Като разглеждамъ тукъ всичките строгости и пред- 
пазливости, които ви съветвамъ да имате предвидъ при 
избора на възпитатель, струва ми се, че ви съветвамъ 
на нещо, което човекъ може да опита, но което въ сжщ- 
ность не може да изпълни. Ако размислите, доколко длъж- 
ностьта на единъ възпитатель, когато тя се изпълнява 
добре и съвестно, се различава отъ обикновените понятия 
за нея и колко малко см истинско способните хора по- 
средъ ония, които се посвешаватъ на тая професия, ще 
се съгласите, може би, съ мене, че не е тъй лесно да 
се намери човЬкъ способенъ да възпита и образова ума на
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единъ младъ джентлменъ и че за избора на единъ възпита- 
тель требва да се полага грижа повече, отколкото обикно- 
венно се прави, защото иначе би се изложили на рискъ да 
не постигнете цгЬльта си.

§ 93. Всичко, що се изисква отъ единъ възпитательг 
както по-гор'Ь споменахъ, е нравствена трйзвость и знания. 
Хората обикновено мислятъ, че това е достатъчно, па и са- 
митгЬ родители не търсятъ повече отъ това. Но слйдъ като 
тоя господинъ е изпразднилъ въ главата на своя ученикъ 
щЬлия запасъ отъ латински езикъ и всичката логика, която 
е изнесалъ отъ унивирситета, ще стане ли посл^дниятъ съ то
ва отличенъ чов'Ъкъ, и можемъ ли да се надЬваме, че детето 
ще бжде по-добрЪ възпитано, по-добр^ дресирано за св^та и 
по-проникнато съ началата на истинската доброд^тель и бла
городство, отколкото е младиятъ му наставникъ?

За да може да се възпита както тр^ба единъ младъ 
джентлменъ, неговиятъ възпитатель самъ тр^ба да бжде 
благовъзпитанъ, да познава обичаитЬ и правилата за отна
сяне съ хората, да знае всичкитЬ отношения на вйжливость, 
съотв^тствуващи на местото, времето и лицата и да научи 
възпитаника си така сжщо на това, като се съобразява съ 
неговата възрасть. Това изкуство не може да се научи изъ 
книгит-Ь, нито да се преподава по тйхъ; то може да се при
добие само въ общение съ добро общество и съ наблюда- 
телность. Разбира се, че шивачътъ може да облаче младия 
джентлеменъ съ най-модни дрехи; учительтъ по танцуване мо
же да му придаде грациозность въ движенията. Ни едно отъ 
тия нйща обаче, макаръ да придаватъ приятность на външ
ния му видъ, не могатъ да направятъ отъ него напъл
но благовъзпитанъ човйкъ. Не, макаръ да прибавите от
горе и наука, тъй като посл^днята, ако не бжде тя съ добро 
направление, може да го направи още по-дързъкъ и нетър- 
пимъ въ обществото. Възпитанието се състои въ това, що 
изглажда всичкитЬ му други добри качества, като ги прави по
лезни за пего и му осигурява уважението и любовьта на 
всички околни. Безъ доброто възпитание, въпреки другитЪ 
му достойнства, той ще изглежда гордйливъ, тщестлавенъ, 
суетенъ и‘даже глупавъ.

Въ лошо възпитанъ чов^къ, см'Ьлостьта минава за 
грубость, ученостьта — за педантизмъ, остроумието — за 
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шегобийство, простодушието — за неод&яаность, а добротата 
— за раболепие. Съ една дума, нйма ни едно добро каче
ство, което отсжтствието на благовъзпитаностьта да не обе
зобрази въ негова вреда. Да, добродетельта и дарбите, ма- 
каръ че хората имъ отдаватъ дължимата похвала, не сти- 
гатъ, за да осигурятъ на човека добъръ приемъ въ све
та и да го направяватъ да бжде посрещанъ добре, дето 
и да се появи. Неизгладените диаманти никой не харесва, 
и никой, който иска да блесне, не ги носи. Те издаватъ бле- 
съкъ, само като се полиратъ и поставятъ на местото си. До
брите качества съставяватъ същественото богатство на ума, 
но само благовъзпитанието може да имъ придаде блесъкъ. И 
оня, който желае да бжде добре приетъ въ обществото, тре- 
ба да придаде приятность и сила на своите обноски. Каче
ства солидни, па дори и полезни, не стигатъ; грациозни и 
вежливи маниери треба да придружаватъ действията ни, за 
да изглеждатъ наистина красиви и приятни. Въ повечето 
случаи, най-важното нещо не е толкова самото действие, 
колкото маниерътъ, по който го извършвате; маниерътъ имен
но разполага къмъ одобрение или неодобрение. ВЬжливостьта, 
която не се състои въ туй, че си снемашъ грациозно шапката, 
пито пъкъ въ правенето на изтънчени комплименти, а въ из
вестна непринудителность въ разговора, погледа, движения
та, Стойката, постъпките и т. н., съобразно съ лицата и об
стоятелствата, може да се научи само отъ практика и отъ 
привичка. Макаръ че вежливостьта надвишава способностите 
на децата и те не треба да се измжчватъ за нея, потребно е, 
при все това, щото младиятъ джентлменъ да се упражнява на 
нея и да я усвои донекжде подъ ръководството на настав
ника си, преди да стъпи на собственните си крака въ обще
ството. Като настъпи това време, ще бжде късно вече да се 
мисли за поправянето на некои неприлични навици, кои
то понекога зависятъ отъ най-дребното нещо. Нашето по
ведение не може да бжде такова, каквото би требало да 
бжде, докато не стане съвсемъ естествено въ всеко отно
шение, и докато не се съобрази, както правятъ простите но 
изкусни музиканти, съ единъ хармониченъ поредъкъ, безъ да 
има нужда да се мисли за това и да се правятъ усилия. 
Ако въ разговора си човекъ бжде заетъ да наблюдава 
съ безпокойствие постъпките си, за да не би да попадне въ 
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н^коя несръчность, това нЪма да го направи по-коректенъ въ 
маниерите, а ще му придаде принудителенъ, неспокоенъ и 
неграциозенъ видъ.

Има друга причина, поради която тази часть отъ въз
питанието треба да става подъ грижата и ръководството на 
възпитателя, и тя е, че погрешните, извършени противъ веж
ливото отнасяне, се забележватъ най-напредъ отъ другите 
хора, а най-после се съобщаватъ на този, който ги върши 
и то не за туй, че хорската злоба се колебае да ги направи 
предметъ на своето бръщолевене, но за туй, че това става 
винаги въ отсътствието на виновния, който не може да се 
ползува отъ тези разсъждения, за да може да се поправи отъ 
техната критика. И наистина, това е такъвъ деликатенъ въ- 
просъ, щото даже и нашите приятели, които най-много биха 
желали поправянето на тези грешки, едва се осмеляватъ 
да ни говорятъ за техъ и, въпреки приятелството си къмъ 
насъ, боятъ се да ни споменатъ за техъ и да ни кажатъ, 
че сме се провинили въ некои наши обноски. Можемъ да 
посочваме грешките на другиго въ други работи, безъ да 
нарушаваме правилата на благоприличието и законите на 
приятелството, но самата вежливость не позволява да се до
косваме до недостатъците на некого въ добри обноски и да 
кажемъ на некого другиго, че той не е постъпилъ вежливо 
въ известенъ случай. Само които иматъ власть надъ насъ, 
могатъ да правятъ такива бЬлежки. И даже отъ техна стра
на такива бележки къмъ възрастенъ човекъ съ малко 
тежки и строги. Въ каквато и мегка форма да се изкажатъ 
те, все изглеждатъ докачителни за човекъ, който що-годе е 
живелъ въ света. Ето защо възпитательтъ треба да обръща 
най-главните си грижи на тази страна, така че вежливостьта 
и приятните маниери да се втълпятъ въ неговия възпитаникъ, 
колкото се може повече, преди да излезе той отъ неговите 
ръце, за да нема нужда отъ съвети тогава, когато нема да 
има ни време, ни разположение да ги слуша и около него 
не ще има кой да му ги дава. Възпитательтъ, следователно, 
треба на първо место да бъде човекъ благовъзпитанъ. Мла- 
диятъ джентлменъ, който придобие отъ възпитателя си макаръ 
само това качество, ще встъпи въ света съ големи предим
ства и ще види, че само това усъвършенствувание ще му 
отвори много по-широкъ пъть въ света, ще му спечели по
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вече приятели и ще го заведе много по-далечъ, отколкото 
техническите изрази, или всичките положителни знания, които 
би извлйкалъ отъ свободните изкуства или отъ учената 
енциклопедия на своя наставникъ. Не че гЪзи работи треба 
да ождатъ пренебрегнати, но не бива по никой начинъ 
да се предпочитатъ предъ вежливостьта, нито пъкъ да се 
допуска да я изключаватъ.

§ 94. Възпитательтъ не треба да бжде само човекъ 
благовъзпитанъ, да познава и света, сиречь нравите, вку
совете, глупостите, хитростите, лъжите и недостатъците 
на века, въ който е изпадналъ, а особено на страната въ 
която живее. Той треба да бжде въ състояние да запознае 
възпитаника си съ техъ и да му ги открие, доколкото по- 
следниятъ е въ състояние да ги разбира; той треба да го 
научи да познава хората и характерите имъ; да свали мас
ките, съ които те прикриватъ професиите си и претенциите 
си; да го научи да различава какво се крие въ сжщность 
подъ тази лъжлива външность, за да не взима, както 
това обикновено правятъ младежите съ недостатъчна опит- 
ность, едно вместо друго; да не сжди само по външностьта 
и да се мами отъ външната привлекателность на добри обно
ски и ласкателно внимание. Възпитательтъ треба да научи 
възпитаника си да отгатва замислите и да се пази отъ на
меренията на хората, съ които има работа, безъ да бжде 
твърде недоверчивъ, нито пъкъ много доверчивъ; но тъй 
като младиятъ момъкъ по натура е много наклоненъ и къмъ 
едното и къмъ другото, възпитательтъ требва да се грижи да го 
поправи и го наклони къмъ другата страна. Той треба да го 
приучи, доколкото се може, да сжди здраво за хората по ония бе
лези, които най-добре показватъ какви сж те и които ни даватъ 
възможности да вникнемъ въ техната вжтрешность: хората 
често се показватъ какви сж въ най-дребните неща, а осо
бено когато не парадиратъ и не се предпазватъ. Той треба 
да ги запознае съ истинското състояние на света и да го 
разположи да мисли, че хората не сж ни по-добри, ни по- 
лоши, ни по-умни, ни по-глупави, отколкото сж въ сжщность. 
По такъвъ начинъ, полегка-легка и безъ най-малка опасности 
възпитаникътъ отъ момче ще стане мжжъ, а това съставява 
най-опасната стжпка презъ целото течение на живота. Това, 
следователно, треба да се наблюдава добре и на младия мо- 



90 Мисли върху възпитанието

мъкъ да се подаде на време ржка, за да прекрачи тая стжп- 
ка, а не, както сега обикновено става, да се изтръгне отъ 
ръководството на възпитателя си и да се хвърли изведнъжъ 
въ света подъ свое собствено ръководство, като се изложи 
на явна опасность да се погуби веднага. И наистина, има 
много примери за млади хора, които сж се предавали на го
ляма разпуснатость, лудории и развратъ, щомъ сж се осво- 
освобождавали отъ хомота на строгото и сурово възпитание; 
— безредие, което треба да се отдаде, споредъ мене, глав
но на лошото възпитание, което сж получили въ тази посока. 
Израствали въ голямо невежество относително истинското 
състояние на света, те виждатъ съвсемъ друго нещо, а 
не това, що сж учили, или сами сж си въображавали. То
гава те неминуемо ще се срещнатъ съ наставници отъ другъ 
родъ, които лесно ще ги убедятъ, че дисциплината, подъ 
която сж били държани дотогава, и лекциите, които имъ сж 
четени, сж били само формалности на възпитанието и вери
ги добри само за деца, че свободата, която подобава на мжже, 
се състои въ пълното наслаждаване отъ това, което имъ е 
било по-рано запретено. Тези нови съветници ще имъ покажатъ, 
че светътъ е пъленъ съ блестещи и привлекателни примери на 
тая свобода и те отведнажъ биватъ заслепени. Вследствие на 
това, младиятъ момъкъ, който непременно ще иска да дей
ствува като мжжъ, както и всичките франтове отъ неговата 
възрасть, ще се впустне въ всичките нередовности на пове
дение, примери на които вижда въ най-развалените отъ техъ, 
и да си създаде добра репутаци както и да се покаже, че не 
е вече дете, ще напустне всичките скромни и трезви навици, 
о които се е придържалъ дотогава; ще си въобразява, най- 
после, че, като се отличи още, когато стжпи въ све
та съ постжпки съвсемъ противни на всичките правила на 
добродетельта, що му сж били проповедвани отъ възпитателя 
му, постжпва много храбро.

За да се предварди това зло, най-доброто средство, 
по мое мнение, е да се покаже на младия момъкъ света 
такъвъ, какъвто си е въ сжщность, преди още да е встж- 
пилъ въ него. Треба да му се посочватъ постепенно сжще- 
ствуващите пороци и да се предпазва отъ намеренията и ста
ранията на ония, които биха си съставили за задача да го 
развратятъ. Треба да му се покаже какви изкуства те упо- 
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требяватъ за това и какви примки поставятъ и отъ врй- 
ме на време да се турятъ прйдъ очите му трагически или 
смешни примери отъ хора, които по такъвъ начинъ сж погу
били други, или сами сж се погубили. Въ нашето столетие не 
липсватъ примери отъ такъвъ родъ. Нека му се пр^дставятъ 
те като предпазителни знаци, тъй че, при вида на безчестията, 
болестите, мизерията и срама, въ които сж изпаднали толко
ва благонадежни момци, да се накара да бжде предпазливъ и 
да знае, че ония, които подъ най-хубавите предлози на при
ятелство сж причини 1и техната гибель и сж способствували 
да бждатъ ограбени, докато сж разпилявали богатството 
си, ще бждатъ първите, които ще ги изоставятъ и ги пре- 
зратъ, когато изпаднатъ въ мизерия. Съ това младиятъ момъкъ 
ще узнае, безъ да бжде принуденъ да изкупва това знание 
съ цената на скжпъ личенъ опитъ, че съветниците, които 
сж го увещавали да не следва умните съвети на възпита
теля си и ония на собствения си разумъ, подъ предлогъ 
ужъ, че това значило да го управяватъ други, не сж имали 
друга цель освенъ да сполучатъ да го управяватъ те сами, 
като го каратъ да верва, че ужъ той действува самъ 
мжжъ по собствена воля и за собствено удоволствие, ко
гато въ сжщность той е само дете, което те влекатъ въ 
пороци, що имъ служатъ най-добре за достигане на це
лите си. Това е една наука, която при всеки случай възпи- 
тательтъ треба да се грижи да внуши на възпитаника си и 
съ всички средства да му даде да разбере, за да бжде на
пълно проникнатъ отъ нея.

Знамъ некои да казватъ често, че за да изучи единъ 
младъ момъкъ пороците на времето, значило, да го научишъ 
да ги прави. Признавамъ, че това донекжде е верно; всичка 
обаче зависи отъ начина, който се употребява въ случая. 
Ето защо за тази работа се изисква човекъ опитенъ и бла- 
горазуменъ, който да познава света и да може да сжди за 
характера, наклоностите и слабите страни на възпитаника си. 
Треба така сжщо да се знае по-нататъкъ, че въ наше време 
не е възможно, (както може би е било възможно некога)’, 
да се държи младиятъ момъкъ въ пълно незнаяне на по
роците, освенъ ако презъ целия му животъ го затво
рите въ некой кабинетъ и никога не го пускате въ об
щество. Колкото повече го държите така съ завързани очи,
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толкова по-малко ще може той да вижда, когато единъ день 
излезе на пълна светлина, и толкова по-много ще бмде из- 
ложенъ да стане жертва на своиитй и на чуждите страсти. 
Когато такъвъ младъ момъкъ, останалъ дете, въпреки напред
налата си възрасть, се появи въ света съ сериозностьта на 
•единъ бухалъ, излйзалъ отъ гнездото си, той сигурно ще 
привлече вниманието и бръщолевението на всичкия градски 
птичи орлякъ, между който нема да липсватъ и хищни пти
ци, готови непременно да се нахвърлятъ върху му.

Едничкото средство, да се предпази човекъ отъ опасно
стите на света, е да ги познава напълно; и това познаване 
треба да се съобщава на младия джентлменъ постепенно, щомъ 
бжде способенъ за това и колкото по-рано, толкова по- 
добре, стига да бжде ржководенъ отъ благонадеждна и из
кусна ржка. Отворете му полегка светската сцена, въведете 
го въ нея стмпка по стжпка, като му посочвате опасностите, 
които го очакватъ отъ страна на единъ или другъ класъ 
хора, споредъ техните положения, темпераменти, намерения 
и връзки. Пригответе го да знае, че едни ще го отласкватъ, 
а други ще го ласкаятъ; нека знае предварително кои хора 
могатъ да бждатъ противъ него, кои могатъ да го мамятъ и 
водятъ въ кривъ пжть, кои могатъ да го спжватъ и кои да 
му послужатъ. Той треба да знае да различава хората и въ 
какви случаи да ги остави да виждатъ, а въ какви да крие 
отъ тЬхъ; да знае да прониква въ намеренията и хитростите 
имъ. И ако той бжде много нетърпеливъ и поиска да опита 
силите си и изкуството си въ некое приключение, то нема 
да бжде зле, ако опита понекога и неприятните му последствия, 
тъй като това ще го научи да бжде по-благоразуменъ и пред- 
пазливъ занапредъ, стига то да се не отзове зле върху 
невинностьта му, здравето му и добрата му репутация.

Признавамъ, че въ това се състои една голема часть 
•отъ мждростьта и чеъ за да се придобие то, не см достатъч
ни само некои повърхностни размишления или много четене; 
то е резултатъ отъ опитностьта и наблюдението на единъ 
човекъ, който е живелъ въ света съ отворени очи и който 
се е събиралъ съ всекакъвъ видъ хора. Ето защо азъ ми
сля, че е много важно да се съобщава това знание на младия 
момъкъ всеки пжть щомъ се представи случай, тъй че когато 
-еднъ день той нагази въ дълбокото море, да не заприлича на 
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нЬкой морякъ безъ планъ, компасъ и морска карта, но да 
има що*годе  предварително понятие за скалите, силните, 
течения и подвижните песъци, та да умее малко да управ
лява кормилото, безъ което ще потъне, прбди да е добилъ 
нуждната опитность. Баща, който мисли, че тези позна
ния не сж отъ всички най-полезни и не вижда, че за техъ- 
синъ му повече се нуждае отъ възпитатель, отколкото за 
изучването на езиците и научните предмети, забравя, че 
умението да знае човекъ да сади правилно за хората и да 
управява работите си благоразумно въ отношенията си съ 
техъ е много по-полезно, отколкото да говори латински и 
гръцки, или да умее да аргументира по всичките правила на 
силогистиката, или пъкъ да си напълни главата съ отвлече- 
ните спекулации на физиката и метафизиката и даже съ 
основното знание на римските и гръцки писатели, макаръ 
че това последното е много по-хубаво за единъ джентлменъ, 
отколкото да бжде добъръ перипатетикъ *)  или веренъ карте- 
тезианецъ 2). Древните автори, наистина, сж наблюдавали 
и описали чудесно човека и сж разпръснали най-добра свет
лина въ тая область на знанието съ своите произведения. 
Който посети източните страни на Азия, ще намери тамъ 
много способни и просветени хора, които нематъ и най- 
малкото понятие за всичките тези премждрости; обаче безъ 
доородетель, безъ знание на света и благовъзпитаность ни- 
кжде не може да се намери човекъ съвършенъ и достоенъ 
за уважение.

Голема часть отъ науките, които сега сж на почить въ. 
европейските училища и които влизатъ обикновено въ про
грамите на обучението сж такива, щото единъ джентлменъ 
може донекжде да мине и безъ техъ, безъ да нанесе голема 
вреда на себе си или спжнка на работите си. Сжщото нещо 
обаче не може да се каже и за благовъзпитанието и за бла
горазумието, тъй като тези качества сж необходими въ всич
ките положения и обстоятелства на живота. Повечето мла
дежи чувствуватъ, че тези качества имъ липсватъ и ако 
при стжпването си въ света те се явяватъ по-неопитни и 
несржчни, отколкото би требало, то е тъкмо затуй, защото 
тези качества, които сж най-необходими и изискватъ най- 

*) Перипатетикъ — послЪдователь на Аристотеля.
2) Картезианецъ — послЪдователь на Декарта. БЪл. пр.
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много грижите и помощьта на единъ учитель, се обикновено 
пр^небрЪгватъ и минаватъ за безполезни до такава степень, 
щото възпитательтъ едва или никакъ не се занимава съ гЬхъ. 
Всичката глъчка става около латински езикъ и научните пред
мети. Възпитанието на младежа се цени споредъ успеха, който 
е направилъ въ науките, голема часть отъ които едва ли иматъ 
нещо общо съ призванието на единъ джентлменъ. Онова, 
което е необходимо на последния, е да познава живота, да 
постъпва съобразно съ званието си и да завзима въ отече
ството си бележито и полезно место. Когато той по
желае да се занимае съ некоя наука, за да прекара съ полза 
некои свободни часове, или да се усъвършенствува въ известни 
отрасли на науката, съ които възпитателя го е запозналъ 
само въ общи черти, то елементарните познания, що е до- 
билъ отначало, ще бждатъ напълно достатъчни да му отво- 
рятъ пжть за да продължава доколкото иска, или доколкото 
му позволяватъ способностите; или пъкъ, ако мисли, че може 
да спести трудъ и време и намери за уместно да си има на- 
ставникъ, който би му помагалъ въ некои мжчнотии, той 
може да намери човекъ напълно запознатъ съ работата, или 
въобще такъвъ, който би билъ най-пригоденъ за цельта му. 
Но за да придобие единъ младежь всичките ония познания, 
що сж нуждни за обикновения курсъ на науките, възпи
тательтъ има нужда само отъ обикновени знания. Не е необ
ходимо да бжде той дълбоко ученъ човекъ, или да притежава 
съ съвършенство онези науки, които е достатъчно да предаде 
на младия джентлменъ въ общи чърти и накратко. Оня 
джентлменъ, който иска да се запознае по-обширно съ тази 
или онази наука, треба самъ да го направи по-после съ 
собствените си сили и съ самостойна работа, тъй като 
никой не е направилъ големи успехи въ некоя наука, или 
пъкъ е станалъ знаменитъ въ нея, докато е билъ още подъ 
управлението и настойничеството на учителя си.

Важната задача на възпитателя е да образува ума и да 
благовъзпита ученика си, -да развие у него добри привички, 
да му внуши твърдите начала на добродетельта и благора
зумието, да му даде малко по-малко понятие за света, да 
развие въ него наклонность да обича и подражава всичко, що 
е прекрасно и достойно за похвала; а за да достигне тази 
цель, той треба да го направи настойчивъ, енергиченъ и 
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силенъ. Що се отнася до науките, тЬ не треба да иматъ 
друга цгЬль осв^нъ да упражняватъ способностите му и 
да заематъ времето му, за да го предотвратятъ отъ леность 
и празнота, да го научатъ да прилежава и да се труди, като 
му вдъхнатъ желание къмъ ония неща, които може отъ 
после да усъвършенствува самъ съ собствения си трудъ. И 
наистина, не треба да се очаква отъ единъ младъ човекъ да 
стане подъ ръководството на своя наставникъ ученъ критикъ, 
изкусенъ ораторъ или поетъ и да изучи основно метафизи- 
ката, естествената философия, математиката, историята и хро
нологията. Разбира се, че той треба да научи нещо отъ 
всичко това, но само доколкото е нуждно да му се отвори 
вратата, за да надникне вътре и, така да се каже, да се за
познае съ стаята, но не и да се настани въ нея. 
Наставникъ, който би държалъ твърде дълго време или който 
би закаралъ твърде далечъ ученика си въ тези науки, за
служава порицание. Съвсемъ иначе е, когато се отнася за 
благовъзпитание, знание на света, добродетель, любовь къмъ 
репутация: съ тия работи наставникътъ може да се занимава, 
колкото си иска, и ако младиятъ момъкъ притежава тези 
качества, той ще придобие твърде лесно отъ другите всичко, 
каквото би пожелалъ и отъ което би ималъ нужда.

Понеже не можемъ да се надеваме, щото момъкътъ да 
има време и сила да изучи всички тези неща, то най-голе- 
мите усилия треба да се направятъ само за онова, що е 
необходимо и то главно да се стремимъ върху онуй именно, 
което ще бъде полезно най-много и най-често въ света.

Сенека се оплаква, че въ негово време се вършило 
съвсемъ противното на това, и пакъ въ света тогава 
не е имало мнозина Бержердисиевци и Шейблеровци 9, както 
ги има сега. Какво би си помислилъ той, ако би билъ живъ 
сега, когато наставниците си въобразяватъ, че най-големата 
имъ работа е да напълнятъ главите на учениците си съ пи
сатели, подобни на тия? Той би ималъ много повече основа
ние да каже, както е и казалъ: «N011 уйае, зее! 8сЬо1ае 
«Иасшгаз» ;* 2) — не за живота, а за училището се у- 
чимъ, и наистина, нашето възпитание ни прави повече при

3) И двамата съвременници на Лока и автори на трактати по логика 
и метафизика, много разпространени въ училищата по онова вр^ме.

2) Сенека, писмо СУ1. БЪл. пр.
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годни за университета, отколкото за света. Не треба да се 
чудимъ на това, тъй като хората, които правятъ тази мода,, 
се ржководятъ отъ това, което могатъ да дадатъ, а не отъ 
отъ това, което техните ученици изискватъ. Щомъ та
кава мода се установи, кой би помислилъ за странно, че 
въ това, както и въ всичките други работи, тя преодолява 
и че ония, които намиратъ сметка да й се подчиняватъ, сж 
готови да обвинятъ въ еритичество вейкой, който би се ос- 
мйлилъ да отстжпи отъ нея ? При все това, не може човЬкъ 
да се не удивява, че хора знатни и умни се оставятъ да 
бждатъ дотолкова заблудени отъ обичая и слЪпата вЬра. 
Разумътъ, ако биха се посъветвали съ него, би имъ казалъ, 
че децата имъ треба да си употребяватъ времето, за да при- 
добиятъ онова, което би могло да имъ бжде полезно, когато 
станатъ мжже, отколкото да имъ бждатъ главите, натжпкани 
съ такава сбирщина отъ познания, за големата часть отъ 
които те никога не ще помислятъ презъ целия си животъ, 
(а сигурно е, че и не ще иматъ никога нужда да мислятъ 
за техъ), тъй че всичко, което имъ остане въ главата, ще 
имъ служи, само за да ги направи по-лоши. Това е толкова 
известно, щото азъ апелирамъ къмъ самите родители, които 
сж направили толкова разноски да доставятъ всичките тези 
знания на младите си наследници, да ми кажатъ: не е ли 
истина, че техните синове биха станали смешни въ света, 
ако, като встжпятъ въ него, покажатъ, че притежаватъ 
некаква подкладка отъ тези науки и дали проявяването на 
това не би ги унижило и опозорило въ обществото? Чудесна 
печалба, наистина, би било и заслужавало би да съставя
на часть отъ възпитанието такова нещо, отъ което хората 
се срамуватъ въ случаите, дето именно иматъ най-много 
интересъ да покажатъ дарбите си и достойнствата си!

Има още една друга причина, поради която треба да 
се изисква отъ възпитателя да има вежливость въ маниерите 
и да познава добре света и тя е, че единъ зрелъ и талант- 
ливъ човекъ може да заведе- едно дете далечь въ коя и да е 
отъ тези науки, макаръ и той самъ да не е твърде вещь въ 
техъ. За тази цель книгите ще му доставятъ и ще му га- 
рантиратъ предварително достжпни познания, за да може да 
върви винаги предъ своя младъ възпитаникъ. Ала той не ще 
може никога да запознае ученика си съ света и да го> 
благовъзпита, ако самъ не е вещь въ работата.
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Това знание възпитательтъ треба да притежава напълно,, 
като го е усвоилъ посредствомъ опитъ и съобщение съ хо
рата и съ привичката да се отнася така, както неговите 
наблюдения сж го научили да практикува въ най-добро
то общество. Ако самъ не притежава тези качества, той 
не може да ги заеме отъ другаде, за да ги употреби въ 
полза на ученика си; а пъкъ ако дори намери нЪщо 
подходеще въ книгите, които говорятъ за благовъзпитани 
обноски и съдържатъ всичките особени правила за поведе
нието на единъ джентлменъ, то неговите примери, въ слу
чай, че бжде самъ зле възпитанъ, ще унищожатъ всичкото 
влияние на уроците му, понеже е невъзможно единъ чов^къ 
да бжде в&жливъ и благовъзпитанъ, щомъ е поеЬщавалъ не- 
благовъзпитано общество.

Азъ казвамъ това не за туй, защото мисля, че могатъ всЬ- 
ки день да се намЪрятъ подобни възпитатели, или да се нае- 
матъ при обикновени условия, а искамъ да кажа, че родите
лите, които сж въ състояние да го направятъ, не треба да 
пестятъ ни пари, ни трудъ за една толкова важна работа. 
Ония, на които състоянието не позволява да дадатъ по-големо 
възнаграждение, треба да помнятъ това, което е най-главно 
въ случая, а именно: да си отварятъ очите, когато изби- 
ратъ човека, комуто възлагатъ възпитанието на децата си, 
и да гледатъ кое е най-важното съ което те сами треба 
главно да се занимаватъ, докато децата сж подъ техна 
грижа и иматъ възможность да ги наблюдаватъ. Нека не си 
въобразяватъ, че целото възпитание се състои въ изуч- 
ването на латински и френски, или на некои сухи системи 
отъ логика и философия.

ЗС. (93-99).

Фамилиярность на родителите съ дЪцата.
§ 95. Нека се върнемъ пакъ на нашия методъ. Ма- 

каръ и да казахъ, че бащата трЬба да внуши на децата си 
страхопочитание къмъ себе си, докато сж малки и да ги 
държи въ това страхопочитание, което трЬба да служи като 
главно орждие за възпитанието, азъ ксъмъ далечъ отъ ми-
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съльта, че това отношение треба да се продължава ,съ т§хъ 
дотогава, докогато тЬ се учатъ и се намиратъ подъ опе
кунство. Азъ мисля, наопаки, че тази строгость треба да 
се ослаби малко по-малко, щомъ възрастьта, благоразу
мието и доброто поведение на децата позволява това. Така 
че, съ време, когато детето отрастне и стане способно да 
разбира, бащата може да почне да говори съ него фами- 
лиярно, дори и нещо повече: да иска съвета му за такива 
неща, които то познава и разбира. По този начинъ, бащата 
ще спечели две неща и двете отъ голяма важностъ. Първото 
е, че ще предразположи ума на детето къмъ по-сериозни 
размишления и то много повече и много по-добре, отколкото 
би го направилъ съ помощьта на разни правила и съвети. 
Колкото по-скоро почнете да се отнасяте къмъ сина си, 
като къмъ вазрастенъ човекъ, толкова по-скоро той ще за
почне да става такъвъ и, ако понекога го допущате въ се
риозни разговори съ васъ, ще издигнете несъзнателно ума 
му надъ обикновените младежки пориви и леки забавле
ния. въ които децата обикновено прекарватъ времето си. И 
наистина, лесно е да се забележи, че много младежи 
продължаватъ да мислятъ и говорятъ като ученици по-дълго 
време, отколкото иначе би направили, поради туй че родители
те имъ ги държатъ винаги далечъ отъ себе си и въ всичките 
обноски къмъ техъ имъ внушаватъ, че те стоятъ много по- 
долу отъ техъ.

§ 96. Друго нещо отъ по-голема важность, което 
може да добиете съ подобенъ видъ отношение къмъ детето, 
ще бжде туй, че ще спечелите неговото приятелство, 
Много бащи, макаръ да даватъ щедро на децата си средства 
достжпни за възрастьта и положението имъ, криятъ отъ 
техъ състоянието на работите си съ такава грижа, като че 
ли пазятъ некоя държавна тайна отъ ийкой си шпионинъ 
или неприятель. Това нещо, ако не прилича на ревность, има 
най-малко този недостатъкъ, че изключава ония признаци 
на нежность и интимность, каквито бащата е длъженъ да 
показва къмъ сина си, и безъ никакво съмнение пречи и спжва 
оная 'весела доверчивость, съ която синътъ треба да се от
нася къмъ баща си и да му се довЬрява. Не мога да се 
начудя на ония родители, които, въпреки нежната си ооичь 
къмъ синовете си, не могатъ никога да напуснатъ онова су-
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рово отношение и които прЪзъ всичкия си животъ държатъ 
властенъ и горделивъ видъ, като че ли децата имъ никога 
не треба да се наслаждаватъ на известни облаги, или да 
очакватъ нещо отъ ония лица, които обичатъ най-много 
въ тоя свйтъ, докато ги изгубятъ съ преминаването имъ 
на другия. Нищо не цементира и не затвърдява приятел
ството и благоволението толкова, колкото взаимното доверие 
въ работите и интересите. Всеко приятелство, лишено отъ 
тази опора, е всекога придружено съ единъ видъ недоверие; 
но когато синъ ви види, че му откривате мислите си, 
когато разбере, че го посвещавате въ интересите си, 
като за неща, които бихте желали по реда си да пре- 
минатъ единъ день въ негови рхце, той ще се заинтере
сува за техъ като за свои собствени и ще чака времето съ 
търпение, а презъ това време ще ви обича, като вижда, че 
не го държите далечъ отъ себе си, като чужденецъ. 
Това ще го накара така сащо да разбере, че насла
дата, на която се радвате, не е била придобита безъ 
големъ трудъ и, колкото повече чувствува това, толкова по- 
малко ще завижда на богатството ви и толкова повече ще се 
смета за честитъ подъ управлението на единъ такъвъ добъръ 
приятель и грижливъ баща. Едва ли има младъ момъкъ 
толкова лекоуменъ или лишенъ отъ здравъ разумъ, за да не 
се радва на единъ сигуренъ приятель, къмъ когото би могълъ 
да прибегне и отъ когото свободно да поиска съветъ. Сдър- 
жаностьта и отдалечението, които бащите проявяватъ често, 
лишаватъ синовете имъ отъ такова прибежище, което би било 
много по-полезно за техъ, отколкото стотини мъмрения и 
порицания. Ако синъ ви поиска да се увлече въ векоя аван
тюра или въ некоя капризна прищевка, не би ли било по- 
добре да направи той това съ ваше знание, отколкото тайно ? 
Защото, ако треба да се допущатъ некои волности на мла
дите хора, то колкото повече сте въ течение на техните 
интереси и намерения, толкова повече ще бмдете въ съ
стояние да ги предпазите отъ големи злини и като имъ 
покажете какво вероятно би могло да последва отъ тази или 
онази постжпка, много по-сигурно ще ги предпазите отъ една 
или друга неприятпость. Ако искате синъ ви да си открие 
сърдцето предъ васъ и да поиска съвета ви, треба най- 
напредъ да направите такова нещо съ него и да придобиете 
.доверието му съ обноските си.
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§ 97. За каквото и да се отнесе до васъ, стига то да 
не води къмъ н^кой си гибеленъ или неизправимъ резултатъг 
давайте му винаги съвети, като приятель съ по-голяма опит- 
ность; ала, заедно съ вашия съвЪтъ, не смесвайте нещо, 
което би имало видъ на запов!здь или власть, или н-Ьщо 
повече, отколкото бихте направили къмъ нЪкой равенъ вамъ 
или чуждъ човекъ. Такова нещо би значило да го отстраните за 
винаги отъ всЬко по-нататъшно отнасяне къмъ васъ и искане 
на съвйтъ. Треба да размислите, че той е човекъ младъ и 
може да има влечение къмъ удоволствия и прищевки, каквито 
и вие сте никога прекарали. Не треба да очаквате, щото не
говите наклонности да бъдатъ тъкмо като вашите, нито пъкъ 
на двадесеть годишната си възрасть да има същите мисли, 
каквито вие имате на петдесетата. Понеже на младежите 
треба да се дава известна свобода и да имъ се позволяватъ 
некои отстъпления, то всичко, което бихте желали, е, 
щото тези отстъпления да ставатъ при пълната откровеность 
на сина ви и подъ окото на бащата- И тогава не треба да 
очаквате големо зло отъ техъ. Начинътъ, по който това може 
да се постигне, е, както вече казахъ, (ако само го сме- 
тате достоенъ за вашето доверие), да разговаряте съ него 
за вашите работи, да предлагате на разискване тези работи 
по единъ фамилияренъ начинъ и да му искате мнението. 
Ако той искаже право мнение, последвайте го, като че ли 
е негово и ако работата излезе успешна, оставете похвалата 
да бъде негова. Съ това нема да намалите ни най-малко 
вашия авторитетъ, но ще увеличите любовьта му и ува
жението му къмъ васъ. Докато държите богатството си, 
властьта ще бъде въ ваши ръце и вашиятъ авторитетъ ще 
бъде толкова по-усигоренъ, колкото повече той се усилва съ 
довЬрие и нежность. Вие не можете да очаквате да имате 
върху сина си всичката власть, която ви принадлежи, доко- 
гато той не се намери въ положение да се страхува повече 
отъ неудоволствието да обиди -въ васъ единъ добъръ приятель, 
отколкото отъ страха да изгуби известна часть отъ оъдещето 
си наследство.

§ 98. Ако фамилиярностьта въ разговора е уместна за 
единъ баща къмъ сина си, то толкова повече единъ настав- 
никъ треба да има същата снизходителность къмъ възпита
ника си Всичкото време, което той прекарва съ него, не 
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требва да употребява въ четене на уроци, или да му диктува 
съ доктораленъ тонъ това, що треба да върши и изпъл
нява. Наставиикътъ треба да го изслушва и да го приу- 
чи отъ своя страна да разсъждава върху предложени въ
проси и така да улесни разбирането на правилата и и по- 
дълбоко техното впечатление; най-после да му вдъхне 
вкусъ за учене и знания. Възпитаникътъ ще почне тогава да 
чувствува цената на науката, като види, че тя му дава въз- 
можвость да говори и като усети удоволствието и честьта да 
зима участие въ разговори и разбере, че и неговите мнения 
се изслушватъ и приематъ понекога. Потребно е най-вече 
да му се предлагатъ и да му се иска мнението върху въп
росите за моралъ, житейско благоразумие и благовъзпитаность.

Това разширява по-скоро кръгозора на младия човекъ, 
отколкото разни правила, колкото и добре да се обясняватъ, 
и по-успешно ще запечатате въ паметьта му вашите на
ставления, за да може да ги приложи практически въ жи
вота. Благодарение на този методъ, вие вкарвате въ ума 
му самите неща, които се вкореняватъ въ него съ всичката 
си естествена очевидность, когато думите, които съ слаби и 
несъвършени отражения на нещата, представяватъ, така да 
се каже, техната сбнка и много скоро се изпаряватъ отъ 
ума му. Детето ще разбере много по-добре основите на дълга 
и справедливостьта и ще получи по-живи и по-дълбоки впе
чатления за това, що треба да върши, ако му се даде 
възможность да си дава мнението и да обсъжда разни случаи 
съ своя наставникъ, отколкото ако обръща само мълчаливо 
разсеяно и лениво внимание на уроците на своя настав
никъ ; и то много повече и по-добре, отколкото посредствомъ 
хитри, логически разисквания и реторически декламации върху 
такъвъ или онакъвъ въпросъ. Последните насочватъ ми
слите не върху истината, но върху външния блесъкъ на 
думите и фалшивите цветове, а другите учатъ на софизъмъ, 
придирчиво спорене и упорито застъпване за мнението си. 
Едните и другите разстройватъ способностьта на правилните 
разсъждения и отбиватъ отъ правилния пъть на здравото и 
ясно размишление. Следователно, всекой, който иска да се 
усъвършенствува самъ и да стане приятель на другите, треба 
да ги избегва внимателно.
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Уважение.
§ 99. Когато затвърдите авторитета си, като дадете 

на сина си да разбере, че той зависи отъ васъ и че 
сте неговъ господарь; когато съ неумолимата си строгостьг 
колчемъ той упорито настоява да върши нЬкоя важна про
стъпка, запратена отъ васъ, особено лъжата, му вдъх
нете онова необходимо чувство на страхъ; когато отъ друга 
страна, (като му предоставяте всичката свобода, що изисква 
възрастьта, и му позволявате, щомъ е въ ваше присхтствие, 
ония детински работи и оная свобода на движение, що см 
толкова необходими за децата, кога см малки, както см 
яденето и спането); когато, казвамъ, направите за него 
вашето общество приятно и му дадете да разбере вашата 
любовь и грижа къмъ него, като се показвате много снизхо
дителни и нежни, особено като го ласкаете всекой пхть, 
щомъ извърши нещо добро и му засвидетелствувате по хи
ляди начини вашата любовь, която възрастьта му изисква и 
на която природата научава родителите по-добре, отколкото 
азъ бихъ могалъ да го направя; когато най-после, съ такива 
знакове на любовь и нежность, що см тъй естествени у 
родителите въ сношенията имъ съ децата, възбудите въ 
сърдцето му едно особенно чувство на обичь къмъ васъ, то
гава вашиятъ синъ ще се намери въ онова състояние, което 
бихте могли да желаете и ще направите да израстне 
въ неговия умъ онова чувство на истинско уважение, което 
отпосле треба внимателно да се подържа и пази въ двете 
му прояви, т. е. въ любовь и страхъ, — две големи 
средства, посредствомъ които винаги можете да влияете 
върху му, за да насочвате ума му въ пхтя на добродетельта 
и честьта.

ДОлъ XI. (100-102).

Разни темпераменти.
§ 100. Щомъ веднажъ основата е здраво положена и 

се убедите, че чувството на уважение започне да работи 
у детето, то следното нещо, на което треба да се обърне 
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внимание, е да изучите внимателно неговия характеръ и осо
беното естество на неговата душа. Но какъвто и да бжде 
темперамента му, упорството, лъжата и всичките порочни 
постжпки не треба, както вече казахъ, да му се позволяватъ: 
гЬзи порочни семена не треба да се оставятъ да пускатъ 
коренг, но да се плевятъ внимателно, щомъ започнатъ да се 
показватъ. Вашиятъ авторитетъ треба да си заеме местото и 
да влияе на ума му още отъ самата проява на неговото 
съзнание, за да може той да действува, като н^кое природно 
побуждение, началото на което детето не е запомнило и безъ 
да може да се съмнява, че работата е била или могла да 
бжде друго-яче. По този начинъ, ако уважението, което ви 
дължи, бжде вкоренено отрано, тогава това чувство ще остане 
винаги за него свещено и ще му бжде толкова мжчно да 
се постави противъ него, колкото и противъ естествените си 
инстинкти.

§ 101. Като установите така твърде отрано вашия 
авторитетъ върху детето и съ умерена употреба на 
този авторитетъ му внушите срамъ за всичко, що би 
могло да го увлече въ неморални навици, щомъ сте съгле
дали първия зародишъ, (тъй като азъ не бихъ желалъ да 
прибегвате по никой начинъ къмъ мъмрене, още по-малко 
къмъ бой, докато упорството и непоправимостьта не напра- 
вятъ тези средства необходими), ще треба да се разгледа 
къмъ какъвъ видъ естествената направа на неговия умъ е 
наклонна. Има некои люде, които, по силата на неизменните 
условия на техната натура, см смели, а други — боязливи; 
едни см доверчиви, други — скромни, послушни или упорити, 
любопитни или безгрижни, пъргави или тежки. Нема повече 
разлика въ човешките лица и външните очертания на тех
ните тела, отколкото въ направата и състоянието на техните 
умове. Само, че особените черти на лицето и формите на 
телото се очертава повече и ставатъ по-видни съ времето и 
възрастьта, а пъкъ особената физиономия, свойствена на ума, 
по-лесно се различава у децата, преди още хитростьта и лу- 
кавството да см ги научили да прикриватъ моралните си 
грозотии и да таятъ порочните си наклонности подъ препра
вена въвшность.

§ 102. Започвайте прочее на време да наблюдавате 
темперамента на сина си и това правете въ онуй време, 
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когато той е вече най-изоставенъ на себе си, т. е. въ игрите 
му и когато мисли, че го не виждате. Изучете какви сж не; 
говитЪ господствуващи страни и надделяващи наклонности, 
дали е жестокъ или кротъкъ, смелъ или страхливъ- 
състрадателенъ или свирЪпъ, откровенъ или прикритъ и т. 
н., тъй като, съобразно съ различието на тези свойства, 
тр^ба да съобразявате и насочвате вашето възпитание и 
да взимате различни мерки за възстановяване на вашия ав- 
торитетъ въ вейки даденъ случай. Тези вродени наклонности, 
гЪзи надделяващи разположения не могатъ да се лекуватъ 
съ правила или съ прйко противодействие, а особено ония 
отъ техъ, които сж най-тихи и пай-умерени и които произ- 
хождатъ отъ страхъ и отъ единъ видъ слабость на ума. Те 
могатъ обаче да се поправятъ малко по-малко и да имъ се 
даде добра посока. Но, каквото и да правите, бждете 
уверени, че стрелката на характера ще се наклони винаги 
къмъ оная страна, къмъ която природата най-напредъ я е 
насочила, и ако наблюдавате внимателно характера на 
детето въ първите действия на живота му, ще бждете винаги 
отпосле въ състояние да разберете къмъ коя страна клонятъ 
мислите му, къмъ какво се стремятъ възгледите му, дори и 
тогава, когато, като порастне, едно по-гжсто було ще при
крива намеренията му и когато ще умее за постигането имъ 
да употребява различни средства.

Д -15 Л. Ъ З^ГТ. (108—110).

Волята у децата.
§ 103. Казахъ ви вече, че децата обичатъ свобо

дата и че, следователно, те треба да се каратъ да вършатъ 
работи, които сж длъжни да вършатъ, безъ да подозиратъ, 
че това имъ се налага, а сега ще ви кажа, че те обичатъ 
и нещо повече отъ свободата, а това е господаруването. 
Това ’ чувство е източникътъ на го.тбма часть отъ пороч
ните привички, които сж за тйхъ най-обикновени и есте
ствени. Тази любовь къмъ господаруване и власть се по
явява у техъ твърде рано и то въ следните два вида:
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§ 104. 1-о. Ние виждаме деца, (почти щомъ се родятъ 
и безъ никакво съмнение дълго време преди да почнатъ да 
говорятъ), да плачатъ, крещатъ и капризничатъ. само за да 
имъ стане волята. Те искатъ всички да се подчиняватъ 
на желанието имъ и изискватъ подчинение отъ страна на 
всички околни, а особено отъ ония, които сх приблизително 
на схщата възрасти и на сжщото положение, или пъкъ които 
тЬ мислятъ за по-долни отъ техъ въ гЬзи две отношения, 
щомъ бхдатъ въ състояние да схващатъ тази разлика у 
у другите.

§ 105. 2-о. Обичьта къмъ господаруване се проя
вява у децата още и въ желанието да иматъ свои собствени 
неща. Те искатъ вече да бждатъ притежатели, за да се на- 
слаждаватъ отъ властьта, която собственостьта сгЬкашъ доставя 
и да иматъ правото да разполагатъ, когато имъ се иска 
съ нещата, що имъ принадлежатъ. Който не е забЪл^жилъ, 
че тези два инстинкта започватъ да д4йствуватъ у децата 
твърде рано, не е наблюдавалъ доколкото треба т4хните 
действия; и който мисли, че тези два корена на всичките 
току-речи несправедливости и на всичките почти борби, що 
смущаватъ човешкия животъ, не треба да се изкоренятъ 
рано и вместо тЪхъ да се посадятъ противни привички, пре
небрегва сгодното време да положи основите на единъ до- 
бъръ и достоенъ човекъ. За да се направи това, струва ми 
се че следните две неща могатъ да спомогнатъ доста:

§ 106. 1-о. Казахъ по-горе, че на детето не треба 
нищо да се дава, когато то го иска, а още по-малко когато 
плаче за него, съ една дума всекога, когато съ думи изкаже 
желание да му се даде. Но понеже това може да се изтъл
кува не както треба и да се разбере, че искамъ да кажа, 
какво детето не треба никога да проговорва за нещо на ро
дителите си, а това би се счело за излишна строгость, малко 
съвместима съ любовьта и привързаностьта, които сжществу- 
ватъ между родителите и децата, то азъ ще обясня мисъльта 
си малко по-подробно. Разбира се, че децата треба да бх- 
датъ свободни да изказватъ желанията си на родителите си, 
и родителите да задоволяватъ тези желания съ всичката въз
можна нежности, поне докато сж още твърде малки. Но 
друго нещо е да каже детето: «гладенъ съмъ», а друго е 
да каже: «искамъ печено месо». Когато детето изкаже нуж
дите си, естествените си нужди, мжката, що чувствува 
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отъ гладъ, студъ, жажда или друга некоя естествена необхо- 
димость, длъжность е на родителите и на тЬзи що сх около 
децата, да имъ помогнатъ и да ги удовлетворятъ, но детето 
треба да остави на родителите си грижата да решатъ те, какво 
е най-сгодно да се направи за него и въ какво количество 
да му се даде, а не да се остави то само да си избира 
и да му се позволява да казва, напримеръ: «искамъ вино, 
искамъ белъ хлебъ»; напротивъ, самиятъ фактъ че е споме
нало името на нещо, що иска, треба да бхде причина да 
му се откаже.

§ 107. Онуй, на което родителите треба да обръщатт 
внимание, е да се стараятъ да различаватъ въображаемите 
отъ действителните природни нужди. Хораций ги е училъ 
да правятъ това нещо въ следния стихъ:

«(^ш8 Битапа зйи <1о1еа1 па!ига пе&аНз».1)
Тези сх именно схщинските естествени нужди, които ра- 

зумътъ самъ, безъ никоя друга помощь, не може да не защити, и 
на които не може да попречи да не нарущаватъ нашето спо
койствие. Болките, що причинява некоя болесть, некоя рана, 
гладътъ, жаждата, студътъ, нуждата за сънь, за почивка и отмо- 
ряване на изморените органи, сх неща, които всички люде чув- 
ствуватъ и отъ безспокойствието на които и най-разположените 
умове не могатъ да избегнатъ. Нуждно е, прочее, съ прилични 
средства да удовлетворимъ тези нужди, но не съ нетър
пение, или много бързане, когато тб се проявяватъ, освенъ 
ако закъснението не ни заплашва съ некое непоправимо 
зло. Болките, що причиняватъ естествените нужди, сх 
предизвестия, за да се предпазимъ отъ по-големи стра
дания. Не треба, прочее, съвсемъ да ги пренебрегваме или 
задържаме много. Но колкото повече се научатъ да прЬна- 
сятъ този видъ лишение съ разумната цель да се направятъ 
децата по-силни теломъ и духомъ, толкова по-добре ще бхде 
за техъ. Нема нужда да прибавямъ тука, че е необходимо 
да не се преминаватъ известни граници и да се избегва 
всичко, що би могло да имъ причини зло. Да се внимава 
най-после, да не би лишенията, що имъ се налагатъ, съ 
цель да имъ се направи добро, да убиятъ духа имъ или 
да прийесатъ некаква врбда на здравето имъ, тъй като ро-

1) (Това), отъ което ^човЪшката 
усилие.

природа не може да се леши бизъ 
ЬЪл. пр.
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дителите и безъ това сж наклонни къмъ противоположната 
по-мегка крайность.

Но каквато и снизходителность да изискватъ нуждите 
на природата, не треба никога да се удовлетворяватъ въобра
жаемите нужди на децата, нито пъкъ да имъ се позволява да ги 
изказватъ. Самото проговорвание на детето за подобно нещо 
требва да съставява достатъчна причина да му се откаже 
то. Когато има нужда отъ дрехи, дайте му ги, но ако за
почне да говори за такъвъ платъ или еди-какъвъ цветъ, то 
требва да разбере че нема да му се даде. Не че споредъ мене 
родителите треба нарочно да се противопоставятъ на дет
ските желания, когато се отнася до нещо безразлично; на- 
противъ, когато те го заслужватъ съ поведението си и ко
гато нема никаква опасность, че ще подействува вредно на 
ума имъ и ще имъ внуши страсть къмъ нищожни работи, 
мисля, че треба да се направи всичко възможно, за да 
се удовлетворятъ, тъй като по тоя начинъ ще ги нака
рате да ценятъ доброто си поведение и да чувствуватъ 
удоволствие, когато правятъ добри работи. Най-доброто за 
децата би било безъ съмнение да не свързватъ своето 
удоволствие съ подобенъ видъ неща и да не се подчиняватъ 
на прищевките си, но да гледатъ безразлично на всичко, 
което въ действителность е такова. Ето къмъ какво главно 
требва да се стремятъ родителите и учителите. Докато 
обаче се постигне това, азъ не допускамъ да се дава 
свобода на децата да искатъ каквото имъ се прище. Такава 
привичка къмъ вкусъ за въображаеми работи, требва да 
се изправи съ постоянно отказване.

Това, може би, ще се земе за твърде строго отъ страна 
на некои почетни родители, естествено наклонни къмъ сниз
ходителность; при все това, то е повече отъ необходимо и 
наистина, понеже въ метода, що препоржчвамъ, боятъ 
требва да се премахне, ще бжде отъ голема полза да се 
приучатъ децата да държатъ езика си, ако искаме да имъ 
вдъхнемъ онова страхопочитание, за което другаде говорихъ 
и да се укрепи въ техъ длъжимото уважение и почить къмъ 
родителите имъ. Освенъ това, туй ще ги научи да въздър- 
жатъ и обуздаватъ желанията си, щомъ те се появятъ у техъ, 
т. е. въ минутата, когато е най-лесно да бждатъ обуздани; 
защото, ако отпустнете юздите на прищевките имъ, отъ 
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това тЬ ще придобиятъ повече настойчивость и сила. Който си 
позволява да преобръща желанията си въ искания, не може 
да бжде далечъ отъ мисъльта, че тЬ требва да бждатъ 
непременно удовлетворени. Въ всгЬкой случай, азъ съмъ уве- 
ренъ, че е по-лесно за човека да пренесе отказа, който самъ 
си налага, отколкотб ако този отказъ дойде отъ страна на 
другиго. Приучете, следователно, децата отрано да се съ- 
ветватъ съ разума си и да се ползуватъ отъ него, преди да 
се изоставятъ на наклонностите си. Който успее да не 
говори за желанията си и да имъ противопостави първа пре
града чрезъ мълчание, е направилъ вече една стмпка напредъ 
къмъ техното обуздаване. Ако децата придобиятъ навикъ да 
възпиратъ влеченията си и да разсхждаватъ, дали сж те ра
зумни или не, преди още да ги изкажатъ, то тази при
вичка ще имъ бжде отъ голема полза и за по-важни ра
боти презъ бждещия имъ животъ. Това, що не мога често 
да дамъ да се разбере, е че въ най-незначителните, както 
и въ най-важните обстоятелства сжществениятъ, за да не каже 
единствения въпросъ, е да се размисли какво влияние вър
ху ума ще упражни известна постхпка на детето, какви 
привички тя клони да породи, доколко тези привички ще 
бждатъ уместни, когато то порастне, и къмъ какво ще го за- 
ведатъ по-после, ако оставимъ да се развиятъ у него.

И така, това що искамъ да кажа, не е че децата 
требва да се огорчаватъ нарочно: такова нещо би било много 
безчовечно и жестоко и могло би да зарази и децата съ 
този порокъ. Нема съмнение, че децата треба да се научатъ 
да владЬятъ вкусовете си. Требва да се даде на душата имъ, 
както и на телото имъ, сила, ловкость и якость, като ги при- 
учимъ да бждатъ господари на желанията си и да калимъ 
телата имъ съ лишение; всичко това обаче требва да се 
направи безъ да съзратъ те въ него лоша воля и дори 
безъ да подозиратъ подобно нещо. Посгоянниятъ отказъ, 
когато те искатъ нещо съ кресъци, или се опитватъ сами 
да го присвоятъ, треба да ги научи на скромность, послуша
ние и въздържание. А пъкъ възнаграждението на техната 
скромность и мълчание, като имъ се даде това, което те 
обичатъ, требва тъй сжщо да имъ осигури любовьта на ония, 
които тъй строго изискватъ такова послушание. Фактътъ, че 
те сж се съгласили за сега да се лишатъ отъ онова, що сж
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желали, е една добродетель, която би тръбяло при другъ- 
случай да се възнагради, като имъ се дадать неща подхо- 
дни или приятни за техъ, и това да стане по такъвъ на- 
чинъ, щото да мислятъ, че тая награда е естествено по
следствие отъ тяхното добро поведение, а не никакво усло
вие, сключено съ техъ. Но вие би изгубили всичкия си 
трудъ и нещо, което е още по-лошо — любовьта имъ и 
уважението и мъ, ако други би имъ далъ онова, що сте 
имъ отказали. Треба за това да се взиматъ всички възможни 
предпазвания, но и въ този случай все пакъ ще ни се из- 
пречатъ на пжтя слугите.

Любознателность.
§ 108. Ако почнете отрано да насочвате така де

цата, и ако ги приучвате да замълчаватъ желанията си, 
то този полезенъ навикъ малко по-малко ще се вкорени у 
техъ, а когато започнатъ да растатъ по възрасть и мждрость, 
когато разумътъ, а не страстьта проговори въ техъ, тогава 
може да имъ предоставите по-голема свобода; тъй като, ко
гато рсзсждъкътъ говори, той треба да се слуша, но, както отъ 
една страна не треба да се обръща внимание на думите на 
децата, когато поискатъ нещо особено, безъ да имъ е 
било предложено отъ по-рано, така и отъ друга страна, 
необходимо е да се изслушватъ те и ласкаво и обстоятел
ствено да имъ се отговаря, щомъ попитатъ за нещо, що 
искатъ да научатъ. Любознателностьта треба да се насърд- 
чава колкото се може повече, а другите желания да се 
потъпкватъ.

Почивка.

Колкото и да е необходимо да се потъпкватъ детските 
желания, раждани отъ фантазията, все пакъ има единъ случай 
въ който на фантазията трЬба да се позволи да говори и да 
бжде изслушана. Почивката и развлечението сж толкова нужд- 
ни за децата, колкото трудътъ и храната, но понеже почивка 
не може да бжде безъ удоволствие, и удоволствието не зависи 
толкова отъ разума, колкото отъ фантазията, то на децата 
треба да се позволява не само да се забавяватъ, но още и
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да се забавляватъ тъй, както тЬ искатъ, стига тЬзи забавления 
да бждатъ невинни и да не врфдятъ на здравето имъ. Не треба, 
следователно, да имъ се отказва, ако те поискатъ таквозъ или 
онаквозт развлечение, при всичко, че при едно правилно въз
питание, азъ не вервамъ да проявяватъ често таквозъ желание. 
Треба да се внимава, щото да намиратъ винаги приятность 
въ онова развлечение, което е полезно • за техъ и преди да 
бждатъ уморени отъ едно, да ги привличаме къмъ друго тъй 
сжщо полезно. Ако обаче те не сх достигнали още до оная 
степень на усъвършенствуване, щото да можете отъ една 
нова работа да създадете развлечение за техъ, оставете 
ги свободни да играятъ на каквито искатъ детински игри, 
като се грижите само да ги отвърнете отъ техъ чрезъ 
насищане. Що се отнася до полезните развлечения, вие 
треба, напротивъ, да ги спирате дори, когато иматъ още 
желание да продължаватъ, и то преди още да бхдатъ умо
рени или преситени отъ това упражнение. Така щото, ко
гато започнатъ пакъ сжщата игра, да може тя да имъ слу
жи за удоволствие, което да ги забавява. Работата ще тръгне 
добре само тогава, когато те ще почнатъ да намиратъ удо
волствие въ вършене на похвални работи и когато полезни
те за делото и ума упражнения се заменяватъ едни съ 
други, ще ги направятъ да намиратъ удоволствие въ живота 
и прогреса и, така да се каже, въ едийъ непрЬкжснатъ редъ 
развлечения, които ще идватъ едно следъ друго да дадатъ 
почивка на уморените органи. Дали е възможно да се по
стигне това съ всичките деца, какъвто и да ожде тЬхниятъ 
темперамента, и дали всичките родители и възпитатели ще 
иматъ благоразумието и търпението за достигане на този ре
зултата, незнамъ, но това, въ което не се съмнявамъ, е че 
може да се сполучи съ повечето деца, ако се завземемъ, 
както би требало, като имъ вдъхнемъ чувства на самолюбие 
и желание да се ползуватъ съ добра репутация и любовь. 
Щомъ веднажъ имъ се втълпятъ по този начинъ истинските 
начала на живота, можете свободно да имъ говорите за ония 
неща, които те най-много ооичатъ, да ги направявате или 
поне да имъ позволите да се направяватъ сами тъй, та да 
разбцратъ добре, че ги обичатъ и че людете, които бдятъ 
върху възпитанието имъ, не сж неприятели на тЬхното ща- 
стие. Подобна обноска ще ги накара да се отнасятъ съ
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любовь и къмъ ръката, която ги насочва, и къмъ добро- 
дЪтельта, къмъ която ги направяватъ.

Даването пълна свобода на децата въ време на почивка 
докарва още и тази полза, че съ това се открива техния 
естественъ темпераментъ и се проявяватъ наклонностите и 
способностите имъ, отъ което следва, че разумните роди
тели ще могатъ да избератъ било кариерата и занятията, 
които ще имъ бъдатъ пригодни по-после, било средствата, 
които ще требва да се употребятъ дотогава за излекуване 
на некои естествени наклонности, които биха могли да раз- 
валятъ некое отъ децата имъ.

§ 109. 2-ро. Деца, които живеятъ заедно, често спо- 
рятъ кое отъ техъ да господарува, чия воля да надделее 
надъ другите. Въ такъвъ случай треба изведнажъ да се 
спре онова дете, което е почнало разпрята. Не стига само 
това, но потребно е още да ги научите да се отнасятъ едни 
къмъ други, колкото се може повече, отстъпчиво, снизхо
дително и вежливо. Когато видятъ, че такова поведение 
имъ привлича уважението, любовьта и почитьта на техните 
другари и че не губятъ съ това никакъ отъ достойнството 
си, те ще почуствуватъ много повече приятность въ взаим
ната предупредителность и вежливость, отколкото въ надмен
ното господаруване надъ другите.

Оплаквания.
Не слушайте и пазете се да не приемате благосклонно 

взаимните обвинения на децата. Тези обвинения произлизатъ 
обикновено отъ вътрешни побуждения на ядъ и отмъщение, 
които търсятъ помощъ у другиго. Да имъ позволявате да се 
оплакватъ, значи да отслабите и изнежите душата имъ. Ако 
ги приучите да принасятъ лошите обноски на другарите 
си, като нещо обикновено и въ което нема нищо нетър
пимо, вие ще ги научите да страдатъ и ще калите отрано 
характера имъ. Но макаръ че не бива да се дава ухо на 
оплакванията на свадливи деца, все треба да имате грижата 
да усмирите дързостьта и злонравието на оскърбителя. Ако 
сами сте свидетель на подобна постъпка, порицайте я 
въ присжтствието на обидената страна; ако ли пъкъ ви се 
оплачатъ отъ нещо такова, което действително заслужава 
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внимание и изисква вземане мерки за въ бждеще, на
правете на оскърбителя мъмрене насаме, безъ знанието на 
оскърбения, и го накарайте да иска прошка отъ последния. 
ТТТомъ работата приеме такъвъ видъ, т. е. като че ли са- 
миятъ оскърбитель доброволно иска да направи това, той 
ще го изпълни по на драго сърдце и по-добре ще бжде при
ето отъ обидения, тъй че, взаимната обичь на децата ще се 
усили, и навикътъ да бждатъ вежливи ще стане за тЬхъ 
по-привиченъ.

Щедрость.
§ 110. 3-то. ТТТо се отнася до страстьта, която де

цата иматъ да притежаватъ неща, научете ги да дйлятъ 
съ приятелите си лесно и на драго сърдце всичко, що 
притежаватъ. Дайте имъ да разбератъ чрйзъ опитъ, че най- 
щедриятъ бива винаги най-богатъ, безъ да смитаме похвалите 
и удобренията, които той получава. Азъ мисля, че по този 
начинъ те ще привикнатъ безъ усилия да бмдатъ щедри. 
Съ това ще сполучите още, струва ми се, да направите 
братята и сестрите по-тихи и вежливи по-между си, както 
и къмъ другите, отколкото биха направили десетки правила 
и наставления за добри маниери, съ каквито обикновено 
товарятъ децата.

Тъй като алчностьта и желанието да притежаваме и 
владеемъ повече, отколкото имаме нужда, е корена на всеко 
зло, то това зло треба отрано и внимателно да се изко
ренява, и противното качество, т. е. готовностьта да споде
ляме съ другите каквото имаме, да се вкоренява- Това ка
чество треба да се насръдчява у децата съ похвали и да 
се води така аботата, щото те да не губятъ нищо отъ 
своята щедрость. ВсТки пжть, когато детето даде доказателства 
за своята щедрость, гледайте винаги да бхде възнаградено за 
нея, даже съ лихвите. Дайте му да почуствува, че като прави 
добро на другите, то не принася никакъ вреда на себе си, 
а наопаки получава въ замена добро отъ ония, къмъ които 
се е показало щедро, така и отъ свидетелите, които сж би
ли тамъ. Направете щедростьта да стане предметъ на съре- 
вяуваниб между вашите дЬца и гледайте да се надпредвар- 
ватъ едно съ друго. Когато, по този начинъ, благодарение 
на постоянната практика, децата привикнатъ лесно да дЬлятъ
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съ другите каквото иматъ, това добро разположение ще се 
обърне въ навикъ и тЪ ще чуствуватъ удоволствие и честь, 
когато се покажатъ добри, великодушни и вежливи къмъ 
другите. - .

Ако щедростьта треба да се насърдчава у дЬцата, то 
не по-малко треба да се внимава щото те да не нарушаватъ 
правилото на справедливостьта, и щомъ се забЬлЬжи, че пра- 
вятъ това, да се изправятъ и, ако обстоятелствата го изи- 
скватъ, строго да се мъмрятъ.

Тъй като въ първите си действия ние се ржково- 
димъ повече отъ себелюбие, отколкото отъ разумъ или раз
мишление, то не е чудно, че съ постъпките си децата лесно 
нарушаватъ правилата на справедливостьта, която е резултатъ 
на обработенъ разумъ и сериозно размишление; и колкото 
повече децата са разположени да гр^шатъ въ това отношение, 
толкова повече треба да ги пазимъ. ОтбЗьтЬжвайте и попра
вяйте най-малките нарушения, които биха могли да напра- 
вятъ т'Ь по отношение на тази велика социална добродйтель 
и то въ най-незначителните неща, за да могатъ да се 
просветятъ въ това отношение и се предпазятъ отъ лоши 
навици. И наистина, ако те започнатъ да мамятъ при 
най-дребни работи, като напр. при игра съ карфици или 
черешевя костилки и ако ги оставимъ да правятъ това, 
те ще преминатъ къмъ измама съ по-големи вещи и ще 
свършатъ най-после като изпаднатъ въ пълно безчестие и 
непоправимость. Щомъ покажатъ още отъ първия пжть 
разположение къмъ несправедливость, родителите и на
ставниците треба изведнажъ да се противопоставятъ противъ 
тази наклонность, като имъ засвидетелствуватъ своето очуд- 
ване и ужасъ за тази имъ постъпка. Но тъй като децата 
не могатъ добре да разбератъ какво нещо е несправедли
вость, докато не разбератъ какво нещо е собственость и 
какъ се добива тя, то най-сигурното средство да осигуримъ 
въ техъ честностьта е да положимъ основанията й отрано 
въ щедростьта и готовностьта да делятъ съ другите туй, що 
иматъ или що обичатъ. На това те могатъ да се научатъ 
отрано още преди да могатъ да говорятъ и разбиратъ до
статъчно, преди да иматъ дори ясно понятие за собстве
ность и да знаятъ що е техно притежание възъ основа на 
едно особено и изключително право. А понеже децата ред- 
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ко причежаватъ други неща, освйнъ т'Ьзи що имъ с& би
ли дадени и то най-вече отъ страна на родителите имъ, 
то можемъ да ги научимъ отначало да приематъ и задържатъ 
само нещата, що имъ се даватъ отъ ония, на които гЪ 
мяслятъ че принадлежатъ. СлгЬдъ това, колкото повече раз
бирането имъ се разширява, можете да имъ внушите други 
правила и примери на справедливость, досежно правата 
върху „мое“ и „твое". Ако извършатъ нЪкоя несправед
лива постжпка, не вследствие на погрешка, а преднаме
рено и тоя лошъ стремежъ не можете да изправите съ 
легко смъмрюване и засрамяване, тогава употребете по- 
строги мерки. Нека бащата или възпитательтъ напр. да 
вземе отъ виновното дете и да му не дава такъвъ или она- 
къвъ предметъ, който то цЬни и който брои за своя соб- 
ственость или пъкъ да заповеда некому другиму да направи 
сжщото. Съ това ще му дадете да разбере, че нема да 
му послужи за нищо, ако несправедливо вземе некоя вещь, 
принадлежеща другиму, докато въ света има хора по-силни 
отъ него. Ако обаче сте съумели да вджхнете въ детето 
отрано отвращение къмъ този сраменъ порокъ, което азъ 
вервамъ, че е възможно, ще сполучите да употребите ис
тинския и схщественъ методъ, да го предпазите отъ не- 
справедливость, и това ще бхде една предпазителна мерка 
много по-добра, отколкото всекакви съображения, основани 
на интересъ. Привичките действуватъ съ много по-голема 
леснотия и постоянство, отколкото разсждакътъ, съ който ние 
редко се съветваме и който още по-редко слушаме, когато 
това е най-необходимо.

Дг&лгъ ЗСТТТ. (111 — 114).

Плачъ у децата.

§ 111. Плачътъ е недостатъкъ, който не требва да 
се търпи у децата: не само поради неприятниятъ и не- 
приличенъ шумъ, съ който се пълни кжщата, ала и поради 
по-важни причини, касаещи се до самите деца и до цельта 
на' възпитанието.
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Плачътъ у децата произхожда или отъ инать или же
лание да стане волята на детето, или пъкъ отъ наклон- 
ность да хленчи отъ най-малката болка:

1. Твърде често плачьтъ имъ бива отъ първия видъ; 
въ такъвъ случай децата плачатъ, за да постигпатъ каквото 
си искатъ, и плачътъ е явно доказателство на тяхната упо- 
ритость и нахалство. Когато нематъ сила да добиятъ каквото 
желаятъ, те искатъ съ плачъ и кресъкъ да подрепятъ 
въображаемото си право върху него. По тоя начинъ тЪ се на- 
дйватъ да извоюватъ претенциите си и проявяватъ протестъ 
противъ гнета и несправедливостьта па ония, които не имъ 
даватъ що имъ се иска.

§ 112. 2. По никога плачътъ на децата произлиза 
отъ болка или истинска печаль, отъ които те се оплакватъ.

Ако наблюдаваме детето внимателно, ще можемъ лесно 
да различимъ тЪзи два вида плачове по изражението на ли
цето, по погледа, движенията, а особенно по тона на самия 
плачъ; но нито единиятъ, нито другиятъ треба да се търпятъ, 
нито пъкъ да се насръдчаватъ.

1. Не треба по никой начинъ да се търпи плаченето, 
произлизаще отъ упорство или отъ ядъ, тъй като това би 
значило да се ласкаятъ желанията на децата и да се по- 
държатъ въ техъ ония страсти, на които покорението е на
ша съществена, задача. Ако, както това нередко се случва, 
детето продължава да плаче и следъ наказанието, то съ туй 
си унищожава всичкото действие, което изправлението би 
могло да даде, тъй като всеко наказание, което ги оставя 
въ състояние на явно съпротивление, служи само за да ги 
направи по-лоши. Всичките запрещения и всичките нака
зания, що се налагатъ на децата, не могатъ да послужатъ 
за нищо, ако съ техъ не сполучимъ да надделеемъ на тех- 
ната воля, да ги научимъ да задушаватъ страстите си, да 
направимъ умовете имъ гъвкави и послушни предъ запове
дите, що имъ се даватъ чрезъ разума на родителите, за 
.да можемъ да ги приготвимъ да следватъ отпосле съветите, 
що ще имъ дава собствениятъ имъ разумъ. Ако, обаче, следъ 

,като сте ги разядосали за туй или за онуй, имъ позво
лите да избегатъ плачейки, то съ това само ще укре
пите желанията имъ и лошото имъ настроение, тъй като 
плачътъ имъ показва, че продължаватъ да заявяватъ пра-
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вата си и твърдото си решение да удовлетворятъ желанието 
си при пръвъ случай. Това прочее е друго доказателство 
противъ честото употребение на телесните наказания, за- 
щото, щомъ веднажъ стигнете до такава крайность, не е- 
достатъчно да го удряте или биете; вие треова да продъл
жавате това, докато видите че сте сломили волята му и 
се убедите, че наказанието е произвело надъ него нуждното 
действие, въ което лесно може да се уоедите отъ оня ре
зултата, що ще даде заповедьта ви да прЬстане да плаче. 
Безъ това, биенето на децата е само една страстна тирания, 
чиста жестокость, а не изправяне: то измжчва тялото, оезъ 
да подобри душата. И понеже всичко това треба да ни; 
внуши да биемъ децата по-р^дко, то е сжщо така причина, 
поради която децата требва да се излагатъ рЪдко на из

се спираме, щомъ наказанието' 
покорно и разкаяно, ако, 

едва ли ще стане нужда за

тезаване.
И наистина, ако всгЬки пжть, когато ги наказваме, пра- 

вимъ това безъ страстно увлечение, а спокойно, но въ сж- 
щото врйме по единъ ефикасенъ начинъ; ако нанасяме уда
рите безъ ярость и не изведнажъ, а бавно, като гледаме да- 
намесваме между ударите увещание и наблюдаваме за про
изведения ефекта и
е направило детето отстъпчиво, 
казвамъ, постжпимъ така, 
повторение на наказанието, и детето едва ли ще повтори още 
веднажъ простъпката, която е предизвикала подобна мЪрка. 
По такъвъ начинъ, ако наказанието, когато постжпимъ така,, 
не рискува да бжде изгубено за туй, че е било твърде легко, 
сжщо така не рискува да бжде закарано твърдй надалечъ.. 
ако се спре, щомъ се узнае, че е произвело своя ефекта 
върxV душата на детето и го е подобрило. Когато мъмремъ- 
или биемъ децата, требва винаги да го правимъ съ най-го- 
лема умереность, а пъкъ който наказва още при първата- 
разгорещеность отъ едно ядосване, не е въ състояние да 
пази тази умереность. Той прескача обикновено границите,, 
безъ да постигне желаемото действие.

• § 113. 2. Много деца сж наклонни да плачатъ при най- 
малката болка, и най-малката неприятность, която се случи 
съ техъ, ги кара да се оплакватъ и да крещатъ. Много 
малко деца сж свободни отъ този недостатъкъ, тай като 
нлачътъ е първото средство, което природата туря на раз
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положението имъ, за да изразятъ страданията си и нуж
дите си. Състраданието, което хората мислятъ, че се дъл
жи на тази нежна възрасть и което те докарватъ до глу- 
пость, насръдчава децата въ тази слабость и ги кара да 
прибЪгватъ до плачъ дълго време, слйдъ като сж вече про
говорили. Длъжность е, не ще съмнение, на ония които се 
намиратъ около децата, да се отнасятъ съ състрадание къмъ 
тЬхъ, когато ги боли нйквдЬ, но това никакъ не треба да 
имъ се изказва: помогнете имъ, облегчете ги, колкото се 
може, но не ги оплаквайте. Това само разслабва умовете 
имъ и прави щото най-малката повреда, която имъ се случи, 
.да проникне по-дълбоко въ оная часть на гЬлото, която 
страда и произвежда въ нея по-силни рани, отколкото би 
било иначе. Децата требва да се калятъ въ всека болка, 
■особено телесна. Едничкото нещо, въ което те треба да 
•бждатъ чувствителни, е чувството на срама и запазване на 
репутацията си. МногобройнитЬ печални приключения, на 
които е изложенъ нашиятъ животъ, изискватъ да не бждемъ 
твърде чувствителни къмъ всека малка повреда, която ни 
се случва. Всичко, що се не докосва до душата ни, про
извежда само легко впечатление и не ни причинява голямо 
зло. Болката сжществува и се продължава само докогато ду
шата страда. Силната и калена душа е най-добрата броня, 
която може да противопоставимъ срещу обикновените болки 
и приключения въ живота, а понеже тази сила на темпера
мента се придобива чр!>зъ упражнение и привичка, отколкото 
съ каквото и да било друго средство, то тр^ба да се почне 
по съ време да се приучваме на това, и щастливъ е оня, който 
е привикналъ отрано. Нищо не увеличава толкова, изне- 
жената деликатность на духа у децата, която треба да се 
премахва и лекува, колкото навикътъ да плачатъ. тъй че 
нищо не способствува толкова за унищожаването й, както 
запрещението да се предаватъ на такъвъ видъ оплакване. 
Ако детето падне или се удари о нещо, вместо да му 
показвате съболезнование, накарайте го да повтори сжщото 
пакъ, съ което, освенъ че ще спрете плача му, но и по- 
лесно, отколкото съ мъмрене, или съболезнование, ще поправите 
неговата невнимателность и ще го предпазите отъ повторно 
падане. Въ всекой случай, колкото и силна да бжде болката 
ютъ падането или удрянето, спирайте веднага плача му: това 
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ще го успокои и усмири въ дадения моментъ и ще го на
прави по-малко чувствително занапр^дъ.

§ 114. Що се отнася до първия видъ плачъ, то- 
прекратяването му изисква строгость и тамъ дЪто само единъ. 
погледъ или една положителна заповедь не може да го спре, 
треба да се прибегне къмъ удари, тъй като този плачъ 
произхожда отъ гордость, инатъ и гневъ, тъй че волята, 
която въ случая е източника на злото, треба да бжде 
сломена и усмирена чрезъ известна строгость. Що се 
отнася до втория видъ плачъ, произлизащъ отъ съвсемъ про
тивоположна причина, т. е. отъ голема душевна слабость, 
той треба да се третира съ по-легка р&ка. Може би, че въ. 
дадения случай би било най-добре да почнемъ съ убеждаване- 
или съ отвличане вниманието на детето къмъ другъ предметъ, 
или. най-после, да посрещнемъ плача му съ смехъ; въ та- 
къвъ случай, обаче, треба да се земе въ съображение както 
обстоятелството, така с&що и темперамента на детето. Не
възможно е да се дадатъ върху това каквито и да било опре
делени правила, а треба да се остави на благоразумието на, 
родителите и наставниците. Азъ мога само да кажа изобщо,, 
че и този видъ плачъ треба да се спира, и че бащата съ. 
своя авторитетъ е длъженъ да го прекращава, като предава 
на думите си или погледите си по-голема или по-малка, 
строгость, споредъ възрастьта или темперамента на детето. 
Дали съ по-голема ли или съ по малка строгость се прави 
това, строгостьта въ всеки случай треба да бжде такъваг 
щото да прекрати хленченето имъ и да спре безредието^ 
което плачътъ причинява.

Д-ЗЬлсъ XIV (1Ю).

Страхъ и смЪлость у децата.
§ 115. Страхътъ и смелостьта се намиратъ въ такъва. 

тесна връзка съ качествата, за които говорихме по-горе, 
щото нема да бжде неуместно да споменемъ нещо и за техъ. 
Страхътъ е чувство, което, ако добрЬ се направява, си 
има полезната страна. При все че обикновеното чувство 
на самосъхранение прави човека да -бжде почти винаги бдите- 
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ленъ, и страхътъ му въ доста висока степень силенъ, то пакъ има 
случай, когато може да се падне въ противоположна крайность, 
т. е. въ безразсждна смелость, а пъкъ такъва смелость и прези
ране на опасностьта сж сжщо тъй неразумни, както и стра- 
хътъ и треперението предъ приближаването на най-малката 
опасность. Страхътъ ни е даденъ за да възбужда внимание
то ни, и да бждемъ предпазливи при приближаването на не- 
кое зло. Следователно, да се не боимъ никакъ отъ неща
стието, що ни заплашва, да не ценимъ важностьта на опас
ностьта и да се излагаме на нея безразсждно при всекой 
случай, безъ да размишляваме какви могатъ да бждатъ по
следствията й, значи, да действуваме не като разумно съ
здание, а като свирепо животно. Ако забележите нещо 
подобно у вашите деца, нема какво друго да се прави, 
освенъ да се възбуди у техъ разсждъкътъ, а следъ това вече 
чувството на самосъхранението ще ги застави да му се под- 
чинятъ, освенъ ако, (както това обикновено става), некоя 
друга безсмислена и слепа страсть не ги завладее. За чо
века е толкова неестествено да ненавижда злото, щото ни
кой, мисля, не е лишенъ отъ страха, що възбужда то, тъй 
като страхътъ не е нищо друго освенъ безпокойствие, при- 
чинено отъ мисъльта, че съ насъ може да се случи нЗлцо 
неприятно. Когато, следователно, некой човекъ се изложи на 
опасность, можемъ да кажемъ, че той прави това или 
по незнание, или пъкъ поради туй, че е завладенъ отъ не
коя по-силна страсть, понеже никой не може да бжде непри- 
ятель на себе си по свободенъ изборъ и да търси опасность
та заради некаква обичь къмъ нея. Ако прочее вие забе
лежите, че гордостьта, тщеславието или безрасждностьта на
лага тъ мълчание на благоразумния страхъ на детето и не 
му позволяватъ да слуша съветите му, то излекувайте тази 
наклонность чрезъ подходещи средства, тъй че размишление
то да успокои неговия жаръ и да го накара да си помисли, 
дали си струва труда или не да се излага на такъвъ рискъ. 
Но понеже това е единъ недостатъкъ, който твърде наредко 
се среща у децата, то азъ не ща да влизамъ въ повече по
дробности върху начина за лекуването му. Липсата на сме- 
лость, наопаки, е недостатъкъ много по разпространепъ и за
това изисква много повече грижи.

Търдостьта на духа е пазачь и опора на всички ос
танали добродетели. При отсжствие на мжжество едва ли е 
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възможно да остане чов^къ твърдъ въ изпълнението на своя 
дългъ и въ нищо да не измени на характера на едицъ 
истинно достоенъ чов^къ.

СмЪлость.

Мъжеството, което ни учи да се противопоставяме на 
опасностите, отъ които се боимъ, и да принасяме болките, 
що чувствуваме, е отъ голема полза въ едно такова състо
яние, каквото е нашето въ този животъ, както сме изложени 
на нападение отъ всека страна. Ето защо е благоразумно 
да снабдимъ децата, колкото се може по отрано, съ това 
оръжие. Признавамъ, че природата и темпераментътъ играятъ 
въ това отношение голема роль, но дори и тогава, когато 
у детето липсва мъжество и сръдцето му е слабо и плашливо, 
все пакъ може съ умение да се направи то да оане по- 
твърдо и по-решително. Какво треба да се прави, за да се 
не разслабятъ детските души съ вселяване въ техъ страхъ, 
когато съ малки, и да се отучатъ отъ навика да се оплак- 
ватъ при най-малката болка, азъ вече казахъ. Нека сега 
разгледаме какъ да калимъ характера имъ и да имъ при- 
дадемъ мъжество, ако ги намираме по природа твърде плаш
ливи. Истинското мъжество се състои, казалъ бихъ азъ, въ 
спокойното самообладание и въ неуклонното изпълнение на 
дълга, каквито и да бъдатъ злините, що ни сполетяватъ, и 
каквито и да съ опасностите, що срещаме по пътя си. 
Толкова малко хора достигатъ тая точка на усъвършенству- 
ване, щото ние не треба да го очакваме отъ децата. При 
все това, може да се направи нещо въ тая смисъль и едно 
разумно насочване може постепенно и несъзнателно да ги 
заведе много по-далечъ, отколкото можемъ да се надеваме.

Пренебрегването на тази голема грижа къмъ техъ, до- 
като съ били малки, е, може би, причината, поради която 
малцина притежаватъ тая добродЬтель въ всичката й пълно
та, когато станатъ мъже. Азъ не бихъ говорилъ така, всредъ 
единъ народъ тъй естественъ и храбъръ като нашия, ако 
мислехъ, че истинската сила на душата не изисква друго, 
освенъ мъжество па бойното поле и презрение къмъ 
смъртьта предъ лицето на неприятеля. Това, длъженъ съмъ 
да.призная, съ качества, които влизатъ въ понятието за мъ- 
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;жеството и не можемъ да откажемъ заслужените лаври и 
почести на ония, които рискуватъ живота си за отечеството. 
При все това обаче, това мъжество не съставява всичко, 
що се изисква. Опасности ни чакатъ и другаде, освенъ 
на бойното поле и, макаръ че страхътъ отъ смъртьта е царьтъ 
на страховете, то не по-малко други злини, като страдание, 
бедность и позоръ сж сжщо тъй способни да внесатъ ужасъ 
въ ония, които биватъ застрашени отъ гЪхъ. Има хора, кои
то се показватъ нечувствителни къмъ тези злини, по които 
силно се плашатъ отъ некой други. Истинското мхжество 
на духа е готово да посрещне всека опасность и остава 
непоколебимо, каквото и бедствие да го заплашва. Не разби- 
рамъ съ това, че можемъ да докараме това равнодушие до- 
тамъ, щото да станемъ съвършено безстрашни. Тамъ, дето 
има належаща опасность, само едивъ идиотъ може да 
остане равнодушенъ къмъ нея. Дето има опасность, треба 
да има и съзнание за тази опасность, и, следователно, толко
ва страхъ, колкото е потребенъ, за да възбуди нашето вни
мание, енергия и изобретателность, безъ да побърка спокой
ното самообладание на разсждъка и безъ да препятствува на 
изпълнението на онова, което той диктува

Страхливость.

Първото нещо, което требва да се направи, за да се 
развие у децата тази благородна и мжжествена твърдость, 

както вече казахъ, да отбегваме внимателно плашенето 
на децата по какъвто и да е начинъ, когато те сх малки. 
Не позволявайте да имъ се разказватъ страшни приказки и 
други подобни неща. Съ това нередко се причинява такова 
потресение на душата, щото тя вече отпосле никога не може 
да се оправи, тъй че при най-малката мисъль, при най- 
малкото появяване на нещо страшно, те изгубватъ присжт- 
ствие на духа и се смущаватъ; тЬлото имъ се вцепенява, 
умътъ имъ се разстройва и дори когато станатъ възрастни, 
те сх едва способни за последователни и разумни действия. 
Дали това е резултатъ на некое обикновено движение на 
животните духове, причинено отъ некое твърде силно впе
чатление, или пъкъ отъ некоя промена, станала въ организъма 
ло некой още по-малко обяснимъ начинъ, то, въ всекой слу
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чай, фактъ е, че това става така. Не сж редки примерите 
съ люде, които презъ целия си животъ сж останали страх
ливи и малодушни, защотб сж били изплашени въ детин
ството си; поради това трвбва по възможность повече да 
пазимъ децата отъ такова плашене.

Друго нещо, което требва да се направи слЬдъ туй, е да 
се приучватъ децата постепенно къмъ ония неща, които имъ 
внушаватъ много страхъ. При това, обаче, требва много да 
се внимава да не започваме лекуването твърде отрано, за 
да не би съ това да увеличимъ злото, вместо да го излеку
ваме. Малките деца, които още се носятъ на ржц§, могатъ 
лесно да се пазятъ отъ неща, що внушаватъ страхъ до деня, 
когато започнатъ да говорятъ, и да разбиратъ какво имъ 
се казва. Дотогава те не сж въ състояние да се ползуватъ 
отъ разсжждение, за да имъ се доказва, че лема нищо- 
страшно въ прЬдметите отъ които се боятъ и къмъ които 
бихме желали да ги приучимъ, като за тази цель ги 
приближаваме повече и повече къмъ техъ. Затова, докато те 
още не сж почнали да тичатъ насамъ-нататъкъ и да гово
рятъ, редко става нужда да се прилага този способъ на. 
действие. Ако обаче се случи, щото некое дете да се 
уплаши отъ нещо, което не може лесно да се отстрани отъ 
него, и показва признаци на страхъ всеки пжть, кога го види, 
требва да се употребятъ всички средства, за да се на
мали страхътъ му, като отвличаме мислите му на друга 
страна или като съединяваме тоя страшенъ за него пред- 
метъ съ нещо занимателно и приятно дотогава, докато то- 
привикне съ него, и започне да не усеща никакъвъ страхъ.

Лесно може да се забелЬжи, мисля, че когато детето 
се роди, всичките предмети, които не му причиняватъ болка 
на очите, сж безразлични за него, и че видътъ на нЬкой си 
арапинъ или лъвъ го плаши толкова, колкото го плаши 
вида на дойката му или на нЬкоя котка. Какво е тогава 
онуй нещо, което отпосле кара децата да се боятъ отъ не- 
кои вещи съ известна форма или цветъ? Нищо друго, ос- 
венъ страхъ отъ злото, което тЬзи нЬща могатъ да имъ 
причинятъ. Ако некое дете цица всеки день отъ нова дойка, 
мисля, че то нема да се плаши и на шестмесечната си 
възрасть отъ промЬнението на лицата, както не се плаши 
човекъ отъ това и на шестдесетгодишната си възрасть. Пр чи- 
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ната, прочее, по която детето не иска да се доближи до нЬ- 
кой непознатъ за него човйкъ, е, че е привикнало да
получава храната си и да бжде 
дв1> лица около него, та се бои 
ржцйтй на чуждия човйкъ, да 
що обича, що го храни и що на 
нуждите, що чувствува често. Ето

галено само отъ едно или 
да не би, като отиде въ 

бжде лишено отъ това, 
вейка минута задоволява 
защо то се бои когато-

доиката му се отдалечи. Единственото нйщо, отъ което 
естествено се боимъ, е болката или лишението отъ удо
волствие. И понеже тйзи нйща пе сж свързани нито съ 
формата, нито съ цвета. нито съ положението на видимите 
прйдмети, то никой отъ тйзи предмети не ни плаши, докато 
не сме почувствували болка отъ тйхъ или пъкъ докато не 
сж ни убидили, че тй ще ни причинятъ зло. Приятниятъ блй- 
съкъ и светлина на пламъка и огъня прави такова удовол
ствие на децата, щото отначало тй все искатъ да го хва- 
щатъ. Щомъ обаче постоянниятъ опитъ ги е убйдилъ чрйзъ 
живата болка, която сж почувствували отъ него, колко 
жестокъ и безпощаденъ е огъньтъ, тй вече се боятъ да
го хващатъ и внимателно го избйгватъ. Щомъ основата на 
страха е такава, не е мжчно да се намйри отъ що про
излиза той и какви срйдства могатъ се употрйби за излеку
ването му, когато произлиза отъ прйдмети, отъ които 
напразно се боимъ. Ако умътъ стане твърдъ и удържи по- 
бйда надъ себе си и надъ страха отъ обикновени работи, 
съ това той става вече готовъ да посрйщне и по-реални 
опасности. Прйдставете си, че вашето дйте надава силни 
крйсъци и бйга при вида на нйкоя жаба. Въ такъвъ случай 
накарайте нйкой да улови жабата и да я сложи недалечъ 
отъ него. Най-напрйдъ приучете го да я гледа и, когато 
направи това, накарайте го да дойде по-близо до нея и да 
я гледа, безъ вълнение кога скача. Слйдъ това накарайте го 
да я похване полека, когато нйкой други я държи здраво въ 
ржката си и т. н., докато то захване само да я държи и съ 
такова доверие, като че ли държи нйкоя пеперуда или нй- 
кое врабче. По сжщия начинъ могатъ да се прймахнатъ и
други суетни страхове, ако само внимавате да не бързате 
много да искате отъ детето да направи по-нататъшпа стжпка, 
докато то не се е затвърдило въ първата. По сжщия начинъ 
трЬбва да се дресира и младиятъ войникъ къмъ житейските 
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борби, като се има прЪдвидъ да не му се прйдставятъ 
много работи за опасни, които въ сжщность не сж такива, 
и тогава, като забележите, че той се бои повече, отколкото 
би требвало отъ нгЬкоя опасность, погрижете се да го при
влечете къмъ нея постепенно, докато най-после преодо
лее страха си, възтържествува надъ мжчнятията и излезе 
отъ нея съ честь. Успехи отъ този родъ, често повтаряни, 
ще му дадатъ да разбере, че опасностите не сж винаги тъй 
реални и тъй големи, колкото ни ги представя страхътъ и че 
начинъть да ги отстранимъ отъ себе си не е да бегаме, да 
се смущаваме или вцеценяваме отъ страхъ тамъ, дЬто на
шата честь или дългъ изискватъ да вървимъ напредъ. Но 
тъй като , най-първото основание на страха у децата е бол
ката, то за да имъ внушимъ твърдость предъ страха и 
опасностьта, нужно е да ги приучимъ да търпятъ болки. Въз
можно е, че нежните родители ще счетатъ това за твърде 
неестествено и чудовищно спремо децата имъ и повечето 
ще си помислятъ, че е неблагоразумно да се грижимъ 
да примиримъ некого съ*  болката посредствомъ самата 
болка. Ще кажатъ, може би, че подобно нещо ше докара 
отвращение у детето къмъ оногова, който го кара да страда, 
но не може да го примири съ самото страдание. Страшенъ 
методъ наистина! ще кажатъ те, не позволявате да се 
наказватъ и биятъ децата за погрЬшките си, а пъкъ искате 
да ги измжчвате, когато се отнасятъ добре, или пъкъ за 
удоволствие да ги измжчвате. — Не се съмнявамъ, че 
подобни възражения ще се направятъ и ще си помислятъ, 
че си противореча и че фантазирамъ, като препоржчвамъ 
подобно нещо. Длъженъ съмъ да призная, че въ дадения 
случай се изисква големо благоразумие и затова не се съм
нявамъ, че мислите ми ще бждатъ приети само отъ ония, 
които размишляватъ и които могатъ да гледатъ въ самата 
дълбочина на нещата. Не искамъ да се биятъ децата 
за погрешните си, защото не искамъ те да си съставятъ 
понятие, че телесната болка .е най-големото наказание, и 
сжщо така искамъ, щото, дори и когато иматъ добро пове
дение, да бждатъ изложени на мжка, поради сжщата причина, 
т. е. за да могатъ да пренасятъ болката, безъ да гледатъ 
на нея като на най-големо зло. До каква степень възпи
танието може да примири младите хора съ болка и страда
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ние, най-добре ни показвать примерите отъ Спарта. И 
ония, които веднажъ сж се научили да мислятъ, че телес
ната болка не е най-големото зло, или че отъ нея най-много 
требва да се боятъ, сж направили не малко успехъ къмъ 
добродетель. Но азъ не съмъ толкова глупавъ да предлагамъ 
Спартанска дисциплина въ нашия векъ и при нашето кон
ституционно управление. Но при все това ще кажа, че да 
приучваме децата постепенно да пренасятъ търпеливо болки, 
е най-доброто средство, за да имъ се внуши мжжествена 
твърдость и се положи основание на смелость и решител- 
ность презъ целия имъ останалъ животъ.

За да се постигне това, първото нещо което требва 
да се направи, е да ги не оплакваме, нито пъкъ да имъ по
зволяваме да се оплакватъ отъ всека малка болка, отъ която 
страдатъ. Но за това азъ говорихъ по-горе.

Следнята стжпка е щото отъ време на време да ги 
подлагаме доброволно на страдание: само че това требва да 
се прави когато детето се намира въ добро разположение и 
когато е убедено въ доброто разположение на оня, който му 
причинява болка въ самата минута, когато той върши това. 
Не требва да се проявяватъ никакви признаци на ядъ и 
неудоволствие, отъ една страна, или пъкъ състрадание или 
разкаяние, отъ друга, и да се внимава да не се преминаватъ- 
границите на това, което детето може да принася, безъ да 
се оплаква и да не гледа на причинената му болка като на 
наказание. Видехъ веднажъ едно дете да бега съ смехъ, 
следъ като бе получило не малко удари и не малко болка 
съ единъ прътъ по гърба, а пъкъ това сжщето дете би се 
разплакало само отъ некоя строга дума, казана по неговъ 
адресъ, и би било твърде чувствително, ако се накажеше съ 
единъ студенъ погледъ отъ това сжщото лице, което го 
удряше съ пръта. Докажете на вашето дете съ постоянни 
грижи и добро разположение къмъ него, че го обичате 
отъ все сърце и тогава можете постепенно да го при- 
учите да пренася твърде неприятни и строги обноски 
отъ ваша страна, безъ да ви противостои и безъ да ви се 
оплаква. Не виждаме ли всеки день това сжщото нещо да 
става между деца, които играятъ? Колкото повече детето 
изглежда деликатно, толкова повече сте длъжни да тър
сите случай да го калите по такъвъ начинъ, като избирате
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благоприятни моменти. ГолЯмото изкуство въ това е да за
почвате винаги съ нЯщо не твърдЯ мжчително, като избирате 
за това минути, когато напълно сте доволни отъ него и до- 
брЯ разположени къмъ него. И когато веднажъ сполучите да 
го доведете дотамъ, щото то да мисли, че е възнаградено 
за страданието си чрЯзъ похвали за неговата смЯлость; ко
гато то почне да се гордЯе съ туй, че е дало доказателство 
за своето мъжество и да предпочита репутацията, че е 
храбро и яко прЯдъ избягването или страха отъ една малка 
болка; тогава не трЯбва да се отчайвате, че съ врЯмето 
и съ помощьта на растещия му разсждъкъ ще успЯете да 
победите страхливостьта му и да поправите слабостьта на 
неговия темпераментъ. Колкото повече напредва на възрасть, 
толкова по-често го вкарвайте въ по-смЯли предприятия, от- 
колкото неговата натура понася, и щомъ забележите, че то 
отстжпва прЯдъ нещо, за което имате причина да мислите, 
че може да прЯодолЯе, стига само да има смЯлостьта да я 
предприеме, помогнете му най-първо да свърши това нЯщо 
и малко-по-малко направете го да се засрами отъ туй, че не 
е имало нуждната смЯлость, докато най-послЯ практиката му 
даде повече самоувЯреность и заедно съ това повече из
куство; тогазъ ще го възнаградите за подвига му съ голЯми 
похвали и ще му дадете да разбере, че е заслужило вашето 
уважение. Когато то придобие стжпка по стхпка достатъчна 
рЯшителность, за да не отстхпва отъ онова, що е длъжно 
да върши отъ страхъ прЯдъ опасностьта; когато страхътъ 
не ще може вече при непредвидени и опасни срЯщи да сму
щава ума му, да разтреперва тЯлото му и го прави неспо
собно за работа или наклонно да избЯга отъ нея, тогава 
можете да бхдете увЯрени, че сте му внушили смЯлостьта 
на едно разумно създание. Такова именно мжжество трЯбва 
да се грижимъ чрЯзъ навикъ и практика да вджхнемъ на 
дЯцата си при всичкитЯ благоприятни случаи, които ни се 
прЯдставятъ. . -
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Д-Ьлъ ГХТГ. (110—117).

Наклонность у дЪцата къмъ жестокость.
§ 116. Нещо, което съмъ забелезалъ често у децата 

е, че когато въ ръцете имъ попадне нйкое бедно животно, 
Т'Ь се отнасятъ съ него твърд!» жестоко. Те често мъчатъ 
и изтезаватъ малки птички, пеперуди и други такива бедни 
животни, които изпадатъ въ ръцете имъ и това правятъ 
съ едно видимо удоволствие. Мисля, че требва да се следи 
за това, и ако откриете у техъ наклонность къмъ такава 
жестокость, требва да ги научите да се отнасятъ съвсЬмъ 
иначе, защото навикътъ да изтезаватъ и убиватъ може 
постепенно да ги приучи да станатъ жестоки и спрямо 
хората. Който намира удоволствие въ страданието и смъртьта 
на по-низши създания, не може да бъде твърд!» състра- 
дателенъ и снизходителенъ къмъ подобните си. На това 
основание именно и нашиятъ законъ изключва касапите 
отъ състава на журит!», въ ръцете на които се намира 
живота или смъртьта на подсъдимия. Децата требва да се 
приучватъ още отъ начало да се отвращаватъ отъ убиване 
или измъчване на каквото и да е създание и да не разва- 
лятъ или унищожаватъ нещо, осв^нъ ако то бъде съ ц!>ль 
да се защити или принесе полза на друго н!»кое по-благо- 
родно създание. И наистина, ако би всякой човйкъ броеше 
за своя длъжность да съдЪйствува, доколкото му позволяватъ 
силит!}, за запазване на цялото човечество, което наи
стина е длъжность на всЬкиго и е истинското начало, отъ 
което требва да се водимъ въ нашата религия, политика и 
моралъ, то светътъ би билъ несравнено по-добъръ и по-спо- 
коенъ, отколкото е сега. Но нека се върнемъ къмъ въпроса 
€и. Азъ не мога да не похваля благоразумието и добротата 
на една добра и позната менъ майка, която никога не от
казваше на дъщерите си, когато те изказваха желание да 
иматъ кучета, белки, птици и други подобни неща, съ ка- 
квито малките момичета обичатъ да се забавяватъ. Щомъ 
обаче тези животни имъ се дадеха въ ръцете, майка 
имъ ги караше да ги гледать много добре, да се грижатъ 
за техъ въ всеко отношение и да се не отнасятъ съ техъ 
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злЬ. Ако ли момичетата се покажеха небрежни, то тя сми
таше това за голяма вина, вследствие на което имъ отни- 
маше животното, или най-малко получаваха строго мъмрене. 
По такъвъ начинъ малките момичета се научваха отрано да 
бхдатъ внимателни и добросърдечни; и азъ мисля, че всич
ките люде требва да се научаватъ още отъ малката си въз- 
расть да се отнасятъ мегко и нежно съ всички чувствителни 
създания и да не имъ причиняватъ никаква вреда.

Удоволствието, което децата намиратъ въ причиняване 
вреда, т. е. да унищожаватъ некои неща безъ причина, а 
по-особено удоволствието да каратъ да страда некое чувстви
телно същество, не може да бъде споредъ мене друго нещо 
освенъ една придобита наклонность, чужда за природата, 
единъ навикъ, произходещъ отъ примера и отъ обществото. 
Ние учимъ децата да удрятъ и да се смеятъ, когато причи- 
нятъ болка другиму или когато видятъ, че некое зло спо
лети людете. Примерите на повечето отъ ония, които се 
навъртватъ около децата, ги затвърдяватъ въ това имъ раз
положение. Всичко, що ги учимъ отъ историята, се състои; 
въ разкази за сражения и убийства. Честьта и славата, ЩО' 
се отдава на завоевателите (повечето отъ които съ велики 
касапи на човечеството), още повече довръшватъ развалата 
на растещето поколение, което започва да смЬта убийството 
за най-похвално дело и най неограничена добродетели. По- 
такъвъ начинъ жестокостьта, при всичката й противоесте- 
ственость, незабелезано се вмъква въ сърдцата ни и онова, 
отъ което човечеството се отвращава, обичаятъ го одобрява, 
препоръчва ни го и ни кара да гледаме на него като на. 
пъть, който води къмъ слава. По този начинъ обичаятъ и. 
общоприетото мнение правятъ удоволствие отъ това, което- 
само по себе си не е такова и не може да бъде такова. 
Ето защо сме длъжни да бдимъ внимателно върху тая 
наклонность и да я лекуваме отрано, за да можемъ да я за- 
местимъ съ онова противоположно и по-естествено разполо
жение, което ни влече къмъ доброта и състрадание; но- 
всичко това требва да се върши съ същите кротки и тихи 
методи, които препоръчваме да се употребяватъ при 
другите два гореспоменати порока. Не ще бъде, може би 
неуместно да прибавимъ тука и още едно предпазване въ. 
случая, а именно: когато децата причинятъ некаква вреда. 
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или напакостятъ на другарите си при игра и това стане по 
непр-Ьдпазване или по незнаяне и когато тЪзи техни дела 
не могатъ да се взематъ за лошевини, извършени съ наме
рение да се направи зло, дори и когато те би имали лоши 
последствия, не требва да се гледа на техъ строго, а 
снизходително. Не мога да не повторя пакъ, че каквато 
и грешка да направи детето и каквито да бмдатъ послед
ствията й, онова, на което требва да обърнеме внимание въ 
нея, когато я узнаемъ, е отъ какъвъ източникъ тя произ
хожда и какъвъ навикъ вероятно тя ще способствува да се 
породи у детето и споредъ това да съобразяваме средствата 
за изправяне. На детето не требва да се налага никакво 
наказание за некое зло, причинено въ време на игра неу
мишлено и отъ непредпазване. Наказуемите погрешки иматъ 
източника си въ волята и ако те сх отъ такова естество, 
че само възрастьта може да ги излекува и че не водятъ 
къмъ развитието па лоши навици, то погрешната требва да 
се остави да мине безъ никакво порицание отъ каквито и 
печални резултати да бжде тя последвана.

§ И7- Друго средство, за да се вселятъ и подър- 
жатъ у младите хора чувства на хуманность, е да ги при- 
У чваме на вежливи обноски въ думи и въ дела съ хора отъ 
по-долно звание, а особено съ слугите. Много често се за- 
бележватъ у джентлемепски семейства деца, които въ сноше
нията си съ домашните слуги употребяватъ арогантни думи, 
презрителни изрази и повелителенъ тонъ, като че ли послед
ни! Ь см отъ нЬкоя друга порода. Било че тая надменность 
произхожда отъ лошия примеръ, или отъ преимуществото 
на общественото положение, или пъкъ отъ естествено тще- 
стлавие, то тя треба въ всекой случай да се забранява и 
изкоренява, като се заместя съ кротко и вежливо отнасяне 
спремо хората, ако ще би да сж те и отъ най-долно съ
словие. Съ това те нищо не губятъ отъ своето превъзход
ство, а наопаки ще увеличатъ авторитета си, щомъ къмъ 
подчинението и вънкашното почитание отъ страна на по- 
долнитЬ отъ техъ се присъедини любовь и искренпо ува
жение. Слугите ще си вършатъ работата съ повече удовол
ствие и охота, като виждатъ, че не ги презиратъ задето 
сждбата ги е поставила по-низко отъ другите и при нозете 
на господарите имъ. Не треба да се допуска, щото разли-

Джонъ Локъ» — Мисли върху възпитанието. 9
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ката въ положението да унищожава у децата чувството на 
уважение къмъ човЪческата личность. Колкото повече те сж 
богати, толкова повече, треба да ги приучваме да бждатъ 
добри, да се показватъ състрадателни и кротки къмъ ония 
отъ братята си, които сж били поставени по-долу отъ техъ 
на обществената стълба и не сж били дотолкова надарени съ 
благата на живота. Ако имъ се позволи още отъ люлката си 
да се отнасятъ къмъ такива хора зле и надменно, затуй че 
бащинската титла имъ дава извЪстенъ авторитетъ надъ дру
гите, това не значи друго, осв-Ьнъ че сж били зле възпита
ни, и ако не се обърне внимание на тоя недостатъкъ, той 
ще развие малко по-малко тяхната естествена гордость до 
такава степень, щото ще чувствуватъ само презрение къмъ 
всички ония, които стоятъ по-долу отъ техъ, а пакъ какъвъ 
може да бжде в'Ьроятниятъ край на това, ако не угнетение 
на другите и жестокость. '

Д-йлъ XVI (118-122).

Любознателность у дЪцата.
§ 118. Любознателностьта у децата, (азъ имахъ случай 

вече да спомена за нея въ § 108), е желание да научатъ 
нещо; тя треба, следователно, да се насърдчава у техъ не 
само като добъръ признакъ, но и като едно велико орждие, 
съ което природата си служи, за да отстрани онова неве
жество, въ каквото те се раждатъ на света,—невежество, 
което безъ тази жива наклонность за разпитвание би на
правила отъ техъ тжпи и безполезни създания. Средствата, 
за да се насърдчи и подържи въ децата това свойство въ 
постоянна дейность, сж следните:

1-о Не спирайте, нито презирайте, каквото и да е пи
тане отъ страна на детето; не позволявайте никому да се 
подиграва съ техъ и отговаряйте на всичките му въпроси, 
обяснявайте му каквото иска да знае и то по такъвъ на- 
чинъ, щото да може да го разбира, доколкото му позволя
ва възрастьта и ума. Но не пълнете ума му съ обяснения 
и понятия, които превишаватъ разбирането му, и не при
веждайте големи количества факти, които нематъ преко от-
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вошение съ това, което то иска да знае въ дадения случай. 
Когато ви зададе н^кое питание, обръщайте внимание на 
онова, което то иска да каже, отколкото на думите, съ кои
то то изразява мисъльта си. И когато сте му разяснили 
и сте го задоволили, вникнете доколко мислите му ще мо- 
гатъ да се разширятъ отъ само себе си и съ подходещи 
отговори можете да го заведете по-далечъ, отколкото може 
би си въобразявате, тъй като знанието е тъй приятно за 
ума, както е светлината за очите; и децата намиратъ най- 
големо удоволствие въ новите знания, особено когато виж- 
датъ, че запитванията имъ се изслушватъ и че желанието 
имъ да узнаятъ нещо се насърдчава и одобрява. Не се 
съмнявамъ, че ако повечето деца се предаватъ на глупави 
игри и си губятъ времето безполезно, то е поради туй, че 
по-възрастните отъ техъ не намиратъ за потребно да удо- 
влетворяватъ любознателно стьта имъ и оставятъ безъ внима
ние техните запитвания. Ако беха се отнасяли съ техъ по- 
добре въ това отношение и ако имъ отговаряха, както би 
требало на запитванията, тъй че да се задоволяватъ напъл
но съ отговорите, азъ съмъ уверенъ, че те не биха се за
нимавали вече съ сжщите игри и забавления, а намерили 
биха повече удоволствия въ знания, въ които постоянно виж- 
датъ нови и разнообразни работи, що най-вече привличатъ 
децата.

§ 119. 2-о Не само треба да се отговаря сериозно на 
запитванията на децата и да се поучаватъ въ това, що же- 
лаятъ да знаятъ, като че ли това е нещо, което наистина 
заслужва да се знае, но е потребно още и да се насръд- 
чава техната любознателность по другъ начинъ. Треба да 
ги похвалимъ въ присмтствието на ония, които те почи- 
татъ, че вече знаятъ тези и онези неща, и понеже всич
ки сме отъ люлката същества честолюбиви и горделиви, то 
не треба да се боимъ да поласкаемъ тщеславието имъ за 
неща, които могатъ да имъ принесатъ полза. Оставете тех
ната гордость да ги води къмъ всичко, що може да се обър
не въ техна полза. Като постъпвате така, ще видите, че 
не може да има^ по-подходеще средство да заставите го
лемия си синъ да научи, каквото бихте желали, отколкото 
туй: да го карате да учи самъ на това по-малките си бра
тя и сестри.



132 Джонъ Локъ

§ 120. 3-о. Както не бива никога да пренебрегваме 
заниманията на децата, така смщо е потребно много да вни
маваме да не имъ даваме лъжливи и отклончиви отговори. 
Децата лесно разбиратъ, кога ги пренебрегватъ и мамятъ, 
и скоро ставатъ сами небрежни, притворни и лъжливи,, 
щомъ забележатъ, че и другите се отнасятъ така къмъ техъ. 
Наша длъжность е да уважаваме истината въ всичките си 
разговори, а особено когато говоримъ съ деца, понеже ако 
ние се забавяваме да ги мамимъ, то не само не отговаряме 
на техното очакване и ги лишаваме отъ възможностьта да 
се научатъ на нещо, но и покваряме техната невинность и 
ги научваме на най-лошия порокъ. Децата приличатъ на 
пмтници, скоро пристигнали въ чужда страна, отъ която те 
нищо не знаятъ; ето защо треба да ни бмде съвестно, ка
то имъ посочваме неверенъ пмть. И макаръ че техните за
питвания могатъ да ни се видятъ по некога твърде незна
чителни, то, при все това, ние сме длъжни да имъ отгова
ря сериозно, защото, колкото и да ни се струва, че запит
ванията имъ не заслужватъ да бмдатъ зададени, (намъ, 
които вече отдавна сме запознати съ техъ), те см твърде 
важни за децата, които см още съвсемъ невежи въ света. 
Децата см чужденци за всичко онова, съ което сме за
познати, и всички неща, които те най-напредъ срещатъ, имъ 
см непознати, както см били некога и намъ. Щастливи 
см ония деца, които см заобиколени отъ благовъзпитани хо
ра, разположени да се отнасятъ снизходително къмъ неве
жеството имъ и имъ помагатъ да излезатъ отъ него.

Ако азъ или вие се намерехме внезапно въ Япония, 
то съ всичкото си благоразумие и знание, благодарение 
на които ние тъй отъ високо се отнасяме къмъ мислите 
и запитванията на децата, ако, казвамъ, се намерехме въ 
Япония, ние щехме безъ съмнение, (въ случай, че по- 
желаемъ да узнаемъ всичко, що заслужва тамъ да се знае), 
да задаваме хиляди въпроси, .каквито за единъ глупавъ и 
високонадмененъ японецъ биха се показали смешни и неу
местни, макаръ че те за насъ см твърде важни и заслужа- 
ватъ да ги видимъ разрешени. И тогава намъ би било- 
твърде драго, ако срещнехме некой любезенъ и снизходи- 
теленъ човекъ, който би задоволилъ нашето любопитство и 
би просветилъ невежеството ни.
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Когато нещо ново се представи прйдъ очите на деца
та гЬ обикновено задаватъ обикновеното запитвание, което 
въ такъвъ случай прави н^кой чужденецъ: «Какво е това?» 
<!ъ което запитваме тЬ не искатъ друго нищо, осв’Ьнъ да 
узнаятъ името на предмета. Достатъчно е въ такъвъ случай 
да кажемъ какъ се казва пр^дметътъ, за да отговоримъ точно 
на питанието имъ. По пататъшниятъ въпросъ, който те обик- 
новенно задаватъ е „за какво служи?“ И на този въпросъ 
трЪба да имъ се даде пр^къ и опр^дйленъ въпросъ. Кажете 
имъ за какво се употребява предметътъ и обяснете имъ по 
какъвъ начинъ служи той за една или друга щЬль, докол- 
кото това бъде достатъчно за тЬхното разбиране, и така 
нататъкъ върху каквито и да било други обстоятелства, които 
биха предизвикали техните запитвания. Не ги оставяйте ни
кога да се отдалечаватъ, безъ да сте ги задоволили до кол- 
кото темъ бъде достъпно, съ нЬкои обяснения и по този 
начинъ, чрезъ вашите отговори давайте имъ поводъ за нови 
запитвания. Може би, че и за единъ възрастенъ човекъ по- 
добенъ разговоръ не ще бъде съвсемъ безполезенъ и везна- 
значителенъ, както обикновенно си го въобразяваме. Есте
ствените и непринудителни запитвания на любопитни и за- 
дирчиви деца често съдържатъ неща, които могатъ да да- 
датъ работа на ума на единъ разуменъ възрастенъ човекъ. 
Азъ мисля дори, че неочакваните запитвания на децата 
съ понекога много по-поучителни, отколкото разсъжденията 
на възрастни люде, които разсхждаватъ по образци на мисли, 
заети отъ други хора или се водятъ отъ предразсждаците 
на възпитанието.

§ 121. 4-о. За да се възбуди любознателность у де
цата, не ще бъде, може би, неуместно, да имъ се оставятъ 
понекога предъ очите неща странни и нови, съ цель да 
се предизвика у техъ желание за изследване, и да имъ се 
достави случай да запитватъ. Въ случай че техното любо
питство ги накара да запитватъ за нещо, което не би тре» 
бало да знаятъ, много по-добре е да имъ се каже откровенно, 
че това е нещо, което темъ не подобава да знаятъ, откол
кото да ги отстраняваме отъ това любопитството съ некоя 
лъжа или повърхностенъ отговоръ.

§ 122. Остроумието, което се появява тъй рано по 
некога у децата, произлиза обикновено отъ причини що 
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рйдко придружаватъ силенъ организъмъ и зрйлъ умъ. Ако, 
нйкой иска да направи детето си по-живо и по-говорливо 
отколкото е, азъ мисля, че има средства за това. Но струва 
ми се, че всякой разуменъ баща би желалъ повече да има 
способенъ и полезенъ синъ, кога стане мъжъ, отколкото да 
служи за забавление и приятно прекарване на време за 
околните му, когато е дете; азъ мисля, дори, че не съста- 
вява тъй големо удоволствие да имате дете, което да бъбри 
приятно, отколкото да разсъждава добре. Насръдчавайте, 
прочее, колкото се може повече неговата любознателность, 
като задоволявате запитванията му и развивате у него спо- 
собностьта да размишлява. Когато неговите разсъждения съ 
донекъде приемливи, оставате го да се наслаждава на пох
валите и уважението, които заслужва; когато обаче те съ 
съвсемъ безсмислени, безъ да се подигравате съ погрешните 
му, поправете го, покажете му кротко правия пъть. ’И ако 
то прояви некаква наклонность да разсъждава за всЬко нещо, 
което му се попадне, грижете се, доколкото можете, да не 
би некой да препятствува на тази му наклонность и да го 
не заблуждава съ вредни и фалшиви способи на разговоръ. 
Понеже отъ всичките наши умствени способности разсъж
дението е несъмнено най-високата и най-важната и заслужава, 
следователно, най-големото внимание и грижа за обработва
нето й, затова правилното развитие на разсъждението е най- 
висшето съвършенство, което човекъ може да очаква въ тоя 
животъ.

Д15ЛЪ 2X1^11. (128—12*7).

Безгрижность и праздноскитане.
§ 123. Понекога у децата се забелезва едно разпо

ложение съвсемъ противно на- оня деятеленъ и любознате- 
ленъ темпераментъ, за който вече говорихме, — едно разсеяно 
безгрижие, единъ видъ равнодушие къмъ всички неща и не
каква си ленива мекушавость въ всека работа. На този 
видъ настроение гледамъ като на единъ отъ най-лошите не
достатъци, който може да се появи въ детето и който най-
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мхчно се лекува, когато лежи въ самата природа на 
детето. Но тъй като понякога можемъ да се измамимъ 
затова требва да внимаваме да оп/бнимъ в^рно причините 
на това равнодушие къмъ четене или къмъ всЬко друго за
нятие, когато имаме да се оплакваме отъ такова настроение 
у децата. Когато н^кой баща заподозрЬ детето си въ л^ность, 
той трЪова внимателно да наблюдава, дали е разсеяно или 
равнодушно къмъ всичките си работи, или само въ нЗжои си, 
дали е тежко и лениво въ едни, а въ други — енергично 
и деятелно, защото, ако и понякога се забгкгЬзва, че де
тето се отнася небрежно къмъ уроците си и си прекарва 
времето напраздно, то не требва още отъ туй да се заключи, 
че това произлиза отъ природна лЗшость или небрежности; то 
може да произлиза отъ дйтинщина и отъ това, че то пред
почита известно нещо повече отъ заниманието и мислите 
му сж съсредоточени повече върху това нещо, а книгата 
си намразява, нещо съвсемъ естествено, защото тя му се 
налага като длъжность. За да узнаете това положително, 
требва да го наблюдавате въ време на игра, когато е 
извънъ местото и времето за занимание и се е предало на 
своите наклонности; тогава вижте дали е то живо и бодро, 
дали има предвидъ некоя особена задача и я преследва 
съ трудъ и живость, докато постигне цельта си, или пъкъ 
лениво и сънливо прекарва времето си. Ако мързелътъ се 
окаже, само когато е надъ книгата си, азъ мисля, че това 
лесно може да се излекува; ако ли пъкъ лежи въ неговия 
темпераментъ, то изправянето му ще иска малко повече 
трудъ и внимание.

§ 124. Ако увлечението, съ което детето се предава на 
своите игри или къмъ каквото и да е друго нещо, съ което 
то би се занимавало въ свободното си отъ уроци време, ви 
у бъди, че то не е наклонно отъ само себе си къмъ мързелъ 
и че само отвращението му къмъ книгите го прави небрежно 
и лениво при заниманието му,•то първата стжпка, която 
треба да се направи, е да му се поговори съ добро за глу- 
постьта и несгодностьта на поведението му въ случая, като 
му се даде да разбере, че съ това то губи голема часть отъ 
времето, което иначе би могло да употреби за развлечение. 
Бждете обаче предпазливи и му говорете съ добро и спокойно 
и изпървомъ не много, като се задоволите да му изкажете 
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пакжсо тези прости причини. Ако съ това успеете, то 
сте преодолели мъчнотията чр-Ьзъ най-желаемите средства, 
а именно: чрйзъ разума и кротостьта. Ако ли обаче този 
мекъ начинъ на отнасяне не успее, постарайте се да го за
срамите, като му се смаете и го запитвате всеки день, кога 
седнете да обядвате, не обаче въ присхтствиего на външни 
лица, колко време е прЬкарало този день въ занимание; и 
ако не е извършило работата си до онова време, докогато 
е трЬоало да я свърши, присмейте му се за това, но безъ 
да смесвате въ подигравките си никакво мъмрене, а само 
една студена намръщеность и постоянствувайге съ това си 
поведение, докато се поправи. Това също би тр-Ьбало да 
паправятъ и майка му и възпитательтъ му и всички около 
му. Ако и съ това не се добие искания резултатъ, тогава 
кажете му, че нема вече да го безпокоите съ възпигатель, 
който да се занимава съ възпитанието му, че не искате да 
си харчите напраздно парите, когато то прекарва врЬмето 
си лениво съ него и понеже то предпочита тази или 
онази игра предъ книгата си, вие ще го оставите да се 
занимава само съ нея; следъ това оставете го сериозно да 
се занимава съ любимата си игра и постоянствовайте да 
прави това, зарань и следъ пладне, докато се насити на
пълно и поиска само да замени тая си агра съ неколко часа 
занимание съ книгата си. Но когато веднажъ му зацадете 
такава задължителна за него работа, требва непременно 
да го следите или да поставите некого другиго, за да го за
ставя да се занимава постоянно съ нея, и да му се не дава 
възможность да бъде лЪниво и въ нея. Казвамъ вие сами 
да го следите, защото си струва труда за единъ баща, ка- 
квато и работа да има, да посвети два или три дена на 
сина си за излекуването на такова големо зло, каквото е 
леностьта при заниманието.

§ 125. Такова е средството, което азъ предлагамъ, ако 
леностьта на детето не се дължи на- неговия общъ тем
пераменти, но на едно особено- отвращение къмъ занимание, 
било то естествено или придобито, за което требва да 
се убедите и да го разберете съ внимателно наблюдение. При 
всичко, обаче, че вие ще имате будно око върху него, за да 
наблюдават^ какво върши съ врЬмето, което има на разпо
ложение, не трЬбва да му давате да разбере, че вие 
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или други некой го наблюдава. Това би могло да му по
пречи да се предаде на наклонностьта си, И наистина, заето 
съ една само мисъль и като не смее, по причина на страха 
отъ васъ, да върши това, що има въ главата си или 
му е присърдце, то ще пренебрегне всички други работи, 
къмъ които нема наклонности, и ще ви се види лениво и раз
сеяно, когато въ схщность умътъ му е предаденъ на нещо, 
което то не смее да направи, защото се бои, че го гле
дате, или пъкъ че ще го узнаете. За да бждете положително 
осведомени за това, опитътъ требва да стане въ ваше от
съствие, когато детето не бжде стеснявано или задържано 
отъ мисъльта, че има некой да го наблюдава. Въ тези ми
нути на пълна свооода, накарайте некого, въ когото имате 
пълно доверие, да наблюдава, какъ то употребява времето си 
въ ваше отсъствие и дали пакъ е тъй разсеяно и въ онуй 
време, когато нищо не му пречи да се предаде на личните 
си наклонности. По такъвъ начинъ, споредъ както то прекара 
своето свободно време, ще можете лесно да различите, какво 
именно го кара да бжде лениво въ време на занятие, дали 
е природна разсеяность, или пъкъ просто отвращение къмъ 
книгите.

§ 126. Ако този недостатъкъ произлиза отъ некой по- 
рокъ въ самата му организация, вследствие на което то е 
естествено небрежно и лениво, то това разположение не 
обещава нищо добро и е, може би, едно отъ най-мжчните 
за лекуване, тъй като то води следъ себе си индефирент- 
ность за бждещето и е лишено отъ двете главни пружини 
на човешките действия, а именно: предвидливость и же
лание. Въпросътъ е по какъвъ начинъ да се развиятъ тези 
последните качества тамъ, дето природата е създала единъ 
съвсемъ противоположенъ темпераментъ. Щомъ се убедите, 
че имате работа съ такъвъ именно случай, требва вни
мателно да проследите, дали нема нещо, което да привлича 

.детето, и ако сполучите да откриете въ него нещо, що го 
най-много интересува и къмъ което има особена наклонность, 
то усилете въ него тази наклонность, доколкото можете и 
възползвайте се отъ нея като отъ средство да го потикнете 
къмъ работа и енергия. Ако то обича да го хвалятъ, да 
играе, или да носи хубави дрехи и т. н., или пъкъ отъ друга 
страна, се бои отъ болка, ако се страхува отъ позоръ, или
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отъ вашето неудоволствие, то използвайте всичко туй, (ос- 
в^нъ ако бхде мързелъ, който никога не ще го накара да 
работи), за да предизвикате въ него подвижность, живость 
и енергия. Отъ такъвъ небрйженъ темпераментъ, нема 
защо да се боите, (както при други случаи), че съ насръдче- 
ние на едно или друго желание ще възбудите чрезмерна, 
наклонность. Тъкмо такава наклонность требва да търсите 
въ случая, и, следователно, да се грижите да я възбудите и 
уголемите: защото, тамъ дето нема желание, не може да 
има и дейность.

§ 127. Ако и съ тези средства не успеете да възбу
дите у детето енергия и дейность, тогава накарайте го 
да се залови съ некоя постоянна физическа работа, за да 
можете по този начинъ да го научите да върши нещо, ка- 
квото и да било то. Не ще съмнение, че ако можеше да се 
занимава съ некоя си умствена работа, това би било най- 
доброто средство за неговото умствено упражнение. Но тъй 
като прилежанието въ дадения случай не може да бжде пред- 
метъ на наблюдение, и никой не може да каже, кога то именно 
внимава, или не внимава, тогава требва да му наложите 
некоя физическа работа, съ която постоянно да се занимава; 
и ако тази работа бжде трудна и даже малко срамна, то отъ 
това нема да произлезе никакво зло, защото такъва именно 
работа ще го умори по-скоро и ще му внуши желание да 
се повърне къмъ книгите си. Внимавайте, обаче, когато за
мените книгите му съ некой другъ видъ работа, да му на
ложите некоя определена длъжность, която требва да бжде 
свършена въ известно време, тъй че да не му се представя 
никакъвъ случай за леность. Когато сполучите съ това сред
ство да го направите внимателенъ и трудолюбивъ къмъ кни
гите си, тогава можете да го възнаградите, че е свършилъ 
работата си преди определения часъ, като го освободите отъ 
една часть отъ останалата му работа и намалите постепенно 
количеството й, споредъ както се увеличава прилежанието му 
и, най-после, съвсемъ да го освободите отъ нея, щомъ на
пълно бмде излекуванъ отъ леностьта и нежеланието да се 
занимава съ книгите си.
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Д-Ьлъ XVIII. (128 129).

Бива ли да си служимъ съ принуждение.
§ 128. ЗабелЬжихме вече по-горе, че разнообразието 

и свободата най-много се нравятъ на децата и че, бла
годарение на тйхъ, тЬ намиратъ такава приятность въ обик
новените си игри, отъ което следва, че уроците имъ и 
изобщо всичко, което искаме да научатъ, не требва да имъ 
се налага взискателно. Това нещо техните родители, учи- 
тели и втзпитатели често забравятъ. Нетърпението, съ 
което те искатъ да видятъ детето заето съ уроците си, не 
имъ позволява да го привлЬкатъ незабелезано къмъ занима
ние, и детето, отъ своя страна, благодарение на неведнажъ 
повтаряното настояване, се научава твърде скоро да прави 
разлика между онова, що се изисква и що не се изисква отъ 
него. Щомъ като веднажъ, благодарение на тази грешка, 
вселите у него отвращение къмъ книгата, туй зло вече 
требва да се лекува по другъ пжть, и понеже е вече 
късно да го накараме да гледа на тази работа като на раз
влечение, требва да прибегнемъ до противоположния пжть, 
а именно да узнаемъ коя игра най-много му се нрави и да 
го накараме да играе тази игра по неколко часа на день, не 
като наказание за туй, че то чуствува влечение къмъ нея, 
а като че ли тя да е некаква работа, която се изисква отъ 
него. По тоя начинъ, детето следъ неколко деня ще се 
умори, ако се не лъжа, толкова много отъ любимата си 
игра, че ще предпочете книгата си или каквото и да е друго 
нещо, особенпо ако то може да го избави отъ една часть 
на длъжностьта, която сте му наложили и му се позволи да 
употреби известна часть отъ времето за четене или некое 
друго наистина полезно за него упражнение. Азъ поне мисля, 
че това е единъ по-добъръ лекъ, отколкото запрещението, 
(което обикновенно увеличава желанието), или пъкъ каквото 
и да е друго наказание, каквото бихте употребили. И наис
тина, щомъ сполучите веднажъ да наситите апетита му, (което 
може безопасно да се направи съ всичките неща, освенъ съ 
ядене и съ пиене) и го накарате да почуствува пресищане 
отъ това, което искате да избегва, вие сте вече поселили 
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достатъчно отвращение и н^ма защо да се боите, че то от
после ще обикне пакъ сжщото нещо.

§ 129. ВсЬкой знае много добре, че децата обикно
вено обичатъ да стоятъ праздни. Щомъ това е така, доста
тъчно е само да подтикнемъ дййностьта имъ къмъ нещо, 
което би могло да имъ бжде полезно. Ако искате да постиг
нете това, направете отъ всичко, що желаете да вършатъ, 
забавление, а не работа. Начинътъ, по който това би 
могло да се направи, безъ да разбератъ те, че вие гоните 
известна щйль, е сл^дниятъ: да ги направите да се уморятъ 
и да имъ дотегне онова, що пе бихте желали да вършатъ, 
като ги принудите да го вършатъ по единъ или другъ прЪд- 
логъ до пресищане. Наприм^ръ, намирате ли че детето ви 
играе твърде много на въртелешка? Заставете го да играе 
съ нея по няколко часа на день, като гледате непременно 
да го прави и ще видите, че то скоро ще се умори отъ тая 
игра и ще иска да я напустне. Съ това средство, като обръ
щате въ работа развлеченията, съ които не бихте желали да 
се занимава, то отъ само себе си ще се залови на драго 
сръдце за ония неща, които бихте желали да върши, 
особенно, ако те му се предложатъ като награда за туй, че 
е изпълнилъ длъжностьта си въ оная игра, която сте му за- 
ловедали да играе. И наистина, ако се кара детето всеки день 
да шиба въртелешката си толкова много, щото да се умори, 
мислите ли, че то нема да се залови съ ревность за 
книгата си, и само даже да я иска, ако му я обещаете, като 
награда за туй, че е шибало съ усърдие въртелешката си презъ 
всичкото време, когато това му е било възложено? Децата не 
правятъ голема разлика между нещата, които имъ сж възло
жени да вършатъ, стига тези неща да бждатъ подходещи на 
възрастьта имъ; предпочтението, което те отдаватъ на едно 
нещо, отколкото на друго, е заето отъ другите деца, тъй, 
че те наистина сж разположени да сметатъ за награда, всичко 
онова, което околните имъ представяватъ като такова. Бла
годарение на това изкуство, -отъ волята на техния възпита
теля зависи да ги накара да скачатъ на единъ кракъ, като 
награда за танцуване, или пъкъ да танцуватъ, като награда 
за скачане на единъ кракъ. Отъ него зависи да ги накара 
да намиратъ сжщото удоволствие въ четене или въ шибане 
на въртелешката си, въ изучване на глобусите или въ игране 
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на дупка съ билли (топки). Туй, което децата искатъ, е да 
бхдатъ заети, стига това да бжде съ занятия, които те сами 
избиратъ, или които имъ се даватъ, като знакъ на разполо
жение отъ страна на родителите или други лица, къмъ които 
те чуствуватъ уважение и на които искатъ да заслужатъ 
уважението. Деца възпитани по този методъ и предпазвани 
отъ лошия примеръ на другите, биха били, вервамъ, всички 
разположени да четатъ, пишатъ и да вършатъ каквото ги 
накарате съ такова усърдие и приятность, колкото другите 
полагатъ при обикновените си игри. Щомъ веднажъ най- 
възрастното дете отъ семейството, бмде поведено споредъ 
тези начала, щомъ веднажъ този методъ стане правило въ 
кжщата, ще бмде толкова невъзможно да ги отвърнете отъ 
занимание, колкото е обикновено трудно да ги накарате да 
напуснатъ игрите си.

Д * л ъ 32IX. (180).

Играчки.

§ 130. Децата треба да иматъ, мисля, достатъчно играч
ки и то доста разнообразни, но да се пазятъ у възпитателя 
или у некого другиго, за да може детето да има на разпо
ложение само една играчка изведнажъ и да не му се дава 
втора, докато не е повърнало първата. Това ще приучи де
цата отрано да бждатъ внимателни, за да не губятъ и раз- 
валятъ принадлежащите имъ вещи, защото, ако разпола- 
гатъ съ много и разнообразни вещи, това ще ги направи 
да бждатъ каппизни и небрежни и ще ги научи отъ детин
ство още да бждатъ разсипници и разточителни. Признавамъ, 
че това сх дребни работи, които изглежда че не си струва 
труда да се занимава съ техъ възпитателя. При все това, 
обаче, не треба да се-пренебрегва и презира нищо, което 
по единъ или другъ начинъ може да образова ума на де
тето ; а пъкъ онова, което поражда въ него такива или она
кива наклонности и привички, заслужава грижата и внима
нието на възпитателя и не е нещо нищожно по своите по
следствия.
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Има друго нещо, което треба да се препоржча 
на вниманието на родителите, когато се касае за играчките 
на децата, а то е, че макаръ и да се донустне, какво де
цата треба да иматъ разнообразни играла, азъ съмъ на мне
ние, че не треба никакъ да имъ се купуватъ такива. Съ 
това ще се избегне онова големо разнообразие на развлече
ния, съ които твърде често ги претоварватъ и което служи 
само да приучи ума имъ къмъ промена и излишество, къмъ 
безпокойствие и постоянна наклоность да притежаватъ все 
повече и повече неща, безъ да знаятъ какво именно и да 
не бждатъ никога доволни отъ това, що иматъ. Играчките, 
които некои подаряватъ на децата отъ желание да угодятъ 
на родителите имъ, причиняватъ на децата големо зло, като 
ги правятъ горди, тщеславни и алчни, почти още преди да 
могатъ да проговорятъ. Азъ позвавамъ едно дете, което беше 
до такава степень претрупано съ много и разнообразни иг
рачки, щото изморяваше слугинята си, като я караше всеки 
день да ги прЬглежда. То бе привикнало толкова много на 
това изобилие, щото му се струваше, че никога немаше до
статъчно, а постоянно питаше: «какво още? какво още? 
Какво пово нещо ще ми подарятъ?» Не е ли това хубаво 
средство да приучишъ детето да бжде умерено въ желанията 
си! Не е ли добъръ методъ, за да се направи човЬкъ ща- 
стливъ и доволенъ отъ онова, що има!

Но, ще ми кажатъ некои, какви играчки да се даватъ 
тогава на децата, ако не треба да имъ се купуватъ такива? 
На това отговарямъ: те треба да си ги правятъ сами, 
или поне да се помжчатъ и да употребятъ трудъ, докато 
сполучатъ. Дотогава не треба да имъ се даватъ такива 
та и дотогава те не ще иматъ нужда отъ некои много 
изкустни играчки. Некое изгладено камъче, парченце книга, 
ключовете на майка му, или каквото и да било нещо, което 
не може да му нанесе вреда, служи толкова за развлечение 
на малките деца, колкото и всички онези скжпи и любо
питни играла, купувани отъ дюкяните, които скоро се раз- 
валятъ и строшватъ. Децата никога не скърбятъ, нито се 
сърдятъ, че нематъ играчки, освенъ ако сж привикнали на 
техъ. Докато сж малки, всичко, каквото имъ попадне на рж- 
ЦеГе, ги забавява, а когато поотрастнатъ, ако само други не 
сж направили глупостьта да харчатъ пари, за да имъ доста- 
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вятъ такива, те ще си ги направятъ сами. И наистина, ко- 
гато те веднажъ почнатъ да правятъ некоя измислена отъ 
тЬхъ играчка, треба да имъ помогнемъ и да ги научимъ 
какъ се прави, ала да не имъ се дава нищо, докато тЬ сами 
стоятъ въ бездействие и очакватъ да имъ ги - доставятъ 
други рмщЬ, безъ да турятъ на работа своите. Ако помог
нете на детето, когато то срещне затруднение, при напра
вата на некоя играчка, то ще ви бжде много по-признателно 
за тая помощь, отколкото, ако бихте му купули най-скжпата 
играчка. Играчки, направата на които стои по-горе отъ тех
ните сили, като въртелешки, пумпали, топки и тЬмъ подобни 
и които служатъ повече за физически упражнения, треба да 
имъ се даватъ и то не за разнообразие, но за да бждатъ 
принудени да се упражняватъ, но и такива играчки требва 
да бждатъ колкото е възможно по-прости. Ако се даде, на- 
примеръ, на детето некоя въртелешка, то пръчката и ко
жения ремикъ треба да се остави да ги направи то само. 
Ако очаква зяпнало некой да му пустне такива играчки 
отъ небето, то треба да мине безъ техъ. По такъвъ начинъ 
ще приучите децата да си доставятъ сами и съ соб
ствени усилия каквото имъ треба, а съ това те ще се нау- 
чатъ въ сжщото време да бждатъ умерени въ желанията си, 
дейни, прилежни, изобретателни, пестеливи и домакини, 
— качества, които ще имъ бждатъ полезни, когато станатъ 
мжже и които за човека никога не е рано да научи и усвои. 
Всичките игри и развлечения на децата треба да бждатъ 
насочени къмъ добри и полезни навици, защото иначе тези 
игри ще имъ послужатъ да придобиятъ лоши навици. Всичко, 
което детето върши, оставя известно впечатление върху неж
ната му натура, и отъ това то придобива наклонность къмъ 
добро или лошо. Следователно, нищо което има подобно вли
яние, не требва да се пренебрегва.
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ДЛзлъ XXI. (131 — 133).

Лъжа.
§ 131. Лъжата е средство тъй удобно и тъй прос

то за прикриване известна простъпка и толкова е разпро
странена между хората отъ всички съсловия, щото една 
дете не може да пе забележи употребението й при всевъз
можни случаи, вследствие на което твърде мжчно може да 
се запази отъ този порокъ. Отъ друга страна, лъжата е 
такова лошо качество и майка на толкова много злини, 
които произхождатъ отъ нея и се прикриватъ подъ нея, 
щото е необходимо да се вдъхне на детето най-голема 
възможно отвращение къмъ този порокъ; треба винаги (ко- 
гато случайно стане дума), да се говори предъ детето за 
този порокъ съ най-голЬмо негодувание, като качество тол
кова несъответно съ името и характера на единъ джентлменъ, 
щото никой човекъ въ света, ползуващъ се що-годе съ ре
путация, не би требало да търпи да го обвинятъ въ лъжа. 
Треба да се покаже на детето, че лъжата минава за най- 
големъ позоръ, който унижава човека до последна степень 
и го поставя наравно съ най-презрените хора и най-от- 
вратителната сгань, тъй че не може да се търпи въ който 
и да било човекъ, желаещъ да има съобщение съ порядъчни 
хора, да се ползва съ уважение и добра репутация въ 
света. Щомъ първи пжть усетите детето, че лъже, предпоч
тително е да изкажите удивлението си, че то върши такава 
чудовищна простъпка, отколкото да го мъмрете, както за оби
кновена грешка. Ако това не помогне и не го прЬдпази 
отъ повторение, треба строго да се смъмре и да привлече 
големото неудоволствие на майката и бащата и на всички 
околни, които сж го забележили. Ако и този начинъ не по
могне за поправянето му, треба вече да се прибегне къмъ 
бой, защото, следъ като сж били опитани горните сред
ства, на предумишлената- лъжа треба вече да се гледа 
като на упорство, което никога не бива да се оставя не
наказано.

Извинение.
§ 132. Като се боятъ, че простжпките имъ ще бждать 

открити въ всичката имъ голота, децата сж готови като 
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всичките синове на Адама да ги прикриватъ съ разни изви
нения. Тъй като тази наклонность е близка до лъжата и во
ди къмъ нея, тя не треба да се пренебрегва, а да се ле
кува повече съ засрамяване, отколкото съ строгость. Ако, сле
дователно, когато запитате некое дете за нещо, то започне 
да се извинява, настойте предъ него по единъ кротъкъ на- 
чинъ да каже истината. И ако настоява да я прикрива 
съ лъжа, нема друго средство освенъ да го накажете; ако 
ли обаче то изведнажъ си изповеда, похвалете го за откро- 
веностьта му и простете му грешката, каквато и да бхде 
тя. И простете му я тъй, щото никога вече да му не на
тяквате за нея и да не я споменавате. Защото, ако искате 
то да обича искренностьта и съ постоянната й практика да 
стане за него привична, треба да постжпите по такъвъ 
начинъ, щото тя да не му причини ни най-малка неприят- 
ность, но наопаки, доброволното му признание, освенъ че 
треба да бжде последвано отъ пълна безнаказаность, заслу
жава и да бжде възнаградено съ некои белези на одобре
ние. Ако некой пхть извинението му е такова, че не можете 
да установите лъжливостьта му, приемете го за истинско и 
не показвайте никакво недоверие. Оставете детето да подържа, 
колкото се може по-високо, доброто мнение, което имате 
за него. Защото, когато веднажъ то разбере, че е изгубило 
въ васъ уважението си, вие вече се лишавате отъ най-мо- 
гхщото и най-доброто средство за въздействие върху му. 
Ето защо не бива да го оставяте никога да мисли, доко- 
гато има възможность, че го считате за лъжецъ. Проща
вайте му некои леки отклонения отъ истината. Ако обаче 
то е било веднажъ наказано за лъжа, никога вече не треба 
да му се прощава с&щата простъпка, щомъ забележите и 
му дадете да разбере, че се е провинило въ нея. Щомъ 
веднажъ лъжата му е била забранена, то би могло, ак<> 
иска, да я избегне, и повторението й въ такъвъ случай 
означава пълна развала, която треба да получи заслуженото 
наказание.

§ 133. Ето какво имахъ да кажа върху общия методъ 
за възпитанието на единъ младъ джентлменъ; и макаръ че 
по мое убеждение този методъ може да има известно влия
ние въ общия ходъ на възпитанието му, азъ съмъ далечъ 
да предполагамъ, че той съдържа всички особености, кои- 
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то годините му, или особениятъ му темпераментъ биха из
искали Но слЪдъ като изложихме т4зи общи начала, нека 
сега пр^минемъ къмъ по-подробното разглеждане разните 
части на възпитанието.

XXI. (184-139).

ВЪра въ Бога и начала на морала.
§ 134. Онова, което всякой джентлменъ, който цени 

възпитанието на сина си, треба да желае за него, се свежда, 
като оставимъ на страна наследството, що му оставя, въ 
следните четири неща: добродгьтель, мтдрость, благо- 
възпитание и наука. Азъ неща да разисквамъ тука, дали 
тези думи не означаватъ понекога едно и сжщо нещо 
и дали една отъ техъ не включва въ себе си и другата. За 
мене е достатъчно тука да взема тия думи въ общоупотре- 
бителния имъ смисълъ, който, струва ми се, е достатъчно 
ясенъ, за да могатъ читателите да ме разбератъ и да не 
срещатъ мжчнотия въ разбирането на мисъльта ми.

§ 135. Азъ поставямъ добродЬтельта на първо место и 
като едно отъ най-необходимите качества, необходими за чо
века изобщо и за единъ джентлменъ въ особеность. Това ка
чество е абсолютно необходимо, за да му спечели уважението 
и любовьта на другите, да му придаде цена и значение въ 
собствените му очи. Безъ него, мисля, той не може да бхде 
щастливъ нито на този, нито на онзи светъ.

Б о г ъ.
§ 136. За да може да се положи основа на добро- 

детельта, треба много отрано да се впечатли въ ума на 
детето истинско понятие за- Бога, като за Независимо и 
Върховно С&щество, като Авторъ и Създатель на всички 
неща; отъ когото ние получаваме всичко добро и който ни 
обича и ни дава всички неща и, съобразно съ това, да все- 
лимъ въ детето любовь и почитание къмъ това Виеше Сж- 
щеедво. На първо време треба да се ограничимъ само съ 
това, безъ да се впущаме въ по-големи обяснения върху 
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тоя предметъ отъ страхъ да не би, като почнемъ да му 
говоримъ твърде рано за духове и като се стараемъ не
своевременно да направимъ за него понятна непонятната 
природа на това безконечно Сжщество, да вселимъ въ ума 
му лъжливи и превратни идеи. Задоволете се само въ из- 
вестенъ случай да му кажите, че Богъ е направилъ и упра- 
вява всички неща, чува и вижда всичко, че обсипва съ все- 
какви добрини опия, които го обичатъ и които му се поко- 
ряватъ. Щомъ на детето се внуши веднажъ такава пред
става за Бога, ще видите, че скоро у него отъ само се
бе си ще се появятъ нови мисли за Него, и ако забе
лежите, че тези мисли заключаватъ нещо погрешно, по
бързайте да ги изправите. Помоему по-добре би било, ако 
хората изгбщо се задоволяватъ съ такова понятие за Бога, 
безъ да бждатъ твърде любопитни въ понятията си за едно 
сжщество, което вси4ки треба да признаемъ за непости
жимо. Има обаче мнозина, които нематъ нито достатъчна 
сила, нито достатъчна ясность на мислите, за да могатъ да 
различатъ какво е достжпно за техъ и какво не е, та изпа- 
датъ въ суеверие или безбожие, като мислятъ Бога за по- 
добенъ на техъ или пъкъ (като не могатъ да иматъ друго 
понятие за него), съвсемъ го отричатъ. Азъ мисля, че ако 
приучимъ децата да бхдатъ набожни и прочитатъ редовно 
зарань и вечерь некоя кжса и проста молитва, достжпна за 
възрастьта имъ и разбирането имъ, молитва насочена къмъ 
Бога като къмъ техеяъ Създатель, Пазитель и Благодетель, 
съ това много по-лесно ще се всели въ техъ истинско 
понятие за религията и добродетельта, отколкото ако пре
трупаме ума имъ съ любопитни изследвания върху непо
стижимото сжщество на Бога.

Духове и привидения.
§ 137. Следъ като по единъ несъзнателенъ и постоя- 

венъ начинъ и съобразно съ способностите му посадите въ 
ума на детето подобно понятие за Бога, следъ като го 
научите да Му се моли и да Го прославя, като неговъ 
Създатель и Авторъ на всички блага, съ които се наслаж
дава или може да се наслаждава, треба да избегвате съ 
него разговоръ за други духове, докато то само започне 
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да разпитва за тгЬхъ въ случаит^, които ще отб^л^жимъ по- 
долу, или когато ги срещне при четенето на Свещената, 
история.

§ 138. Но дори и тогава, па и пр^зъ всичкото врЬмеУ 
когато е малко, треба да гледаме да запазимъ нежното му 
въображение отъ всЬко впечатление и понятие за духове и 
привидения или за каквито и да било други страшни неща, 
въ тъмнината. На тази опасность детето може да бжде из
ложено отъ неблагоразумието на слугите, на които обикно- 
вениятъ методъ е да плашатъ децата и да ги каратъ на по
слушание, като имъ говорятъ за вампири, за кървави тру
пове и други привидения, имената на които сж свързани съ- 
понятие за нещо ужасно и опасно, отъ които те иматъ 
право да се боятъ, когато сж сами, а особено на тъмно. 
Това треба внимателно да се избегва, защото, макаръ че- 
съ такива глупави постжпки детето може да се въздържи 
отъ некои малки простжпки, но такова лекарство е много> 
по-лошо, отколкото самата болесть. И наистина, то напълва 
детското въображение съ страшни образи, които, щомъ вед- 
нажъ се вмъкнатъ въ неговата нежна душа и се запечатятъ- 
силно, благодарение на страха, който ги придружава, дотол- 
козъ се вкореняватъ, че много мжчно е, за да не кажемъ. 
невъзможно, да се изкоренятъ. И докато те се намиратъ въ. 
ума на децата, сж придружени понекога съ страшни виде
ния, вследствие на което децата се боятъ да оставатъ сами 
и се страхуватъ отъ сенките си и тъмнината презъ целия 
си животъ отпосле. Азъ познавамъ некои възрастни люде, 
които ми се оплакаха, че сж били така възпитани въ детин
ството си, щото макаръ разсждъкътъ имъ да е поправилъ. 
лъжливите представления, що имъ сж били некога вдъх
нати и макаръ да сж убедени сега, че нема причина да се 
боятъ отъ невидими сжщества, било нощемъ, било денемъ, 
то при най-малкия случай тези сжщите идеи сж били го
тови да се разбудятъ на всекой часъ въ предразположените 
имъ въображения и не могли' да се избавятъ отъ техъ безъ 
некоя мжка. И за да ви покажа колко тези образи сж трайни 
и страшни, когато те сж втълпени въ ума на детето от- 
рано, ще ви разкажа тука една доста необикновена, но- 
истинска история: Въ единъ отъ западните градове на Ан
глия живелъ единъ умопобърканъ човекъ, когото децата.
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«обичали да закачатъ, когато го срещали по улицигб. Този 
човйкъ ср^щналъ веднажъ едно отъ момчетата, които го драз
нили, затекалъ се въ единъ близъкъ оржжеенъ магазинъ и, 
като грабналъ една гола сабя, спустналъ се слйдъ момчето, 
което, щомъ го видело така въоржженъ, започнало да б^га 
съ всичката си сила, за да избегне опасностьта. За до- 
■бра честь и благодарение на силнитй си ноз^, то стигнало 
до бащината си к&ща пр^ди умопобърканнятъ да го застигне. 
Вратата била притворена само съ ключалка. Момчето се 
заловило за дръжката и се обърнало назадъ да види на какво
разстояние отъ него се намира гонителя му и го намира
само на двй крачки до прага на вратата съ издигната сабя, 
готовъ да замахне. То едва успало да вл^зе вжтрЬ, да
затръшне вратата и да избегне удара; и наистина, тя
лото му избегнало удара, но този ударъ се отразилъ на ума му. 
Страшниятъ образъ произвелъ такова силно впечатление върху 
му, щото траялъ много години, па дори и пр^зъ щЬлия му 
животъ отпослй. Като разказваше тази история, когато вече 
•<йипе мхжъ, той твърдеше, че отъ онова вр^ме и досега 
не си е спомнялъ да влиза пр^зъ сжщитЪ гЬзи врата, когато 
и да било, безъ да се не обърне и погледне назадъ, съ ка- 
квито и мисли да е билъ заетъ въ това вр1>ме и колкото 
малко да е мислилъ за умопобъркания, пр^ди да стигне тамъ.

Ако децата се оставяха сами, безъ да имъ се внуша- 
ватъ никакви страшни мисли, тЪ не щЗзха да се боятъ въ 
тъмнината, както и не се боятъ посрЗздъ пладне. Т1> щ^ха 
•еднакво да посрЪщатъ и нощьта, и деня, — първата, за 
да спятъ, а втория, за да играятъ. Тй не биха се научили 
да правятъ разлика между едното и другото и да вЪрватъ, 
че въ тъмнината има повече опасности и е по-страшно, от- 
колкото ден^мъ. Но ако н^кой отъ глупавите люде, които 
заобикалятъ детето, стори това зло и накара детето да вЗзрва, 
че има разлика, когато се намира на тъмно, тр-Ьба 
да го избавите отъ тоя пр^дразсждъкъ колкото се може по- 
екоро; трйба да го научите, че Богъ, който е направилъ 
всички нЬща за негово добро, е направилъ сжщо и нощьта, 
за да може то да спи по-добрЪ и по-спокойно и че понеже 
се намира подъ Негова закрила, нищо въ тъмнината не 
може да му нанесе вр^да. По-нататъшнитЬ познания за Бога 
я за добритй духове трЪба да се отложатъ за по-насетн^,
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както ще сноменемъ по-после. Колкото пъкъ се отнася до> 
злите духове, то много по-добре ще бжде да се не допус- 
катъ въ детето фалшиви представи за тйхъ, до като поне 
умътъ му не стане достатъчно зр^лъ за този видъ познания.

Истина.
§ 139. Щомъ положите въ детето основите на добро

детел ьта чр^зъ едно истинско понятие за Бога, тъй какте 
вярата разумно ни учи и доколкото това е достхпно за 
неговата възрасть и го научите да Му се моли, треба 
слйдъ това да се грижите да развиете въ него наклонность 
да говори истината и съ всичките въображаеми средства да 
го насръдчавате къмъ доброта. Дайте му да разбере, че дваде- 
сеть погрешки ще му се простятъ по-скоро, отколкото една 
лъжа, която би употребило, за да прикрие некоя отъ тези 
погрешки. Научете го своевременно да обича и да бжде до
бро къмъ другите. Съ това ще положите истинските на
чала на честностьта, тъй като всичките несправедливости 
изобщо произлизатъ отъ туй, че обичаме твърде много себе 
си, а твърде малко другите.

Това е всичко, що имамъ да кажа върху тоя въпросъ 
изобщо и мисля, че то е достатъчно, за да посее въ 
сръдцето на детето първите сЬмена на добродетельта. Кол
кото повече то расте, толкова повече треба да се наблюда- 
ватъ особените наклонности на неговата природа и, ако кло
ни повече отколкото би требало на една или друга страна 
извънъ истинския пжть на добродетельта, треба да упо
требите съответните мерки за поправянето му. Малцина между 
Адамовите синове иматъ щастието да бждатъ родени на све
та безъ некакъвъ порокъ, който преодолява въ темпера
мента имъ, а задачата на възпитанието е или да унищожи 
този порокъ, или да му намери потребния противовЬсъ. 
Впрочемъ, азъ не мога да влизамъ въ по-нататъшни подроб
ности върху това, безъ да напущамъ границите, що съмь 
си определилъ въ това к&со съчинение върху възпитанието. 
Намерението ми не е да разглеждамъ всичките добродетели 
и пороци и какъ треба да се постигне еди коя добродетель, 
както и ‘какви средства да се употребятъ за излекуването 
на всеки особенъ порокъ. Споменахъ само некои отъ 
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най-обикновените недостатъци на децата и посочихъ на на
чините за поправянето имъ.

ХЗГТТ (140).

Мждрость и благоразумие.

§ 140. Азъ взимамъ думата мждрость въ обикновения 
й смисъль, сир., като качество на човека да ржководи ра
ботите си въ тоя светъ съ способность и предвидливость 
Тя е резултатъ на добри природни дарби въ темерамента, 
внимание и опитъ, съединени заедно и, следователно, тя не 
може да бжде достжпна за децата. Затова най-главното нещо, 
което може да се направи за техъ въ това отношение, е да 
ги предпазимъ, доколкото това се може, отъ употреба 
на хитрость. Хитростьта, макаръ и да е подражание на мжд
рость, е много далече отъ нея; сжщо тъй както и маймуната, 
която, въпреки своето приличие съ човека, лишена отъ онуй, 
що би могло да я направи истински човекъ, става отъ това 
още по-грозна. Хитростьта е само отсжствие на умъ; като не 
може да достигне цельта си по прекъ пжть, тя се мжчи да 
я достигне съ измама и презъ околни пжтища; лошото е, че 
тя може да помогне на човека само веднажъ, а подиръ 
това винаги му пречи. Никое покривало не може да бжде, 
нито толкова големо, нито толкова тънко, за да прикрие 
себе си. Никой не е билъ некога толкова хитъръ, щото да 
може да прикрие, че е такъвъ, и щомъ веднажъ хората го 
позваятъ за такъвъ, всекой бега отъ него, всекой избегва 
да му доверява. Целиятъ светъ се съюзява да му противостои 
и да му нанесе поражение, когато, пъкъ наопаки, честниятъ, 
откровениятъ и разумниятъ човекъ среща само хора разпо
ложени да вървятъ съ него и отива преко къмъ цельта си. 
Да се приучи едно дете да има върху тези работи точни 
понятия и да не се задоволява дотогава докогато не ги 
притежава, да се възвиши умътъ му къмъ велики и благо
родни мисли, да се държи далечъ отъ фалшивость и хитрость, 
която винаги бива смесена съ фалшивость, е най-подходещата 
подготовка за едно дете къмъ мждрость. Останалото, което 
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се научава отъ времето, опита, наблюдението и запознаване
то съ хората, съ техните темпераменти и намерения, не 
може да се очаква отъ детето съ неговото незнание и без- 
грижность, тъй какю не може да се очаква и отъ младия 
момъкъ съ неговата разпаленость и безразсмдность. Всичко, 
що може да се направи въ това отношение пр^зъ този пе- 
риодъ на незряла възрасть, е, както казахъ, да се приучатъ 
децата на истина, искренность и да се отнасятъ, доколкото 
е възможно по-съзнателно къмь своите постмпки.

ДгЬл:ге» 32X1111 (14=1—14=0).

Добри маниери.

§ 141. По-нататъшното качество, необходимо за единъ 
джентлеменъ е благовъзпитанието. Има два вида лошо въз
питание: първото има за последствие една глупава срамеж- 
ливость, а другото се проявява съ едно неприлично прене
брежение и неуважение къмъ другите въ нашите отношения. 
И двете тези могатъ да се избегнатъ съ строгото приложе
ние на следнето едничко правило: да немаме лошо мнение 
нито за себе си, нито за другите.

§ 142. Първата часть отъ това правило трЬба да се 
подразбира въ смисъль не противъ скромностьта, а въ сми- 
съль на разумна самоувереность. Не трЬба да имаме за 
себе си таквозъ добро мнение, щото да бждемъ заети изклю
чително съ собственото си достойнство и да предпочитаме 
себе си предъ другите, поради некое преимущество, което 
си въобразяваме, че имаме надъ техъ, но скромно да прие
маме почитанията, които ни се поднасятъ, когато те см за
служени. При все това обаче треба да почитаме себе 
си достатъчно, за да можемъ да извършимъ безъ смущение и 
разсеяность въ чието присжтствие и да бжде, длъжностите, 
които ни се налагатъ и които се очакватъ отъ насъ, безъ 
да забравяме, впрочемъ, да отдаваме дължимото уважение и 
почить на хората споредъ положението, що занимаватъ и 
качествата/ що притежаватъ. Некои люди, а особено деца, 
когато се намерятъ предъ некой чужденецъ или човекъ съ 
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по-високо обществено положение, проявяватъ единъ видъ 
просташка срамежливость: мислите, говорътъ и погледътъ имъ 
■биватъ тъй смутени и толкова загубватъ себе си въ това 
смущение, щото не сж способни да направятъ нищо, или 
поне да го направятъ съ оная свобода и пр^лесть, които 
•се нравятъ на човека и които прави хората приятни. За да 
се изправи този недостатъкъ, както и всеки други, има само 
едно средство и то е да се развие въ детето чрезъ упраж
нение противоположната на това привичка. Но понеже не 
можемъ отъ само себе си да привикнемъ да се разговаряме 
съ чужденци и съ по-високостоещи хора, безъ да посещава
ме тяхното общество, нищо не може да изправи този недо
статъкъ на възпитанието тъй сполучливо, както честото промене- 
ние и разнообразие на обществото, което посещаваме и дру
жене съ лица съ по високо обществено положение отъ насъ.

§ 143. Както предшедствуващиятъ недостатъкъ произлиза 
отъ туй, че полагаме твърде голема грижа за поведе
нието си къмъ другите хора, така и другиятъ начинъ на 
лошо възпитание произлиза отъ туй, че се грижимъ не
достатъчно да се понравимъ на другите, или да засвидетелству- 
ваме почить къмъ лицата, съ които имаме работа. За да се из
бегне този втори недостатъкъ, изискватъ се две неща: първо, 
предразположение да не оскърбяваме никого; и второ, да наме- 
римъ най-приемливото и най-приятното средство за проявя
ването на това предразположение. Първото отъ тези каче
ства прави хората вежливи, а второто—благовъзпитани. По
следното отъ тези качества е онова приличие и грациозность 
на погледа, гласа, думите, движенията, жестовете въ делата 
вънкашность, които се употребяватъ въ обществото и които 
очароваватъ нашите събеседници. Това е, така да се каже, 
езикътъ, чрезъ който човекъ изразява чуствата на вежли- 
вость, вкоренени въ сърдцето му и който, както всичките 
други езици, зависещъ много отъ обичаите и нравите на 
страната, не може да се научи било отъ правилата, било 
отъ практиката, освенъ чрйзъ наблюдение и подража
ние на ония, които сж напълно добре възпитани. Дру
гото качество, което не се състои само въ вънкашни проя
ви, е онова благоволение и внимание къмъ всички хора, 
жоето кара човека да избегва въ поведението си високоме
рието, неуважението и небре.жностьта къмъ другите, а наопаки, 
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да отдава вс^киму споредъ обичаите и нравите на страната 
нуждното почитание съобразно съ чина и положението му. 
Това настроение се проявява въ постжпкигЪ на човека, ко- 
гато той може да избягва въ разговора си всичко, що сте
снява събеседника му.

Азъ ще отбележа четири недостатъци, които сж премо 
противоположни на вежливостьта, сиречь на първата и най- 
задължителната отъ всички обществени добродетели. Отъ 
единия или другия отъ тези четири недостатъци произлиза 
обикновено невежливостьта. Азъ ще ги изложа тука, за да 
могатъ децата да се пазятъ, или поне да се избавятъ отъ 
техното лошо влияние.

Грубость.

1-о. Първиятъ недостатъкъ е оная естествена грубость,. 
която кара човека да бжде неучтивъ къмъ другите и да нема ни
какво зачитаниекъмъ техните наклонности, темпераменти или 
положение. То е веренъ просташки признакъ на недоделанъ 
човекъ, който не обръща внимание, дали известно нещо се 
нрави, или не на ония, съ които се намира; а между това 
нередко се срещатъ хора въ света, облечени по послед
ната мода, които ни най-малко не се стесняватъ да отпу- 
стнатъ юздите на своя нравъ и които не обръщатъ на ни
кого внимание, безъ да ги е грижа ни най-малко какъ гле- 
датъ другите на техъ. Това е една диващина, която всекой 
вижда и отъ която всекой се гнуси и съ която никой не може да 
се примири. Тя не може, следователно, да има место въ 
оногова, който иска, щото хората да го броятъ що-годе. 
благовъзпитанъ. Истинската цель и работа на благовъзпита- 
нието е да изправи естествената грубость на хората и така 
да смегчи характера имъ, щото да бждатъ въ състояние да 
се примиряватъ съ ония, съ които иматъ работа.

ПрЪзрЪние.
,2-о. Другъ недостатъкъ, противоположенъ на благовъзпи- 

танието, е презрителното отнасяне и отсжствие на уважение 
къмъ другитЬ. Този недостатъкъ се проявява въ погледа, ду
мите и жестовете, а това, отъ чиято и страна да иде, е- 



ДЪлъ XXIII. Добри маниери 155

винаги неприятно за другите, защото никой не може да тър
пи подобно отнасяне.

Наклоность къмъ критикуване.
3-о. Критическиятъ духъ, както и наклонностьта да тър- 

симъ грешки у другите, е качество пр^ко противоположно 
на в^жливостьта. Хората, колкото и да бждатъ или не ви
новни, не обичатъ да имъ се изкарватъ наяве и излагатъ 
на белъ св^тъ недостатъците пр1>дъ очите на другите хора 
и пре^ъ техните. Да натяквашъ некому за недостатъците му, 
значи да му причинявани, срамъ, и никой не може да понесе безъ 
неприятность кога се изтъкне недостатъкътъ, който той има, 
или пъкъ да му се приписва некой такъвъ, който нема.

Подигравка.
Подигравката е единъ видъ изтънчено средство за из

лагане наяве недостатъците на другите, но понеже то се 
прави обикновено съ остроумни форми и съ изтънченъ езикъ 
и прави удоволствие на обществото, людете сж наклонни 
да се заблуждаватъ, че въ прилични граници, то не 
е нещо невежливо, тъй щото този видъ шегуване, че
сто се употребява въ разговора на хора съ добро обще
ствено положение. Хората обичатъ да слушатъ подобни при- 
смивачи и ги насърдчаватъ съ смеховете си, щомъ те сж 
съгласни въ възгледите си съ техъ. Те требваше обаче да 
взематъ въ внимание, че, ако съ това се забавява обще
ството, то става за сметка на онуй лице, което те обличатъ 
въ дрехите на смешлю, и че на това лице, следователно, не 
може да бжде приятно, докато те говорятъ, освенъ ако 
предметътъ, за който му се насмиватъ, не заключава въ себе 
си нещо похвално, защото въ такъвъ случай забавните пред
ставления, които сж предметъ на шегуването, ласкаятъ са
молюбието толкова, колкото и забавяватъ другите, тъй че 
лицето, на което се присмиватъ, намира сметка въ това и 
само взима участие въ общото развлечение. Но понеже всеки 
нема дарбата да върши това деликатно изкуство както треба 
и понеже най-малката неловкость може всичко да развали, 
азъ мисля, че ония, които искатъ да не обидятъ некого, осо
бено младежите, треба внимателно да избегватъ всеко при-
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смиване, понеже най-малката неловкость или криво тълку
ване може да остави въ душата на ония, що см били пр^д- 
метъ на насмешката, дълъгъ споменъ за туй, че съ били 
докачени по единъ най-бодливъ, макаръ и духовитъ начинъ 
за н^кой т^хенъ недостатъкъ. —

Противоречие.
ОсвЗшъ подигравката, има единъ другъ видъ наклонность 

-за осъждане другите, въ която невъзпитаностьта често се 
проявява. Приветливостьта не изисква щото винаги да се 
съгласяваме съ всеко мнение, или да приемаме мълчали
во разсъжденията и разказите, които ставатъ предъ насъ, 
нито пъкъ да оставяме да минава, безъ да кажемъ нещо, 
всичко що се докосва до ушите ни. Напротивъ, да про- 
тиворечимъ на другите се изисква понекога отъ самата 
истина и човеколюбието. И това не противоречи никакъ на 
вежливостьта, стига само да се прави съ предпазливость и 
да се съобразяваме съ обстоятелствата. Има обаче некои 
хора, които секашъ обладани отъ духа на противоречи
ето, се поставятъ постоянно въ опозиция съ мнението на 
некой само, или на всичките присжствуващи, безъ да ги 
е грижа, дали тези мнения см добри, или лоши. Такова по
ведение е тъй явно оскърбително, щото иикой не може да 
го търпи, безъ да не смета себе си за оскърбенъ. Хората съ 
толкови наклонни да мислятъ, че задъ всеко възражение се 
крие желание за осъждане, и критиката толкова редко се 
приема, безъ да се чуствува човекъ униженъ, щото, ако ни 
«е случи да противоречимъ некому, трЬба да го правимъ 
по единъ най-деликатенъ начинъ и съ най-вежливи думи, как- 
вито можемъ да намеримъ, тъй щото да можемъ да дока- 
жемъ съ поведението си, че противоречието ни е съвър
шено безпристрастно. Ето защо треба да придружаваме ви
наги възраженията си съ всичките признаци на уважение и 
внимание, тъй че, като одържаме върхъ въ спора, да не из
губваме въ същото време доброто разположение на ония, 
които ни слушатъ.

Свадливось.

4-о. Свадливостьта е още единъ недостатъкъ противенъ 
па вежливостьта, не само защото ни подбужда къмъ непри-
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лични и предизвикателни изрази и обноски, но и защото е 
едно гацитно оовинение и упрекъ въ некой недостатъкъ, 
за<»елгЬженъ у ония, на които ние сме сърдити, а пъкъ по
добно подозрение или намекване не може да бжде приятно 
никому. Освенъ това, достатъчно е да има въ едно обще
ство само единъ свадливъ човекъ, за да развала делата ком
пания и да разруши всека хармония.

Гъп като щастието, което хората така настойчиво пре- 
следватъ, се състои въ удоволствие, лесно е да се разбе
ре, защо вежливиятъ човекъ се посреща по-добре въ света, 
отколкото полезниятъ. Опитностьта, искревностьта и добрите 
намерения на единъ човекъ съ тежесть и достойнство, дори 
и да бжде той некой истински приятель, редко възнаграж
давай оная досада, която той причинява съ своите сериозни 
и тежки обноски. Властьта, богатството, дори и самата до- 
бродетель се ценятъ само за туй, че водятъ къмъ щастие; 
следователно, който иска да убеди другиго, че има при- 
сръдце неговото щастие, върши това несполучливо, ако като 
му прави услуги, прави ги по-такъвъ начинъ, че го поставя 
въ неприятно положение. Оня пъкъ, който умее да бжде при- 
ятенъ за хората, съ които се събира, безъ да се унижава 
до низко и раоско ласкателство, е изнамерилъ истинското 
изкуство за живене въ света, намерилъ е средство да бжде 
оценяванъ добре и посрещанъ както треба на всекжде. Ето 
защо децата и младежите треба съ големо внимание да се 
приучатъ преди всичко на вежливость.

§ 144. Има още единъ недостатъкъ, несъвместимъ съ. 
олаювъзпитаностьта и той е излишната церемонность и на- 
стойчивость да отдаваме на некои лица такива достойнства, 
каквито те не заслужаватъ и които не могатъ да прие- 
матъ, безъ да не попаднатъ въ неловко положение и се за- 
срамятъ. 1ова изглежда, като че ли се прави нарочно, за 
да компрометираме повече човека, отколкото да му угодимъ, 
или най-малко, като че ли искаме да му оспоряваме правото 
да говори като господарь, и въ всеки случай е нещо доса- 
дително, тъй че не може да служи за признакъ на благовъз- 

• питаность, понеже последната гони само цельта, щото нашите 
обноски да се понравятъ на оня, съ. който разговаряме и да не 
го стесняватъ. Истина е, че малцина младежи изпадатъ въ 
този недостатъкъ, но ако се случи некой да се просвети 
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въ него, или пъкъ изглежда да има наклоность къмъ това, 
трЪба да му се внуши да се предпази отъ това зле раз
брано благонравие. Онова, което младежите трйба да иматъ 
прйдвидъ въ разговора и къмъ което треба да се стремятъ, е 
да показватъ уважение, почить и разположение къмъ хората, 
като се отнасятъ къмъ всЬкиго съ онова внимание и почти- 
телность, каквито изискватъ обикновените правила на бла- 
говъзпитанието. Да се направи това, безъ да навличаме на 
себе си подозрение въ ласкателство, притворство или уни
жение, е едно големо изкуство, на което само здравиятъ сми- 
■сълъ и доброто общество могатъ да ни научатъ, а това из
куство е таково ценно качество въ практическия животъ, 
че заслужава да се изучи.

§ 145. Макаръ че изкуството да се съобразява съ пра
вилата по тази часть на нашето поведение и да носи наз
вание благовъзпитаность, отдето би могло да се заключи, 
че то е главниятъ резултатъ на възпитанието, не треба, както 
вече казахъ, да безпокоимъ децата твърде много съ него. 
Думата ми е за случаите, при снимане на шапка или при 
правилното държане на краката, когато се прави реверансъ. 
Научете децата да бждатъ скромни и вежливи, ако можете, 
и тогава нема да имъ липсватъ добри маниери, тъй като веж- 
ливостьта не е нищо друго освенъ старание да не бждемъ 
презрителни или небрежни къмъ другите въ разговора си. 
Колкото се касае до външните форми на вежливостьта, то 
ние вече говорихме за техъ по-горе. Впрочемъ, тези форми 
еж толкова разнообразни и различни въ разните страни на 
света, както сж и езиците, на които се говори въ техъ, щото 
да се даватъ подробни правила и наставления върху техъ 
ще бжде въ сжщность толкова безполезно и неуместно, кол
кото би било, ако научехме некого отъ време на време 
едно или две граматични правила отъ испанския езикъ, който 
се разговаря само съ англичани. Каквито щете наставле
ния за вежливость и да давате на сина си, то въ каквото 
общество той се върти, такйва ще бждатъ и неговите ма
ниери. Вземете отъ вашето съседство некой орачь, който 
никога не е излизалъ изъ своята община, четете му каквито 
искате лекции, той все пакъ ще си бжде такъвъ притво- 
ренъ по своя езикъ, какъвто си е по маниерите си, т. е. и 
въ двете отношения ще си остане такъвъ неоделанъ, как- 
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бито сж ония, съ които постоянно дружи. Затова не си стру
ва трудътъ да се спираме върху туй, докато детето не стиг
не оная възрасть, когато може да се предаде въ ржцете 
на възпитателъ, който треба да бжде напълно благовъз- 
питанъ човЗжь. И, за да си изкажа откровено цялата ми- 
съль, ще прибавя, че ако децата не вършатъ нищо, което 
проявява упоритость, гордость и злонравие, малко важи да
ли те умЪятъ да си снематъ както трЬба шапката, или да 
си държатъ правилно краката при реверансъ. Ако сте спо
лучили да имъ вдъхнете любовь и уважение къмъ други
те, те ще съум^ятъ, доколкото имъ позволява възра- 
стьта, да нам^рятъ средства да изразятъ тЪзи чувства по 
единъ приятенъ за всйкиго начинъ, съобразно съ модните 
маниери, на които сж привикнали. Колкото се касае до тех
ните движения и Стойката на гЬлото, то учительтъ по тан
цуване, както вече казахме, ще ги научи, кога му дойде 
времето, какъ да се държатъ най-прилично, а пр^зъ това 
време, докато сж още малки, никой не ще иска отъ гйхъ 
да изпълняватъ точно всичките церемонии. Известна небр^ж- 
ность въ това отношение е напълно позволена за тази 
възрасть. И тя е тъй подходеща за децата, както компли
ментите за възрастните хора. Ако ли пъкъ некои си твър
де придирчиви хора зематъ тази небрежность за недоста- 
тъкъ, азъ съмъ уверенъ, че този недостатъкъ треба да 
се прощава и да се остави на времето, на наставника и на 
доброто влияние па обществото да го направи. Азъ не сме- 
тамъ, следователно, че си заслужва трудътъ, (както това че
сто става), да безпокоите или мъмрете детето си за това. 
Тамъ обаче, дето въ поведението на детето се проявява 
гордость и злонравие, треба да се употребяватъ средства, за 
да разбере погрешната си и се засрами отъ нея.

Макаръ че децата докато сж малки не треба да се об- 
ременяватъ твърде много съ правилата и церемониите на веж- 
ливостьта, уместно е обаче да ги предпазваме отъ известенъ 
видъ невежливость, къмъ която те сж твърде наклонни, ако 
не бждатъ изправени о време. Тази невежливость се състои 
въ наклонностьта имъ да прекжсватъ хората, когато говорятъ 
и да ги спиратъ въ разговора имъ, като изтъкватъ некое си 
противоречие. Не зная дали тази страсть да поправятъ дру
гите и да не пропускатъ по такъвъ начинъ случая да блее- 
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натъ съ своите дарби, произлиза отъ привичката за спорене 
и свързаната съ това изкуство репутация, че оня който гб 
върши е ученъ и уменъ чов^къ, като че ли умението да 
спори човйкъ е доказателство за неговото знание. Фактъ е 
обаче, че учените по професия най много сж изложени на 
тоя недостатъкъ. Не може да бжде по-голяма грубость отъ 
тая да прекжсвашъ другиго пр^зъ течение на разговора му, 
загцото, ако не е нахална глупость да искашъ да отгова- 
ряшъ на никого преди да знаешъ какво иска да каже, то- 
навярно означава, че ни е омръзнало да го слушаме и че 
не искаме да знаеме за какво говори и, като го смитаме- 
неспособенъ да заинтересува обществото, искаме да се намй- 
симъ и съ туй да покажемъ, че само нашите думи заслужа- 
ватъ да бждатъ слушани. Това показва голямо незачитане и 
не може да не бжде оскърбително, но при все това тако
ва е значението на всЬко прЗжжсване разговора на дру
гите хора. Ако ли пъкъ, както по никога се случва, се при
бави и туй, че шЬкои не се задоволяватъ само съ прйкжс- 
ване на р^чьта, но още искатъ и да поправятъ нйкоя си по
грешка, или да противоречатъ на това, що е казано, то
ва е доказателство за още по-голЪма гордость и само
мнение, тъй като въ случая ние се вмжкваме въ разгово
ра въ качество на учители и се наемаме или да поправимъ 
нашия събеседникъ, или да покажемъ грешките на неговото 
разсъждение.

Не искамъ да кажа съ това, че не треба да има раз
ногласие въ мненията при разговора, нито пъкъ че не би
ва да се спори. Това би значило да се лишимъ отъ най-го- 
лемото предимство, което обществото доставя; то би значило- 
да се откажемъ отъ прогреса, който се придобива въ обще
ството на просветените хора, когато се знае, че светлината 
произлиза отъ техните противоречиви мнения, които изтък- 
ватъ едно следъ друго разните страни на въпроса. Тъй като- 
отделните възгледи ни откриватъ нещата отъ разни страни 
и разни гледища и разширяватъ собствените ни позна
ния, то тая полза би била съвсемъ изгубена за насъ, ако- 
всекой бжде длъженъ да се съгласява съ мнението на оно- 
гова, който първъ е заговорилъ. Това, което осжждамъ.. 
не е самото възражение, а начина по който то се прави.. 
Младежите треба да се приучватъ, следователно, да не бър- 
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затъ да изтъкватъ съ своите мнения, когато не ги питатъ, 
или преди другите да съ свършили да говорятъ и, въ вся
кой случай, да изказватъ мислите си въ видъ на въпросъ, 
а не като че ли искатъ да учатъ другите на умъ. Те треб
ва да избегватъ да изтъкватъ мненията си по единъ по- 
ложителенъ начинъ, или да. употребяватъ учителки тонъ. 
Само когато една обща пауза въ разговора на събеседниците 
достави случай, те могатъ по единъ скроменъ начинъ да за- 
дадатъ питането си, като хора, които искатъ да научатъ 
нещо.

Тази прилична скромность нема да замъгли техните 
дарби и не ще ослаби силата на разсъждението имъ, а, на- 
противъ, ще имъ спечели най-благосклонното внимание и ще 
придаде на това, което те иматъ да кажатъ, по-голема те
жести. Дори съ лоши аргументи, или обикновени забележки, 
стига само те да ги представятъ по гореуказания скро
менъ начинъ, следъ изказване неколко думи, като вежливо 
предисловие за доказателство, че уважаватъ мнението на 
другите, ще имъ спечелятъ много повече уважението на съ
беседниците имъ, отколкото най-тънкото остроумие и най- 
дълбоката наука, изказани въ резка, надменна и шумна фор
ма, която не може да не повлияе неприятно на слушателите 
и да не имъ внуши лошо мнение за говорещия, дори и то
гава, когато неговите доводи биха били най-основателни.

Треба, следователно, да се обръща колкото се може по- 
отрано внимание на тази наклоность у младежите, да се спи
ра още отъ самото начало и да се замени съ противополож
на привичка въ всичките имъ разговори и то толкова повече, 
колкото страстьта за намесване въ разговоръ, честото пре
късване въ споровете и шумното спорене съ твърде чести 
недостатъци и на възрастни хора, даже и между най-добро
то общество. Индийците, които ние наричаме варвари, па- 
зятъ повече приличие и вежливость въ разговорите си, като 
слушатъ съ внимания оня, който говори и не продумватъ 
нищо, докато не е свършилъ съвсемъ, и само тогава отго- 
варятъ спокойно, безъ шумъ и безъ страсть. Ако то
ва същото нещо не става въ цивилизования светъ, 
треба да го отдадемъ на една грешка на възпита
нието, което още не е реформирало този старъ остатъкъ отъ

Джонъ Локъ. — Мисли върху възпитанието. 11 
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варварството помежду ни. Мислите ли, напримеръ, че не е 
прЪдставявало смешно зрелище следното нещо?

Спорене.
Две високопоставени дами, които отначало били седнали 

на противоположни места въ една стая, пълна съ хора, за- 
почватъ да спорятъ и толкова се унасятъ, щото въ разгара 
на споренето си, доближаватъ малко-по-малко столовете си 
една до друга, докато отишле въ средата на стаята и тамъ 
доста дълго време продължавали карането си съ ярость, по
добно на оная, която употребяватъ два петли въ цирка, безъ 
да обръщатъ ни най-малко внимание на околните си, които, 
разбира се, не сх могли да удържатъ усмивките си. Това 
ми се разказа отъ едно високопоставено лице, което при- 
схтствувало при това сражение и което не изпустна случая 
да направи своите бележки върху неприличната, въ които 
човЗжъ може да изпадне въ увлечението си при подобенъ 
споръ. Понеже привичката е направила да се повтарятъ 
доста често такива работи, то възпитанието треба да се по
грижи да спре такава наклонность у децата. Нйма ни единъ 
чов^къ, който да не осхжда тоя недостатъкъ у другите, при 
всичко че не го признава за себе си. Дори и ония, които 
го признаватъ и които би желали да се избавятъ отъ него, 
не могатъ да се отърватъ отъ тази печална наклонность, коя
то небрежностьта на възпитанието е оставила да се обърне 
у техъ въ привичка.

Влияние на срЪдата.

§ 146. Онова, що се каза по-горе върху обществото, 
би могло вероятно, ако се добре размислеше върху него, да 
ни отвори много по-широко поле за изследване и би ни по
казало, доколко влиянието на средата, въ която човекъ жи
вее, се простира надалечъ.' Не само вежливи маниери, 
които се добиватъ въ обществото на хората; неговото вли
яние не се докосва само до вънкашностьта, а отива по-на- 
вжтре. Ако добре разгледаме различните нрави и религии въ 
този светъ, ще признаемъ, може би, че повечето хора сх 
приели известни вярвания и обреди, за които сх готови да 
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умратъ по-скоро за туй, че те сж били приети въ тяхното 
отечество, и отъ постоянната практика на околните имъ, от- 
колкото вследствие на нЬкое разумно убеждение. Азъ правя 
тази забележка, само за да видите отъ каква важность е за 
вашия синъ за прйзъ целия му животъ средата, която той 
посещава и следователно колко е потребно да бхдете вни
мателни и благоразумни, когато се касае до това обстоятел
ство, което може да повлияе върху му много повече, откол- 
кото всеко друго нещо.

Д*±ь.7ЕГЕ>  XXIV (147 195

Учение.

§ 147. Ще се зачудите, може би, че азъ поставямъ 
учението на последно место и то толкова повече, ако ви 
кажа, че го сметамъ- за най-маловажно обстоятелство въ 
делото на възпитанието. Това може да се покаже странно отъ 
устата на единъ писатель. И понеже учението се счита обик- 
новенно за главното, да не кажа единственото занятие, тъй 
като за останалото не искатъ почти да знаятъ, когато се 
касае за възпитанието на децата, то парадоксътъ изглежда 
още по-големъ. Когато си помисля какъвъ трудъ си задаватъ 
хората, за да изучатъ малко латински и гръцки, колко го
дини употребяватъ за тая работа и какъвъ шумъ стаза около 
това за единъ нищоженъ резултатъ, не мога да се въз
държа да не мисля, че родителите на децата и досега още 
живеятъ подъ страха на учителската пръчка, която предъ 
техните очи си остава единственото орхжие на. едно възпи
тание, на което едничката цель секашъ че ли е изучването 
на единъ два езика. Какъ друго-яче да си обяснимъ обсто
ятелството, дето те впрегатъ децата си въ продължение на 
7, 8 или 10 отъ най-хубавите години на живота имъ, само 
за да учатъ единъ или два езика, жоето биха могли да на1 
правятъ, струва ми .се, съ. много по-евтина цЬна, при много 
по-малко усилия и време, и при туй почти съ игране?

Простете ме, прочее, ако ви кажа, че излизамъ изъ 
търпение, когато виДл некой младъ джентлеменъ да се вкарва
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въ стадото и да се гони съ пръчка и камшикъ, за да пре
мине отъ класъ въ класъ „Ад сар1епдит ш^епп сакат“.1} 
— Ами какъ така ? ще кажете вие. Нима мислите, че 
не треба да знае да чете и пише ? Нима требва да бжде 
по-нев^жа отъ нашия енорийски клисарь, който смета Хоп- 
кинса 2) и Стернхолда3) за най-добрите поети въ света и 
който прави още по-лоши, отколкото те въ сжщность сж,. 
съ лошото имъ четене ? — Не бързайте, не бързайте толкова,, 
моля ви се, азъ смЗзтамъ четенето, писането и учението за 
нуждно, но въ него не се състои главната задача на възпи
танието. Азъ мисля, че ще броите за много глупавъ, 
оногова, който не би щЬнилъ добродетелния и мждрия човекъ 
много по-горе отъ единъ школникъ.4) Азъ не споря, че уче
нието може да принесе голема полза въ едното и въ дру
гото отношение за добре сформируваните умове; треба обаче, 
да признаемъ, че ония на които умовете не сж тъй добре 
разположени, то способствува да ги направи още по глупави 
или по-лоши. Казвамъ ви това за туй, защото когато започнете- 
да размишлявате за възпитанието на сина си и да му тър
сите учитель или възпитатель, да не искате отъ него само 
(както е обичая) да знае латински и логика. Учението е 
нуждно, но то треба да се постави на второ место, само 
като средство за придобиване на по-високи качества. Потър
сете, прочее, некого, който ще умее да образува нравствено 
вашето дете, оставете го въ такива ржце, щото да можете 
колкото е възможно да гарантирате неговата невинность, да 
подкрепите и развиете у него добри начала, да поправите и 
изкорените всички лоши наклонности и да посадите добри, 
привички. Това е главната задача. Щомъ обезпечите това,, 
можете тогава да прибавите и учението и това, споредъ мене,, 
при много лесни условия, посредствомъ методи, които могатъ. 
да се обмислятъ. 4

Четене.
§ 148. Когато детето се- научи да говори, време е да 

почне да се учи да чете, но върху този въпросъ позво-
*) За да се снабди съ душевно образование.
’) Едуардъ Джонъ, органистъ и английски музикографъ, роденъ въ. 

Уесть Минис?еръ (Лондонъ) въ 1818 г„ написалъ съчинението .Органътъ, 
неговата история и направа“.

’) Хопкинсъ и Стерихолдъ сж. извЪстни като преводачи на псалмитЪ-
* 4) Английската дума е 8сНо1ап, която означава училищенъ говЪкъ — 

педаитъ. БЪл. пр. 
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лете ми да повторя това, които некой сж твърде разполо
жени да забравятъ, а именно, че треба много да се внимава, 
за да не се създаде отъ четенето задължителна за него 
работа, или да се накара да гледа на него като на н^коя 
длъжность. Ние естественно, както вече казахъ, обичаме 
свободата и това още отъ люлката чувствуваме, следова
телно, отвращение къмъ много нЬща само затуй, че те ни 
■се налагатъ. Азъ съмъ билъ всякога на мнение, че отъ уче
нието можемъ да направимъ игра и развлечение за децата 
и че има средство да ги накараме сами да желаятъ да се 
учатъ, стига само да имъ представимъ учението като нещо 
почетно, приятно, забавно или като награда, която те заслуж- 
ватъ затуй, че сж направили друго нещо. Ако най-после 
имаме грижата да ги не мъмремъ никога или да ги наказваме за 
показана къмъ него небрежность. Въ това мнение ме под
крепя единъ примеръ отъ Португалия, дето за децата че
тенето и писането е станало такава мода и предметъ на 
съревнование, щото не е възможно да ги спрать. Те се 
учатъ едно друго да четатъ и толкова сж предадени на тая 
работа, като че ли некой имъ запрещава да я вършатъ. 
Спомнямъ си по тоя поводъ следния случай: намирахъ се 
единъ день въ кжщата на единъ мой приятель; синътъ на 
тоя приятель, още малко дете, което майката учеше да чете, 
не искаше да започне урока си. Азъ посъветвахъ да опи- 
татъ друго средство, като му се представи четенето не като 
задължителна работа. За тази цель, ние започнахме по
между си нарочно, единъ разговоръ, за да може детето да 
чува и, като се преструвахме, че не се занимавахме ни най- 
малко съ него, изтъкнахме, че на най-големите братя се пада 
привилегията и предимството да ходятъ на училище, че това 
ги прави изтънчени джентлмени, че отъ това и хората ги оби- 
чатъ и че по-малките братя се допущатъ да се учатъ само по 
милость, че да се учатъ да четатъ и да пишатъ по-малките, 
значи да се направи за техъ повече отколкото треба, че те 
могатъ, ако искатъ да си останатъ невежи, като селяни и 
простаци. Това направи такова впечатление върху детето, 
щото то започна само да иска да се учи. Отиваше само да 
търси майка си, за да му зададе урокъ и не оставяше слу
гинята на мира, докато тя не го изслуша да си каже урока. 
Азъ не се съмнявамъ, че некой подобенъ на тоя начинъ би 
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могълъ да се употреби и съ други деца и когато веднажъ 
се изследва техния темпераментъ, могатъ да имъ се внушатъ 
известни мисли, които биха ги разположили да желаятъ отъ 
само себе си да ги учатъ и да се залавятъ за книгата като- 
единъ видъ игра или забавление. Но тогава, както вече ка- 
захъ, заниманието не треба да се полага като длъжность, 
или да се създава отъ него прйдметъ за досада. Можете да 
употр-Ьоите зарове и играчки съ букви, написани върху тЬхъ, 
за да изучатъ децата азбуката, кога играятъ; и двадесеть 
други начина могатъ да се изнамЪрятъ, които, приспособени 
къмъ особения характеръ на децата, биха могли да напра- 
вятъ този видъ учение единъ видъ игра за тЬхъ.

§ 149. Съ помощьта на такава невинна измама можемъ 
да накараме децата да знаятъ буквите и да се научатъ да 
четатъ, безъ да подозиратъ, че то е нещо друго, като се 
забавяватъ съ туй, за което другите ядатъ бой. Не требва 
да се налага на децата нищо, което прилича на работа, или 
на нещо сериозно; нито умовете имъ, нито телата имъ мо
гатъ да понесатъ такова нещо. То поврежда зрдавието имъ 
и, защото съ сила имъ тикатъ книгитЪ въ ржц^т^, на една 
възрастъ, която е неприятель на вс-Ько притеснение, то .по- 
вечето отъ тЬхъ намразяватъ книгите си и придобиватъ къмъ 
учението умраза, която трае презъ целия имъ животъ отпосле. 
То прилича на единъ видъ пресищане, което оставя следъ 
себе си отвращение, що нищо отпосле не може да премахне.

§ 150. Азъ си помислихъ, прочее, че ако се 
приспособятъ за тази цель детските игри, а не както сж 
сега безцелни, то би било възможно да се изнамерятъ сред
ства да се научатъ децата да четатъ, безъ да мислятъ 
че правятъ друго нещо, а само че играятъ. Напримеръ, 
може да се направи една топка отъ слонова кость, като 
■оная съ която си служатъ при лотарията въ ВоуаЮак1) съ 
тридесеть и две страни или по-добре двадесеть и четири или 
■двадесеть и петь, и върху неколко отъ тези страни да се за
лепи буквата А, върху неколко други буквата В, върху други

I) и т. н. Азъ бихъ желалъ да се започнеше само съ 
тези . четири букви или дори само съ две и, когато детето се 
запознае съ техъ добре, да се прибави друга и т. в., до-

; 1) КоуакОак (Царски джбъ) — название на единъ лотариенъ домъ
времето на Карла II. БЪл. пр.
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като на всЬка страна се тури по една буква и се изпълни 
цялата азбука. Добре би било нйкой други да играе съ тази 
топка пр^дъ детето и да се направи условие, че оня печали 
който хвърли наприм^ръ едно А или Б, както съ заровете 
хвърлятъ 5 или 6. Играйте на тази игра пр^дъ детето, но 
не го карайте да взима участие въ нея, за да не би да си 
помисли че това е работа. Добре би било да му се даде 
да разбере, че това е игра само за възрастни хора, и азъ 
не се съмнявамъ, че тогава то ще започне да иска само да 
играе. И за да има по-гол^ма причина да мисли, че това е 
игра, на която само отъ време на време по-милость го до- 
пущате, имайте грижата, щомъ си свършите играта, да 
скриете топката на сигурно место, за да не може да я на
мери и, следователно, да не й се насити, както се насища 
на всйко нещо, което е на разположението му.

§ 151. Най-после, за да се поддържа интересътъ му къмъ 
тази игра, дайте му да разбере, че тя е игра за по-възра
стни отъ него хора и когато съ това средство то научи 
буквите, бихте могли, като ги заместите съ срички, да го 
научите и да чете, безъ да се е усетило какъ е могло то
ва да стане и безъ това да му е привлекло некое мъм
рене, или причинило некоя ммка, а особено безъ да е на
мразило книгите, поради лошите обноски съ пего заради 
техъ. Децата, ако ги наблюдавате добре, си задаватъ извън
редни големи трудове, за да научатъ некакви игри, които, 
ако имъ се наложатъ, биха намразили, поради туй, че имъ 
се налагатъ като длъжность и работа. Азъ познавамъ единъ 
много знатенъ човекъ, (заслужващъ големо почитание, не 
толкова поради високото си положение и рождение, колкото 
то поради ученостьта си и добродетелите си), който зале- 
пилъ шестьте гласни букви, (тъй като въ нашия езикъ У 
р гласна буква), върху шестьте страни на единъ заръ и 
останалите осемнадесеть съгласни върху страните на три други 
зара, направилъ отъ това една играчка за децата си по та- 
къвъ начинъ, щото което отъ те.хъ хвърли най-много думи 
при всЬко хвърляне съ четирите зара печели; съ туй сред
ство най-възрастното момче, още малко дете, се научило да 
срича съ най-голема ревность, безъ да е било нито веднажъ 
смъмрювано или принуждавано.

§ 152. Азъ виждахъ малки момичета, които се упраж
няваха цели часове и употребяваха извъпреденъ трудъ, за да 
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научатъ добре играта „ШЪзюпе,“*)  както тЪ я наричаха. 
Докато ги гледахъ, мина ми пр-бзъ ума, че би трйбало 
само малко изкуство, за да може всичката тази т-Ьхна дйя- 
телность да послужи за нЪкое по-полезно за тЪхъ занимание. 
И, струва ми се, че ако това не е така, то грешката треба 
да се отдаде па небр&кностьта па по-старите. Децата см 
много по малко разположени къмъ лйность, отколкото по-въз
растните, и възраснитЬ см виновни за туй, ако една часть 
отъ тази жива дЬтелность у децата, не е била приспособе
на за полезни неща, които могатъ изобщо да станатъ тол
кова привлекателни за децата, колкото и ония, съ които те 
обикновено се занимаватъ, стига само възрастните да бж- 
деха наполовина толкова деятелни да имъ покажатъ пжтя, 
колкото тези малки маймуни сж способни да го следватъ. 
Предполагамъ, че некой си уменъ португалецъ некога треба 
да е въвелъ това въ мода за децата въ Португалия, дето, 
както се научавамъ, децата толкова силно се стремятъ да 
учатъ, да чегатъ и пишатъ, щото не е възможно да ги въз- 
държишъ. Сжщо така и въ некой места на Франция те се 
учатъ едно друго още отъ малки да пеятъ и да танцуватъ.

§ 153. Буквите, които треба да се залепятъ върху стра
ните на заровете или многогранниците, добре би било отна
чало да бждатъ оукви отъ формата на една библия ш Го1ю, 
безъ да се смесватъ никакви главни букви. Щомъ детето се 
нау чи да чете това, което е отпечатано съ такива букви, не 
ще му треба твърде много време, за да научи и главните; 
отначало не треба да се претрупва съ разнообразни букви. 
Съ този видъ зарове, бихте могли да направите една 
игра подобна на оная въ ЕоуаЮак, което ще внесе разно
образие въ работата и да накарате децата да играятъ на 
тази игра на ябълки, череши и пр.

§ 154. Освенъ тия и двадесетина други игри, все съ 
букви, могатъ да се изнамерятъ, стига тези които приематъ 
гози методъ да го направятъ. Но четиригЬ гор^поменати 
зара, мисля, сж най-лесна и ,полезна работа, щото едва ли 
има нужда да се измислюва друго нйщо.

§ 155. Това е всичко, което имамъ да кажа върху ме- 
тодитЬ за четене, ала незаоравяите, че не тр^ба да принуж-
________ _______ «

Така наречената у насъ „петь’камъчета,‘ която се състои въ под
хвърлянето на горЪ единъ камъкъ, за да се повдигне другъ отъ земята до
като подхвърления се улови. ? Б+л пп ’ д
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давате децата да учатъ насила, нито пъкъ да имъ се кара
те за това. Подмамете детето къмъ това съ некоя хитрость, 
ако можете, но не правете работата задължителна за него. По- 
добре би било една година по-късно да се научи да чете, от- 
колкото съ притеснение да го излагате да почуствува отвра
щение къмъ учението. Ако имате за нещо да му се карате, 
нека това бъде за неща по-важни, дйто се касае за правда 
и нравствено благородство, но не го измъчвайте за азбу
ката. Употребете изкуството си, за да подчините волята му 
на разума, научете го да обича репутацията си, да цени 
достойнството си и да се бои отъ презрението на другите, 

•особено отъ вашето и отъ онова на майка си, и всичко 
друго ще се постигне лесно и отъ само себе си. Ако обаче ис
кате да достигнете този резултатъ, не треба, споредъ мене, да 
измъчвате детето и да го отрупвате съ правила за маловаж
ни работи, нито пъкъ да го порицавате за легки погрешки 
и дори за такива, които другите броятъ за големи. Но 
върху този предметъ говорихъ вече доста.

§ 156. Когато детето, благодарение на тези привлека
телни методи, се научи да чете, турете въ ръцете му некоя 
приятна книга, отговаряща на способностите му, книга въ 
която то може да намери интересни за него работи, които 

.да го възнаградятъ за труда му по четене. Внимавайте, оба
че, да не бъде книгата такава, която да му напълни глава
та съ безполезни дреболии или да посади въ него началата 
на порока и глупостьта. Азъ мисля, че за тази цель Езо- 
повите басни могатъ да послужатъ най-добре, понеже съ- 
държатъ приказки, които могатъ да доставятъ удоволствие и 
развлечение на детето, па дори и да предизвикатъ полезни 
размишления за единъ възрастенъ. Ако детето запомни тези 
историйки презъ целия си животъ, то нема да се разкайва 
отпосле, когато му дойдатъ наумъ посредъ зрелите му ми
сли и сериозни занятия. Ако неговиятъ Езопъ съдържа още и 
илюстрации, това ще го забавява още повече и ще го 
насръдчи да чете, стига само тия илюстрации да бъдатъ отъ 
естество да умножаватъ познанията му. Децата напраздно и 
•безъ никакъвъ интересъ слушатъ да се говори за видими 
предмети, за които те нематъ никакви представяй, а 
между това всички представи за конкретни предмети не- 
могатъ да се добиятъ отъ думи, а се добиватъ отъ самите
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предмети, или пъкъ отъ тЬхнитЬ изображения. Ето защо азъ 
мисля, че щомъ детето започне да срича, треба да му се 
даватъ въ ржцете колкото се може повече картини на жи
вотни съ имената имъ напечатани на тЬхъ. Това ще го на
кара да чете и въ сжщото време ще му достави случай да 
задава разни въпроси и по тоя начинъ да добие повече по
знания. Английската книга „ВеупагЗ Ше Рох“*)  може тъй 
сжщо, струва ми се, да послужи за сжщата щЬль. Ако ония, 
които се вамиратъ около детето, му говорятъ често за при
казките, които то е прочело и го слушатъ да имъ ги раз
казва, то това, осв^нъ другите предимства, ще предаде още 
едно ново насръдчение и удоволствие къмъ четене, когато то 
види, че намира у техъ приятность и полза. Тези способи 
сж съвършено пренебрегнати въ обикновения методъ и на 
децата треба твърде много време, доде да намерятъ удо
волствие и полза въ четенето, тъй щото те се залавятъ да 
четатъ само за туй, защото го сметатъ за модно забавление, 
или пъкъ гледатъ на него като на безполезно нещо.

§ 157. За детето е необходимо да научи наизустъ мо
литвата Господня, Символа на верата и десетьте заповеди. 
Това обаче не треба да става, като ги чете въ читанката си, 
но да ги научи чрезъ разказъ отъ други, дори преди да се 
научи да чете. Учението наизусть и четенето сж две отдел
ни неща, които не треба да се смесватъ, за да не би ед
ното да повреди на другото. Четенето треба да причи
нява на детето колкото се може по-малко трудъ и досада.

Незнамъ дали има на английски езикъ и други книги 
отъ рода на ония, които вече споменахъ и които биха могли 
да възбудятъ интересъ у децата, като ги накаратъ да четатъ, 
но съмъ разположевъ да вервамъ, че, понеже децата 
изобщо сж подложени на училищните методи, дето се упо
требява боя като принудително срЬдство и дето не се ста- 
раятъ да ги привлекатъ на работа чрезъ приятность, то по
лезните книги отъ този родъ, размесени съ купища отъ дру

*) Рейнардъ—Лисицата, английско подражание на знаменитата алего- 
рическа поема, която подъ разни форми въ Франция и Германия придоби 
голЪмъ успЪхъ въ срфднитЪ векове. Тая книга бЪше една сатира върху чо
вешкия животъ и феодализъма. Тя се е явила още въ XI. ст., но много отпеча- 
таци сж се появили и по-късно. Героятъ на поемата се нарича Рейнардъ; той 
е билъ символъ на хитрость, измама и ловкость. Отъ нея е произлязла и 
френската дума гепагд=лисица. Бел. пр.
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ги глупави книги, каквито има въ изобилие, сж имали до
сега лошото щастие да не бждатъ забележени. Доколкото 
знамъ, досега не е била употребена ни една книга отъ 
този родъ, освенъ буквара, читанката, псалтира, новиа за- 
в^тъ и Библиата.

§ 158. Колкото се касае до Библиата, отъ коато обик
новено се ползуватъ, за да упражнаватъ децата на четене, 
миела, че безразборното й четене, макаръ и на глави, 
както те идатъ една следъ друга, е далечъ отъ да бжде за 
въ полза на децата, било за наставлениа въ началата на 
религиата, а наопаки, е, може би, едно отъ най-лошите 
средства за постигане па тази цель. Защото, какво удовол
ствие или насръдчение може да бжде за едно дете да се 
упражнава въ четене на една.книга, въ коато има толкова 
места, които то съвсемъ не разбира. Колко малко сж до- 
стжпни за разбирането на детето законите на Мойсеа, Пе- 
сеньта на песните, Пророчествата въ Стариа Заветъ или 
Посланиата и Откровениата въ Новиа? Дори и четирите Еванге- 
лиа съ Деаниата на апостолите, които еж по-лесни за разби
ране, все пакъ, вземени изобщо, превишаватъ умствениа уро- 
венъ на децата. Приемамъ, че принципите на религиата 
треба да бждатъ черпани отъ тези книги и отъ самите думи 
на Св. Писание, ала нищо друго не треба да се дава на 
едно дете, освенъ онова, което е достжпно за него и съ- 
ответствува. на неговото разбиране и понатие. Но това е 
много далечъ още до целото прочитане на Библиата и то 
само съ цель да се научи детето да чете. Какъвъ чуденъ 
хаосъ отъ мисли треба да съдържа мозъкът. на едно дете, 
дори , ако предположимъ, че то е способно на тази • си въз- 
расть да има определени мисли върху религиата, когато то 
и въ, най-нежната си още възрасть, е прочело всичките ча
сти на Библиата безразлично, като Слово Божие, безъ да 
прави между техъ некакво различие! Азъ съмъ наклоненъ 
да вервамъ, че именно това е причината, дето некои хора 
никога въ живота си не сж имали асни и точни понятна 
за религиата.

§ 159. И сега, щомъ се докоснахъ случайно до този 
въпросъ, позволете ми да ви кажа, че въ Св. Писание има 
некои места, които сж сгодни да се туратъ въ ржцете на 
едно дете, за да го привлечемъ къмъ четене. Такива сж, на-
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примеръ, Историята на Иосифа и братята му, на Давида и 
Голията, на Давида и Ионатана и други още, които детето 
ои могло да чете за свое назидание. Такива сж още думите: 
„Правете на другите онова, което бихте желали да правятъ 
и тЬ ва васъ,“ и още нгЬкои други лесни и прости морални 
правила, които при умелъ изборъ могатъ често да се упо
требявате, било за упражнение въ четене, било за нази
дание. Нека ги четемъ често, докогато тЬ дълбоко се 
запечататъ въ ума имъ и тогава, когато впоследствие умътъ 
на детето узрее, за да може да ги разбира, нека му се 
представяте при удобни случаи като безспорни и свещени 
правила въ живота му и делата му. Безразборното обаче че
тене на всичките части на Св. Писание е твърде неуместно, 
мисля, за деца, докато те не сж се запознали съ най-про
стите нейни основни части и не сж придобили общо 
понятие за онова, въ което треба главно да верватъ и да 
практикуватъ. Гези неща, впрочемъ, треба да научатъ 
отъ самите думи на Св. Писание, а не въ оная форма, въ 
която ги изразяватъ хора, предвзети съ разни системи и 
аналогии, и които имъ натрапватъ своето тълкувание. За да 
избегне тая несгода Д-ръ Уортингтонъ е съставилъ единъ 
катихизисъ, въ който всичките отговори сж вземени отъ 
точните думи на Св. Писание. Той е далъ единъ добъръ 
примеръ и такава здрава форма на думите, щото никой хри- 
стиянинъ не може да възрази, че не е негова длъжность да 
накара детето си да го изучи. Щомъ детето научи Господ
ната молитва, Символа на верата и десетьте заповеди, треба 
да му се задава по единъ въпросъ отъ този катихизисъ всеки 
день или всека седмица, каквито то е способно да разбира 
и запомня. Когато научи добре наизусть този катихизисъ, 
щото лесно и изведнажъ да отговаря на кой и да е въпросъ 
отъ целата книга, ще бжде тогава полезно да изучи и дру
гите назидателни изречения, находещи се тукъ-таме изъ 
Библията. Това ще бжде едно отъ най-подходещите упраж
нения за неговата паметь и -въ сжщото време ще му даде 
ржководещи начала за поведение презъ целия му животъ.

Писане. ‘ ч
§ 160. Щомъ детето се научи да чете добре английски, 

време е да се пристжпи къмъ писане. Тукъ първото нещо, 
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ва което то треба да се научи, е да държи перото си пра
вилно и, докато не усвои напълно това изкуство, да му 
се не позволява да пише съ него на книга. Защото не само 
децата; но всеки, който иска да направи шЬщо добре, не- 
треба да се залавя на всичко изведнажъ, нито пъкъ да иска, 
да усъвършенствува въ сжщото време и двете части на ра
ботата, когато има възможность да се отд^лятъ. Азъ ми
сля, че италиянскиятъ начинъ за държане перото между па
леца и показателя е най-добриятъ отъ всички. Но върху тая 
точка треба да се посъветвате съ некой добъръ учи- 
тель по писане или некой другъ човйкъ, който умее да пише 
добре и бърже. Когато детето се научи да държи перото 
добре, следното нещо е да знае какъ да поставя листа, 
за писане и да си държи ржката и телото правилно. Когато- 
то усвои всичко това, то начинътъ да го научите да пише- 
безъ голема мака е да вземете една дъска съ гравирани 
върху й букви, съ почеркъ, какъвто най-предпочитате; съ 
условие обаче, не забравяйте това, щото тези букви да бж- 
датъ малко по-големи, отколкото ония съ които то ще си 
служи обикновено при писане, зашото всекой естествено 
започва постепенно да пише по-дребно, отколкото най-на- 
предъ се е училъ да пише, а никога по-едро. Отъ така гра
вираната дъска извадете съ червено мастило неколко отпе
чатъци върху хубава хартия за писане и нека детето да ги 
преповтори отгоре съ черно мастило. По такъвъ начинъ, 
неговата ржка ще привикне да изображава тези букви, стига, 
само да му се покаже отде да започва и какъ да си кара 
ржката при писането на всека буква. Щомъ може да вър
ши това добре, накарайте го да пише на чиста книга и така 
то лесно ще се научи на оня почеркъ, който вамъ се нрави.

Рисуване.
§ 161. Когато детето започне да пише добре и скоро,, 

ще бжде, мисля, уместно не само да продължава да си 
упражнява ржката, но да подобри сжщо почерка си чрезъ. 
рисуване, нещо твърде полезно за единъ джентлменъ въ. 
разни случаи, а особено въ време на пхтуване. Рисуването 
ще му помогне да изобрази съ неколко добре схванати чер
ти онова, що не би могло да представи, да направи по-
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нятно върху цйлъ листъ книга съ писане. Колко сгради чо- 
в1>къ може да види, колко машини и костюми да срещне, 
понятието за които може добре да се запомни и съобщи само 
съ малко умение по рисувание, когато пъкъ тези спомени 
рискуватъ често да бждатъ изгубени, или най-малко да бж- 
датъ неточно представени, ако се задоволи да ги описва съ 
думи, колкото и да ожде точно описанието! Не искамъ да 
кажа, че синъ ви трЬба да бжде съвършенъ художникъ, за- 
щото да се придобие това изкуство, дори и посредствено, 
изисква се повече време отколкото единъ джентлменъ може 
да отдели отъ други занятия, на които важностьта е по-го- 
лема. Азъ мисля, обаче, че той може въ малко време да 
придобие въ изкуството на перспективата и на рисуването 
всичко, що му трЬба, за да може да представи доста снос
но върху хартия всички предмети, що е видЬлъ, освенъ чо
вешкото лице, а особено, ако у него има естествена дарба 
за това; но тамъ, дето тази дарба липсва, по-добре би било, 
освенъ ако се касае за неща абсолютно необходими, да се 
остави детето спокойно, отколкото да се измжчва безполезно. 
За рисуването, както и за всички други неща, които не сж 
абсолютно необходими, правилото е: „N11111 1пуНа Мшегуа“*).

Стенография.
1-о. Стенографията е изкуство, което, както чувамъ, е 

известно само въ Англия, заслужава, може би, да бжде изу
чено, както за бързина, когато човекъ не иска да забрави 
нещо, така и да скрие онова, което не иска всеки да знае. 
И наистина, когато човекъ изучи общите правила на това 
изкуство, той може по желание да ги приспособява за своя 
цель и да въведе въ техъ съкращения съобразно съ рабо
тата, която му предстои. Методътъ на г-на Ричъ, струва ми 
сс, е най-доориятъ отъ всички ония, които азъ съмъ вид^лъ 
досега. Мисля, обаче, че всекой, който познава и приспо
собява добре правилата на. граматиката, би могълъ да на
прави този методъ и по-лесенъ и по-кжсъ. Не трйба, впро- 
чемъ, да бързаме да учимъ детето на този кжсъ начинъ за. 
писане и нема нужда да бързаме да търсимъ учитель за него. 
Ще пмау достатъчно време да се направи това, ' щомъ се 

*) Не правете нищо, за което не сж ви надарили боговетЪ, т. е. про- 
тивъ природата. БЪл. пр.
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представи отъ само себе н^кой благоприятенъ случай и 
щомъ ржката му привикне да пише правилно, хубаво и скоро. 
Момчетата иматъ малко нужда отъ стенография и не треба 
никакъ да се занимаватъ съ нея, докато не се научатъ да 
пишатъ съвършено добре и не придобиятъ, така да се каже, 
пълна опитность за това.

Френски езикъ.

§ 162. Щомъ детето се научи да говори добре англий
ски, време е да почне да му се предава н^кой другъ езикъ. 
Никой не се съмнява, че този езикъ треба да бжде френски. 
Причината на това е, че у насъ хората сж привикнали на 
правилния методъ за изучване на този езикъ, който се съ
стои да се каратъ децата да говорятъ френски при всЪкой 
разговоръ, а не чрйзъ граматически правила. Децата биха 
могли сжщо да се научатъ твърде лесно и латински, 
ако би учительтъ да се намира постоянно при тгЬхъ, да имъ 
не говори на другъ езикъ, освйнъ на латински и да ги кара 
да му отговарятъ пакъ на сжщия. Но понеже французскиятъ 
езикъ е единъ отъ живите езици, който се употребява по
вече за говорене, то требало би да се започне съ него, за 
да могатъ органите на говора, докато сж още гъвкави, да 
се приучатъ да изговарятъ добре звуковете на този езикъ и 
да привикнатъ на френското произношение добре, което нещо 
става толкова по-мжчно, колкото повече се отлага.

Латински езикъ.
§ 163. Щомъ детето се научи да говори и пише добре 

френски, което по този методъ става обикновено въ година 
или две, треба да се пристжпи къмъ изучването на латин
ски. Чудно е, защо родителите, щомъ веднажъ сж напра
вили опитъ съ френски, не искатъ да допуснатъ, че би могълъ 
да се изучи по сжщия начинъ и латинския, т. е. чрезъ го
ворене и четене. Треба само да се внимава, щото, когато 
детето изучва тези чужди езици, като говори и чете съ учи
теля си само на техъ, да не би да забрави да чете английски, 
а това може да се постигне съ съдействието било на майка 
му, било на некой другъ, който треба да го кара всеки день
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да прочита нгЬкои отбрани места отъ Св. Писание или отъ- 
друга н^коя английска книга.

§ 164. Азъ гледамъ на латинския езикъ, като абсолютна 
необходимъ за единъ джентлменъ; и наистина, обичаятъ, 
който преодолява върху всичко е създалъ отъ този езикъ 
такъва съществена часть на възпитанието, щото дори и 
онези деца, които следъ излизането си отъ училището нема 
да иматъ нищо оощо презъ целия си животъ съ латинския 
езикъ, съ принудени да се излагатъ за него на бой и на- 
праздно да губятъ толкова часа отъ драгоценното си вре
ме- Може ли да оъде нещо по-смешно отъ туй, щото' 
единъ баща да си прахосва парите и времето на сина си 
за изучване езика на древните римляни, когато той го тъкми 
за некое търговско поприще, въ което, немайки никаква 
нужда отъ този езикъ, синъ му не може да не забрави мал
кото онова, което е научилъ въ училището и къмъ което— 
обзалагамъ се въ десеть случая срещу единъ — той непре
менно храни отвращение, вследствие на мъките, що е из- 
търпелъ въ време на изучването му? Можемъ ли да си 
прЬдставимъ подобно нещо, ако немахме предъ себе си при
мери на всека крачка: едно дете да бъде принудено да 
изучава елементите на единъ езикъ, съ който не ще има 
никога да си служи въ бъдещето си поприще и да прене- 
бре1ва презъ това време знания, които съ най-много ценни 
въ всичките условия на живота, които съ даже абсолютно 
необходими въ всичките условия на живота и въ повечето 
професии, а именно, добъръ почеркъ и правилно държане на 
сметките си? При всичко обаче, че тези качества, тъй не
обходими въ търговията, промишленностьта и изобщо въ. 
всичките занятия на живота, твърде редко или никога не се 
учатъ въ граматическите училища, то не само хора съ ви
соко положение изпращатъ по-младите си синове, предназ
начени за търговци, но дори и търговците и чифликчиите 
пращатъ тамъ децата си, макаръ да нематъ нито намерение, 
нито възможность да ги правятъ хора на науката. Ако ги 
попитате, защо вършатъ това, това питане ще имъ се ви
ди .тъй странно, както ако бихте ги попитали, защо ходятъ. 
въ цръква. Обичаятъ замества въ случая разума и дотолкова 
е осветилъ този методъ въ главите на онези, които сметатъ 
обичая за разумъ, щото те го спазватъ почти като ре- 
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лигиозенъ обредъ, като че ли децата имъ не биха могли да 
добиятъ православно възпитание, ако не сж у-чили грамати
ката на ИПу *).

§ 165. Но, макаръ че латинскиятъ езикъ е необходимъ 
за некой деца и се смета такъвъ за други, за които въ 
сжщность той е съвсЬмъ безполезенъ, то, въ всеки случай, 
истината е, че методътъ, който се употребява въ училищата 
за неговото изучване, не е такъвъ, какъвто. по мое мнение, 
тр^бало би да бжде и слйдъ като съмъ размислилъ върху 
него, не мога да го препоржчамъ. Доводите противъ този 
методъ сж толкова очевидни и неоспорими, та сж нака
рали некой си просветени родители да напуснатъ обикно- 
венния пжть не безъ успехъ, макаръ, че методътъ, съ който 
те сж заменили първиятъ, да не е тъкмо такъвъ, какъвто 
азъ мисля да е най-лесниятъ и който се свежда въ следното: 
да не се безпокои никакъ детето съ граматика, но да се 
изучва латински тъй, както се изучва и английски, посред- 
ствомъ говорене, безъ да се претоварва съ никакви прави
ла. И ако размислите върху това, ще видите, че латин
ския езикъ не е по-чуждъ за ученика, отколкото английския 
за едно току що родено дете. А пъкъ при все това то на- 
учва английския безъ учители, правила и граматика. Сжщо 
така би научило и латинския, както го е научилъ и самъ 
Цицеронъ, стига да има при него винаги некой, който би 
му говорилъ на този езикъ. И когато ние тъй често виж
даме французойки да научаватъ английски момичета да го- 
ворятъ и четатъ правилно френски въ година или две, безъ 
да прибегватъ до граматически правила или друго нещо, 
освенъ до говорене на този езикъ, азъ не мога да се начудя, 
защо родителите пренебрегватъ да приложатъ за синовете 
си сжщия методъ и защо сметатъ синовете си по-тжпи или 
по неспособни отъ дъщерите си.

§ 166. Ако, следователно, намерите некой човекъ, 
който да говори добре латински и да стои винаги при сина 
ви, като разговаря съ него все на този езикъ и не му поз
волява да говори и чете друго нещо, то ще намерите

1) Латинска граматика, която е била класическа въ Англия въ врЪмето 
на Джонъ Локка; заглавието й е било „В г е V 1 8 8 1 гп а 1 п 8 Ш и Н о зей 
гаНо §гатшаНсе8 со^позсеп И- Лили е билъ роденъ въ Англия 
въ 1468, а умрЪлъ въ 1523 г. Б. пр.
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истинския и вЬрния методъ, който предлагамъ, не са
мо като най-лесенъ и най-добъръ съ помощьта на който 
едно дЬте би могло безъ мжка и мъмрене да научи единъ 
езикъ, за който езикъ другите се излагатъ на бой въ учи
лището въ продължение на шесть или седемь години, а още 
и като такъвъ, съ който въ сжщото време бихте могли 
да образувате ума му и маниерите му и да го упътите къмъ 
разни науки, като география, астрономия, хронология, ана
томия, безъ да смитаме нЬкои части отъ историята и изобщо 
къмъ всички ония конкретни познания, които подпадатъ подъ 
чувствата и които едва ли изискватъ нещо повече отъ па- 
меть. И наистина, ако искаме да вървимъ по единъ прави- 
ленъ пжтъ въ нашите занятия, требва именно отъ това 
да започнемъ. Въ тези познания треба да положимъ осно
вите на възпитанието, а не въ ония абстрактни понятия 
на логиката и матефизиката, които способствуватъ повече да 
забавяватъ, отколкото да обогатяватъ ума въ първото му 
усилие да придобива знание. Когато младежите въ про
дължение на неколко време напълнятъ главите си съ та
кива отвлечени умозрения безъ полза и успехъ, каквито сж 
очаквали отъ техъ, то те започватъ да добиватъ лошо мне
ние за науката или пъкъ за себе си. У техъ се появява 
наклонность да напущатъ занятието си и да захвърлятъ кни
гите си въ които, споредъ техъ, намиратъ само мжчни думи 
и безсмислени звукове, или пъкъ сж наклонни да дойдатъ до 
заключение, че ако и да съдържатъ истински познания, то 
сами те сж лишени отъ достатъчно интелигентность да ги 
разбератъ. Че това е така, мога да ви докажа съ соб
ствения си опитъ. Между другите познания, които единъ 
младъ джентлменъ требва да изучи по този методъ, когато 
въ сжщото това време неговите връстници сж напълно пре
дадени на изучването на латинския и други езици, мога 
да прибавя още и геометрията, защото познавамъ единъ 
младъ момъкъ, възпитанъ донекжде по този методъ, който 
още едва на тринадесетата- си година можеше да доказва 
разни Евклидови1) теореми.

• § 167. Ако обаче не може да се намери човекъ, който 
да говори латински и който да бжде въ състояние да учи

1) Евклидъ — знаменитъ гръцки геометрикъ. ЖивЪлъ въ Александрия, 
въ*  285-та година прЪди Христа. БЪл. пр.
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■сива ви на всичките тези познания и да го възпитава по
този методъ, най-доброто ще бъде да употребите другия ме
тодъ, който най-много се доближава до тоя, а именно да 
вземете некоя лесна и забавна книга, като наприм'Ьръ Езо- 
повите басни и да напитите английския преводъ, колкото 
■се може по-буквално и латинските думи, които отго- 
варятъ на всекоя отъ техъ, тъкмо една надъ друга. 
Накарайте детето да чете всеки день и много пъти на день 
този преводъ, докато започне да разоира дооре значе
нието на латинските думи. Минете тогава на друга некоя 
басня, докато то усвои съвършенно и нея, безъ да оста
вяте оная, която е вече научило, и я повтаряйте отъ време 
на време, за да я задържите въ паметьта му. Когато се 
научи да пише, накарайте го да преписва тези басни, което 
не само ще му помогне да упражни ръката си, но и ще му 
помогне да върви успешно и по латински. Тъй като този 
методъ е по несъвършенъ отъ оня, който се състои въ го
ворене латински, то ще бъде нуждно да го накарате да изучи 
:наизусть най-напредъ спрежението на глаголите, после 
склонението на съществителните имена и местоименията и 
по този начинъ да се запознае съ духа и особеностите на 
латинския езикъ, въ който значението на глаголите и имената 
се изменява не съ помощьта на префикси, както въ съвре
менните езици, а съ изменение на окончанията на разните 
думи. Повече отъ това, мисля, шЬма нужда да го учите 
по граматика, докато не бъде въ състояние да чете са
мостойно „Мтегуа“ отъ Санция съ забележките на 
Сциопия и Перизония 9.

Като учите децата по този начинъ, треба да внима
вате, щото кога децата срещатъ некоя мъчнотия, да не ги 
спирате и безпокоите, като ги карате да намиратъ сами из- 
ходъ отъ затруднението. Не имъ задавайте, напримеръ, въ
проси като следния: какъ прави именителенъ падежъ на еди- 

!) Минерва отъ- Санкций, която се появила е въ 1587. г. въ г. Сала- 
манкъ, е латинска граматика, забЪлЪжителна за оная епоха. Авторътъ й 
Санксъ или Санкций е прЪподавалъ гръцки и Риторика въ Саламанкския 
университетъ. Заглавието на граматиката му е: „М1пегуа зей де саи518 
1 1 п е и ае 1 а 11 п а е“ — Сциопий — германски философъ (1576—1649) и 11е- 
ризоний, професоръ по история и риторика въ Франкфуртъ (1651—1715), сж. 
препечатали и двамата въ увеличени издания Минервата на Санкция. Изда- 
нието на Перизоний, което датира отъ 1687. г. се е ^появило, когато Локъ 
е писалъ настоящата книга. _ БЪл. пр.
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коя дума, находеща се въ зададеното изречение, или пъкъ ~ 
що значи апГего, за да го наведете да си спомни значението- 
на аЪ8<-и1еге, когато гЪ не сх въ състояние да отговорят!, 
изведнажъ. Съ това ще изгубите само времето си на- 
праздно и ще ги смущавате, защото, когато децата се за- 
нимаватъ и сх предадени на работата съ всичкото си вни
мание, треба да се подържа въ техъ добро настроение и да 
се направи за гЪхъ всичко, колкото се може и по-лесно и 
по-приятно. Следователно, ако би се случило да се спхнатъ 
пр^дъ некоя трудность и искатъ да върватъ напрЬдъ, то по
могнете имъ изведнажъ да изл^затъ изъ затруднението, безъ 
всЬкакви порицания или мъмрения, като не забравяте, че 
резките и сурови обноски сх доказателство само на над- 
менность и раздразнителность отъ страна на учителя, който 
иска децата да разбиратъ изведнажъ и тъй добре всичко 
както него, когато той треба да знае че неговата работа е 
да втълпи въ техъ добри навици, а не да ги претрупва ядо
сано съ правила, които малко служатъ въ живота, или попе
ех съвсемъ безполезни за децата, които изведнажъ ги забра- 
вятъ. Не отричамъ, че въ ония науки, дето се изисква съ
ображение и упражнение на разехдъка, тоя методъ може по- 
некога да се изменява и да се задаватъ на децата разни 
задачи, съ цель да се развие у техъ изобретателность и да 
се приучи ума имъ да развива собствените си сили и остро
та въ разехждението. Азъ мисля, обаче, че това не треба 
да се прави съ твърде малки деца, кагато те започватъ за^ 
пръвъ пхть да изучватъ некоя наука, тъй като тогава за 
т^хъ всичко е еднакво мхчно, а пъкъ главното изкуство и 
цель на учителя е да направи всичко колкото се може по- 
лесно, за техъ а особено въ изучването на езиците треба най- 
много да се внимава да не затрудняваме децата, тъй като ези
ците се изучватъ съ помощьта на зубрене, практика и паметь,. 
и човекъ не може да говори на тЬхъ напълно правилно, до- 
като не забрави съвсемъ всичките граматически правила До- 
пущамъ, че понекога е необходимо да се изучи твърде внима
телно граматиката на единъ езикъ, но това е работа за единъ 
възр^стенъ човекъ, който иска да научи езика критически, 
а пъкъ съ това редко се занимаватъ други освенъ учените, 
по професия. Колкото се касае до единъ джентлменъ, всеки 
вервамъ ще се съгласи съ мене, че ако трйба той да изучи
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основателно н^кой езикъ, то този езикъ трЪба да бъде ма
терния, за да може да разбира съ най-голЪма точность ези- 
кътъ, съ който си служи постоянно.

Има още една причина, вследствие на която црепода- 
вателитЬ и учителите не трЬбва да създаватъ мъчнотии за 
учениците си, а наопаки, да изглаждатъ пътя имъ и съ 
готовность да имъ помогнатъ да вървятъ напредъ, щомъ ги 
видятъ. че се спъватъ. Тази причина е, че детскиятъ умъ е 
още слабъ, и обемътъ му е толкова ограниченъ, щото обик
новено не може да възприема повече отъ една мисъль на- 
веднажъ. Всека мисъль, която владее въ ума на детето, по
глъща вниманието му всецело за известно време, особено 
ако въ пея се намесва и известна сграсть. Огъ умението 
и изкуството на учителя зависи, прочее, да избави мозъка 
му отъ всички други мисли, преди да му даде нещо за из- 
учване и да пести местото за познанията, които иска да му 
втълпи, за да бъдатъ те възприети съ внимание и прилежа- 
ние, тъй като иначе те нема да оставятъ нуждното впе
чатление. Децата по природа съ предразположени къмъ раз- 
сеяность, и само новото нещо ги привлича; каквото ново имъ 
се представи, те искатъ веднага да се наслаждаватъ отъ не
го, но и също така скоро му се насищатъ. Те се уморяватъ 
скоро отъ еднообразието, а удоволствието за техъ се заклю
чава почти само въ промената и разнообразието. Да се гри- 
жимъ да съсредоточимъ летещите имъ мисли, значи, да 
противоречимъ на природните условия на техната възрасть. 
Дали това се дължи на темперамента на техния мозъкъ, или 
на живостьта и неустойчивостьта на животните имъ духове, 
върху които още умътъ не е придобилъ пълно господарство, 
вероятно е въ всеки случай, че е твърде мжчно нещо за 
детето да съсредоточи мислите си постоянно върху единъ и 
сжщъ предметъ. Продължително и непрекъснато внимание е 
най-мъчната работа, която може да се наложи на едно дете; 
оня, следователно, който иска отъ детето да прилежава, трб- 
ба да се грижи, преди всичко, да направи прЬдлагаемото 
занятие колкото се може по-приятно и благодарно, или поне 
да внимава да не намеси въ него некой неприятни или 
страшни мисли. Ако детето нема никаква наклонность къмъ 
книгите си и не намира никакво удоволствие въ техъ, не 
ореба да се чудимъ, че мислите му клонятъ постоянно да се 
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отвърнатъ отъ онова, отъ което то се отвращава и гледа да се 
забавява съ работи по-приятни, около които въображението' 
му се върти неотклонно.

Знамъ, че обикновениятъ методъ, съ който учителите 
се грижатъ да привлгЬкатъ вниманието на учениците си и 
да съсргЬдоточатъ мислите имъ върху пр^дстоеща работа, е 
мъмренето и наказанията, щомъ видятъ че см що-годе раз
сеяни. Това отнасяне обаче дава тъкмо обратния резултатъ. 
Гневните думи или удари отъ страна на учителя изпълватъ 
съ ужасъ и страхъ детето, и тези чувства завзематъ всич
ката му мисъль до такава степень, щото не остава место за 
други впечатления. Вервамъ, че всеки отъ моите четци, 
ще си спомни какво действие см произвеждали въ ума му 
силните или повелителни думи на родителите и учителите 
му и какъ см го те смущавали, че въ продължение на 
неколко минути да може едва да разбере какво му се гово
ри или какво той говори, какъ е изгубвалъ изведнажъ ниш
ката на своите мисли и е ставалъ неспособенъ да съсредо
точи вниманието си върху какво и да било нещо.

Разбира се, че родителите и възпитателите треба да 
закрепятъ и установятъ авторитета си у децата, поставени 
подъ техно ръководство, чрезъ чувствата на страхопочитание, 
посредствомъ които да ги управяватъ. Когато обаче те см 
вече добили такова надмощие надъ техъ, длъжни см да го 
употребяватъ съ крайна умереность и да не се обръщатъ въ 
плашила и да каратъ учениците си да треперятъ отъ техъ. 
Такава строгость може да направи управлението на децата, 
твърде лесно за възпитателите, но не принася никаква пол
за на последните. Не е възможно детето да научи нещо, до- 
като мислите му см завзети и смутени отъ некоя страсть, а. 
особено отъ страхъ, който произвежда най-силно впечатле
ние надъ неговата още нежна и слаба душа. Подържайте 
душата на детето въ приятно и спокойно настроение, ако 
искате да се ползва то отъ вашите наставления или да при
добие нови познания. Толкова е невъзможно да начъртаешъ 
правилни знакове върху единъ треперещъ умъ, както е не
възможно да се направи това и върху трепереща книга.

Големото изкуство на учителя е да добие и да подър
жа вниманието на ученика си; съ това внимание той е си- 
гуренъ да напредва толкова бърже, колкото позволяватъ спо- 
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собноститЬ на ученика му, а безъ вея всичкото му залага
не и кр^скане ще отиде напразно. За да накара ученика си 
да внимава, той треба да го накара да разбере, доколкото 
това е възможно, ползата отъ това, що му преподава и 
да му покаже чр^зъ успехите, що е вече направилъ, че 
сега може да върши това, което не е могълъ по-рано и че 
е придобилъ знания, които му даватъ известна власть и ре
ални предимства вадъ ония, които сж останали още невежи. 
Къмъ това той треба да прибави кротость въ всичките си 
наставления и съ известна нежность въ всичките си обноски 
да накара детето да почувствува, че го обича и че има пред- 
видъ само неговото добро. Това е единственното средство да 
се придобие въ замена любовьта на детето, да се накара 
да слуша уроците на учителя си и да обикне онова, на 
което той го учп.

Единствениятъ порокъ, който заслужва сурово и повели
телно отнасяне, е упоритостьта. Всички други недостатъци 
треба да се изправяватъ по мегкъ начинъ. Думи насръд- 
чителни и пълни съ доброта ще подействуватъ по-добре 
и по-ефективно върху единъ възприемчивъ умъ и дори ще 
предупредятъ голема часть отъ онова упорство, което суро
вото и повелително отнасяне често произвежда върху добре 
настроените оть природата души. Истина е, че упорството и 
волните небрежности треба да бждатъ обуздани по какъвто 
и да било начинъ, дори ако ще би и съ бой; азъ съмъ 
обаче наклоненъ да вервамъ, че упорството у учениците е 
често резултатъ отъ лошото настроение на възпитателя и че 
повечето деца редко биха заслужили бой, ако безполезна
та и неуместна строгость не бе развила лошите имъ на
клонности, като имъ внушава отвращение къмъ учителя и 
къмъ всичко, що иде отъ него.

Невнимателностьта, разсеяностьта, непостоянството и 
подвижностьта на мислите сх естествените недостатъци на 
децата. Когато, следователно, въ техъ не се проявява умиш
лено намерение, то за тези недостатъци треба да имъ се 
говори съ кротость и да се разчита на времето, за да може 
да се победятъ. Ако всеко отклонение отъ този родъ заставя 
учителя да се гневи и вика, то случаите за мъмрене и на
казание ще се представятъ толкова често, щото той ще вну
шава на учениците си постояненъ ужасъ и тревога, а това 
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ще бмде достатъчно да спъва техния усп^хъ въ уроците и 
да направи безплодни всичките негови методи на преподаване.

Нека, прочее, учительтъ се ползува съ умереность отъ 
страха, що е внушилъ, като проявява постоянно нежность 
и доброта въ работата, така щото любовьта имъ къмъ него 
да ги подбужда къмъ изпьлнение на техните длъжности и 
да ги предразполага да се подчиняватъ съ удоволствие на за
поведите му. При такова условие, дЬцата ще намиратъ при- 
ятность да се павъртатъ около възпитателя си; тЬ ще го 
слушатъ като приятель, който ги обича и се труди за тех- 
ното добро; умътъ имъ ще бмде свободенъ и спокоенъ, до- 
като см съ него, а това е единственото условие, за да мо- 
гатъ те да придобиватъ нови познания и да получатъ ония 
силни и трайни впечатления, безъ които всичко що те и учи
телите имъ вършатъ е изгубенъ трудъ, който въ резултатъ 
дава много неприятности срЬщу твърде малко полза.

§ 168. Когато детето придобие достатъчно познания по 
латински езикъ, посредствомъ гореказания начинъ на четене 
латинския текстъ, заедно съ английския преводъ подъ него, 
може да се отиде малко по-напредъ, като му се даде за че
тене некоя лесна латинска книга, като напримеръ, ,,Юсти- 
на“ или „Евтропия/’ а четенето и разбирането на тая кни
га да бмде по-малко отегчително и ммчно, нека си помогне 
ако иска съ английския прЬводъ. Въ дадения случай не треба 
да се страхуваме отъ възражението, че детето ще учи езика 
чр!зъ зубрене. И наистина, ако разгледаме това възражение, 
ще излЬзе, че то не говори никакъ противъ, а въ полза на 
изучването по този начинъ езика, тъй като езицитЬ трЬба 
да се учатъ именно чр4зъ рутина и единъ човЕкъ, който не 
говори английски или латински механически и тъй добрЗз, 
щото, мислейки за онова, което иска да каже, да намери 
изведнажъ подходещия изразъ и приличната конструкция, 
безъ да има нужда да мисли за граматически правила, не 
говори тЬзи езици, нито пъкъ ги владее добрЪ. И азъ бихъ 
помолилъ да ми се посочи н^кой езикъ, който би могълъ да 
се научи и. да се говори както тр^ба само съ помощьта на 
граматическите правила. ЕзицитЬ не см произведение нито 
на правила, нито на изкуство, а см създадени случайно и 
и отъ общата практика на’народа. Ония, които ги говорятъ 
добре, не следватъ друго правило, освенъ практиката и нема
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-защо да прибегватъ къмъ друго вещо, освйнъ до собствена
та си паметъ и до примера на ония, които говорятъ добре 
единъ или другъ езикъ. А пъкъ всичко това, съ други думи 
значи, да се говори механически.

Граматика.
Ще ме попита, може би, нйкой, дали тогава грамати

ката не служи за нещо? II дали ония, които сж положили 
толкова трудъ, за да подведатъ езика подъ известни правила, 
като сж писали толкова много за склонения и спрежения, за 
съглашения и синтаксисъ, сж работили напраздно и прила
гали знанията си безъ полза? Азъ не казвамъ това; грама
тиката сжщо така си има местото, но, струва ми се, че мога 
да твърдя, какво на нея се придава много по-голямо значение 
отколкото е нуждно и измжчватъ ония, които никакъ не се 
нуждаятъ отъ нея, искамъ да кажа, децата прйзъ оная имъ 
възрасть, въ която толкова много ги прйсилватъ въ грама
тическите училища.

Нема нищо по-очевидно отъ това, че е достатъчно да 
се научи единъ езикъ практически, за да могатъ се удо
влетвори изискванията на обикновените работи въ живота и 
нуждите на търговията. Примерътъ на високопоставени го
спожи, които сж прекарали времето си въ благовъзпитано 
общество, ни доказва че този простъ и естественъ методъ, 
■безъ ни най-малкото изучване или знание на граматиката, 
може да заведе до голема степень на вежливость и елеган- 
тность въ езика. Има дами, които не разбиратъ нищо отъ 
времена и наклонения, отъ причастия, наречия и предлози, 
а, при все това, говорятъ тъй правилно и чисто, да не кажа, 
като всекой селски учитель, тъй като съ това бихъ имъ на- 
правилъ лошъ комплиментъ, а като повечето благородни хора, 
що сж се учили по обикновените методи на граматическите 
училища. И така, граматиката, както виждате, може въ нЬкои 
случаи да се пренебрегне. Тогава въпросътъ се свежда въ 
туй: кой треба да учи граматика и кога? На тези въпроси 
азъ отговарямъ:

1-о.  Има хора, които изучаватъ езиците за житейските 
лужди въ обществото, за взаимно разменение на мислите си 
азъ обществения животъ, безъ некое по-нататъшно намерение.
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Отъ това гледище естествениятъ методъ за изучването на 
единъ езикъ чрйзъ разговоръ не само е достатъченъ, но и 
треба да се прЪдпочте предъ всякой другъ, защото е най- 
целесъобразенъ, най-кжсъ и най-простъ. Може, прочее, да се 
говори, че за ония, що искатъ да си служатъ съ езика, 
изучването на граматиката за такъва цйль не е нуждно. 
Това твърдение мнозина отъ моите читатели ще бждатъ при
нудени да приематъ, понеже разбиратъ какво искамъ да кажа, 
тъй като въ разговора си съ другите, те ги разбиратъ безъ 
да сх учили никога граматиката на английския езикъ, а това, 
пр^дполагамъ, е случая съ мнозинството отъ англича
ните, отъ които не знамъ дали има некой да е училъ ни
кога матерния си езикъ посредствомъ правила.

2-о.  Има други люде, на които главната работа въ този 
свйтъ е да си служатъ съ езика и перото. За гЪзи по
следните е удобно, ако не и необходимо, да знаятъ да го- 
ворятъ чисто и правилно, за да могатъ да внушаватъ ми
слите си въ ума на други хора по-лесно и съ по-голема 
сила. Поради тази причина, не е съвсемъ безразлично по 
какъвъ начинъ се изразява единъ джентлменъ, макаръ и речь- 
та му да се разбира отъ всекиго. Ето защо той треба да. 
изучава граматиката между другите средства за доброто го
ворене ; ала тази граматика треба да бхде собствената гра
матика на езика му,—на езика, съ който той борави посто
янно, за да може да разбира всичките тънкости на родния 
си говоръ и самъ да говори чисто, безъ да шокира ушите 
на своите събеседници съ солецизми и съ неприятни за ухо
то неправилности. За тази именно цель граматиката е нуждна, 
но само граматиката на собственния езикъ и за ония само, 
които искатъ да обработятъ речьта си и да усъвършенству- 
ватъ стила си.

Доколко треба да се грижи за това всеки джентлменъ, 
азъ оставямъ да се сжди отъ туйче за такива люде се смета 
твърде неприлично, когато не умеятъ да говорятъ правилно 
и да се изразяватъ точно, и джентлменъ, който има този 
недостатъкъ, навлича върху си обвинението, че е лошо въз- 
питанъ и че обноските му въ обществото не подобаватъ на 
званието му. Ако това е така, (а пъкъ азъ мисля че е), то 
чудно защо принуждаватъ младите джентлмени да изуча- 
ватъ граматиките на чуждите и мъртви езици, а нищо не 
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имъ казватъ за граматиките на собствения имъ езикъ; те 
дори не знаятъ, дали има подобно нещо и още по-малко, 
да ли сж длъжни да я изучаватъ. Никой не имъ е казалъ, че 
родниятъ имъ езикъ е достоенъ за техното внимание и изуч- 
ване, макаръ че го употребяватъ ежедневно и че много пати 
презъ живота имъ хората сждятъ за тЬхъ по изкуството или 
несржчностьта имъ да се изразяватъ по него. А между това 
каратъ ги да губятъ много време за изучване граматиките 
на ония езици, на които те вероятно едва ли некога ще 
говорятъ или пишатъ; или пъкъ, ако и да се случеше тако
ва нещо, то неправилностите и погрешните, които биха на
правили, могатъ да бждатъ извинителни. Ако некой китаецъ, 
би узналъ за тази система на обучение, наверно би си по- 
мислимъ, че всичките наши млади джентлмени сж предназ
начени да бждатъ учители и професори на мъртвите езици 
въ чужди страни, а не хора за работа въ собственото си 
отечество.

3-о  Има единъ трети видъ люде, които се занимаватъ 
съ два или три чужди мъртви езици (така наречени у насъ 
учени), като правятъ отъ техъ предметъ на своята специал- 
ность и се самооболщаватъ, че сж изкусни въ техъ. Не ще 
съмнение, че ония които искатъ да научатъ некой езикъ съ 
такава именно цель и желали биха да го владеятъ съ всич
ките му тънкости, трЬба внимателно да изучаватъ неговата 
граматика. Не бихъ желалъ думите ми да бждатъ изтълку- 
вани и да се взематъ въ смисъль, че азъ искамъ да намаля 
значението на латински и гръцки езици. Признавамъ, че те
зи езици сж много полезни и превъзходни и че въ тая часть 
на света човекъ не може да претендира на званието ученъ 
човекъ, ако не ги познава. Но онова знание, което единъ 
джентлменъ треба да извлече за своя полза отъ гръцките 
и римските писатели, може да го придобие, мисля, безъ да 
изучва граматиките на тези езици, а съ просто четене да 
сполучи да ги разбира достатъчно и доколкото му е по
требно. Ако треба по-късно и въ известни случаи да отиде 
по-далечъ, ако му е нуждно да изучи граматиката и тънко
стите на тези два езика, той ще може да реши самъ този 
въпросъ, когато ще му стане потребно да изучава некой 
въпросъ, който изисква подобно знание. Сега дохождамъ 
до другата часть на запитването, а именно, кога треба да
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се учи граматиката? Отговорътъ на това, споредъ гореизло
жените основания, е очевиденъ.

Ако граматиката на единъ езикъ треба да бжде изуч- 
вана, то нея треба да учи оня, който вече говори на тоя 
езикъ; защото иначе какъ би могалъ той да я научи? Това 
поне показва практиката на древните мждри и културни на
роди, у които значителната часть отъ възпитанието се е съ
стояла въ изучването на родния имъ езикъ, а не на чужди ези
ци. Гърците броили всички други народи за варвари и прези
рали езиците имъ. И макаръ гръцката литература да е била 
на голема почить у римляните въ края на републиката, то 
римските юноши сж се занимавали пакъ главно съ латинския 
езикъ, тъй като въ общежитието те сж се ползували съ род
ния си езикъ, изучвали сж само него и на него сж се уп
ражнявали.

Но за да определимъ съ по-голема точность времето, 
когато граматиката треба да се учи, азъ ще кажа, че тя 
треба да се изучава само като въведение на риториката. 
Щомъ некой намери, че е време да се погрижи за обработ
ване на езика си и да говори по-красиво, отколкото гово- 
рятъ неграмотните, тогава е именно време да почне изучва
нето на граматическите правила, а не по-рано; и тъй като 
граматиката има за цель да научи хората не да говорятъ, 
но да говорятъ правилно и съгласно съ правилата на езика, 
което съставлява едно отъ условията на изящната речь. то 
оня, който пема нужда отъ последната, не може да има нуж
да и отъ граматика. Съ други думи, тамъ дето пема нуж
да отъ риторика, граматиката може да се остави настра
на. Азъ не мога да разбера, защо да си губи човекъ вре
мето и да си бъхти главата да учи латинската граматика, 
когато нЬма намерение да става латинистъ или да пише 
речи и писма по латински. Ако нЬкой се намери въ необ- 
ходимость или пъкъ усети наклонность за коренното изучва- 
не на некой чуждъ езикъ и пожелае да го усвои въ всич
ките му тънкости, за такъвъ човекъ всекога ще се на
мери време да го изучи и граматически. Но всички ония, 
които иматъ за цель да четатъ и разбиратъ некоя книга, 
написана на тоя езикъ, безъ да иматъ претенции на крити
ческото знание на езика, ще успеятъ да постигнатъ 
цельта си само съ четене, както вече казахъ, безъ да 
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иматъ нужда да прибегватъ до претоварване паметьта си съ 
многобройпи и сложни правила.

§ 169. За да упражните детето въ писане, давайте му 
отъ време на време да превежда отъ латински на английски. 
Но тъй като изучването на латински езикъ не е нищо дру
го освенъ изучване на думи — занятие малко приятно, не 
само за едно дете, но и за възрастенъ човекъ, то приоаве- 
те колкото е възможно повече реални познания, като запом
ните отъ най-нагледните предмети, като напримЬръ, мине
рали, растения, животни а особено плодовити дръвчета и 
дървета за строителенъ материялъ, различните имъ породи, 
начинъ за развъждането имъ и т. н. Съ това ще нау
чите детето на много неща, които не ще му ождатъ оез- 
полезни, когато стане възрастенъ човекъ. Научете го по- 
специално география, анатомия и астрономия. Но на ка- 
квото и да го учите, внимавайте пакъ да не го претрупате 
съ твърде много работи изведнажъ и не правете за него 
задължително нищо, що не се отнася преко къмъ доброде- 
тельта, нито пъкъ го наказвайте за онова, що не е порокъ 
или явенъ стремежъ къмъ последния.

§ 170. Но ако най-после сждбата на вашето дете е 
такава, че треба да ходи въ училище, за да изучва латин
ския езикъ, напраздно ще бжде да ви говоря за метода, 
който броя като най-добъръ за училищата. Вие треба да се 
подчините на оня, който намерите въ училището, и да се 
не надевате, че заради вашия синъ ще го променятъ. По
старайте се обаче, ако можете да го избавите поне отъ пра
вене на латински дисертации, декламации, а най-вече отъ пи
сане на какви да било стихове. Вие можете да настоите, 
ако има само некой да ви слуша, че немате намерение да 
го правите нито поетъ, нито ораторъ латински, но че иска
те просто да разбира добре латинските писатели. Прибавете, 
че не сте никога виждали преподавателите на новите ези
ци и то най-изкусните отъ техъ да задължатъ учениците си 
да съчиняватъ речи или стихове на френски или италиански, 
понеже техната цель е просто да се изучи езикътъ, а не да 
се развива творчество.
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Дисертации.

§ 171. Но нека ви кажа малко по-подробно, защо не 
треба споредъ мене да караме детето да пише дисертации и 
стихове: 1) Претендиратъ, че дисертациите сж полезни, за- 
щото научаватъ човека да говори красиво и добре върху 
всекой предметъ, което, разбира се, би било много полезно, 
ако само можеше да се достигне съ този способъ, тъй като 
нищо не може да бжде по-прилично за единъ джентлменъ, 
вито по-полезно въ всичките случайности на живота, откол- 
кото способностьта да говори добре и сполучливо при все* * 
кой случай. Но азъ казвамъ, че писането дисертации, както 
това обикновено се прави въ училищата, не принася полза 
ни на една йота въ тая смисъль; вижте напримеръ каква 
работа се дава на ученика въ следния случай, когато му 
се зададе да напише некое съчинение върху следното латин
ско изречение: „Опипа ушсН атог“ *)  или „N011 Псе! ш 
Ъе11о Ь18 рессаге 2) и т. нататъкъ. Бедното момче, като нема 
ни най-малко понятие за нещата, за които треба да говори, 
понеже тези понятия се добиватъ само съ време и отъ 
опитъ, треба да изложи въображението си на изтезание, за 
да каже нещо, когато не знае нищо, а това прилича на оная 
тирания, когато египтяните сж карали израилтяните да пра- 
вятъ тухли, безъ да имъ доставятъ нужните материали. Ето 
защо въ такива случаи горките деца се отнасятъ къмъ по- 
старите ученици и ги молятъ «да имъ заематъ малко мисли», 
— молба толкова основателна, колкото и комична. Преди да 
може човекъ да говори върху некой предметъ, треба да 
бжде запознатъ съ него. Защото иначе толкова глупаво е да 
го карашъ да разсжждава върху него, колкото е да нака- 
рашъ слепия да ти говори за цветове, а глухия — за му
зика. Нима не бихте счели за малко извеянъ оногова, кой
то би се отнесълъ за разяснение на некой споренъ юри
дически въпросъ къмъ човекъ, който нищо не разбира отъ 
нашите закони? А какво, моля ви се, разбиратъ учениците 
отъ въпросите, които обикновено имъ се задаватъ да разви- 
ватъ, съ цель ужъ да упражнятъ и изострятъ въображе
нието имъ?

*) Любовьта побеждава всичко.
*) Не е позволено въ врЪме на война да се грЪши два п^ти.

БЪл. пр.
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§ 172. С-гЬдъ това вземете въ съображение езика на 
■който децата трЬба да пишатъ тези дисертации: този езикъ 
е латински, т. е. езикъ чуждъ за отечеството имъ, отдавна 
вече не употребяванъ никмде, и*  на който синъ ви съ веро
ятности хиляда къмъ едно, никога не ще да говори, докато 
е живъ; при това още езикъ, на който начинътъ на изразя
ване е толкова различенъ отъ нашия, щото и най-пълното 
му знание би го ползувало твърде малко за усъвършенству- 
ване чистотата и изяществото на неговия английски стилъ. 
■ОсвЪнъ това, намъ толкова малко се пр!>дставятъ въ оби
кновения животъ случаи да пишемъ речи на собствения си 
езикъ, щото не виждамъ никаква причина да допущаме по
добни упражнения въ нашите училища, освенъ ако пред
полагате, че съчиняването на латински речи съставяна сред
ство да научите хората да говорятъ добре английски „ех1ет- 
роге“1). Азъ мисля, че много по-целесъобразно средство за 
това би било, да се предлагатъ на младите джентлмени раз
умни и полезни въпроси, приспособими за възрастьта имъ и 
способностите имъ, върху работи, които не имъ см съвсемъ 
неизвестни, нито извънъ техната опитность, тъй щото когато 
те см зрели за упражнения отъ този родъ, да могатъ следъ 
кмсо размишление да говорятъ „ех 1ешроге“ върху зададе
ната тема, безъ да си правятъ за това некоя писмена бе
лежка. И азъ ви питамъ, кой говори по-добре за нЬкоя ра
бота и ех 1етроге, когато се представи случай за некакво 
разискване: оня, който е привикналъ да съчинява или да 
пише предварително каквото има да каже, или пъкъ оня, 
който се задоволява само да размисли добре върху въпроса 
и да го разбере колкото се може по-хубаво? А ако смдимъ 
по това, едва ли можемъ да заключимъ, че навикътъ на изу
чени речи и съчинения е истинското средство да се под
готви единъ джентлменъ за работа.

§ 173. Но ще ни каже некой, може би, че писането 
на латински дисертации има за цель да подобри и усъвър- 
шенствува знанието на този езикъ. Наистина, къмъ това и 
треба да се стремятъ децата въ училищата, обаче писането на 
подобни дисертации не води къмъ тази цель; съ това те 
•само измжчватъ мозъка си, като се стараятъ да измислятъ 
нещо върху зададения предметъ, но не да изучватъ нови 

*) Ех {етроге — чр*Ьзъ  импровизация. БЪл. пр.
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думи. Когато пишатъ дисертации, умътъ имъ е заетъ и се- 
измжчва да търси мисли, а не се занимава съ езика: а пъкъ 
понеже изучването и усъвършенствуването на единъ езикъ 
съставява отъ само себе си нещо доста мжчно и неприятно,, 
то не треба да го усложняваме още и съ други мжчнотии, 
както се прави при обикновения методъ. Най после, ако пи- 
шенето на дисертации има за ц'Ьль да упражни изобретател
ните способности на момчетата, накарайте ги да ги пишатъ 
на английски, т. е. на езика на който тЪ боравятъ съ лес- 
нотия и на който лесно изнамиратъ думите. Те ще видятъ 
много по-добре съ какви мисли разполагатъ, когато ги изра- 
зятъ на матерния си езикъ, а ако се касае за изучването 
на латински, оставете ги да си избератъ най-удобния методъ, 
безъ да ги уморявате и вселявате отвращение въ ума имъ 
съ толкова трудни упражнения, каквито сж съчиненията на 
латински дисертации.

Стихове.

§ 174. Ако всичко гореизложено може да послужи за 
доводъ противъ писане на латински съчинения отъ страна на 
децата, то азъ възставамъ още повече и съ още по-голямо 
основание противъ писането на какви и да било стихове. Ако 
детето н^ма поетическа дарба, най неблагоразумното нещо 
въ св^та е да го измжчвашъ и да му прахосвашъ времето 
за нещо, въ което то никога не може да има успехъ; а 
пъкъ ако у него има такава, то за мене би било много 
странно, ако се намери такъвъ баща, който да желае щото- 
тази дарба да се насръдчава въ сина му. Споредъ мене, ро
дителите треба да се стараятъ да унищожатъ и задушатъ 
тая дарба доколкото могатъ. Не разбирамъ, кое може да 
кара единъ баща да желае да види сина си поетъ, ако не- 
иска да го види да храни отвращение къмъ всека друга ра
бота и занятие въ живота. Но това не е още най-лошото въ 
дадения случай. Ако детето се окаже изкусенъ стихоплетецъ 
и придобие репутацията на духовитъ поетъ, азъ бихъ желалъ 
да се обмисли въ какво общество и въ какви места то ве
роятно ще си прекарва времето, па дори и прахосва състоя
нието. .Твърде редко се е случвало некой да открие зла
тни или сребърни рудници въ Парнасъ. Тамъ въздухътъ е 
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много приятенъ, но почвата е съвсЬмъ безплодна и много 
малко примери има за такива, които да сж прибавяли нещо 
къмъ своето достояние съ пожънване плодове отъ тамъ. Пое
зията и играта на карти, които обикновено вървятъ заедно, 
си приличатъ сжщо и въ туй, че р^дко принасятъ ни
каква полза никому, осв1>нъ на ония, които н^матъ съ що 
друго да живеятъ. Състоятелните люде винаги губятъ съ това 
изкуство и добре би било, ако можеха да се избавятъ по-евти
но, безъ да прахосватъ делото си или по-голема часть отъ съ
стоянието си. Ако, следователно, желаете щото синъ ви да 
не служи за цигуларь на всека весела компания, безъ кого
то на разните франтове не ще се услажда виното, нито 
пъкъ ще прекарватъ тъй весело вечерите си; ако не искате 
да разпилява времето и парите си и да служи за развлечение 
на другите и да презира калните уврати, оставени отъ пра
дедите му, не трЬба да желаете много да го видите поетъ 
или пъкъ учительтъ му да го посвещава въ това изкуство 
чрезъ съчиняване на стихове. Но, ако въпреки всичко това, 
мислите, че поезията е качество желаемо за вашия синъ и 
че изучването на това изкуство ще развие въображението и 
дарбите му, то все пакъ требва да признаете, че за тази 
цель много по-полезно би било да чете прекрасните гръц
ки и римски поети, отколкото да съчинява лоши собствени 
стихове на единъ езикъ, който не е неговъ. II оня, чието 
намерение е да заеме знатно мЬсто въ английската поезия, 
не ще отиде да си въобразява, че най-доброто средство за 
достигането на това е да почне първите си опити съ пле
тене на латински стихове.

Учене наизустъ.

§ 175. Има още едно нещо, което се практикува обикно
вено въ граматическите училища и отъ което не виждамъ 
никаква полза, освЬнъ ако искатъ нарочно да затрудняватъ 
изучването на чуждите езици, което изучване, по мое мнение, 
треба да бжде колкото се може по-леко и по-приятно, като 
се отстранява всичко що би го затруднило. Искамъ да кажа 
и да се оплача отъ обичая да каратъ учениците да учатъ 
наизустъ големи откжслеци отъ авторите, които четатъ. Азъ 
не виждамъ въ това никаква полза, особенно въ работата, съ

Джонъ Локъ — Мисли върху възпитанието. 13 



194 Джонъ Локъ

която се занимавате. Езиците се учатъ само съ четене и 
говорене, а не съ откъслеци отъ разни автори, изучваии на
изусти. Чов^къ, на когото главата е натъпкана съ чужди 
мисли, придобива всичко що му е нуждно, за да стане пе- 
дантъ, а това е тъкмо начинътъ да го направи шъ такъвъ, а 
пъкъ това именно съвс^мъ не подобава на единъ джептл- 
мепъ. И наистина, какво може да бхде по-смЬшпо, отколкото 
да съшивашъ богатите мисли и изящни думи на добри ав
тори съ нищожния платъ, съ който разполагаме. Съ това 
само по-лесно изтъква наяве пашата бЬдность. Такова нЬщо 
не съдържа въ себе си никаква прелести; то бщ най-после, 
заприличало на единъ чов^къ, който би окрасилъ нЬкоя съв- 
сймъ опърпана дреха съ широки парчета пурпурна материя 
и лъскавъ сърменъ платъ. Не ще съмнение, че когато се 
ср^щнатъ у нЗжои нисатели откак елеци, на които мислите за
ел ужаватъ да се помпятъ и на които изразите сж въ пре
красна и завършена форма, (каквито изобилствуватъ въ древ
ните писатели), не ще бжде зле да се втълпятъ въ паметьта 
на учениците такива откжелеци и да се упражнява отъ врЬме 
на време техната паметь съ тези великолепни извлечения на 
великите майстори писатели. Но да се каратъ да учатъ на- 
изустъ уроците си, както се попаднатъ те въ книгите имъ, 
безразборно, не знамъ за какво друго би могло да служи, 
освенъ за безплодно губене време и трудъ и да кара децата 
да се отвращаватъ отъ книгите си, въ които те не намиратъ 
нищо друго, освенъ причини за неприятность.

§ 176. Чувамъ да казватъ, че децата треба да се ка
ратъ да учатъ наизустъ, за да упражняватъ и развиватъ 
паметьта си. Щбше да бжде много дооре, ако въ това мне
ние имаше толкова разумна основателность, колкото има и 
необмислена увереность и да бхдеше тази практика оправ
дана съ внимателни наблюдения, отколкото съ традиция. Оче
видно е, че ситата на паметьта се дължи повече на единъ 
щастливъ организъмъ, отколкото на успехъ, придобитъ отъ 
навикъ и упражнение. Истина е, че умътъ е спосооепъ да 
задържи ония неща, върху които е насочилъ вниманието си, 
и че, за да не ги остави да се изплъзнатъ, треба да се от
печатвате често и повторно въ паметьта съ чести размишления; 
но. това става винаги съразмерно съ естествената сила на 
паметьта. Единъ огпечатъкъ върху восъкъ или олово не може 
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да трае толкова дълго, колкото отпечатъкътъ върху м^дь или 
•стомана. Не ще съмнение, че такъвъ отпечатъкъ ще трае 
тю-дълго време отъ други, ако се подновява често. Но всйко 
ново действие на размишлението, което се отнася къмъ този 
отпечатъкъ, е отъ само себе си новъ отпечатъкъ, а за да 
зпаемъ колко време умътъ може да го задържи, требва да 
имаме пр^двидъ броя на тези отпечатъци. Като караме 
децата да учатъ наизустъ щЬли страници отъ латински, 
не правимъ паметьта имъ по-способна да запомня, както 
и съ отпечатването върху олово н^кой отпечатъкъ, не пра
вимъ оловото способно да задържа по-солидно и други отпе
чатъци. Ако съ подобни упражнения можехме да усилимъ 
паметьта си и да усъвършенствуваме способностите си, то 
актьорите щЬха да иматъ най-добрата памсть и да съставя- 
ватъ най-доброто общество. Опитътъ обаче доказва, че по
стоянното изучване отъ техна страна разни роли ни най- 
малко не имъ помага да помнятъ всичко друго по-силно, и 
•способностите имъ пикакъ не се усилватъ отъ тази практика. 
— Памьтьта е толкова необходима въ всичките обстоятелства 
на живота и безъ нея толкова малко може да се направи, 
щото нЬма защо да се боимъ, че тя ще отслабне и ще за- 
тхпее отъ липса на упражнение, ако упражнението беше 
наистина изискуемото се за нейната сила условие. Но азъ 
се боя, че изобщо упражнението и усилията не сж способни 
да помогнатъ много за развитието на тази умствена способ
ности ; въ всекой случай, не упражненията, които се прак- 
тикуватъ въ граматическите училища, ще направятъ това. 
Ако Ксерксъ е можалъ да повика всеки простъ войникъ по 
име въ войската си, която се е състояла не по-малко отъ сто 
хиляди души, азъ мисля, че можемъ да бждемъ уверени, как
во той не е придобили тази чудесна способности чрезъ изуч
ване уроците си наизусть, когато е билъ момче. Азъ мисля, 
че въ възпитанието на принцовете не се прибегва до тоя 
методъ, който има претенции да упражнява и развива па
метьта посредствомъ уморителни повторения на онова, що 
си челъ въ некоя книга и безъ помощьта на тая книга; а 
при това, ако този методъ имаше преимущества, които му 
се отдаватъ, то би требало толкова малко да се пренебрегва 
при възпитанието па принцовете, както и при възпитанието 
и на най-обикновените ученици, тъй като принцовете иматъ 
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схщо такава нужда отъ добра паметь, отъ каквато иматъ- 
всичките други хора, а пъкъ те обикновено притежаватъ тази 
способность до такава степень, до каквато я притежаватъ и 
всички други, макаръ че у тЬхъ не сх я развивали по то
зи начинъ. По причините, за които вече говорихъ, човЗзш- 
киятъ умъ запомня най-добрЬ ония неща, па които обръща 
най-големо внимание и които най-много го интересуватъ, а 
ако прибавимъ още къмъ това редъ и система, то ето ви 
всичко, съ което би могло да се помогне на една слаба па
меть. Ако се прибегне къмъ други средства, особено до 
претоварване паметьта съ ц^ла маса чужди думи, за които 
учещиятъ малко се грижи, то ползата едва ли ще заслу
жава половината отъ употребените за туй трудъ и време.

Не искамъ съ това да кажа, че не трЬба да се 
упражнява детската паметь: напротивъ, мисля, че би тре
било да се занимава паметьта на детето, но не съ зубрене 
наизусть изъ книгите цели страници, които, щомъ се 
каже урока, и работата се свърши, се забравятъ, и децата 
не помнятъ вече за техъ. Съ това не се култивира пито 
паметьта, нито умътъ. А какво треба да учатъ те наизусть 
отъ некои списатели, азъ вече казахъ по-горе. Ония солидни 
и превъзходни мисли, щомъ веднажъ се поверятъ на тех- 
ната память, не треба вече да имъ се позволява да ги за
бравятъ, но да се заставятъ често да ги повтарятъ. Съ това, 
освенъ ползата, която могатъ да извлекатъ за презъ бхде- 
щия си животъ, но отъ тези мисли наравно съ другите пра
вила и наблюдения, те ще се научатъ да размишляватъ че
сто, а по този начинъ умътъ имъ ще престане да се скита, 
а ще се повърне, така да се каже, у дома си, като го из
бави отъ безцелно и безплодно мечтание. Азъ мисля, следо
вателно, че ще бхде добре всеки день да се дава на децата 
да изучаватъ по нещо, но да бхде то нещо, което си струва 
труда да бхде научено и да бхде постоянно въ паметьта имъ, 
когато ги попитате за него, или когато те сами го потър- 
сятъ. По такъвъ начинъ те ще привикнатъ по-често да 
обръщатъ мислите си върху себе си, а пъкъ това е най- 
добрата умствена привичка, каквато бихте могли да имъ 
пожелаеде.

§ 177. Но комуто и да поверите възпитанието на де
тето си презъ нежните и впечатлителни години на неговия 
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животъ, то въ вейки случай възпитательтъ му трйба да 
бжде човйкъ, който да гледа на латински и на другитй 
езици като на най-маловажната часть на възпитанието и 
който като знае, колко добродйтельта и нравственостьта сто- 
ятъ по-високо отъ вейка наука или езикъ, да се старае най-глав- 
но да образува душата на своя възпитаникъ и да го упхти 
къмъ добродйтель; защото, щомъ веднажъ се придобие този 
резултатъ, всичко оставало може да остане прйнебрйгнато, 
понеже то ще дойде отъ само себе си съ врйме. II наопаки, 
ако тйзи добри разположения липсватъ или не сж пуснали 
яки корени, щото да могатъ да отстраняватъ вейкакъвъ лошъ 
или пороченъ навикъ, то езиЦитй, наукитй и всичкитй ка
чества на единъ просвйтенъ човйкъ ще способствуватъ само 
да го направятъ по-лошъ и по-опасенъ. Въ сжщность кол- 
кото и да крйскатъ за важностьта и мжчнотията при изуч- 
ването на латинския езикъ, азъ съмъ убйденъ, че майката 
би могла да научи дйтето си на него, стига тя да иска да 
употрйби два или три часа вейки день съ него и го кара 
да чете Евангелието на латински. За това тя трйба само да 
купи Новия завйтъ на латински и да накара нйкого да от- 
бйлйжи съ нйкакъвъ зпакъ прйдпослйднята сричка на ония 
думи, които сж повече отъ двусложни, (което е достатъчно 
да урегулира нейното произношение и ударението на думитй); 
слйдъ това да чете вейкидневно Евангелието като сравнява 
латинския текстъ съ английския прйводъ и да се старае да 
ги разбира на латински. Щомъ веднажъ бжде въ състояние 
да ги разбира, нека почне по сжщия начинъ да чете Есо- 
повитй басни и така да продължава, докато дойде до Ев- 
тропия, Юстина и други писатели отъ този родъ. Азъ не 
говоря за това, като за нйщо, което моята лична фантазия 
би накарала да направя, а като нйщо вече опитано въ извй- 
стенъ случай, при който дйтето доста лесно изучи латински 
езикъ.

Но нека се повърна на това, що започнахъ отначало, 
и да прибавя, че лицето, което се натоварва да възпита единъ 
младъ момъкъ, а особенно единъ джентлмепъ, трйба да бжде за- 
познатъ съ нйщо повече отъ латински езикъ и да притежава 
нйщо повече отъ знанието на самитй либерални науки. Той 
трйба да бжде човйкъ високодобродйтеленъ и благоразуменъ 
•съ здравъ смисълъ и мегкъ характеръ и да владйе изкуството 
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да се отнася при постоянните сношения съ възпитаника си 
съ сериозность, непринудителность и доброта. Но за всичко 
това вече говорихъ по-пространно другаде.

География.

§ 178. Въ сжщото време, когато детето учи френски 
и латински, то може, както вече казахъ, да започне да изу
чава аритметика, география, хронология, история и геоме
трия. Ако изучава те.зи предмети на френски или латински, 
когато започне да разбира единия или другия отъ тези ези
ци, то ще има тази полза, че ще добие познания по тези 
науки и ще учи въ сжщото време и езика. Азъ мисля, че 
треба да се започне съ география. Понеже, за да се изучи 
глобусътъ, положението и границите на четирите части на 
света*)  и онова на отделните държави и страни, се изисква 
само очи и паметь, то детето съ удоволствие ще ги научи 
и запомни. Това е толкова истина, щото въ тази минута, 
дори въ кжщата, въ която живея, има едно дете, на което 
майка му е преподавала по този начинъ, тъй че то знае 
границите на четирите части на света, и може се попита 
изведнажъ да посочи на коя и да е държава върху глобуса, 
или на коя и да е область върху картата на Англия; то 
знае всичките реки, носове, проливи и заливи въ свЬта и 
може да намери географическата дължина и ширина на кое 
и да е место, преди още да е стигнало шесть годишната си 
възрасть. Тези неща, които дЬтето ще научи само съ по- 
мошьта на очите и паметьта и ще запомни съ зубрене, не 
съставяватъ, треба да си изповедамъ, всичко, което то 
треба да изучи на глобуса. Но при все това, то е една 
ст&пка и подготовка къмъ него и ще направи останалото 
много по-лесно, щомъ умътъ му узрее достатъчно. Ос- 
венъ това, съ туй се спечелва време и удоволствието да знае 
нови неща ще му помогне незабелезано да се запознае и 
съ езиците.

§ 179. Когато детето напомни естествените подразде
ления на глобуса, време е да се почне аритметика. 
Съ естествени подразделения на глобуса азъ разбирамъ • г 

*) Макаръ Австралия да е била извЪстна още оть XVI вЪстъ, тя е би*  
ла открита като особена часть на свЪта, когато пжтувалъ Кукъ (1768—1780)..

ЬЪл. пр.
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различните разпределения и положения на сушата и море
тата, съ разните названия на отделните страни, безъ да се 
пристжпва още къмъ ония изкуствени и въображаеми линии, 
които сх били измислени за улеснение при изучването на 
тая наука.

Аритметика и астрономия.

§ 180. Отъ всичките отвлечени науки, аритметиката е 
най-лесната и следователно треба да се изучва най-напредъ. 
Умътъ обикновено пренася и привиква по-лесно на тази 
наука. Освенъ това тя е въ такова големо употребение въ 
всичките работи на живота, че едва ли може да се направи 
нещо безъ нея. Човекъ самъ по себе не може да има 
доста големи и пълни познания по нея, и по тая причина 
треба да почнемъ да занимаваме детето съ сметане, щомъ 
то стане способно за това и да го караме да се зани
мава съ него всеки день, докато стане съвсемъ опитно 
въ изкуството да смета. Когато изучи събиране и изваждане, 
може да се поведе по-нататъкъ по география и щомъ се за
познае съ полюсите, поясите, паралелните крхгове и мериди- 
яните, да му се покаже географическата дължина и ширина 
и съ техъ да научи да употребява картите, а съ цифрите, 
поставени отъ страна, да знае респективното положение на 
държавите и какъ да ги намира върху земното кхлбо. Щомъ 
усвои всичко това, може тогава да се премине къмъ изучва
нето на небесния глобусъ. И тогава да прекара пакъ всич
ките крхгове, като му се обърне особеното внимание 
на Еклиптиката или Зодияка, да се накара да ги запомни 
ясно и отделно, па тогава да се пристани къмъ изучването 
фигурата и положението на разните съзвездия, които могатъ 
да му се покажатъ най-напредъ върху глобуса и после вър
ху самото небе.

Когато това се свърши, и детето изучи доста добре съ
звездията на нашето полукълбо, ще бжде врЬме да му се 
дадатъ некои понятия за нашия планетенъ светъ. II за тази 
цель не ще бхде неуместно да му се направи една скица 
отъ Коперниковата система и съ нея да му се обясни поло
жението на планетите, относителното имъ разстояние отъ 
слънцето и центъра на техпото въртение. Това ще го под
готви да разбира движението и теорията на планетите по 
е •
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единъ най-лесенъ и естественъ пжть. Тъй като астрономите 
не се съмняватъ вече въ движението на планетите около 
слънцето, добре ще бжде да следва то тази хипотеза, която 
не само е най-лесна и най-малко затруднителна за ученика, 
но така сжщо е и най-правдоподобна. Но въ туй, както и 
въ всичките други области на науката, треба много да се 
внимава да се почва винаги съ най-ясното и най-простото и 
да се задава колкото се може по-малко материялъ изведнажъ, 
като се гледа да се запомни добре, преди да се пристжпи 
къмъ друго или нещо ново въ тази область на науката. Да
вайте имъ най напредъ по едно само просто понятие и уве
рете се, че сж го добре разбрали и запомнили, преди да 
пристаните по-нататъкъ; прибавете тогава некое друго просто 
понятие, непосредствено свързано съ първото, за достигане 
на цельта. що гоните Като карате по такъвъ начинъ съ 
постепенни и незабележени стжпки, ще развиете и разши
рите ума и мислите на детето, безъ смущение и затруд
нение и ще отидете по-далече, отколкото се надевате. Впро- 
чемъ, когато едно дете е изучило нещо, има едно превъз
ходно средство да го накарате да го запомни добре и да 
го насърдчите къмъ по-нататьшна работа, а това е —да го 
накарате да предаде това нещо на други деца.

Г еометрия.

§ 181. Щомъ детето добие такива знания за глобусите, 
за каквито споменахме по-горе, може да се премине малко 
и къмъ геометрия. За тази цель, мисля, че шестьте пър
ви книги на Евклида сж достатъчни. Азъ се съмнявамъ, дали 
повече отъ това би било нуждно на единъ човекъ за работа; 
въ всекой случай, ако у детето се окажатъ наклонности или 
дарби къмъ тази наука, то ще може, щомъ е придобило отъ 
учителя си тези познания, само да върви напредъ безъ не
говата помощь.

Детето треба, следователно, да изучава глобусите и да 
ги изучава съ внимание. Азъ мисля, че тази работа може 
да се. почне отрано, ако само наставникътъ бжде въ съ
стояние да разпознае доде се простиратъ способностите на 
детето и >кои неща е въ състояние да разбира. За тази 
цель можемъ да се ржководимъ по следното правило, съ 
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което навярно ще се успее доброи децата могатъ да нау- 
чатъ всЪко нещо, що е достмпно за сетивата, особено за 
зрението, доколкото за всичко това не се изисква друго 
■осв^нъ паметь. Така, едно твърде малко дете може да научи, 
кое е екваторъ, кое мердиянъ и т. н.; де е Европа и де 
е Англия върху глобусите, почти въ сжщото време, когато 
разпознае стаите на кжщата, въ която живее, съ условие само 
да не му се задава много изведнажъ и да не се пристжпва 
къмъ ново нещо, докато не е устоило първото както треба 
и не го е запомнило добре.

Хронология.

§ 182. Хронологията и географията треба да вървятъ 
рхка за ржка. Азъ разбирамъ тукъ главната часть на хро
нологията, за да може детето да има въ ума си общо по
нятие за смяната на времената и най-важните и забележи
телни въ историята епохи. Безъ хронологията и географията, 
историята, която е великата учителка на мхдростьта и со
циалната наука и която треба да съставява предметъ на 
особенно занимание за единъ джентлменъ или за единъ чо- 
векъ за работа въ света,—безъ география и хронология, каз- 
вамъ, историята може да се запомни твърде мжчно и да при
несе твърде малко полза, понеже се преобръща въ единъ 
купъ факти безредно натрупани, безъ редъ и безъ интересъ. 
Само съ помощьта на тези две науки човешките действия 
се привеждатъ въ надлеженъ редъ по времена и места, при 
което те не само по-лесно се запомнятъ, но и изобщо, стига 
да бждатъ само наредени по този естественъ редъ, см спо
собни да предизвикатъ въ човешкия умъ размишления, които 
правя гъ четеца по-способенъ и по-добъръ.

§ 183. Когато говоря за хронологията като наука, която 
треба детето съсършено да знае, немамъ предвидъ мал
ките спорни въпроси, които се намиратъ въ нея. Те см без
крайни и изобщо повечето отъ техъ см тъй маловажни за 
единъ джентлменъ, щото не заслужва да се занимава чо- 
векъ съ техъ, дори ако можеха лесно да се разрешатъ. 
Треба, следователно, да се избегне всичката оная учена 
врева и всичкия оня прахъ повдигнатъ отъ споровете на 
хронологистите. Най-полезната книга, която познавамъ по



202 Джонъ Локъ

хронологията, е едипъ малъкъ трактатъ отъ Страухия, напе- 
чатанъ въ форматъ ш—12 и носещъ заглавие „Вгеуагшга 
скгопо1о§;1сиш“. Отъ тази книга може да се избере всичко, 
що е необходимо за единъ младъ джентлеменъ да научи 
отъ хронологията. Не е нуждно да се трупа ученикътъ съ 
всичките подробности, които тази малка книга съдържа. Въ 
нея ще намерите всички най-забЬгЬжителни епохи и све
дения къмъ юлиянския периодъ, най-лесния, простия и в^- 
ренъ методъ, който може да се употреби въ хронологията-

История.

§ 184. Нема нищо по-поучително и по-занимателно отъ 
историята. Първото отъ гЬзи две качества я препоржчва 
като наука, която треба да учатъ възрастни люде, а послед
ното я прави най-удобна за едно момче, което, щомъ усвои 
хронологията и се запознае съ епохите, които сж въ упо
треба въ тази часть на света и е въ състояние да ги 
свежда къмъ юлиянския периодъ, тр4ба да му се даде въ 
ржцЬте некой латински историкъ. Когато се избира авторътъ, 
трЪба да се водимъ отъ леснотата на стила. Съ която епоха 
и да започне дЬтето изначало, хронологията ще му помогне 
да се не забръква, а занимателностьта на изложението ще 
го привлича къмъ четене и по такъвъ начинъ то ще може 
незабележено за себе си да направи успехи и въ латинския 
езикъ, безъ да изпитва ония ужасни огорчения и неприят
ности, каквито учениците изпитватъ, когато ги каратъ да 
четатъ книги, що надвишаватъ способностите имъ, каквито 
сж, напримЬръ, съчиненията на римските оратори и поети и 
то само съ цель да изучватъ латинския езикъ. Когато съ 
постоянно четене детето усвои най лесните за разбиране ис
торици, каквито сж, напримеръ, Юстинъ, Евтропий, Квинтъ, 
Курций и т. н., ония които идатъ подиръ техъ не ще му 
създадатъ гол4ма мжка; тъй че, съ постоянни стжпки напредъ, 
следъ като е прочело най-лесните и ясни историци, то може 
да достигне да чете най-мжчните и най-възвишени латински 
автори, каквито сж Тулий Цицеронъ, Виргилий и Хораций.

■
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Етика.

§ 185. Щомъ отъ самото начало и въ всичките слу
чаи детето се учи да се наставява въ добродетели и то 
повече чр*Ьзъ  практика, отколкото съ правила; щомъ на
викне да поставя любовьта къмъ репутацията си по-горе 
отъ удовлетворението на желанията си, азъ не знамъ, дали 
ще има нужда да чете каквито и да е било други нраво- 
учителни съчинения, освЬнъ ония, които намира въ Библията 
или пъкъ, дали ще бъде потребно да му се дава некой 
трактатъ върху морала, докато стане на възрасти да може 
да чете Цицероповите „Бе 0Й1С18“, не като ученикъ, да учи 
латински, а съ цели да се просвЬти въ принципите и пра
вилата на добродетельта, които да му служатъ за ръковод
ство въ живота.

Естествено право.

§ 186. Когато детето усвои достатъчно Цицероповите 
„Бе оШспй“ и се прибави къмъ тЬхъ Пуфендорфовиятъ’) 
„Бе оШсю Нопншз е! Ста“, ще е вече време да се на
кара да чете „Бе Диге ВеШ е1 Рас18“ отъ Хорация 2), или 
пъкъ, което е може би по-добро и отъ двете, Пуфендорфо- 
виятъ „Бе Диге паЬтгаП е! СгепНит“ 3), отдето то може да 
научи за естественото право, за произхождението и основа
нието на обществото и длъжностите които произтичатъ отъ 
него. ТЬзи общи въпроси по естественото право и история 
съ науки, които едипъ джентлменъ не треба туку-така по- 
връхностно да прекара, а треба да се занимава съ техъ 
постоянно, безъ некога да прекъсне изучването имъ. ДобродЬ- 
телниятъ и благовъзпитанъ младежъ, който е добре запознатъ 
съ тая обща часть на гражданското право (дето не става 
въпросъ за частни пререкания, но за общия характеръ на 
работите и сношенията на цивилизованите люде възъ основа 
на началата на разума), този младежъ, който при това знае

1) Пуфендорфъ Самуелъ, германски публицистъ, роденъ въ Саксония 
въ 1632. г., умр-Ьлъ въ Берлинъ въ 1694. г.( авторъ на съчинението, за което 
става горЪ дума: „ДлъжноститЬ на човЪка и гражданина“.

2) ОгоНиз, знаменитъ холандски публицистъ; едно отъ знаменититЪ му 
съчинения е това, за което говори тука Локъ.

3) Това съчинение: .За естественото право и правото на хората“ се е
появило въ 1670. г. БЪл. пр.
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латински и пише добре, може да отиде кждЪто иска по 
света съ голяма увЪреность, че ще намери работа и придо
бие навсекжде уважение.

Закони.
§ 187. Странно ще бжде да предполагаме, че единъ 

англичанинъ не знае законите на отечеството си. Познава
нето на законите е толкова необходимо въ всичките поло
жения на живота, щото азъ не зная ни една длъжность, като 
се почне отъ мировия сждия и се свърши съ министъръ, която 
човекъ би могълъ да изпълнява безъ това условие. Тукъ азъ 
не разбирамъ онова сплетничене, или оная часть отъ закона, 
която подлежи на оспоряване. Единъ джентлменъ, чиято 
длъжность е да познава точните правила на доброто и на 
злото, а не да търси средство да избегва задължението 
да прави добро или да гарантира безопасностьта си, като 
върши зло,—единъ джентлменъ, казвамъ, треба да ненавижда 
сплетниченето при изучването на законите, а е длъженъ да 
се предаде на изучването на онуй, което може да принесе 
услуги на отечеството му. За тази цель азъ мисля, че до- 
бриятъ методъ за единъ джентлменъ да изучи нашите закони, 
не съ цель специално да си създава кариера отъ това, е да 
се запознае съ конституцията и управлението на Англия въ 
древните книги на общото право и по некои по-нови писа
тели, които, споредъ тези книги, еж описали това управле
ние. Като придобие истинско понятие за това, нека тогава 
чете нашата история, като обръща внимание и на законите 
издадени въ време на всеко отделно царствуване. По този 
начинъ той ще вникне въ духа на нашите закони, ще види 
върху какви начала са били те създадени и какво значение 
треба да имъ се придава.

Риторика и логика.
§ 188. Тъй като въ обикновения планъ на обучението 

следъ граматиката непосредствено идатъ риториката и логи
ката, ще се види, може би, некому чудно, че азъ казахъ тол
кова молко за техъ. Причината на това е, че младежите 
обикновено извличатъ твърде малко полза отъ тези науки.
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И наистина, азъ твърде рйдко, или по-добре да кажа, ни
кога не съмъ вид^лъ н^кой да е придобилъ способностьта 
да разсъждава правилно или да говори хубаво, благодарение 
на ония правила, които иматъ притенциитЬ да учатъ това. 
Ето защо азъ бихъ желалъ, щото младиятъ джентлменъ да се 
запознае съ тези правила по най-кратките системи, каквито 
биха се намерили, безъ да се спира надълго за изучването 
на тези формалности. Умението да разсъждава човекъ правилно 
е основано върху друго нещо, а не върху теорията на пре- 
дикаменти ’) и предикати 2) и не се състои въ говорене по 
фигури и модуси (ш тос!о е! т й^ига).1 2) Впрочемъ сега 
моята задача не е да се простирамъ върху тоя въпросъ. 
Нека прочее дойдемъ къмъ предмета на разискването си. 
Ако искате вашиятъ синъ да чете правилно, накарайте го да 
чете Чилингворта 2), а пъкъ ако искате да говори добре, на
карайте го да чете Цицерона, за да добие истински образци 
отъ красноречие. Също така нека чете английски съчинения, 
добре написани, за да усъвършенствува стила си и чисто
тата на матерния си езикъ.

§ 189. Ако ползата и цельта на правилното разсъжде
ние е да има човекъ правилни понятия и здрави разсъждения 
за нещата, да различава истинното отъ лъжливото, спра
ведливото отъ несправедливото,- да действува съобразно съ 
това, недейте оставя сипа си да се възпитава въ изкуст- 
ния формализъмъ на диалектиката. Не допущайте да се 
упражнява самъ на него, нито да се възхищава отъ него у дру
гите, освенъ ако вие, вместо единъ способенъ човекъ, искате 
да го видите да стане безполезенъ препирникъ, упоритъ въ 
думите си и гордеещъ се въ противоречието си спремо дру
гите, или пъкъ, което е още по-лошо, човекъ, който да пов
дига споръ за всеко нещо, не за да намери истината, но 
само за удоволствието да възтържествува въ спора. Нема 
нищо по-недостойно за единъ честенъ човекъ и по-непри- 

1) Ргаес11сатеп1а или категории, споредъ теорията на Аристотеля сж 
десет; като: С/^щность, качество, количество, отношение, положение въ про
странството, въ врЪмето и пр. пр.

2) Предикати или РгаесНсаЬШа са; петь вида сказуеми: родъ, видъ, 
разлика, свойство и случаенъ признакъ.

1) т. е. споредъ правилата на силлогизъма.
2) \М1Шат СйПНп§^огН1 — протестантски богословъ (1602—1644), глав- 

ното му съчинение е: „Протестанството като истински п;кть къмъ спасението“.
БЪл. пр.
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лично за единъ джентлменъ, па и въобще за всЬкиго, който 
претендира да носи името разумно сжщество, както е на- 
клоностьта да не отстжпвашъ прйдъ очевидностьта на разума 
и прЬдъ силата на единъ ясенъ и убЪдителенъ аргументъ. 
Може ли да има н^що по-несъобразно съ вЪжливостьта въ раз
говора и съ цЬльта на всЬки споръ, отколкото да не се за- 
доволявашъ никога съ единъ отговоръ, колкото пъленъ и 
уб^дителенъ да бхде той, но да продължавашъ да се прЪпи- 
рашъ дотогава, докогато двусмислени думи ти позволяватъ да 
шиканирашъ било съ помощьта на нЪкой шесНиз 1еппши8 х), 
било съ помощьта на нЗжое незначително различие, безъ да 
си задавашъ трудъ да бмдешъ логичен ъ или нелогиченъ, сми- 
сленъ или абсурденъ, послЬдователенъ или непослЬдователенъ, 
съ туй, що си казалъ по-рано. И наистина, голямото 
изкуство и усъвършенствувание на единъ логически споръ се 
състои въ туй, че опонептътъ пе се задоволява никога съ от
говора, а пъкъ отговорящиятъ не отстжпва прЬдъ аргумента. 
И така продължаватъ тЬ да спорятъ, каквото и да става съ 
истината, само и само да не ги взематъ за жалки простаци 
и да не прЬтърпятъ афронта да се откажатъ отъ това, що 
сж подържали отначало, което въ скщность съставява глав
ната цЪль и слава на спора. Истината се намира и се 
подържа съ зр^ло и сериозно изследване на самигЬ н^ща, 
а не съ изкустни термини и начини па аргументиране. Логи
ческия формализъмъ води по-малко къмъ откриването исти
ната, отколкото къмъ хитрата и фалшива употреба на 
двусмислени думи, а пъкъ този начинъ на говорене е най- 
малко полезния и най-неприятния и надали въ свЪта има 
н^що, което по-малко да подобава на единъ джентлменъ или 
на единъ любитель на истината. Едва ли може да има по- 
гол^мъ недостатъкъ за единъ джентлменъ, отколкото е недостатъ
ка да не може да се изразява било писмено, било устно. При все 
туй, азъ ще си позволя да попитамъ читателя, пе познава ли той 
мпого хора, доста състоятелни, за да могатъ да живЬятъ отъ 
приходитЬ си, притежаващи въ схщото вр^Ьме и титлата и 
качествата на джентлменъ, които не могатъ да разкажатъ, 
както тр^ба, една приказка, а още по-малко да говорятъ ясно 

х) Средния терминъ въ умозаключението служи за сравнение съ двата 
други термини, тъй че може да се говори двусмислено и разсъждава фал
шиво, ако срЪдния терминъ бъде двусмислена дума БЪл. пр.
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и убедително върху нЪкоя работа? Азъ мисля, обаче, че 
това не е толкова тЬхна грешка, колкото грешката на тех- 
ното възпитание, защото, безъ да бжда пристрастенъ, трЬба 
да отдамъ тая справедливость на моите съотечественици, че 
щомъ те се заематъ веднажъ за нЬщо сериозно, никой отъ 
съседите имъ не може да ги надмине. Но тЬхъ сж ги учили 
на риторика, а никога не сж ги учили да говорятъ и пи- 
шатъ както треба на тоя езикъ, съ който трЬба да си 
служатъ прЬзъ целия си животъ, като че ли названията на 
разните фигури, които украсяватъ речите на красноречивите 
оратори, съставяватъ единствено изкуството и дарбата на до
брото говорене. Както всичките неща, които зависятъ отъ 
практиката, изкуството за говорене се добива не съ малко 
или големо число правила, но съ упражнение и прилежание, 
като се съобразявате съ добри правила или по-добре съ до
бри образци, докогато привикнете и придобиете известна 
леснотия въ говоренето.

С т и л ъ.

Предвидъ на това не ще бжде, може би, неуместно 
да се каратъ дЬцата, щомъ станатъ способни за това, да 
разказватъ често по некоя историпка за неща, които имъ 
сж известни, и да се поправятъ отначало най-важните по- 
грешки, които те правятъ въ групировката на фактите. 
Когато една погрешка се поправи, покажете имъ следнята 
и така пататъкъ, докато една следъ друга всичките, или 
поне най-грубите отъ техъ се прЬмахнатъ. Когато се нау- 
чатъ да разказватъ приказки, ще бжде врЬме да накараме и 
да ги пишатъ. Есоповите басни, почти единствената книга 
подходеща, доколкото азъ знамъ, за деца, може да имъ до
стави материялъ да се научатъ да пишатъ английски, както 
и да я четатъ и превеждатъ за изучването на латински. 
Когато децата започнатъ да не правятъ граматически по- 
грешки и умЬятъ да комбиниратъ въ последователна речь 
различните части па единъ разказъ, безъ да повтарятъ често 
ония лоши и безвкусни изражения, както това е обичай 
у техъ, можете, ако желаете да ги усъвършенствувате 
повече въ тая дарба, която е първата стжпка къмъ изку
ството за говорене и която не изисква никаква изобретател- 
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ность, да прибегнете къмъ Цицерона и като ги накарате да 
приспособятъ ония правила, които този майсторъ на красно
речието дава въ третата си книга „Ве Хпуепйопе“ § 20., 
да имъ покажете въ какво се състоятъ изкуството и изяще
ството на добрия разказъ, споредъ предмета и цельта. За всЬко 
отъ тези правила могатъ да се намЬрятъ подходещи примери 
и да се покаже така на дЬцата, какъ са ги приспособявали 
другите. Вие ще намерите много такива примери въ стари
те класически автори, които треба да давате на децата, не 
само да превеждатъ, по и да имъ ги сочите като образци 
за всекидневно подражание.

Когато децата започнатъ да пишатъ на английски свър
зано, точно и последовно и са усвоили единъ сносенъ стилъ,. 
можете да пристапите съ техъ къмъ писане писма, безъ 
да изисквате въ техъ да се употребяватъ какви и да е- 
остроумия или светски комплименти, а ги научете да изра- 
зяватъ мислите си по единъ последовенъ, незабърканъ и 
вежливъ способъ. И когато успЬятъ въ това, можете, за да 
възбудите въображението имъ, да имъ дадете да проче- 
татъ писмата на Вуатюра, за да ги научите какъ приятели1 
отъ дълго разстояние се разговарятъ помежду си съ писма, 
съдържащи комплименти, веселость, подигравки и разнообра
зие. Дайте имъ да прочетатъ сащо и ЦицероновитЬ писма, 
като образецъ на писма за работа или разговоръ. Изку
ството на писане писма е отъ такава голЬма важность за 
всичките работи въ човешкия животъ, щото никой не може 
да избегне отъ задължението да докаже доколко е усвоилъ 
това изкуство. Обстоятелствата ще го накаратъ да прибегва 
всеки день до перото и, като оставимъ настрана, че несрач- 
ностьта му въ това отношение, която би могла да се отрази 
зле върху работите му, всекога го излага на строга кри
тика за качеството на възпитанието му, възгледите и спо
собностите му, много повече, отколкото го излагатъ устните 
му речи, преходните грешки на които умиратъ повечето 
пати заедно съ звука, що ги е родилъ; последните не са 
предметъ на такъвъ строгъ прегледъ и по-лесно избегватъ 
отъ наблюдението и критиката.

Ако методите на възпитанието се направяваха както 
треба, никой не би помислилъ да пренебрегва такава са- 
ществена страна на обучението и да мачи децата съ пи-
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сане съвсЬмъ безполезни латински стихове и съчинения като 
излага ума имъ на мхки, превишаващи силите имъ и за
държа съ тези неестествени мхчнотии ония приятни ус
пехи, които те биха могли да направятъ въ изучването на 
езиците. Но обичаятъ е наредилъ така, и кой би се осме
лили да му се възпротиви? II не би ли било неблагоразумие 
да изисквашъ отъ единъ ученъ преподавателя, (който знае 
на пръсти всичките тропи и фигури отъ Фарнабиевата рито
рика*),  да научи ученика си да се изразява изящно по ан
глийски, когато това не влиза съвсемъ въ раоотача му и въ 
намеренията му и когато майката на този ученикъ, (която 
той вероятно презира като невежа, защото не е прочела 
никоя система на логика и риторика), го надминава въ това 
изкуство ?!

Да се пише и говори правилно, придава извЬстна гра
ция и спечелва благосклонното внимание на хората къмъ 
онова което се казва; а понеже единъ англииски джентлменъ, 
ще има да борави винаги съ английски, затова той именно 
този езикъ треба главно да култивира и да полага най-голе- 
мата грижа, за да изглади и усъвършенствува стила си. Да 
говоришъ или пишешъ по-добре латински, отколкото англий
ски, може да накара хората да говорятъ за тебе, но ти би 
намерилъ много по-целесъобразно да се изразявашъ добре 
на собствения си езикъ, съ който боравишъ всека минута, 
отколкото да придобиешъ праздната похвала за едно твърде 
маловажно качество. А при това намирамъ, че навсе- 
кжде пренебрегватъ и не се грижатъ да усъвършенствуватъ 
младежите въ собствения имъ езикъ, за да могатъ добре да 
го разбиратъ и изкустно владеятъ. Ако некой отъ насъ се 
случи да се изразява на матерния си езикъ съ по-голема ле- 
снота и чистота, отколкото другите, това треоа да се отда
де по-скоро на случая или на таланта му, или на каквото и 
да е друго нещо, но не на възпитанието и грижите на учи
теля. Да се грижи какъ ученикътъ му говори или пише по 
английски, стои по-долу отъ достойнството на единъ човекъ 
ученъ по гръцки и латински, макаръ че и той самъ често 
да не е толкова вещъ въ техъ. Но тези сх учепи езици,

*) ЕатаЪи Ткотаз — английски филологъ, роденъ въ Лондонъ прЪзъ 
1575 г. Държалъ училище въ Лондонъ, което е имало твърдЪ голъмъ ус- 
пЪхъ. ГолЪма часть отъ репутацията си дължи на своята възпитателна си
стема, както и на класическите си трудове. ЬЪл. пр.

Джонъ Локъ. — Мисли върху възпитанието. 1Т 
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едничките, съ които учени люде треба да се занимаватъ и 
да пр^даватъ. А колкото за английски, той е езикътъ на 
невежия простакъ. Между това виждаме, че у н^кои отъ 
нашите съседи държавата не брои за недостойно да на- 
сръдчава и награждава ония, които се посвещаватъ на усъ- 
вършенствуването на родния си езикъ и у тЬхъ не смЬтатъ 
маловажна работа да работятъ за неговото обогатяване. За 
тази цЬль се учреждаватъ академии и се даватъ пенсии, и 
между писателите има голяма амбиция и голямо съревнова
ние за правилно писане. Ние виждаме додЗ» сж достиг
нали съ гЪзи средства и колко надалечъ сж разпростра
нили езика си, който беше единъ отъ най-несъвършенигЬ, 
може би, въ Европа, поне ако погледнемъ на него какъвто 
беше преди неколко царствувания и го сравнимъ съ сегаш
ния. Великите мжже между римляните сж се упражнявали 
ежедневно въ езика си, затова и досега намираме въ историята 
имената на оратори, които сж учили императорите на латин
ски,. ^акаръ че този езикъ имъ е билъ матеренъ.

Знае се пъкъ, че гърците бЬха още по-внимателни къмъ 
езика си За техъ всички други езици беха варварски, ос- 
вЬнъ техния и, както се вижда, ни единъ чуждъ езикъ не 
се е изучавалъ, нито пъкъ ценилъ между този хитъръ и 
ученъ народъ, макаръ да нЬма никакво съмнение, че той е 
заелъ науката си и философията си отъ другаде.

Азъ не искамъ тука да говоря противъ гръцкия и ла
тинския езици, и мисля че те трЬба да се учатъ. Поне ла
тинския треба да бжде добре разбиранъ отъ всеки джентл- 
менъ. Но съ каквито и чужги езици да.се занимава единъ 
младежъ, (а колкото повече знае такива, толкова по-добре), 
то оня езикъ, който той треба критически да изучва и да 
се грижи да добие на него оная леснота, изящество и яс- 
ность, които сж нуждни. за да се изразява добре, треба да 
бжде собствениятъ му езикъ, върху който е длъженъ еже
дневно да се упражнява

Естествена философия.
§ 19 '. Струва ми се че естествената философия*)  ка

то спекулативна наука не сжщщтвува още и, може би, има
♦) Подъ това название въ врЪмето на Локка разбирали изобщо 

естествените науки, като физика, химия, естествена история и пр.; освЬнъ 
това С/К разбирали оше и психологията или метафизиката. БЪл. пр. 
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причина да се каже, че никога не ще бъдемъ въ състояние 
да направимъ отъ нея наука. Природата е комбинирала 
своите работи съ такъва мъдрость и действува по пъти- 
ща, които толкова надминаватъ нашата проницателность и 
разбиране, щото н^ма да бъдемъ никога въ състояние да 
■ги подведемъ подъ научни закони. Тъй като естествената 
философия изучва началата, свойствата и действията на не
щата, такива каквито съ те отъ само себе си, то, по мое 
мнение, тя се състои отъ две части, отъ които едната се за
нимава съ духа, неговата природа и качествата му, а дру
гата съ телата. Първата часть се относя къмъ метафизиката, 
но, каквото название да се даде на изучването на духа, азъ 
мисля, че тя треба да върви преди изучването на материя
та и телата, не като наука, която да може методически да 
се приведе въ система и да бъде трактувана споредъ известни 

“научни принципи, но като едно изучване, което разширява 
ума и което го подготовява къмъ едно по-пълно и ясно раз
биране на тоя невещественъ свЬтъ, къмъ което ни води ра- 
зумътъ и откровението. И понеже най-ясните и най-пъл
ните представи, които имаме за другите духове, освенъ за 
Бога и нашата душа, се получаватъ отъ небето чрезъ от
кровение, то мисля, че ще бъде добре, ако се направе
ше е;на добра история отъ Библията, която да се даде на 
децата да четатъ. Ако въ тази книга се изложи въ после- 
довенъ редъ всичко, що е уместно да се помести въ нея, 
като се пропустне онова, що е достъпно само за по-зре- 
ла възрасть може да се избЬгне оная бъркотия па мисли, 
воято обикновено произлиза отъ безразличното четене на 
ксичките книги на Св. Писание, тъй както те см събрани 
въ Библията. Отъ туй нещо ще може да се извлЬче и друга 
полза, а именно, че като се чете тая история постоянно, 
децата ще придобиятъ малко по малко представление за ду
ховете и вЬра въ технито съществуване, понеже тЬзи ду
хове играятъ такава го.гЬма роль въ всичките събития на 
тази история, а това би послужило за добра подготовка къмъ 
изучване телата,4 тъй като, ако ние не си съставимъ ясно 
понятие за духовете, нашата философия ще бъде куца и 
непълна въ една оть съществените си части, защото би оста
вила настрана разглеждането на най-могъщите и най-пре~ 
възходните същества на с зданието.
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§ 191. Азъ мисля, че би било добре да се направеше 
отъ тази Библейска история едно ясно и кратко извлечение,, 
което би съдържало най-главните и най-важните факти, кое
то извлечение да се даде въ ржцете на децата, щомъ се нау- 
чатъ да четатъ. Макаръ че това четене ще има за резултатъ да. 
имъ даде още отрано некакво понятие за духовете, струва ми 
се, че то нема да противоречи на онова, що казахъ по-на- 
предъ, а именно да не се смущава въображението на де
цата, докато еж още малки съ понятието за духове. Съ това 
искахъ да кажа, че не е добре да се вкарватъ въ мислите 
имъ отрано образци на привидения и призраци и фанта
стични явления, съ които гувернантките и всички, що окрж- 
жаватъ децата, сж наклонни да ги плашатъ, за да ги нака- 
ратъ да бждатъ послушни. Това е грешка, отъ послед
ствия на която децата страдатъ презъ целия си останалъ 
животъ, защото тя поробва умовете имъ на страхъ, бояз- 
ливость, слабость и суеверие. Като встжпятъ после въ све
та и завържатъ сношение съ людете, те започватъ да се сра- 
муватъ отъ тази си слабостъ и нередко се случва, че като 
искатъ да се излекуватъ напълно отъ това, което толкова 
имъ тежи, те отхвърлятъ всека мисъль за духове, като впа- 
датъ по такъвъ начинъ въ друга още по-лоша крайность.

§ 192. Причината, по която бихъ желалъ да се за
почне изучването на духовете по-рано отъ изучването на 
телата и да се проникнатъ добре младежите съ онова, кое
то говори върху тоя предметъ Св. Писание, преди да се 
пристжпи къмъ естествената философия, е тая, че матери
ята е нещо, което постоянно действува на нашите се
тива и толкова завладева душата ни, щото ставаме наклонни 
да отричаме всичко нематериално, а пъкъ щомъ такъвъ пред- 
разсждъкъ се вкорени, той не оставя вече никакво место 
за признаване на духовете или вера, че въ природата — 1п 
гегиш надига — сжществува нещо нематериално, макаръ да 
е очевидно, че само чрезъ материята и движението не е въз
можно да се обясни никое отъ великите явления на природа
та, закто е напримеръ, най-обикновенното явление за земното 
притегляне. Азъ мисля, че това общо явление не може да се 
обясни съ каквото и да било естествено действие на ма
терията, или какъвто и да е другъ законъ за движението, а 
само съ положителната воля на едно виеше сжщество, което
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■с така наредило. Понеже не може да се ооясни добрЬ пото- 
лътъ, безъ да прибегнемъ къмъ нещо извънъ обикновения 
вървежъ на- природните явления, бихъ предложилъ да се 
обмисли, дали, ако допустнемъ че Богъ е разм-Ъстилъ за 
известно време центъра на тежестьта на земята, (фактъ тол
кова допустимъ, колкото и самата тежесть и който произ
хожда, може би, вследствие на едно малко изменение на не
известни намъ причини), то не можемъ ли по-лесно да си 
обяснимъ Ноевия потопъ и по-удовлетворително, отколкото съ 
коя и да е хипотеза, употребявана досега за разрешението 
на този въпросъ? Знамъ, че ще ми се направи сериозно въз
ражение, че отъ преместването центра на тежестьта би по- 
следвалъ само единъ местенъ потопъ. Но, щомъ веднажъ до
пустнемъ подобно преместване на центра на тежестьта не е 
мъчно да се разбере, че Богъ съ своето могъщество е мо- 
гълъ да премести центъра на тежестьта на известно разсто
яние отъ центъра на земята и да е накаралъ да се върти 1я 
около последния въ продължение на нуждното време, за да 
стане потопътъ всемиренъ. По такъвъ начинъ мисля, могатъ 
да се обяснятъ всичките явления на потопа, описани отъ 
Мойсея, по-лесно, отколкото съ всичките странни предполо
жения, които досега съ били употребявани за обяснението 
имъ. Но тука не му е местото да се занимаваме съ този 
въпросъ, върху който само мимоходимъ се спрехъ, за да 
покажа, колко е нуждно за обяснението на известни при
родни явления да не нрибегваме само къмъ голата материя 
и нейното движение и че познаването на Д} ховете и гехна- 
та сила, на която Библията приписва толкова големи дей
ствия,-може да послужи за добра подготовка къмъ това. Азъ 
оставямъ за по-удобенъ случай по-пълното пояснение па тази 
хипотеза и нейното приспособение за оояснение всичкитЬ стра
ни на потопа и ония мъчнотии, които повдига това съоитие, 
тъй както е разказано въ Св. Писание.

§ 193. Но нека се върнемъ къмъ изучването на есте
ствената философия. Макаръ че светътъ е пъленъ съ ней
ните системи, азъ не знамъ, дали некоя отъ техъ би 
могла да се предложи за изучване отъ единъ младежъ като 
наука, въ която той би могълъ да намери истина и досто- 
верность, т. е. онова, що ооещаватъ всичкитЬ науки, до 
стойни за това име. Съ това не искамъ да кажа, че не трЬ 
■ба да се изучватъ ни една отъ тези системи. Въ нашия про- 
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св-Ьтенъ в^къ, единъ джевтлменъ треба да има понятие за> 
н^коя отъ техъ, ако ще би и само за да бмде въ състоя
ние да води разговоръ върху тия работи. Но било, че му се- 
даде въ рмцете системата на Декарта, като най-разпростра- 
нената въ сегашно време, или пъкъ се намери за по-добрй да 
му се представи единъ кратъкъ прйгледъ върху нея и други 
нйкои системи, азъ мисля, че изучването па разните систе
ми на естествената философия, които см имали успйхъ въ 
тази часть на света, треба да става по-скоро съ пДль да се 
знаятъ хипотезите, да се разбиратъ термините и начините 
на разсмждепие на различните школи, отколкото съ надежда 
да памеримъ въ техъ удовлетворителни, пълни и научни тъл
кувания на природните явления. Може само да се каже, че 
модерните атомисти говорятъ изобщо единъ езикъ по-поня- 
тенъ, отколкото перипатетиците,* 1) които см владели непосред
ствено прЬдъ тЬхъ въ школите. Ако некой би пожелалъ да 
хвърли единъ погледъ назадъ и да се запознае съ различни
те мнения на древните, то нека прочете „Интелектуалната 
Система“ на Д-ра Кудворта, въ която този ученъ писатели 
тъй точно и обстойно е събралъ и обяснилъ мненията на 
гръцките философи и началата, върху които те см основани. 
Главните хипотези, които см ги разделяли, могатъ да се из 
учатъ въ това съчинение по-добре, отколкото въ коя и да е 
друга позната мене книга. Но азъ пе искамъ да отвръщамъ 
никого отъ изучг^нето на природата подъ предлогъ, че пе е 
възможно съ познанията, които имаме, или можемъ да има
ме за нея, да се основе една положителна наука. Въ нея 
има много неща, на които знанието е необходимо и подоба
ва за единъ джевтлменъ и много още други, които, съ пол
зата и удоволствието, що може да се извлече отъ техъ, из
обилно да втзпаградятъ трудовете на любопитните. Но азъ. 
мисля, че всичко това може да се намери по скоро у ония 
писатели, които см се занимавали съ рационални опити и на
блюдения, отколкото у други, които см създали чисто спе
кулативни системи. Такива см, напримЬръ, съчиненията на 
Бойла’) и още нЬкой други -съчинения на автори, писали 
върху домакинството, лесовъдството, градинарството и др. 
подобни, които съчинения единъ джентлименъ, щомъ се запо

1) ПоолЪдователи на Аристотеловата философия. БЪл. пр.
1) КоЬеМ Воу1е — ученъ английски физикъ и химикъ. (1626—1691).
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знае що-годе съ най-разпространените системи на естестве
ната философия, би могълъ съ полза да прочете.

§ 194. Макаръ че системите по физика, които съмъ 
срЬщалъ досега, малко насърдчаватъ човека да търси ис
тина и достов^рность въ който и да било учебникъ, имащъ 
притенциите да ни доставя никаква система по естествена 
философия, относеща се до първите принципи на телата, то, 
при все туй, несравнениятъ Нютонъ ни е показалъ доколко 
математиката, приспособена къмъ известни области на при
родата, може съ помощьта на известни принципи, които фак
тите оправдаватъ, да ни заведе далечъ въ знанието на онуй, 
което ще нарека особени области на природата, — обяс
нения, толкова верни и толкова ясни, каквито ония, които 
съдържа удивителната негова книга „РЬПоворМае па4п- 
га118 Рппс1р1а шаНетаНса“,, върху нашия планетенъ свЪтъ 
и върху най-главните явления въ него, то ние бихме могли 
да се надаваме да добиемъ единъ день по-истински и вЬрни 
знания за различните части на тоя удивителенъ механизмъ, 
отколкото бихме могли да се надаваме сега.

При все, че твърде малцина са запознати достатъчно 
съ математиката, за да могатъ да разбератъ Нютоновите де
монстрации, то най-точните математици, които сж ги раз
гледали, сх ги признали за ценни. Ето защо книгата му 
заслужва да бжде. прочетена, понеже може да принесе не 
малко полза и удоволствие на ония, които желаятъ да раз
бератъ движенията, свойствата и действията на тия големи 
маси материя, отъ които е създадена нашата слънчева си
стема и които усвояватъ заключенията на това съчинение 
основани всички върху напълно доказани истини.

Гръцки езикъ—

§ 195. Ето ви накхсо това, което, по мое мнЬние, трЬба да 
учи единъ младъ джентлменъ. Може би, некой ще се зачуди, че 
съмъ пропустналъ гръцкия езикъ и ще ми забЬлежатъ, че 
Гърция е страната, дето треба да се’ търси, така да се каже, 
оригиналниятъ източникъ и основите на всичката наука, която 
имаме сега въ тази часть на свЬта. Съгласенъ съмъ, че това 
е така и ще прибавя още, че никой не може да минава за 
ученъ, ако не знае гръцкия езикъ. Но азъ тукъ не се за- 



216 Пжонъ Локъ

нимавамъ съ въпроса за възпитанието на единъ учепъ чо- 
вФкъ по професия, а говоря само за възпитанието на единъ 
джептл мепъ, за когото латински и френски, както сега св^та оти
ва, съ признати за твърдф необходими. Ако нашиятъ джентл- 
менъ, щомъ стане мъжъ, пожелае да продължи по-нататъкъ 
научнитФ си занятия и да се запознае съ гръцката ученость, 
той може самъ да научи този езикъ; ако ли пъкъ у него 
нФма такава наклонность, то да го изучава подъ ръковод
ството на възпитатели, ще бъде изгубенъ трудъ; много врФме 
и усилия ще бъдатъ разходвани за една работа, която ще 
бъде прФнебрФгната и изоставена, щомъ той започне да раз
полага съ свободата си. И наистина, колцина на стотФ има, 
дори и между самитФ учени, които съ запазили изнесеното 
отъ училището знание на гръцки езикъ, или пъкъ съ се 
усъвърптенствували въ него толкова, щото да могатъ свободно 
да четатъ и добрФ да разбиратъ гръцкитФ писатели?

За да свършимъ съ тази точка досежно образованието 
на единъ джентлменъ, ще кажа, че неговиятъ възпитатель 
трФба да помни какво неговата роля не се състои толкова да 
научи възпитаника си да знае всичко, каквото се може, кол- 
кото да му внуши любовь и уважение къмъ наукитФ и да го 
упъти въ правия пъть къмъ самостойно усъвършенствува- 
ние и попълване знанията си, ако би ималъ желание за това.

Азъ ще приведа тука на читателя мислитФ на единъ 
много уменъ писатель досежно изучванего на езицитФ и 
ще ги изкажа, доколкото мога, по начина, по който той самъ 
се изразява. Ето що казва той:

«Изучването на езицитЬ никога не е излишно за дФ- 
цата. ТФ съ полезни за хората отъ всички съсловия; тФ 
имъ откриватъ еднакво входа и къмъ най-добритФ и къмъ 
най-лсснитФ и приятни познания. Ако се отложи това умо
рително изучване за малко по-напрфднала възрасть, мла- 
дежигФ или не ще иматъ достатъчно рФшителность да се 
посветятъ на тФхъ по собственъ изборъ, или пъкъ ще имъ 
липсва постоянство, за да гб продължаватъ. Ако ли пъкъ 
нФкоп бъде надаренъ съ постоянство, това нФма да ми
не ббзъ неудобството да употрФбява за изучване на езици 
онова врфме, което е назначено за други занятия, и да се 
ограничи съ изучване на думи на оная възрасть отъ живота 
си, .която изисква да се върви по-надалече и да се върши 
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работа. Въ всеки случай, то е губене на най-хубавите и 
прекрасни години на живота. Широката основа на езикозна
нието може да се положи добре, само когато всЬко нещо 
оставя лесно и дълбоко впечатление въ ума; когато паметьта 
е пресна, бърза и дейна, когато умътъ и сръдцето сж 
свободни още отъ грижи, страсти и желания и когато ония, 
отъ които детето зависи, иматъ още достатъчно авторитетъ 
върху му, за да подържатъ въ него дълго и непрекъснато 
прилежание. Азъ съмъ убеденъ, че малкото число истинно 
образовани хора, наредъ съ такова множество повръхностни, 
се дължи на пренебрегванието на това правило . )

Всеки, мисля, ше се съгласи съ този наблюдателенъ 
писатель, че изучването на езиците треоа да става въ най- 
ранните години на живота. Родителите и наставниците треба 
да избератъ какви езици сж най-удоони за детето, защото, 
треба да се признае, би било съвсемъ оезплоденъ трудъ 
и губене време, да се изучава езикъ, който никога не ще му 
потреба презъ течение на живота му, или който, благодаре
ние на своя темпераментъ, то ще пренебрегне изцело и ще 
го забрави щомъ наближи зрелата възрасть, щомъ се осво
боди отъ възпитателя си и се предаде на своите собствени 
наклонности, които по всека вероятность не ще му позво- 
лятъ да отделя отъ времето си, за да се занимава съ уче
ните езици, или въобще съ какъвто и да билъ другъ езикъ, 
освенъ оня, съ който се ползува постоянно, или къмъ който 
некоя необходимость ще го накара да прибегне.

За ония обаче, които се приготвятъ за некоя учена 
професия, ще приведа по-нататъшните думи на сжщия 
авторъ, които той прибавя къмъ предшествуващите, за да ги 
оправдае. Те заслужватъ вниманието на всички, които же- 
лаятъ да се просвещаватъ истински, и могатъ да служатъ за 
правило, което наставниците да препоржчатъ на възпитани
ците си, като ръководство при бъдещите имъ занятия.

«Изучването, казва той, на оригиналния текстъ е най- 
много за препоръчване: той е най-кжсиятъ. най-верниятъ и 
най-приятниятъ способъ за учене. Черпете отъ главата на 
източника и не взимайте отъ втора ръка. Не оставяйте ни
кога настрана произведенията на великите писатели; ра
ботете надъ техъ, запечатвайте ги въ ума си и цитирайте

1) Ьа Вгиуеге, Моеигз де се 81ес1е, р. 577, 662.
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ги при всякой удобенъ случай; постарайте се да ги разбе
рете съвършено въ всичкия имъ обемъ и подробности и въ- 
всичкитЬ имъ обстоятелства. Запознавайте се напълно съ- 
принципите на оригиналните автори. Приведете ги въ вза- 
импа връзка и направете си сами заключенията. Така сж пра
вили първите коментатори и вие треба да правите сжщото. 
Не се задоволявайте съ ония заети отъ другаде комента
ри, нито се ржководете отъ техните възгледи, освенъ когато 
вашите не сж достатъчни да ви осветлятъ. Техните тълкования 
не еж ваши и лесно могатъ да ви изменятъ. Напротивъ, ва
шите собствени наблюдения сж произведение на вашия соб- 
ственъ умъ, въ който те постоянно ще се намиратъ -и ще 
сж готови при всекой случай на обежждане, разговоръ или, 
споръ.*  -Не се лишавайте о1,ъ< удоволствието да видите, че при » 
четенето на оригиналите нищо не може да ви спре, освенъ ' 
непреодолими мжчнотии, които сж непобедими и предъ коита 
се спиратъ и нищо не могатъ да кажатъ самите коментатори 
и схоласти, — тези толкова плодовити тълкователи на други 
места, които изнасятъ на света своята дълбока ученость и 
я изливатъ върху ясни и лесни отъ само, себе си откжелеци 
и сж твърде щедри на думи и трудъ, тамъ дето нема ни
каква нужда, отъ това. Убедете се напълно, като наредите 
по този начинъ заниманията си, че само човешката леность 
насръдчава педантите да натрупватъ, а не да обогатяватъ 
библиотеките и да заравятъ оригиналните текстове подъ ку
пища отъ бележки и коментари, и ще видите, че ле- 
ностьта е работила противъ себе си и противъ собствените 
си интереси, като е умножила четенето, изследванията и 
труда, които е искала да избегне.»

Макаръ че тези думи изглеждатъ да интересуватъ само*  
учените, те не сж отъ по-малка важность и за надлеж
ното направление на възпитанието имъ и занятията имъ, тъй 
че азъ се надея да не бжда порицаванъ, за дЬто ги привеж- 
дамъ тука, особено ако се вземе въ внимание, че те могатъ 
да послужатъ и на единъ джентлменъ, ако понекога той би 
пожелалъ да вникне по-надълбоко отъ повърхностьта на не
щата и да придобие по-оснозателенъ, солиденъ и пъленъ 
възгледъ въ една или друга область на науката.
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Методъ.

Казватъ, че редътъ и постоянството най-много различа- 
ватъ хората единъ отъ другиго. Азъ поне съмъ увйренъ, че 
нищо толкова не пречиства пжтя на учещия се и му позво
лява да върви напр^дъ и тъй лесно въ изследване на какво и 
да е нещо, колкото добриятъ методъ. Възпитательтъ е длъ- 
женъ да разясни това на своя възпитанникъ, да го приучи 
на редъ и методъ въ мисленето, да му покаже въ какво се 
той състои и какви сж неговите предимства, да го запознае 
съ всичките му форми, както съ ония, съ които отиваме отъ 
общото къмъ частното, така и съ другите, дето отиваме отъ 
частното къмъ общото; да го упражнява и ,въ двата отъ техъ 
и да му покаже въ какви случаи тоя или другиятъ методъ е 
предпочтителенъ и за какви цели служи всекой отъ техъ.

Въ изучването на историята треба да’ се следва хроно- 
логическиятъ редъ, а въ философските изследвания редътъ на 
природата,- която въ всичките си стжпки отива отъ точката 
която занимава, къмъ точката, която лежи непосредственно 
следъ нея. Умътъ сжщо така треба да премине отъ позна
нието, което притежава вече, къмъ това, което следва следъ 
него и което е свързано съ първото и да върви така къмъ 
цельта си, като разглежда вай простите и най-несложните 
части на предмета, що изучава. За тази цель ще бжде 
отъ голема полза, щото учительтъ да приучи ученика си да 
различава добре, сир. да има разделни понятия тамъ, дето 
разумътъ намира реално различие, но да избегва съ сжщата 
грижа словесни различия тамъ, дето нема ясни и отделни 
идеи.

Д-Ьлгъ XXV. (196-209).

Приятни развлечения.

Танцуване.
§ 196. ОсвЬнъ онова, що треба да се научи отъ науката 

и книгите, има и други необходими за единъ джентлменъ, раз
ни изкуства, които се изучаватъ чрЬзъ упражнение. За тези 
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изкуства треба да се отдали известно време, и упражнението 
по гЪхъ да става подъ управлението на особни учители.

Тъй като танцуването придава на децата грациозность 
въ движенията презъ целия имъ животъ, а най-вече мжже- 
ственость и оная самоувереность, която тъй при.тЬга на млади 
момчета, то да се учатъ да танцуватъ не може да бжде по 
мое мнение никога рано, стига само възрастьта и силите имъ 
да позволяватъ това. Треба обаче да вземете единъ добъръ 
учитель, който да знае и да може да придава грация, сво
бода и естественость на всичките движения на тялото. Ако 
учительтъ не бжде способенъ да направи това, по-добре е да 
нямате никакъвъ учитель, тъй като естествената несржчность 
е предпочтителна, прЪдъ ония ефектирани пози, които пра- 
вятъ детето да прилича на маймуна, и азъ мисля, че би било 
по-добре детето да поздравява и да прави реверансъ, както 
:всеки честенъ селски джентлменъ, отколкото като некой учи
тель по танцуване съ лоши маниери. Колкото за разните фи
гури на танца, азъ не имъ придавамъ никакво значение, или 
по-добре — само толкова, доколкото могатъ да съдЬйству- 
ватъ на общата грациозность въ движенията.

Музика.

§ 197. На музиката гледатъ обикновенно като на нещо, 
което има известни отношения съ танцуването, и мнозина 
ценятъ високо умението да се свири на единъ или другъ ин
струмента. Музиката обаче прахосва толкова много времето 
на единъ младъ човекъ, за да придобие само посредствено 
изкуство по нея и го ангажира често въ такива странни ком
пании, щото мнозина сж на мнение да се не учи. Азъ тол
кова редко съмъ слушалъ да бжде хваленъ некой за музи
калния си таланта отъ хора сериозни и солидни, щото съмъ 
наклоненъ да поставя музиката на последно место въ списъка 
на изкуствата. Кжсиятъ нашъ живота не стига за изучване 
на всички негца и нашиятъ умъ не може постоянно да бжде 
заета съ учене. Слабостьта на нашата организация, както 
духомъ, тъй и теломъ, изисква често почивка, така че чо
векъ, който иска да прекара съ полза живота си, треба да 
отдели голема часть отъ него за отпочиване. Тази необхо- 
димость е положителна поне за децата, освенъ ако бързате
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за
би

направи 
да стои 
единъ джентлменъ, оило въ 
доколко е важно

употребява за него повече вр-Ьме, отколкото е нужлно за 
подкрепяне на здравето му, оетавямъ на родителите в 
възпитателите да «дятъ. Последните греба да помнятъ, 
че въ възпитанието най-много грижи трЬоа да 
требяватъ за онуй, което вероятно ще баде отъ голШ. по
следствие за детето и ще му служи повече въ «>“в(’ве- 
ното течение и случайностите иа живота, за които 
предназначено.

да ги накарате да остарЪятъ по-рано и да ги заведете преж
девременно въ гроба, или пъкъ да ги втикнете въ второ д 
тинство по-рано отколкото бихте желали. Ето защо азъ мисля,, 
че времето и трудътъ, назначени за сериозни занятия, треба 
да се употребяватъ въ най-важните и полезни н6ща и то 
посредствомъ най-лесните и кжси методи, които биха се на- . 
мерили и, може би, както казахъ и по-горе, не ще бжде иаи- 
малкия секретъ на възпитанието да се устрои работата така, 
че телесните упражнения и умственните занятия да служатъ 
за почивка едни на други. Не се съмнявамъ, че опит- 
ниятъ и изкусенъ възпитатель, който е добре изучилъ ха
рактера и наклонностите на своя възпитаникъ, ще може да 
направи нещо по тоя въпросъ. Детето, което се е уморило, 
било отъ занимание, било отъ танцувание не иска изведнажъ 
да отиде да спи, а иска да прави нещо друго, което да го 
забавява и да му достави удоволствие. Не треба при това 
да се забравя, че едно нещо, което не се върши съ удо
волствие, не може да послужи за почивка-

§ 198. Фехтованието и яздението на конь минаватъ 
толкова необходими страни на доброто възпитание, щото 
се сметало за големо опущение, ако не кажехъ нещо и за 
техъ. Последнето, което въ повечето случаи се учи въ го
лемите градове, е едно отъ най-добрите упражнения за здра
вето, каквито могатъ да се намерятъ въ тези места за удо
волствие и луксъ и, поради това, единъ младъ джентлменъ, 
докато живее тамъ, треба да посвещава голема часть отъ 
времето си на него, защото това упражнение^ служи да 
даде на човека солидна и непринудителна стоика и да го 

способенъ да спира коня си, да се ооръща оърже и 
твърдо върху седлото, — нещо много полезно за 

мирно или военно връме. но 
щото единъ младъ човекъ да направи 

сериозно занятие и доколко заслужава то да се
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Фехтоване.
§ 199. Колкото се касае до фехтоването, то това из

куство ми се вижда твърде полезно за здравето, но опасно 
за живота, тъй като самоувЬреностьта въ това изкуство 
може да увлече въ разпра ония, които мислятъ че см се 
научили да употребяватъ добре саблите си. Тази самонадйя- 
ность ги прави често по-чувствителни, отколкото би трЪбало 
въ въпросите за честь, при най-незначителните поводи и дори 
при нЬмане такива. Младите хора съ разпалената си крьвь 
см разположени да мислятъ, че напраздно см учили фехто- 
вание, ако не имъ се удаде случай да проявятъ изкуството 
си и см^лостьта си въ нйкой дуелъ и изглежда че иматъ 
право. Но на колко печални трагедии такова разсъждение е 
станало причина, свид^телствуватъ сълзите не на една майка. 
ТовЬкъ, който не знае фехтоване, е разположенъ да избягва 
обществото на играчите и размирниците и не бива нито на 
половина толкова излишно формалистъ върху въпросите за 
честь, нию пъкъ е разположенъ да прави афронти на дру- 
гите, или свирепо да отмъщава за техъ, к пак» <ъ напра
вени отъ други, отъ което и обикновено произлизатъ споровете. 
ОсвЬнъ това на бойното поле лосрТЬдсгвопото знание на 
фехтоването по-скоро излага човека на неприятелската сабя, 
отколкото да го запази отъ нея. Не ще съмнение, че единъ 
смелъ човЬкъ, който съвскмъ не знае фехтоване и който 
следователно не ще стои да отражава ударите, а ще постави 
всичко върху единъ само силенъ ударъ, ще има предимство 
надъ единъ посредствено изкусенъ фехтовачъ, особенно 
ако е вещъ въ ръчния бой. Следователно, ако е нуждно 
да се зематъ вЬкои предпазителни мерки противъ подобни 
приключения и ако единъ баща треба да приготви сина си 
за дуелъ, азъ бихъ прЬдпочелъ, щото моя сипъ да бъдеше 
единъ добъръ борецъ, отколкото добъръ фехтовачъ, а пъкъ 
единъ джентлменъ не може да научи повече отъ това, освйнъ 
ако не прекарва живота си постоянно въ фехтовалното учи
лище и ако не се упражнява ежедневно. Но, понеже фехто- 
ванието и язденето па копь се ороятъ изобщо като качества 
необходими за единъ добре възпитанъ джентлменъ. то' ще 
бъде, Може би, много строго да откажемъ съвсемъ на единъ 
младъ човекъ отъ това съсловие тези- знаци на отличие. Азъ
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ще оставя, прочее, на бащата грижата да реши, до каква 
степень темпераментътъ на неговия синъ и положението, което 
вероятно ще завзема въ живота му, позволяватъ или го за- 
дължаватъ да следва този обичай, който, като нйма много 
общо съ гражданския животъ, е билъ никога съвършено не- 
познатъ на най-войнственитЪ народи и който, повидимому, 
не е прибавилъ много сила и см^лость на ония, които сж 
го възприели, освйнъ, ако си въображаваме, че доблестьта 
и военното изкуство см се усъвършенствували благодарение 
на дуела, съ който фехтоването се е вмъкнало въ света и 
заедно съ който, пр^дполагамъ, ще изчезне отъ него.

§ 200. Такива см за сега моите мисли досежно за
нятията и телесните упражнения за единъ джентлменъ. По- 
главната работа преди всичко се състои въ доброд^тельта и 
въ ммдростьта:

„КеПшп пишеп аЪев1, 81 8Й ргиДепйа *) “.
Научете детето да бжде господаря на наклонностите си 

и да подчинява желанията си на разума. Щомъ успеете въ 
това и съ постоянна практика го направите привично за него, 
вие сте изпълнили най-ммчната задача отъ длъжностьта си. 
И за да може единъ младъ момькъ да достигне до това, азъ 
не познавамъ нищо, което може повече да способствува, от- 
колкото желанието да бхде той хваленъ и почитанъ. Това 
именно чуство треба да му се вдъхне съ всичките въобра
жаеми средства. Направете го да бжде чуствителенъ къмъ 
честь и срамъ и щомъ успеете да направите това, вие 
сте вложили вече въ него такова начало, което ще влияе 
върху делата му и когато не сте при него, начало съ което 
не може да се сравни страха отъ малката болка, що при
чинява тоягата. Това начало ще бжде стеблото, така да се 
каже, върху което отпосле можете да присаждате истински
те начала на морала и религията.

Занаятъ.
§ 201. Азъ имамъ още едно нещо да прибавя, което 

щомъ спомена, знамъ, колко ще се изложа на рискъ да ме 
подозрятъ, че съмъ забравилъ предмета си и всичко що 
съмъ вече писалъ за възпитанието на единъ джентлменъ, 

*) Нищо не липсва на човЪкъ, който притежава мждрость.
БЪл. пр,
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съ призванието на когото занаятътъ изглежда съвсЬмъ не- 
съвмЪстимъ. Но, при все това, не мога да не забележа, 
че, по мое мнение, единъ джентлменъ требва да знае некой 
занаятъ, нЬкой ржченъ занаятъ, дори два или три, но единъ 
отъ тЪхъ некакъ по-особено.

§ 202. Понеже наклонностьта къмъ дййность у деца
та требва винаги да се насочва къмъ нЗлцо полезно за 
тФхъ, то предимствата, които те ще извлекатъ отъ упра
жненията, що имъ се предлагатъ, могатъ да бждатъ два 
вида: 1-о ония случаи, въ които самото изкуство, придобито 
отъ упражнението, заслужава труда да се научи; такива сж, 
напримеръ, не само изучването на езиците и науките, но и 
рисуването, стругарството, градинарството, калението и обра
ботването на железото и всички други полезни изкуства. 2-о 
Ония случаи, въ които извънъ всеко друго съображение, 
упражнението, е полезно и нуждно за здравето. Знанието на 
некои неща е толкова необходимо за децата, докато те сж 
малки, щото известна часть отъ времето имъ треба да се 
определи за изучванието имъ, макаръ и тези неща да не 
съдействуватъ никакъ на здравето имъ. Такива сж четенето 
и писането и другити седещи занятия, които иматъ за цель- 
развитието на ума и завзематъ голема часть отъ времето на 
единъ джентлменъ, като се започне още почти отъ раждане
то му. Другите ржчни изкуства за изучването и вършенето, 
на които се изисква телесенъ трудъ, иматъ за резултатъ не 
само да увеличатъ пъргавостьта ни и изкуството ни, но и по- 
магатъ на здравето ни, особенно ония, които се вършатъ на 
открито. Въ тези занятия, следователно, здравето и изкуство
то прогресиратъ заедно, и некои отъ техъ могатъ да 
се избератъ, за да послужатъ като отдихъ на едно дете, 
главната работа на което е да се учи и занимава съ книги
те си. При избирането на едно отъ тези занятия, треба да. 
се обръща внимание на възрастьта и наклонностьта на дете
то и винаги да се избегва принуждението, защото заповед- 
ването- и насилието често създаватъ, но никога не отстра- 
няватъ отвращението, а пъкъ всичко, що се върши съ при- 
нуждение, Детето ще го напустне, колкото може по-скоро и по- 
този начинъ ще му принесе малка полза и по-малко отдихъ.
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Рисуване.
§ 203. Оть всичките тези изкуства онова, което най- 

много би ми се поправило е рисуването, ако да нямаше едно 
или две възражения противъ него, на конто не е лесно да 
се отговори. Първо, лошото рисуване е една отъ най-лоши
те работи на света, а да се изучи донЬкжде сносно, из
исква се твърде много време. Ако детето има естествена на- 
клонность къмъ нею, има страхъ да не би то да прЬне- 
брегне всички други полезни занятия и да отстжпи место 
на това; а пъкъ, ако нема никаква наклонность къмъ него, 
всичкото време, мжки и пари, които ще бждатъ употре
бени за него, ще бждатъ прахосани безцелно. Друга причина, 
по която не бихъ желалъ единъ джентлменъ да се за
нимава съ рисуване, е че това развлЬчение е седеще и за
нимава повече ума отколкото телото. Умственото занятие, 
по мое мнение, требва да стои на пръвъ планъ за единъ 
джентлменъ и когато стане потребно да напусне за малко 
това занятие и да си отдъхне, то требва да бжде Съ некое 
телесно упражнение, което дава почивка на мислите, а укре
пява здравето и силата. Ето двете причини поради което 
съмъ противъ рисуването.

Градинарство.
§ 204. На второ место, за единъ джентлменъ, който 

живее на село, бихъ предложилъ едно или по-добре и 
двете отъ следните занятия, а именно, градинарство или 
изобщо земледелие и дърводелство, съ което разбирамъ дюл- 
герство, столарство или стругарство. Всичките тези занятия 
сж удобни и здравословни за човекъ, който се занимава съ 
умственъ трудъ и друга работа. Понеже умътъ на човека пе 
може да прЬнася да бжде постоянно заетъ съ едно и сжщо 
нещо и хората, на които занятията сж седещи, иматъ нуж
да отъ некакво упражнение, което да даде отдихъ на ума 
имъ и да упражни телото имъ, то не знамъ, дали би 
имало нещо по-добро за единъ джентлменъ, живеещъ въ село, 
отколкото споменатите горе две занятия, отъ които едното 
може да му служи за упражнение, когато времето не му 
позволява да върши другото. Освенъ това, щомъ той се 
усъвършенствува въ едно отъ техъ, ще има възможность

Джонъ Локъ. — Мисли върху възпитанието. 15
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да управява градинаря си, а съ другото ще измисли и на
прави много неща и красиви и полезни.

Не искамъ да кажа, че това последно предимство тре
ва да съставява главната целъ на работата му, но нещо 
като примамка къмъ нея, а това на което главно настоявамъ 
е, че здравословните и полезни ржчни упражнения треова да 
служатъ като отпочивка отъ другите по-сериозни мисли и 
занятия.

§ 205. Великите древни мжже сж разбирали твърде доб
ре какъ да съгласяватъ ржчниятъ трудъ съ държавните работи 
и не са сметали за унижение на достойнството си да тър- 
сятъ въ ржчния трудъ отпочиване отъ другите си работи. То
ва. съ което най-много сж се занимавали въ свободните си ча
сове. е било, както се види, земеделието. Гедеонъ измежду 
евреите е билъ взетъ отъ гумното си, а пъкъ Цинцинатъ 
— между римляните отъ ралото си, за да командватъ ар
миите на отечеството си противъ неприятеля; и очевидно е, 
че техното умение да управляватъ върщачката или ралото и 
да бждатъ добри работници съ тези орждия, никакъ не имъ е 
попречило да владеятъ оржжието, да бждатъ доори военначал- 
ници и да управяватъ страната. Те сж били толкова добри 
воен началници и държавни мжже, колкото сж били и добри 
земледелци. Стариятъ Катонъ, който съ голЬма слава из- 
пълнявалъ всички важни длъжности на републиката, е оста- 
вилъ едно доказателство, написано съ собствената му ржка, 
доколко е билъ вещъ по земеделието и, доколкото помня, 
Киръ е билъ толкова далечъ да брои градинарството по-долу 
отъ величието и достойнството на престола, щото е показалъ 
на Ксевофонта една голема градина съ овощни дървета, всич
ки посадени съ собствената му ржка. Древните летописи, 
както между евреите, така и между язичниците сж пълни 
съ подобни примери, които биха могли да се цитиратъ, ако 
беше нуждно да препоржчваме съ примери ползата отъ този 
родъ развлечения.

Развлечения.

- § 206. Не мислите, че правя грешка, когато наричамъ 
тези или подобните на техъ упражнения въ ржчни изкуства 
— развлечения или отпочивки, защото развлечението не зна
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чи да прекарва човйкъ въ лЪностъ, (както това вейки може 
да забйлйжи), а значи да си отдъхнатъ уморените части 
чрйзъ промйнение на занятието. И ако нйкои мисли, че 
развлечението не се състои въ ммчна и уморителна работа, 
забравя ранното ставане, усиленото яздене, горещината, сту
да и гладуването на ловците, а пъкъ известно е, че ловътъ 
съставява постоянното развлечение на хора отъ висшето 
съсловие. Копане, садене на дървета, присаждането имъ, 
или подобни на тйхъ занятия не см по-малки развлечения, 
отколкото осветените отъ модата безполезни игри, стига чо 
вйкъ да намира въ тйхъ удоволствие, а навикътъ и при
добитото изкуство би го накарало да обикне много скоро 
кое и да е отъ тия упражнения. И азъ не се съмнявамъ, че 
има хора, които, поканени отъ ония на които не могатъ да 
откажатъ да играятъ на карти или на друга ийкоя игра, се 
уморяватъ много повече при тйзи развлечения, отколкото съ 
което и да било най-сериозно занятие въ живота, макаръ и 
играта да не имъ причинява естествено отвращение и къмъ 
която тй доброволно прибегватъ отъ време на врЬме за 

развлечение.
§ 207. Играта на карти, къмъ която хора отъ най-до

брото общество, а особено дами прахосватъ толкова много 
време, е ясно доказателство за мене, че хората не могатъ 
да стоятъ туку така безъ да вършатъ нищо. Защото, какъ 
иначе биха могли да стоятъ по толкова часа и да се зани- 
маватъ съ работи, които обикновено причиняватъ повече ядъ 
отколкото удоволствие, прйзъ всичкото време, прйзъ което 
се занимаватъ? Сигурно е, че играта не оставя никакво 
удоволствие слйдъ себе си за ония, които размислятъ върху 
туй слйдъ свършването й, и никакъ не принася полза ни- 
то на тйлото, нито на ума. Колкото се пъкъ отнася до па 
ричния въпросъ, ако играта се задълбочи толкова, щото да 
се докосне до интересите имъ, тогава тя не е вече раз
влечение, а търговия, която обогатява рйдко ония^ що иматъ 
други източници за препитание. Въ всЬкой случай, ако ще 
би дори и да забогатее човйкъ отъ нея, щастливиятъ иг- 
рачъ върши единъ печаленъ занаятъ, понеже си пълни дже- 
боветй за сметка на своята репутация.

Развлеченията не см за хора, които не ра о 
тятъ и не се уморяватъ, нито се изтощаватъ отъ обикпо- 
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вените си занятия. Изкуството тука трЪба да се състои въ 
туй, щото да се нареди времето за развлечение по такъвъ 
начинъ, за да може то да направи не само да отпочине 
уморениятъ организмъ, но което, освенъ минутното удо
волствие и почивка, да даде нещо, което би било по
лезно за по-сетне. Само суетата и гордостьта отъ величи
ето и богатството еж разпространили и направили модни без
полезните и опасни ония прекарвания на време, както ги 
наричатъ и сж довели людете до убеждение, че да се зани
мава човекъ, или да изучи некой полезенъ занаятъ, не било 
достойно развлечение за единъ джентлменъ. Това именно е 
дало такъвъ големъ кредитъ въ свЬта на картите, заровете 
и на пиенето; и мнозина прахосватъ свободните си часове 
въ техъ, макаръ да се предаватъ на техъ повече по привичка 
и отъ неумение да намерятъ по-добро занятие, за да прека- 
ратъ свободното си време, отколкото поради истинското удовол
ствие, което намиратъ въ техъ. Те не могатъ да пренасятъ тол
кова тежкото бреме на безделието и праздностьта и понеже не 
сж научили никакъвъ ржченъ занаятъ, съ който биха могли 
да се занимаватъ, те прибЬгватъ, за да убиятъ времето 
си, къмъ ония лекомислени и вредни заоавления, въ които 
единъ разуменъ човекъ, стига да не бжде развратенъ отъ 
привичката, едва би могълъ да намери удоволствие.

§ 208. Не искамъ съ това да кажа, че единъ младъ 
джентлментъ треба да бжде съвсемъ лишенъ отъ ония не
винни забавления, които сж на мода между хора отъ него
вата възрасть и положение. Азъ съмъ толкова далечъ отъ 
мисъльта да го видя до такъва степень строгъ и мраченъ, 
щото бихъ желалъ, напротивъ, да го видя да взима участие 
съ твърде голема готовность въ всичките веселби и развле
чения на ония, съ които дружи, и да не показва никакво от
вращение, нито да се противи на онуй, що искатъ отъ не
го, стига то да бхде достойно 'за единъ джентлменъ и че- 
стенъ човекъ, макаръ че колкото се касае до картите и 
заровете, било би по-добре, по мое мнение, да ги не знае 
и да не играе на техъ, за да не придобие наклонность за 
ония опасни изкушения и начини за прахосване на полез
ното*  време. Но като се даде свобода на младия момъкъ за 
лениви и весели разговори и за всички прилични развлече
ния, които сж общеприети, мисля, че той ще има доста- 
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тьчно време извънъ сериозните и схществени занятия да 
научи какъвто занаятъ иска. Не поради липса на свободно 
време, а поради липса на прилежание хората не могатъ 
да научатъ повече отъ единъ занаятъ. Ако се употреби еже
дневно само по единъ часъ за такъвъ видъ развлече
ние, човекъ може да отиде въ кхсо време много по-да- 
лечъ, отколкото си въобразява, и ако предположимъ, че това 
ще му послужи, само за да го избави отъ порочните, безпо
лезни и опасни игри и отъ обикновенните модни прекарва
ния на време, като му покаже, че може да се прекарва и 
безъ техъ, то това пакъ би послужило за добъръ предлогъ 
да се насърдчава въ тоя пжть. Ако хората още отъ малки 
се отричатъ отъ оня навикъ на праздноскитане, който ги ка
ра понекога да прекарватъ безполезно голема часть отъ жи
вота си въ празнота, безъ да се предаватъ на каква и да 
е работа и развлечение, то те биха намерили достатъчно 
време, за да придобиятъ вещина и изкуство въ стотини не
ща, които, макаръ и отдалечени отъ сжщинската имъ профе
сия, не биха имъ попречили въ нищо. Ето защо азъ мисля, 
че поради тази и поради други причини, които скоменахъ 
по-горе, праздното прекарване на времето и разсеяниятъ 
нравъ, както и ленивите по цели дни мечтания сж неща, 
които най-малко отъ всички други треба да се допущатъ и 
търпятъ у младежите. Такова състояние е допустимо само 
за единъ боленъ човекъ, чието здравие е съвсемъ разстроено; 
то не треба да се търпи у никого другиго на каквато въз- 
расть и въ каквото положение да се намира.

§ 209. Къмъ горепоменатите изкуства може да се при
бави още и изкуствата за правене парфюми, лакиране, гра
виране и различните видове обработка на же-гЪзо, медь и 
сребро; и ако младиятъ джептлмевъ прекарва значителна часть 
отъ времето си въ некой големъ градъ, както това обикно
вено става, той може да се научи да рЬже, да полира 
и да поставя безценни камъни, или да се подготви да полира 
и да изрезва оптически стъкла. Между толкавото големо раз
нообразие на механически ржчни изкуства не е възможно 
да не намери поне едно, което да го привлече и му до
стави удоволствие, освенъ ако е ленивецъ и развратникъ, 
което едва може да се допустне при едно правилно възпи
тание. А пъкъ, понеже той не може постоянно да се зани-
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мава съ учене, четене и разговоръ, то все ще му останатъ- 
извънъ времето, заето отъ тЬзи упражнения, няколко свободни 
часа, които, ако не употреби за този видъ работа, ще бжде 
изложенъ на рискъ да ги употреби много по-зле. И азъ 
заключавамъ отъ това, че р^дко ще се намери младъ момъкъ 
да пожелае самъ да стои съвсЬмъ безъ работа и съ скръстени 
ржце, или, ако има такъвъ, то това съставява единъ недо- 
статъкъ, който трЪба да се изправи.

Д-Ьлъ XXVI. (210 — 211).

Търговско сметководство.
г § 210. Ако обаче н^кои заблудени родители се упла- 
шатъ отъ унизителните имена на гЪзи занаяти и механиче
ски изкуства и биха имали отвращение да видятъ децата си 
да се прЪдадатъ на подобни занятия, то има още едно нещо, 
относеще се до търговията, което, надЬвамъ се, ще признаятъ, 
слйдъ като размислятъ малко, за абсолютно необходимо да 
изучаватъ синовете имъ.

Търговското сметководство, макаръ и да не бжде наука, 
посредствомъ която единъ джентлменъ би могълъ наверно 
да се обогати, но едва ли има нещо по-полезно и ефи
касно отъ нея, което би му помогнало да запази каквото 
притежава. Много редки сж случаите да се съсипе некой, 
ако умее да държи сметка за приходите и разходите си и 
съ това да има винаги предъ очи вървежа на домашните си 
работи. Азъ съмъ уверенъ, че много хора компрометиратъ 
делата си, безъ да забележатъ това, или, когато го забеле- 
жатъ, не сж вече въ състояние да поправятъ работата, именно 
поради туй, че не сж се грижиди за техъ, или имъ е лип
свала възможностьта да го направятъ по неумение да си во- 
дятъ сметките. За това, азъ бихъ посъветвалъ всеки джен
тлменъ да научи основателно търговското сметководство и да 
не мисли, че тази наука не е за него, защото произхожда 
главно отъ търговците и най-много се употребява отъ техъ.

§ 211. Когато нашиятъ младъ джентлменъ изучи изку
ството да държи сметки, (работа, повече на разсждъка, от-
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колкото на аритметиката), не ще бжде, може би, неуместно 
да го накара баща му, да оползотвори тази наука за 
своите малки работи. Не искамъ да кажа, че той треба да 
записва всека чаша вино, или всЬка игра, която му костува 
пари; такива разходи могатъ да се минаватъ съ общото на
звание „общи разходи“ и това ще е съвършено достатъчно; 
не искамъ сжщо да кажа, че баща му треба да разглежда 
отъ близо тези сметки и да взима поводъ отъ това да кри
тикува разходите му. Бащата треба да помни, че и той 
самъ е билъ нЪкога младъ и е ималъ съответните на тази 
възрасть мисли и желания, и да не забравя че и синъ му 
има схщите мисли и желания, които треба тъй схщо да за
доволява. Ако, следователно, азъ препоржчвамъ на младия 
човекъ да си държи сметките, това не правя съ цель, що- 
то баща му да може съ това средство да контролира раз
ходите му, (тъй като всичките пари, що баща му отпуща, 
треба да бждатъ на негово разположение), а само за да при
викне да държи отрано сметките си, — нещо, което ще му 
бжде тъй полезно и тъй нуждно за презъ целия му животъ. 
Единъ благороденъ венецианецъ, синътъ на когото се е тър- 
калялъ въ бащиното си богатство, като виделъ, че разходите 
на сина му станали огромни и безъ мерка, заповедалъ на 
касиера си да му дава за въ бждеще само толкова, колкото 
може самъ да преброи, когато ги получава. Некой би си по- 
мислилъ, че това не е било средство твърде ефикасно за на
маление разходите на единъ младъ момъкъ, тъй като той е 
билъ свободенъ да взима толкова, колкото е искалъ. При все 
туй обаче, този начинъ на действие, употребенъ спрямо 
единъ момъкъ, който не се е занимавалъ съ нищо друго, 
освенъ съ гонене на удоволствия, му причинило големо за
труднение, което най-после се разрешило съ следнето ра
зумно и полезно размишление: «Ако за мене е толкова мжчно 
само да броя парите, които искамъ да харча, то колко ли 
трудъ и мжка е струвало на моите прадеди, не само да ги 
броятъ, во и да ги спечелятъ.» Тази разумна мисъль, вну
шена на момъка отъ малкия трудъ, който му наложилъ ба
щата, дотолкова му повлияла, щото го накарала да спре 
разходите си и да стане за напредъ добъръ домакинъ. Въ 
всекой случай, всеки треба да се съгласи, че нищо не по
мага толкова, да държи разходите ни въ изисканите граници, 
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отколкото да имаме постоянно пр^дъ очитЬ си икономиче
ското си положение съ точни и добрй държани сметки.

Д-Ьлъ XXVII. (212-315).

Пжтувания.
§ 212. Посл^днята часть отъ възпитанието съставяватъ 

обикновено пмтуванията, които, така да се каже, увЬнча- 
ватъ работата и довършватъ образованието на единъ джен- 
тлменъ. Признавамъ че пътуване въ чужди страни е твърде 
полезно, но мисля, че времето, което обикновено се избира 
за изпращане на младежите да пътуватъ, малко способствува, 
за да могатъ тези пътувания да принесатъ очакваната полза. 
Тази очаквана полза може да се сведе къмъ две нЬща: първо, къмъ 
изучване на езици и, второ, къмъ подобрение въ мъдрость и ола- 
горазумие, благодарение на съобщението съ хора и разгова- 
ряне съ лица, които иматъ темпераменти, обичаи и начини 
на животъ различни единъ отъ други, а особено отъ ония, 
които младиятъ джентлмепъ е привикналъ да гледа въ общината 
си или у съседите си. Но възрастьта отъ шестнадесеть до 
двадесеть и първата година, която обикновено избиратъ за 
пътувания, е отъ всичките възрасти на живота най-неподхо- 
дещата за придобиване на тази полза. Първата възрасть, 
пр$зъ която детето може да научи чуждите езици и да при
викне да ги произнася съ истинския имъ акцентъ, е мисля 
отъ седемь до четирнадесеть или шестнадесеть години; и то
гава би било полезно и нуждно, щото дЬтето да бъде при
дружавано отъ единъ възпитатель, който да може заедно съ 
тЬзи езици да го учи и на други работи. Но да се д^лятъ 
такива млади момчета отъ семействата си на големи раз
стояния, подъ ръководството само на единъ възпитатель, на 
такава възрасть, въ която тЬ вече ороятъ себе си за мъже 
и не допущатъ да бмдатъ управявани отъ другиго, а пъкъ 
нЪматъ вито достатъчно благоразумие, пито достатъчно опит- 
ность, за да се управяватъ сами, не значи ли да бхдатъ 
изложени на най-гол^мите опасности на живота, прЪзъ онуй 
време, когато тЪ най-малко могатъ да се защищаватъ отъ 
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тЬзи опасности? Докато детето не е още стигнало до оная 
бурна и преходна епоха на страстите, можемъ да се нада
ваме, че възпитательтъ ще има още върху му извЬстенъ ав
торитета. Може да се предполага, че до петнадесетъ или 
шестнадесеть години, нито упоритостьта, която се развива съ 
възрастьта, нито изкушенията и примерите на другитЬ не 
ще го отвърнатъ да слуша възпитателя си. СлЪдъ това обаче, 
когато то почне да се среща съ възрастни хора и захване да 
се мисли за възрастент, когато почне да намира удоволствие 
въ пороците на мажете и да се гордее съ това, като мисли, 
че е срамота да бъде подъ контрола и ръководството на дру- 
гиго, можемъ ли да се надеваме, че то ще се подчини на- 
най-внимателния и най-изкусния възпитатель, когато нито 
първиятъ има нуждниятъ авторитетъ, за да му заповедва, 
вито пъкъ възпитаникътъ е разположенъ да го слуша? 
Съвсемъ напротивъ, младежътъ, увлеченъ отъ разпалената си 
кръвь и отъ госпотствуващите нрави, е наклоненъ повече да 
следва изкушенията на своите другари, които не съ по-ра
зумни отъ него, отколкото съветите на единъ възпитатель, въ 
лицето на когото той вижда сега единъ неприятель на 
свободата си. И въ кое време човекъ най-много рискува да 
загине, ако не въ онова, когато у него нема още ни доста
тъчна опитность, ни достатъчна твърдость? Презъ тази въз- 
расть на живота той има най-много нужда да бъде подъ над
зора и властьта на родителите си и приятелите си и да 
бъде ръководенъ отъ техъ. Податливостьта на предшествува- 
щата това време възрасть, когато още не е станалъ виро- 
главъ, го прави много по-безопасенъ и достъпенъ за ръко
водене, а въ по-нататъшните години разумътъ и предвидли- 
востьта започватъ малко по-малко да встъпватъ въ своите 
права и отварятъ очите на човека, за да пази интересите 
си и се грижи за усъвършенствуването си. Най-сгодното вре
ме е, следователно, да се прати единъ джентлменъ да пътува, 
когато е малъкъ и подъ ръководството на възпитатель, кой
то му е необходимъ презъ това време или пъкъ нйколко го
дини по-късно, безъ възпитатель, следователно, въ оная въз
расть, когато може самъ да се управява и бъде въ състо
яние да отбелезва всичко, що заслужва внимание и което 
може да го ползва следъ завръщането му. При това, на тази 
възрасть, понеже е вече запозната съ законите, правите, 
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естествените и морални преимущества на собственото си 
отечество, то има що да размени съ чужденците, отъ разго
вора на които се е надевалъ да*  придобие знания.

§ 213. Струва ми се, че именно защото така сж наре
дени тези пжтувания, мнозина младежи не извличатъ до
статъчно полза отъ техъ. Ако те донасятъ въ отечеството си 
некои сведения за местата и людете, които сж видели, то 
по-големата часть отъ тези сведения се свеждатъ въ въз- 
хищаване отъ най-лошите и суетни неща, които сж срещна
ли въ чужбина. Те запазватъ спомена и вкуса на онези не
ща, които сж дали първия полетъ на техната свобода, откол- 
кото на онова, което би ги направило по-добри и по-умни, 
следъ завръщането имъ. И наистина, какъ може да бжде 
друго-яче, когато те пжтуватъ на такава възрасть подъ рж- 
ководството на другиго, който е задълженъ да имъ доставя 
всичките нужди и да прави наблюдения вместо техъ? Подъ 
ржководството на такъвъ водачъ те мислятъ, че иматъ 
право да стоятъ съ скръстосани ржце, не искатъ да знаятъ, 
че сж отговорни за поведението си и затова редко си да- 
ватъ трудъ да правятъ сами изследвания и полезни наблю
дения. Мислите имъ сж предадени само на забавления и удо
волствия и всеки контролъ броятъ за обида, ала редко. 
си задаватъ трудъ да изследватъ нравите, да наблюдаватъ 
талантите, да разгледатъ изкуствата, темпераментите и нак- 

■ лоностите на хората, съ които се срещатъ, за да мо- 
гатъ да знаятъ какъ да се отнасятъ спроти техъ. Оня, 
който пжтува съ техъ, не е ли за туй, мислятъ си те, за да 
ги пази, да ги изважда отъ бЬда, когато се втикнатъ въ 
некоя такава и да отговаря за всичките имъ лоши постжпки?

§ 214. Признавамъ, че човеческото знание е такова 
големо изкуство, щото не можемъ да се надеваме, че единъ 
младъ човекъ ще го добие изведнажъ. Пжтуванията, обаче, 
не биха му послужили за нищо% ако те не му отвореха по- 
некога очите, не го направяха по-предпазливъ и предвидливъ 
н не го. научеха да вижда нещата по-далечъ отъ техната 
повърхнось, ако не го научатъ най-после подъ безвредната 
защита на едно вежливо и задължително отнасяне да запа
зи свободата си и интересите си въ обществото на чужден
ците и другите люде, безъ да се лиши отъ техното добро 
мнение. Единъ младъ човекъ, който е изпратенъ да пжтува 



ДЬлъ XXVII. Пжтувания 235

въ една прилична възрасть, съ мисли на човекъ, който 
иска да се усъвършенствува самъ, може да влезе въ сноше
ние всЪкждЪ, дйто отиде съ знатни люде, нЪщо отъ голя
ма полза за единъ пътуващъ джентлменъ. Но азъ питамъ: 
има ли между нашите младежи, които отиватъ въ странство 
подъ ръководството на възпитатель, единъ на стоте, който да 
е посЬтилъ нЪкое знаменито лице? Още по-малко се запозна
вате тЬ съ люде, отъ разговора на които биха могли да се 
научатъ, какви съ началата върху които почива доброто въз
питание на всека страна и едва обръща внимание на онуй, 
що заслужава да бъде разгледано. А при това отъ такива 
лица човекъ може да научи въ единъ день много повече, от- 
колкото въ едногодишно скитане отъ една гостинница въ 
друга. Па и не трйба да се чудимъ на това, тъй като хора 
съ достойнство и тежесть не съ разположени да приематъ 
на фамилияренъ разговоръ момчета, които още се нуждаятъ 
отъ грижите на възпитателите си. Единъ джентлменъ обаче, 
макаръ и младъ и чужденецъ, ако се представи като мъжъ 
и изяви желание да изучи обичаите, нравите, законите и 
управлението на оная страна, въ която се намира, всекога и 
навсекжде ще намери помощь и добъръ приемъ между най- 
вещите люде, които всекога ще бъдатъ готови да посрещатъ, 
насърдчатъ и удовлетворятъ единъ уменъ и ’любознателенъ 
чужденецъ.

§ 215. Колкото и да бъдатъ справедливи тези бележ
ки, азъ се страхувамъ, че те нема да изменятъ приетия 
обичай да пътуватъ младежите на оная възрасть, която е тък
мо най-неудобна и то поради причини, които нематъ никакво 
отношение съ умственото развитие. Не требало, казватъ, да 
се пуща осемь или десеть годишното дете да пътува, за да 
не му се случало нещо при тая нежна възрасть, макаръ че 
то тогава е изложено на десеть пъти по-малъкъ рискъ, от- 
колкото на шестнадесетата си или седемнадесетата си годи
на. Не требало, така също, да стои дома докато прекара 
опасната възрасть, защото требало да се върне назадъ на 
двадесеть и първата си година, за да се ожени и да има 
деца. Баща му не можалъ да чака повече време за да може 
синъ му да вземе зестра; майката пъкъ не можала да търпи 
да се сдобие съ една нова серия бебета, за да се забавява 
съ техъ. Тъй че нашиятъ младъ джентлменъ по какъвто и да
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