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Въ нашитъ педагогически училища отдавна се
чувствуваше нуждата отъ единъ учебникъ по психо-
логия, който да дава върни познания по слшината на
съзнателнитъ явления, а въ сжтцото врЪме да указва
и на приложението психологичнитъ познания въ

учебната и възпитателска практика. Това ще се пос-
тигне СЪ еДНО ржководство по педагогическа Митология,
която почива на здрави научни основи. ОсвЪнъ това,
всички психо-педагогични принципи оставатъ за пе-
дагога-практикъ мъртви, ако той не прави психоло-
гични наблюдения и изслъдвания надъ дъцата, които
той обучава и възпитава. Обучението може Да става
съобразно природата на дъната само тогава, когато
учительтъ изслйдва тази датска природа. ПрЪдлагано-
то ржководство си поставя за цЪль да допълни под-
готовката на кандидатитъ за учители въ това отноше-
ние. При разглеждането на отдЪлнитъ душевни спо-
собности сж дадени упжтвания за тЪхното опитно
изслйздване, а въ втората часть, въ която се разглеж-
датъ общи въпроси по възпитанието, е обърнато особно
внимание върху изслъдването на индивидуалнитъ осо-
бености, при съблюдаване на пола, възрастьта, коле-
банието на психичната двеспособность и пр. Всички
опитни изслйздвания сж разгледани отъ гледището на
учителя и при встъко отъ тЪхъ сж направени по-
обстойни педагогични заключения - какъ могатъ
опитно добититъ резултати да се иматъ прЪдвицъ, да
се прилагатъ при обучението и възпитанието. Ржко-
водството е съставено по програмата и въ духа на
послЪднитъ успЪхи на науката, а е прЪДназначено за-

учещитъ се отъ мжжкитъ и дЪвически педагогически
училища, както и за основнитъ народни учители.

 
    

     



 
На послтзднитъ то не само ще попълни психологич-
нитъ познания, но ще служи и като водитель при
изслЪдване дЪтската душа.

При съставянето на ржководството съмъ се пол-
зувалъ главно отъ Вундта, Кюлпе, Хевдинга, Цийена,
Ебингхауса, експерименталната дИДактика на В. А.
Лай и учебника по педагогика отъ Остерманъ и Ве-
генеръ, който е въведенъ въ нЪмскитъ педагогически
училища. Отъ този учебникъ заехъ повечето отъ
картинитъ за нервната система съ евтивата, както и
тЪхното описание. Днесь никой не отрича, че изуч-
ването на психологията прЪдполага по-обширни по-
знания по анатомията и физиологията на нервната
система.

Ржководството е малко обширно, но това е неиз-
бЪЖно за по-гОЛЪМа пълнота. Обширно ще се види
въ училището и тукъ ще може да се съкращава; не-
достатъчно и малко ще бжде то за учителската пра-
ктика, дЪто ще трЪбва да се допълва съ четения на
други книги, списания и пр., а най-главно съ соб-
ствени изслЪдвания.

Кюстендилъ, 5 май 1904 год.

Д-ръ П. Цоневъ.
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фиг. 1. Нервни плитки отъ равна голвмпиа и форма.(По Вундта).

а. = Китка съ много израстъци отъ праднитъ рогчета на гръбначния
мозъвъ, съ осевъ израстъвъ а и много протоплазменни израстъци.

б. = Биполарна ганглиовиа Матка отъ гръбначния мозъвъ на риба..= Китка отъ ганглионъ на симпат. нервна система.- Бивши отъ малиии иозъкъ.- Елица отъ пирамидитъ на сивото вЪщество на години швъвъ.- Биполарва плънка, на която осев. израстъци ииатъ общо стебло.
(Схематично прЪдставено).

темпа
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Фид. 2. Връзка на два неврона (схема).

а. : Нервии Штип, (1. : Ядра съ адреиви типа, Ъ. = Дент-рни; с. =“
Осеви израстъци, е. ”= разклоненията ииъ.  
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Фиг. 3. НапрЪченъ разр-ьзъ на. гръбначния нозъкъ.
(По Едпнгера).

“

а. и Ъ.”. = Прйздня и “задна продълговата бразда. с. = Пргьдно нервно !;

 

снопче, (1. : Отр апичпо снопче, е. : задно снопче, 11. = прЪденъ воренъ, 1. = :
заденъ коренъ, К.: цевтралевъ вапапъ, ш. = прфдпи рогчета, п. т": задни ирг-

"

чета, (;. #5 прЪдня комисура (бЪло пфщество), г. : задна компсура (сиво вЪщг) .
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Фиг. 4. Схема за гръб. мозъпъ и изходнитъ му нерви.
(По Едпнгера).

в. : ПрЪденъ коренъ, Ъ. == Заденъ ворень. с. : Ганглпонъ. (1. : С“]!

тивенъ нервъ. е. : Моторенъ ,нервъ, 1". СмФсепъ нервъ.
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- Фиг. 5. Главниятъ мовънъ на човтзнъ, погледнатъ отдолу.
(По Вундта).

Мо. = Продтлговатъ мозъкъ; сЪ = Долня повърхность на малкия мозънъ;
Ъг. : Мос-тъ; 115. : Нервни снопове за голтшия мозъвъ; 1 Обонятелевъ нервъ.
ЛЪвиятъ е махнат; 11 Зрителенъ нерпъ и хиазмата (Кръстосването); 111. и Т!= Очнодвигателни нерви; 7 : Тричлененъ нервъ

Началата на другвтсЪ нерьи на главния мозъкъ се вижцатъ на фигурата и
затова нтзма защо да се описватъ. Повечето излизатъ отъ страниттз на продъл-
говатия мозъвъ. Слуховиятъ нервъ излиза тамъ, дЪто продълг. мозъцъ влиза въ
моста, малко по-отстганп и отдолу (отвънъ) на нервъ ПГ.
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фиг. 6. Отввеенъ продълговатъ ризрвзъ на главния иовънъ. (дивата

хемисфера, погледната. отвитрй. По Вундта).

Ъг. = Мостъ, Ша. : нервннтъ снопове, Ш. = зрителна могилни, У. :. Четирехълмие, “7. : малъкъ мозъкъ (Дърво на, живота.)

 

  
Фиг. ?. Мозъчни центрове. Локализация (схеми).

и. : Челна. часть, Ъ. = Теменна чистъ, с. =Задтилна. часть, (1. : сдъ-
поочиа часть, е. = Силвина гънка, 1“. : Мостъ, е. = Продшовитъ иозъиъ,
11. : ишъвъ мозъвъ. ,

  



  
Фиг. 8. Вореиьтъ на мозъка, гледанъ отъ страна. (пръднитъ части са
извити на дЪсно) (по Единтера).

тъмните = Зрителна могилни; Енев = пртднитт, нервни снопчета на
моста (прЪдниттъ са изобразени въ ф. 9 гл. аНапЪе»); Ропв=мостъ3 согр. спад.
(Согрота. циаагйгетйпа.) = четирехъдмие; Тгасъ. орг. (Ъгасгпз орйспз) : зри-
телния нервъ и кръстосването; Ъоьпз оссйрйсаиз =задтилна часть; орйс. сепвг.= центрове на. зрителния нернъ.
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Фиг. 9. Борепьтъ заедно съ години и малъвъ мозъци.
(Продълговатъ разрвзъ, прЪднитЪ части са прймйтнати на. има).

Ругащйаеп : првдни нервни снопчета. на гръбн. мозънъ и твхното про-дължение въ продълговатия иозъндь, въ прЪднитЪ части на поста. и нъ годтшитъ
снопове на моста : Рива (вж ф. 8.) НацЪе : задни (горни) нервни снопове
на, мен. нозъвъ (крила. на, моста.) Въ булото (Напье) минавам. сЪтивни, а. въ
пирамиди-тт; (Енев) моторни нервни нишпп. Огь зрителната иогипнн (Тпвшшиз)
нишкитв воднтъ за. сивото вещество на големия мозънъ. Меанш оШопввса =
Продълговать нозънъ. СегеЪеПпш : Мат-ьпъ мозъкъ. Редппсп1пв сегеьгй =пи-
рамида на, голЪмитЪ мозъчни нервни снопове. Другнтв части се вивднтъ въ ф. 8.
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Фиг. 10. Схематичиа. пр-Ъдетавка на моторния пжть отъ глав. иовъвъ

прЪвъ гръб, мозък-ь ва. мускули“.
-а.- = китка. въ сивото вЪщество на мои. нозънъ, Ъ. = нейнитъ ден-

трнти, .с. : нейниятъ осевъ израстъкъ, (1. : разклоненията му, Г. : пЪтва.
въ прЪднитЪ рогчета на гръб. мозъвъ, е. = нейннтъ дентритн, ; = осевъ на-
равни, 11. = разклонения, 1. : мускулни влакна, на ранната.



 

“УТП

  
фиг. 11. Схематична иридставка на нервния »пжть. на единъ сЪтивно-

моторенъ психиченъ ироцесъ и на едно рефлекено движение.

СтрЪлкиттз показватъ приплитането на разклоненията. съ дендрититъ на ;

клЪткитЪ, къиъ които са насочени стрълкиттз. Ъ. : биполарна сфтивна китка
на гръбначенъ ганглионъ (вик. .ф 4); с. : входещъ, . ;,- изходеЩъ осевъ из-
растъкъ на сЪтивнатаклФътка; а. : периферно разклонение на осеш израс-
тъкъ с.; 1“, = възХодещъ и е низходещъ е*Бтивенъ клонъ отъ й.; и, в, г, р. : ,

странични клончета на е. и Г.; 0. : клЪтка въ корена; на. = осевъ иврастъкъ ”,
на о.; 11 = ситивна клЪтка въ сивото вЪщество на готви. нозъкъ. 1 - асоци-
ационна връзка (нишка) между 11. и и.; 11. = ноторна клетка въ сивото нище-
ство на голам. мозъкъ; 1 = осевъ израстъкъ на К. (моторна нишка); := кгЪт-

.

ка въ пръднитъ рогчета на гръб. мозъкъ) и. : осевъ израстъкъ на х. (мотор-
на нишка); в : Мускулъ.
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Фиг. 12. ОтвЪсеиъ раарЪзъ на кожата..

е.. : пластъ на тлъстинитъ, Ъ. = Нервъ. с. : сфтивни брадавичвн,
осезателни тъша. е. : лигава цнпа, Г. = рогова. ципа, 3. : нотни ва-

нали, 11 = иосъмъ, 1 = влагалищс за косъма, 1(. = мускулни вишни, т. =
воженъ пластъ, и. = Луковица, 0. = ворень на косъма, р. : кръвоносни см-
дове, (1. : мастни жлези, г. : нотни жлези.

”

Фиг. 13 Оеезателни пълна,

 
Фиг. 14. Ввусови чашки. Вира;

оплетени съ нерви. вкусови щгЪтии (вав. ф. 16)



 

 
Ф. 15. Вкусова брадавнчка на
задната повърхность на езика.

с. : плоска повърхность на бра-
давнчката, Ъ. = издигната част:; (1. =
трапчинка, е. = вкусови чашки, които
се откриватъ въ вкусовата траЦЧинка

отстрани, е. : вкусовъ нервъ.

 
Ф. 16 Елитни на вкусовнн

апарат-ъ.
а. = Вкусови плитки. 1). = Осно-

вни клаЪткн. 
Ф 17 ОтвЪсенъ разрив-ь на носа.

в. = решетообразна кость, х. =
челна кухина, и. = носна кость, Г.=

носна покривка, 1с. = хрущель, а. =
доленъ, Ъ. = срЪденъ, с. = торент. но-
сенъ охлюва; ги. = кухина на моно-

образната кость.

Ф 18 Окончанне-на обонятелни-г!»
нервн въ носната литва ципа. .

8. = Основни питки,“ между „-

цилиндрическнтъ окончания на които!
свършватъ краищата на обонятелни .

нервъ (Ъ.), които свършватъ на повър-
ностьта на пгавата щша съ нежни .

власинки.
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Ф, 19. Схематпченъ вапрЪчен-ь разрЪвъ на ухото.
(по Ебингхауса и Хелмхолца.)

1). = Външенъ входъ на. ухото, ВВ. : Твпанчева кухина. Е. = Евста-
хпева тръба, А. = Лабиринтъ, се. : тапанче,
крило прозорче. 

Ф. 20. Слухови костици.

0. : овално прозорче. г. : 
Ф. 21.1Состепъ лабиринт-ъ.

М. = Чувче, 1. : Нановалпя, е. =Полуврввпи канали (1. == 8. стреме Ампулп, й-- овално прозорче, Ъ. :
кръгло прозорче, с. = прйцвйзрпе. а..

ОЦЮВЪ.



 

ХП  
ф. 22. Охлювъ, отворенъ Ф. 23. Схема на позиция да.

отъ страни. биринтъ (по Ебингхаусъ-Хензевъу
(по Ебингхауса.) е, = елиптична, 1”. : краш

15. : востена опора, сс. : во- торбичка. а, Ъ., с. .: кожни полу-
женъ каналъ на охлюва, ви. : ств- кръвни канали, 11., 1. = вожевъ ох-
пала въ првдвврието, 11. : съобщите- лювъ, 11. : нервъ въ охлюва, в. :
ленъ отворъ между тапанчевата кухина нервъ въ првдвврието, (1. = падът

и првдвврието. съединителенъ каралъ между дмн-ь
торбички на првдвврието.   %

ф. 24 Радиалеиъ раврвзъ на вортневня органъ на:»:орсво свинче.

1. : Ностна опора, 2. = нервни нишки, 3. = основна мембрана. 4. =
„, Нортиевя стрвлви, 6. : нервни нишки ва въпъ вънщннтв влакнестн влвтви.

6 : втрвшни. 7. = външни влавнестн влвтви, 8, =ватрвшни, 9. = външни
основни ивтви (дайтерови алвтви), 10.:= хензеиови и влавдиеви Штип, 11.:: вортиева иеибрана.



  
ХП1   

ф. 25. Мускули ии пивото око, погледаио отвън-ь.
(по Вундта).

.

1г. = Двигатели на. горната. илЪпачпа, ге. = външепъ правъ .иуспулъ
(Огвитръ е ватрЪшпиятъ пръвъ муспулъ по не се види); гз. =г0реиъ, ПГ. =д0-
ленъ правъ иуспулъ, оз.=горепъ извитъ, о1=доленъ извитъ мускул.. Посшьдпитъ
6 мускули движатъ очната ябълка. 

Ф. 28 Хоризоитилеиъ разрив-:. прЪвъ дЪсиото око.
в. (Зе1ега): бмв. твърда. ципа.. В =роговз. ципа., !. =съедииитедна ципа..

А,=вристалпа. леща.. К =точва, дЪто минава, главната. осъ, С.:Огъпловидпо ве-
щество, 3.=съсщиста ципа., ь.=Цхли-з.репь мускул, Има-приет., 1 =ирьжица
(ретипа), р.=велто петно, (1.=зр. иервъ.

"  

 



 

ХП”   
Ф.: 27. ПрЪчунване на. данни!; въ окото. 

”» Ф. 28. Напрйзчеиъ раврйзъ на. мрЪжицатш

а.:Пръчици, Ъ.=вретенца, с и (1. = тихия плитки, е и 5. : биполарнн
клйзтпн въ съприкосновение съ разклоненията на врътенообразнитф и пръчицо- *

образци плитки, З., Ъ.. 1., 3., К.:ганглионни плитки на зрит. нервъ, П = разкло-
”» нения на зрителния нервъ.
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ф. 29 Схема, за волевитъ елементи.

ХУ





 
УВОДЪ.

% 1. Понятие и дЪление на педагогиката.

а.” Възпитание.

Всички органически снщества въ природата си под-
хвърлени на измЪнения. ВсЪки животински и растителенъ
индивидъ се явява отъ врЪме на врйзме съ нови качества
за по-доброто приспособление къмъ сртщата, .въ която живве.
Измънението на животинскитъ и растителни снщества става
по Силата на природнитъ закони и се нарича тЪхенъ естест-
венъ р азвой. Ако вникнемъ по-дълбоко въ живата природа,
ние ще забйзлвноимъ, че верни развой става въ опрЪдЪлено
направление-номи органически индивщъ се развива про-
греснвно отъ долу на горъ, отъ просто къмъ сложно и се
стреми къмъ съвършенство.

Всъки развой има външни и внтрйзшни условия. Къмъ
ватрйшннтъ спадатъ: наслйдственностьта, измйзняемостьта
(вариабилитета), естественниятъ и искуственъ ЦОДборъ, при--
способлението къмъ срГЪдата и др. Сръдата съ всички пеш“;
условия образува външната страна на развоя. Отъ съжител-
ството съ други организми се явява борбата за снществуване,
конкуренцията за условията на, живота, въ която првживтв-
ватъ ония, които си по-силнии си се приспособили къмъ
условията на сргвдата.

.

“Подобно на всички органически снщества, челов-Ъкъ
прЪтърпъва измазнения развива се. На развоя на новина,
животнитъ и растенията втияятъ внтрйзшни и външни сили.
Къмъ външнитъ сили спадатъ и хората. Хората се вмбзсватъ
въ естественния развой на растенията и .;кивотнитъ, като го
поппомагатъ и улесняватъ. На такова подпомагане естестве-
ния развой на животнитъ и растенията ние казваме отглед-
ване. П0дпомагането пъкъ естественния развой
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на. М1аДОТО поколение се нарича: възпитание;
(отъ титан» храня, отхранвамъ).

И така възпитанието обхваща въ себе измгвнение, развой,
]

приспособление, наслвдственность, но освънъ това още волен-4,"

дЪйность, планомЪрность, съвършенство и идеалность. Привъзпитанието ние се съобразяваме съ наслЪдственностьта, при-
способяване се къмъ срЪдата и външнитъ условия, развиваме.
волята по планъ къмъ съвършенство и извЪстни идеали. При;
възпитанието ние подпомагамеи приучваме къмъ самопомощь;
(волята), а се стремимъ и къмъ идеали, които человътлеството!
си създава за съвършенъ зкивотъ. ОсвЪнъ това общинтъ раз-%
вой въ природата е несъзнателенъ, когато възпитанието става
по планъ и съ съзнати цйзли и съзнателно избрани срЪдствад

И тъй възпитанието е планомЪрно, цълесъод
бразно и съзнателно подпомагане и рнковоцене;
естественнин развой на дъната. ,

“

Человъкъ се възписава отъ началото на „живота си въ ?

пр0дълзкение на онан възрасть, когато той се развива опро-
““

гресивно. Възпитанието се извършва отъ възрастни и въз-,
апитани хора и то колкото наблизо до началото на живота,;

»
"

.толк03а по-вече, а съ увеличение на възрастьта то се нама-„"
лнва, до като най-сетнъ се првобърне въ самовъзпитание
т. е. до като възпитанникътъ (когото вазпитаватъ) и възли.-**
тательтъ (който възпитава) се приближатъ до възможност.
въ съвършенството си. “

Възпитателното дъно е външенъ изразъ на умственнитн
стремежи на даденото врЪме-съ течение на врйзмето и ти
се измйзннва. То произлиза главно отъ 4 извора на връмето.

1. Отъ прогреситъ на науката
2. Отъ религиознитъ и етични стремежи,
З. Отъ културнитъ и естетични течения, .,

4. Отъ политичнин, националенъ и общественъ животъ:
За правилното възпитание, съобразно господствуващитй,

културни идеали при използуването на срсЪдствата, съ които
человйзчеството разполага въ даденово врЪме, има специална.
наука, наречена и е д аго гика (отъ гръцката дума ралаадововт- дътеводитель, момчеВОДитель). Педагогиката е опитна наука, „

извлечена и прилагана въ практиката. Освтзнь наука, тн-
снщеврйменно и изкуство. 



 

 ..3-
б. ДЪление.

Възпитателната наука се основава на човгЪшката дъга-
пость, на практиката. Но при все това педагогическата прак-
тика трсвбва да почива на изввстни принципи и закони, кои-
то са открити отчасть или ще се откриватъ по наученъ пкть.
За да може да се възпитава правилно, трЪбва да се знаятъ,
напр., пр.”:зди всичко законитъ на дЪтския душевенъ развой.
Така щото педагогиката се дЪли на теоретична и прак-
тична. Първата излага принципитъ и правилата на възпи-
танието и обучението, а втората указва на тъжното прило-
акение въ практика.

Независимо отъ това педагогиката има слъднитъ под-
раздйзления:

1 Педагогическа психология, коятоизлагапсихо-
логичнитв основи на педагогиката.

П. Т ел е 0 л 0 г и я -- наука за цЪльта на възпитанието. -

Ш. Практическа педагогика-излага срЪдствата
и методитъ на възпитателната дЪйность.

ПГ. Учение за възпитателнитъ фактори. Тази
часть описва отдЪлнитЪ възпитателни области и крнгове, както
и всички прояви на педагогическата дгХЗйность. Тя се раздтшя на:

1. Дидактика, която разгледва възпитанието кдго
обучение. -

“ *”
2. Х о д е г е т и к а, която се занимава съ риководенето

“

и дисциплината при възпитанието. “

3. Д и е т е т и к а, която се занимава съ пазене на тЪло-
то и въобще неговата хигиена..

У. История на“ възпитанието и обучението,
която се занимава съ изложбата на историческия. развой, съ
миналото на възпитателната наука, понеже тая послвднята се
е развила исторически.

% 2. Спомагателни науки на педагогиката.
Като опитна наука, педагогиката се занимава съ въз-

-питателската практика-провЪрява я научно, опрйздйзля
нейнитв норми, съврвменностьта на цйзлитъ и и пр. За.
да постигне твзи си цйзли, тя се ползува отъ прИДобивкитъ
па другитъ научни области. Така педагогиката си служи съ
антропологията (анатомията И физиологията на човвш-

 



кото тЪло) и и и г и е н ат а за твлесното възпитание. За .,

опрйздъление цтзльта на възпитанието спомагатъ к ул т ур-
ната история, етиката, психологията и естети-
к а т а, които отчасть ни даватъ и възпитателнитъ срЪдства.

“

По-нататъкъ за откриване на всички норми и подцтши при
възпитателната и учебна дЪйиость, послЪднята се нуждае отъ
логиката, естественнитъ науки, теорията на ":

развоя, обществовгвдението, хигиенатаи др. .

При всички тия спомагателни науки сищественната ос-
”

нова на педагогиката образуватъ и си х 0 л 0 г и я т а, която “се 1

явява необх0дима, за да може да се изучи дгвтската душа и -

л о ги к а т а, която спомага за изработка на методи. Другитв
науки спомагатъ повече посръдственно, каквото си, напр.,
естественнитъ науки, анатомията и физиологията на тило-
то и пр.

а.,-
“ %

рх. .

 



 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ.

% 3? Понятие И задача на ПСИХЩЮГИЯТа.

а. ПрЪдметъ.

За да може да се положи на здрави основи, възпитани-
ето трйзбва да почива на законитъ на човЪшпия развой. Ве-
лининтъ педагогъ въ края на 18-я и въ началото на 19-я
вЪнъ, Песталоци, отбЪлЪЗва основното значение на своята ан-
тропология (наука за човЪиа) за възпитанието съ сл“вд-
нитъ знаменателни думи: ((Принципитъ на възпита-
нието се приятъ въ човйзшиата природа.» Тава
щото основното разбиране на възпитанието прйдполага из-
учването на антропологията- човЪшната прир0да и заво-
нитъ на нейния развой. Съ направата и оргинитъ на чо-
вЪшкото твло се занимава анатомията. Физиологията
пънъ се занимава съ жизненнитъ процеси на тЪлото. И двЪтъ
тия науки си часть отъ естественнитъ науки и се разглеж-
Датъ тамъ по-обстойно. Ние ще разгледаме тукъ психоло-гията)) науката за душевнитъ процеси, въ проти-
воположность на физическитъ и физилогични процеси.

За пръдмета на психогията има главно двъ мнЪния. По-
старитв психолози си считали за пръдметъ на психологията
душата, а днесь мислятъ, че психологията трЪбва да се за-
нимава съ витръшнитъ прйззнивйзвания, т.е. съз-са?"
митв съзнателни, душевни или психични процеси, а не и (тв ."
нгькаиъвъ тЪхенъ носитель. Единственниятъ пить, по който
може да се дойде до пръдмета на психологията, с опита -
това, що ние прЪживЪваме (виждаме, чуваме, чувствуваме, из-
питваме). Но до сега опитътъ не ни е довйзлъ до откритието
на никаква душа. ”Ние знаемъ само, че въ насъ, въ мозъка
ни, ставатъ процеси, съзнателни явления (усЪщаме, чувству-

1) Отъ гръцкитъ думи „исихи“=душа. и логосъ=наука.
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метъ на психологията см съзнателнитъ (психи-
чнитйз) явления, както ни ги дава опитътъ,т. е.

въ свръзка по между имъ и съ тЪлеснитЪ имъ
спътници. ,

б. Задача.

Прйздметътъ на психологията ни указва на материята,
съ която се занимава тази наука, а задачата ще ни разясни
работата, която има да се върши съ тази материя. Какво
ще прави психологията съ своя првдметъ? Тя ще го из-
слЪдва, а изслвдването на душевнитъ процеси се състои въ
"описанието и изяснението имъ, въ свръзка съ тЪлесни-
тъ имъ прояви. Да опишемъ едно явление, ще рече да избро-
имъ всичкитъ му части, т. е. да го анализираме. Описателната
дЪйность започва отъ анализирането на явленията (по връме
и носят; прйзминава къмъ к л а с и ф И Ц И р а н е т 0 на частитъ,
нареждането имъ въ поредъкъ. Като разчленяваме явленията,
ние можемъ да откриемъ тЪхнитъ ел е ме в т и, съставкитъ имъ.

* Така щото психологията 1) а н а л из и р а д у ш е в в итъ я в-
ления, 2) отдъля общото отъ частното З.) класи-
фицира ги и 4) открива Мзхнитъ елементи.

Изяспението на душевнитъ процеси не е нищо друго,
освЪнъ откриване причинната (каузална) връзка между ттЪхъ.

Когато наблюдаваме извйзстпи явления, ние се стремимъ да
узнаемъ тЪхнитъ причини, търсимъ извЪстна послЪдовность
на това, що става. Послдвдовностьта и зависимость-
та въ психичнитъ ставания (процеси) се нарича
нсихиченъ законъ. Нато забЪлЪгка, напр.. че всйзкога,”
когато виждамъ черни облаци, си сномнямъ за дъждовно и“
като врГЪме, че мЪстото на убийството ми напомня за са-
мото убийство, което съмъ видйзлъ, че мисъльта за смърть-
та на майка ми ме наскърбява, азъ заключавамъ за по-
слЪдовность, зависимость на двата вида психични процеси. за
закономърность. И така разяснението на душевнитъ
явления „има за цгЪль да установи и изнамйзри: 1) тйзхната
вмгрЪшна връзка, 2) специалнитъ имъ и 3) общи за-
кони. При тази задача на разяснението ние допущане првд-
поставкитйз: а) че душевнитъ явления си достмпни за опити,
6) че и тв си обвързани отъ закони, както и всички явле-
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ваме, искаме, мислимъ и пр.) и именно тия явления .

тфхната връзка помежду е прфдметъ на психо-
логията.

ОсвЪнъ това нъкои различаватъ витръшенъ и вън-*
шенъ опитъ и споредъ това казватъ, че психологията се за-
нимава съ внтрфшния опитъ, когато външниятъ опитъ е из-*
оставенъ на естественитъ науки. Такова мнЪние е пакъ не- ;

основателно, защото опитътъ е само единъ и не може да се

дЪли. Това би значило, че психологията се занимава съ нфща,
които нъматъ нищо общо съ външния свЪтъ. Прйздметитъ

>

явленията въ природата са едни и скщи, само че тъ се раз,
глеждатъ отъ разни гледища. Опитътъ (прЪживвването).с
дфли на два фактора: съдържание (прйздметитъ и външни!
тъ явления) и нашето схващане на това съдържание (усъд
щанията, чувствуванията и пр.). Съ съдържанията (ил
обектитъ на опита се занимаватъ естествениТъ
уки, а съ схващането (субекта) - психологията. Или есте
ствознанието е наука за носрЪдния опитъ (нъщата 7”

явленията въ природата), а психологията е наука за неп
сръъдния опитъ (какъ става схващането на тия нЪща

*

явления).
НЪкои психолози са искали да употрйзбяватъ думат

((душа,>> вмЪсто (( съзнание >> като подразбиратъ подъ това цъ
локупность на всичкитъ душевни процеси. Въ всЪки случа.
тия двъ думи си оставатъ въ употрфбение въ психологията?

означаватъ едно и също понятие - душевнитв, съзнателн
или психични процеси въ тЪхната връзка по между имъ (не.?

посрЪдния опитъ).
.

Психичнитъ процеси (ставания) не се срЪщатъ никог”
сами, а всъкога заедно съ тфлеснитъ физиологични спитниц
Богато наблюдаваме други хора, ние заключаваме за твхнот
вктрфшно прЪживъване, за тйзхнптъ мисли и чувства, по въ
шни тфлесни прояви. По-нататъкъ всЪко точно, научно и».

въ съображение и тфхнитъ физични и физиологични спхтницд
-т*Ълеснит*в измфнения, каквито са, мимикитъ, зачервяване

”

то и поблйздняването, измънението въ дишането и сърдцебие-
нето и др. ,

СлЪдователно за пет-пълна дефиниция и по-точно изяснед,



 
метъ на психологията см съзнателнитъ (психи-
чнитйз) явления, както ни ги дава опитътъ, т. е.

въ свръзка по между имъ и съ тйзлеснитъ имъ
спмтници. ,

б. Задача.

Пртздметътъ на психологията ни указва на материята,
съ която се занимава тази наука, а задачата ще ни разясни
работата, която има да се върши съ тази материя. Какво
ще прави психологията съ своя прЪдметъ? Тя ще го из-
с.гвдва, а изслЪдването на душевнитъ процеси се състои въ
”описанието и изяснението имъ, въ свръзка съ тЪлесни-
тъ имъ прояви. Да опишемъ едно явление, ще рече да избро-
имъ всичкитъ му части, т. е. да го анализираме. Описателната
дънность започва отъ анализирането на явленията ”по врътме
и послъ пръвминава къмъ класифицирането на частитъ,
нареждането имъ въ поредъкъ. Като разчленяваме явленията,
ние можемъ да откриемъ тЪхнитъ ел еме нти, съставкитъ имъ.
Така щото психологията 1) анализира душевнитъ яв-
ления, 2) отдъля общото отъ частното З) класи-
фицира ги и 4) открива тйчхнитъ елементи..

Изяснението на душевнитъ процеси не е нищо друго,
освЪнъ откриване причинната (каузална) връзка между тЪхъ.
Когато наблюдаваме извъстпи явления, ние се стремимъ да
узнаемъ тЪхнитъ причини, търснмъ извЪстна поствдовность
на това, що става. Послйздов-ностьта и зависимость-
та въ психичнитъ ставания (процеси) се нарича”
психиченъ законъ. Като забЪлЪжа, напр.. че всйзкога,"
когато виждамъ черни облаци, си спомнямъ за дъждовно и"
като врЪме, че мазстото на убийството ми напомня за са-
мото убийство, което съмъ видйзлъ, че мисъльта за смърть-
та на майка ми ме наскърбява, азъ заключавамъ за“ по-
слЪдовность, зависимость на двата вида психични процеси. за
закономърностъ. И така разяснението на душевнитъ
явления „има за цйзль да установи и изнамЪри: 1) тйзхната
вкгрЪшна връзка, 2) специалнитъ имъ и 3) общи за-
кони. При тази задача на разяснението ние допущаме првд-
ноставкитйз: а) че душевнитъ явления са; достъпни за опити,
6) че и тв са: обвързани отъ закони, както и всички явле-
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ния въ природата и че в) смществува психофизиченъ паралели-
змъ, т. е. че душевнитъ явления се придружаватъ отъ тълесни,
които се развиватъ и извгЪняватъ паралелно съ тазхъ. И тъй
задачата на психологията е да опише и разясни
душевнитъ явления, като ги анализира, класи- ”*

фицира и открие произхода и законитъ имъ въ
свръзка съ тнтеснитъ явления.

Ако разгледаме задачата на педагогическата психология,
ще видимъ, че тя се отличава само отчасть отъ задачата на .]
общата човЪшка психология. Общата психология разглежда и; "

изслвдва душевния животъ на човйзка отъ чисто научно гле-Й

ди ще - изучва го както си е. Педагогическата психоло
гия изучва повече дйзтската душа съ специални цйли да .

може да си послузки при възнитанието и обучението, при .

нейния цйзлесъобразенъ и планомйзренъ развой. Общата пси- #

хология е нуждна на всчзки образованъ человЪкъ, а педаго- д

гическата психология трЪбва да знаятъ родителитъ и учите- ,

литъ, т. е. тия хора, на които е повврено възпитанието на
„

младото поколение.
*“

И тъй задачата на педагогическата психоло-н
гия е да опише и разясни душевния гкивотъ на .

п0драстающето поколение въ свръзка и отъ тие-„
дището на възпитанието.

% 4гЗиачение на психологията.

а. Научно значение.
в” - ,

Разнитв области въ човЪшкото знание не могатъ на прак-3
тика да се отдйзлятъ една отъ друга, да се изолирватъ. Ние-
дЪлимъ наукитъ въ области само по тйзхнитъ цЪли, по праздметад
на твхнитъ изслЪдвания. Така естествознанието е наука за?"

природнитъ явления, социологията изслтщва законитъ на обще-ц
Житието, езиковитъ (филологични) науки се занимаватъ съ чо-
вЪшката ръчь и пр. Ако вземемъ обаче прйздвидъ срГЪдствата,
ние ще видимъ, че знанията отъ разнитъ научни области се 7

допълватъ взаимно за новитъ издирвания. Така напр. естество-
знанието ни описва и разяснява назщата и явленията, а”

езикознанието - тЪхнитъ отзиви, думитъ. Ясно е, че ези-и
кознанието не може да се развива безъ праздметното знание,» 



 

 
Психологията е обаче центърътъ на всичкитъ науки. По от-
ношение на естественитъ науки тя се явява като тфхенъ ВЪ-
нецъ, като наука, която изслйздва най-тъмнитъ природни явле-
ния, душевнитъ, като смЪтаме човЪшкото ттЪло управлявано
отъ снщитъ природни закони. Така мнозина физиолози счи-
татъ психологията за часть онь физиологията (науката за
тЪлеснитъ функции), кайт отдЪлъ за функциите]: на нервната
система. .

„

По-нататъкъ психологията служи за основа на етиката
(науката за доброто), логиката (науката за мисленето и ис-
тинното) и естетиката (Науката, за хубавото), или въобще на
всички душевни науки: историята, обществознанието, филоло-
гнята, философията и пр. “»Думитъ, които човЪкъ говори, сн
външни изрази на психично превзкивъното, на душевни про-
цеси. За да може да изучи думитъ и твхното измЪнение
съ течение на връзмето (езикознание), той трйзбва да знае
законитъ на развоя и измфненнията на самитъ душевни явле-
ния. И най-сетят, всички знания, които не биха повлияли за
измянение човфшкия ятивотъ, които не биха произвдвли у чо-
вЪка нови душевни състояния, нови мисли и чувства и да
го подгикнатъ къмъ дфла, сн безъ значение за него; а пси-
хологията изслйздва именно тфзи душевни състояния, субек-
тивната страна на човтзшкия опитъ и прфживфване.

Психологичнитъ ”познания са необходими на всфки обра-
зованъ человЪкъ. ((Познай себе си», е казалъ Сократъ. По-
знаването психологията ще даде възможность всЪкиму по-добръ
ла нзучва хората, а освфнъ това ще улесни и неповия пра-
внленъ умственъ развой къмъ съвършенство, да може да из-
зкивЪе но-разумно и щасливо вЪка си, да биде полезенъ
на други и на себЪ. “ ."

.г

”»

б. Значение за педагогиката.

Днесь вече важностьта на психологичнитъ знания за педа-
гогиката не п0длезки на никакво съмнйзние. Тукъ намиратъ прак-
тичното си приложение думитъ на Песталоци, че ((принципимз
на възпитанието се намиратъ въ човфшкача природа» и който
иска да възпитава правилно въ духа на врЪмето, той трябва“
да познава тази природа. Както зидарьтъ тръбва да познава
строителния материялъ, за да може“да прави добри и здрави

 
”М
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здания; както земледйзлецътъ тръбва да знае състава на поч-„
вата, за да посЪе е*вме, което ще може да вирЪе на тази
почва, - така и учительтъ и възпитательтъ трЪбва да се
запознаятъ по-обстойно съ законитъ на датския душевенъ.
животъ и неговия развой, првди да почнатъ да възпитаватъ.
и обучаватъ. Педагогътъ не може да разбере нито единъ
случай отъ душевния животъ на дътето, ако не е запо-

.

знатъ съ дЪтската психология. Учительтъ трЪбва да знае пси-",
хологията на ума, да анализирва, разлага процеситъ на във-
приемането, паметьта, чувствата, волята, мисленето. Психо-
логичнитъ познания прйздпазватъ учителя отъ много грйзшки;
тъ даватъ на учителската му работа особенъ интересъ и-
привлекателиость, като я празобръщатъ въ съзнателна и-

разумна дЪйность.
Отъ дългогодишна практика учительтъ не може да но-

стигне това, що човйзшкиятъ опитъ и науката са открили,
Той може и отъ практика да научи назкои психологич-
ни кзакономврности, но често може да се лъже, а пси

”

хологията ще го пръдварди отъ грЪшки, защото тя не из-
ключва практиката, а само я допълва и разяснява. Историять.
на училището ни учи че подобрЪние въ методитъ на възпи
танието може да стане само при успйзването, напрЪдванет
на психологичната наука. Всички видни педагози, които си.,

създали епохи въ историята на учебното дГЕло - Коменски,
Локъ, Песталоци, Хербартъ и др. са били въ сжщото врЪм
и добри психолози. И наистина, какъ може учительтъ да раз-;
вива паметьта у дъцата, ако не знае, какво назщо е паметь,
кои са. законитъ на помненето, кое може да се помни,
неможе и пр "? Накъ може учителътъ да п0дбере учебнатн
материя, да състави програма за изввстна дЪтска възрасть,
ако той не знае, какво дтщата именно знаятъ и кое могат
да разбератъ, изобщо да знае тъжната схващателната спо-
собностъ въ тази училищна възрасть? Учительтъ трйзбва д.
познава появата и развоя на нравстВеннитъ чувства, за да

може да ги усилва споредъ цЪльта на възпитанието; той,

чрЪбва да знае пери0дитъ на умствения развой въ разнитъ
възрасти на учещитт, се, да изучи душевнитъ особенностина!
всйзки ученикъ, за да може споредъ тазхъ да нагодява учеб-
ната материя, както и методата си. Всички тия знания ще..-

ни даде психологията изобщо, а педагогическата психологи"
въ по-прЪгледна и доставни-.. форма.

.
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% 5. Оръдства и методи въ психологията.

Задачата за изслйздване човсЪшкото съзнание е била въ
всички връзмена единъ отъ най-труднитъ за разрЪшение въ-
проси. При естествознанието съ нашия разсмдъкъ ние изу-
чаваме други придмети и явления, като наблюдаваме, пра-
вимъ опити и въобще туряме статиката си въ дЪйствие. При
психологията, обаче, съзнанието тръбва да изслвдва себе си,
когато сътивата не могатъ да взематъ участие въ такава
степень, както при другитъ науки. При другитт, науки на-
шата душа е само наблюдатель, изслтадвачь, а тукъ, при
психологичнитв изсшндвания, тя се явява въ смщото врЪме и
като обектъ, прувдметъ на изслйздването. Макаръ да наблю-
даваме и други освйзнъ себе, все пакъ едно съзнание, единъ
субектъ изучава други отъ сищото естество..

Начинътъ, питьтъ, който се употрЪбява за изслсЪдване
извЪстна область на науката, се нарича метод-а... .

За изслЪдване душевнитъ явления има двъ главни ме-
тоди. ЧеловЪкъ може да наблюдава самъ себе и тази метода
се казва субективна, или пъкъ обекта, прЪдмета на пси-
хичното изслЪдване може да биде другъ человъкъ -- обек-
тивна метода.

По-нататъкъ за психичнитъ изслЪдвания можемъ да си
послужимъ съ разни срйздства. Така ние можемъ да изслйд-
ване душевнитъ процеси въ дадения моментъ (самонаблю-
дение, вмтрЪшно наблюдение : интроспекция, прЪко само-
наблюдение), или пъкъ ние можемъ да наблюдаваме наши-
тъ спомени отъ минали врсЪмена, чрЪзъ дневници, писма и
др. (косвенно, посрЪдно самонаблюдение). И най-сетни вън-
шното наблюдение може да биде пасивно или наблю-
дение въпълната смисъль на думата, когато на-
блюдательтъ не се Шаси въ произхода и развоя на наблюда-
ванитъ душевни явления и активно или експериментъ
(опитъ), когаго ние произвеждаме и произволно измЪняваме
наблюдаванитъ явления, за да можемъ по-точно да ги из-
слЪдваме.

1/1зслъдванитъ по тЪзи начини отдъдтни душевни факти
се събиратъ, подвеждатъ и прЪработватъ въ правило или
законъ (индуктивна метода, индукция), отъ който послтз
могатъ да се изясняватъ отдЪлнитъ нови случаи (дедукция).
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а. Самонаблюцение.

Самонаблюдението е първата и неизбйззкна метода на
психологичнитъ из лЪдвания. За душевнитъ процеси, които
ставатъ въ съзнанието може да знае непосрСЪдно само
носителътъ на това съзнание. Никой не може да проникне
направо въ съзнанието на другъ човйзкъ. Така щото пър-
вото понятие за душевни явления е получено вктрйшно, безъ
външно наблюдение. Ние заключаваме за мислитъ и чувству-
ванията на други хора по себе, като свързваме думитъ съ
мислитъ, на които тв см бЪлЪзи. За да стане самонаблюде-
ние, человйзкъ трЪбва да съсртьдоточи вниманието си върху
мислитн, душевнитъ процеси, които ставатъ въ даденъ мо-
ментъ въ неговото съзнание и да слъзди тЪхния ХОДЪ. Така
той може да забЪлЪжи.повторното появяване на извйзстни

свързани процеси, с.л“влователно, да открива отношенията на

причина и стъдствие, както и да анализира душевнитъ явле-
ния и да намира твхнитъ елементи.

Това самонаблюдение е прЪко, непосрЪдно; то се е

употръбявало почти единственно отъ старитъ психолози.
Встъки психологъ е наблюдавалъ себе и резултатитъ отъ на-
блюденията не си се съвпадали, а отъ това са произлизали
най-протншьръчиви питания по психологични въпроси. Тазид
метода има. важни и неизбЪжни недостатъци. Нога- человйзкъ
почне да наблюдава извйзстна мисъль или какъвъ да е ду-
шевенъ процес-ь, послйздниятъ се измтвнява веднага или даже
изчезва, защото человвкъ не разполага напълно съ хода на
своитъ мисли. То е все скщото, каквото ако постоянно по-
втаряме нЪкому да забрави смъртьта на майка си. Знае се,
че често человЪкъ не може да махне отъ паметьта си мисъль,
която се явява въ съзнанието му. Самонаблюдението е не-

достатъчно срЪдство за изслъдване, защото наблюдатель и

обектъ се намиратъ въ постоянно взаимодЪйствие или по-
добръ -т13 са. едно и сащо нЪщо. Ако, напр., внимаваме
на нгвкое чувство за неговото изслЪдване, ние сме обвзети
вече отъ сериозна умственна работа и не чувствуваме, т. е.

наблюдаваното чувство изчезва.
"

Непрйкото самонаблюдение се състои въ изслЪдване
"

собствепни спомени отъ паметьта или написани. Така чело-
,

вЪкъ си припомня психично прЪзкивЪни моменти въ снщия редъ ..
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и ги наблюдава по единиано. Тукъ обикновенно се пада въ една
грлвшка, като се мисли, че душевнитъ явления могатъ да се
повторятъ въ съзнанието непромйзнено. Най-характерна, отли-
чителна черта на душевнитъ процеси е прЪХОДностьта и
промйзнчивостьта, защото никога не могатъ да се спазятъ
едни и снщи условия на психичното ставане. Ако пъкъ че-
.ихъввкъ разгледа своитъ спомени отъ ранното дЪтство, той
ще намЪри такива различия, щото може само да се чуди и

да казва, като че не е билъ той. И най-сегнъ самонаблю-
дението не може да се приложи въ раната човъшка възрасть.

Изобщо може да се каже, че самонаблюдението е не-
достатъчна, непълна но неизбтмкна метода за изслйздване

душевнитъ. факти.

б. Обективна метода.

Къмъ тази метода се отнасятъ всички начини, при които
ние наблюдаваме или въобще изучаване душевния ягивотъ на
други хора. Въ душата на хората ние можемъ да проникнемъ
пакъ чрлвзъ самонаблю- дението, като смдимъ по насъ си, но все
пакъ обективното наблюдение е необх0димо, за да могатъ резул-
татиттз на изучването да получатъ всеобщо значение. Обща важ-
ность получава единъ законъ, когато се види неговото снще-
ствуване и при другитъ хора. Така е, напр., съ нравственния
законъ, който се заражда инстинктивно у всЪкиго, а пъкъ се

усъвършенствува и закртшява, като се забавяйки снществува-
нето му у съзнанието на вслвкиго. Душевнитъ явлания се проя-
вяватъ на вънъ по разни начини: чрдззъ мускулни движения,
мимики, гримаси, смйзхъ, плачъ, зачервяване, поблЪдняване
и др. Всички тия външни измВнения см прояви на внтрйзш-
ПИН ДУШВВСНЪ ЖИВОТЪ. На ПСИХОЛОГЗ. остава да ИЗУЧИ 3118318?

иието на всЪко измйнение на лицето или друга нЪкоя тн-
лесиа функция., да види на какъвъ душевенъ процесъ е

изразъ тя.
При обективната метода се прави нрЪдпоставката, че.

между душевнитъ и тгвлесни явления смществува паралелизъмъ,
който бащата на новата психология, В. Вундтъ, нарекълъ
психо-физиченъ паралелизъмъ. Споредъ този законъ
на всдзко психическо явление съотвйзтствува извЪсно измйзне-
ние въ тйзлото, което по-нататъкъ върви паралелно съ пър-

"да
!

......

г „“в

“

Ш]...

.
„и

.-

.71411

„Ми...-.

,.»

4

:л.
щ-

. 53

3
„1., 



-14-
вото. При обективното наблюдение ние изучаваме психичните
явления по твхнитъ физиологични, твлесни спхтници-

Най-съвършенъ изразъ на душевнитъ явления ни дава
говорътъ. По своята скщина говорътъ не се отличава
въ нищо отъ другитъ начини на душевното проявяване; то

.

е само по-съвтршепъ. Освънъ това има даже случаи, когато?
ние неможемъ да си служимъ единственно съ говора, понеже.
изслйздваното лице може да прикрива мислитъ си, да лиже.
Напр. виновницитъ не казватъ истината пртЪдъ сндията, и”.
послдздниятъ трлЪбва да я търси по околни питища. Въ та-5
кива случаи често зачервяването, смущението и др. може да %

открие истината. ,.

По-нататъкъ човувшкиятъ говоръ се закрвпява въ лите-.
ратурата искуствата, романитъ, биографиитъ, дневницитъ, ис- --;

торията, пръданията и пр. Всичко това е добро срйздство за
„

външното наблюдение.
Обективната метода може да се приложи за всъки пе-

ри0дъ отъ човЪшката възрасть, когато самонаблюдението,
особено пргвкото, може да се употрдзби само отъ възрастни.
хора. Съ обективната метода ние можемъ да наблюдаваме)
даже ддзца още отъ твхното раждане и въ такъвъ случай.-?
ние сме принудени да се ползуваме само отъ идвмитгв изрази
на душевния д*!зтски животъ, понеже говорътъ още не е раз-,”
витъ. Съ външното наблюдение могатъ да се отчитатъ у ди»
цата всувко движение, всЪки звукъ, погледъ и др. А пък).
знае се, че дЪтската психология е основата на общата човйзшка;
психология и, който иска да изучи душата на човъка, трЪбва”,
да започне съ нея. Това трЪбва да сторягъ особенно учителитътг
и възпитателитъ, понеже тт, възпитаватъ човтзка пръчдимно въ
тази възрасть. Душевнитъ явления се разбиратъ по добръ, :

„ когато са по-прости и се намиратъ въ началото на своя”
развой въ дътската възрасть.

Единъ отъ главнитъ недостатъци на, външното пасивно "

наблюдение е този, че “при него не може да се спази непртг .

къснатостъ. Понеже при тази метода ние сме нЪми зрители
на наблюдаванитъ явления, изучването ще трае до тогава,;
до когато обектътъ е прЪдъ „насъ. И най-сетнъ тукъ не може

”

да се спази прсстотата и да се отстраняватъ всички ония;
обстоятелства, които могатъ да прЪчатъ на работата ни. , .

Всички тия неудобства се отстраняватъ съ експеримента-д
”
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в. Експериментъ.

(опитъ-активно външно наблюдение).

Причинитъ и условията, при които се зараждатъ и раз-
виватъ душевнитъ явления си. така заплетени и сложни щото
обикновенното пасивно външно наблюдение не е въ състояние

да даде добри и точни резултати, да намтзри отношението
на причина и с.гвдствие. Ако, напр., малкото дГЪтенце заплачи

А

при извЪстна обстановка, ние не можемъ съ просто наблю-
дение да намйзримъ причината на плача. Но ако се измуЪни

дадената обстановка, ако дгвтето се изведе на вънъ на раз-
ходка, ако му се даде Храна или друго нЪщо, плачътъ може
да прЪстане. Въ такъвъ случай ние имаме пълно право да
првдполагаме, че измйненитъ условия са причина на психич-
ното явление. Така ние можемъ да познаемъ желанието на
ддзтето (да яде), безъ да може то да говори. Психичнитъ
явления са пл0дъ на дадени външни и внтрЪшни условия.
За да можемъ да откриемъ душевнитъ закони, ние Ще из-
мвняваме тия условия едно по едно, ще ги празмахваме, ще
притуряме нови и по такъвъ начинъ ще узнаемъ влиянието
на всйзко условие върху даденото душевно влияние.

Такова планомйзрно и цйзлесъобразно въз-
дъйствие върху развоя на душевнитв явления за
тйзхното по-основно наблюдение и изучване се
нарича Психологичепъ експериментъ или опитъ.

Оть ВСИчко това се вижда, че опитътъ пее нищо друго,
освчзнъ разширдно и усъвършенствувано външно наблюдение.
ТаЗИ мет0да, както и пасивното външно наблюдение, не из-
КЛЮЧВЗ- самонаблюдението, субективната метода, а само го
допълва.

1.||р13,шмства на опитната метода. Експериментътъ има

слйзднитв прйздимства пргвдъ пасивното наблюдение:
1. Нвленията могатъ да. се съзнаватъ чрйззъ него

произволно, когато при обикновенното наблюдение трябва
да се чака тйзхното естественно ставане.

П. Произволно измазнение на условията.
Ш. Произволно отстраняване всички странични об-

стоятелства, които могатъ да прЪчатъ.
ПГ. Изолиране на явленията отъ ттвхнитв групи за

по единното имъ наблюдаване и разяснение.
“

„Ч. "В . . Шия,

.
щ.д.-

„
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У. Експериментътъ може да се по втор и нЪколко пити

при смщитъ условия, за да може да се получи по-голъма
сигурность въ резултатитъ.П. ЧрЪзъ експеримента учительтъ може да разкрити-
кува и провЪри никои психологични закони и особенно тЪх- “
ното значение и приложение въ педагогията.

УП. И най-сетят; опитътъ ни дава възможность да из-
м в р в а м е душевнитъ явления.

Главнитъ недостатъци на експеримента се състоятъ въ -

това, че той не може еднакво да се прилага при изслЪдва-
нето на всички ВИДове душевни явления: проститв и нисши
явления са по-достжпии за чопити, отколкото по-висшитъ.
Освънъ това обикновенно условията на опита си. искуственно
създадени и отъ резултатитъ заключаваме за естественнитъ
обстоятелства на душевния животъ. Но това е, необходимо
за получаване точни и пръгледни резултати. Достмкно неед-
наквата притожимость на опита за всички душевни явление
това неудобство неможе да се избъгне нито при самонабтюч
.ението, нито при външното наблюдение.

*. Възможность и основа на психичното мЪрепе. Измврва-
нето на душевнитъ явления е иай-голЪмото пръдимство на
опита. Основата на психичното мЪрене, както и на опититъ "
изобщо е спомЪнатиятъ по- горъ психо-физиченъ паралелизмъ д- съ душевнитъ явления се развиватъ паралелно и сЪот-
вВтни тЪлесни измйнения. Но нека разгледаме по-напрЪдъ,
що е мБрене. При обикновеннитв мбзрения величината се
дини на нЪколко равни части, една отъ които се взема за 1

мврка. Отъ сравнението на единицата-меврка съ дРУгитъ ве-
личини ще се види, колко плати тъ я съдържатъ въ себе," или
каква часть съставляватъ отъ нея. Това мЪрене е непосрЪдно,
прЪко и не може да се приложи въ психологията. Не може
да се вземе едно устащане или прдндстава за мЪрка на дру-
гитъ душевни явления.

Въ прир0днитъ науки има и непрЪко, посрЪдно млврене,
което може да се приложи за “душевни процеси. Така напр.
отъ дължината на живачния стълбеЦъ въ топломгЪра за-
ключаваме за. температурата, или отъ потъването на ги-
стонЪра въ извЪстна течность заключаваме за нейната гм-
стота. Този пачинъ на мврене прЪдполага законна зависи-
мость на „тв природни явления (топлина и разширение на

0 Е»,в !Ъ. ;.
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живака, г.встота и потъване) и може да се приспособи за
душевнитъ явления. Едното отъ законно зависимитъ явления
трябва да баде достнпно за пространственно изпърване, отъ
което ще заключаваме за другото. Душевнитъ явления се
намиратъ въ законна зависимость отъ раздразнения и отъ
друга страна са законна причина на физиологични спитници
(шиш-([риьтченъ паралелизмъ). ,

-

Нзобщо при психологичнитъ опити се мйрятъ:
а. Външнитъ причини на душевнитъ явления- раз дразненията. Ако опититъ ставатъ съ ученици

при обучението, всички видове въпроси и учебни съдър-
жания ще се смЪтатъ като раздразнения и ще се измтзрватъ.
Така напр., ако искаме да измЪримъ силата и траенето на
паметьта за думи, числа, прЪдмети и др., ние ще опрашв-
.тимъ тия раздразнения по количество (колко думи или прЪд-
мети) и по врЪме (колко врЪме е траело възприемането имъ).
На това се основава, както ще видимъ по-подиръ, психо-
физичниятъ законъ на Вебера за силата на усйзщането.

1). Физиологичнитъ спктници на душевнитъ
явления могатъ да се измйзрятъ и да ни дадатъ единица
мярка за послйзднит-Ъ. Така напр., съ извЪстни апарати
може да се измтзрятъ числото и силата на пулсовитъ удари,
дълбочината на дишението, силата на мускулнитъ свивания
(съ динамометъръ), разширението и свиванието на зеницата,
чувствителностьта на" сЪтивата и др. въ врЪме на душевнитъ
процеси: внимание, възприемане, чувство (приятно и не-
приятно), умственна работа, слъздъ умора и пр.

"

с. Траенето на душевнитъ процеси. ВрЪмето
на везни процесъ може да се измЪри съ апаратъ п0добенъ
на часовникъ. Съ произвеждане на? процеса стрЪлката почва
да се върти и се спира съ неговия край. Така се измЪрва
реакциониото врдзме (отъ раздразването на евтивенъ нервъ
до реагирането, отговарянето чръзъ моторенъ нервъ) без-ъ и
съ мисловъ процесъ помежду.

(1. Гръшкитъ на психичната дЪйность. Това
срЪдство се отличава по скщество твърди малко отъ второто(точка Ъ.), понеже ние измЪрваме проявитъ на умственната
дъйность въ говора и писането. Така напр., ако искаме да
ПрослтЪдимъ колебанията на вниманието, достатъчно е да на-
караме едно дЪте да чете и си отбЪлЪзваме грвшкитдв за

1.1
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всйзки 10, 20 и т. н. секунди. Скщото е кога ученици ръ- .

шаватъ задачи и умората се изразява въ гръшкитъ. Или “3

пъкъ за изслйздване връзката между мислитъ ще изкажемъ “

една мисъль и ще искаме въ същия моментъ да напишатъ ,;

първата, която имъ дойде на умъ; тази послЪднята ще бъде
законно свързана съ първата. Така се измтзрва паметьтад
като се каратъ ученицитъ да заучватъ текстове и отъ есте-
ството на незапомнения материялъ се заключава за качеството, ,

а отъ количеството на забраненото-за силата на паметьта.
Всички тия измлврвания могатъ да се произвеждатъ отъ

всйзки учитель съ голЪма полза за учителската практика
и безъ ущърбъ за обучението. Психо-педагогичниятъ
експериментъе точно, правилно обучение, на което
мЪркитъ, сръдствата, методитъ и резултатитъ се
контролиратъ съ изчисления и затова той може да се

произвежда най-добръ отъ учителя. ,

3. Видове психо-иедагогични опити. За да се тури здрава 1

основа на психологията, а съ това и на педагогията. изслъд-
“

ванията тръбва да почнатъ още отъ дйзтската възрасть, отъА
тъй наречения нЪмъ периодъ, когато дчщата още не мо-

гатъ да говорятъ, дори до 6-7 год., когато тъ посткпватъ
въ училището. Това е необходимо отъ една страна за самата “%

наука - психологията- а отъ друга страна, за да може да ,

се иагоди възпитанието до училищната дЪтска възрасть. "*-

Слвдъ това се изслйздватъ ученицитъ отъ училищната -*

възрасть, отъ 6 и 7 до 18 и 20 години, за да може да се
нареди добра училищна програма съобразно прир0дата и,-

периодитъ на развоя на ученицитъ. Знае се напр., че дй- :

цата отъ отдъленията се интересуватъ повече отъ разкази и

приключения, обичатъ повече да наблюдаватъ природата, от- “5

колкото да ръшаватъ задачи въ стаята; тъ се уморяватъ .;

скоро, вниманието имъ не може да се задържи за дълго на”,
извъютни учебни съдържания и пр. Въ други възрасти уча-"
ницитъ прЪкарватъ извЪстни кризи въ развоя на тялото и.-

душата. Най-послъ дъната почватъ да си образуватъ понятит
въ извЪстни възрасти; въ други възрасти се развиватъ мо-д

рални и естетични чувства .и пр. Всички тия положения мо- ”,

гатъ да се изслйздватъ съ помощьта на опита и за котана!
възрасть да се подбере съотвйзтенъ, разбираемъ отъ учещиттз

”

се учебенъ материалъ.
-
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Освтшъ това опититъ могатъ да бмдатъ единични, ко-

тато се правятъ съ едно лице или масови-съ много
лица. И еднитъ и другитъ иматъ свои прЪдимства и не-
достатъци. Единичнитъ са по-точни и се правятъ за изслъд-
ване индивидуалнитъ особености на учещитъ се. тъ отнематъ
много врЪме, когато трЪбва отъ много индивидуални опити
да извлечемъ общъ законъ.

Масовитъ опити пестятъ врйзмето и си по-естественни,
понеже обикновенно хората живъятъ въ общность.

Еъмъ експеримента спада и изслйздването душевнитъ
особености чрйзъ задаване въпроси (въпросна мет0да).
Така като класно упражнение ученицитъ могатъ да отговарятъ
на слЪднитъ въпроси: какъ запомняшъ най-лесно: съ че-
тене или слушане? (за паметьта) Какво обичашъ да четешъ?
(за интереса) Кога се уморяващъ най-много пртззъ деня?
въ часа? Кога правишъ домашнитъ си задачи? (за умората)
Накъвъ искашъ да станешъ? като кого? защо? (за идеалнтй)

.Нога запомняшъ по-лесно, като пишишъ, или кога изгова-
ряшъ, разказвашъ урока? (за нагледовитъ типове) Като вни-
мавашъ или кога повече повтаряшъ? (за влиянието на вни-
манието върху паметьта)

Психологнчнитъ закони могатъ да се извлекатъ и- отъ
патологични, болезненни психични състояния.
Като вндимъ, че оглушало или онйзмъло дЪте остава назадъ
въ умственния си развой, ние заключаваме за влиянието на
слуха и говора при обучението и възпитанието. ОсвЪнъ това
отъ аутопсията на нъмъ, глухъ, или слйзпъ ще се намЪрн
повръдената часть въ мозъка, която ще се счита за центъръ
на извъстна душевна способность.

% 6. обща характеристика на душевнитъ явления.

а. Сжщина.

Душевнитъ явления, както показва и самото имъ на-
звание, не са нъща, а процеси, ставания. СлЪдъ
изчезването на извйзстно душевно явление, ние не мо-
жемъ да си зададемъ въпроса, дъ е огишло то, а ще кажемъ,
че процеса вече не става. Скщото е съ горението, като хи-
мическо съединение на тъщата съ кислорода; за него не мо-

а
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же да се пита, кндъ е изчезнало горението, а се казва, че

”

не гори вече.
Като се има пръздвидъ тази пръх0дна прир0да на .;

психичнитъ процеси и че носшвднитъ си. обикновенно взаимно "

и непостоянно сплетени едни съ други, лесно ще се разбере,-4
че тъхното анализиране и откриване елементитъ имъ може “=

да стане само мисленно. Така, напр., ако психичниятъ про-
цесъ а е свързанъ въ единъ случай съ 6, в, г ..... , а въ
другъ случай съ 6], в], г,. . . ., и т. н., той може да се

.

отдйзли мисленно, понеже никой отъ елементитъ б, 6”, в,
в]. . . ."не е свързанъ съ м прослтъдовно. ..

Психологичниитъ анализъ ни доказва, че съотвЪтно на .,
двЪтъ страни на опита - обективното опитното съдържание -
и субекта - схществуватъ два ВИДа психични еле-
м ен ти. Елементитъ на обективното психично съдържание се
наричатъ устзщанин (тонъ, топлина, свЪтлина), а ония на *

субективното схващане - чувства. Отъ единъ тонъ ние »

узнаваме за въздушнитъ тръъптения, а го схващане като при-НТВНЪ ИЛИ НВПРИЯТВНЪ.
Психичниттпроцеси са образувани всЪкога отъ особен-“,

ни съединения на устзщанин и чувственни елемени. ”Гъхниитъ!
специфиченъ характеръ и особенностъ, обаче, не зависатъ отъ”
състава и естеството на елементитъ, а отъ тЪхното оСобенноч
съединение; както. напр., свойствата на химическитъ съедине- [

НИЯ НВ ЗЕШИСНТЪ ОТЪ ВСТЕСТВОТО, а ОТЪ начина на СЪВДИНВ-г
нието на елементитъ. Така напр., пръдставата за врЪме и
пространство, афектитв, волевитъ посткпки са сложни про-
цеси, които съвършенно не зависнтъ непосрЪдно отъ усЪща-.
ниита и проститъ чувства.

ОсвЪнъ това всички психични елементи иматъ главно двъ ;

свойства, по които се отличаватъ отъ всички други; това са:-:“
качество и сила. Венко усйщане и чувство има особенъ“
съставъ, който ги характеризира спръмо всички други. И та-

[

зи качествена направа се явява всЪкога въ извйстна сила.
Освйзнъ тии, усйзщанията и чувствата иматъ и други --

свойства, които ги отличаватъ. Ако измЪняваме единъ тонъ
”

по сила, ние ще получимъ тонове съ различна сила но отъ
сжщото качество; измънимъ ли, обаче, силата на приятно
чувство, то прЪминава въ противоположность“неприятности
чувството се измйзннва и по качество.

!
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Елементарнитъ душевни процеси се явяватъ като резул-

татъ отъ външни движения, които пртлиинаватъ чрЪзъ ст,-

тивнитъ нерви въ мозъка, а оттукъ чрГБзъ моторнитъ нерви
прЪминаватъ навънъ, като прЪдизвикватъ мускулни свивания.
Полученитъ по този начинъ движения на мускулитъ се на-
рнчатъ рефлекси, инстинкти или волеви движения. При-
снщинскитъ рефлексни движения, раздразнението прЪминава
направо въ движение, при инстинктивнитъ помежду се вмък-
ва едн а прлвдстава, а при волевитЪ-повече првдстави. Та-
на щото освфнъ усЪщанията, които ни даватъ знания зад-външния
свътъ, и елементарнитъ чувства, които показватъ нашитъ су-
бективни отношения къмъ тия знания, душевниятъ животъ
се проявява активно въ външния свфтъ чрйззъ рефлекси, ин-
стинкти и воля, която не е нищо друго освънъ мозъченъ
рефлексъ. Съ усйзщането ние възприемаме, съ чув-
ството оцвняваме, а съ волята отговаряме и дън-
ствуваме.

.

б. Класификация. . :?

При класифицирането на душевнитъ явления могатъ да -

се заематъ разни гледища. При всЪки психиченъ процесъ раз-
личаваме причина, произходъ, траене, съединение съ други
процеси и най-сетнъ реакция, проява въ външни движения.
Споредъ това можемъ да имаме слъзднитъ 3 вида класифи-

“

кации. Споредъ първата душевнитъ явления се дЪлятъ по
произхода си на:

.

1. Първоначални. Тукъ спадатъ усЪщанията и
?. Р е п р о д у цир ан и, възобновени (спомени). Тукъ спа-

да всфки душевенъ образъ, който остава у насъ, слъящъ като
прйзстанатъ да дълйствуватъ раздразненията, външнитъ явления
и къща, на евтината ни. “

Второто подраздгЪление има за основа отношението
на душевнитъ явления, тъжната простота и мЪсто на произ-
хода имъ. Такива има-“три вида:

1. Възприемане на впечатления. (Перцепиращи про-
цеси). Ако сидимъ стъ гледището на физиолозитъ и имаме

“ПРЪДВИДЪ нервната система, можемъ да наречемъ тази кате-
Гория центрипетално -сензинтивни (стативни, цен-
Тростремителни) п р 0 Д е с и.

. . . ..
....и :.
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2. Прйзработка на впеч атленията. Тукъ се отна-
сятъ всички видове психични съединения и взаимни отно-
шения на душевнитъ явления. Огъ гледището на физиология-
та тази . група обхваща централнитъ нервно-мозъчни процеси.

3. ВъздЪйствие и проява на душевнитъ явления.
Тукъ спадатъ всички видове психични реакции, чувства и
воля. Физиологично изразено: центробЪЖно-моторни процеси.

И най-сетят) т ре тото поцразд гЕление почива върху
качественнитъ различия на душевнитъ явления. Това подраз-
дйзление е най-пръгледно и правилно. Споредъ него душевнитъ *

явления се дйзлятъ на три класи.
1. Нови ание или интелектъ. Съ това ние разби-

раме всички видове процеси, които ни даватъ свЪдение за .

външния свЪтъ. Ние възприемаме психични съдържания, знания. .

2. Емоцион ални явления (чувства). Първитъ, ин- “Й

телектуалнитъ процеси възбуждатъ у насъ субективни отноше- !

ния (чувства).
.

З. Волиционални душевни явления (волеви про-
цеси). ТЪзи изразяватъ нашето субективно отношение къмъ ”-

външния свйтъ, окрнзкаващата ни срвда.
“

Всички тия душевни процеси могатъ по-нататъкъ да се
подраздчзлятъ, както слйздва : .

А. Интелектътъ на 1) перцептивна и ?) раз- *
с и д и т ел н а психична дЪйность. Елементитъ на перцептив-
ната способность си у с ъ щ а н и я т а, които си най-проститдв ,

душевни явления. Усйзщанията се съединяватъ въ к 0 м н л е- ,;

кс и, психични съединения. Вторитъ, както и първитъ се явяд
.

ватъ въ пространственъ и врйзмененъ поредъкъ. 1

Олгвдъ това идатъ п р ъ д с т а в и т в и тъхнитъ съединенит -
.

Отдлвлнитъ и и д и в и д у а л н и прЪдстави се развиватъ съ въз-
растьта и опита въ общи.

Б Ч у в с т в а т а се раздълятъ главно на двъ катего-
рии: приятни и неприятни. Като най-прости чувства ,

се считатъ ония, които се произвеждатъ - отъ усйзщанията ”3

(с в т и в и и ч у в с г в а). По-слогкнитЪ чувственни състояния Г

се казватъ настроения, афекти, интелектуални„
етични и др.

В. В ол я т а. Елементитъ на волевитгв процеси са и н- 3

с т и н к т и т ъ, които си. единъ видъ осложнени рефлекси. „
СлЪдъ инстинктитъ идатъ дЪйнось съ цЪль и изборна,“
произволна дГЪйность.  
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За по-правилното разглеждане на душевнитъ процеси,

ние ще ги раздйзлимъ на двъ главни части. .

Първата часть ще разгледва проститъ, ел емен-
т а р 11 и интелектуални, чувственни и волеви процеси.

Втората часть ще разгледва зло.;книтъ психични
явления : прйздстави, чувства и воля.

Физиологична основа на душевнитъ
явления.

% ?; Нервната система като ОРГЯНЪ на душевния ЖИВОТЪ-

Човйзшкиятъ животъ има двояка природа: психична и
тйзлесна. Това си двъ страни на една смщность, които се

намиратъ въ постояно взаимно въздЪйствие. Нима нито едно
ттлесно измЪнение (процесъ), което да не може при извЪстна
сила да се отрази въ съзнанието ни като усЪщане, нито
пъкъ има душевно явление, което не се проявява въ тЪлес-
нитъ функции малко или много чувствително. цълиятъ душе-
венъ животъ е продуктъ на външнитъ движения, които си
го създали въ продължение на човъшкия развой до сега и

цр0дългкаватъ да го усъвършенствуватъ. Отъ въздЪйствието
„на външнитъ явления върху тЪлото се е образувала ;нервна:
та система. Доказателство за това намираме въ историята на
развоя на животинския миръ. Има сифонообразни миди съ
двъ отвърстия: въ едното влиза вода, която носи хранителни
материи, а отъ другото излиза водата. Отъ съприкосновението
на в0дата и чуждитъ тевлцамвъ риба на входното отвърстие
си се образували чувствителни нервни точки. Снщото нищо
ее забвтвзва и въ медузитъ, на които по риба на чашката
и върховетв на пръститъ са образувани нервни материи. По-
добни примири имаме и у човтвка за образуване на сйзтивата.
Своеобразнитъ раздразнения при дишението и хранението
(ВЪЗдуха и храната) си образували отъ постоянното съпригт
косновевис въ носа и езика обонятелни и вкусови апарати“.

Но-нататъкъ образуваната но такъвъ начинъ и усъвър-
шенствувана нервна система служи като огнище на всички
психични процеси, които ставатъ въ нея. Външнитъ движения



влизатъ въ мозъка чрЪзъ т“влото като усвщания, а излизатъ
пакъ чрвзъ тбзлото като рефлексни, инстинктивни, или волеви
движения. Така щото нашето съзнание се явява веднъзкъ
обектъ на външнитъ движение чртззъ тълото, като възприема,
а другъ пмтъ като субектъ, като дтЪйствува активно и прйз-
нася тия движения въ външния свйзтъ.

Всичко това показва, че нервната система има основно
значение за дхшевния животъ и затова изучването законитв
на постЪдния првдполага познаването на първата. ?!

а. СЪСТНВЪ на нервната система.

Нервната система се състои отъ три вида елементи:
нервни клЪтки, клЪтъчни израстъци и междин-
но вЪщество.

1) Нервнитъ клтзтки (фиг. 1) се състоятъ, както
и всички други животински и растителни ктвтки, отъ про-.
топлазма, Въ която има множество малки зрънца и едно
по-готвмо клфтъчно ядро. Протоплазмата се състои отъ “

вода, бЪлтъчни вувщества, соли и др. Животоспособностьта на
клтвтката е свързана съ клЪтъчното ядро. Нервната клЪтка (
се отличава отъ другитъ клЪтки на тълото по с.лвднето: а)
тя нШта ножица, б) прошарена е съ множество нервншвлакна. ;,

и в) има клйзтъчни израстъци, въ които излизатъ нервнитъ
“

влакна.
Голъшшната и формата на нервнитъ клЪтки см твър-

дъ различни. Формата имъ е обикновенно овална пира-
мидална или яйцеобразна, а голъмината се двигки . отъ едва
видими точици до микроскопични зърна, каквито са повечето.

Нервнитв ктвтки се намиратъ отчасть сами разхвърлени,
отчасть обаче групирани въ купчинки (ганглии), или пъкъ НЧ?

голЪми маси. Такива маси отъ нервни клЪтки образуватъ дк-.
лата повърхность на голтлтия главенъ мозъкъ и иматъ чер->
вено-сивъ цвтЪтъ (“сивото вещество»).

2) Н.Мзтъчнитъ израстъци (фиг. 1 (6, а, е.) са
малки протоплазмени нишки, които се разклоняватъ много-
кратно. ВлЪткитъ иматъ единъ израстъкъ (униполарни клЪт-
ки), два (биполарни), или повече (мултиноларни).

Израстъцитъ си два вида: къси дебели и ведната раз-
клонени, наречени дендрити (фиг. 2. 6) и тънки и
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дълги, които се разконяватъ едва къмъ края - осеви из-
растъци. НЪкои осеви израстъци издаватъ тукъ-тамъ раз-
монети и по--рано (колатерали).

тъ 1.1авния и гръбначния мозъкъ (централнитъ части)
прЪобладаватъ мултиполарнитв (много израстъчпи) клЪтки и
тукъ 113 ипатъ обикновенно единъ осевъ израстъкъ, а но-
вече дендрити. Перифернитъ нлЪтки вънъ отъ мозъка си
повече бипошрни-съ два осеви израстъка, но безъ дендрити.

ОсевшЪ израстъци се срГЪщатъ или 01двлно по сами
(особено въ 1ръбначния и главния мозъкъ, двто тт, съединя-
ватъ една клЪтка съ друга), или се групиратъ веднага слЪдъ
излизането имъ изъ клвткитъ съ стотини и хиляди въ по-
голЪми снопчета, отъ които най-голЪмитъ си колкото пачи
пера дебели. Това си нервитъ, които си бЪли макаръ съ-
ставляващитЪ ги нишки да си безцвЪтни и прозрачни. тъзи

В нерви „„1изатъ изъ мозъка и разклонявайки се првплитатъ .

ц13лото 11310 Нервнитв нишки въ всЪки нервъ си изолирали -
отъ др11игЪ посрсЪдствомъ покривки.

3)Мезкдинн0то въщество служи на нервнитъ клвт- ,

ки отчасть за опора (скелетъ) и за хранене (посрЪдствомъ *;
малки артерийки) и отчасть за изолиране. Къмъ това веще- "

ство спада и невроглията, гнбовидно междинно ввщество,
образувано отъ нервни нишки и зрънца, въ което си ови-
ти нервнитъ клЪтки и тЪхнитЪ израстъци отъ главния и гръб-
наченъ мозъкъ. Такива са и кожицитъ на нервитъ и нервни-
тЪ нишки.

б. Съчетание на нервнитв нлЪтни.

Нервнитв клЪтки не си съединени непосрЪдно една съ , ,;
друга, както си мис1или прйди, а всЪка клЪтка е отдвленъдв. „:?
самостоенъ организмъ съ израстъцитъ си, който се нарича

“

”Т“!
невронъ. Милиардитъ, безбройни неврони, отъ които се
състои нервната система, не си срасли единъ съ другъ, а
си съединени чрЪзъ допиране. Разклоненията на Бенин
осевъ израстъкъ се оплитатъ около съседна или друга клЪтка,
или нейнитЪ дендрити (ф. ? )е. Съ това прЪплитане се
осиществява прйзнасянето на нервното възбуждение отъединъ
НеВрОНЪ на Другъ. При многоизрастъчнитъ клвтки обикно-
венно възбужденията отиватъ отъ осевия израстъкъ къмъ

"ь. ,
„

.

...а-„1Чт”!-

да."

!
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дендрититъ на друга клътка, отъ тоя къмъ нейния осевъ

израстъкъ и т. н. Въ биполарнитъ клитки единиятъ израстъкъ
изкарва възбужденията, а другиятъ ги внася.

в. Нервенъ процесъ. -“

Нервнитъ клйзтки и тлвхнитв израстъци са носители и -

огнища на своебразни явления - нервнитъ процеси,
които произлизатъ въ тЪхъ отъ възбужденията на нъкои

раздразнения (напр. отъ слънчевъ лнчь въ мртшкицата на.,-
окото) и като “нервни токове» се разпространяватъ отъ единъ 51

невронъ въ другъ. Сжщината на нервнитгв процеси още не ".

е изслйздвана точно; прЪдполага се, че ставатъ нЪкои моле-
.

кулярни или атомни измънения въ нервната маса.

Нервниятъ процесъ неможе да се, силата като електри-
чески токъ, но той се придружава отъ електрически токъ. 3

Нервнитв клйзтки не могатъ да се считатъ като електрический
батерии, защото процесътъ може да се възбуди и отъ кран-,?
щата на нервитъ, пъкъ и бързината на нерв. процесъ е “:

около 30-90 м. въ секунда. Прйздполага се, че нервнитъ.“
клЪтки, безъ които израстъцитъ немогатъ да работятъ, слу-

“

жатъ като огнища, дЪто се фабрикува и събира ра- д

ботната сила за процеситъ. "“.- .
"

Възбужданията на нервнитъ процеси могатъ да бндатъ
причинени или внтрйзшно отъ нйзкои психични процеси чрвзъ
други клдзтки, или отъ състава на кръвьта (знае се, че осо-

бенна храна може да прЪдизвика синища, безсъници и пр.)
или чрйззъ отзтивата отъ вънъ (слухови, зрителни, осезателни

„раздразнения и др.).
Крайната цЪль на нервнитъ възбуждения сж душевни

явления; ние схващаме нервния процесъ като усбзщане.
ОсвЪнъ това нервнитъ възбуждения управляватъ разновиднитъ
движения въ тЪлото. -

г. Централна нервна система.

”Еъмъ централната нервна система спадатъ главниятъ
и гръбначенъ мозъкъ Огъ тЪхъ излизатъ и влизатъ

периферни нерви, които донасятъ (евтивни нерви) или из-

насятъ (моторни, двигателни нерви) нервни процеси. Тукъ
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спада отчасть и симпатическата нервна система въ вж-

трдвшностьта на организма, която ддзйствува почти незави-
симо отъ главния мозъкъ И има твърдъ малко значение за

душевния животъ. Централенъ органъ въ пълната смисълъ
на думата е само главниятъ мозъкъ, анеи гръбначниятъ, ма-

каръ и послъдниятъ да приема раздразнения и да произ-
вежда движения (рефлекси). Нервнитъ процеси се схващагъ
като съзнателни, усгвщания само въ главния мозъкъ, дфто
иматъ началото си и волевитъ движения.

], Гръбначниятъ мозъкъ. (ф. 3 и 4) првдставлява една 1

см. дебела връвь, състояща отъ нервни клЪтки и нишки,
обвита отъ нвколко ципи, затворена въ гръбначния стълбецъ
и изострена на долния си край. На горния си край той
се съединява съ главния мозъкъ. ПосрЪдствомъ надлъжна
брезда гръбначниятъ мозъкъ е раздЪленъ на двъ половини,
които са съединени само съ едно малко мостенце. ВсрЪдъ

"

мостенцето вертикално пръминава каналче, което се съеди-
нява съ кухината на главния мозъкъ.

Напръчниятъ разрйззъ ни явява пеперудообразно сиво
вЪщество, около което е разположено бЪлото. ДвЪтъ, обър-
нати къпъ корема крилца на сивото вЪщество . се казватъ
прЪдни рогчета, а заднитЪ-задни рогчета. Сивото
въщество на рогчетата се състои отъ нервни клйзтки; около-
връсть разположеното бъло вЪщество -отъ нервни нишки
(прдздни, странични и задни жици). ТЪзи жици прЪминаватъ
въ вертикално направление (отъ долу нагоръ и обратно) и
съединяватъ разни клйзтъчни етажи на гръбначния мозъкъ,
или пъкъ се изкачватъ до главния мозъкъ и слизатъ отъ
него. Вертикалнитъ жици изпускатъ странични клончета,
които отиватъ за гръбначно-мозъчнитъ клЪтки на сжщата
половина. Нато напръчни нишки за съединение на клйзтки
отъ двътк половини служатъ ония на прлвднята комисура.

Нервйтъ които излизатъ изъ гръбначния мозъкъ см
на брой 31 чифтъ (фиг. 4) по единъ отъ всЪка страна (явна
И дясна). Всички нервъ отъ своя страна излиза изъ гръб-
начния мозъкъ въ двъ снопчета-нервни коренчета
(фиг. 4) отъ пръдното и задньо рогче. ПрЪднитъ коренчета
съдържатъ само моторни нишки, а заднитъ - евтивни. Въ
всяко задньо нервно коренче лежи по единъ ганглионъ (гръб-
наченъ ганглионъ, фиг. 4), който съдържа изходнитъ, начални
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  клйзтки на сйзтивнитъ нишки. Тутакси слйздъ изхода изъ гръб-1

начния мозъкъ прЪднитв (движи) и заднитъ (евтивни) ко- -,

ренчета се съединяватъ въ единъ нервъ, който отива подтъпото. „
Всички моторни нишки на гръбначнитъ нерви изли- .-

затъ отъ клЪткитъ на нрЪднитъ рогчета като осеви из-П.растъци и прЪнасятъ възбужденията центробтпкно къмъ
мускулитъ. СЪтивнитъ нервни нишки излизатъ като осеви

"

израстъци изъ заднитъ клЪтки на гръбначния ганглионъ. ВсЪка
сътивна нервна нишка, като влЪзе въ гръбначния мозъкъ,

*

се раздвля на двъ клончета: едното отива на гори въ глав.
мозъкъ, другото на долу, и всЪко отъ ттзхъ пакъ изпуща на
разни височини странични клончета къмъ клЪткитъ на прЪд-

""

нитъ и задни рогчета. Значението на тия пнтища ще се
разбере послъ, при разглеждането на мускулнитъ движения. .,

2. Главенъ мозъкъ. (фиг. 5, 6, 7). Главниятъ мо-
зъкъ има форма приблизително като пр0дълговато полукълбо
съ издута частъ на горъ, а сплесната-на долу. Той “

се състои, както и гръбн. мозъкъ. отъ нервни клйтки и“„нишки. Мозъкътъ се помбзства въ черепа и е обвитъ въ ко-
жици, които отчасть го пазятъ, а отчасть го хранятъ. ЧрЪзъ
задното отвърстие глав. мозъкъ првминава въ гръб. мозъкъ, [

а прувзъ малки черепни отвори изпраща мозъчни нерви.
Главниятъ мозъкъ се дЪли на три главни части:

коренъ, малъкъ мозъкъ и голтЗмъ мозъкъ.
.а) Кореньтъ (фиг. 8 и 9) се явява като прЪко продъл-

зкение на гръбначния мозъкъ. По съставъ и устройство той
.

прилича въ много отношенияна гръб. мозъкъ. Той се про- ,“

така като връвъ както и гръб. мозъкъ и съдържа освтшъ
.клЪтъчни маси множество нервни снопчета, които идатъ

отчастъ отъ гръб. и голЪмия мозъкъ, а отчасть иматъ на-
53

чалото си тукъ. Нореньтъ изпраща 12-тЪхъ чифта периферни
нерви на главния мозъкъ (зрителния, обонятелния,
слуховия и пр.). И тукъ още, както и въ гръб. мозъкъ,
функциониратъ клЪтки и нишки автоматично, значи не-
съзнателно и неволно. (НЪкои учени прЪдполагатъ, че тукъ
вече мозъчнитъ явления почватъ да ставатъ съзнателни). „” Мозъчнитъ нерви, които кореньтъ изпраща, сн. само от-

*

часть смтзсени (стативни и двигателни, както въ гръб. мозъкъ), -4

а споредъ това и тъхното начало е малко по-различно. РаЗПО-
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ложението на клъткитъ почва да става по-размтзсено и прв-
птигането на нишкитъ въ увеличената клЪтъчна маса все по-
устотзкнено Отъ това и кореньтъ има нЪколко нееднавви
части. По-главнитъ отъ тънъ, като почнемъ отъ долу по-
редъ си: 1. Продълговатилтъ мозъкъ. Той е именно
непосртздното продължение на гръб. мозъкъ, съ който има
най-голъма прилика и ср0дство. Дали се на двв симетрични
половини и изпраща повечето отъ мозъчнитъ нервни чифтове.
Въ него се намиратъ важни двигатни центрове (напр. цен-
търътъ на дишанието). ?. М 0 стъ тъ и м 0 с т 0 в и тъ н е р в ни
снопчета (двъ голвми нагоръ, къмъ голтзмия мозъкъ и двъ
малки на страна, къмъ малкия мозъкъ), които иматъ за
цйлъ да съединятъ корени съ голЪмин и малкия мозъци.
3. Четирехълмието и зрителната могилка -
готвим мозъчни ганглии, които, както и продълговатиятъ
МОЗЪНЪ, СЪДЪРЖЗТЪ ВЗЖНИ ДВИГЗТНИ центрове И ВЗВМЗТЪ П0-"
голъмо хчастие въ гледането

Т1ззИ ганглии, особенно зрителната могилка, образуватъ
сищещуьменно главичката на корени. тъ взематъ една часть
отъ нишкитт, на мостовитъ снопчета, а изпращатъ нови къмъ
голлвмия мозъкъ. Ония нишки отъ мостовитъ нервни снопчета,
които не влизатъ въ ганглинитъ, отиватъ направо въ голтзмил
мозъкъ.

б) ГолЪмпятъ мозъкъ е най-главната часть отъ мо-
зъка. Той покрива корени “отъ задъ и отгоръ заедно съ
малкия мозъкъ (ф. 5, 6, 7, 9). ГолЪмилтъ и малкиитъ мозъци
се отличаватъ по устройството си отъ корени преди всичко
по своя обемъ и разположение. ПослЪдното има ВЪ-
роитно за задача да улесни по възможность по всйстранно
и иктесъобразно свързване на клйзткитъ чрйззъ нервни нишки.

Го;ш%миятъ мозъкъ е раздйзленъ посръдствомъ надлъжна
бразда отъ прувдъ назадъ на 2 половини (хеми сфери) (ф. 6
показва дЪсната половина). Като прЪграда на двЪтъ хеми-
Сфери слузки твърдата ножица, които обгръща цЪлия мозъкъ.
Непосрвдно подъ браздата двйтъ хемисфери си съединени
посрЪдствомъ единъ напръттенъ пластъ отъ нишки (ф. 6)
Всйка хемисфера се дЪли на 5 части: челна, слЪпо-
Очна, темеННа, задтилна и островъ (ф. 7). Остров-
чето се намира въ силвичната гънка и не се вижда отъ
вънъ (ф. 7.)
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Сивото въшество, което покрива голЪмия мозъкъ,

е приблизително 3 и. м. дебело и се състои отъ нервни
клЪтки съ израстъци и нишки. То образува както се вижда
отъ фигурата, гънки, които го увеличаватъ почти десеть пити,

.

навтчрно за да се улесни цЪлесъобразното разположение на
нервнитъ клЪтки както и тЪхното свързване.

Въ сивото въшество, а особенно много въ покритата
отъ него мозъчна материя се пръплитатъ безброи нервни
нишки и фибрили, които иматъ трояка задача: 1. да
свържатъ дВГЪтЪ хемисфери (напртшни нишки). 2. да свър-
жатъ разни нервни клългки или клЪтъчни пластове на една и
сжща половина (асоциационни връзки) и 3. да свър-
жатъ сивото вЪщество съ клЪтъчпитт» маси на кореня и гръб-
начния мозъкъ и чрЪзъ това съ периферията на тЪлото (ф. 9).

”

Голфмиятъ мозъкъ и особенно сивото възщество е мйзстото,
центърътъ на душевнитъ процеси.. Тукъ скършватъ
всички нервни нишки, съ по-прЪко значение за душевния жи-
вотъ, които донасятъ съзнати възбуждания и произвеждатъ >“

волеви движения. Какъ става това, неможе да се знае.
“

При разнитъ устащания и волеви процеси вЪроятно :
областитъ отъ сивото ввщество взематъ разно участие (т е-
о рия 3 а л о в ал и з ац и ята). Наблюдението и експериментътъ
си доказали, че унищожение или поврЪждане на извЪстни
области отъ сивото вЪщество на главния мозъкъ се отразя-

."

ватъ на точно опрЪдЪлени психични функции, напр. поврЪж-
дането на задтилната часть унищожава зртзнието, слъзпоочната

часть-слуха и пр. Спорувдъ това повечето учени приематъ
локализация на душевнитЪ явления (локализация=намиране ."

мЪсто), както слЪдва: задтилната частьтзрителенъ центръ,
”

с.лтзпоочната часть-слуховъ центръ, теменната и часть отъ
челната область за органни и остъзателни усЪщания и произвол-
ни движения-моторенъ центъръ, областьта между слСЪпоочната ,

часть и силвнчната гънка-обонятеленъ и вкусовъ центъръ.
*“

Други области се считатъ за асоциационни (свър-
зочни) центрове, които иматъ за цйль да съединятъ дРУ“”
гитъ центрове и процеситъ въ т,!зхъ. Така островчето (ф. 9.) .

има за цЪль да свърже всички ония движения и усЪщания,
които лежатъ въ основата на говора (вижданепртщмета или
явлението, думата, чуването името, движение езиковитъ ор-ч
тапи-езика, устнитъ-и съотвтвтнитть мускулни усъщания).д-
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в). Малкиятъ мозъкъ (ф. 6, 7, 9) е разположенъ въ

тилната часть на черепа, подъ задтилната часть на голйзмия ”,“;
мозъкъ. Както и послЪдниятъ, той е раздЪленъ на двъ полу-
кълба и съдържа въ витрвшностьта си маси отъ нишки,
които са покрити отъ клитъченъ пластъ. И тукъ клЪтъчни-
ятъ пластъ е съ гънки, които си обаче много по-правилни и

равномЪрни. Надлъгкниятъ разрйззъ на малкия мозъкъ прилича
на разклоненията на Дърво и затова се казва “дърво на
шивотаж

Малкиятъ мозъкъ е свързанъ посрйздствомъ разни нишки
и малки снопчета съ продълговатия мозъкъ, съ голЪмитъ
мостови снопчета и четирехълмието.

.
Значението на малкия мозъкъ е още по-малко познато;

той има влвроятно за задача да управлява о чн итъ му скули
и да педдържа равновъсието на тдвлото.

Периферни нерви. За разлика отъ нервитъ въ централ-
ната система се означаватъ съ душата периферни ония
нерви, които излизатъ отъ тази послЪднята (ф. 4, 5). Такива“
нерви излизатъ изъ главния и отъ гръбначния мозъци. Пър-
витъ отиват-ъ прЪдимно по главата, а вторитв по останалитъ
части на Много Нервитъ по главния мозъкъ излизатъ изъ
долната му часть-кореня и продълговатия мозъкъ и си на
брои 12 чифта: два зрителни, два слухови, ооонндгдлнидези-
ко-моторни, вкусови, зрителномоторни, лицеви и пр,Шито
си разположени симетрично на ливе и дЪсно. Нервитъ на
гръбначния мозъкъ си обикновенно смЪсени-сйтивни и дви-
гатни --а главнитъ „нерви си само отчасть смисени
(триклониия, нервъ на фарингса и свободния нервъ); остана-
литъ съцъряштъ или само стативни, или само двигатни
нерви (зрителниятъ, слуховиятъ, обонятелниятъ си евтивни, а
лицевиятъ. подезичниятъ и зрително-двигателниятъ см двига-
телни).

а) Централни и портрети окончания на нервитъ. Въ всикн
ПЕРИференъ нервъ различаваме двъ главни окончания: едно
централно (въ главния и гръбначенъ мозъкъ), друго периферно
(въ ситивата, както и кожата, мускулитъ и други органи на
тЪлото). На края си, въ периферията, всички нервъ се раз-
клонява въ нишки и нишкитъ въ фибри. Перифернитъ окон-
чания на моторнитъ нишки си въ допиране съ мискул-
нитъ нишки (фиг. .10 13, г“), чието свиване тъ причиняватъ.

  

1
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Перифернитъ краища на сйзтивнитъ нишки свършватъ или“
СВОбОДНО (въ кожата и въ внтргвшнитъ органи на твлото, фиг.” .

11 и). или са съединени съ особенни апарати (пипателни
тЪлца въ кожата, пръчицитъ и вретенцата въ мрвгкицата на, -

окото, кортиевия апаратъ въ ухото и пр.).
Въ централната нервна система моторнитъ.

нерви излизатъ направо изъ клвтки, като тЪхни осеви израе- -г.

тъци (фиг. 10 а, с, [, 9), когато слвтивнитв нерви свършватъ
тукъ пакъ въ разклонения на осеви израстъци, които се прв-
плитатъ въ дендритнитъ разклонения на централни клЪткИ“
(фиг. 11 !г). Нервни жици, които прЪнасятъ сйзтивно или“
моторно психични съдържания иматъ своитъ послъдни цен-
трамни окончаниявсдшзога въ сивото вйзщество на го-....
зъкъ (11). 6,10). ..

б) Връзка на нервни жици отъ разни ннтища. Единъ нервъ,
който излиза отъ главния мозъкъ не отива къмъ перифе-
рията никога непрЪкъснато, както си мислили пана-.)
прГБдъ, а вслвкога се сглобява отъ най-малко два:
а обикновенно по-вече самостойни нервни уча,-1
стъка. “[

Нека 11».
10 да прлвдставлява моторния пнть отъ сивото-д-

вЪщество на главния мозъкъ до мускулитъ на Маската рака.",
Отъ клувтката (! излиза нишка 1“, като неинъ осевъ израстъкъ„
пръминава прЪзъ мостовитв снопчета въ гръбначния мозъкъ-.
и свършва тукъ въ разклонението 61, рибрилитъ на което се.?-

прйзплитатъ съ дендрититъ на клвтката на гръбн. мозъкъ [ ""

Изъ [ излиза новъ осевъ израстъкъ у, върви въ съотвЪтнин-г
нервъ до мускулитъ на дтвсната рака, дъто се разклонява?"
(1; в). Снщото е и съ всички други нишки на* този нерв
И така този нервенъ пнть е образуванъ отъ два самостойни .
нервни участъка (неврони)-отъ централния, а-сб и отъ „.

периферния, [-/г и слъздователно процесътъ, който ще стане-.
въ И, ще мине споредъ това въ непрЪкъснатъ токъ до 1373!
ще дойде нонапрвдъ само до (1 отъ дъто чрйзъ разклоне-“д

„нията на 61 и е ще се образува новъ токъ за % (въ )
цъльта на тази наредба ще се разбере по-долу. .

Много по-слозкно е устройството на зрителния нервъ.“
д.

Нишкитъ на зрителния нервъ, които излизатъ отъ мрЪгки-ч цата на окото и водятъ къмъ мозъка, не отиватъ непръ-=
Г.,-къснато до сивото вЪщество на главния голЪмъ мозъкъ (зад-л

 
       



  

тидната частьйзрителния центръ), дЪто ставатъ зрителнитъ
усуьщания, а окончаватъ въ зрителната могилка и че-
Т„рекълмието на кореня (41). 8, 9). Тукъ тБхнитъ раз-
клонения се пръплитатъ съ дендрититъ на тукашнитъ ган-
глионни клтзтки и оттукъ нови нишки като осеви из-

растъци отиватъ къмъ сивото вЪщество на мозъка. Но и

периферниять нервенъ участъкъ (отъ зрит. могилка и 4-хъл-
място до послвднитъ периферни окончания въ мрЪжицата) е

съставенъ отъ повече неврони, така щото зрителниятъ
прОЦеСЪ въ окото ще тръбна назколко пити да се прдзнася
отъ единъ невронъ на другъ, до като достигне до зрителния
центръ.

4. Мускулни движения. а) Волеви мускулни движения. Не-
ка ф. 10 ни пртздставлява произхода на извЪстно произволно дви-
жение. Да првдположимъ, че искаме да свиемъ дЪсната си ризка,
за да хванемъ нЪкой првдметъ. Инервацията, централното въз-
буждане на нервитъ, се пръдава по непознатъ намъ начинъ
на клвтката (! въ сивото въщество. Процесътъ се прЪдава
по (: и по описания пнть навънъ, отъ разклоненията на (И

на дендрититтъ на в за къмъ клЪтката ]” въ првднитъ рог-
чета на гръбначния мозъкъ. Тукъ нервниятъ токъ се пръ-
нася по нишката [] на съотвйзтнитъ нерви до мускула 2”, дтзто
нервното възбувкдение се прсЪдава на една мускулна нишка
и причинява нейното свиване (движението на ръката.). Раз-
бира се, при движението на ранната взематъ участие много
мускули и нерви, но ние вземаме само една мускулна нишка
за по-голЪма прЪгледность.

Въ твърдъ много случаи мускулното движение се мръд-
кожда отъ уст;щане. Ф. 11 ни прЪдставлява подобенъ про-
цесъ. Да прлвдпологкимъ, че ние искаме да си дръпнемъ рн-
ката при упарване отъ горещъ прЪдметъ. ПрЪдметътъ ще
Раздразни разклоненията а: на стативнин нервъ с. Отъ (:

(Центростремителния осевъ израстъкъ на биполарната съ-
тивна клЪтка 1), ф. 11) възбуждението се прЪдава на () и
по “93“ ИЗРЗСТЪЕЪ (1 се прЪнася въ гръбначния мозъкъ.
ТУЕЪ 61 се дЪли на два клона: едининтъ отива на горъ,
дРУГИЯТЪ на долу. По възходещия клонъ възбуждението се
Прдвдава по познатия нмть на китката 0 въ корени (напр.
ВЪ продълговатия мозъкъ), съ дендрититъ на която нишката
като осевъ израстъкъ) се прСЪплита. По-нататъкъ нишката

д-ръ П. Цоневъ.-Педагогическа психология. ” 3
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т прЪнася възбуждението по сивото вЪщество въ клътката %,;

д*Ъто става усЪщането НосрЪдствомъ асоциационната нишка:
(:[:.11) процессътъ :1р*Ъминава на клЪтката 1: въ сивото ВЪ-

щесство, коя:о изпраща двигатната нишка1 въ клЪтката
иа ирЪднитн рогчета на гръбначния мозъкъ. Оттукъ възбужь
дениего ирЪминава но % въ ч и произвежда мускулно дви-
жение. И *гуиъ примЪра е уиростенъ за прЪГледность.

1

б) Рефлексии исволии движения. Сжщитъ мускулни двид
жени:: при :*.ищитЪ раздразнения могатъ да станатъ не:
но лио. Въ *гакъвъ стучай възбуждението на е*Ътивния нервъ”
ще ::рЪмине по :; направо въ ктЪтката на тръби. мозъкъ а:
:: оттшъ въ „Ч, за да произведе движението, безъ да се-
раздразнятъд :: 1. Сжщото нЪщо може да стане и прйзъ

/*, .:“, значи прЪзъ корени и все пакъ безъ участието на
во.**:::а Тия три нервни пжтища трЪбва добръ да се знаятъ,.
за ::: може но-нос.:Ъ да се разбере същината на волята.

Гаиива неволни движения, които прЪминаватъ прЪзъ
гръбначния мозъкъ и версия, се казватъ рефлекси. Дни-.
жеииита прЪзъ кореня се назватъ още автоматични.
всЪки сщчаГ: при тия движения главниятъ мозънъ не взет;
учатие. Реф.:ексното движение се съзнава, но слЪдъ извърпг
и.:в*:нието му понеже съзтивнитъ нерви въ свития мускулъ г:":

нртиасятъ въ сивото в*Ъщество на теменната и челна час .*

на години мозъкъ, или пъкъ възбуждението се пренася и:-
право по ”, (7, 1, 11, „1.1,11, въ стативния центръ, но
првиинава въ моторния центръ итн е вече късно.

НЪкои реф.,шкси каквото е този на зрителната пупилн
даже не се съзнаватъ и отъ това може да се заключи, че тъ-

. нитв нервни пнтища не са съединени съ сЪтивнитЪ центров
Други реф.:ексни движения-напр. глътка, дишенне!

кихане, на:::лицата, мигане-сж нас.ч*Ъдство на орг;
ни ::м а. други пъкъ са били първоначално произволни, но 0

често повторения са се прЪобърнали постепенно въ нево.“
(автоматизмиУ Въ много отношения възпитанието има ,
път:. да създава чрЪзъ привички автоматизми, за евономй1

: на мисленето. С.:Ъдъ като обмислятъ една постъпка тт”
:.ветв въ го.:Ъмия мозънъ, прЪдаватъ :: на корени (автоматизъмъ-
) сами се занимаватъ съ изработването на нови автоматизм”

в) Координация (съчетание и подчинение ит“,

даденията). Както се спомена, движенията въ тЪлото с;
„.:

             „:
. : .". :

7“ , ..:. „"и-=.
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твърдъ сложни явления, защото встъки мускулъ се състои отъ
много мускулни нишки, които се унравляватъ отъ по една

нервна нишка и клЪТка. При това пъкъ и повечето движе-
ния се произвеждатъ сжщевръменно отъ ХИЛЯДИ мускули
заедно, които отъ своя страна сж пакъ подчинени на хиляди
нервни нишки и клЪтки. Съ единъ и сжщъ имиулсъ, възбуж-
дение-било то усЪЩане, или пръдстава могатъ да се

раздразнятъ много моторни клътки и нишки едноврвменно.
Това се обяснява отъ обстоятелството, че моторнитъ клйзтки
си съединени помеяеду си всестранно и се подчиняватъ на
други, така шото образуватъ единъ видъ н ервн а иерархия.

За да може да се постигне единство въ движенията,
които прислтздватъ една цъль (плуване, ходене, дишане и пр.)
отдйзлнитъ двигатни процеси са подчинени на извЪстни цен-
трове (координационни центрове, центве на
движенията, ганглии), отъ които се възбуждатъйсъотвМ-
нитъ движения, рефлективно или волево, за постигане една
цъль. Танъвъ центръ е напр. “възела на живота», единъ
ганглионъ въ пр0дълговатия мозъкъ, който управлява движе-
нията на дишанието.

 

А. ЕЛЕМЕНТАРЕИ дУШЕВНИ ЯВЛЕНИЯ.

1: Интелектуална елементи (познание)
Елементитъ на интелектуалната или познавателна спо-

собность се получаватъ отъ непосрйздното възддействие на
явленията и нЪщата отъ външния свЪтъ върху перифернитъ
краища на нервитъ, които свършватъ въ сЪтивата, или сво-
бодно въ кожата и тйзлото. Тия елементи на даватъ свЪдение
за. снществуването на нЪщата чртъзъ нашитъ усеЪщания,
послъ ние ги забЪлсЪзваме, перципиращ, отдвляме ги отъ
другитъ обекти въ прир0дата и ги схващане като причина
на това, що устнщаме. Елементитъ на познавателната спо-
собность са основата на цйзлокупната душевна дЪйность.
Възъ основа на събрания чрЪзъ евтината психиченъ мате-
риалъ 110-нататъкъ могатъ да се правятъ сравнения, обобще-
ВИЯ: СБЖДЕНИЯ и пр. Безъ прости душевни явления не е

.
Ес»
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“
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мислимъ никакъвъ психиченъ прогресъ. И ако психичнитъ
съдържания не се подиовяватъ отъ врЪме на врйзме съ нови
елементи, тъ изчезватъ.

% 8. Ус-Бщане.

Когато външно или твлесно явление възбуди перифер-
нитъ краища на нЪкой евтивенъ нервъ, това възбуждение
произвежда процесъ въ нерва, както и въ централнитъ му
окончания. Външнитъ яВ1ения, които си причина на нервното
възбуждение, могатъ да бъдатъ: свйзтлина (етерни трептения,),

звукъ (въздушни трептения), допиране до кожата на твърди,
меки, топли и студени тЪла, течни тувла до езика, въздушни
въ носа, движения на мускулит , витрвшнитъ органи и пр. „

Всички тия причини на нервно възбуждение се наричатъ въ
“

психологията съ едно общо име 1) раздразнения (меха-
нично явление). Раздразненията дЪйствуватъ обикновенно жд,
перифернитъ краища на сЪтивНитъ нерви, които са снабд“

” ““

съ специални апарати, за да могатъ и най-“слаби физичен
явления да произведатъ нервенъ процесъ. Тъгзи апарати-з
нашитъ стътива: окото, ухото, обонянието (носнитъ кухини.)»
вкуса (нрадавичкитъ на езика) и кожата (пипателнитъ тйлца)?

Ако полЪйствува извгвстно раздразнение на нЪкое ства“
най-първо ще се образува физиологиченъ процесъ въ 0535?
вото, нерва и мозъчния центъръ. Този физиологиченъ пер-=
венъ процесъ, причиненъ отъ механичноТо въздЪйствиьд
на раздразненията се казва 2) впечатлЪние (физиологи-Ц
ченъ процесъ). .

-

Впечатлението, като движение, произвегкда въ центро-”
ветъ на сивото вЪщество пакъ движения, които се характер

„ ризиратъ съ мозъчно молекулярни измЪнения. Тия измйне-"н
ния се схващатъ отъ човЪка като 3) устащане (психиченъда
процесъ). А;,»

”
57

„ , Въ сивото вйзщество на мозъка ставатъ при много надути,
„ процеси. като душевни явления, но тъ не се наричатъ всЪ-ь “

усъшания. Усйщания си най-проститъ душевни
левия. ОсвЪнъ това, ако извйзстенъ душевенъ процесъ се

:опзведе нЪколко пъти по сЪтивенъ начинъ (чрЪзъ статиката)-

щъ се поднови чръзъ въздъйствието на кръвьта съ ней- ],

*ставъ върху съотвЪтния мозъченъ центъръ (напр. пр
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сънь), този душевенъ процесъ нфма да се нарече вече усв-
щане. Усфщането прфдполага смщевръменно и функция
на окт и В а та.

Така щото, усйзщането е най-простото душевно
явление, което е свързано съ функцията на из-
вджтно евтиво. РазбИра се къмъ тази функция ще се
отнасятъ и ония сфтивни нерви, които не свършватъ съ

апаратъ (сЪтиво).
Усфщанията ставатъ въ мозъчнитъ центрове и отначало

у новороденото дЪте тъ не могатъ да се прънасятъ по асо-
циационнитъ връзки отъ единъ центъръ въ другъ. Това се
постига съ връзме, едва чрГЪзъ многократното всестранно мо-
зъчно възбуждение. Нанримфзръ, ние видфхме, че има въ
мозъка зрителенъ, слуховъ, моторенъ центъръ и пр. Обаче ако
раздразнимъ кожата на рмката на малко дтзтенце съ игла и
съ това възбудимъ осезателния центъръ, това възбуждение
не пръминава още чрфзъ междуцентреннитъ асоциац. връзки
въ моторния центъръ, който заповфдва "да се оттегли ркката.

Усйзщанията иматъ ндзколко свойства: съдържание,
врфме, сила и емоционаленъ или чувственъ тонъ.
Освънъ тия 4 свойства, всйзко усЪщане има тенденцията,
стремежа, да првмине въ моторнитъ нерви и да произведе
мускулно движение. Това може да се нарече волево свой-
ство на усгвщането.

а. Чувственна страна на усЪщането.
Когато се допре едно тфло до кожата на човЪка, той ще

устни. Това усфщане може да произведе болка, ако то раз-
рушава организъма, или да е приятнО- ако го подпомага.
Хинина или др. горчиви вгЪщества разрушаватъ органическитъ
материи и произвеждатъ неприятность; захарьта, напро-
тивъ, подпомага организма и произвежда приятность.

И тъй усъщането ни дава свфздение за скществу-
ването на раздразнение, а чрфзъ чувството, приятностъ или
непринтность, ние вземаме позиция спргвмо това усЪщане-
УДОбряваме или не. Съ чувственния тонъ на усЪщането
ние Цвиимъ това душевно състояние за насъ. Тази оцвнка
е необходима, за да може човйзкъ да избягва неприятното и
да търси приятното, което, както ще ВИДИМЪ по-послъ, ще се
постигне чрйззъ волята.
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Чувственниятъ тонъ на усЪщанията има твърдъ голЪмо ?

биологично значение. Понеже обикновенно неприятното е
снщеврЪменно и врйдително за организма, человдвкъ из-
бЪгва врвдителното, като неприятно и задържа полезното, като
приятно. Намъ се струва понЪкога, какво нЪкои приятности
сж връвдителни и обратно. Но това е само за ония нЪща,
които влияятъ едва въ послЪдствие врЪдно или полезно на" *

организма. ОсвЪнъ това има и случай, когато врйздни и не-
приятни нЪща са станали приятни едва чрЪзъ дълго упо-
трЪбение, каквото е, напр., пушенето. А пъкъ и приятнитъ ,

за всичкитъ хора нЪща са станали такива, пакъ отъ дълго „“
употръбение, а си употрЪбявани и се употрЪбяватъ постоянно,

,

защото са; поддържали и поддържатъ живота на организма.
Така напр. приятность произвежда водата за жеденъ, храната

“

за гладенъ, топлината за истиналъ, хладнината за сгорещенъ .

и пр. И ако бихме измислили по рода си съвършенно ново
за човйзка раздразнение, ние ще видимъ, че то ще произведе ,"
неприятность, понеже то е необикновенно, необичайно усло- ..

вие на живота.
Разнитъ видове раздразнения произвеждатъ различно

чувство, споредъ влиянието имъ на организма. Сжщо така „
едно и сащоаяръшане може да биде приятно или не. спо- !

редъ силата и начина на неговото ставане: дали послЪднитъ
съотвЪтствуватъ на възприемчивостьта на стътивата и нерв-

“

ната система. Слабъ звукъ (10 може да ни се хареса, но
„

ако го.усилимъ до неимовуврность, той ще- произведе не-
приятность и даже да поврйзди ухото.

Както за живота въобще, така частно за обучението
и възпитанието, емоционалниятъ тонъ има твър-
дъ голямо значение. Учебнитв раздразнения
(нйзЩата, картинитЪ, моделитъ, думитйз: разказа на учителя,
въпроситъ, обясненията и пр) т рЪбва да произвеждатъ
у длвцата приятност ь, за да оставятъ по-силни олтади ,

въ мозъка.
а.

б. Сила (интензитетъ) на усЪщането.

Ако произведемъ съ нЪкое тЪло съвършенно слабъ шумъ, ,

ние едвамъ ще го чуемъ; ако обаче шума се првобърне въ силенъ
гръмъ. поствдниячъ може да повръди ухото ни. Въ първия
случай человЪкъ получава слабо усЪщане, а въ втория -*
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силно. Както всЪко движение има величина, така и усв-
щането, което се получава отъ външнитв движения (раздраз-
нениита), има величина, която се казва сила или интен-
зитетъ.

Силата на вслвко усЪщане има двъ граници. мегкду които
си възможни нормални душевни процеси: тъ си. ми финална
(долни) и макс и м ал н а (горни) граница. Силата на усйзщането
зависи отъ много условия: бОДрость, умора, внимание, раз-
сънность-изобщо отъ състоянието на съзнанието. Напр. при
внимание можемъ да чуемъ И най-слабъ тонъ, или единъ и
сищъ тонъ на по-голЪмо разстояние, отколкото при раз-
съиность.

Силата на усйщането се намира, обаче, въ най-голата
зависимости отъ силата на раздразнението, което го произ-
вежда. .

За да се получи едва забЪлЪзкимо усйзщане, тръбна
раздразнението да има извЪСтна минимална сила. Ако се
произвежда единъ тонъ съ постепенно усилване на извдвстно
растонние отъ насъ, то отначало ние не ще чуваме тона,
макаръ той да снществува. По-послъ, когато това достигне
извЪстна височина, ние ще го усйзтимъ заведнъжъ. Тази
граница въ силата на раздразнението, при която послЪдното
едва произвежда минимално усущане се казва прагъ на
раздразнението, или долни граница. Освънъ това
раздразнението има, както и усувщането, което то произвежда,
и горна граница, или максимумъ.

Прагътъ иа раздразнението, или долната граница не е
постепенъ прЪходЪ, а скокъ; т. е. има състояние, за което
може да се каже, че усЪщаме и не (смЪсено). Това състоят
ние може да се сравни съ съединението тока на електри-
ческо звънне. Кога се съединнтъ краищата на жицата звън-
чето бие. а не бие, когато не са съединени още.

При една и снща сила на раздразнението прага (дол-
ната граница) на усЪщането се Мъни непрвкъснато въ зад
висимость отъ психо-физичното състояние на организма. Така
напр., ако слушаме при мъртва тишина слабия тиктакъ на.
дшебеиъ часовникъ, ние ще забвгвгнимъ, какво силата на
титана се колебае: намъ се струва че часовника бие
Веднъжъ по-силно, веднъгкъ по-слабо или даже съвсЪмъ не
се чува.

>.1
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“ - раздразненин, ще забЪлЪжимъ, че прибавката къмъ-д

"мизведе едва забЪлЪжимо измЪнение въ силата
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1. ИзмЪрване силата на усЪщането (Психо-физиченъ за-

конъ на Вебера). Видъжме, че силата на усйзщането зависи
между другото и отъ онан на раздразнението и съ измъ-
непие на втората расте и първата. Като се знае това
хората се опитали да измуврватъ усвщането съ помощьта на -

неговата причина - раздразнението. Така напр., ако Проив-
ведемъ тонъ (! съ опрЪдЪлено число тртзптенин, ще се по-
лучи устащане (“, ако увеличимъ силата на "тона, и
усЪщането ще се увеличи. Ако при правописа на вукватаЪ
при обучението напишемъ думата ((мърка» съ обикновенно Ъ

ученицитъ ще получатъ извЪстно усЪщане. но ако напишемъ
буквата 15, които искаме да се запомни, по-голйзма или по-
дебело, тогава ученицитъ ще получатъ по-силно усЪщане.

Опититъ, които сен правени за измЪрване усъщането съ
помощьта на силата на раздразненинта, доказватъ, че силата
на усъвщането не расте прогресивно въ сищото“
отношение, както силата на раздразнението. !

Напр. ако туримъ на рнката си 1 килограмъ (раздразнение а),
;”?

ще получимъ осезателно усвщане 1 килограмъ (ах/). Ако сега-
притуримъ на ранната си още 1 килограмъ, значи раздраз-"
нение 2 а, ние не ще получимъ устмцане 211], а къщо по-.
малко (ЖК-). Ако почнемъ да притурнме къмъ осезател-у
ното раздразнение 1 килограмъ малки тежести отъ по НСЪ- -

колко,»;врама, докогато лицето усйзти увеличение на тежестьта,
ние ще видимъ, че тази притурка ще е равна на 1/3 1581“. д

направимъ ли още нЪколко подобни опити съ тежестти и др...,

 

 

АйраздраЗНението, които е необХОДима, за да про-
на усЪщането, се намира всЪкога въ постоянно“:
опръмълено отношение съ раздразнението, къмъ

д

което тя се притурн. Така, за да се получи една за-
бЪлЪЖИМО измЪнение въ силата на уейвщането, къмъ 1 КЗТ- „

трГЪбва да се прибави 1/3 11812, къмъ 2 ЙЗГ. 2/3 1181“. къмъ
12" нет, 4 1991“. и т. н. Ако температурата на вода отъ 1500
трЪбва да се увеличи съ ЗОС, за да се усЪти разликата,
то температура отъ 500 трнбва да се увеличи съ 1001;
2500 съ 500 и т. н., така щото при всички случаи при-
бавката да се отнася къмъ раздразнението както 1 : 5.
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Този законъ е откритъ най-напръдъ отъ Вебера и е

нареченъ на неговото име: Веберовъ психо-физиченъ
.законъ.

По-нататъкъ психофизичниятъ законъ на Вебера е усъ-
вършенствуванъ отъ други учени, като е изчисленъ матема-
тически и изразенъ въ слъздньото правило: За да може
силата на усъщането да расте въ аритметическа
пропорция, силата на раздразнението трГЪбва
да се увеличава въ геометрическа пропорция.

Веберовиятъ законъ намира своето приложение при
усйзщанията отъ всички сЪтивни области: зрсвнието, слуха,
осезанието, на даже и чувствата, само че при едни при-
бавната бива по-голЪь а, при други -- по-малка. Така за слу-
ховитъ усйзщания прибавката е около 1/18, за зрителнитъ
1/120, за мускулнитъ 1/20, за осезателнитъ 1/25.

Првдполага се, че този законъ намира обяснението си
въ умственната и физическа умора. Когато се изчерпва пси-
хофизичната енергия при нервномозъчнитъ процеси, явява
се необходимость отъ но-голЪмо раздразнение, за да се

”

произведе сащия психиченъ процесъ.
2. Значението на психо-Физични законъ за душевния

ни животъ изобщо и частно за обучението и
възпитанието е твърдтз голЪмо. Споредъ него ние
схващаме като по-силни, сравнително но-слаби раздразне-
ния, а силата на по-силнитв умаляваме. Веберовиятъ за-
конъ намира приложение и въ економията. Така, ако бЪд-
някътъ, на когото всичкото богатство се състои отъ 5 лева,
намъри 1 л., той трувбва да почувствува по-голЪма радость,
отколкото би почувствувалъ притежательтъ на 5000 л съ
същия левъ.

Споредъ Веберовия законъ трйзбва да се употргвбяватъ
и учебнитъ раздразнения, за да се получи желания ефектъ.
Така при рисуването нЪщата по прйздметното обучение вси-
кога малки едва забйзлйзясими части ще трвбва да се изобра-
зяватъ пртзувеличени, за да произвеждатъ необходимото
„естественно усъщане. Ако напр. чертаемъ географ. карта на
таблата и искаме да изразимъ малката разлика въ голвми-
ната (широчината на коритото) на двв разни, ТО едната риза
Тръбна да се изобрази съ много по-дебела линия, отколкото
чдРУГаТа, за да се възприеме поне малката разлика. Учительтъ 
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дването на тока ще произведе въ опитното лице слухово ил?

за смвтка на психичния процесъ прЩмнянето ( кой пръстъ?)

”? ,т- и!“ “.:/,"; ЦГЧ-тччдгг. ,
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може да намЪри въ своята практика всички случаи, при?
които трЪбва да се съблюдава този законъ - да се“ употрсЪ;
бяватъ по-силни учебни раздразнения, за да се получатъ
нужднитъ резултати.

; в. ВрЪме на усЪщането.

Всички душевни процеси траятъ извЪстно врвме, т.. е.”
иматъ начало и свършекъ. Траенето на усъщането може).
да се измгврва съ помощьта на специални за тази цвят, апа...
рати, п0добни на електрически часовници. Ако произве-Ч.
демъ усЪщане въ слуховия центъръ съ тонъ и лицето реач
гира (отговори) на този тонъ съ движение на пръста на
ржката си, между това и движението на рнката ще се. из-.
мине вр-вме, наречено просто реакционно врвна:
ПрЪзъ това врЪме е станалъ физиологичниятъ процесъ -„д
устащането и моторниятъ процесъ-реагирането съ пръста.":-

Измтврването на реакционното врувме, което заключав
въ себе и онова ”на усЪщането, става съ апарата пъслвдтд
ния начинъ: апаратътъ пръдставлява часовникъ съ7 два вида?
стрвлки-когато едната се завърти веднажъ около осьта си “

напр. за 10 секунди, другата се завъртва 1, 5 или. 19. плът“
въ секундата и показва, както и първата часть, отъ окрнж-ъ
ностьта, на която се върти- значи стотни или Хилядни отъ

секундата. Като се забвлъжи положението на стр*ВлкитЪ-„;
съединява се тока и тв почватъ да се движатъ. Съединяь;

зрително усЪщане, на което реагентътъ (лицето) по спора--
зумъние отъ по-рано ще реагира съ првкъсване на Ма “..

едно телеграфно ключе. Прувкъсването на това ще ..спру“
сгрЪлкитв, които ще ни покажатъ, колко врЪме се един.
нало отъ раздразването на евтивото до реакцията. Ясно
че по този начинъ не се измйзрва чистото врЪме за усЪща?“
нето, но послвднето се обхваща въ рамки и по нататъкъь
невко увеличение въ реакционното вр”вме7ще става на смЪтка
на чисто психичния процесъ, понеже физиологичниятъ про-..
цесъ (центростремителенъ или центробйзженъ) си остава вее
личина постоянна за всички случаи. Така щото, ако реа-д
гентътъ ще трЪбва да си помислте съ кой пръсть да реагира,;
то реакционното връъте (тукъ вече. сложно) ще се увеличил

а? *: .ЩГР ..
,
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г. Съдържание на усЪщането.

Видвхме, че усйзщането е интелектуаленъ елементъ, кой-
то ни Дава свЪдение за външни (извънъ мозъчни) явления.
ВсЪко външно явление, което образува у насъ усЪщане, със-
тавлява неговото съдържание, или каквина. Така споредъ
съдържанието, или качеството си усъщанията се раздълятъ

"
на 6 главни категории: зрителни, слухови, обонятел-
ни, вкусови, осезателни и органни. За тия усЪ-
щания има и специялни евтина: за зрителнитъ - окото, за
слуховнгв - ухото, за обонятелнитЪ-носа, за вкусовитъ -
езика, за осезателнитъ - кожата. Само органнитсв усЪщания
се получаватъ не чрЪзъ специални статива, а чрйззъ нервни
окончания въ тЪлеснитъ органи.

Двт, усвщаниячса едноролни, когато спадатъ къмъ една
и свща съзтивна область; напръ. червено и зелено, твърдо и
меко и пр. Разнородни или диспаратни си усйзщанията, ко-
гато принадлежатъ къмъ разни области; напр. тонъ и топло,
боя и горчевина и пр. 4:

Както уСЪЩанията се раздгвлятъ по съдържание, такаи
раздразненията, отъ които тв се получаватъ, си разно-
видни по форма и естество:" Така зрнтелнитъ раздразнения
си лячигв на свЪтлината, етернитв трептения, слуховитт, са
въздушни трептения, вкусовитъ раздразнения си течни Мала,
осезателнитъ см тЪлата и температурата и най-сетнъ орган-
нитъ усЪщания се причиняватъ отъ тЪлесни физиологични
процеси .

.

Както усъщанията, така и твхнитъ причини - раздраз-
ненията, се раздйзлятъ отъ своя страна на други по-спе-
циални. Така напр. вкусовитъ усвщания си: сладко, гор-
чиво, кисело, солено; зрителнитъ св: разнитт, бои (червено,
портокалено, желто, зелено и пр.,), безцвйзтностъ (черно,
било), блвсъкъ (тъмно, свЪтло) и др.

Понеже отъ психологично глелище основата на обуче-
НИЕТО, да се събиратъ знания, е образуването на правилни
и всесгрании усЪЩания, ние ще разгледаме по-подробно
с“една тнитв усЪщания, като првдваритолно опишемъ
евтината и тъхната функция.

Всички сЪтива почватъЪвоята [)ункция веднага слйчдъ
РЗЖДанего на дЪгето-едни се развиватъ(о,сезанието вкусътъ
И обоняниего) по-р-ано, а други по-късно (зрвнието, слуха)

,.

““
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Освувнъ това по начина на дЪйствието си сЪтивата се

раздЪлятъ на механически и химически. Механи-,
чески сътива сж кожата и ухото, понеже раздразненията
двйствуватъ на тЪхъ чрЪзъ механическо допиране (допиране
на отолитовитъ камъчета до разклоненията на слуховия нервъ,

,

допиране на тЪлата чрЪзъ кожата до окончаНията на осеза-
телнитъ нерви). Химически статива си вкуса, обоня-
нието и врвнието, защото тукъ дЪйствуватъ химически раз-”
дразнения (течности въ езика, въздухообразни тйзла въ носа,
химически измЪнения на зрителния пурпуръ въ мрЪжицата
на окото).

Независимо отъ това сътивата сж висши и нисши.
Нисши сж: обонянието, вкусътъ и отчасть осезанието, а.
висши -зр”1знието и слухътъ. Първитъ иматъ по-голЪмоц
значение за физическия организъмъ, а вторитъ за душевния
животъ. Осезанието държи срЪда между висшитв и нисши
сътива, защото то играе много по-голЪма ролъ въ живота,

*

“отколкото обонянието и вкуса и, както Ще видимъ по-послъ, .

малко отстжпва на зрЪнието и слуха въ образуване “на ду-т
шевния миръ, па даже понйзкога го замйзства (слйзпитв сит
служатъ главно съ опипътъ).

1. Органни (тЪлесни) усЪщания.
Въ всички органи на твлото окончаватъ разклоненик

отъ периферни евтивни нерви, отъ които повечето излизатъч
изъ гръбначния мозъкъ (заднитъ рогчета), а отчасть отъ-.

главния мозъкъ (фарингсовиятъ нервъ, петиятъ чифтъ, който:
отива въ бдзлия дробъ, сърдцето и стомаха и др.). Всички
тия нерви се раздразватъ отъ процеситъ въ вхтрЪшностьта
на тв1ото и възбуждатъ въ мозъчнитъ центрове усъщания,
които ние наричаме ор ганни тъ се отличаватъ отъ

ди.-!гитъ усЪщания по това, че не си свързани съ специални
евтина, а сБтивнитъ нерви тукъ свършватъ свободно и освЪнъ33
това- че тЪхнитъ раздразнения сж въ ттЪлото. -

Споредъ мйзстото и вида на раздразненията органнитт “

усЪщания биватъ разни видове. Раздразненията въ стомаха
ни причиняватъ гладъ и- жажда; състоянието на тЪлеснитЪ
органи причинява усЪщания за болка, удобство и положение.
на частитв на тЪлото, умора, нужда отъ движение и ПР?"-

Органнитъ усЪщания иматъ твърдъ голЪмо значение за ПОД-"7,
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държанеТО на организма - человЪкъ утолнва глада, жаждата,
избЪГВа умората, пръсилването и изобщо като устЪща непор-
Малноститъ въ организма, стреми се да ги пръмахва.

Освйнъ това знае се, че общото здравословно състоя-
ние влияе върху душевното настроение на човтлса. “Здрава
душа може да се развива само въ здраво тъло», е казалъ

римскиитъ педагогъ Ювеналъ. Споредъ това и педагогическото
значение на органнитъ усЪщанин е голъмо: учителитъ и
Възпитателитт» ще трЪбва да се грижатъ за тйзлесното възпи-
тание на младежьта, та да може и умственното да прЪуспЪва.

Особенно важна роль за умственния развой играатъ
мускулнитъ и ставни усЪщанин, които се получаватъ
при движение на членоветъ на тдвлото. При движенията на
мускулитъ и ставитъ се раздразнитъ краищата на нервитъ,
които свършватъ въ тЪхъ и ние усЪщаме. Мускулниттз усв-
щаник си обикновенно придружени и отъ осезателни кожни
усъщанип, понеже при движението на мускулитъ раздраз-
ватъ се и кожнитт; окончания на нервите.

Съ мускулнитъ устъщания ние познаваме положението на
риката, крака, тЪлото, движението на членоветв на цълото
ттзло (ко *ато человЪкъ седи, лежи) и пр.

Мускулниттз и ставни усйзщания иматъ твърдъ голтзмо
значение за психичната дЪйность. Чрйзъ по-голЪмото или
по-малко напрежение на мускулитъ ние можемъ да мЪримъ
пространствепни величини. Съ помощьта на мускулнитъ уста-.
щанил на краката ние можемъ да улучваме и въ тъмно
станалата на стълбата, да измЪрваме разтояния между двъ
точки въ пространството, голЪмината и отдалечението на
придметитъ и пр. “

Най-сетнъ, както ще видимъ по-подиръ, мускулнитъ
Италия на устнитъ органи при говора и на ръката при
писането спомагатъ твърдъ много за паметьта и усво-яването на психични съдържания. Кога напишемъ
или изговоримъ думи, или нарисуваме образа на празд-
мети, ние ги запомняме много по-добръ, отколкото само съ
ВИЖдане. Оттукъ с.лтздва, че тия усЪщанил особенно много
спомагатъ и за развоя на сржчноститв: рисуването, свире-нето, гимнастиката, плуването, игритЪ съ тичане и. пр. ЕТО
ЗЗЩО мускулнитъ усЪщания заслужаватъ особенна грижа отъ
страна на учители и възпитатели.



-46-
2. Кожни (осезателни) усЪщания.

   

    

    

  
    
 

    

   

      
    

   

   

   

а) Кожата като осезателно сЪтиво. Кожата има двъ главни?
пръъдназначенин: 1) да пази тЪлото отъ външни врЪдни влия-
ния, като спомага сжщевръменно за прЪчистването на кръвьта,
и 9) да ни дава свйзденин отъ сьприкосновението на външния 1“

сввтъ до нашето тъло. Собственно кожата сама не е никакво"
евтино, а съдържа въ себе малки активни апарати и оконча- ?

нин на евтивни нерви. ,

Покривката на тйзлото се състои отъ три пласта: го- :

ренъ (роговъ), сртзденъ (кожестъ) и доленъ (състоящи.
отъ тлъстиии). (Фиг. 12).

Горни и тъ пластъ на кожата се състои отъ сухи
мъртви, нечувствителни части, които постепенно изпаднат.
въ видъ на луспи и се подновяватъ отъ лежащитъ- подъ тъх
клйзтки. Въ торннта часть на този пласть нйзма кръвоносни ,.

съдове и той именно пръдпазва тЪлото. Отъ него се образу-
ватъ ногтитв по краката и ржцйзтъ Той е по--дебелъ по ,“:

ходилото, дтаньта и пр. :.
Долната часть на горния пласть се състои отъ кръгли [сочни клЪтки и съдържа пигментни вЪщества за цвЪта на

кожата .

Срйзднпнтъ пластъ е дебелъ, твърдъ еластиченъ и.„
съдържа мускулни нишки, кръвоносни съдове, нерви, луко-
вицитъ на кос-митъ, потни и мазни жлези и осезателни“
евтина. “„Долниитъ мазенъ пластъ е мекъ, дава формата на

..

тъпсснитъ органи и като лошъ проводникъ на топлината
прЪдпазва отъ настинка. -

СЪтивпитв нерви на кожата се разпростиратъ между“
горния и срЪденъ пластъ и прЪдаватъ усЪщания опипаи, на?
топлина и студъ и за болка. Едни отъ нервнитъ окончании»
са свободни, други са снабдени съ апарати, отъ които най-.

не се намиратъ въ еднакво количество по цЪлата повърхности.,
на тЪлото - тЪ си повече по чувствителнитъ мЪста:

върхо-
по гърба до 68 мм. съ пергелн.
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Кожнитй усдзщанин са; главно 3 вида: темпера-
турни (топло, студено), опипни (гладко, грапаво, меко,
острО, натискъ, търкане и пр.) и устзщания за болка,
когато се нарани кожата. Доказано е отъ опита, че има из-
вистни точки на повърхностьта на кожата, които раздраз-
пени съ топли или студени прЪдмети произвеждатъ все ”едни
и сжщи усвщанин (топлинни или за студено). Това показва,
че има специални нерви за топлина и други за. студенина.
Скщо такива специални осезателни статива има и за уста-
щанилта на болка и допиране.

Опипннтъ осезателни усъщании се получаватъ, но-
когато се раздразннтъ опипнитъ тилца. .Оттукъ възбугкде-
нието се принася до осезателнин мозъченъ центъръ, дтзто се
получава усЪщането.

б) Значение и възпитание на осезанието. Осезанието е едно
отъ първитт; отива на человЪка. Приди още да чува и
вижда, дЪтето усЪща чрЪзъ кожата си ниската температура
на въздуха и реагира съ вика си. Понататъкъ пипането
почва да се развива най-рано въ устата „-- устнитъ и езика, 1

което се прЪдизвиква отъ бозанието. По-послъ, когато на
дитето попадне въ радиата нЪкой прйздметъ, то го турн- въ
устата си да го опитва, при което взема участие, “освтЪнъ пи-
пането и вкусътъ. *

Отъ всички сЪтива осезанието има най-голтша область ,

,
отъ повърхностьта на тйзлото, когато другите си съсрЪдо- “

т”

точени само въ извъстни апарати. Усйзщаниита на кожата „3
ни спомагатъ да избЪгваме силнитъ горЪщини и студове,

е!-..“.

които биха поврйздили тЪлото, а освЪнъ това съ тйзхъ ние
познаваме итакои качества на прйздметитъ (течни, твърди, , „Е
въздухообразни, меки и пр.). (15!

|

,
Въ всткидневнин животъ опипътъ е едно отъ най-спома-

гателнитв статива на окото. Съ пипане можемъ да измЪрваме ,]
величинитъ на предметите, разтояниата, формитъ и т.н.
Нан-сетнъ извлистно е, че слЪпи хора могатъ да познаватъ
качество и голвмина на прЪдмети, да се ориентиратъ при
ХОдене единственно съ помощьта на опипа. Когато попи-паме Пръдмстъ съ затворени очи, ние виждаме въ ума си
негоуата форма.

Единъ вантель ослЪпЪлъ на 22 годишна възрасть. СлЪдъ
Г0дини той можалъ чрЪзъ пипане модела да направи отъ
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глина статуя, която очудвала всЪкиго. Това показва,
опипътъ е твърдъ важно сувтиво въ човЪшкото тЪло.

„

За да може да се развиватъ и усъвършенсву-ватъ опипнитъ усъвщания, възпитательтъ трЪбва да,”

упражнява дЪцата въ познаване прЪдметитъ по пипане. Това “"

ще спомогне твърдъ много, понеже се знае, че органитъ се.
развиватъ, когато функциониратъ, работятъ; евтината - ко-
гато се срЪщатъ по-често съ раздразненията. Така, за да се
изостря чувствителностьта на кожата трЪбва да се експери- *“

ментира съ нея. Съ допиране двата върха на пергелъ до
кожата на ржката тръбна да се опрЪдъля, на какво разтояние
най-малко се усъщатъ двъ допирания. Послъ дтщата трЪбвай
да пипатъ всички разнообразни прЪдмети, които могатъ да
имъ се прйздставятъ, за да имъ се, разяснятъ разнитъ видоч
осезателни усйзщания: топло, студено, твърдо, меко, грапаво;
течно, мазно, остро и др.

Осезанието е главно сртздство за събиране знания при
слйзпитъ дувца. Съ помощьта на издигнати букви, числа, изо-
бражения на прЪдмети, релйефни карти и пр. с.лдвпитъ дЪцаг
могатъ да получатъ. до извъстна степенъ ясни прЪдстави за,-
свЪта и могатъ да четатъ.

,

З. Вкусови усЪщания.
а) Езикътъ като вкусовъ органъ. Езикътъ е силенъ по-д"

движенъ мускулъ, закръшенъ съ кореня си на подезичнат"
кость. Той е покритъ съ една лигава кожа, която е богата:
съ жлези. На горнята повърхность, както и по върха и
страничнитъ му рнбове, се намиратъ брадавички съ разни
форми: нишкообразни, гнбовидни и насипообразни, Около.“
встъка насипообразна брадавичка има околовръстна кухи-„
на, въ стъпитъ на която са: наредени една до друга сто-“
тини вкусови чашки (фиг. 14, 15), които си. микро-]
скопични, иматъ форма на остро яйце. На острия върхъ на:]
чашкитъ има отворъ, който води въ околовръстната кухина?
Въ стъпитъ на чашкитъ се намиратъ вретенообразни вкусов
клфтки (фиг. 16), които изпращатъ своитъ нишкообразни,
краища къмъ отвора на чашката. Вкусови клфтки и чашки ”у

иматъ и гкбовиднитъ брадавички, а сжщо така и ония по „-

меката часть на небцето.

51-
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Като излизатъ отъ дъното на чашкитъ нервнитъ нишки

се събиратъ въ лигавата кожица и най-сетнъ образуватъ
два клона на вкусовия нервъ (деветиятъ чифтъ отъ пе-
рифернитъ нерви на главния мозъкъ); той е смъсенъ нервъ-
сЪтивенъ и моторенъ.

Вкусовиятъ процесъ става така: течности изпъл-
ватъ кухинитъ около брадавичкитъ, отиватъ въ чашкитъ, дзй-
ствуватъ съ химическия си съставъ на вкусовитъ клбзтки и,
като ги измувнятъ, произвеждатъ нервни раздразнения, които,
както видъхме, възбуждатъ по вкусовия нервъ мозъчннтъ
центрове.

"

б) Видове вкусови усЪщания. Има главно 4 вида вку-
сови усъщания: сладко, горчиво, солено и кисело.
Нйзкои обаче различаватъ още алкалически и металически
вкусъ. Освйзнъ тия упражненъ човйзкъ може да познава и
други по-тънки различия въ вкуса. Знае се, освЪнъ това, че
сладкото се усйзща чръзъ брадавичкитъ на върха на! езика,
горчивото - на гърба, а солено и кисело-на страНичнитъ
рнбове наезика.

Често пмти вкусовитв усйзщания се замЪняватъ въ обик-
новенния животъ съ обонятелни. Така за вино съ букетъ
(приятна арома) ние казваме, че е вкусно. Вкусовитъ усв-
щания траятъ обикновенно повече врЪме, което зависи отъ
това, че течность изпълва кухинитъ и чашкитъ на брада-
вичнитъ и мнчно излиза. Така болниятъ отъ трйзска, който
е взелъ хининъ, усЪща цЪль день горчиво.

За вкуса ние си помагаме съ другитъ статива, та често,
ако не виждаме пръдмета не можемъ само съ езика да но-
знаемъ вкуса му. Тукъ голйзмо влияние указва опипътъ. Когато
при други случаи ние сме свързвали вкуса съ пипането,
вида, формата на пръдмета, сега можемъ да го познаемъ
даже само съ погледъ.

За интелектуалния животъ вкусътъ има малко или почти
никакво преко значение, но голйзмо значение има за тйзлесд
ното злравие, понеже се избЪгватъ лошитъ и врЪдителни
храни, а се подбиратъ добритъ и полезни. Така щото вкуса
ТрЪбва да се развива като опитвачъ на качеството на хра-
ната и, ствдователно, пазителъ на тълесното здравие.

Д-ръ П. Цоневь. - Педагогическа психология. 4
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4. Мирисъ (обонятелни усЪщания).

         
         
   
           
  

    
 
   

      
   

  

а) Носътъ като органъ на мириса. Носътъ се състои от
костна часть и хрущялъ, който се явява като продълже-
ние на костьта. Една стъпка дЪли носа на два канал-
(носни дупки), които се сливатъ на задната си част.
въ носната кухина. Отъ двътъ страни въ носовата кухни-
костната часть образува по 3 тънки извити издигнатини, на
речени носови охлювчета (долно србздно и горн
фиг. 17 а, 13, (3). Тази вълнообразно набръчкана часть (охлюв,
четата и междинитъ имъ), както и носовитъ канали, си по
крити съ лигава ножица, която е богата съ кръвоносни ск.!
дове, яилези за лигава течность и обонятелни нервни око-7
чания. Съ сълзитъ, които изтичатъ по едно каналче въ ни,:-

совитъ дупки, послйзднитъ се държатъ винаги въ влажни
състояние. .“

Краищата на обонятелния нервъ са съединени съ ври?
тенообразнитъ обонятелни клътки, които са дълги и разполо»
жени въ .тигавата покривка, изъ която се показватъ покри
титъ имъ съ реси връхчета (фиг. 18 до, 10). ОтдЪлнИтв нерви
влакна се събиратъ въ два обонятелни перва, които проби“;-
ватъ черепа и влизатъ пиидъ челната часть на голйзмия мозък 3.

Раздразненията за мириса си въздухообразип,
тъпа, които дВйствуватъ по химически начинъ. Когато дп;
шаме, обикновенно малко въздухъ влиза между гънкитъ ви;

носовата вятрЪшна кухина. Затова, когато искаме да пом".
ришемъ, дръпваме заведнъжъ въздухъ (п0дсмръкваме), за ди:

вкараме повече въздухъ въ съприкосновение съ мириснити
клтптки. При това течение на въздуха, което се образува прд
подсмръкването, молекули отъ вЪществото се залавятъ на ре.
ситъ и упражняватъ на тЪхъ химическо въздйзйстви
което възбужда перва и по него - мозъчния центъръ.

Обонятелнитъ успвщания се различаватъ по раздразне.
ниита, отъ които се получаватъ. Така ние говоримъ за ме
ризма отъ розово масло, отъ босилекъ, отъ свра, амонякъ и и

Мирисътъ има твърдъ голйзмо значение само за здр
вието. Когато человЪкъ педуши неприятенъ въздухъ, койт”
обикновенпо бива врЪденъ за. здравието, избЪгва го. Сащ
така свпвзкиятъ чистъ въздухъ има приятенъ дъхъ.

,

Х
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5. Слухови усЪщания (слухъ).

а) Устройството на ухото. ЧОВЪШкото ухо се състои отъ

три главни части: външна, сръдня и внтръшна или

лабиринтъ.
Външното ухо се състои отъ хрущялната часть,

слуховия каналъ (входъ) и тхпанчето. Задачата на хрущял-
ната часть е да хваща въздушнитъ трептения и да ги праща
като по хунийка въ входа. Входниятъ каналъ на външното
ухо, който е дълъгъ около 25 мм. и широкъ 8 мм., води
като малко изкривена трнбица право въ главата. Външната

му половина е хрущялна, а вктрйзшнитгв стЪний-костени.
За прЪдпазване отъ врЪдителни вйщества, входниятъ каналъ
има космици и ушна желта каль. По входа въздушнитъ
вълни дохагкдатъ до тнпанчето (фиг. 19), което въ видъ
на продълговата напргЪчна еластична ножица прГЪгразкда дъ-
ното на вх0да. Ткпанчето легки така наклонено, щото обрат
зува съ долния рнбъ на входа остъръ нгълъ. Отъ пукване
тнпанчето е защитено чрйззъ евстахиевата трхба и срЪдното
ухо, отдЪто се противопоставя въздухъ съ скща гнстота.
Значението на тапанчето се състои въ възприемане трептения
отъ различно количество (като се опъва чрЪзъ особни нус-.
кули съобразно трептенията) и прЪдаването имъ на слухо-

.
витъ костици.

”

Сръздното ухо (ф. 19, 20) прсЪдставлява затворено
пространство, втикнато въ слъпочната костъ и разположенО
задъ тнпанчето. То се съобщава съ фарингса посрЪдствомъ
евстахиевата триба, която обикновенно е затворена, но се от-
варя при гълтане и се съобщава съ външния свЪтъ. Въ

”витрЪшностъта на срЪдното ухо се намиратъ З слухови кос-
тици, които се наричатъ споредъ формата си: чукче, на-
ковалня и стреме. Тия костици образуватъ една вериж-
на и слуяъатъ да прЪдаватъ въздушнитъ вълнения отъ тнпан-
чето, о което е срасло чукчето, на вктръ. Стремето съ плос-
ката си часть е прикръпено на ципата на овалното прозор-
че. Това и още едно крхтло прозорче се намиратъ на
витрлглнната отива на Срувдното ухо, която го дЪли отъ
Витрйиното.

Вътрйчшното ухо прфдставлява разнообразно съоб-
Щени кухини, поради което и получило названието си лаби-
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ринтъ (фиг. 19 21) Лабиринтътъ се състои отъ костна и.
кожена материи и се дГЪли на три части: нрЪдверие,д-охлювъ и Знолукрнжни канал.и

,

ПрЪдверието образува срЪднята часть на лабиринта и-.-.

стои въ съобщение съ полукрнжнитъ канали, които излизатъ ”

отъ него съ едно крушовидно надебеляване (ампули) ИЗВНВЗТЪ„
с.

въ нолукрнгъ и пакъ се връщатъ въ прЪдверието На дол-
ния си край нрЪдверието е въ съобщение съ охлюва.

Охлювътъ (ф. 21, 22) е спирална трибина, която се
завършва около 21/2 плати и е раздълена надлъжъ съ костна,”
облечена съ ножица нрЪграда, пробита на дъното на охлюва,
за да улесни съобщението на двата канала. Единиятъ отъ ..

тия канали се съобщава съ прЪдверието, а другиятъ съ ци-.
"”

ната на кркглото прозорче (на срЪдното ухо). Значението
на лабиринта се състои въ това, че той съдържа въ себе.
слуховия апаратъ и слуховата, лабиринтна течность, която :

улеснява прЪнасянето на слуховитт. раздразнення на андарата. :
Ностниятъ лабиринтъ е облеченъ отвнтръ съ кожни

покривки, които се миятъ отъ дввтъ страни съ ушна лабид
ринтна течность и които образуватъ кожания лаби-ц
ринтъ (ф. 23). На вмтрйзшната страна на стйнитъ на ко-Ч
жания лабиринтъ има издигнатини, надебелявания, дЪто си
закрЪнени на основни клътки слуховитъ нервни клйзтки съ

слухови власинки на върха. Слуховитъ клйзтки си споени на
краищата на слуховия нервъ, а отъ друга страна се миятъ
отъ внтрйшната слухова течность.

Въ тнрбичкитн на прЪдверието плуватъ въ вктрЪшнатм
ушна течность отолитови камъчета, наречени слухо-О
ви, които иматъ за цъль да усилятъ механичното въздйзйствие
на водицата върху слуховитт, клвгки. Устройството нъкъ въ?!
охлюва е приспособено за схващане разни тонове. Основната.
мембрана на кожения охлювъ има нежни еластични нанртзчннч
фибри съ равна дебелина, дължина и опънатость, които мо-А
гатъ да се сравнятъ съ жицитъ на арфа. Разнитъ численни=
трептения на ушната ВОдица се нрЪдаватъ на онрЪдЪлени
нишки, които по своята дължина, дебелина и пр. си год-у..
н-и именно за тия трептения. ТЪзи трептения се нрЪдаЧ"
ватъ понататъкъ чрвзъ кортиевия апаратъ на слухови-:.
тъ клъггки Нортиевиятъ апаратъ (фиг. 24) е образу- ,.

ванъ върху основната мембрана отъ нервни слухови оконча-д.
ния и клЪтки и

опорни кл.!ътки,
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Относително значението и ролята на разнитъ ча-
сти на кожния лабиринтъ пръъдполага се, че охлювътъ схва-
ща тоноветъ, а полукржжнитъ канали спазватъ равновЪсието
на ттзлото и спомагатъ за узнаване направлението на звука,
понеже каналитъ сж перпендикулярни единъ на другъ.

Слуховиятъ нервъ за всЪко ухо се раздЪля отъ
своя страна още на два клона: единиятъ отива въ охлюва,
другиятъ

- въ пръдверието. Нлтзткитъ, отъ които излиза
слуховиятъ нервъ за охлюва се намиратъ въ самия охлювъ, а

нервътъ на прЪдверието има своитъ първоначални клйзтки
вънъ отъ лабиринта, между него и мозъка. Всички тъзи клГЪт-
ки си биполарни: единиятъ израстъкъ отива къмъ мозъка,
другиятъ -къмъ слуховитъ клЪтки, съ които се съединяватъ
неговитъ разклонения. Олуховиятъ нервъ излиза между про-
дълговатия мозъкъ и варолиевия мостъ. Тукъ той прВми-
нава въ ганглиони, които изпращатъ нови нишки за слухо-
вия центъръ въ слЪпоочната часть на голЪмия мозъкъ.

Слуховъ процесъ. Слуховитъ раздразнения, въздуш-
нитъ трептения се прЪдаватъ отъ външното ухо по входа до
тхпанчето. Тнпанчето палтата на слуховитъ костици, които
пръдаватъ движението въ усилена форма на овалното про-
зорче. По такъвъ начинъ разклатената външна ушна в0дица
на лабиринта, прЪдверието и полукржжнятъ канали дохажда
и налъга на крхглото прозорче. Вълнението на ушната
течность не би било възможно, ако костната ствница, която
я загражда, 671; навсъкждъ твърда, неподвижна. А тя е под-
вижна именно въ крхглото прозорче, на което е опъната
еластична ципа, която се подава на всйзко разклащане на ушната
течность. Това движение на течността въ охлюва е нагоръ по
единия каналъ и по другия надолу, до крхглото прозорче.
Вълненията на течностьта се прГЪдаватъ и на кожения лаби-
ринтъ и оттукъ на нервнитъ апарати на полукржжнитъ ка-
нали на торбичнитв на прйдверието и на охлюва (кортиевия
органъ въ него).

Оттукъ се вижда, че цйзлиятъ слуховъ апаратъ има за
крайна цъль да улйзсни въздйзйствието на вълнообразнитъ въз-
душни движения върху слуховитъ клйзтки и краищата на
слуховия нервъ.

в) Слухови усЪщания. Щомъ нервното възбуждение въ ухо-
то се првдаде до мозъчния центъръ, человтзкъ получава слу-
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хово усйзщане. СлуХовитъ усЪшания се получаватъ
правилни и неправилни въздушни трептения. Правилни
произвеждатъ тонъ или тонови усЪщания (човЪшк?
пйзсень, инструментачна музика и пр.,) а неправилнитЪ-шумъ.
(скърцане, драскане, търкане, тропане и пр.

Тоновитъ усъщания отъ своя страна се дЪлятъ по ви..
сочина, сила и оттенъкъ или видъ. Височината;
на това зависи огъ числото на трептенията. Колкото по-скороЙ
ставатъ тъ, слъздователно, колкото повече си трептенията въ;
единица врЪме, толкова е по-високъ тонътъ. Така напримЪрък
знае се, че най-нискитъ тонове, които човЪшкото ухо моят
да схване още като тонове, се получаватъ отъ 16 въздушнд
трептения за секунда. Ако трептенията надминаватъ 38,000”
въ секунда, тъ не се схващатъвече като тонъ, а като шумъ“
Числото на трептенията, които употрЪбяванитъ въ музикату
тонове иматъ, се движи отъ 40 до 4 ,000 въ секунда.

Силата на това зависи отъ височината или дълбочи."
ната на въздушнитъ вълни, а пъкъ дълбочината на вълни-
зависи отъ причината на трептенията - инструмента. ЕО"
кото по-силно е тръкнаТа жицата на цигулката, толкова
силенъ тонъ ще издаде тя и наопаки. Тоноветйз: ла, си, д
си отъ разна височина, но независимо отъ това невки от
тдБхъ може да биде по-силенъ и по-слабъ. "

Видътъ (оттенъкътъ) на тона зависи отъ вида
инструмента и особенната групировка на трептенията. Т7“
нътъ ре на цигулка се различава отъ ре на пияно или кад

тара и пр. Това произлиза отъ слЪдното обстоятелство. Пр.?
всЪки единъ тонъ ние чуваме единъ основенъ и нйзколк

обертонове (горни тонове), които иматъ 2, 3, 4, 5, и пр
пити повече трептения, отколкото основниятъ тонъ. Видътъ
тона произлиза отъ числото на обертоноветъ и тъхната силд
Това се изяснява физически съ обстоятелството, че една якицдтд

произвежда едновртзменно много различни звукови системи, :“;

физиологически-че въ слуховия апаратъ на охлюва разни-
трептения се схващатъ равно.

. Хармонията или дисхармонията, които се пол
чаватъ при едновртзиенность на нЪколко тона, се получ/н?7
вЪроятно отъ правилность или неправилность въ съвпаданет
на вълнитъ отъ разнитъ тонове. Напр. хармония ще се п?

» л,учи ако вълнитъ на два тона се сливатъ слйздъ всЪки 5
“1",

*"!
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7 такта; ако понискинтъ тонъ прави за единица врЪме 5

въ.,1ни а другинтъ - по-високинтъ - 7, та 5--та вълна съв-

пада съ 7-та огъ по--високин тонъ.
г) Възпитание на слуха. Ако възпитанието изобщо се

състои въ планомврното и цЪлесъобразното подпомагане ес-

тественнин развой на младото поколение, задача на всйзки въз-
питатель е частно за слуха, да приложи всички срЪдства,
които ще полпомогнатъ и усилнтъ неговото усъвършенству-
ване. На първо мЪсто тукъ иде хигиената, прйздпазване на

ухото отъ заболЪване, като се варди отъ студъ, нечистота и

твърдъ силни звукове или шумове, които могатъ да спукатъ
тнпанчето и да поврЪднтъ другитъ части.

За да се усъвършенствува ухото въ схващане разни то-
нове, то тртзбва да слуша по-често. Така на дйзтето тръбна
да се произвеждатъ на цигулка или другъ инструментъ чисти
тонове и въ леки съчетания. Схващането и различаването
разни звукове има голйзмо значение за говора, който се съ-
стои отъ съчетание на звукоВе. Практични си. въ това отно-л
шение дйзтскитъ играчки и малкитъ металически плочи за раз-
ни тонове, както и хармоникитъ. Но най-голЪма полза за

развитие на ухото принаснтъ малкитн дЪтски цигулки, които
допущатъ самостойно нагласлване отъ самитт» дйща и слЪдо-
вателно самодЪйность.

Когато дВцата дойдатъ вече въ училището, учительтъ
трвбва да обръща голЪмо внимание на това, дЪцата да раз-
личавагъ и взематъ разни тонове, както и да пЪнтъ леки дГЪт-

ски пЪснички.

6. Зрителни уоЪщания (зракъ).
а) Устройство на окото. Очната ябълка лезки въ костена

очна нмичка, постлана съ дебелъ пластъ отъ тлъстини, които
улеснява движението на окото около осьта си. Окото е
почти сферична топка, голтзма въ разрЪза си почти-колкото
1 левъ. За защита на окото служатъ клъпачитъ, реситн и
сълзитъ.

Движението на окото въ разни посоки около центъра
става съ помощьта на 6 мускула (на горъ, долу, лйзво, две-
ио, около осьта налувво и надЪсно, ф. 25).

Окото се състои отъ стъкловидно вйзщество, кри-Н
сталинъ, очна течность и нЪколко обвивки. Най-
външната покривка ф. 26. 8) се казва склеротика; тн

,?;ь



държи цвтото око въ едно и е силна и непрозрачна бъда-“
коткица. ОтпрЪдъ прЪминава като стъклото на дакебенъ ча-
совникъ въ прозрачна часть, наречена рогова ципа (корнеа,

”

ф, 26. 13).
ПОДЪ склеротиката се намира съсмдистата ципа,

(ф. 26 81). Тя съдържа кръвоноснитъ съдове и е черна, тъм-
”

на и служи като тънка камара на окото. Когато склероти-дката прдЪминава въ корнеа, съскдистата обвивка се отдЪля
отъ нея, минава като хорда напрЪко и образува ириса,
(ф. 26 !) 6), тази часть отъ окото, която се вижда равно оба- .

грепа у разни хора (синооки, чернооки и пр.). Ирисътъ е

пробитъ въ сръЪдата и образува зеницата, която се вижда отъ.
въпъ като черна точка). *2

Тапъ, дувто стьсмдистата обвивка прЪминава въ ирисъ,”
пеи е прикрЪпенъ пръстеновиденъ мускулъ, цилиаренъд
мускуяъ (ср. 26. И.), който сплесва и издува лещата, ко-„
гато е нуждно. Мускули има и ириса и тв свиватъ и раз- ,

пущатъ зеницата (пупилата).
Най-отдолу лелки третята ципа ... мрЪжицата, или рев-;”

тинята (41). “26. 1). Тя съдържа, или е образувана отъ раз-
клоненията на зрителния нервъ и зрителнитъ клЪтки. НапрЪдъЪтя не се простира, колкото съсмдистата покривка.

Стъкловидното вЪщество (ф. 26. с.) изпълва най-,е.
голЪмата часть отъ вмтрЪшностьта на окото. То се състои”,
отъ пихтиеобразна прозрачна материя. ,

"

Кристалинътъ (лещата ф. 26. А) лелки прътдъ отъ-д
клоВИДното вувщество въ трапчинка и задъ ириса. Той е дву-*
изпъкнала (отпрЪдъ по-малко, отзадъ повече) леща, прозрач-“
на и еластичпа.,Лещата се кръзпи отъ цилиарния мускулъЛ
който я издува и сплесва. "

Пространството прЪдъ лещата се дйзли отъ ириса на
пртЗдня и задня очни камари, които смизпълнени съ Боде-. ";ниста течность.

|?Роговата ципа, кристалинътъ, очната теч-
ность и стъкловидното вЪщество иматъ за задача
да прЪчупватъ лмчитъ, които Идатъ отъ освЪтленъ прЪдметъъ
и. падатъ въ окото и да образуватъ обратенъ образъ на мртг ,

жицата (ф. 27). Най-гожвмо участие въ прЪчупването взема
[

лещата. “”

При нормално око и извЪстно отдалечение на прЪдме- 4,

”титдв изображението пада тъкмо на желтото петно. За по-да-,
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лечни прфдмети, лещата се сплесва повече, а за по-блиски
тя се издува. Този процесъ, който има за цЪль да хваща
изображението на ретината, се казва приспособление на
окото, или акОМОДация.

Късогледство се получава при често гледане на близко,
а далекогледство - наопаки. И въ двата случаи лещата ста-
за по-малко подвижна - губи елистичностьта си.

Ирисътъ има за задача да урегулирва сввтлината: при
силпа свфтлина зеницата става по-малка, при слаба свЪтли-
на - по-голфма.

б) Устройство и функция на ретината. Ретината покрива
само задната половина на стъкловидното ввщество отвънъ и
съсидистата пипа отвитръ. Тя има "за цфль да пръобръща
прфчупенитъ личи въ нервни процеси. Макаръ да е тънка
(около 04 мм.) но тя се състои отъ нфколко клфтъчни
пластове (фиг. 28).

Първи ятъ пласт ъ, който лежи непосрфдио до стъкло-
видиото вфщество, е образуванъ отъ изХ0днитъ (първона-
чални) клфтки на зрителния нервъ (фиг. 288,1(,],1,11).
ВсЪка клЪтка отъ този пластъ изпраща къмъ стъкловидното
въщество по единъ осевъ израстъкъ, който веднага слфдъ
излизането си изъ клфтката се извива на една страна, къмъ
центъра на ретината (фиг. 28 Н). Като се събератъ осевитъ
израстъци, образуватъ зрителния нервъ, който пробива съси-
дистата ципа и склеротиката (фиг. 26 (1) и отива въ мозъка.
Мфстото на ретината, кмдъто нервътъ излиза изъ окото, е
малко издигнато и се казва слЪпо петно, защото на него не
ставатъ изображения на прфздметитъ.

Слфдъ пласта на първоначалнитъ клфтки иде (къмъ
съсидистата ципа) срфдниятъ клфтъченъ пластъ
(фиг." 28 () и най-ПОДиръ се явява на външната странапластътъ на врътенцата и пръчицитфцф. 283,Ъ,0,С1).
Тдвзи клЪтъчни пластове си съединени помежду си, както се
вижда отъ фигурата, посрЪдствомъ съприкосновението на клЪ-
тъчнитъ израстъци (вгк. 5 7 б). Пръчицовиднитъ и врътено-
Образни клфтки си твърдъ нежни и малки и достигатъ на
11; мм. до 500 пръчици и 200 врътенца.

Пръчицитъ и врътенцата си сищественнитъ части
на ретината и иматъ за цъшь да прЪобърнатъ личитъ (етер-
НИТЪ трептения) въ други непознати форми на движението и

!



   
   
  
    

   

      
    

      
   

   
     
   

        
    
  

съ това да турятъ началото на зрителния нервенъ процесъ,.
Това се доказва и отъ обстоятелството, че въ славното петн.
нйзма пръчици и врътенца и то не е чувствително. Првдпо;
лага се, че нръчитъ възприематъ само свЪтлиннитъ- усъща-
ния (освйзтление и застанчване), а вретенцата-боитъ.
съ положителность може да се твърди, че врътенцата имат
по-важна задача въ гледането, понеже желтото петно
(фиг. 26 р), на което ставатъ изображенията при нормално,“!
гледане, нвиа пръчици, а само врътенца, когато по дру..

другитъ
Въ нръчицитъ се намира едно пурпурно боядисано вв-

щество наречено зрителенъ пурпуръ, който реагир
твърдъ лесно на свтвтлиннитъ личи, като се разлага химически,

Задъ пласта на пръчицитъ и врътенцата има още един.
пластъ отъ пигментни клъвтки. ТЪхното кафяво бояли.
сано вЪщество п0дъ влиянието на свъзтлината влиза меж.
пръчицитъ и врътенцата. Че всички тия явления иматъ
щественно значение за нервния зрителенъ процесъ, не но“
лежи на никакво съмнение, само че не се знае. какъ став:
това. Разлагането на зрителния пурпуръ може да се сравн?
съ онова на сребърнигъ соли на фотографичното стъкло. ,.

в) Зрителенъ нервъ. Нервнитъ нишки, които се съб”.

ратъ въ ретината, като осеви израстъци на първонача"
нитъ, изходни клйзтки, образуватъ, като излйззатъ изъ окот
зрителния нервъ (фиг. 26 (1), който е еднакъвъ и в:"а

двътъ очи. Нервитъ отъ двЪтъ очи отиватъ къмъ мозъка :“

се кръстосватъ въ корена на мозъка въ хиазмата (ф. 8».

Слйздъ кръстосването зрителнитъ нерви се свършватъ, изгуб
ватъ въ зритетната могилка и четирехътмието, Отдтжо нов
нервни нишки водятъ къмъ зрителния центъръ въ сивото въ,

щество на задтилната часть, дЪто ставатъ зрителни усйзщанпа
г) Зрителснъ процесъ. ЦГЪлиятъ зрителенъ процесъ може

да се раздъли главно на 3 явления: 1) външно или физг-
ческо. 2) физиологично и В) психично.

За да се произведе зрително усЪщане, необходимо Г

.въздъиствието на свЪтлината върху ретината на окото. Ла“
читЪ на свгвттината са трептения на етера, който изпълн-
цЪлата вселенна. Само ония личи могатъ да образуватъ

.- насъ зрителни усЪщания, които нравятъ отъ 400 до 495.“

,
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билиона трептения въ секунда; и отъ разното число на

трептенията между тия граници се получаватъ разнитъ бои..
За да можемъ да видимъ пространство, а съ това и

величини въобще, тръбва най-малко два лхча да произвеж-
датъ двъ отдЪлни усъщания. Това се постига съ многото

пръчици и врътенца, всъко отъ които произвежда въ мозъка
отдтшно усЪщане. Отъ друга страна за това спомага, както
видйзхне по-рано, зеницата, лещата (акомодация), отъ което
се получава обратенъ образъ на пртздмета върху ретината
(фиг. 27). Образътъ върху ретината не е още зрителенъ
образъ, а зрително раздразнение-измйзнение на пръчицитъ
и врътенцата, което отговаря на външния прЪдметъ. Зрител-
иото усЪщане става едва въ мозъка, когато въ мрЪжицата се

раздразватъ разни нервни окончания (пространственни точни).
Ф и 3 и ол 0 г и ч В и я т ъ, нервниятъ процесъ на зрЪнието, се

започва отъ възбуждението на пръчицитъ и врътенцата, което
нргвдизвиква химическо явление (ризлагане на зрителния пур-
пуръ отъ свйзтлината). Химическиятъ процесъ въ мръгкицата
е единъ видъ второ, схщинско зрително раздразнение, което
произвежда нервния процесъ.

Нервниятъ процесъ се прйздава по разнитъ клйзтъчни
пластове по мрйзткицата до кореня на мозъка и оттукъ въ
зрителния центръ, ккдъто всвка пръчица и врътенце раз-
дразня (възбужда) чръзъ своитъ изолирани осеви израстъци
въ зрителния нервъ отдйзлна клГЪтка, а отъ това се получава
и пространственъ образъ (локализация въ мозъчнитъ центрове).
Въ хиазмата се кръстосватъ само часть отъ нервнитъ нишки
на зрит. нервъ, и това не прЪчи, а улеснява получаването
на единъ образъ.

д) Зрителни усЪщання. Зрителнитъ усЪщания се раздтзлятъ
на дет, категории: 1) Свазтлинни и шарови усъща-

ния и 2)Ус15щания на формитъ (прЪдметитЪ) и про-
странегвеннитъ отношения.

1) СвЪтлиннитъ и шарови усЪщания се полу.
чаватъ отъ различното число етерни трептения и прйзчупва-
вето на лхчитъ. ТЪзи усГЪщания си. два вида: а) безцвйзтни
ЧблЪСъь-ъг, когато всичкитъ слънчеви лъчи, еднакво отразени,
достигатъ до зрителния пурпуръ на мртлкицата (бъде, силно
усдвщане), или пъкъ, когато всички лъчи се поглъщатъ отъ.
ПРЪдмега 1черно, слабо усЪщане). Прйзходътъ межлу черно и

„Айез!
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бъде е сивото. Ъ) Шарови (бои), когато лжчитъ си съ?
ранно трептение и прЪчупване. [

Ако пустнемъ лжчь прЪзъ отворъ въ тъмна стая и го,-?

прЪчупимъ съ стъклена призма върху нЪкой прЪдметъ, ще."
потучимъ извЪсгния слънчевъ спектъръ съ слЪдния редъ на ."

шаровет:в червенъ, портакаленъ, желтъ, желто--зеленъ, зеленъ,
зелено-синь, синь, индиговъ, виолетовъ (моравъ). Тукъ лип-
сва само пурпурната боя която се намира въ мръжицата.3
ТЪзи 10 бои или шарове изразяватъ съдържанието или ка-
чеството на шаровит-в усвщания.

“

Както шаровитъ, така и усъщанията за безцвЪтното (бла-..
съка, черно и било) иматъ и сила (интензивность). .

Силата на безцвЪтното съвпада съ качеството:.
колкото безцвЪтното се прибшжава повече къмъ бЪло, тол-
кова усьщанего е по-силно и обратно, черното е по-слабо. 5”

Силата на шаровитъ усъщания се отличава отъ съ-а]
дтржанието имъ. Така шарьтъ може да биде синь, червенъ ,

зеленъ и пр., но независимо отъ това всЪки отъ тЪхъ може
ча бжде по-свЪтълъ или по-тъменъ. Това се казва още-„;
яркость на шара. ;.

Чръзъ измънение силата на шароветъ, послГЪднитъ прът]
мииаватъ въ безцвлвтность, т. е. изчезватъ. Това може да се
прлвдстави нагледно съ два конуса. лежещи съ основитъ си.-

единъ върху другъ, или по-право-съ една основа. По окрнж-Н
ностьта на основата си наредени десетьтЪхъ шара, напълно
наситени. Бетани шаръ прЪминава къмъ единия върхъ въ сил-
на безцвЪтность (бъзло), а къмъ другия - къмъ черно. Ли;
нията, която съединява двата върха на конуситъ, пръдста-
влява системата на безцвътното; така щото по нея ще има-"
ме : черно, черно-сиво, сиво, свЪтло- сиво и било, наредени*=
въ кранчета, окрнжноститъ на които прЪдставляватъ бои отъ Г..

равна свътлосгь (яркость).
Оттукъ се вижда, че системата на свЪтлиннитъ ишаро-

ви усъзщания се проявява въ три направл:ения боя (шаръ)?
насищане и свЪтлоств (яркость). Насищане е свой- .

ството на боята да се приближава до бълото. Колкото ша-д
ръть е по--близо до бвлото, толкова той е по-малко наситенъ.)
Яркость или свйзтлость е свойството на шара да се 7

приближава отъ насищането си къмъ черното.
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Сливане на шароветъ може да стане Или механи”11-

но (още отвънъ на самитъ раздразнения) или физиоло-
гично (въ нервния процесъ на мрЪжицата). Механично (фи-
зично) сливане се употргБбива най-много въ рисуванието и
живопиството за получаване разни нюанси отъ бои. Ако слъ-
емъ или смйсимъ двъ бои по единъ отъ двата начина, ние
ще получимъ трети, която се намира по срйдата на по-
малката дига, които се загразкда отъ тил двъ бои. Напр.,
червено съ желто дава портакалено, желто съ синьо дава зе-
лено и пр. Това смйзсване може да стане физиологично въ
мръжицата така: человйзкъ гледа извЪстно врЪме на червено
и веднага като погледне на виолетъ (мораво), ще види най-
първо пурпурово.

Отъ сливането на извЪстни шарове не се получава тре-
ти шаръ, а безцвЪтно (бЪло). Такива шарове се казватъ до-
пълнителни. Бвло се получава и отъ сливане на всички-
тъ шарове Допълнителни шарове си: червено, и зелено-си-
ньо, портакалено и соньо, желто и индигово, желто-зелено и
мораво и т. н. Съ други думи, ако вземемъ червения шаръ
за пръвъ - 1-й съ б-й, 2-й съ б-й, 3-й съ 7-й и т. н.

Чрвзъ сливане на червено и зелено могатъ да се!

получатъ: портакалено, желто и ж.-зелено; отъ зелено и
мораво можемъ да получимъ чрвзъ постоянно сливане ша-
роветъ между тЪхъ: зел-синьо, синьо и индигово, а отъ
червено и мораво ще получимъ несиществуващата въ
спектъра боя-пурпура. Оттукъ се вижда, че отъ ч е р вен 0 то,
зеленото и моравото (виолета) можемъ да си добиемъ
всички свществуващи шарове; затова тил три шара се каз-
ватъ основни шарове.

Окото е химическо евтино, понеже раздразненията
въ мртвжицата отъ разлагане на зрителния пурпуръ, ставатъ по
химически начинъ. Или процесътъ въ мръжицата може да се
нарече фото-химиченъ по подобие на фотографичнии апаратъ.

Траенето на фото-химичния процесъ отъ нЪкол бол ос-
тави въ мрвжицата слъди наречени зрителни слйзди.
Такива спиди се получаватъ, когато человЪкъ гледа нЪколко
ВрЪлте на слънце или др. свЪтълъ прЪдметъ, или кога гледа
на единъ шаръ и послтв на другъ.

Осввнъ това сртзщатъ се хора, които не могатъ да виж-
датъ всички шарове. Така напр. често се срЪща слвпота

”„
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за шароветъ „желтъ и зеленъ, червенъ и зеленъ и др. Им.
професии, при които слъпотата за шарове е твърд; голъм
недостатъиъ. Така познаване шароветъ има гол11змо значени
за химицитъ, аптекаритъ, за познаване платове. за „живо
писцитъ, нога изображаватъ природата въ нейнитъ естесвени“
форми и шарове и пр.

По железопнтната служба служащитъ трйзбва да позна-
ватъ шароветъ, за да могатъ да познаватъ разнитв знаци за»,

пристигане и заминаване на треноветъ по зелени и червена“
крнгове За това обикновенно кандидатитъ за такава служба
държлтъ изнитъ за боитъ. "

2) УсЪщанинта на формитъ и пространствен
нитъ отношения има въ основата си усйзщане въ двъ ра,

лични точки, каквито са; пръчицИтъ и врътенцата. Зрител
усъщанин за пространството и за формитъ на прЪдметитъ (:
развиватъ постепенно отъ усъщане на точка, лининлн
разтонние между двъ точни, плоскость и най-сетнъ дъ ,

бочина или далечина. За усЪщане дълбочината спома
гатъ сЪннитъ, различното освътление на прЪдметитъ. А пък
ние знаемъ, че прибавната за едва усЪтлива разлика въ зр:
телнитъ ус11зщанин е твърд малка (1/120). ,

За образуване на тия взематъ участие зрителни и му .“

нулни (на зрителнитъ мускули) усГЪщанин. Ясното виждан
на една точка става въ желтото петно. Областьта, която в“!

даденъ моментъ се отпечатва, изображава въ мръжицата,
казва зрително пол е, а точната въ желтото петно-зр
телна точна или центъръ. За да може да се види точка
оното тр11збва да се приспособи (аномодацин). Обаче гледането“.
става обикновенно съ двъ очи, които трЪбва да бндатъ насо
чени нъмъ зрителната точна.

Приспособлението на двЪтъ очи (движение на зрителни
тъ мускули) за шно схващане на прЪдметитъ се казва нон
вергенцин. ;

Мускулнитв ус13щанин при нонвергентнитъ движения НП

очниг11 ябълки и опитъгъ спомагатъ най-много за познаване-
датечинитв и формитв на првдметитъ. Н13ма нужда да 05
обнсннва, че опита както и пространственнитЪ усЪщанин с
развиваш. у човЪна постепенно; това се доказва отъ на]:
блюдении и опити съ д111ца. :“

Оптичесни измами се получаватъ при опрЪддвлян
дължинитъ, широчинитъ, растоиниата и пр. Тана напр. 0

и



-6З- 
двъ еднакви линии - отвЪсна и хоризонтална - отвЪсната
се вижда винаги по-дълга, което се изяснява съ мускулнитъ
движения и тйзхнитъ устащания. Снщо така линията се вижца
цо-дълга отъ еднаквото растояние означено само съ крайнитъ
точки.

Всички тия, както и много други зрителни измами се
обясняватъ съ движенията на очнитъ ябълки и мускулнитъ
усещания. Нашето око не Схваща фигурата заведнъжъ, а се

движи нагоре и надолу, налЪво и надЪсно, за да схване по
отдълно всички точки, да ги изобрази въ желтото петно.
При тия движения се извършватъ нееднакви напрежения на
зрнтелнитъ мускули: колкото повече напрежения прави мус-
кулътъ, толкова но-голЪмо усйзщане се получава отъ неговото
движение и толкова по-толлвма ни се вижда наблюдаваната
въ момента часть. Така напр. при разглеждане хоризонтална
линия се движатъ само лЪвия и дГЪсния мускули на очната
ябълка и намъ се види линията малка; а при разглеждане
на отвдзсната еднаква линия се движатъ не само горния и
доленъ мускули, но още и ония, които въртятъ окото около
остьта, понеже въ това връме окото се извъртва и отдолу на
витръ. Изобщо малкитъ части се уголйзмяватъ, а голйзмитъ
се намалявагъ. Така напр. остриттз игли при успореднитъ
линии се виждатъ по-голкми, отколкото си сж, понеже изис-
кватъ сравнително по-голйзмо мускулно напрежение за
схващането имъ, отколкото съседнитъ имъ ткпи игли.

6) Приложение при възпитанието и обучението. Съ помощн-
та на зрънието человЪкъ получава най-голтзмата часть отъ
знанията си. Така человйзкъ изучва голЪмината и формитъ
на пртздметитт; и тувхпия шаръ. Съ осезанието ние можемъ да
получимъ най-голвма сигурность за сжществуване на вън-
шния свЪтъ и за формитъ на прЪдметитъ, но само за близ-
ката околность; когато съ окото нневиждаме и надалечъ.
Въ училището главнитъ сЪтива, съ които се събиратъ зна-
нията, сж кръвнието и слухътъ (гледане, четене и слушане).

За да могатъ да се образуватъ всестранно всички зри-
телни усЪщания, дъната трЪбва да се упражняватъ още отъ
малката възрасть да разпознаватъ разнитъ бои като ги на-
блюдаватъ по-често и ги сравняватъ. За тази цдзль добръ е
да се даватъ на малкитъ двца шарени играчки и по такъвъ
начинъ да се направи занимането по-приятно. По-нататъкъ

.
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трЪбва да се ркков0дятъ дъцата отъ шарени листове хартия”
да си правятъ разни украшения (ркчна работа), както и да“
работятъ съ ВОДНИ бои. Извйзстно е, че дфцата обичатъ твърд,];
много шарени прфдмети.

За образуване на усъшанията за формитъ и простран.
отката, трЪбва да се развива окомфра у дЪцата. Трфбва да.
се показватъ прфдмети съ разни форми и чрЪзъ зглобяване 1

на съставни части да се образуватъ самостойно отъ дъната,
други, което се постига пакъ при игритъ. Такива играчки

“

могатъ да бкдатъ: кубчета, кркгчета, призми, разни форми
въ видъ на модели на животни и растения и пр.

Въ училището зрЪнието се развива най-много съ прЪд- дметното обучение (набЛЮДаване), рисуването на нфщата и .,

ркчната работа (рЪзане, мЪрене, чертане и геометрия). При :

рисуването и ркчнатн работа дЪтето трЪбва добръ да схване
;

формата на прйздмета, за да може да я наподоби. Всички.
занимания съ зрЪнието тръбва да ставатъ по-често, защото,
колкото единъ органъ повече функционира, толкова повече 3

се развива той. “

д. Волево свойство на усЪщането.
1. опрЪДЪление. Ако чуе свирене на цигулка или другъ“?!

инструментъ, дфтето) безъ да забфлфзва гдъ и кой свири,"?
почва да се движи или пъкъ съвършенно спира движенията "

си. И въ двата слуЧая то извършва напрежения. Скщо така,
ако допремъ до дланьта или пръститъ на дфтето нЪкой прЪд-у,
метъ, то веднага свива раката, безъ даже да вижда првдмета.

Отъ тия и много дРуги случаи се вигкда, че всфко...
усйзщане има тенденцията да възбужда мотор->питъ центрове и да произвежда мускулни дви- ,

ЖЕНИЯ. ТИЯ движения се проявяватъ най-често въ звука ,.

отъ гласнитЪ Връзки (начало на говора) измфзненията в“
лицевитъ мускули на ркцлвтф» и краката и въ функциитъ н:
дРУГИТЪ ТЪлесни органи. “На това свойство на усЪщанИятд
се основава и извЪстниитъ психофизиченъ паралелизъмъфУсфщаниита на другитъ хора можемъ да узнаваме благода-

”

ренио па тъжното волево свойство. Така, напр., ако человгЪкЪ
чувствува студъ (температурни кожни усфщания) ние можеш;
да познаемъ това по треперането. Скщо така могатъ да се,.)

»покнаятъ усфщания отъ киселъ вкусъ по мръщенето, не“
приятна меризма, силна свътлина и пр.

”
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До сега се е Обръщало твърди малко внимание на во-

левото свойство на усвщането. А пъкъ то е основата изобщо
на всички волеви прояви, всички видове двла и посткпъци.

2. Общо и иедагогичио значение. Волевото свойство на уста-
щанията е главното срвдство за узнаване чуждитъ мисли.
Така ние познаваме приблизително мислитъ и чувствуванията
на другитъ хора по движенията, зачервяване и поблгвдняване,
дълбокото или плитко дишане, по звуковетъ, които тъ изда-
ватъ и най-сетнъ по съчлененитъ звукове като условни знаци
за мислитъ (устния и писменъ говоръ). СлЪдователно всики
человтзкъ трибва да е запознатъ съ тия срГЪдства на психич-
ни изрази.

Възпитанието изобщо няма за цЪль само да образува
душевнитъ явления, а и да приучва къмъ двла, да развива
волята и образува привички. А пъкъ знаемъ, че основата на
всички видове волеви прояви е свойството на простия душе-
венъ процесъ, усвщането, да прйзмине въ възбуждене на мо-
торнитъ нерви.

Споредъ това “трвбва да се дава на малкитв двца всич-
ката възможность да се движатъ. Ето защо не е за првио-
„ркчване овиването рицйзтгв и краката на двтето въ пелении
употръбението на люлката. По-нататъкъ практични си игритъ
на свобОДа, при които има случаи, дГБто дъната трсЪбва да
реагиратъ на дадени раздразнения; напр. при игри съ топки
(хвърляне и хващане на топката).

Осввнъ тия усъщането има и други двъ свойства, които
се разглеждатъ и катопо-висша душевна способность. Та-
вина са локализацията и обективацията.

Ние видвхме, че локализация на душевнитъ явления има
въ мозъка - указване мсЪстото (локалъ), дГЪто става нроцесътъ
въ мозъка. Подъ думата локализация, като свой-
ство на усЪщането, се разбира указване мвс-
тото на раздразнението вънъ отъ мозъка, по
тилото или въ пространството, споредъ вида на
евтивото. Така, напр., когато чуваме звукъ отъ звонъ,
можемъ да познаемъ, гдъ бие звона -- отзадъ, отлвво, от-
дисно и пр. За освзателни усЪщания локализацията е указ-
ване мЪстото на кожата, дГЪто става допирането.

Обективиране усйзщането не е нищо друго,
освсЪнъ указване на раздразнението (обекта,

Д-ръ П. Цоневъ. - Педагогическа психология. 5
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„щания още не е диференциранъ, а съставлява цвята едно-
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прГЪдмета), което го е произвЪло Така при слуход
витъ усъщание обективация е познаване рода на раздразне- -

лене на инструмента, който произвежда звука. ,

И дввтъ тия свойства на усЪщането могатъ и тргЪбв. .

да се развиватъ у дЪцата чрйззъ подходни срЪдства, което:
ще се постигне найддобр“в пакъ при игритъ.

% 9. Перцептъ (ЗабЪлЪзване, нагледъ).
а. Скщина. . ,

Видйзхме по-рано, че усЪщането не е нищо дРУго, осввнъг.
съзнаване, схващане впечатлението, причинено отъ извйзстна;
раздразнение. Въ сравнение съ всички други душевни процес
по произходъ то е най-простото. УсЪщането е чисто внтрЪшно;
субективно състояние и не указва на външното раздразнение
отъ което е произлЪзло. Така, напр., малкитъ дтвца получ
ватъ разновидни усъщания безъ да свързватъ дадени раз”
дразнения съ тЪхъ като тъжни причини. ДЪтето устЪща студ.!
белка, гладъ, силенъ шумъ, притискане нйзкой членъ отъ тъ а:

то и пр., усвщането се проявява въ своето чуйСтвенно”
волево свойство, т. е. дЪтето чувствува неприятность и вик5
рипа, но то още не знае причината на това, що устЪпЙ”
УсЪщането става въ мозъчния центръ и слйздъ ставане.
(процеса) не оставатъ чувствителни слйзди, за да може .

вторно усйзщането да се схване като снщото (подобно).
Окщо така подобни усъвщания съвършенно но

може да изпита и възрастенъ човвкъ, ако види, напр., в“;
пръвъ пнть сл,ида ракъ, гнба и пр Но тукъ усЪщаният
се различаватъ доста много отъ ония на дзвтето, понеже дъ".
ствуватъ повече висши душевни способности и явления-туш».
щането оставя по-силни слЪди.

Ако дЪтето устати едно и сащо раздразнение нЪколко?
пити, слЪдитъ отъ усъщането се усилватъ и то почва д
отМзля, различава даденото раздразнение отъ другитъ в

играчка, ние ще забЪлЪжимъ, какъ то скоро ще я изгуб.
отъ очи. За него външниятъ свйзтъ като причинитель на уста-7
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родна маса. Но ако повтаряме опита съ играчката често,
ще забвлъжимъ, че дЪтето ще почне да локализира и

обективира играчката - да я забйзлйззва (вижда).
И тъй перрептъ или забвлъзване е отдйзляне

на дадено раздразнение отъ околната срувда и
свъ ):;ване съ усЪщането му като негова причина.

Съ перцепцията дтзтето почва да схваща раздразнението
1св-Ътлипа, шаръ, звукъ, меризъ) като качество на окршка-
ващигъ го прЪдмети. а не само като причина на субективни
СЪСТОН Н И Я .

Нерцсптътъ неможе ръзко да се отдЪли отъ усЪщането,
ето защо можемъ по-скоро да го причислимъ къмъ проститъ,
отколкото къмъ сложнитъ душевни явления. Не можемъ да си
помислимъ перцептъ безъ устащане, но усЪщания могатъ да
ставатъ и прЪди перцептивната дЪйность.

По съставъ перцептътъ е простъ душевенъ процесъ,
макаръ по врйзме да се явява. и по-послъ заедно съ слож-
нитв душевни явления. Въ такъвъ случай дъйствуватъ па-
мет ь та (за първото усйзщане), вниманието (за по-точ-
ното схващане), репродукцията и асоциацията (сдру-
жаване. свързване на усйзщанията отъ разнитъ качества на
раздразнението и взаимното имъ припомнюване).

.

б. Прости и сложни перцепти.

Отдйзлянето и схващането на външнитъ явления като
причини на дадени усйзщания може да става по единно само
въ една стативна область или пъкъ въ групи съ едно и повече
отзтивни участия. Примйзръ. Когато перцепираме червената
боя, работи само зрителниятъ мозъченъ центъръ, при перцеп-
ция на топло --осезателния и т. н. Въ тия случаи, когато
перцептътъ става само съ едно усйъщане, той се казва пр о отъ
перцептъ. Простиятъ перцептъ е първото душевно явление
слйздъ усЪщането. Той не прЪдполага всЪкога, както мислятъ
нЪкои, прЪдстава, паметь, внимание и пр. ДЪйствително, за да
се получи първоначално перцептъ тртзбва да са се образували
отъ станали вече усъщания слъзди. Но тия слЪди още не
могатъ да се нарекатъ паметни и не възбуждатъ пртзд-
става. УсЪщане не се припомня,. а се припомня
усъщане за нйзщо (перцептъ), душевниятъ образъ на прйгдметъ или явления. И най-сетнъ првдстава не може да има
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безъ прЪдварителенъ перцептъ. Ние казваме прът;-
става за нЪщо, което, обаче, по-рано трЪбва да е

било забЪлЪзано, перцепирано. (

Освйзнъ това първитъ перцепти се образуватъ и безъ
”

внимание. Раздразнението се” натрапва на малкото дЪтенце”
безъ то да се приготвя за неговото възприемане,
слвдователно тукъ нтзма внимание.

Видйзхме по-горъ, че проститъ, а сищо и сложнитъ
перцепти се образуватъ у по-голЪмата възрасть при помощьта
на по-слогкни душевни способности, но все пакъ перцептътъ
по отношение на неговата прЪдстава и паметь се явява по- .;

първиченъ. Примйръ. Зрително усЪщане на гкелтия шаръ,
перцепирането (забйзлйззването) му, прЪдстава за тази боя,

““

припомнюване чрЪзъ асоциация и пр.,-ето редътъ на исп-
хичния развой.

Сложенъ е перцептътъ, когато еноврЪменно-Д
получаваме нлвколко усйзщания отъ раздразне-
ния, събрани въ една група, като части и ка-
чества на единъ прЪдметъ или явления. Прим*връ..
На малъкъ джебенъ часовникъ дътето перцепира: формата,
боята, формата на стрЪлкитъ, цифритъ (зрителни прости

[

перцепти), чува тиктака (слухови перцепти), твърдостьта и

температурата (осезателни перцепти), вкуса и мириса (вку-
сови и обонятелни перцепти). И всички тия разНороцни раз- ;

дразнения се схващатъ като качества на единъ пръдметъ -
часовника. Такива сложни перцепти могатъ да станатъ за ;:
играчка, млйзко, ят0да, ябълка, птичка, котка и пр.

”
Сложнитъ проценти прЪдполагатъ вече по-слогкни дух-

шевни явления. Когато дЪтето види за пръвъ пмтьпознати
качества събрани въ едно, то ги перцепира по отдълно или,
понеже то не е перцепирало по отдтвлно, сега.-си ги при-
помня (паметь), узнава ги като тогкдествени съ първитъ.
Асоциацоннитъ връзки между ощЪлнитЪ мозъчни .центрове .

вече функциониратъ (асоциация) и възбуждатъ взаимно “

пртздстави. СлЪдъ като. “дйзтето перцепира Евколко пити "

качествата събрани се въ единъ првдметъ (часовника), то може .

послъ само като погледне на пръдмета да пръживуве всички
прости частични перцепти, които, възбудени въ съзнанието ,

чръзъ асоциацонНитъ връзки, образуватъ сложния перцептъ „
(единъ пръдметъ), а не случаенъ сборъ отъ прости перцепти.

"-
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Оложниятъ перцепъ се казва още сложно забълъз-

ване или възприятие.
в, Педагогическа значение.

Перцептитъ иматъ основно значение за възпитанието и

обучението, защото тъ см суровиятъ материалъ, отъ който се

създава душевниятъ миръ. Всичко, което тръбва да биде усвое-
но и психично прЪработено, трЪбва да влйззе въ съзнанието ни
по сътивенъ шъть, да се забЪлъяси (перцепира, възприеме).

ОсвЪнъ това забЪлЪзването става или случайно, безъ на-
мърение, или съ цйзль. Когато человйзкъ забЪлЪзва съ намавре-
ние, той наблюдава. При наблюдението човЪкъ получава все-

странни перцепти отъ единъ прЪдметъ или явление. Всестран-
ното перцепиране се казва още пълно, а когато е дало по-
пълни, по-съвършенни душевни образи за отдвлнитъ части,
перцепирането е ясно.

Перцептитъ сн. извЪстни въ учебната практика още подъ
названието нагледи. Обучението тръбна да почва още отъ
начало съ образуването на ясни и пълни нагледи за всички
пръдмети и явления. Въ такъвъ случай обучението е нагледн о.

Обикновенно подъ думата нагледъ или нагледность се

разбира перцепиране съ всички спЪтива, макаръ думата да
е произлЪзла отъ зрителенъ, перцептъ (гледамъ). Често съ

нагледъ означаватъ не само перцептъ, но и паметенъ душе-
венъ образъ, безъ участието на сътивата въ дадения моментъ.
Така, напр., за да се разясни тигъра безъ картина и рису-
ване дгоже да се възбуди въ съзнанието образа за котката и
да се притурятъ и отнематъ части, до като се полуги поня-
тието тигъръ.

ЦЪлото наше мислене оперира (работи) съ събрания
чрйззъ нагледи материялъ. Така, напр., ако кажемъ: кдЪТето
плаче, защото си опари ръката въ огъня,» ние прЪживЪваме
малко или много по-силно нагледитЪ: ддБте, огънь и опарване.
Разбира се, за економия на мисленето нагледитъ за нйзщата
и явленията се прйзобръщатъ въ послйздствие въ нагледи за
думи, безъ да си прЪдставляваме всЪкога точно това, що се
мисли и говори.

Обучението има за цЪль да развие всестранно душевни-
тъ способности, да ги усъвършенствува възъ основа на ос-
новно прилобити нагледи.
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Великиятъ славЪнски педагогъ отъ 1 7-я вЪкъ, Коменски:
казва: апрЪдставяите всичко прЪдъ сЪтивата, за,-“
щото нагледностьта (очеВИДностьта) е доказа-“
т е л с т в 0. >> А Песталоци (швейцарецъ, педагогъ отъ 18- 11 и
начатото на 19-я вЪкъ) пише: ((на гледностьта е цЪла-
та основа на всЪко разпознание.» "

За да се получаватъ ясни и пълни нагледи при обуче- .,
нието, трЪбва да се спазватъ слЪднитЪ принципи:

1. Всичко, което може да се забЪлЪ,зва да се възприема .
сЪтивно, трЪбва да се прЪдставя въ натура прЪдъ
с Ъ т и в а т а, би10 то като се донася въ училищната стая, ,

или като се завеждатъ дЪцата на мЪстото (градини, кабинети,
химичесси и физически, екскурзии, растителни и животински
сбирки и пр ). Въ такива случаи винаги трЪбва да се прЪд-
почитатъ наг1едитЪ на мЪстото, отколкото донасянето на прЪд-
метитЪ въ училище1о ,

2. (нащого трЪбва да става и съ явленийта, които
трЪбва да се наблюдаватъ на мЪстото. (ИЗХОДЪ и заходъ на
слънце, дъждовна вода, електричество въ облацитЪ, обработване.“
на растения, 11абрикуването имъ и пр. ). Когато всички явления“
не могатъ да се вицятъ прибЪгва се къмь тЪхното изкуственно.
произвеждане (експериментиране)

3. Ако врЪмего и мЪстото прЪчатъ да се прЪдставяватъд.
самитЪ прЪдмети, тогава тЪ се паподобяватъ въ слЪдния редъ:
модели (тукъ спадатъ и релефнитЪ изображения) картини..-
(фотографии или други изображения), рисунки и пр.

4. Всички вщове изображения, както и самитЪ прЪдЧ
мети, трЪбва да бждатъ по възможность ясни", пълни (да”.-

сж прЪдставени всички части) и голЪми. .

.

3.11рЪдметитЪ и изображенията имъ трЪбва да се на-:
блюдаватъ отъ самитЪ дЪца, а не само да се показватъ от?
учите1я ЕкспериментитЪ се извършватъ сжщо така отъ учени-
цитЪ. Така сжщо не само забЪлЪзване, но и наблюдаване; не)
само наблюдаване, но и живо участие въ наблюдаването (ек-*
спериментъ) трЪбва да има въ училището. ,

.

СлЪдъ получаването на нагледи. дЪцата трЪбва да се
рЖков0дятъ да наподобятъ явлението чрЪзъ опитъ и прЪд-.;
мета чрЪзЪ моде лиране (ржчна работа) и непрЪменнод3
чрЪзъ рисуване, прЪди да се запознаятъ още съ езикови--
тЪ имъ бЪлЪзи (думитЪ). Рисуването на прЪдметитЪ усилва
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нагледа не само чрЪзъ зрЪнието, но главно ч р в в Ъ 0 с е 3 а-

нието и мускулното съзтиво на ръчката. Това, що.
статиката възприематъ и ркката и езика наподо-
бятъ се усвоява много по-добръ, отколкото прос-
тиятъ нагледъ.

7. За приложението на нагледностьта при обучението
могке да се спомене накратко слйздното :

Н р ъ дм е т н 0 0 б у чени е: Самитъ явления и пръдмети,

модели и рисунки, прЪдставени готови отъ учителя и отъ

ученицитъ наподобени ; послъ имената имъ (чути, видени на-
писани, написй-ани отъ ученицитдв).

С м “Е Т а н е : Работене съ н в Щ а, изображението имъ въ

разни численни отношения ; послъ изговаряне имената на

цифритк и числата и писане отъ учитель и у ч е н и к ъ.
Н р а в о у ч е н и е : Извършване нравственни посткпки отъ

учители и е, т ъ с а м и т ъ д в ц а (взаимоспомагателни каси,
помагане на Мики и пр.). .

Г р а не д а н с к о у ч е н и е : да присктствуватъ ученицитъ
при разглеждане скдебни дЪла, при плащане данъкъ и други
обществени операции.

Четене и граматика: Четивата да ек избрани съ

съдържание и сюзкетъ изъ дГБтския или живота на съотвъчз-

„ ната училищна възрасть, а четенето да бкде изразно. Гра-
матични правила да се учатъ изъ живата рЪчь (говора),
та поел]; да се пишатъ. Да се употрйзбява п 0 в е ч 0 г о в о р ъ
и н и с а н е, отколкото изучване сухи правила. П р а в и л е н ъ

говоръ се учи чрйззъдоворене, а правописъ чрйззъ
ни с а н е. (3 р и т е л н и и писо-моторни нагледи). В съ к о

езиково обучение трйзбва да почива на пръдь-
метното, иначе то става кухо, безсъдържател-
но; както и прЪдметно обучение безъ езиково е

0 л т и о. .

Г е 0 г р а ф и я : ТрЪбва да се наблюдаватъ самитъ мЪста,
а после дйзцата да гирисуватъ. Да се употрвбнватъ
повече релефни карти.

(

П р и р о д н и т ъ н а у к и (Зоология, Ботаника, Химия,
Физика) : Трвбва да се правятъ повече екскурзии, да се па-
бЛЮдава самата природа и да се р и с у в а. Повече самостойни
опити да се изискватъ отъ учещитъ се.

ПОДробности по практиката на нагледность ще се ви-
днтъ “ ъ дидактиката и методиката..м . . 5,

да.» г.. .“

 
 

..

Акт

.

с

*Шьфч



 

П. Чувственни елементи (емоции).
Душевниятъ животъ както видЪхме не се състои само

отъ интелектуални елементи-усЪщания и перцепти. Усъзща-
нията, както и всички по-висши душевни явления произвеяе-

",

датъ у насъ разни състояния на приятность или неприятность,
радость или скърбь, харесване или нехаресване, удобрГЪне или
неудобрйне, удоволствие или страдане и т. в. Ако, напр.,
видимъ една боя, чуемъ тонъ или шумъ, вкусимъ ястие и пр
ние ще усЪтимъ, по това усвщане независимо отъ външното
раздразнение може да произведе у насъ приятность или не-
приятность. Видвхме по-рано„че това е чувственната или

|.

емоционална страна на усГЪщанието.
Чувственната страна на устащането се на-И

рича още просто чувство. Слоекни си чувствата, когато “

се причиняватъ отъ висшитъ душевни явления. прЪдставитв
и тЪхнитв съотношения, припомнюването, асоциацията, воля- *

та и волнитъ постнпки и пр. *

5 10. Прости чувства.
а. Снщина.

Проститв чувства се произвеждатъ отъ усвщанията и.
перцептитв, но тв се различаватъ отъ тЪхъ. За да може да 1,
стане усъвщане, трЪбва да се дййствува на краищата на “

сЪтивнитъ
нерви..

и да се произведе впечатление, което ще 7

се усЪти. Оттукъвиждаме, че усЪщането е свързано съ ра-
“

ботата, функцията на извЪстно сБтиво, или пъкъ съ възбуяч- ;
деннето на свтивния нервъ. Чувството не е свързано пепо--
срвдно съ свтивата, а е , „, , : , ..” .н-Що, неговото удоорние или неудорние. 7.

Или, както видг хмпе по-рано, физиологично изразено, усЪща- 3-

нето е центростремителенъ елементаренъ процесъ, а просто-
то чувство е интрацентраленъ (въ центра) процесъ. “

Простото чувство се различава отъ усвщането още по".
своето двояко дЪление въ приятность и неприятность, съвърше-
но независимо отъ неговото съдържание и причина. Едно и *

снщо усвщане могке да биде при разни душевни състояния .".

приятно или неприя.тно Или пъкъ при еднаквость на всички
други условия съ измЪнение силата на едно и сащо усвщане -

измвнява се и качеството на чувството, което то
причинява.
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И тъй чувството се явява като к ит ий „като 0

на душевнитъ явления, като изворъ на всЪки интересъ и
въ туй се състои неговата скщина и главно значение.

б. ДЪление на проститЪ чувства.

Проститбв чувства си твърдъ разнообразни и мкчно мо-
жемъ Да си првдставимъ едно и скщо чувство повторено. ТЪ
се раздгвлятъ главно по характера си, по силата и
съдържанието на усвщанията, на които тъ си свър-
зани и по трайностьта си.

Споредъ съдържанието на усЪЩанията прости-
тъ или евтивни чувства се двлятъ, както и самитъ области:
опипни, органни, вкусови, зрителни и пр. Въ всвка категория
ще имаме разни чувства споредъ усйзщанията и тЪхнитЪ из-
мЪнения. Такива чувства произвеждатъ миризмитъ, вкусоветъ,
органнитв измйзнения (болка въ стомаха, крака, гхрдитъ,
сърдцето и пр.), топло, студено, меко и пр. Проститъ чув-
ства мкчно могатъ да се различатъ отъ усЪщанията, особенно
отъ органнитгв и усйзщанията на другитв нисши сдвтива. Напр.,
осезателното усЪщане болка, е повече чувство, отколкото
усЪщане.

По силата си проститъ чувства биватъ слаби и
силни. Силата на чувството зависи отъ душевното състоя-
ние, при което се явява то и отъ неговитт, причини (силата
на усйзщанията). Напр., слаба горчивина ще произведе не-
прияность, но ако тя е много силна може да произведедго-
лЪмо душевно вълнение. Скщото може да се случи съ слабъ
и силенъ шумъ, тонъ, ударъ“ и пр. Твърдъ силнитъ чувства,
които разстройватъ нормалното състояние на духа, се казватъ
афкти.

!

По трайностьта си чувствата се раздЪлятъ на скоро-
прЪходни и трайни. Първиттз траятъ твърдув малко вртзме
и иматъ по-малко значение за човЪка, а вторитъ си по-трайни
и си истинскитъ рккОВОДителни на човтвшкитъ дтзла у раз-
умнитъ хора. Ето защо, както Ще видимъ по-послъ, и при
възпитанието на трайнитъ чувства трйзбва да се обръща по-
голЪмо внимание. Примдвръ. Спиртнитъ питиета, произвеж-
датъ врЪменно прЪходно удоволствие, а по-послъ неудовол-
ствия, които си по-трайни и трЪбва още отъ сега да се из-
бЪгватъ. А пъкъ въздържането, което въ момента е неприят-



 

(посшвднитъ иматъ още итвойстйбто да се проявяватъ
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но, ни приготовлява трайно удоволствие, къмъ което тръзбн
да се стремимъ.

.

По характера си проститъ чувства се раздЪлятъ
ПРИЯАТНИ и неприятни и се обуславятъ отъ усЪщанията.
както и отъ цълокупното състояние на душата. Единъ тонъч
едно цвЪтенце въ градината, една течность, “могатъ да прои.
ведатъ у насъ приятность, да ни се харесатъ, или пъкъ
причинятъ неудово.,лствие неприятностъ. Такова двояко дйл
ние иматъ чувствата, произвеладани отъ всички видове усйзщ :

ния и това е тйзхната наихарактерна черта.
в. Изразни прояви на, проститЪ“ чувства.

Освувнъ описанитъ до тукъ свойства на проститъ чувств“

физиологичнитъ функции на тЪлото. Ако, напр., туримъ :;
езика си горчиво или друго вещество съ силно неприяте;
вкусъ, ние ще забваувгкимъ, че тази неприятность ще се
рази въ тЪлеснитъ функции. Въ дадения случай лицето и?

се намръщи, сърдцето ще почне по- силно да бие, дишаниеТгк
ще стане по-дълбоко и пр. Ако вкусътъ е приятенъ то ф
зиологичнитв прояви ще се отличаВатъ отъ тия на неприя
ния вкусъ. Също такива появи се забЪлЪзватъ и въ всичи?

други сльтнвни или прости чувства: съзвучиеТо на тонов
ще изрази веселость на лицето, а дисонанца мрачно лице.
виолетовата боя също така ще се различава по своята ред;:-
ция огъ тъмно-синята или мнтната.

Още отъ първитъ мЪсеци дВтето исказва своята радон
на сввтлината, при сукане (бозане), при вида на на май
ного лице съ рипане и радостни звукове. Понататъкъ всфкигл
е извВстно, какъ малкитъ дтща при игритв посрвщатъ всв
приятпоств съ радосни движения, а иеприятоститъ съ плач
и вълнения Изобщо приятнитъ чувства произвеждатъ умъре.
измвнения на тълеснитъ функции, а неприятнитъ усилвакб
функциитъ на организма. -

“

За изслйздване влияНието на приятнитъ и неприящ
чувства върху организма могатъ да се правятъ опити. Ак”
затворимъу-"дйката на едно лице до глезена на китката лев.Е
ментически въ една стъкленица, която е градуирана и Нгг

пълнена съ вода съ температурата на ттшото и послъ пр”
изведемъ чувство, ще забЪлЪжимъ, че водата въ стъкленицм

,



   
  

     
   
  

   
    

    
     
       
     
      
    
   

  

Ще се изкачи ИЛИ спадне, което Ще се причини отъ прилива
на кръвьта къмъ ръката или къмъ сърдцето. По такъвъ на-
чинъ може да се изслвдва влиянието на чувствата върху
дънностьта на сърдцето.

Влиянието на чувството върху мускулнатафункцин може
да се изсгвдва св” динамометъръ. Ако свиемъ динамометъра
прЪди и с.гвдъ пръгкивтшането на чувство, отъ разликата въ

градуситъ ще заключимъ върху това, дали даденото чувство
(приатно или неприятно)“усилва МУСКУЛНата енергия или а

услабнва. Такива опити "са доказали, че приятнитъ чувства,
усилватъ, а неприятнитъ услабнватъ, изчерпватъ тЪлесната
енергии.

-

г. Общо и биологично значение., на проститв чувства.

. Приди всичко, ако разгледаме чувствата въ свръзка съ
писихофизичпата енергии ще ВИДимъ, че характерътъ на първи-
тт, зависи отъ изхарчването на послйздннта. Когато единъ
твлесенъ органъ изхарчва толкова енергия, колкото е нуждна
за неговата работа, ние чувствуваме принтность и обратно:
неприитносгьта е свързана или причинена отъ излишъкъ и
недостигъ отъ енергия. Нормалната функция и изхарчване на
тЪлесната енергия спомага за развод и усъвършенствуването
на организма.

Отъ всичкотова се вигкда, че чувствата сек барометърътъ
на тълесното здравие:- когато послЪднето се застрашава, ние
изпитваме неприлтность, а когато се обуславя изпитваме приат-
ность (удоволствие). Отъ това излиза, че чувствата, особенно
проститъ могатъ да се сравннтъ съ полезното и врйдното.

, ИзмЪненинта, които се прЪдизвикватъ отъ раздразненинта
въ нашия организмъ и го разругпаватъ са неприятни и

.

ние се сгремимъ да ги избЪгваме, като ги считаме за врйздни.
Напротивъ приятноститъ са полезни. Въ много случаи намъ
се струва., че това не се срвща на Бойкадъ. Така много
евтивни чувственни наслади ни причиннватъ съ врйзме трайни
неприятности, но такива наслади са били за момента всгвкога
полезни: тъ врЪменно повдигатъ дЪйностьта на организма, а
послъ за дълго и спъватъ. Въ такива случаи приятноститт»
за момента, които причинаватъ неприятности за бндещето,
си врймен ни чувства (нетрайни, ефемерни). Въ животнитъ,
както и при двцата, проститъ чувства замЪстватъ разснди-
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телната способность. Възрастнинтъ человйзкъ върши товад
което намъ1ъи за полезно, за разумно, а за дъната разумно-1
е това, което е приатно. Благодарение на тва, че тази,
принтность съвпада съ полезностьта, тн води дЪтето къмъ пей.
ното постигане и къмъ избъзгване врЪдителното. Отъ това,
става нвно, че проститъ чувства направляватъ- и волята у”
малката възрасть.

д. Педагогическа значение на проститъ чувства и тЪхното
възпитание.

Проститъ чувства, като единственъ ржковитель на дЪцата
въ постнпкитъ, иматъ твърд,]; голъзмо значение за обучението,”
а особенно за ржководене и образуване на волята имъ.
Когато дъната събиратъ своитъ познания било то чрЪзъ само-=”
стойно наблюдение на фактитъ, или пъкъ при поучение отъзз
другъ, тъ се спиратъ върху онова, което произвежда учтива.по-силни чувства и усвонватъ по-лесно това, що имъ е по-д
приятно (което ги интересува). Споредъ това и инте-д
ресътъ при обучението не е нищо друго, освЪнъ приятно;
умственно занимание. ;

При обучението вниманието може да се поддържа поч?
вече, като се произвеждатъ отъ врйзме на врЪме приятни:
съзтивни чувства чрвзъ съотвЪтни учебни раздразненин (по-“и
казване картини, рисунки и пр.). Когато обучението не въз-.. 71

бужда заинтересованость т. е. принтность у дЪцата, то въз-
приетото отъ дЪцата не се задържа въ паметьта, а скоро.-
се забравя; а освЪнъ това самата работа става за дтщата:
скучна и уморителна.

()ще отъ малки двцата чувствуватъ голЪма наслада отъ,"
хубавитв си играчки, тъ чувствуватъ принтностъ при утолн-д.| .

ние правиленъ развой на тйзлото, а съ това служатъ за по
послЪшното психично образувание. Дйщата иматъ твърдъ не“-„
постояненъ чувственъ животъ и ако той се остави безъ над-*”
зоръ и рпководство, лесно може да се развие едностра ст?!
въ ущърбъ на по-нататъшното възпитание. ДЪцата мога, ..::,

злоупотрйбнтъ съ извЪстни тЪлесни наслади и да повръщат-
[. ..

и „:
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даже организма си. Напр., ако ядатъ прЪмного захърь,

защото той е много сладъкъ, или пиятъ много вода, защото

утолнва жаждата и причинява приятность, тъ могатъ много
лесно да се разболйъятъ. Затова, макаръ да са необходими,

проститъ чувства трЪбва да се развиватъ хармонно споредъ

нуждитдв.
Проститъ чувства се развиватъ у дЪцата не чрЪзъ по-

учение, а чрЪзъ привичка. Така, напр., ако человйзкъ за-
пуши цигара за пръвъ нкть, тои ще изпита неприятность и

даже отвращение и малко разстройство въ стомаха-той ще
повърне и ще има главоболие. Но ако пушенето се повтори
нЪколко панти, то ще се првобърне въ привичка и ще про-
извежда вече приятность, а не отвръщение, както първото
запушване. (Защото е съ всички видове нривички у „аквцата:

употрйзбяване на дрдвхи, играчки, употрЪбяване на извЪстни
храни, закуски, плодове и пр.

Първитъ евтивни чувства се зараждатъ отъ инстинктитъ,
„неволно удовлетворение на нуждитъ. Така е напр. удовлетво-

рение на глада, инстинкта за игра, движение и пр."Работата
на възпитатели е да замЪства първитъ и “случайни срЪдства
за утоливане нуждитъ съ цЪлесъобразни за правилното раз-
витие- възъ основа на инстинктитъ да създаде
благородни нривички. Като има прЪдъ видъ инстинкта
за движение и игра, той трвбва да нареди такива дЪтски
игри и забавления, които ще развиватъ хармонно ттзлото на
възпитаннила и съ това ще се постига правилно физическо
възпитание, така сжщо и играчки ще се даватъ такива, кои-
то ще развиватъ любопитството и разсждителната способность
у дъната.

По-нататъкъ у дъната трЪбва да се удушаватъ лошитъ
НЗВИЦИ, съ подхщно развиване на добри. ДЪтската подвижна
ПРИРОДа не търпи никакво бЪздЪйствие, а иска постоянно
занимание и затова безъ надзоръ дЪцата си усвояватъ твър-
дъ често лоши нривички въ нЪща, които имъ доставляватъ
по-вече приятность. За да се избГЪгне това, достатъчно е да
се развие въ твхъ друга привичка и лошата ще изчезне.

Върху проститъ чувства се основаватъ наградитъ и

наказанията, като срвдства за възпитание на волята. На-
1“РадИТЪ и наказанията не са нищо друго, освЪнъ извори на
Чувства, които са пртздназначени да упжтятъ волята къмъ
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добро и да я отвърнатъ отъ зло. Когато срЪдствата за
праВ1яване вотта у възрастнитЪ са отдалечени трайни

;“:въобще повисши чувства, за дЪцата тЪ са: почти изктлючв;телно сЪтивнитЪ чу.вс1ва т. е. наградитЪ и наказанията траш!"
на да произвеждатъ у дЪцата сЪтивни чувства: приятностъд
за добритЪ и неприятность за лошитЪ постннки. Ако ни.
каженъ на 11а1кото дЪте, че то трЪбва да слуша И да учрза да стане образованъ человЪкъ, то нЪма нищо да разбера:но ако му дадемъ една играчка иш приятно забавление,
ще развива свошЪ душевни итЪ1есни сили и още тогаз
ще получи награда за труда си въ видъ на приятносгьтаосза(1аВ1ениего.Скщо така, както казва Русо (френски педи;
гогъ отъ 18 вЪкъ), дЪтето, което е счупило прозореца

1153грЪова да получи наказанието си, като се остави да нотре“
пери на студа Студътъ ще причини въ дадения случай ..
тивна неприягность, която най-добрЪ свързва (по асоциацгдц1ошага посткпка съ нейнитЪ естественни лоши носпЪди

Всички ВИДове сЪтивни чувства завладяватъ съзнание
колкото по си1ни ся тЪ, като правятъ всЪка друга умствена
работа невъзможна. Така, ако при обучението дЪцатае из-паватъ гладъ или жажда болка въ тЪлОто си, умора или др
не могатъ да внимаватъ въ урока. Ето защо трЪбва тЪл”
да се п0д1ързка въ здраво състояние”; да се избЪгва тЪле
ната и умственна умори, а особенно изтощението на сЪтивам

"

Всички видове шумове, блЪсъци, меризми и пр., .кщ
могатъ да произведатъ силни сЪтивни чувства, трЪбва да -

избЪгватъ при обучението, защото завладЪватъ съзнанието и 1

такъвъ начинъ прЪчатъ на обучението и ускоряватъ умора

Ш. Волевн елементи. „,
. >“За да изучишъ хората, трЪбва да ги налбдавашъ, когато вършатъ дЪла», казва Русо, въ Г:

кн. на своя педагогически романъ ((Емиль». И дЪйствителщчовЪшкото скществувене, достоинството на всЪки человЪнз
се проявява въ неговитЪ дЪла. Хората се цЪнятъ по дЪла1
а дЪлата не са нищо друго, освЪнъ проява на душевниживотъ въ външния миръ чрЪзъ движения *; *

ПсихологичнитЪ прЪдпоставки на човЪшкитЪ 1:11”

.



    

Ние схващане волята въ други хора чръзъ движенията
въ.тъ.тото, отъ които тя се развила първоначално и които
носят) я послЪдватъ

% 11. Нееъзнателна волева дЪйноеть.

Волята не се явява у човйзка веднага съ раждането му,
а се развива тепърва отъ други първоначални мускулни дви-
жения. За да можемъ да разберемъ нейната сжщнна, ”гръбва
да прослвдимъ въ дЪтския душевенъ и тълесенъ развой еле-
ментитъ, отъ които тя се е образувала. Тия елементи сж: а.
спонтаннитв б. рефлекснитъ и в. инстинктивни
(нагонни) движения.

а. Спонтанни движения.
Спонтаннитъ (вжтрЪшни) движения се появяватъ безъ

всйзкакви външни причини. Първитъ признаци за живота на
“новор0деното дЪте сж неговитъ движения. Дътето прави дви-
жения, както слъздъ, така и прЪди раждането си. И тия дви-
жения сж проява на вжтрйзшнитъ дйзтски сили на набраната

"енергия въ тЪлото, който си пробива. пжть чрЪзъ моторнитъ
(двигателни) центрове. Достатъчно е да хвърлимъ погледъ
върху малкото дЪтенце, когато то събудено и нахранено лежи
сутринь въ люлчицата си. Ние ще видимъ, какъ то рипа съ
рнцъ и крака си даже издава вЪкакви звукове, отъ които
сигурно само нищо не: раздира. Съ тия звукове дГЪтето несъзна-
телно упражнява гласнитъ си връзки и др. органи. съ движе-
нията на рнцЪтъ и краката, то упражнява тия органи, защото
тв ся нрЪдназначени за това. Всички тия движения нйзматъ
външни причини нито съзнати цЪли и произлизатъ отъ вжтрЪ-
шенъ поривъ къмъ движения и затова се наричатъ спонтан-
ни, вжтрйзшни или движения, произхщещи отъ самосебе.

Спонтаннитъ движения получаватъ възбуждението си отъ
нисшитъ моторни центрове въ кореня на мозъка.

”

б. Рефлеиси или рефлективни движения.
()тъ горното се вижда, че движенията сж по-тЪсно свър-

зани съ човйзшката природа, отколкото изобщо перцептивната
Мъйность. Перцептитт, идатъ по-послъ като цъль на първитъ
движения, да опрЪдЪлятъ направлението на движенията.
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Ако опаримъ ркката на дфтето, то веднага ще я дръц?
не назадъ. Ако въ окото падне силна свЪтлина, клЪпачц
тъ се затварятъ веднага. Когато допремъ пръста си въ ще.“
пата на дфтето, пръститъ се свиватъ като листитъ на Чува
ствителната акация. Такива движения са забфлфзвани ощ"
въ първата седмица на двцата.

Всички тия движения, които произлизатъ отъ външни раз-,
дразнения се наричатъ рефлексни движения или рефлекси .

Рефчекситв сн. несъзнателни движения, защото не до..
стигатъ до центроветъ на главния мозъкъ, а минаватъ пръзъ.
гръбначния мозъкъ и кореня.

Нека да разгледаме рефлекса на схематичното изобра.
жение на нерви; и мозъка въ ф. 29. 0. прфдставлява анти!
вото, (”Щ-сътивна клфтка въ гръбн. мозъкъ, 01-осевъ изр....
стъкъ къмъ мог. клътки на гр. мозъкъ, СВ; -сфтивна клЪтк.
въ кореня (зрит. могилка или чемирекълмието), 02 осевъ из:
растъкъ на тази клфтка, който ВОДИ за моторнитъ клЪтки в,.д

кореня; ()Кз-СЪТивна клфтка въ сивото вйзщество на гл. м..).
зъкъ (центъръ на дадена сфтивна область: зрителенъ, слут
ховъ и пр.); ДПС клътка въ моторнитъ центрове, МЙЪ му;
торна клвтка въ кореня, МБЗ моторна клЪтка въ гр. м“;
зъкъ, “. -мускулъ. ,

При рефлекса се раздразня сътивото 0 и възбуждениет
прЪминава

прфзъ
(”150 01и отива въ ”132 и 1?! или пък-"*

пръзъ (Дъ/”(2 2 за въ МН; и М. Ние знаемъ, че нито един...
сфтивенъ нервъ не отива направо въ сивото вфщество на М
мозъкъ, а всички минаватъ прЪзъ кореня, надфто тъ свърз?
шватъ въ клътки, на които израстъцитъ прфнасятъ възбуж
дението по--.нататъкъ При рефлекса сфтивнитъ възбушдения
првминаватъ тукъ направо въ моторнитъ клфтки, които въз-
буждатъ мускулнитъ движения.

Рефлективнитъ движения се извършватъ несъзнателно
се съзнаватъ слЪдъ като се свършатъ и то главно чрдвзд
мускулнитъ усфщания. Освфнъ това макаръ цЪльта имъ да
не се съзнава, но тъ иматъ цЪль придобита наслфдственно-п
Така ако боднемъ рнката съ игла, тя се дръпва.

:

в. Инстиннтивни (нагонни) движения.

АКО СВ вгледаме въ фактитъ отъ живота на дЪтето, пиеш”

ще видимъ, какъ то като бозайниче още въ първитъ дни."
,»
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Обръща главата си съ отворена уста къмъ гжрдитъ на лицето,
което го взема въ ржцътъ си. И ако му се тури цицката
въ устата, то ще изпълни сложната дЪйность на бозането
съ ГОШЪМО съвършенство. И даже ако по-нататъкъ човЪкъ

тури пръста си въ устата му, то почва да бозае. Това по-
казва, че движенията при бозането сж несъзнателни.

По-нататъкъ ние видЪхме движения. каквото си хващане
првдмети, които се допиратъ до ръката. Тия движения си
малко по-послйзшни, по-висши отъ ;обикновеннитъ рефлек-
си. ДЪтскиятъ психологъ отъ 19 вЪкъ въ Германия, Прайеръ,

„е забвтьзалъ, че тия движения сж ставали още въ четвъртия
мдзсецъ. Дтвтето простира ржката си къмъ лицето на майка
си или къмъ првдметитъ, които му се изпрЪчватъ. Прайеръ
е забвгвзалъ, какъ неговото дЪте на 17 седмица за пръвъ
пнтъ е посйзгнало да хване малката каучукова топка, която
е била наблизо прътдъ него. ДЪтето не могло да хване топ-
ката, макаръ тя да била достижима, а само си свивало пръс-
титъ, като че хваща. На слйздния день дЪтето повтаряло но-
често опититъ, докато най-послъ могло да хване топката.
Всички тия движения, при бозането и хващането, се празд-
хождатъ отъ усвщания и свързани на тЪхъ приятни или не-
приятни чувства и могатъ да се нарекатъ вече полусъзна-
телни. ТЪзи движения си вече напълно цЪлесъобразни, за-
щото извдзстно усйзщане се послЪдва отъ точно онрЪдЪлени
движения. Раздразването на шепата причинява всЪкога хва-
щане, както и всвко зрително усЪщане отъ првдставенъ првдъ
очитъ првдметъ.

Такива цълесъобразни движения, които се
причиняватъ отъ нуждитъ на организма и окръз-
дълени усЪщания и перцепти, се наричатъ ин-
стинктивни или нагонни.

Инстинктитъ задоволяватъ наснщнитъ нужди на организма
и св получени наслдздственно. тъ сж по-висша степень на ак-
тивната дънность на човЪка, отколкото спонтаннитт, движения
и рефлекситъ и св непосрЪдната основа, върху която се съ-
гражда волята. -

Както ще видимъ по-подиръ, всички видове волни дви-
жения се првобръщатъ отъ съзнателни въ несъзнателни (ав-
томатични), въ рефлекси, придобити отъ чести повторения
(привички) и слйздователно вече не минаватъ прЪзъ голЪмия

Д-ръ П. Цоневъ. - Педагогическа психология. 6  
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мозъкъ (водни движения), а прЪзъ кореня (автоматични дни,.
жения). Тия прИДобивки отъ човЪшкия животъ се прЪдават
по наслЪдство на дЪтето въ видь на добрЪ развити диспо
зиции (прЪдразположения) и послЪдното вече може да про
извежда движенията, прЪди още да е развита волята. „"

За да си разяснимъ по--точно сжщината на инстинктанека прос.тЪдимъ нервния процесъ по дадената схема въ на-.
щата ф. 29.

Да си прЪдставимъ че възбуждението почва отъ сЪти-
вото (.”, нрЪдава се по сЪтивния нервъ и междуценгреннитЪ
сЪтивни връзки до сЪтивния центъръ въ сивото вЪщество „“
произвежда усЪщане, а послЪ перцептъ. Възбуждението
прЪдава на моторния центъръ, безъ да ставатъ душевни

про-Д...;цеси въ други центрове, и отъ тамъ на мускула, който
свива. ВръзкитЪ между сЪтивнитЪ и моторнитЪ центрове на
сж развити (наслЪдени) за всички видове нагони (инстинкти)-
а ,се развиватъ. тепърва. Тия връзки са по-прости за они"
пагони, които се явяватъ по-рано и обратно. Въ това ще
убЪдимъ всЪкога, ако сравнимъ маткото дЪтенце съ малкит!
животни. Питето кътве веднага слЪдъ излупването си зър
ната, мтЪкопитающитЪ търсятъ цицкитЪ да бозаятъ, гжскатж:
влиза съ маткитЪ въ водата и послЪднитЪ могатъ вече
п.таватъ. НагоннитЪ движения при дЪцата не се развиват",
така скоро, както у животнитЪ, па даже изискватъ и помощна
отъ страна на майката (напр. при бозането). .

Устройството на нервната система не е доразвито
нагоннитЪ у дЪтето и това, макаръ неблагоприятно за раната
възрасть, има добри сЪтнини: чрЪзъ възпитанието могатъ да
се развиватъ движенията въ разни комбинации и приспосо-“
блтния на външнитЪ обстоятелства, както и за изразъ на“
миститЪ (говоръ). Едва въ 4 мЪсецъ слЪдъ раждането се раз- 5?

виватъ центроветЪ и асоциационнитЪ връзки, на .които си.:
свързани обмислтоването и волевитЪ движения.

Нека разгледаме сега развоя и значението на инстин-
ктивнитЪ движения. =

.

1. Развой На нагоннитъ движения при дЪцата:
а) Проява на инстинкта въ сЪтивата. ИнстинктивнитЪ дни-.:

жения образуватъ основата на душевния животъ на дЪтето ,”

Ето защо тЪ трЪбва да се изучаватъ добрЪ отъ всЪки въз *-
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питатель. Дазтскитъ психолози см забдзлйззали, че още отъ

втория мсвсецъ дъзтето чувствува приятность при леко по-
глаждане (осъзателни усйзщания) съ ризка. По-нататъкъ то
се опитва само да си произвежда тази приятность като си
хваща ухото, носа, устните и пр. ДЪтето хваЩа разни прГВд-
мети, туря ги въ устата си, ближе ги съ езика си ,. и най-
сетнъ извтютно е, какво на по-голувми дтзца прави голЪмо

удоволствие да. се хвърлятъ въ слама или мекапостеля и да
се търкалятъ. Всички тия осезателни усЪщания си свър-
зани съ мускулни усЪщания. ТЪзи факти-показватъ, че на-
гона за движение спомага за развитие на осезанието и
че това развитие става най-добръ при игритъ. ,

Игритъ на дъната си първата поява, въ фор-
мата на която инстинктитъ развиватъ сйзтивата.

Ние видЪхме, какъ инстинктътъ се проявява въ осезание-
то. По-нататъкъ той се проявява, пробива си пмть и въ дРУ“
гитъ свтива въ слЪдния редъ: вкусъ, обоняние, слухъ,*зръние.

Още отъ началото на бозането дйзтето почва да прави
различия въ вкуса. То различава още въ първитъ дни
майчиното отъ кравешкото млувко, като се съпротивлява на
всъка нова храна.

По-нататъкъ опити съ малки дЪца см доказали, че щомъ
носовата нразднина се очисти отъ лиги, обонянието почва да
работи и това оЩе въ първитъ дни слЪдъ ражданието. Раз-
бира се за ясно различиена разни меризми неможе да става
дума.

Дътето се ражда глухо, но все пакъ е имало случаи,
че двца чуватъ още на втория или третия день тонове и
шумове и чувствуватъ удоволствие. Всъкиму е извтЗстно, какъ

по-нататъкъ разни тонове забавляватъ дйзцата и даже успо-
кояватъ плачещитъ. Често дъната чукатъ два прйздмета единъ
0 другъ и се наслаждаватъ отъ произвозкдания звукъ. Така
се проявява нагонътъ въ слуха.

“

Къмъ втората половина на втория мазсецъ нагона почва
да се явява въ движенията на гласнитъ връзки," устата
и езика за произвождане звукове. Къмъ викаНето“ на дъната,
което често става за удоволствие, дохажда произнасянето на
Разни звукове: ла-ла, ма, ма, нг, кх и пр., съ което дЪтето
си играе и упражнява езиковитъ си органи. Френскиятъ
дЪтски психологъ отъ нашето врйзме, Перецъ, казва, че едно

е.

НТ.
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малко момиченце, което той наблюдавалъ, изговаряло ЦЪК“
14 дена торо, торо, торо и папапи, папани отъ сутринь >

тично едва отъ 7 и 8 день слЪдъ рождението. ИЗВЪСтно ”“,
какъ дгвцата се радватъ, когато видятъ шарени или бивше”
прЪдмети и веднага посЪгатъ да ги хващатъ. Този стр;межъ къмъ блвсъка и боитъ си остава и въ по- горнитъ вън..

расти. Дивацитв даватъ голЪма часть отъ имането си
лъскави нЪща, а богатитъ дами за брилянтни украшен
Огъньтъ и свъзгкавицата са били обожавани отъ много
вашки плЩзмена “

Отъ всички тия факти съ сЪтивата можемъ да извадиГ
слъднитв заключения:

1. ВсЪко евтино има въ основата си ногани, които
турятъ въ движения. .,

2. Излишекътъ отъ силата (тЪлесната енергия) е Мн.“
ната причина на нагоннитъ или инстинктивни движения, 3";
тЪхната цЪль е упражнението на осезанието, зрйзниее";
слуха и пр. и по-послъ мисленето, чувствуването и желаниет

3. Движенията па свтивата си игра, която служи
основа на по-послйзшната пр0дуктивна дЪйность на дУБте;
Съ дЪтскитъ игри, съ сЪтивата се прЪчистватъ много 6
цдзлни движения, а другитъ се координиратъ и по-нататъ
се

подчиняватъ
на волята.

,

е съ слуха и осезанието.
б) Прояви. на инстинкта въ двигателни“; органи. Разглед,

нитъ до тукъ инстинкти иМаха за цйль самитъ движения =“

членоветъ. Сега ще видимъ нагонитъ, които иматъ за 1111?
прЪмЪстване на цйзлото тЪло, ходенето. Ако държимъ дъ.
изправено подъ мишкитъ и краката му опиратъ на пода ит
коленЪтъ ни, то веднага почва да рипа, да скача надол.
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наГОРЪ- ТЪзи движения сж инстинктивни. Когато заякнатъ

мускулна, дтлето почва скоро да овда, да пълзи и да се

изправя на краката си, което става около 20 седмица. Въ

тия движения се проявява инстинктътъ за ходене.
Истинското х0дене започва обикновенно отъ 12 до 24 мъ-

сецъ. Както за хващането съ риката, така за хеденето най-
голЪма роль играе инстинктътъ и после съзнанието, волята,
вниманието, а освънъ това нуждни сж куражъ, рЪшителность,
за да се даде на движенията направление и цЪль. Една не-

сполука при първото ходене може да го отложи за нЪколко

врЪме.
Щомъ инстинктътъ прЪодолЪе едни мкчнотии, почва да

тласка дфтето къмъ нови придобивки. Така напр., дтщата
почватъ да ХОДНТЪ по една дъска въ стаята, да скачатъ “на

единъ кракъ и т. н. пр0дължаватъ да се движатъ по пжтя
на развоя къмъ съвършенство. ТЪ скачатъ отъ високо, прв-
скачатъ прЪдмети, трапове, вадички, надтичватъ се, катерятъ
се по маси, прозорци, по дървета и т. н. Съ всичко това

дЪтето експериментира съ своитъ двигателни органи
по потика на инстинкта.

Слвдъ това обаче дЪтето почва да прЪнася двигателната
си сила и на други прЪдмети. То почва да къса книжки,
цвтзтя и даже животни (настъкоми, пилета и пр.) понеже още
неможе да прави разлика между живи твари и неодушевени
првдмети, По такъвъ начинъ у него се явява прЪдстава
за анализа: дЪтето вижда првдмета външно, иска да види
и ((вжтрЪ» какво има. Ако то не се нагледна и ркководи
при играта, този нагонъ може да се пргЪобърне въ нагонъ
за разрушение. Нагонътъ за разлагане се развива при
момчета по-рано, отколкото при момичета.

Синтетичниятъ (за събиране) нагонъ почва да се
явява още отъ 18-тия мйзсецъ. ДЪтето почва да събира
дръвца, камъни, хвърля върху единъ купъ птзсъкъ, пръсть
И др. нтзща съ упоритость и постоянство, които очудватъ
възрастния. Всичко това причинява на дЪтето твърдъ голЪмо
удоволствие, понеже то вижда тукъ проява на собственната
си сила, че върши ((голГЪми работи».

Когато дЪтето събира всичко, което го интересува, то
проявява нагона си за събиране, за богатство, за собствен-
ность. Инстинктитъ за събиране се проявяватъ и у животнитъ.
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Доказателство за това ни даватъ мишкИТЪ, лисицата и „животни. Въ туй отношение този инстинктъ при дЪцата 57

намира въ примитивна степень. Ако надникнемъ въ ще,;
на малкото момченце или въ масичката на момиченцето, и,
ще видимъ голЪмъ запасъ отъ най-разнообразни пръдмет
Момченцето ще прЪдпочита напр., шарени камъчета, а м„
миченцето цвЪтя и изрЪзки отъ платове за кукли. ”"

Нагонътъ за събиране може дасе прЪбърштвърдъ лесно въ кражба и да породи лъжата авг,се изостави безъ раков0дство.
*".-Нагонътъ за подражание се развива ОТЪ нагон!“за събиране къмъ началото на втората г0дина. По приШзра

по-възрастнитъ дйтето хвърля камъни, трупа разни прЪДмет
едно върху друго и когато натрупанилтъ пъсъкъ заприлич?на хълмче, нареденитъ кубчета напомнятъ малка кмщич”
радостьта на майстора е безгранична.

Момиченцата си правнтъ куклички, съ които се разг
варнтъ по цЪли часове. Селскитъ дъца си правлтъ кошараотъ пЪсъкъ или пръсть, вкарватъ въ тъхъ овци отъ камъчет]
изкарватъ ги на паша, чакатъ ги по 2-3 минути, и когат,
овцитъ се напасатъ, пакъ ги затварятъ и поставятъ куче от
дълго камъче да ги пази. Други пъкъ вознтъ съ км,].снопи или дърва. ,

Подражанието има голйзмо значение за душевния разво-ДЪцата се учатъ като п0дражаватъ на други?"Така, напр., тъ си образуватъ първия езикъ като п0драшава ,;

звука на животнитъ (кучето за дътето се казва вау-вау"ДЪцата подражаватъ и на своитъ по-възрастни другарчет.въ всичко: и въ доброто и въ лошото (съ какъвто се събегрешъ, такъвъ ще станешъ). Въ подражанието дЪцата ками.
ратъ голЪмо удоволствие.! тв често обичатъ да нап0добяват1
говора, ХОденето и др. дъйствин на хората.

.

Подражанието е външно и вмтрЪшно. При вън.
шното ПОДражание само се нап0доблва првдмета или има
нието, а при вктрйшното се прдвгкивлва внтрйзшно това, кост,.се извършва. Едно 10-годишно момче гледало за пръвъ пп
прЪдставление въ театра икато ВИДЪло актьоритъ въ ролитна войници извикало на офицерина, че артилерията не би
разположена правилно. Смщо така двама селени, като Ви”-;:
дЪли„убийство на сцената, напустнали театъра, за да не

”1

х (.
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пишатъ за свидЪтели и да ги влачатъ по скдилищата. дъ-
тето и селенитв си прваъиввги сценитъ в и трйзшн о. Външно

подражание ни прЪдставлява рисуването.
Натонътъ за съревнование и борба се развива

непосрЪдно съ подражанието. Двцата се надпръварватъ въ

събиране на шарени хартийки, насвкоми, цввтя, марки и пр.

При игритв на свобОДа тъ се надтичватъ, надпрЪварватъ се

въ хвърляне, въ разни гимнастически движения и др. дйзтски

изкуства. Особенно интересенъ е стремежътъ за хвърляне
прЪдмети, които въ дадения случай прсвдставляватъ единъ
видъ оръжия. По наблюденията на Прайера хвърлянето се

развива отъ 24 до 47 седмица и то отъ падането на празд-
метитв. Двтето почва да хвърля най-напртщъ надолу и това
го забавлява твърдв много, послъ въ хоризонтално положе-
ние и най-сетнв нагоръ. Когато нЪмскиятъ поетъ Гете като

дтте хвърлилъ каничката съ чашката си прЪзъ прозореца,
той се е радвалъ твърдъ много, че схдоветсв си се строши-
ли “така весело».

Итритв съ топка, които са придружени съ хвърляне и

хващане на движещи се тгЪла, см трудно, но пръъвъзх0дно
занимание за дЪцата. При тйзхъ дйзцата упражняватъ връз-
нието, управлението и координацията на движенията.

Нагонътъ за свобода се явява твърдв рано въ

дЪцата. Още първитъ съпротивления на кърмачетата, когато
ги повиватъ въ пелени, см признаци на сво60дата. По-иа-
татъкъ извЪстно е, какъ дЪцата се стремятъ всичко сами да

извършватъ и не позволяватъ да имъ се мЪснтъ други. При
игритт. навсЪкмдъ изтъква егоизъмътъ на дйзтето; то иска
всичко за себе да задържи и всичко за него да се върши.
Инстинктътъ за свобода може лесно да прувмине въ инстинктъ
за тиранизиране другитъ, ако не се развива подъ добро
ркководство.

Социалнитъ инстинкти са едни отъ най-важнитъ
за възпитанието, понеже върху тЪхъ се съзизкдатъ нравствен-
нитъ чувства, привички и воля. Още като бозайниче дЪтето

чувствува страхъ, когато го остави майка му само. По-послъ
то се стреми да се събира съ други хора, а особенно връст-
ници. Социалнитъ инстинкти се развиватъ най-мното чрйззъ
другарството при игритв. Колкото повече се събира дйзтето
СЪ другарчета, толкова повече се принуждава то да се от-



 

   

     

  

   

     

     

      
   

   

 

казва отъ собственната си воля и да се подчинява на волята
другаритъ си. При игритъ се нареждатъ правила, които на..;помнятъ законитъ на общество или държава. Като привикват“да се ПОДчинява на тия правила, дтътето става социялно са...щество. Колкото дтзтската игра става по-обща между нъколкоатдъца, толкова повече дътето се запознава съ душевнитъ ндтЪлесни способности на своитъ другари и се учи да ги цЪни, “

обича и пази. Неговитъ социални недостатъци се изглазкдатъ,
чрсвзъ надпрЪварване съ другитъ.

Г. ПВДЗГОГИЧВСНО Значение И възпитание на нагонитъ.
Нагоиитт, ималъ основно значение за възпитанието на-волята, както и цЪлокунното душевно развитие. Достоинствон"ито на човлвка се състои въ неговитъ длвла, а пъкъ съзнател-Знитъ дЪла (волеви иостнпни) си се развили тепърва отъ ин-,

стинктивнитъ постъпки, които си несъзнателни, но цЪлесъоЪбразни, отговарящи на нуждитъ на индивида да се хрании движи, да поцражава, да се събира съ подобни.?"нему и пр. и пр.
Инстинктитв си пробиватъ най първо пнть въ присподсоблението (акоМОДацията) на етиката, които се изострятъ-и усъвършенствуватъ. Понататъкъ тъ се проявяватъ въ модторнитв органи и спомагатъ за тЪхния развой. Играта съ „,

моторнитъ органи е едно естественно самообучение, което:,-спомага за образуване на вниманието, рЪшителностьта и са:-%мостойностьта. Съ това обучение чръзъ природата, дГЪтето сн.,задава все но-трудии задачи, разрЪшава ги съ голЪма енергия,;вь,трудъ и постоянство и получава голЪмо удоволствие и лю-д“бовь къмъ работата. Майката прир0да обучава възъдеоснова на инстинктитъ въ училището на игритъ.Учители и възпитатели трлвбва да вникнатъ по-дълбоно въ ек- „спериментирането съ собственнитъ на дЪцата двигателни апара- 4.

ти, зада бндатъ тЪхнитъ иврки но-природосъобразнииуспЪшни. ”:

Нагонътъ на евтината има за цЪль да дава потика да се;
възприема външния свЪтъ, а нагонътъ на двигателнитъ ана-.рати кара тия нослнднитъ да въздййствуватъ на вънШния свЪтъ. :

При възпитанието на инстинктитъ учители и възпитатели
трвбва да се съобразяватъ съ сллвднитъ точки: .

1. Всички инстинкти трЪбва да се развиватъ харМО- .нично,» защото всички безъ исключение, спомагатъ за. тъч;
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лесното и душевно развитие, ако се възпитаватъ и цЪлесъо-
бразно изправятъ.

2. Инстинктътъ за храна трЪбва редовно да се удо-
влетворява, за да не се прЪобърне въ лакомство, или
пъкъ да се поврЪди здравието отъ липса на храна.

5. Инстинктътъ за движение и дгЪйность, който се
явява въ пълната си форма при дЪтскитъ игри, е силно
срЪдство за физическото (като усилва телвснитъ органи)
и душевно възпитание (като развива евтината, изостря
вниманието, разсъдъка и пр.) и затова трЪбва да се поддър-
жа. Желанието на дЪцата да играятъ трЪбва да се удовле-
творява, като имъ се устрояватъ най-разнообразни игри за
развитие на разнообразна дЪйность.

4. Игритъ на борба, скачане, тичане, хвър-
ляне, и пр., които най-много прЪдполагатъ излишекъ отъ
енергия, трЪбва да се държатъ въ рамки, защото много лес-
но могатъ да се развиятъ въ лоши пръстмпнически напра-
вления. тъ трйзбва да се направляватъ къмъ нравственни дъ-
да и къмъ събиране на знания прЪди още да са се усилили.

б. Нагонътъ за събиране (собственность) и за
съревнование иматъ твърдъ голйзмо значение за инте-
лектуалния развой, като естественъ стремежъ за постигане
пЪли и затова трйзбва да се турятъ още отъ рано въ рам-
китъ на възпитанието; въ противенъ случай тъ могатъ да се
пръвобърнатъ въ скжперничество и егоизмъ и да осуетятъ
нравственното възпитание.

Събирането спомага за образуване първитъ
числови прЪдстави на дЪцата и, слЪдователно, ще улес-
ни обучението по смйзтане. ОсвЪнъ това, ако то се првобър-
не въ инстинктъ за ловъ, спомага за събиране нови познания,
като изостря наблюдателностьта.

6. Игритъ съ другари са, основата за развоя на со-
циал ното съзнание у дъната и затова трЪбва да се под-
държатъ. Най-голвма шина за дЪтето е да му се забрани да
играе съ другари. Социалниятъ нагонъ, проявенъ въ дРУгар-
ски игри, е основата на нравственното и гражданско възпи-
тание, защото тукъ за пръвъ пнтъ дЪтето се учи да зачита
твлеснитъ и душевни качества на другитъ, да ги обича и да
се жертвува за тЪхъ. Невъзпитаване на тоя нагонъ може да
се првобърне въ тирания.



    

    

   

    

    

   
  

   

     

   

7. Нагонътъ за пораждание има голдвма важност.!
за усвояване човвшкитв умственни придобивки ВЪ всички
прояви на живота Безъ този нагонъ всвки човйкъ трябват!
наново самъ да прави откритията, които нашитъ првдходнпцц
си направили въ областьта на знанието и моженето. А това
би било абсолютно невъзможно и тогава не можеше да ста-”"
ва дума за културенъ прогресъ, за какъвто историята ни учи...

При педражанието ние виждаме у двтето таланти
дарби и се 1рижимъ за тъжното възпитание. На дтщата

трвбвай:да се дава да п0дражаватъ доброто и полезното и да
забранява врвдното и лошото.

.

8. Нагопътъ за външно подражание се проям
таява особенно въ паподобяването на првдмети и явления. Ето!-
защо трвбва да се рнководятъ дГЪцата да рисуватъ првдме-Т
читв и да правятъ опити съ явленията. ..

9 П0дражанието спомага за образуване езика
у двцата. Езикътъ се учи чрвзь недражание на възрастнигв.

10. ВятрЪшното п0дражание спомага за развоя нае-,

естетическото чувство (за хубавото) както и за нравственното
възпитание. Дъггето почва да съчувствува, когато може :д;-
пргвживвва вмтргвшно чуждитъ радости или малки. Дъната
тръбна да се въвеждатъ въ положението на други, за да могат .„
да го првживувятъ. Това е по-хубаво отъ разказване приказд
ни и басни. На дъната трвбва да се дава възможность да
си даватъ двтски првдставления, за да могатъ да излагаттг
и наподобяватъ чужди двла. Така тт, тце обръщатъ послв?
по-голвмо внимание за събирането ясни и пълни нагледи

"» природата и обществото.

 

“(
:

в. сложни душввни “линия.
11. Интелектъ (познание, умъ).

9412. Првдетава.
а. “Сжщина.

Когато гледаме боя, картина или. другъ. пртздметъ, 1501
гато слушаме тонъ, шумъ или нвкоя мелодия, у насъ “*

.

образуватъ усйзщания и перцепт,и т. е. ние усвщаме т..
.!“
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дразнението и го схващаме като причина на даденото пси-
хично прЪзкивЪване. Усйзщането, като душевенъ нроцесъ, не
е изчезнало безслдздно. То е оставило въ централнитъцмозъч-
ни клЪтки слсЪди въ видъ на молекулярни измЪненин, които
не си ни точно познати. Ако се раздразни повторно мозъч-
нил ценътъ, въ който е станалъ първинтъ процесъ (усйзща-
нието), молекулнрнитъ измЪненил, слъздитъ, произвеждатъ пакъ
сищил процесъ (първото. усЪщане). Това повторно ставане
на усъщането може да се възбуди и внтрЪшно, не-чръзъ
съотвтвтното стативо. Напр. Нръвьта съ своя съставъ може
да разразни центъра и той ще възпроизведе своя психиченъ
процесъ. Или пъкъ когато чуемъ звонъ, усйзщанието, което
става въ слуховия центъръ, се нрйзнася по меакдуцентреннитъ
(асоциационни) връзки въ зрителния центъръ и произвежда
тамъ зрителното усЪщане за формата и шара на звона, безъ
окото да е взело участие.

Такова повторно ставане на усйзщането и
перцепта, слЪдъ като нрЪСтане да дЪйствува
ствтивото, се нарича прЪдстава.

Пртвдставата е психиченъ процесъ, както и усЪщането,
но се различава отъ него по това, че се явява само вслйзд-
ствие на оставенитъ отъ устзщането слъди, а не по сЪтивенъ
пнть, както е получено усЪщането. ОсвЪнъ това правдставата
е вствкога по-слабъ душевенъ процесъ, отколкото съотвЪтното
усЪщане и съ течение на врЪмето ослабява до изчезване.
Малкото дъггенце е вид!;ло вчера за пръвв пнть маймуна
(усвщане, перцептъ), днесь то си прйздставя, вижда въ ума
си маймуната (прЪдстава), а с.гВдъ пЪколкщврЪме всичко ще
забрави. Отначало то ще има смътна прЪдСтава за маймуна-
та, които послъ ще изчезне.

б. Двление на прЪдставитЪ.

ПрЪди всичко прйздставитъ иматъ смщитъ свойства, ка-
квито иматъ и усЪщанията, отъ които тъ си произлЪзли :

съдържание, сила, врЪме, емоционаленъ тонъ и
волево свойство.

По съдържанието си прЪдставитъ биватъ едно-
р0дни (червено и зелено) и разнородни или диспа-
р а т н и (червено и топло).



 

    

  

    

  

    

По силата си прЪдставитъ се дЪлятъ на силни и”
слаби. Колкото по-силно е било устащането, толкова и него-“
вата пргвдстава :бива по--силна. ОсвЪнъ това прСЪдставата бива;
по- силна, когато процесътъ на усъщането е п0дновенъ скоро. ,-

Тр аен ето на пртщставата зависи главно отъ нейната сила и”
емоцион. тонъ. Но-силнитъ както и ония които пройзвелкдатъ
силни и приятни ч вства, траятъ по-дълго врЪме и обратно.

Емоционалниятъ или чувственъ тонъ на прът?“
ставата е скщннтъ, както при устпцането; само че той се"
измВнява вече спорЪдъ цЪлокупното душевно настроение. Ако “.-

усВщането е било приятно, днесь неговото п0дновяване спо-”
регь настроението ни може да ни причини неприятность и?
обратно. Воле в ото свойство на првдставата съ състои въ...
нейната тенденция да се прояви въ мускулни движения. При-С;
м))ръ: Длвугсто е вкусило за пръвъ пкть вчера ябълка. Днесь”;си спомня за ябълкитъ въ кошничката въ другата стая (прЪд- .

ставата за вкуса и формата на ябълката възбужда движени-ята) и то отива при ябълкитъ. “

Независимо отъ всички тия свойства, които иматъ и.”
усвщанинта, првдставитъ се дЪлятъ на: прости и сложни“-
(като перцептитЪ), индивидуални (конкретни) и общи-„
(абстрактни)

„-Проста е првдставата, когато тя е възпроизведена отъ“;
слВдитв на усЪщане или простъ перцепт:ъ прЪдстава за:
червено, (10, те, сладко, топло и пр. Сложната прЪдстава
е образувана отъ сложни перцепги ПРИМГЪРЪ: ябълка, чело-3
вЪкъ, буди, книга. “

ИндивидуаЛна (конкретна) е прЪдставата, когато е ;

образувана отъ единъ даденъ (конкретенъ) прЪдметъ или явле-
ние. ПримЪръ: человвкъ, сввткавица, радость и пр. Общата »

првдстава се образува отъ сливането на много едн ор0дни
представи въ едно. ПримЪръ: Когато наблюдаваме лицата въ
нашата градина ние получаваме прЪдстава за дадената липа “

(ИНДИВидъ), но щомъ разгледаме много липи, тогава ние за-.-
помняме само сищественитъ бъзлъзи на лицата, а случайнитЪ-
изпущаме и си абразуваме прЪдстава (понятие) за лицата
изобщо. Когато человВкъ говори за нъщо и спомене думата ?.

липа, то не си нрЪдставлява вече нито една липа, която “

е виждалъ, той абстрахира (отвлича се) отъ всички сж-
ЩеСТВуващи липи. И това е необХ0димо за економия на,
мисленето.

,
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ОсвЪнъ разгледанитъ дотукъ прЪдстави, има още и та-

кива, които не си непосрйздни слъди отъ усъщания, а се

ограничаватъ (ограждатъ) отъ тЪхъ или ттвхнитъ прЪдстави.
Тъ см: ПрЪдстава за пространство и пргвдстава за врЪме.

1. ПрЪдстава за пространство.
а) Смщина. Когато пипаме или гледаме двъ точки, пие

получаваме двъ усГЪщания. Раздразненията на тия усЪщапия
се намиратъ на растояние, което не „се схваща отъ насъ
направо. като раздразнение чрЪзъ никакво сЪтиво, а се-

образува отъ двйзтъ зрителни или осезателни усвщапия, като
праздстава, за пространство. Праздстава за пространство се
получава не отъ специални раздразнения, а отъ поредъка на
конкретни прЪдстави. За да се образува пространственна
прЪдстава, необходими са най-малко двъ усЪщания и то или
зрителни или осезателни. Обикновенно тия два вида усвща-
ния взематъ еднакво и едноврЪменно участие при образуване
праздстава за врйзме. Пр.: когато пипаме съ затворени очи нв-
кой прЪдметъ, у насъ се явяватъ и зрит. и прЪдстави за.

формата на пръдмета.
Двйзтъ усйзщания или прувдстави, отъ които най-малко се

образува пространственната прЪдстава, се наричатъ гранични.
Но тия послЪднитъ могатъ да бмдатъ и повече Примйзръ:
когато схващаме формата на квадратна плоскость въ про-
странството, ние фиксиране, перцепираме точкитъ по край-
питъ линии една по една съ око или рмка. Ако пъкъ си
пръдставляваме въ ума пространството, тотава ние локал и-
зирам е отдйзлнитъ прйздстави за точкитъ (вж. % 8 г. 2 и 6).

Нлвкои пръдполагатъ, че прЪдстава за пространство се-

възприема направо отъ евтината, като отъ наслЪдството да-
дена способность (нативизъмъ), но по-вйзрното е, че тя се
образува тепърва слЪдъ раждането отъ опитъ (емпиризъмъ).
Послт>днята теория е облагородена въ смисъль, че все пакъ.
идвщо прилобито отъ опита се праздава по наслдвдство7 кое-
то улеснява развоя на пространственнитъ првцстави у дЪте-
то (генетична теория за простран. прЪдстави).

б). ИзмЪрване на пространството.. Пространството има глав-
но три измтзрения, независимо отъ положението на су-
бекта къмъ него; и всЪко измврение се проявява въ двт»
диаметрални противоположни направления. По отношение къмъ
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  субекта различаваме: горъ и долу, лЪво и дЪсно, насамъ и-

нататъкъ (пргвдстава за дълбочина или далечина). ИЗМЪрване-г
то става съ зръгшето и пипането, като се сравнява една вед
личина. взета за единица съ друга. ,

Освънъ зрителнитъ и опипни за измерване простран-"
ството вземачъ участие и мускулнитв усЪщанин (5 8 г. 1..)
Така растолнието може да се измЪрва и съ затворени очи -

само съ крачки. По-нататъкъ голъмо значение за субектив- д

ното измЪрване има опитътъ (практиката). Овчарьтъ измйзрва
по-точно, отколкото обущарьтъ, който стои все на едно мв-

1]сто. Като сме привикнали да гледаме единъ прЪдметъ от- .,

близо, на опрЪдЪлено растолние, на далечно растонние той ?

ще ни се ВИДИ по-малъкъ. Онщо така спомагатъ за окомйзрад:
освЪтлението и засгвнчването.

2. ПрЪдстава за врЪме
а) Смщина Когато человЪкъ върви по пнтн, той срЪща -“

разни хора и получава разни нагледи: вижда, каща, конь, #

кола, человъкъ; чува шумъ, кучешки лай, плачь на дЪца,
говоръ на хора и пр. Двт, непосрлвдно едно слсЪдъ друго пръ- :
живени усЪщанин образуватъ пръвдстава „за връме. И тукъ
имаме гранични или цилъ редъ отъ усЪщанин или пръдстави, :"
които заграждатъ или изпълватъ кръчмето. Но за- образуване"
врЪме нушдни са най-малко двъ психични прЪзкивЪванин, .,

рзстолниего между които е срокътъ на врЪмето. Всички прЪд-
-

стави наредени въ връмето заематъ опрЪдЪлени мЪста, за
“

които скществуватъ понятията: сега, минало, ще биде."-
За образуване врвмето найтолЪмо участие взематъ слу-хътъ, а послъ врвнието и осезанието съ всички мускулни и.“

органни усЪщанил. Обонянието и вкусътъ иматъ твърдъ второ- !
степенно значение за схващане врЪмето. ПримЪръ: Когато се
нахрани и огладнуве, человЪкъ прЪгкивЪва двъ психични съ-

!стоннил (органни усвщанил), които образуватъ прЪдставатаза изтеклото врЪме. Нато виждаме день и нощь (зрит. усъ-
.

щания), също така се получава врйзме.
“

б.) ИзмЪрвапе на врЪмето. Субективно врйзмето са измсЪрва"съ усЪщанил и перцепти отъ разнитъ активни области. Ос-
новно значение тукъ иматъ органнитъ усЪщанил. Нашинтъ
организмъ е единъ видъ часовникъ, който ни показва тече-
нието на кръчмето. Ако человъкъ е затворенъ въ тъмна стая

,
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и изолиранъ отъ външни раздразнения (топлина, свЪтлина,
шумъ) той все пакъ ще познае течението на врйзмето отъ
състоянието на организма си. Кръвообръщението, храносми-
лането, изхарчването на психофизичната енергия (умората)
и всички други душевни и ттзлесни процеси оставятъ въ
съзнанието отпечатъкъ, който съотвЪтствува на стртзлката на
часовника. Ако человвкъ се нахрани съ мкчносмилаема храна
той ще оцйзнява врйзмето малко (органическиятъ му часовникъ
ще закъснгве) и обратно. За празенъ стомахъ врЪмето тече
много бавно.

Обективно врЪмето се измврва съ часовници: минута,
часъ, день и пр. На изкуственния часовникъ съотвЪтствуватъ
годишнитъ врйзмена: день, нощь; пролйзтъ, лгЪто, есень, зима.

Субективното измйзрване на кръчмето не можеда
биде всврно. То се обуславя главно отъ психичното състояние
и възрастьта. Така. напр., ако человЪкъ се умори или 6133-

дЪйствува, врЪмето му се струва голувмо. ((День-година»,
казва народната пословица за безработенъ день и скука.
Освгвнъ това приятно прйзкараното врЪме се вигкна по-малко,
отколкото вртзмето, прЪкарано въ мкка или очакване. Ако
на ученицитв обучението биде приятно, то часътъ се вижда
малъкъ, ако пъкъ тъ скучаятъ и очакватъ да удари звонътъ,
часътъ става по-голйзмъ.

3. Педагогичесно значение на првдставитв за врЪме и

пространство.

ПрЪдставитЪ за връме и пространство са основни форми
на нашитъ знания. Всичко, което человЪкъ получава прваъ
евтивата си, се намира въ врЪмето (кога?) и пространството
(гдв?) Тия прЪдстави се развиватъ у дтщата по-късно отъ
обикновеннитъ и то“ вргвменнитъ по-късно, отколкото про-
странственнитсв. Изввстно е, какъ двца, които са доста на-
првднали въ говора, бъркатъ ((вчера» съ кутрт)» и ((днесь»
(чутръ играхъ», “вчера ще купя» и пр.)

За развитието на пространственни прйзстави спомагатъ
най-много: геометрията, рнчната работа, естествовЪдениего,
гимнастиката и смувтането за пространственни, а пйзнието,
смуьтането, историята, гимнастиката и естествовгвденето -- за
врвмето. При игннието всйзки два тона образуватъ границитъ
На откъслекъ отъ врЪме и ухото привиква на периодични



 

 

 
   
  
   
  
  

    
    
   

  
  

       
    
    

    
    

психични прЪживЪвания. 1еометрията пъкъ като разгледад
формитъ на пространственнитъ величини образува прЩстави а
за пространството.

Като абстрактни прЪдстави кръчмето и пространствот“
мкчно могатъ да се схващатъ отъ дъщата въ основното учи..лище и затова учигельтъ трйзбва да обърне особено внимание?на твхъ. За пространственнитв пръъдстави учительтъ тръбна...
да кара дъната да наблюдаватъ првдметитъ въ прироцата да.-]-ги наподобяватл съ моде1иране и рисуване, да мЪрягъ раситояния съ крачки, съ око, линеали и пр. Тои трвбва да ги

..

извежда по--често въ окошостьга и да имъ дава
възможностада наблюдаватъ б1изки и далечни мвстности.

ОсвЪнъ това на дъната трЪбва да се обръща внима-
нието върху повтарящитъ се исторически събития, а 0004
бенно ония отъ неговото врЪме, като но--блиски и носят. да.
се рамзгтеждатъ поотда1ечени събития отъ миналото. Канта.“
за врвмего, така и за пространството трЪбва да се прЪдстад
вятъ на дЪцата явленията или прЪдметитв, които ги изкълч-
ватъ, тртЪбва дЪцата да се упнтватъ да прйгкивйъятъ пси-:хично тия съдържания. ДЪцата немогатъ да разбератъ какво
идвщо е минута съ просто описание. Но ако го накараме да“
брои до 60 съ извъстна бързина нъколко пати, тогава тн
вече разбира врйзмето 1 минута съ броенето до 60. Ака,
искаме да образуване прЪдстава за врймето на пролЪтьта, ще“
трБбва да си послужимъ съ впечатленията, които дЪтето е п0ч
лучава1о прваъ това врйме: по-топли дни, топене на снЪга,
зетена ”грЪВа и т.н. ”.

Отъ врЪменнитв и пространственнитъ прйдстави се обра“-
зуватъ и пръдставитъ за числа. ПрЪдставата за числа“;
се развива пакъ отъ усЪщания и нагледи и то слЪдъ
тЪхното нареждане едно до друго или едно слйздъ.
друго. Ако дътето получи нагледъ отъ една ябълка и пос- :
.11; още отъ една, то ще изрази тяхното число, като изговори
два пъти едно и сащо название “ябълкаж За числовата[
пръштава ((двв» не съществува специялно раздразнение, единъ -

наГ1,е1ъ както и за врЪменната првдстава день не скществувасамо единъ наг.,1едъ а най-малко два: сввтлина (сутрИНЪ).
и.тъмнина (вечерь). На послвдователность отъ

зритеЛНИТ%нагледи свйзгшна и тъмнина казватъ день или нощь, а на
((ябълка» и кябЪ1ка» се дава специялно название едв%” *.

„л
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Числовитъ прЪдстави се развиватъ отъ нагледи, затова и шах-

ното усвояване отъ дЪцата ще трЪбва да става възъ основа
на нагледи. Има нар0ди на ниска културна степень, които

броятъ като пипатъ съ показалеца си еднор0дни прЪдмети
единъ по единъ. Напр. Ако искатъ да кашатъ петь крави,
тт, показватъ съ показалеца на дЪсната рмка пръститъ на
левата, отъ малкия до палеца. Искатъ ли да казкатъ З, тъ
похващатъ срЪдния или отъ малкия до срЪдния пръсть, както
би направилъ ндемъ человйзкъ, безъ да изговарятъ нЪкакво
число. Оттукъ се вижда ясно, че първоначалното броене е

ставало съ нагледи, а отъ това слЪдва, че и образуването
на числови прЪдстави у дбзцата ще трЪбва да става съ по-
мощьта на нагледи.

в. Общо и педагогическо значение на прЪдставитЪ.

Прйздставитъ са основата, върху която се гради опитътъ
на човйзка. Външниятъ свЪтъ, като ни дава усгвщания и пер-
цепти, образува слйзди въ нашия мозъкъ, които ни даватъ
възможность да го пртнкивъваме и безъ неговото въздЪйствие
на нашитъ евтива. Ако това не ставаше така, нашиятъ ду-
шевенъ :.кивотъ щйзше да започва и свършва само “съ усЪща-
нията и щйзше да прилича на огледало, което отражава пт)-
Щата, до като тъ са прЪдъ него. Безъ пръдставитъ ние не
бихме ималиникакво минало и никаква история.

ПрЪдставитъ не се образуватъ у насъ заведнъгкъ, а по-
степенно. Когато получимъ за пръвъ пнть нагледъ за нЪкой
пръдметъ, обикновенно този нагледъ не бива пъленъ, нито
ясенъ, а слъздователно и неговата прЪдстава ще бъде непъл-
на и неясна. Отъ нъколко перцепирания на прЪдметитъ
и явленията, прЪдставитъ за тъгхъ се допълнятъ и разясняватъ.

ДЪцата се явяватъ първоначално въ училището съ не-
пълни и неясни прГЪдстави. ИзвЪстно е, че ддзцата са по-
върхностни и перцепиратъ нЪщата безъ трайно наблюдаване;
тъ възприематъ онова, което имъ е произвйзло по-силно впе-
чатление. Задача на учителя е да изучи наличностьта и
състоянието на дЪтскитъ прЪдстави и да ги разясни, допълни
И разшири. Учительтъ може да стори това чрйззъ разни бе-
СЪДИ, при дЪтскитъ игри, съ бесЪди въ началото на всйзки
часъ на обучението и пр. За дГЪтскитъ прйздстави ние ще
заключаваме отъ говора и дЪлата, като начини за изра-

Д-ръ П. Цоневъ. - Педагогическа психология. 7
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знваце. За състоянието на дтзтскитъ прйдстави учительтъ
тръбва да си води дневници (индивидуални листове), т. е
трЪбва да празнисва отъ дЪтскил мозъкъ на книга, за- .“.
щото самъ не може да помни всичко. Въ тази книга той
ще напише най-първо въ категории споредъ сЪтивнитЪ.„добласти и учебнитъ прЪдмети всички или само основнитъ
прЪдстави, съ които дЪтето е дошло въ училището, а послт.
съ течение на обучението ще притуря всичко, което то е при-
добивало въ училището, у дома, отъ другаритъ си и случай-но отъ другадъ. Всичко това е необходимо, за да се ВИДИ

:

въ всъко врЪме, каквоьзнае дЪтето, отдъ го е научило, кога, ":":

какъ и пр. и какво ново ще трЪбва да му се даде споредъ”
нуждитъ на живота, цЪльта на възпитанието и най-сетят;
споредъ възрастьта и схващателната му способность.

9 13.21 Възникна.
а. ПослЪдовность на душевнитъ процесси.

Всички душевни процеси, които человЪкъ е прЪшивгЪлъ,
не ставатъ едновръменно въ даденъ моментъ. Ако гле-
даме нЪкои прЪдметъ, въ нашето око ще се изобразяватъ въ
даденъ моментъ нсвколко негови части, но ние ще виждаме

:

само една или ограничено число. Ако си затвориш. очитту,
у насъ ще се понвнтъ прЪдстави за други нйзща една по-
диръ друга по извЪстна връзка. Примйзръ: человвкъ чува,;мел,один спомня си мъстото, дЪто л чулъ за пръвь пнть, „,принтелитъ, съ които е слушалъ пЪсеньта, единъ отъ тйхъ]
е вече починалъ отъ охтика, учительтъ ни говори, какъ да,:
си пазимъ здравието и т. н. Оттукъ се вишда, какъ че- ?

товЪкъ като се остави на амислитЪ» си прЪживЪва най-
разнообразни првдстави, чувства и настроения. Но все пакъ.
тил душевни процеси се изреждатъ въ извЪстна послЪдов-ность по извЪстни психични закони, които ще видимъ по-

,

нататъкъ. -
.

б. Сжщина на съзнанието.
1”

ПроцесИТЪ, които се изреждатъ въ мозъка и се съзтуд-„ватъ, не се намиратъ въ безпоредъкъ, а са свързани,к ”-
по послЪдовность така и по еднОврЪменность. И тъзив
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си има физиологична основа въ асоциационнитъ връзки. Ду-
шевнитъ явления, които ставатъ въ даденъ моментъ у насъ,
образуватъ възеля между досегашнитъ психични прЪживЪва-
ния и бъдещитъ. Оттукъ се низкда, че този възелъ излиза
изъ момента и свързва миналото съ бидещето, т. е. въ всички
моментъ душевни процеси чезнатъ и се зараждатъ, заиочватъ
да ставатъ Душевнитъ явления, които ставатъ въ
даденъ моментъ у насъ и служатъ като връзка

.между миналитъ и бмдещи психични прфгкивсЪ-
вания, образуватъ съзнанието у човЪка. П0дъ ду-
мата съзнание не трЪбва да се разбира нЪщо отдЪлно отъ
душевнитъ явления, елементитъ на които ние разгледахме
досега, а само тфхната връзка, посрЪдствомъ която тъ образу-
ватъ едно цйзло. Когато въ даденъ моментъ у насъ ставатъ пси-
хични процеси, ние съз наваме; ако пъкъ человЪкъ е тежко

" боленъ или спи, той не съзнава или полусъзнава. Това съзна-
ние се казва индивидуално, лично, за разлика отъ народно
съзнание, съзнание на общество, класа и пр. Въ послЪднитъ
случаи се ПОДразбира обща връзка въ психичнитъ прашки-
вЪвания на единъ нар0дъ, общество и пр.

В. ФИЗИОЛОГИЧНЗ. основа на СЪЗНЗНИВТО.

Съзнанието не е нищо друго:“ освъзнъ външна форма на
душевнитъ процеси въобще. Ако разгледаме душевнитъ про-
цеси при нагледитЪ: момче, хвърля, камъкъ, куче, лай, хапе,
болка, които могатъ да се явятъ въ съзнанието ни въ този
редъ единъ с.гЪдъ другъ, ние ще видимъ, че тъ ставатъ въ
мозъка въ разни центрове и се съобщаватъ чрГЪзъ асоциацион-
ни връзки, или прости осеви израстъци на нервнитъ клтътки въ
сивото ввщество. Психофизичната енергия се изхарчва въ да-
денъ моментъ въ една мозъчна область, а въ друга се току-
Що появява. Повръзкдането на нЪкои части отъ сивата кора
на главния мозъкъ, докарва прфкъсване връзката на мислитъ
(съзнанието) Оттукъ се вижда, че изчезналитъ психични
явления са били членове на наниза отъ прЪдстави. И
така ходътъ на съзнанието въ неговото физиологично освфт-

дение може да се уподоби на водна „повърхността, въ която
се явяватъ сапунени мехури въ разни точки (мозъчни
Центрове) едно слйздъ друго и непрЪкъснато при нормално
състояние. Ако си прйздставимъ появяването и изчезването
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на мбзхуритт, за мигъ спрЪно, ние ще видимъ, че въ една"
точка мътхура е на изчезване, въ друга - току-що започ-
налъ да се явява, въ третя мехурътъ е въ пълната си форд”ма и т. н. МЪхуритъ прътдставляватъ душевнитъ процеси,и
мЪстата - мозъчнитъ центрове, а водата - мозъка.

г. Степень на съзнанието.
Когато человйзкъ се събуди отъ сънь той още не е на.,

“,

пълно квъ себе си», т. е. не достига веднага пълно съзна-д?ние. СлБдъ малко душевнитъ процеси, които ставатъ въ-
съзнанието му биватъ по-силни, по-будни. Крайнитъ граници на ;
тази постепенность въ силата на произходящитъ душевни Е"явления са безсъзнателность и пълно съзнание. Най-долни“!
степень на съзнанието си сЪньтъ и патолОгичнитъ състояния;
ОсвЪнъ това при постоянното ставане и изчезване на д???шевнитъ явления, послЪднитъ достигатъ пълна съзнателност
и безсъзнателность. П0дъ думата безсъзнателность трЪбва да..-се разбира не нЪкаква нова область на съзнанието, а прост-8547че дадени процеси са оставили слЪди въ мозъка и мога »:
да станатъ пакъ за напръдъ. Съзнателность пъкъ означав.--.
че душевниятъ процесъ става, и ние съзнаваме. Душевниявления не са обекти, та да можемъ да питаме„ кндъ оти-.
ватъ, слъдъ като излйззатъ изъ съзнанието, смщо така.. както“!не можемъ да питаме слЪдъ изгарянето на свищьта, ((в-„щи
е отишло горението?» СлЪдитъ, които всъки душевенъ про-“
цесъ оставя въ мозъка, се получаватъ вслЪдствие упражнег“
нието, съ което даденото психично явление се улйзснява,”
обуславя. .

Въ даденъ моментъ въ съзнанието не могатъ да бмдатъ,
всички душевни процеси въ еднаква степень силни. Една-
прЪдстава или усЪщане обикновенно става най-силно, в,
другитъ биватъ въ нисходяща степень все по-слаби.

,

д. Обемъ на съзнанието.
За числото на пръдставитъ, които въ “даденъ моментъставатъ въ съзнанието, психолозитъ си на разни мнъния. .

Едни казватъ, че въ единъ моментъ въ съзнанието има само.
една прътдстава, но това неможе да биде зърно по простата *

причина, че има прости и сложни прйдстави, които си разш.„
. т...? 4по Обемъ. Въ встъки случаи знае се отъ опити, че по-проо

,
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дрьдстави въ даденъ моментъ въ съзнанието има повече,

а по-сложни по-малко. ОсвЪнъ това трудно е да се опрйз-

дГЪли голдзмината на момента (кръчмето), за който изпитваме

обема на съзнанието.
Съзнанието може да се сравни съ зрителното поле и въ

такъвъ случай въ него различаваме центъръ и поле. Едни

прЪдстави се явяватъ въ полето, достигатъ до центъра,
освътляватъ се и изчезватъ; други се явяватъ въ полето и
яЗчезватъ, безъ да достигнатъ пълна ясность (не отиватъ
въ центъра).

Обемътъ на съзнанието може да се Шари, като се укаже
на количеството на прЪдставитъ, слъздващи една слйздъ друга
и на ония, що са наредени една до друга. За тази цсЪль най-
много ПОДхождатъ зрителнитъ пръдстави или усЪщания. Двъ
прдБдстави ще се различаватъ и схващатъ като двъ, само ако
могатъ да се сравняватъ. МЪренето може да стане по най-

простъ начинъ, като се покаже прЪдъ очитъ на едно лице
листче съ букви и се пита сетнъ, колко е възприело. Отъ
тия и други по-усъвършенствувани опити се установява,
че букви человйзкъ може да схване 5-6, а- по-сложни
пръдстави само -1-2. Но и това пакъ ще “зависи отъ
много обстоятелства: отъ вниманието, силата и чувствен-
ната страна на психичнитъ съдържания, настроението на
субекта, умората и пр. Колкото по-голбзмо е вниманието и

„
по-силни психичнитъ процеси, толкова цо-малъкъ е обема на
съзнанието и обратно. Силнитъ чувства така скщо стесня-
ватъ обема. .

Освйзнъ това бавенето на психичнитъ образувания е раз-
лично и е обусловено отъ тГЪхнитъ свойства. По-силни, а сж-
що така и възбуждащитъ приятни чувства прЪдстави се ба-
вятъ повече. ЧеловсЪкъ мжчно може да се оттърве отъ при-
ятна, а също така и силно неприятна мисъль.

е. Приложение при възпитанието.

Отъ всичко казано до тукъ се вижда ясно, че въ да-
денъ моментъ може да се схваща само малко и че ако при
обучението се дава на дЪцатазаведнъжъ много, тъ не мо-
Гатъ да възприематъ всичко. За тази цЪль трЪбВа да се
спазватъ с.лЪднитъ точки:

1. Въ едно врЪме да се разглежда само едно.
При обучението учительтъ има за цЪль измежду другото и
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да даде нови знания на дъната. За. да се усвоятъ тия знания по-добръ, трЪбва тт) да се пръкарватъ по части (Уст;-
щания, првдстави, чувства) прЪзъ центъра на съзнанието,-.
защото тамъ тъ получаватъ правилното си освйтление :;
схващане. Ако пъкъ при дадено обучение ще се развиващ,и срнчности, то и това ще става въ своя редъ. Примйзръд,
При нагледно опериране съ дъйствията по смЪтане ще севзематъ топки, бобови зърна, пръчици, камъчета, писани-;,
топки, кръстчета и пр. По прЪдметно обучение и естество.-,
знание: нагледи по части (глава, трупъ, краища и пр) ц..послъ рисуване прЪдметитъ по опрЪдЪленъ редъ. Сищо при."другитъ прЪдмети ще се минава отъ едно на друго.“2. За да се изучатъ основно учебнитъ съдържанияд
трЪбва да се анализиратъ на съставнитъ имъ части п.?
принципитъ на обучението (отъ близкото къмъ далечното,. познатото къмъ непознатото и отъ мячното къмъ лесното).д
ПримЪръ: ако се изучава цвъта на растение, разкнсва са;-.на съставляващитъ го части: листове, чашка, коронка, нес?тикъ и пр. Снщо така се разлага четиво, разказче и “урокът,“по история.

.

Е.

,

З. Прувдъ ученицитъ ще се изнася само това, кое, ще се изучава въ даденъ моментъ, а всичко друн
. да се отстрани, понеже то ще се явява въ центъра на съ=| знанието и ще прЪкъсва учебната работа. Това, що се раз“-гледва въ даденъ моментъ, трЪбва да биде просто, изразит-кнси и пртзки, езикЪТЪ*гладъкъ.

,-4. Учебнитъ съдържания трЪбва да са силни и да въз »...

буждатъ приятность, за да могатЪ“ да се задържатъ пос
вече въ съзнанието и да приковаватъ вниманието.

.5. Учебниятъ материялъ тръбна да се нарежда и прът”подава въ свръзка, за да. се запази ЦЪлость и непрЪкъсдднатость въ хода на душевнитъ явления. -
,

Това се постига, като се дава обща цйль на урока и.
сетнъ малки подцЪли.

5 14. “Внимание.
а. СЖщина.

]. Психологнчни основи на, вниманието. Ако се вгледаме въ.всъкидневния животъ, ще забЪлЪзкимъ, че обикновенно ви.-*.
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мапието се разбира като интензивна умственна работа. Ео-
гато учительтъ иска да прЪдаде на ученицитъ нова материя
при обучението, той казва на ученицитъ да авнимаватъ» и

да не се ((разсЪйватъ». Тукъ думата разсЪйване се взема
-- като противоположность на вниманието. Често учительтъ ще

забтзлвгки при обучението, че дЪцата гледатъ, а не вигк-

датъ или слушатъ, а не чуватъ. Съ други думи макаръ
евтината да са сво60дни. тв не възприематъ НИЩ“: понезке
въ дадения моментъ въ съзнанието ставатъ други душевни
процеси. Отъ всичко това се вигкда, че за да се произ-
веде душевенъ процесъ, не е достатъчно да има
раздразнение и сЪтиво; трЪбвапсихо-физичната
енергия да биде централизирана, събрана въ
оня органъ, дтЪто ще става процеса. ПримЪръ:
Шивачъ седи въ стаята си самъ и крои или шие дрехи.
Той чува тиктака на стйзнния часовникъ, но щомъ почне да
одъва иглата, тиктакътъ прйзстава и слЪдъ одйзването пакъ
почва. Счува се слабъ задъненъ гласъ въ съсъдната каща,
той се вслушва, но въ това врЪме не вижда минувачитъ по

улицата прЪдъ прозореца, на кмдЪто гледатъ очитъ му.
При сддБване иглата психо-физическата енергия се съсртздо-
точава въ зрителнияи моторния центрове идтиктакътъ, като
слухово раздразнение, не може да произведе никакво усъ-
щане, макаръ да е силенъ. Но щоМъ енергията се съсртЪ-
доточи въ слуховия мозъченъ пентъръ, тогава и най-слабитъ
шумове ще се чуватъ доста ясно. Съзнателната енергия се

съсрлвдоточава освйзнъ за усЪщане и перцепти още и на по-
висша интелектуална операция (анализъ, сравнение, обобще-
ние и пр.). Ние не усйзщаме болката на ранения си пръстъ,
когато рЪшаваме задачи.

2. Физиологични основи на вниманието. Когато се задълбо-
чимъ въ нъкоя умственна работа, функциитъ на организъма
ни се измЪняватъ и то всички, безъ изключение, се забавятъ,
защото тЪлесната енергия е съсрйздоточена въ мозъка. При-
мунръ: Человйзкъ върви по улицата и му дойде нова важна
мисъль. Той се спира, туря пръста си на челото, за да но-
каже, може би, че съ глава работи, и щомъ рнши мисловата

. загадка, пакъ тръгва. Ако прослЪдимъ функциитъ на дру-
Ъ

гитъ органи на тялото, освЪнъ спиране на мускулнитъ дви-
.. женил при застоя на улицата въ приведения примЪръ, ние

..
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ще намъримъ слЪднитБ измънения: дишането спира, сърдце- 1;

биението намалява, челото се набръчква, свиванията на сто- „
маха ставатъ по-бавни и пр.; накъсо: функциитт. на всички “.
тйзлесни органи се намаляватъ до възможность. ЦЪлото тЪло

“

взема особенна обстановка, за да могатъ душевнитъ процеси
да станатъ по-силно и по-ясно.

„„

3. отношение къмъ съзнанието. Вниманието е тЪсно евър- .“

зано съ съзнанието. Когато человЪкъ внимава, душевнитъ [:

процеси, които ставатъ въ него, си въ центъра на съзна-
нието. Процеситъ въ полето на съзнанието не си прЪдметъ
на вниманието. Колкото по-силно е съзнанието, толкова и“
вниманието бива по-силно. Вниманието обгръща въ себе факта “.

на съзнанието, но не и обратно. Съзнанието се изразява
*

само съ душевнитъ процеси, които ставатъ въ даденъ моментъ,
а вниманието включва въ себе и тЪлесното състояние въ да-
дения моментъ, и се характеризира съ съсръдоточение на
психо-физичната енергия за психични цтзли.

“,

4. Онршвление. Вниманието е такова психо-фи-зично състояние, при което съзнателната енер- ,тия се съсрйздоточава за схващане на едно ,]

или послЪдовно цтзла рЪдица душевни явле- .

ния, които минаватъ праззъ центъра на съзна- ”.

нието.
, „

Оттукъ се вижда ясно, че вниманието не е отдЪлно ду- ?
птевно явление наредъ съ усЪщанията, прЪдставитъ и чув-
ствата, а състояние, което се характеризира съ спиране или т

забавяне на всички тЪлесни и психични процеси за въ полза
на ония, които ставатъ въ дадения моментъ въ съзнанието.]

  

    

  

 

б. ДЪление на вниманието.
По отношеаие на силата си вниманнето се дЪли насилно и слабо; споредъ вида на душевнитъ процеси, които

“

си въ даденъ моментъ въ съзнанието -на сЪтивно (вън- д

шно) и интелектуално (витръшно); и най-сетнъ по от- ,

ношението му къмъ чувствата и волята то се дЪли на не-
волно (интересъ) и волево (активно).

.
1. Сила и колебания на вниманието. Явленията въ центъра „3.

на съзнанието не могатъ да се разглеждатъ всЪкога съ ед-
наква сила: веднажъ това става по-добръ, другъ пмть по- "
слабо. Ако се вслушаме въ тиктака на часовника, ние ще
забЪлЪяшмъ, като че-ли часовникътъ не бие равномЪрно, *
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.еднъжъ бие по-силно, другъ пкть по-слабо. При четенето въ

,отддьления или долнитъ класове може най-лесно да се забв-
лълШ, „че въ пр0дължение на нЪколко минути, кога чете уче-
никътъ непрЪкъснато, той ще прави ту повече, ту по-малко

грънлки.
Най-носят) можемъ “да нанравимъ и опитъ съ дик-

товни на числа и изречения. Ако учительтъ диктува съ ед-
наква бързина и ясно изговаряне еднообразни числа или

думи на ученицитъ, отначало рослъднитъ ще схващатъ пра-
вилно диктуваното, а послъ ще почнатъ да не дочуватъ из-
ввстни цифри, букви или цЪли думи. Ако това продължава
цвлъ часъ, въ края на часа грЪшкитъ ще бждатъ много но-
вече, отколкото въ началото. Увеличаването имъ ще става
постепенно и не равномврно, а вълнообразно; напр. за

, всвки послдвдващи 5 минути но: 2, 3, 1, 2, 5, 4, 6, 3, 6, 7

гртзшки.
Оттукъ се вижда, че вниманието е подхвърлено на ко-

. лебания, които се причиняватъ главно отъ изхарчването и
* набавянето на психо-физичната енергия. Знае се, че внима-

телното състояние се характеризира (отличава) съ ослабване
на физиологичнитв процеси. Спирането или забавянето на
телесната дъйность е главното условие на вниманието, но
това спиране или ослабване може да трае само твърдъ не-
продължитетно връме -органитъ на тЪлото трЪбва да рад
ботятъ, за да поддържатъ живота, акогато тъ работятъ, вни-
манието ослабва, “понеже тъ привличатъ за своята функция
твлесната енергия.

Друга причина за колебанията на вниманието е силата
на дадения душевенъ процесъ и неговата емоционална (чув-
ственна) страна. Ако учительтъ разказва урокъ монотонно,
вниманието ще ослабва прогресивно; но щомъ той пови-
шава и понижава гласа си, по-важнитв нйзща изговаря по-
бавно и високо, прЪкжсва разказването съ показване на

“картини, рисунки и пр., вниманието може да се поцобри
въ значителна степень, като се използува повече енергия за
придобиване повече съзнателенъ материялъ. При това учебни
Раздразнения, които възбуждатъ по-силни и приятни чувства,
усилватъ вниманието.

2. Свтнвно и интелектуално внимание. Вниманието е ст,-
тивно, когато се получаватъ усЪщания и перцепти. Статив-
ното внимание се явява всйзкога, когато двцата наблюдаватъ
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никой прЪдметъ или явление, когато разглеждатъ" бои
“

,

картини, слушатъ “”мел0дия, когато изпитватъ външнитъ И.дразнения съ опипа, обонянието и вкуса и при придобивд.на моторни нагледи (рисуването, писането, ричната рабоддгимнастиката).
.а“?

Интелектуално или вмтрЪшно внимание се явява и“
вмтрЪшната прЪработка на сЪтивния материялъ. Примвр„РЪшаване задачи на умъ, припомнюване нищо, сравнени.
првдставитъ на нвкои нагледи, умственно повторение на
лодия, разсмждаване и рвшаване. ?

Интелектуалното внимание обикновенно се прЪкъсва-
усилва отъ свтивното. ПослЪдното првдизвиква повече психддщфизическата енергия, когато, ако человЪкъ се изостави „...
нлючително на витрвшното, той би заспалъ. При обуч:нието учительтъ подбужда отъ врЪме на врвме витрвмното внимание чрйззъ съотвЪтни раздразнения, (нагледи, :“

проси и пр.). “7
3. Волно и неволно внимание. Дилението на вниманиена такива двъ категории произлиза отъ участието на чу;ствата и волята. Психо-физичната обстановка, която ние :“

рекохме внимание, првдполага извтютни движения, които
необходими, за да може да се внимава. ПримЪръ: За да но?да отчета една дума на разтояние 1щ2 метра отъ очитвддазъ трЪбва да спра дишанието си, да набръчкамъ челотлда приспособи очитъ за гледане (акомодация и конвергенц:
и пр. Всички тия движения могатъ да бкдатъ, повече или
по-малко инстинктивни или волеви. ТЪ могатъ да бид,
причинени отъ една само прЪдстава или усдвщане, възбуждат-г
чувства у насъ, или пъкъ движенията могатъ да бидатъ пр
хождани отъ изборъ между нъколко мотива. ПримЪри: Д,.
вижда за пръвъ пжть маскирани хора на улицата. Впеч/Д
ленинта отъ маскитъ възбуЖДатъ приятно чувство. Пей.»
хичниятъ процесъ отъ зрителния центъръ прЪминава по
циационнитъ връзки въ моторнитъ центрове и се възбужда:
мускулни движения, необХ0дими за получаване зрителния

.

гледъ на маскитъ. Така „възбуденитъ движения за заем,
внимателно положение см

“

неволни, “инстинктивни;
са причинени отъ моментни чувства. Дитето внима
Защото маскитъ му доставляватъ удоволствие, безъ да

.

подвотовлява по-отрано за това. Да прЪдположимъ, че мои]
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получава поръчка да рЪши дадена задача, да прочете единъ
разказъ и да се произнесе за съдържанието, да научи сти-
хотворение, за да го декламира прЪдъ публика, да разгледа.
ИЗВЪстенъ моделъ, за да го наподоби и употрЪби и пр. Въ
всички тия случаи движенията при вниманието се направля-
ватъ отъ порано поставена цЪлв (прЪдставата за отговора
на задачата, за съдържанието на разказа, чувството слЪдъ.
издекламирването, пръдстава за наподобенъ моделъ и пр.).
ПрЪдставитъ за резултата отъ вниманието (психичната ра-
бота), заедно съ чувствата, които тъ ще произведатъ за въ.
бъдеще, прйзминаватъ и възбуждатъ моторнитъ центрове, за
да се извършатъ внимателнитъ движения, както и др. пси-
хични условия (съсрйздоточаване енергията въ извйзстенъ.
центъръд). Такова внимание се казва волно.

При неволното внимание съсрбздоточението
на съзнателната енергия, както и произвежда-

тнето на внимателнитъ движения се причинява
отъ тия психични процеси, които въ дадения мо-

|” „ментъ сж въ центъра на съзнанието и се анали-
зиратъ и схващатъ. Волното внимание се причи-
нява не отъ психичнитъ процеси на момента, а
отъ пръдстави и чувства за резултата отъ пси-
хичната работа.

И въ двата случаи, внимателнитъ импулси (вктрйзшни
побудители) се получаватъ отъ прЪдстави и тЪхни чувства, само
че въ първия случай насъ интересува сегашното (неволно
внимание), а въ втория случай бъдещето, когато пръдмета на
вниманието се разглежда като срЪдство за постигане прЪдпо-
ставената цъль. .

Неволно внимание (интересъ) се образува, както
видъхме, когато лицето изпитва приятность въ момента на
вниманието. Ако человЪкъ се остави на мислитъ си, негово-
то внимание се привлича ту отъ едни, ту отъ други душев-
ни процеси, които възбуждатъ интереса -* че товЪкъ мисли
това, що му се харесва. Ако обучението не възбужда инте-
реса на дтщата, тЪхното внимание се отвлича отъ плаща не
принадлежащи къмъ урока. ДЪтето ще се прЪсели духомъ
въ игрището съ другари и ще започне разни игри, въ
които все то сполучва. Въ такъвъ случай обучението може
да става интересно само тогава, когато се измйзни въ
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смисъль, щото да може да привлича. неволното внимани"
на дЪцата. „

Волното внимание е по-голЪмо, когато радостта,-З
която дтщата получаватъ отъ резултата на умственната рад-|
бота е по-голтзма. При волното внимание работата въ помен;
та не произвежда приятность; приятностьта дохашда поел!!!
и затова то може да се нарече още посрЪденъ интеаресъ, въ противовЪсъ на непосрйздния интересъ
неволното внимание. Така напр. когато дЪтето внимава
ръшаване задача, то се рмковщи отъ срама при неуспЪхъ и.;
похвалата при успЪхъ. ;.

Ако прослвдимъ естественния развой на двата вида вниЦ
мание при дъната, ще забЪлЪжимъ, че волното внимание се”:

развива постепенно отъ неволното чрЪзъ отдалечение на при-Т
ятпостьта отъ работата въ бндещето. Отначало дтщата внид
маватъ само неволно; тъ си твърдъ неуствойчиви и немогаттдд
да се задържатъ върху трайното и обстойно наблюдение на.
прЪдметитъ и явленията. тъ отскачатъ отъ едно па друго,...
както пчелитъ отъ цвйзтъ на цвЪтъ за събиране прашецъ,.
Съ увеличение на опита у дтщата почватъ да се образува ".Г

и възпроизвеждатъ пръдстави въ съзнанието, до които ще дот,
веде извувстна работа. ПрЪдставитъ при наблюдаването
извтвстна картина при обучението се изреждатъ прЪдп.
да се е свършило наблюдението, още въ началото
въ съзнанието се явява вече често прйззкивйваното чув1ство отъ резултата на работата. Оттукъ се вищ
ясно, че за привикване къмъ волно, внимание тръбва да су.
приучватъ дъната чрйззъ упражнение да довършватъ ум-
ственитъ си работи, за да прЪживъятъ по-често насла-ц,
дата отъ резултата, която за напрЪдъ ще ги примамва къмъ.
постоянство (при волното внимание.) ;

В. ПВДЗГОГИЧЕСНО заключение за вниманието.
Вниманието има твърдъ голЪмо значение за душевния]животъ изобщо като оръдие, съ което се събиратъ и прЪра-З

ботватъ знанията. Съ него.при обучението ддвцата се приучд
ватъ да наблюдаватъ и усвояватъ нагледитъ и всичко, което:-д
послъдното имъ прйздлага въ видъ на учебни раздразнения.Отъ вниманието зависи въ голътма степень разбирането .
ма урока. Извйзстно е че, за да се разбере изввстна учебна,„7
натерия, трЪбва да се “напръГнт вниманието. ЧрЪзъ впиват
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нието психичнитъ съдържания получаватъ истинското си ос-

втпление въ съзнанието.
Колкото по-внимателно се перцепиратъ нагледитъ или

анализиратъ душевнитъ процеси, толкова по-добръ се запом-
ндтъ тъ. Ако четемъ стихотворение съ и безъ внимание,

тръбва да направимъ много мовече невнимателни повторения
до окончателното му заучване, отколкото повторения съ вни-
мание.

За да се поддържа вниманието при обучението, учите-
льтъ трЪбва да спазва слъднитъ точки:

1. Всички нагледи трсЪбва да се даватъ по възможность
въ ПО-ГОЛСЪМЗ сила, за да привличатъ неволното внимание,
Това трчзбва да става повече въ долнята училищна възрасть.

З. Обучението трГБбва да биде интересно, т. е. да.

възбужда приятность (неволно внимание). По история дъната.
се интересуватъ повече отъ приключенията и живота на те-
роигъ, по естествознание отъ живота на животнитъ, откол-
кото отъ тЪхнитъ форми и пр. Освйзнъ това дъната се инте-
ресуватъ изобщо повече отъ движенилта и явленията, откол-
кото отъ недвижимитъ прЪдмети.

З. Обучението трЪбва да биде споредъ съ-
отвсЪтната възрасть и да развива самодЪйностьта
на учещитъ се. ДЪцата внимаватъ несравненно по-вече
когато взематъ "живо участие въ обучението, когато отгова-
рятъ, разправятъ, що си сами видЪли и прЪзкивЪли. Рабо-
тата на учителя е повече да ржк0в0ди откриването на зна-
нията, отколкото да ги дава на готово.

4. При самостойната работа ученицитъ трчзбва да се
д0везкдатъ всйзкога до резултатитъ, защото чрЪзъ то-
ва се развива волното внимание. Никога работата да се не
прЪкъсва на половината.

5. Учительтъ тртзбва да обучава живо и съ чувство.
Той трувбва да говори високо и ясно, да издига и снишава
гласа си, гдйзто трйзбва, да не се движи прЪкалено отъ едно
квото на друго и, най-важното,. да прйзгкивЪва самъ това,
което иска да всади въ сърдцата на своитъ ученици.

6. Учительтъ трЪбва да обучава повече съ невол-
ното внимание, за да могатъ ученицитъ безъ да искатъ
да възприематъ материята, но крайната цЪль на обучението
Тръбна да биде да развие у ученицитъ волното внимание,

|, 8
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което чрЪзъ привичка може да вземе формата на неволнот(автоматично облагородено неволно внимание). ПримЪръ: Видмание у дЪте и ботаникъ при наблюдаване растения. По;срЪдственнилтъ, но прЪди и слтздъ него неп”срЪдственниятъ интересъ трЪбва да биде крах.ната цйзль на вниманието. Дъната ще трвбва да Внимаватъ, защото самата работа и нейниитъ резулн.“татъ са интересни.
За да се избЪгва отвличане на вниманието, трЪбва д.;се спазватъ слЪднитъ точки: “

1. Около училището да нЪма никакви силниш1мове, а затова училището нетрЪбва да биде до главе.“
пкть, гдЪто минаватъ кола, до ковачница и др. такива.

2. Въ едно и сащо врЪме ученицитъ трГЪбва да
занимаватъ само съ едно. Да не се показватъ много картини заведнъжъ, или да се задаватъ много въпроси. Ако и?писане и граматика изискваме отъ ученицитъ да намира

"

глаголитув, да подчертаятъ сиществителнитъ имена, да и:
ваднтъ прйздметитъ и пр. въ едно и смщо врЪме, тъ Щ”се разсштъ и не ще могатъ да се съсрЪдоточатъ въ"
ху нищо.

3 Учительтъ не трвбва да минава дрехитъ
да говори извънъ разработвании учеб. матернлъ и съ това самъ да разсЪйва ученицитъ. Тичането из"
класната стая сащо така разсдзва, както и чрЪзлтърнат
неподвижность приспива. “

”7

4. Най-голЪмата пръчка на вниманието е физическта и умственна умора. Тукъ могатъ да се причислии всички видове тЪлесни анормалности: болесть, гладъ, жив;да, нужда и пр. Когато дЪцата се уморятъ, немогатъ да ви:-;маватъ. Ето защо учебнитъ часове тръгбва да бмдатъ според;
възрастьта сравнително малки, а паузитъ голЪми. ПрЪзъ врв-.ме на паузитъ да става пълна почивка подъ надзора на ун-телн, а не тичане и боричкане. Въ врЪме на часа учительт“...
трЪбва така да нагоднва лекцията си споредъ колебаниитцд.на вниманието, така щото ученицитъ да могатъ да си почива -
и Пакъ да внимаватъ. На минимума внимание въ колебанияту
трЪбва да се дава пълна почивка или леки свободни задв-*"мания, а не да се правлтъ гимнастически упражнения,
да се пйзнтъ пгвснички.

.
,

!

 



 

- 111 --

Учительтъ може да познава отпадъка на вниманието
“вслвдствие на умора отъ лошитъ отговори, отпуснатия по-
тдедгь, протягане, увеличаване на шума между ученицитъ и

Й др, Уморени ученици не трЪбва да се каратъ да внимаватъ,
. ,защото това е врЪдно за здравието, а пъкъ и безполезно за

паметьта. Запомненото по такъвъ начинъ лесно се забравя.
5. Едно отъ най-честита прЪчки на вниманието е не-

мирство то на нЪкои ученици въ класа. За избЪгване шума
и смущенията учительтъ трЪбва да поддържа добра дисци-
плина между ученицитъ. Съ единъ погледъ и коректно дър-
.;кане учительтъ трЪбва да отнема възможностьта за немир-
ство, а не да отстранява, слЪдъ като се появи. Н емир-
ството се пръдотвратява най-лесно съ интереса
на обучението.

5 15. Съединение на нрЪдетавитъ.
Душевнитъ процеси не ставатъ въ съзнанието ни изо-

. лирани, отдйзлно единъ отъ другъ. Видъиме по-рано, че съ-
знанието прЪдСтавлява постоянно ставане и изчезване (пръ-

"

ставане) на душевни процеси. Този редъ на психичнитт. явле-
ния не е случаенъ, а е основанъ на психична закономЪр-
ность. Когато дйзте ВИДИ огънь, то си спомня за болката

””;-отъ опарването. ((Паренъ каша духа;> казва народната по-
Йсловица. Ако дЪте види за пръвъ пкть лимонъ, то мисли

че вижда желта ябълка. Малкитъ дЪца казватъ на лева
абЪЛо петаче,» на 10 ст. медни - голйзмо петаче и пр.
Едно дтзте, което не е могло още да говори, е викало
аква,» ((ква,» когато видгБло юрдечка да плува въ бла-

!

тото. На слЪдния день то почнало да вика аква,» аква,»
.на галски, кокошки и други хвърчащи. Когато го за-

вели при блатото, то пакъ изговаряло “ква;> ((ква», ма-
наръ и да не виждало никакви юрдечки. Слйздъ това то
назовавало съ ((ква» всичко, що хвъркало, слйздователно и

емухитъ по прозореца, всички течности, (ВОДата, виното, млн-
кото ипр.), па най-сетят; и монетитъ, на които имало изоб-
разенъ орелъ. Всички тия примъри показватъ, че прйздста-

..витв, прЪживЪни по-рано, се съединяватъ по между си, съ
прЪгкИВЪВанитЪ въ момента перцепти и съ првдишни и се-
Гашни чувства.

,
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Съединенията на душевнитъ процеси изобщо и спец“
ално на прЪдставитъ си главно два вида: а с 0 Ц И а ц и я и а с „.
милация. *

а. Асоциация (сдружаване).
1. Сжщина. Още слЪдъ отбиването, дГЪтето прЪстава д55

п.,таче когато му вържатъ мантията на шията и му дада
.

вилица въ риката. Перцептитъ отъ мантията и вилицата При:-
помнятъ на дтЗтето храната и чувството отъ утоляване глада,
Ако дЪтето, отивайки на разходка, мине прЪзъ игрището,:
дБто то често прЪкарва въ игра съ другарчетата си, то
спомня дРУгаритв, играчкитъ случкитъ отъ вчерашната
периятноститъ и неприятноститт. на играта и пр. Звукътъ :,

звона ни възпроизвежда прЪдставата за неговия индъ. Че
пити хората почватъ да говорятъ за едно нищо и дохагк
до съвършено нови мисли и сетнъ се питатъ за начал
мисъль, която може да се намЪри, като прослйздятъ мислиш
си и разговора по обратенъ пить. Всичко това доказва,
душевнитв процеси се свързватъ помежду от
се възпроизвегкдатъ взаимно. .

Свързването на душевнитъ явления се каза“:
още асоциация. . “

тъхнитъ части. Отъ честото виждане на стеблото, клонитъ
листитъ на едно дърво се е образувала прЪдстава за него. ?.

пъкъ сложнитъ прЪдстави за клони листи и стебло си 061)
зувани също така отъ асоциирането (свързването) на тъхни 3.

части. боя, форма, твърдость и пр.
Асоциацията е свързване на разни прЪдст

ви или чувства помежду си. ПримЪръ: Споменътът
моя приятель ми напомня неговия домъ, дЪто азъ често
прЪкарвалъ съ него. Свързване на едни и сищи прЪдста
възпроизвеждани въ разни връмена, не е асоцияция. Примтця
Ако азъ видя трети пнть едно и сащо лице, сегашни
перцентъ възпроизвежда въ съзнанието ми прЪдставата *!

това лице, образувана отъ слйздитъ на първитъ два перцеПТТ
Това вече не е свързване, а сливане. Душевнитъ проце,
ставатъ въ съзнанието ни послЪдовно и отчасть едновр.
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менно, слЪдователно и асоциацията става по едноврЪмен-
ность и послЪдовность.

2. Физиологична основа на асоциацията. Свързването
на прЪдставитъ не е необяснимо явление на душевния жи-
вотъ, то става благ0дарение на асоционнитъ (междуцентренни)
връзки на голЪмия мозъкъ. Да вземемъ примЪра съ звънеца,
вида на който си првдставяме, когато чуемъ звука му.
Звукътъ на звона произвежда слухово усЪщане въ слуховия
центъръ на слйзпоочната мозъчна область (гл! ф. 30). От-
тукъ нервното възбуждание се прЪдава на Зр. (зрител-
ния центъръ), слтЪдитъ въ който възпроизвеждатъ пръдставата,
получена отъ зрителния нагледъ на звона, едноврЪменно "съ
неговия слуховъ нагледъ. Или пъкъ дйзтето пипа ябълката,
разглежда я и я вкусва. Ако слъдъ това то попипа

ябълката съ затворени очи, осезателното усЪщание ще се
прГЪдаде отъ ос по асоциацоннитъ връзка ос-з р. на зрител-
ния центъръ, който ще възпроизведе зрителния образъ на
ябълката, която по--рано е видена и пипана едноврЪменно или .

.

послЪдовно *“ .

По-нататъкъ всички сЪтивни центрове са съединени по-
"

”сръдствомъ асоциацонни връзки съ езикомоторния и писомо-
торенъ центрове (ф. 30 е.м.,). Връзката на езикомоторния цен-
търъ съ слуховия и посрЪдстдвомъ него съ другитъ, е осно-
вата на образуване дЪтския говоръ. ДЪтето чува аква,» ((ква>> -

и вижда юрдечката едноврГЪменно. Слуховото усЪщане ((ква»
и зрителното кюрдечка» прЪминаватъ въ езикомоторния цен-
търъ (си.), който възбужда гласнитъ връзки да изговорятъ ду-
мата ((ква.» Оттукъ думата кква» придобива за дйзтето зна-
чение на кюрдечка.»

Асоциационнитъ връзки у малкитъ дъща още не си раз,
вити достатъчно, а се разработватъ тепърва, когато детето
увеличава житейския си опитъ. Споредъ това малкото дйзте ..

не свързва отдйзлнитъ раздразнения, които ни дава единъ сло-
женъ перцептъ, въ едно и да получи по този начинъ цЪло
съ неговитв качества. Примйзръ: Звукътъ на звона. който
бие прЪдъ очитъ на малкото дЪте (кърмачето), произвежда
слухово усЪщане съвършенно не свързано съ зрителното. И
ако дЪтето чуе слйздъ това звонъ не може да си спомни зри-
телния погледъ на звона. Също така дЪтенцето се радва, кога
ВИДИ ябълка, но зрителното усйзщане не възбужда моторнитъ

Д-ръ П. Цоневъ. - Педагогическа психология. 8

=>“
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центрове за цЪлесх0дни движения на ръката за хващане ябъл.“
ката, защото липсватъ диференцирани асоциационни между-

““

центренни съобщения.
З. Закони на асоциацията. Пръдставитв се свързватъ?“

(асоцииратъ) главно по два закона: а) 3 акон ъ 3 а съ се д- дство (допиране) и 6) законъ за прилика (подобие)
Първиятъ се казва още механична, а вториятъ логична “3

асоциация.
.

,

а) Асоциация но еъсЪдство (механична асоциация). -Знаемъ,
“

че душевнитъ явления ставатъ въ съзнанието ни по ИЗВЪстенъ 7

редъ. Ако си припомня събитие отъ прЪди низколко дена, то .":

ще се повтори въ съзнанието ми съ всичкитъ си части и об-
стоятелства: мЪстото, дЪто е станало, врсЪмето, хората,които
са били зрители и пр. Когато си помисля за разходката отъ?
село до града, азъ виждамъ въ съзнанието си по редъ хора:“.та, които съмъ срЪщалъ по пктя, ръката, воденицата, кхщицтъ по края, изгледитъ отъ планинитъ и пр. Ясно е, че всички::-
припомнени пръдстави отъ разх0дката нЪматъ никаква виц

”„

трЪшна връзка, а се свързватъ помежду си само затова, за-
щото си получавани една слйздъ друга. Скщото ще биде ако,“,человЪкъ стои на нЪкой магазинъ и послв си припомня вие-*
чатленията отъ куповачитъ, които се изрешдатъ единъ по единъ.".

И тъй асоциация по съсйдство се получава„-когато въ съзнанието се образуват-ъ. душениф.процеси единъ слЪдъ другъ (въ врЪмеГЪ.) или Ед?»новрЪменно, единъ до другъ (въ прост .днствотооЪ.Оттукъ се вижда ясно, че асоциацията но съсЪдетвб „[бива два вида: едноврЪменна (симуггганназ) и поели-..
довна (сукцесивна). Отъ ,тия двъ асоциации послЪдовнаггаг
е по обща и обхваща въ себе едноврГЪменната: всичко, що?
е разположено въ пространството, се възприема етъ насъ

“

стои въ послъдователенъ редъ, но не всичко, що стои в:,
врЪмето, е сищеврЪменно въ пространството. Освйзнъ тозивъ скщность асоциация по едноврЪменность смществува сам:“.на думи, но не и въ дЪйствителность. АкО разглеждаме
една мувстность, една долина. отъ нЪкой високъ върхъ, ние“
перцепираме отдгьлнитъ части подлЪдовно, но никога ”

заведнъзкъ. Въ обикновенния гкивотъ за асоциирането .

частитъ на долината се казва свързане по едноврЪменность. 4

Асоциация ”по послъздовноеть, която не е въ
простраавотщ]-

..::в;-
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е напр., свързването частитъ на една мелоция или сти-
Хотворение. Ако си спомнимъ началото на стихотворение,
ние си спомняме и цЪлото стихотворение.

Асоциации, които сж станали въ пространство биватъ
встзкога по-силни, отъ ония, които си само въ врЪме, защото
зрителнитъ и осезателни нагледи и прътдстави сж всЪкога
кто-силни и усилватъ връзката между душевнитъ процеси.

Тази асоциация се нарича още механична, или асо-
циация на съприкосновението (допирането), защото
свързанитъ душевни процеси не сж свързани вжгрЪшно, а
само чръзъ допиране въ врйзмето и пространството.

На асоциацията по съссвдствогпочйва образуването на
сложнитъ пръдстави. Отъ чистото перцепиране извЪстни ка-
чества все въ една и сжща групировка (по съсЪдство) ние си
образуваме сложна прйздстава за пръдмета, на който се сръ-
“щатъ тия качества. Богато дйтето перцепира на ябълката
формата, твърдостьта, боята, вкуса, то си образува прйздстава
за ябълката. Асоциирането частитъ или свойства-
та на прЪдмета се казва компликация.

Асоциацията обхваща и цйзли редове отъ душевни про-
цеси, които са: ставали въ вртзмето. Така напр., има ученици,
които заучватъ урока си отъ учебника по цЪли страници.“
Въ такъвъ случай се свързватъ съсЪднитъ части. ВсЪки гра-
мотенъ може да каже азбуката въ съставения и редъ, но не
и разбъркано или отзадъ къмъ началото.

б) Асоциация по прилика (Логична асоциация). Извъстно
е, че человЪкъ не се задоволява само съ събирането на суровъ
съзнателенъ материалъ, а вствкога търси ватръшната връзка
между отдЪлнитъ душевни явления. Ние искаме да знаемъ
причинитъ на всичко, що прЪживЪваме. Когато дЪтето види
дъждъ то неволно поглежда нагоръ, отдЪто падатъ капкитъ,
и ако схване облацитъ, като причина, то асоцира (свързва)
дъжда съ облацитъ вжтрЪшно, логично.

Логично се свързватъ прЪдставитъ по: прилика, кон-
трасть (противоположность), причина и слйздствие, отношение,
вицъ, р0дъ, прЪдметъ и свойства и пр. ПримЪри: Когато чу-
емъ думата оученикъп спомняме си ((учитель.» Също така
се свързватъ: гори съ огънь, овца съ ягне, война съ ранени
И убити, гигантъ съ дребенъ човЪкъ, скърбь съ радость, зима
съ студъ, куче съ лай и хапе и пр. Въ всички тия случаи
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връзката е витрвшна: огъньтъ е процесъ на горенето, ова-„
цата и ягнето сж еднор0дни, войната е причина на бвдствикз
и нещастия (ранени и убити), студътъ е свойствои слЪдстви
на зимата и пр.

.

Логичната или внтрЪшната асоциация се образува те-:л
първа съ умственното съвършенство. Тя е дЪло на разсадъка:Логичната асоциация е субективенъ вжтръшенъ-
изразъ на естественнитъ отношения на нЪщатасвъ прир0дата. Колкото тази асоциация е по-развита у чо-А...
вЪка, толкова по-вЪрно се е отпечатилъ външния миръ у не!
говото съзнание.

Ивкои учени са отивали даже до тамъ, че са считали:
прир0дпитъ закони за дсвло на асоциацията, на нашия раз,
окдъкъ. ПримЪръ: Двтето вижда за пръвъ пжть сввткавицна небето. Наскоро слЪдъ това то чува гръмъ. Слтздъ нвколкя!
кратно кръживяване на твзи явления, дЪтето може да прък-скаже, че всЪкога слъздъ свЪткавицата ще слЪдва гръмъ.
него свЪкавицата се свързва (логична асоциация) съ
като причина и слвдствие (законъ). [

Понеже логичната асоциация пръдполага дГЪйностьта
разсидъка, както и участието на паметьта, фантазията, вип-,
манието и пр., по нея може да се сиди за интелигентностььд-

е;

да се възприеме външния свЪтъ, както той дййствува на си
тивата ни, по трЪбва да се съзира вжтрЪшната връзка на?
емпирично (външно) възприетото. .

перцепирани по тази асоциация, се запазватъ въ съзнаниет
ни много по-сигурно и за по-дълго връъме, отколкото само с.“
асоциацията по съсйздство. Но, разбира се, ако взематъучас:тие двЪтв асоциации, връзката бива много по-силна, откол;
кото само съ едната. „ .

"

ОсвЪнъ това, за да свшествува витръшна абсциация не”
е достатъчно само външнитъ явления да са свързани при-;
чинно, по редъ или по прилика, но трЪбва тия отношения
да се схващатъ отъ човЪка като такива. .

И тъй логичната (внтрЪшна) асоциация е су-д
бективенъ изразъ на връзката между двсв или.повечуе външни явления, които

им?";къ-ЪОЧЩИ
час-д
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ти или въобще нЪкакво средство. Този субективенъ
изразъ може да е пръъдстава или чувство. ПримЪръ: Когато
човбЪкъ види червени яйца, той си спомня за червени ябълки
(червенината и формата са общи качества, които свързватъ)
или пъкъ за Великдень, понеже яйцата образуватъ часть отъ

церемониитъ на този праздникъ. ОсвЪнъ прЪдметитъ асоции-
ратъ се помежду си и съ прдздставитъ още и чувствата. Ра-

достьта на Великденя напомня на дЪтето приятноститъ и вие-
чатленията на нова година или коледа.

4. ПедаГогическо значение" на асоциацията. Асоциация-
та има твърдъ голЪмо значение за единството на съзна-
нието. Безъ нея нашиятъ психиченъ животъ щъше да биде
разединенъ, несвързанъ и човЪкъ не щЪше да има понятието
казъ.» Всички душевни процеси, кОито ставатъ въ разни"-
тъ мозъчни центрове, прЪминаватъ единъ въ другъ, т. е. въз-

буждатъ се взаимно чрЪзъ асоциацоннитъ връзкивщ се раз-
глеждатъ като моменти на единъ и снщъ душевенъ животъ.
Всичко, що човЪкъ мисли, се прЪдставлява въ свръзка съ

цЪлото битие, има връзка съ живота и е въ врвмето и про-
странството. Както въ природата нЪщата и явленията се на- .

миратъ въ постоянна непрЪкъсната зависимость, така и про-
изведенитъ отъ тъхъ душевни процеси се свързватъ като при-
чина и слЪдствие: снществува психична закономврность. Чо-
вйзшкитт. мисли не текатъ въ случаенъ редъ, а по законитъ
на асоциацията: или по съсЪдство, както си образувани, или
по внтрЪшната връзка на психичнитъ съдържания.

Учительтъ трйзбва да се стреми чрЪзъ обучението не
само да дава нови учебни съдържания, но и да ги свързва
по възможность по-силно, за да се развива единството въ
съзнанието. Чрйззъ постоянно свързване на заучения матери-
ялъ асоциацоннитъ връзки се разработватъ и усилватъ и то-
гава человЪкъ става господарь на знанията си. Той става съ-
образителенъ, похватенъ и може всичко на вртзме да си при-
помни.

Асоциацията се проявява твърдъ ясно при езиковото
обучение, особенно въ първитъ години, когато дъътето учи
названията на нйзщата и явленията. ПрЪдставата за нагледа
на прЪдмета се свързва съ прЪдставата за думата (бйзлйзга на
прълмета) и дйзтето научава имената за улеснение на пона-
татъшнии умственъ развой и на живота въобще. Освтшъ това

”!=-.“.
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асоциациитв улесняватъ г о в ор а: пртздставата за првдмета]и оная за името му (отъ зрителния и слуховъ центъръ) ПрЪ-йминаватъ въ езикомоторния центъръ и произвеждатъ езикоявитъ звукови изрази.
,

По-нататъкъ асоциациитъ спомагатъ за развоя на вол я- 7та : приятниятъ резултатъ отъ извЪстна волева ддзйность се;“
свързва съ мускулнитъ прЪдстави отъ извършването и по
асоциационни пнтища и улеснява повторното извършване надЪйностьта. ЧеловЪкъ се рЪшава лесно къмъ работа, която”е вършилъ вече Евколко пити. ., .По приложението асоциацията при обучението и възпи-дтанието трЪбва да се помнятъ слъзднитъ точки:

„1а) Знанията трйзбва да се прЪдаватъ въ по.-
р е д ъ к ъ 6 е 3 ъ с к о къ. Този наредъкъ трвбва да биде въ
врт>мето и пространството. При првдметното обучение, естество-"
знанието, историята и пр. пръдметитв, явЛенията и събитиятдтртЗбва да се разглеждатъ едно Шдиръ другоЗЪ връмето, про. >

странството и по вмтрЪшната имъ връзка. "-6) По езикознание имената тртзбва да се казватъ еноврлвмено или веднага слйздъ нагледитв) Когато се образуватъ сложни и общи првдставсъставнитъ части на сложнитъ нагледи тръби)
да се даватъ едноврЪменно и въ ТЪХната
трЪшна връзка. .

г) Всичко, което ще трвбва да се асоциира, трЪбва и“?
се дава въ достатъчна сила, за да може да възбуди знае“манието и интереса. .,

д) За да се развиватъ достатъчно ассоциационнитъ връзк
трЪбва да се правятъ п о-ч е с т и у п р а ят н е н е н въ взаим
възпроизвождане. Това се постига, като се приучватъ ученцитъ да изказватъ психични съдържания, които си образува-
едноврбЪменно или иматъ нЪкакво отношение помежду си. .

е) Учительтъ трвбва да развива у дъната особенно „то-„г и ч н а т а а с 0 ц и а ц и я, като ги приучва да търсятъ прие .

чинната връзка между отдЪлнитв психични съдържаний Уче-3
!

ницитъ ще постигнатъ това,като сравняватъ често заученагдта материя по разнитъ учебни прЪдмети. ПримЪръ: Сравни .-ябълката и крушата? Какво общо иматъ Българитъ и РуситЪ? ,Кои събития отъ историята на дадени народи си приличатъ?Въ каква зависимость се намиратъ влажноствта и топлината? ;;
„»
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ж) Често пити трЪбва да се усвояватъ и такива зна-

Нин, които не се намиратъ въ законна зависимость. Въ такъвъ

случай тъ се заучаватъ механически, ако си не-
обходими за по-нататъшния животъ.

з) Най-много спомага за свързване на психичнитъ съдържа-
ния инте ресътъ (приятностьта). Когато човъкъ се остави
на а течението на мислитъ си», послйзднитъ се изреждатъ

. пръзъ съзнанието му по приликата на приятностьта си. Ето
защо новитъ прйздстави тръзбва да се придружаватъ даже
съ изкуственна приятность, която, свързана съ тЪхъ, ще ги
възобновява по-често. Примйзръ: ако примйзрътъ за изяснение
на нтвкое правило е особено интересенъ, той ще се запомни
по-лесно, а съ него и правилото.

5 ИзслЪдване асоциациитъ у дЪцата. Извъстно е, че

обучението трГЪбва да се нагодява споредъ дЪтската или уче-
никова прироца. За да може учительтъ да обучава, той трЪбва
да знае, що има въ дЪтската глава и какъ е наредено.
ОсвЪнъ това, понеже отъ степенъта на логичната, или вжтрЪш-
на асоциация може да се слъди за разсидителната способ-
ность на човЪка, то длъжностъ на учителя е да изучи дълт-
тскитъ асоциации. Какъ може да стане това?

Ако наблюдаваме малкото дйзте, когато то си играе само.
и говори мислитъ си, ще можемъ да разберемъ, какъ си
свързани у него дадени прЪдстави. Благ0дарение на асоциа-
циитъ ние можемъ да узнаемъ, отъ що се интересуватъ дъ-
цата най-много. Най-сетнъ обикновенно хората познаватъ
аколко струва» събЪседникътъ имъ, като ВИДятъ, какъ тоя
пртзминава отъ една мисълъ на друга. По течението на ми-
слитъ могатъ да се узнаятъ даже цЪли тайни. ,.

За изслйздване на дЪтскитъ асоциации могатъ да се на-
правятъ слЪднитъ опити:

а) Раздаватъ се на дЪцата малки листчета. Учительтъ
изговаря въ даденъ моментъ извйзстна дума, а ученицитъ се
задължаватъ по прЪдварителна оговорка да напишатъ на
листчето първитъ 5, 6 и пр. думи, които имъ дойдатъ на-
умъ. Ако учительтъ е изговорилъ думата асоль», ние ще
срЪщнемъ въ листчетата слъднитъ възможни думи: топи се,
бъда, пиперъ, солено, ястие, солница, каменна, готварска и пр.

По този начинъ могатъ да се направятъ опити изъ
разнитъ области на човтзшкитъ знания, или разнитъ евтивни
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области. Такива опити са особенно цЪнни за отдълениятзпдЪто знанията (прЪдставитЪ) на дЪцата се четатъ на пръстб) Другъ начинъ за изслЪдване асоциацията е слтЪднилЕНакъ на листчета ученицитъ се задлъшаватъ да пишатъ въпр0дългкение на 5, 10 и пр.“ минути съ най-голЪма бързршвсичко, що имъ дойде на умъ въ думи. По тозиь начинможе да се узнае развоя на асоциационнитъ връзки. Въз-„можниятъ резултатъ отъ тоя опитъ може да биде видния;ледъ, капки, студъ, Иванчо, солдати, пушка, тичамъ, пръдгскачамъ, играя, пързалямъ се и пр. Отъ това ще се заключи»за това. що най-много интересува ддБтето, именно, но тоцъль день на леда съ капкитъ, а вечерь си играе дома нн?солдати. По този начинъ може да се узнае, дали дътеть,обича .това, игри съ другари, или съ играчки, дали има ми“-“
рални наклонности, или мисли за нЪкой занаятъ и пр. В

в) Освънъ по този начинъ, интереса на дЪцата мож=
„да се узнае, като се направятъ общи запитвания за люби-д;митъ четива и за това, що най-много се харесва и защо.?Въ първия и втория случай се изслсЪдватъ непосрЪдно асов-циацииттз, а тукъ чрЪзъ учебни раздразнения-външнитасоциации ,

г) Най-сетнъ асоциациитъ могатъ да се изслЪдватъ чробикновенъ простъ разговоръ съ дГЪцата върху тЪхнитъ мисли желания, чувства и стремежи. Обаче не трЪбва да се
бравя, че всЪкога дъната се стремятъ да прикриватъ нет.-...,ското, а казватъ това, що би се харесало учителю. Подвсички видове асоциационни изслъдвания се водятъ протока“.ли за дъцата по отдйлно. Така учительтъ ще се научи д).
се интересува отъ живота на своитъ възпитанници и да
стреми за неговото подобрйние. »

9.

б. Асимилация (поглъща-не,. сливане).
1. Шипша. Съединението на прЪдставитъ посрЪдствомъаасоциацията става, както видЪхме, по такъвъ начинъ, че;свързанитъ (сдружени) прйздстави не изтубватъ своятаусамо-стойность и характеристични “черти. Примйръ: макаръ свЪтцкавицата да е свързана съ гръма, все пакъ за тъчхъ аз.,имамъ двъ отдЪлни прЪДстави. Въ тсЪзи случаи едната;

“:ирЪдстава възобновява другата. Обаче, ако ние видимъ свит-51
кавицата нъколко пити, има да имаме нЪколко прЪдстаВЧ

31;
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за нея, а само една, която само ще се допълня и поправя
отъ послъдващитъ нагледи. Въ първия случай единъ нагледъ
(свЪткавицата) възпроизвежда свързаната съ него праздстава,
а въ втория случай свЪткавицата (нагледъ) възпроизвежда
своята прйздстава, съ която се слива (асимилира, поглъща)
въ една прЪдстава. Малкото дЪте вижда портакалъ и си спомня
за ябълката (асоциация). Но ако то вижда за пръвъ пнть
протокалъ, то ще мисли, че вижда ябълка (асимилация).
Въ втория случай“- дтзтето схваща протокала като скщата
ябълка, която то е виждало много пити. ПрЪдставата за
ябълката поглъща, асимилира перцепта отъ портокала: осо-
бенноститъ на портокала оставатъ незабЪлЪзани. Щомъ тия
се съзнаятъ, за него се образува нова прЪдстава, която само
се свързва съ пртъдставата за ябълката, но не се слива вече
съ нея.

Съзнателниятъ актъ, чрЪзъ който стари првд-
стави поглъщатъ или сливатъ въ себе нови прв д-
.стави или нагледи, като тождественн, се вари ча
асимилация. При асимилацията ние познаваме извтз-
стни намъ прСЪдмети. Ако видимъ приятеля си слйдъ 10 го-
дини, ние го познаваме. Често пъкъ се случва, че по
погртЕШка заговорваме на улицата съ непознатъ, като сме го
взели за познатъ. Въ този случай казватъ: припознахъ го
за еди кого си. Въ всички тЪзи случаи старата прЪдстава
се отождествява съ новата (асимилация).

Асимилации се получаватъ отъ опита. Отъ често прв-
живтзвания на едни и смщи душевни явления, послсЪднитсЪ се
усилватъ и приспособяватъ новитъ познания спортадъ съдържа-
нието си. Най-ясно се забйзлйзва това при четенето. Обикно-
венно ние не забЪлЪзваме печатнитъ погрЪшки въ думиттз.
Отъ всвка дума ние получаваме общо впечатление, и ако има
въ нея невбзрни букви, ние четемъ втЪрно, т. е. ние не че-
темъ иапечатаната въ книгата дума, а оная въ нашето съзна-
ние. Зрителниятъ нагледъ за думата само възпроизвежда ней-
ната стара прЪдстава. Ето защо но четенето можемъ да но-
знаемъ диалекта (нарвчието), на който говори извтЪстно лице,
понеже то ще замтзства често думитъ въ четивото съ свои
провинциализми. Скщо така отъ една груба картина за по-
зната намъ мЪстность ние можемъ да ВИДИМЪ по-вЪрно
мъстностьта, отколкото всЪки, който вижда само картината, а
не познава мйзстностьта.

ДГ
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Отъ всички тия нримЪри се вижда, че схващането, въз-„1.
приемането на нови познания не зависи само отъ раздразнеднията и перцептитъ, а и отъ събранитъ вече позвамния, отъ опита, който влияе на новото, като го
асимилира. Асимилацията се казва още и аперцепцидй(отъ лат. ас1 регсерйо : възприемамъ, притурямъ къмъ).

Асимилация става два вида: или притуряме къмъ
новото и съ това го измЪняваме, или пъкъ го првинача-ваме, измЪняваме. Често двата процеса се срйзщатъ за-..
едно. Въ първия случай при четенето, ние ще четемъ ив.“).
пустната буква, а въ втория ние ще четемъ погрвшната,
буква право. Асимилацията става не само съ превдстави и?нагледи, а и между прЪдстави отдЪлно и съ мисли. Ако.разкажемъ една историйка на нЪколко души съ разно ум?ствено развитие и специалность, ще видимъ, че Естаки ще я,...схване различно. Въ разказа се изтъкватъ мисли и првдста:ви, които различно се асимилиратъ отъ старитъ прЪдставина разнитъ слушатели. Този ВИДЪ асимилация има почти най->
голвма важность за обучението. Съ постоянно асимилиран:на психичнитъ съдържания, послЪднитъ се убога-дтя в ат ъ и у силватъ.. По този начинъ учебниятъ материалът,-.
се раздвля на категории и всЪка часть отива къмъ съотввт-гд"
ната область, която убогатява.

цвлокупното съзнание на човъка, като асимилираще на"
новитъ знания, образува неговото убсвждение, възгледъ?ВсЪки гледа на свйзта съ свои очила: единъ вижда добро;.”
другъ само злини (оптимисть, песимисть). ЗемледЪлецътъ глед:почвата, овчарьтъ-трйвата, а поетътъ-естетичната и нов-“
тична страна. Невйрнитъ асимилиращи душевни явления?
образуватъ прЪдразсндъка, който се изкоренява съ на
стоянно придобиване на нови познания. Новитъ психичн
съдържания, като се схващатъ като нетождественни съ ста.-
ритв, чрЪзъ често повторение си въ състояние да прЪобразятъ душевния миръ на човЪка въ всъко отношение. На това,се основава и възможностьта на учението, въобще и възпитана
телното значение на обучението въ частность. Събраният“зъзнателенъ материалъ трГЪбва да се пръработи, за да да, .

ствува на новия асимилираще. Обаче когато новото не се.
асимилира съ старато, то се отдЪля въ специална категория“.и убогатява съзнанието съ новъ материалъ. Асимилиране":нерцептитъ е доказателство, очевидность.>

.
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Когато перцептътъ се асимилира отъ старитъ прйздстави,

ние се увйзрнваме въ истината. Ето защо истината тръбна
да се закореннва дълбоко въ съзнанието, чрйззъ сливане на
тождественни прЪдстави, а невйзрното да се изкореннва чртззъ
изостряне на наблюдателностьта.

2. Педагогическо заключение. Асимилацинта има голъмо
значение за събиране нови знания, слйздователно и за обуче-
нието. Ученицитт, не могатъ да разбератъ това що имъ е

съвършенно чуждо. Новитъ знания тръбна да се нагоднватъ
не само споредъ схващателната способность, но и споредъ
иисловин кржгъ на учещитв се. ВсЪко обучение трЪбва да
се пръдхожда отъ анализъ на дЪтската душа. Този анализъ
трЪбва да става, както въ началото на курса на учението
въобще, така и въ началото на всЪки учебенъ часъ, па даже
и въ продължение на часа всЪкога, когато се дава нова материя.

Асимилиращитъ прЪдстави и групи се образуватъ отъ
обучението и опита, а чрЪзъ процеситъ на поглъщането се

обръщатъ въ привичка, която по-нататъкъ дЪйствува като
нагонъ, който обуславя, особенноститъ въ начина на схващане
новото. Въ основа на вроденитъ прЪдразположенин обучение-
то образува у дт-щата асимилиращи, системи отъ прЪдстави.
Отъ това слъдва, че обучението възпитава, понеже обра-
зува начина на асимилиране и асоциране (убЪждение, харак-
теръ, свйзтозоръ).

Асимилацинта има голйзмо значение за вниманието и
интереса. Когато человйзкъ чуе да се говори за нему по-
знати кьща, той неволно съсртздоточава вниманието си, ако
пъкъ разговора е нему недостжпенъ, той става неинтересенъ,

»

па даже и утекчителенъ. Сжщо така утекчава и разговоръ
. на чуждъ, непознатъ езикъ. Ако при обучението се изхожда

отъ примЪрИ изъ дтзтскил животъ, вниманието и интересътъ
биватъ винаги по-голъми. ОсвЪнъ това асимилацинта улесня-
ва запомнюването на новото. Новитт. думи се запомннтъ
невкога по-трудно, отколкото познатитъ, за които има вече
прйздстави, образувани чрйззъ често сливане на перцептитъ.

Асимилацията е необходима за економията на мис-
ленето и на умственната работа въобще. Ние харчимъ съ-
звателна енергия повече при първоначалното образуване на
прувдставитъ отъ перцептитъ. По-нататъкъ ние не се бавимъ
да схващаме новото, а само го познаваме като тождественно
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съ старото. ПримЪръ: ДЪтето въ първото отдЪление срич7
при четенето, а възрастнинтъ, чете колкото

“

могатъ се
.;катъ езиковитъ органи, а срича само, когато срЪЩне новили чужда дума. Когато слушаме нЪкон сказка, често не на
учваме никакви нови првдстави, а само новъ поредъкъ и::нашитъ придобити отъ но-рано мисли. Оказката възбужда новасъчетане на стари душевни процеси. Когато человсЪкъ мисли,"?той не си прЪдставлнва въ п0дробности, всичко що говори.Ако азъ кажа въ разговора си: ((неприлтелитъ нападнали ще".избили стражата», азъ не си прЪдставлнвамъ нито пушка,-,;нито кръвь, нито избити хора, защото нйзма врвме, а прв-7минавамъ въ разговора си по-нататъкъ. Чръзъ постояни.
асимилиране нрЪдставитъ си: се отдалечили отъ своитв първо-.?начални производители (нагледнтЪ) и човйзкъ говори и мислд-
само съ думи. Тукъ се прокарва владЪещинтъ въ прир0дат
общъ законъ за економин на силата. *-

3. Приложение при възпитанието и обучението. Възпитаниеа1
то има за цвль да развие всестранно физическитъ и душевн.способности на възпитанника и да образува характери. ПрЪдь-стави се образуватъ отъ асимилиране нови перцепти, а вод.:лнта отъ привичкитъ. Привичкитъ се образуватъ отъ асим-Д
лиране на посткпкитъ (мускулнитъ првдстави отъ движед,нилта). Чувствата се развиватъ скщо така отъ привич,
чрйзъ сливане на отдЪлнитъ чувства.

.Най-главно приложение въ педагодическата практика аси-.
милацинта намира въ принципа на нриродосъобразностьта: обучдчението да върви отъ познатото къмъ непознатото, отъ близ-
кото къмъ далечното, отъ конкретното къмъ абстрактнотоди пр. Всичко това прйздполага асимилиращи прЪдстави :ьщдгасимилирани нерцепти (външна асимилация) или прЪдстан(витрвшна асимилация). Учительтъ тръбна да изслъдва мислов
кркгъ на двцата, които постжпватъ въ училището. Той трЪбВ”
да знае, какво тъ знаятъ и какво могатъ да научатъ. Найнсетнъ. когато дЪцата дойдатъ въ училището сутринь ил.
слъздъ междучасие, тъ ск подъ впечатлението на играта или...-.-други нрвживъванин и немОгатъ да се съсрЪдоточатъ :нбф
урока. Въ такъвъ случай е необХОДима една малка бестзда съ
ученицитъ, които ще ги подготви за възприемане новото-. Прид"тая бесъда ученицитъ се подвеждатъ чрЪзъ п0дходни въпроси.да разкажатъ, що знантъ отъ това, което ще имъ се пртЪподавад„
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ДЪцата не обичатъ да имъ се разправя тОва, що имъ е

познато, но сами биха го разказали на драго сърдце. При-
мъръ: Ще се прЪподава за кокошката. Дъцата ще разкажатъ
всичко, що знаятъ за нея и послъ ще се ПОДведатъ отъ учи-
теля да откриятъ чръзъ наблюдение и новитъ качества и
особенности на кокошката. Често дтщата не си забЪлЪзали
ушитъ, носнитъ дунми и пр. Учительтъ ще допълни и из-
прави дътскитъ прЪдстави чрйззъ нагледи и прЪдстави, които
се асимилиратъ отъ старитъ.

!„ 5 16. Паметь.

а. Скщина.

Душевни явления, които веднъгкъ прЪживЪваме, не из-
чезватъ за винаги изъ съзнанието ни. тъ иматъ тенденцията
да ставатъ пакъ безъ да са възбудени по сйзтивенъ пнть
(в. 5 12 а). Когато человЪкъ излъзе изъ музея на изкуст.
вата, прГЪдъ очитъ му още дълго връзме могатъ да се мЪркатъ
хубавитъ картини и форми, които той е наблюдавалъ. СлЪдъ
хубавъ концертъ, въ ухото звучи за нгБкОлко врЪме мелодията
на плвсеньта. СлГЪдъ като се покаже на слтшо дЪте съ
ръката му писането на буква, то може вече да я напише,
само да я възпроизведе. Ако человЪкъ прочете 2-3 пъти малко
куплетче отъ стихотворение и го повтори устно или на умъ
нЪколко пити, той ще го запомни. Скщото ще стане, ако
той само прЪписва куплетчето. Като научи нйзколко стиха,
ученикътъ може послъ да ги възпроизведе само по скщия
редъ, както ги е заучилъ, но не и наопаки.

: Отъ всички примйзри се вижда, че душевнитъ процеси
"

се съхраняватъ за малко или много вртЕме въ съзнанието ни.
Съхраняватъ се душевнитъ процеси само въ промйзнена
форма. Ако вщимъ днесь човсЪкъ за пръвъ пнть, утръ ще
си го пръщставимъ доста ясно, но слЪдъ игБколко дни твърдъ
смътно и най-сетнъ съвсГЪмъ ще го забравимъ.

Накъ се съхраняватъ душевнитъ процеси?
СлЪдъ като стане, душевниятъ процесъ изчезва, т. е.

Не става вече, но оставя слЪдъ себе слъзди, които могатъ
да го възпроизвеждатъ. ТЪзи слЪди не си отъ пси-
хично същество (процеси). тъ си изваЪстни измЪнения въ
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мозъка, въ молекулитъ на мозъчната сива материя. Тия слъД "1

възпроизвеждатъ станалия по-рано процесъ при нови условия
и съ измЪнение, но новиятъ процесъ се 0 т 0 Ж д е с т в я в “„
съ стария (узнаване). И тъй съхр анени е т 0, възпрои3.веждането и узнаването на душевнитъ явления,:което става възъ основа на мозъчно-молекулярни.измънения, се нарича паметь.

..

Съхраняватъ се както интелектуални, така и ч у в с т!
в е и н и и в 0 л е в и елементи. Примйръ : Человъкъ получава.“:
днесь радостна вЪсть, която му припомня много нЪща. Утръб
той, заетъ въ нови мисли, си спо мня сам о пр и я т ностьтад

"

безъ да може да си припомни причинитъ и (уснществявану-К-
надЪшдата. получаване очакванъ "отговоръ и пр.). Снщо мак,..-
человЪкъ запомня и волеви движения и рЪшения,
благ0дарение на което послЪднитъ се пртзобръщатъ въ п р и-Е-
в и ч к и. ПримЪръ : Изкустниятъ пианистъ движи пръститъ сд “„

по пианото безъ да мисли. Тия движения си 3 а н 0 м н е н :. .

. и са: станали автоматйчни. Снщото е съ ХОДенето, съ го-д"
|. вора, писането, гимнастиката и пр.

.

б. Свойства на паметьта.

:! При паметьта . се забълСЪзватъ главно три степени : 3 а-

* „ помнюване, помнене и припомнюване (възпроиз=”
.

* веждане, репродукция). Запомнюването е първата,.
часть, началото на душевния процесъ, помненето „.
траенето на слЪдитъ, безъ да има процесъ. а припомнюч.

„Ъ ването е повторното ставане на процеса. Ако слъ--

дитъ огъ душевното явление са изчезнали съвършенно, така.”
щото не може да стане репродукция (припомнюване), ние:
казваме, че сме забравили. Често се случава, че чело-=
вЪкъ забравя и слЪдъ дълго връзме пакъ може да си при-*помни. Споредъ това и не се знае точно колко
траятъ паметнитв слъди и дали въобще тъ изчезватъ 553

винаги. „
Познататъкъ по свойствата си паметьта бива още:,

1) лева, 2) трайна, З)” вЪрна и 4) наВрЪМеННШ-Д-
1) Лека е паметьта, когато безъ много повт”0ре”.1*?ния, изкуственни помагала и особенни напрТженил си спомняме. "
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2) Трай на - когато душевнитъ процеси се задържатъ

и могатъ да се репр0дукциратъ слъздъ дълго врЪме.
3) Върна-когато душевнитъ процеси се възпроиз-

веждатъ по възможность съ малко измънения.
4) Наврйзменна когато припомнюването може да

стане въ всъко врЪме.
Тия 4 вща памети зависятъ главно отъ начина на за-

помнюването, т. е. отъ това, дали то е слъздствие на меха-
ничната или логична асоцоация.

Запомнюването, помненето и репр0дукцията
ставатъ възъ основа на законитъ на асоция-
цията (в. % 15 а. З.). Още при запомнюването душевнитъ
процеси се свързватъ (логично или механично) и послъ,
когато си спомнимъ единия членъ на асоциацията, репроду-
цира се и другия. Примйзръ: Ако видимъ думата маймуна,
нрбздставяме си и самото животно. Сищо така когато видимъ
многото на произшествието ние си спомняме цвлото произ-
шествие, хората които см били таМъ, врвмето, послвди-
цитъ и пр.

Сноредъ асоциационната основа различаваме механи-
чна и логична паметь. Механична е паметьта,
когато се запомнятъ психични съдържания по едноврЪменна
или послъдовна механична асоциация - (чрЪзъ допиране).
Примйзръ: По механична паметь се заучватъ стихотворения
на чугкдъ езикъ, молитви на славянски езикъ, "когато дтщата
не го разбиратъ, мйзстности по география, изреждани съби-
тия, кога между тЪхъ нЪма никаква връзка и пр.

Логична е паметьта, кога се помнятъ явленията по“
тЪхната вмтръшна връзка. Тази паметь се казва още
юдициозна (отъ латински ]псНс1пШ=сшшдение). Примйзръ:
Когато си спомнимъ, че вчера е имало дъна-дъ, ние си
припомняме много лесно за чернитъ облаци, за кальта по
улицитъ и за омбрели. Ако говоримъ по историята за война
съ единъ нар0дъ", лесно запомняме, че слЪдъ това този на-
р0дъ е билъ по-слабъ въ економично и морално отношение.

Ако между паметнитъ съдържания не скществува сама
по себе никаква асоциация, ние можемъ да я създадемъ
изкуственно за полесно запомнюване. Така напр., за да
запомня, че утръ трЪбва да донеса и повърна книгата на
другаря си, азъ си вързвамъ въ джеба кърпата въ това врвме,
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когато той ми я поиска. УтрЪ, щомъ видя вързаната кърц
азъ си спомнямъ за обЪщанието и вземамъ книгата. Таз
паметь се казва досЪтл ива или ингениозна (отъ Лак
Шаинташ : острота, хитро скроена насмЪшка). ПримЪръдЗа да се запомнятъ нЪкои имена по граматика (прЪдлоз
съюзи и пр.) могатъ да се наредятъ въ стихотворна форма„;,Такова икуственно помнене се нарича мнемо”ника или мнемотехника (паметно изкуство), ам;то е наредено по извЪстни правила и създам”
вЪрна асоциация между псих. съдържания. 3

Отъ всички три вида асоциационна паметь, най-добра 4
л 0 г и ч н а т а (юдициозна, разумна). Но и другитЪ дв»:
вида са необходими, защото не на всЪкидЪ человЪкъ може
да намЪри витрЪшна връзка между съдържанията, коит :

, ще трЪбва да се помнятъ. Въ такъвъ случай трЪбв „ да с”

3

употрЪбяватъ механичната и досЪтлива памети.
”

7

 
;.

в. ДЪление (Видове паметь).

Паметьта се дЪли споредъ психичнитЪ съдържания, конт:-
се помнятъ главно на с Ъ т и в н а (нисша) и в и с ш а. СЪ-
тивна паметь е съхранение на душевни процеси; произхгТ

“, дещи отъ нагледи, а висша - съхранение на душевни пс :
:. хични съдържания, получени слЪдъ прЪработката на наше-"..-

дитЪ и прЪдставитЪ : понятия и абстрактни отвлечени прЪ:.
стави (духъ, въодушевление, съвЪтъ, вселенна, Богъ и пр.

”
,“

ПрЪобладава въ душевния зкивотъ на хората сЪтивната па ”.

меть и затова нея ще разгледаме по-обстойно..
С Ъ т и в и а т а н а м е т в се дЪли споредъ сЪтивнит :*

области главно на 6 вида: зр ителна, слух ов а, 0 боня;
телна, вкусова, осезателна и органна. Отъ :т„:[
най-голЪмо значение за психичния развой иматъ з р и те л.
ната, слуховата, осезателната и отъ органнат:
само м 0 т о р н а т а (езикомоторна, писомоторна и обща мо!
торна). Отъ тия 5 вида памети зр и т е л н а т а, е л у х 0 в а
и 0 с е 3 а т е л н а т а си скщински сЪтивни памети, а .е в и к в

"-

моторната, писомоторната и общата моторна-
сЪтивно-моторни или просто моторни вщове паметь. Съ пъ:
вИтЪ три психичнитЪ съдържания се запомнятъ, когато „с

*”

възприематъ, а съ вторитЪм-кога се изразяватъ чрЪзъ езика,-:"
(говора), рнката или движенията. ПървитЪ иматъ голЪЩ-Тг?

: ”?

 

,.



 
значение за възприемането на психичнитъ съдържанин, а
вторитъ -за тъжното задържане (за усилване на паметнитъ
сиди, за усвояването чртззъ упражнение). „.

1. Зрителна паметь. Има хора, каквито ск. рисувачитъ и
Художницитъ, които получаватъ твърдъ пълни и силни зри-
телни прльдстави, които тъ сетнъ възкроизвелкдатъ съ рмката
си. Така напр. единъ живописецъ разправнлъ за себе слън-
ньото: ((Когато искамъ да рисувамъ единъ моделъ, азъ го
наблюдавамъ половинъ часъ внимателно и го скицирамъ отъ
врЪме на врЪме върху платното. СлЪдъ това азъ скицирамъ
други модели и т. н. Когато ще рисувамъ по първата скица,
вземамъ човЪка отъ прЪдставата си, поставнмъ го на стола и
като че го визкдамъ съ очитъ си, почвамъ да работя. Така
азъ рисувамъ и най-слабитъ черти. Отъ връзме на врЪме
поглеждамъ къмъ стола, поправнмъ положението на фанта-
стичнин модел и го рисувамъ. Щомъ погледна

" на стола,
виждамъ лицето». Отъ този примйръ се вижда, че въпроснинтъ
кивописецъ ималъ силно развита зрителна паметь. У него
зрителнитъ мозъчни центрове са много по-добръ развити, от-
колкото всички други (съ изключение на писомоторнин).

Освйзнъ това има хора, които запомннтъ думи само, ко-
гато ги виднтъ написани, а не и когато ги чунтъ. НЪкои
ученици запомннтъ урока си по-дббръ, когато го проче-
татъ сами въ учебника. И когато такъвъ ученикъ разправя
урока си, той вижда въ съзнанието си (зрителни прЪдстави
на думитлв) реда и страницата на учебника.

Зрителната паметь е най-силна отъ всички други статив-
ни памети.

2. Слухова паметь. Слуховата паметь е развита главно у
музикалнитъ хора. Великитъ компонисти см съчинявали въ

.. ума си цЪли мел0дии и послъ са ги написвали съ ноти. Така
Моцартъ е чулъ само веднълкъ Мизерера отъ Алегри въ една
капела още като 14 год. момче и е могалъ да я запомни и
напише на ноти отъ паметьта си. Компонистътъ седи въ

„ стаята съ затворени очи и слуша отъ ума си цйзли пЪсни,

и.

които са му свирени призди врЪме. Всички тии примЪри по-
казватъ, че скществува слухова или акустична паметь.
Нъкои ученици запомннтъ по-добрй: урока си, когато други(учитель или другарь-ученикъ) имъ го разказва. У тсЪхъ слу-ховитъ мозъчни центрове са силно развити и затова запом-

Д-ръ П. Цоневъ. - Педагогическа психология. „ 9
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нятъ по-добръ звукове. Слуховитъ прЪдстави у такива Хора,”,
си сравнително по-вече, отколкото у другитъ.

Слуховата паметь има почти такова голЪмо значение„1каквото и зрителната. Съ нея се запомнятъ звуковетъ на
околната сръда, както и човЪшката рЪчь.

З. осезателна паметь. Осезателната паметь е развита най. *-

добръ у слйзпитъ. Душевниятъ развой у слГЪпитъ дЪЦа се по.”
стига главно чрЪзъ осезанието. Ученицитъ запомнятъ буквитъ.
отъ издигнатини и грапавини и могатъ да ги пишатъ отъ.
паметьта си. Единъ ваятель, който е ослЪпЪлъ отъ пръди]
десеть г0дини, е успгвлъ да наподоби една мраморна стату.отъ глина съ такава вЪщина, щото е очудвалъ всЪкиго. Той”?
постигналъ това, като пипалъ мраморната статуя. ..

Моторната паметь смществува у всички хора, макаръЕ
и въ разна степень.

.

]. Езикомоторна паметь. Когато дЪтето почне да подражат 7

ва, то изговаря всичко, що достига до ухото му. То “939?"жава звуковетъ на животнитъ, нсЪщата, хората и пр. Ако мат-Т..
киятъ ученикъ отъ 1 отдЪление чете съ гласъ и неможе да:
прочете нито една“ дума безъ да си помръдне устата, том",

слЪдва естественнитъ си внтрйшни нагонни побуждвния. Богато--
человъкъ чуе за пръвъ п.кть нова, непозната дума, той не-
волно я изговаря. При изговарянето мускулнитъ движения над;
езиковитъ ап.:лрати произвеждатъ мускулни устнщания, които,-,
се запомнятъ, оставнтъ въ мозъчнитъ центрове паметна-,
с.гЪди. Ние видЪхме по-рано (% 8 д.), че всЪко усЪщане има
тенденцията да прйзминава въ мускулни движения. Общото...
движение въ природата си пробива пнть чрйзъ нашата нердйнг
система: то влиза прЪзъ сЪтивнитъ, а излиза чрЪзъ мотор-3,
нитъ апарати. Но при излизане на възбужданието по мотора.
нитъ органи се произвежда ново възбуждание, което усилва.
първото. И тъй ще имаме: впечатление-израза?!“впечатление. За да се запомни извйстно пси-39
хично съдържание, то тръбна да се изкаже, да”:
се изрази по какъвто и да е начинъ. Така,за да.;
запомни по-добръ, ученикътъ чете урока си съ гласъ, или
най-малко, мърда устнитъ си. -

2. Писомоторна паметь. Подъ думата писомоторна паметь
се разбиратъ всички съхранения на душевни процеси, които си. :

обусловени отъ писането на думитъ, както и отъ рисуването, “.
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на прЪдметитъ и явленията. За да запомни единъ текстъ,
човвкъ може да го прЪпише нЪколко пити. Така се усвоя-
ва правописа по езика. Щомъ ученикътъ напише идвколко
пити правилно думата, той я запомня, но не толкова чрйззъ
врвнието си, отколкото чртззъ раката си. Ние казваме, че

ученикътъ усвоилъ писането на думата механично напълно
и че, ако той и да е забравилъ правилото, рмката му сама
ще напише правилно думата. Това се е постигнало благо-
дарение на паметнитъ слъди въ мозъка, образу-
вани отъ мускулнитъ прЪдстави на ржката.

Писомоторната паметь се явява при изображенията на
прйдметитъ и явленията съ рака. Рисувачътъ има ясна прЪд-
става за своя м0делъ не само, защото го е гледалъ дълго
врЪме, но защото го е и рисувалъ. Писо-моторното изобра-
жение на нйщата се забЪлЪзва още въ малката възрасть на
дадата. Дайте на малкото дувте плоча и писалка и вие ще
видите, какво удоволствие намира то въ драскането. То се
радва, че клЪчката въ ржката му (писалката) оставя сл-Ъди
слъдъ себе. И ако то успйзе съ нъкоя фигурка да наподоби
животно или втащо друго радостьта на малкия художникъ е

безгранична. Карти по география и история, апарати по фи-
зика, животни по зоология, растения по ботаника и др. се
запомнятъ най-добръ, когато се рисуватъ.

3. Обща моторна паметь. Душевнитъ явления се изрази-
ватъ не само съ говоръ и писмо, а още и съ мимика и раз-“
ни изразни движения. Освйзнъ това ние запомняме не само
знания - запомнятъ се сащо така срмчности и разни дви-
жения, които отъ често повторения се првобръщатъ въ при-
вички. Така, когато человЪкъ минава за пръвъ пжть по един
станала, той трЪбва да върви полека и да гледа на какво
растояние см тъ едно отъ друго. ОлЪдЪ нЪколкократното
изкачване по смщитъ стмпала той може да тича но тйзхъ
даже въ тъмнината. Ожщото е и за извървяване познато
пространство въ тъмно мъсто. ОсвЪнъ това новакътъ грън-
чарь ще направи едно гърне за 1/2 часъ, а упражнениятъ
майсторъ - само за кмсо вртъме. Сжщото е съ нлетенето,
везенето, свиренето на пиано, цигулка, съ танца, съ гимна-
стическитъ упражнения, съ плаването, гкаденето, разнитъ ви-
дове игри, занаятитъ и пр. Въ всички тия видове упражне-ния движенията образуватъ мускулни усЪщания



 

   

   

   

   
        
  
    
  
  
     
   
   

     
  

и прЪдстави, които се запомнятъ и чрЪзъ поето-“анно отлагане на мозъчни слЪди се усилватъ:
Моторната паметь е отъ основно значение за образуванетфи развоя на сржчноститъ, похватноститъ (умЪние - може:не), които училището трЪбва да създава у учещата се!-
младежь.

.

Всички паметни видове се срсЪщатъ въ хората не въ;
еднаква степень. Това се отнася особенно за евтивната па-.
меть. Едни хора запомннтъ повече видено, други -* чути",
трети си служатъ твърдъ сполучливо съ осезанието. Споредъътова има и разни паметни (нагледови) типове хора:-Тзрителници, акустици и пр. Паметнитъ типове се развиват .“,-

главно отъ упражнението, което отъ друга страна почива.;
върху наслтЪдени зачатъци. ”-

г. Условия на помненето (изустно учене-мемориране)

съзнателенъ материалъ, трЪбва психичнитъ съдържанин д“
се задържатъ въ него (да се запомнятъ). И за самото обучение е твърдъ необходимо да се знае какво трЪбва да с)
прави, какви условия трЪбва да се спазватъ, за да мож
учебната материя да се запомни всестранно, трайно ..
леко. За доброто запомнюване учитель и ученикъ трЪбва
спазватъ слЪднитъ условия: „

1. СЪтивната паметь да се употрЪбява по-често. Най-добра; с
запомня това, що се види, чуе и пр. Защото впечатленияъ
оставнтъ по-силни и вйзрни слъди въ мозъка, отколкото са?-..“.
митъ пртздстави. Още Коменски е казалъ: ((съзтивото в!"

най-възрнинтъ служитель на паметьта». ЧеловЪкъ ще запомни?
по-добръ формата на извЪстно растение или животно, кога-%“
то го види съ очитъ си, хване съ ржката си, чуе звука-,.
отколкото, ако само му се разправя. Колкото по-силншсж усъщанинта, толкова и запомнюването става
по-добръ и по-вдерно. Принципътъ на наГледностьта има)
голЪмо значение не само за правилното схващане, но още;и за усвояването и задържането. Ето защо тръбна да се?-.
прЪдставнтъ при обучението живи нагледи, или ако такива 7

нЪма-модели, картини, рисунки и пр. (% в.). ОсвЪнъ това, .

за да” се запомни извтЪстно съдържание, не е достатъчно,;

!!!. 4
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само да се възприеме, трЪбва и да се възпроизведе, из-
рази (моторна наметь, упражнение) било то съ говора, рх.-
ката или други вицове движения, споредъ естеството на на-
метното съдържание.

2. Съдържанието (емисълътъ). Съдържания, които си поз-
нати се запомнятъ по-добръ и лесно, а непознатото-минно.
Стихотворение на майчинъ езикъ се заучва много по-лесно,
отколкото на чуждъ езикъ. Ученикътъ запомня трудно урока,
ако той не го е разбралъ. Материалътъ трибва да се аси-
милира, за да се запомни (% 15 6). ОсвЪнъ това материа-
лътъ отъ разни учебни првдмети се помни разно. НЪща се
номнятъ по-добръ, отколкото думи, думи по-добръ отъ чис-
ла и пр. >

3. Асоциацията. Ако учебната материя е свързана по
законитв на асоциацията тя се запомня по-лесно, отъ раз-
хвърляната. Когато се запомни само единъ членъ отъ една
асоциационна верига, репродукцирагъ се и другитъ членове.
Достатъчно е ученикътъ дазапомни снщественното отъ из-
вистенъ урокъ и по-логична или механична асоциация да си
спомни цвлия урокъ. Така ученикътъ може слЪдъ учебния
часъ да си повтори цЪлия урокъ, както го е чулъ отъ учи-
теля си.

4. Внимание. Това, що се схваща съ напрЪгнато вни-
мание, се запомня по-добръ, отколкото онова, що случайно
е влизло въ съзнанието. Ако прочетемъ на дъната въ едно
отдълтение петь думи, тъ ще запомнятъ часть отъ тЪхъ. Но
ако имъ кажемъ добръ да внимаватъ, за да ги запомнятъ,
защото ще ги питаме сетнъ, ще видимъ, че вториятъ пнть
ще запомнятъ почти два пити повече думи, на даже и всич-
китъ (в. 5 14).

с"). Ннтереоътъ. Човйзкъ запомня по-добръ това, що му се
Харесва, което му причинява приятность. ОсвЪнъ това при-
ятното се повтаря по-често въ съзнанието ни и затова оста-
вя по-силни слйзди.

б. Повторенията. Колкото повече се повтарятъ впечатле-
нията, толкова по-добръ се запомнятъ. “Повторението е май
на заномнюването». Повторенията трйзбва да се разпрЪдвлятъ
правилно съ промежутъци отъ врйзме, за да се помни по-
дОбрв Примйзръ: 20 повторения, направени въ нйзколко дни,
принасятъ по-голЪма полза за запомнюванено, отколкото 30
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повторения непосрЪдно едно слЪдъ друго. Заучването съ?
повторения трЪбва да става съ части ни много голЪМи, Ш!"много малки. Това ще зависи отъ възрастьта и схващател;ната способность. Ако въ малката възрасть се повтарят-,.
всЪки 4 стиха (единъ куплетъ), до като се заучатъ, въ по.
горнята възрастъ могатъ да се заучватъ по 8-10 и поне-,“
че стиха.

17. Начало и край на заучвапето. При повторенията нетвсички части на текста се запомнятъ еднакво: началото се?запомня повече, отколкото края, а края по-вече-отколкото“
срйздата. Стихотворение, наредено въ куплети, се учи по-к!
лесно, отколкото безъ куплети, само въ стихове. ,

8. Умората. Не всйзкога може человЪкъ да запомн...
добрйз: когато е 60дъръ и пъленъ съ енергия, той запомни“
по-лесно, отколкото при умора. ,

Сутринь се запомня по-добръ, отколкото вечерь или
даже слъздъ обЪдъ. Въ първата половина на часа-по-добръддотколкото въ края. .7

9. Здрависто. Здравието указва снщо така голъмо влия-
ние върху паметьта. Когато тЪлото е слабо или болно, чо-гг
ловЪкъ запомня по-слабо, защото не могатъ да се спазя
и други условия, каквото си вниманието и интереса, а освЪнд
това нЪма и достатъчно енергия, необходима за образуванна паметниттз слйзди. ”

10. Индивидуалната паметь. Не всички хора запомнятв,
еднакво: едни повече, други по малко. Това зависи измежду".
другитъ условия и отъ паметния типъ, къмъ който прина-“гу
длежи човЪкъ - дали има слухова или зрителна паметьго
ОсвЪнъ това запомнюването ще зависи и отъ това, доколко?
разнитъ видове сЪтивна паметь взематъ участие въ мемори!
рането (изустното учение). За да запомнимъ една дума по-
добръ, трЪбва да я чуемъ и изговоримъ, видимъинапишем ъ, за да запомнимъ формата на прЪдметъ, трЪбВа-Й;
да го видимъ, пипаме и нарисуваМе. .

,"

Н. Възрастьта. Възрастьта, а заедно съ нея и интели-ттентностъта. указва голЪмо влияние на запомнюването. От?опити е доказано, че ученици и ученички иматъ по-силна!"паметь, колкото въ по-горни класове ок тъ и слъздователнс
по-възрастни и по-интелегентни. Малкитъ дГЪца запомнятъ.„по-слабо, отколкото по-възрастнитъ. Само въ прЪклонна във-%

|
4|
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расть у старитъ ослабва паметьта, а заедно съ нея и всич-
ки душевни способности. Интелигентностьта не съвпада недв-

кога съ силата на паметьта при една и сжща възрасть. Не
всЪки интелегентенъ ученикъ може и да меморира добръ,
нито пъкъ всЪкога паметнитъ си интелигентни.

12. Полътъ. Най-сетила за запомнювапето има значение
и полътъ. У момчетата е развита повече логичната паметь,
отколкото механичната. Наопакп у момичетата. Изобщо взето
при една и снща възрасть паметъта е по-силна у момчета,
отколкото у момичета.

д. Психопедагогична ВНСПВРИМЕНТЗЦИЯ СЪ ПЗМВТЪТЗ.

За обучението е отъ гОлЪма важность, дали прйзпоцаде-
ното се запомня и задържа за дълго врГЪме въ съзнанието.

”Учительтъ може да знае всички принципни правила на обуче-
нието и възпитанието, но за да може да ги приложи на длнло,
той трвбва да изслЪдва почвата, върху която ще работи. Той
трибва самъ отчасти да провйзри условията на меморирането
и сетнъ да намври случаитъ при разнитъ учебни прйздмети,
дтзто ще ги спазва. ПримЪръ: Знае се, че интересното се
запомня по-добръ. Учительтъ ще трЪбва да види, що е инте-
ресно за дадена възрасть, полъ, отдЪление, отъ даденъ уче-
бенъ прЪдметъ и пр.

Освйзнъ това условието съ повторенията има нужда отъ
урегулирване. ТрЪбва да се установи, какви отккслеци трувб-
ва да се даватъ за заучване на дадена възрасть и въ какви
промеждутъци трЪбва да ставатъ повторенията? Въ каквоот-
ношение се намиратъ вниманието и повторенията къмъ за-
помнюването? Кое е по-снщественно отъ тЪхъ? Всички тия
въпроси учителътъ може и трйзбва самъ да разрЪшава.

Психо-педагогичнитв опити ставатъ по слйздния начинъ:
За изслйздване силата и првдимството на сътивната па-
меть се постнпва така: раздаватъ се на дъната отъ от-
лвлението листчета; показватъ имъ се въ еднакви промежу-
ТЪЦИ напр. 10 пръдмета (зрител. иагледи) и с.гЪдъ това вед-
нага, или с.гвдъ нйзколко минути, дйзцата написватъ на лист-
четата, това що сив пдъЛи. Слвдъ това се изчисляватъ запом-
ненитъ иагледи било то за нежни ученикъ отдЪлио, или бразд-
ньо за цЪлото ощъление. Ако се повтори този опитъ не съ
НЪща, а само съ тЪхнитъ имена, ще видимъ съ какъвъ про-



   

     
    
    
  
   
  
   

    
  
       
     

   

центъ нЪщата се запомнятъ по-добръ отъ тФХнитЪ Имена„При това думитъ (имената на нъщата) могатъ да се възпридематъ отъ дЪцата слухово или зрително (изписвани пад-таблата). Съ това ще се познае дали въ ученицитв првобла-дава слуховата или зрителната паметь.
.

Моторна паметь. Веднъгкъ се показватъ на дЪцата"прЪдметитъ, а другъ пкть се каратъ да рисуватъ съвсЪмъ,
просто, схематично, подобни првдмети и слЪдъ опрЪдвлено

двръме отъ ,перцепирането имъ се каратъ да напишатъ име- -

ната имъ. Отъ процента на запомненото ще се види пръ-възходството на сътивната или на моторната паметь. Сищото
"

се прави и за изслЪдване на езикомоторната паметь: за- :
учватъ се текстове отъ двцата съ и безъ говоръ и се гле-:
да, кое изисква повече повторения. :”

Съд ржание. Даватъ се на дтзцата по еднакво чие-дло познати и непознати (сковани, безсмисленни) думи било
чрЪзъ диктовка или прЪписване отъ таблата и се изчислява...
резултата отъ написанитъ на листчетата запомнени думи въдпроценти. ,"

Асоциация. (Механична или логична паметь). Про-д,
диктуватъ се на дЪцата думи, имена на прЪдмети идсЪйст-вия,екоито нйзматъ никаква връзка помежду си и слйздъ това дъ-дцата написватъ запомненитъ на листчетата. Подиръ това се?
продиктуватъ пакъ толкова думи, но вече въ асоциационна“;
връзка. Принтзръ безъ връзка: козелъ, мастило, снопъ, огле-"
дало, пушка. Съ връзка: овчарь тояга, овца, ягне, блЪе.

Интересъ. Накарватъ се дЪцата да напишатъ имена.
на нЪща, които най-много имъ се харесватъ. Олтадъ това

се"-г:произвеждатъ пакъ горнитъ опити съ такива думи или нЪща
(иагледи) и послъ други, които не възбуждатъ приятностъ. ..

Трайность на паметьта. Показватъ се на дтщата -

оправддвлено число прЪдмети, форми или бои и се каратъ да,ги възпроизвеждатъ или да ги познаватъ слЪдъ разни пе-
:д.

риоди: веднага, слъздъ минута, часъ, день, седмица и пр. Отъ ;
това ще се види за всбЪки ученикъ отдшно и срЪдно за
дадена възрасть, колко врЪМе трае помненето. Снщото може -.

да се изслЪдва за наврйзменностьта, обема и пр. на
..

паметьта.
Повторения. Учительтъ заучава съ всички ученици:отъ отдФлението стихотворение. Той го прочита ясно И,“;

,.



 

-137-
слъдъ встъко прочитане пита, кой го е запомнилъ? Числото
на човторенията и връмето той отбвлтззва на листъ хартия.
Слъдъ нЪколко повторения ще почнатъ да вдигатъ рака все
повече и повече дЪца, числото на които се отбЪлЪзва, като
се провъряватъ отъ врГЪме на врйзме, за да се види, дали
наистина запомнили и какъ. Тази провЪрка обаче се прави
до като ученицитъ привикнатъ да казватъ истината.

Слйздъ като се заучи стихотворението, оставя се да се
изминатъ Евколко минути, часа или дни и се провсЪрява, що
е останало въ паметьта и колко повторения см нуждни пакъ,
за да се заучи още веднагкъ. Съ това се изслЪдва зависи- .

мостьта на повторенията отъ врйзмето. Снщитъ опити могатъ
да се повторятъ не само съ други стихотворения или тек-
стове, но още и съ числа, прости несвързани думи, нагледи
(бои, меризми, тонове, мелодии) и пр.

За началото и края на заучваната материя
се правятъ твърдъ лесно опити пакъ съ стихотворение или
опрЪдвлено число думи, които се продиктуватъ, или една по
ед нанаписватъ на таблата и пакъ се заличватъ. Слъдъ това се
изчислява отъ събранитъ листчета, колко души сн. запомнили
първата дума, 2-та, З-та и пр. Оттукъ ще се види, че
първитъ думи се запомнятъ повече, отколкото срЪднитъ и
крайнитъ. .

Умора. Правятъ се смщитъ опити съ запомняне нЪща
и думи въ началото и края на часа, пръдъ и слсЪдъ обйздъ
и се сравняватъ двата резултата. Отъ това ще се ВИДИ,
колко пити резултатитъ отъ обучението при умора са но-
малко отъ ония при бодро състояние.

Такива опити се правятъ по-нататъкъ за здрави и
болни ученици, за всЪки ученикъ отдЪлно (индивидуални
изслЪдвания), за ученици отъ разни възрасти и инте-
лигентность, като и за учещи се отъ двата пола.

Отъ опититъ за възрастьта се е узнало, че паметьта
расте прогресивно съ увеличение на възрастьта и ослабва
само при половата зрЪлость (13-14 до 18 год. възрасть).

За изслйздване прйздимството на вниманието
или повторенията при меморирането се правятъ скщо
така съотвЪтни опити съ едното и другото при еднообразна
паметна материя. Търси се колко повторения съ внимание
съотвЪтствуватъ на дадено число повторения безъ внимание
за постигане единъ и смЩъ резултатъ. Д
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ЗабЪлЪжка. Ученицитъ произвеждатъ сами опити Въ -.

образцовитъ отдЪленин или изъ другитъ училища въ града.

е. Педагогичесно заключение.
Венко обучение трвбва да почива на обстойни изслЪд- ..

ванин проявитъ на дътската душевна природа. Като изслЪдва, .-

условинта на паметьта. учительтъ трЪбва да си нареди планъ
на обучение, съ който да ги спазва на встъкмдъ при всички. -

учебни прйздмети. Той тръбна да не прЕЪтрупва съз- ,
нанието съ много паметенъ материалъ въ ущърбъ на
неговото разбиране и асимилиране. Той трвбвада.
изисква отъ дЪцата да мемориратъ само това, що е споредъ

"

тъжната възрасть, безъ да ги прЪуморнва. При на-
метното учене обучението трЪбва да се нагодява споредъ.
ИНДИВИДуалнитъ паметни ,и нагледови типове. ,

Учението на паметь тртзбва да почива на вниманието и
повторенията, които се разпрйдйълнтъ правилно 7

въ промегкутъци. Особенно значение за запомнюването
има интересътъ. Споредъ това и ученицитъ учатъ едни.-
пръдмети по-добръ отъ други. А пъкъ интересътъ обуславя:
вниманието, отъ което зависи разбирането и пълното усвои
нване. За по-лесното запомняне учебнитъ съдържания трвбва.
да се свързватъ (асоцииратъ) помежду си или съ други."
изкуственни срлвдства, ако стане нужда. „

Най-голЪио значенИе, обаче, за заучване иматъ го- д

ворътъ и писането. За тЪхного приложене на практика 7

се изисква слЪдньото: *.

1. Придметно обучение и естествознание. На учеНициттн»;
трЪбва да се даватъ повече нагледи, а прГБдметитъ, рас-
тенията и животнитъ да се рисуватъ още отъ най-долната
училищна възрасть.

д

“2. Ричиата работа трйзбва да се прЪдвигкда за дъната“.
отъ рана възрасть. "

З. Езикознанието “гр“вбва да се изучава повече съ гово- “

рене и писане, отколкото съ заучване на сухи правила.
Тръбна да се практикува певече приписване, съ изговаряне,
отколкото диктовка, или писане отъ умъ. Повече гласно и
изразно четене трЪбва да се изисква.

.,

4ъ СмЪтане. Числовнтъ прйдставн се развиватъ възъ осд- ,"

нова на нагледи, а се усвонватъ съ рисуване и изгоН„



 

-139-
варяне на нагледитъ. Графическото и писменно
СМЪТане трЪбва да првобладава прЪдъ умсвен-
ното.

5. По география трГЪбва повече да се разглеждатъ стра-
нитъ и да се рисуватъ карти.

6. По иЪиие мелодиитъ трЪбва да се заучватъ съ тек-
ста, а не съ ноти.

7 . По история и всички други прЪдмети, дъто е възможно
трЪбва да се практикува повече рисуване и нагледно.
изучаване, както и пртзписване по-главнитъ точки на
урока и гласно учене.

5 17. Въображение (фантазии.
а. Сжщина.

Психичнитъ съдържания въ съзнанието ни се намиратъ
въ непрйзстанна връзка едни съ други. Репродуцирането на
тия съдържания става или въ скщия редъ, както тъ са
образувани или въ нова групировка. Опитътъ и животътъ
ни даватъ нЪщата и явленията отъ външния свългъ въ из-
вЪстенъ поредъкъ. Като затворимъ нашитъ сътивни прозор-
чета, ние можемъ да възпроизвеждаме емпирически събранитъ
(чрЪзъ статиката отвънъ) въ съзнанието на психични, съдър-
жания въ нова форма, въ каквато не снществуватъ нагледи.
Това се постига, като се разглоби извъстна асоциационна
верига и се зглоби на ново, но вече въ новъ редъ и като
се изхвврлятъ или притурятъ членове.

Примйзръ: ВсГЪки е виждалъ человЪкъ и волски рога.
Человйзкъ като сложна прЪДстава е асоциационна комплика-
ция, въ която се свързватъ неговитъ скщественни бЪлнзи.
Скщо такава пръдстава е и волътъ съ рогата или само ро-
гата. Никой человйзкъ не е виждалъ въ дЪйствителность че-
ловъкъ съ рога. Ние отдаЪляме прЪдставата за рогата отъ
комнликацията волъ и я асоциираме съ пртщставата человъкъ.
Такава вктрйзшна постройка е и человЪкъ да влиза въ гърне
по стълба и да ХОДИ по дъното му като се подпира съ
сламка. Крали Марко е крачилъ отъ планина на планина.
ДЪто е сткпилъ се образували цЪли сЪдловинки. Архангелъ

Ч Отъ гръцката дума ф си е а те = явява се.
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Михаилъ се явява за душитъ крилатъ и съ мечь въ рана.
*

Тази съзнателна дфйность, по която отъ емпиД
рически даденъ психиченъ материалъ се обра. ,

зуватъ вктрфшно нови форми, се нарича въобра.,жение или фантазия. ,.
Съзнателнитъ форми, които фантазията образува, не си 7-

възприемани отъ дадения субектъ никога. Ако дизтето види
=

моделъ: конь съ човъшка глава и гърди, и послъ си го
припомни, то не фантазира, а само си прЪДставя. --

моделя. Обаче този, който пръвъ е направилъ моцеля, е .-
далъ външенъ изразъ на фантазията си, олицетворилъ я. .]
Фантазията работи съ психични съдържания, дадени отвънъ.”
Новото у нея е само формата. Ако бабата разправя на ..

дътето приказка за приключения, дяволи, слонове, мечки,?
хвъркати коне, чудотворни пръстени и пр., дфтето ще трибва ;

да си образува, да си създаде душевнитъ образи, имената, ,

на които то чува отъ бабата. А затова, то ще си послужи
съ психични елементи, които то е събрало по-отрано. При-
ивръ: то е видЪло волъ, куче, коне, крила, пръстенъ и отъ!
твхнитъ придстави ще си създаде душевни образи за слонъд.мечка и пр.

Основата на въображението си. асоциацията и паметьта.
”

Въобрагкението създава нови асоциационни вериги отъ си-У
ществуващи стари. .

,

б. Образуване на .фантастичнитн форми.
Фантастичнитъ форми се образуватъ главно по 4 начина:

1) 0 т н е м а н е (абстракция), 2) И р и д а в а н е (детермие
нация), З) Съставяне (комбинация) и 4“) Построена :
(конструкция). .

1. Отнеманс. По “този начинъ се отнематъ. акои части ,
-

на обикновеннни асоциационни групи или вериги. .Малко
хора иматъ случай да видятъ човфшки трупъ въ разни съ-ч
стояния и късове. Ако человЪкъ си прсЪдстави друпа безъ ,.
глава н крайни членове, неговата фантазия дЪйствува абстра- :
хираще, чрЪзъ отнемане части на. асоционната -

система, компликацията человфзкъ. Окщото ще биде,
когато человъкъ си пръдставлява своя конь или себе, безъ
лошитй? качества, а чуждитъ- безъ добритъ. Като прЪДаде на .

учителя класната си работа по български езикъ, ученикътдйд"
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си пръдставлява изработката само въ добритъ страни, като
изпуща погрвшкитъ. Художникътъ може да вземе за сюжетъ
когото и да е отъ улицата и като абстрахира нфкои негови
качества може да го изобрази само нфкои черти, така щото
картината да не прилича на оригинала. Този начинъ за обра-
зуване на фантастични форми се употрсЪбява ръдко самъ. Оби-
кновенно той се сръща съ другитф: когато человфкъ отнема
отъ едно, той притуря друго. Най-често се употрЪбява при
образуване на понятията и то на по-общи (висши) отъ частни
(нисши): За да се образува понятието животно отъ поня-
тието конь, тръбва да се отнематъ нфкои скщественни за
коня бЪЛгвзи. “”"

2.11ридаваие. По този начинъ се притурятъ къмъ естест-
венни прфдстави нова части. ((Чуждата кокошка ни се види
като пуйка», казва нар. пословица; а това е, защото нашата
фантазия притуря нови качества на чуждата кокошка. Ангелътъ
получава крила, а дяволътъ рога и опашка. Освбвнъ това,
обикновенно ние виждаме у приятелитъ си повече добри ка-
чества, отколкото тъ притежаватъ. Чрфзъ този начинъ на
фантазиране при обучението по геометрия, рисувание и ранна
работа се построяватъ нови форми, които упеникътъ послъ
изработва. Нато има на рака една. дреха, дрехарьтъ може
да притури нЪкои части-и да изкара нова м0да и да създаде
нови естетични вкусове. Изобщо придаването е твърд упо-
трфбителенъ начинъ на фантазиране . у разнитъ занаяти и
ИЗКУСтВЗ.

“„ З. Комбинация. Фантазията работи по този начинъ, като
разлага разни асоциационни групи на тфхнитъ съставки,
отъ които носят; образува нови форми. Примфръ: Лъвско
твло съ човйзшка глава. Половинъ човйзкъ, половинъ риба.
Ако искаме да опишемъ на дфцата-тигъра, ще имъ прЪд-
ставимъ котка и, като отнемаме някои части и притуряме
други чрфзъ комбиниране, ще съставимъ фантастичния об-
разъ за тигъра. Скщото става при обучението по география:
като се комбиниратъ отдълни земни части, познати на дв-
цата, образува се образа на новата, изучваната страна.

214. Построено. По този начинъ се образуватъ нови фан-
тастиъни образи отъ цфли прфздстави. Така въ геометрията
фигуритв се състоятъ отъ точка пространство и движение.
Отъ движението на точката по права посока се образува

на:;



а %.
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правата линия, по крива-кривата линия. Отъ движението
на линията се образуватъ окржжности и пр. ДЪцата си
строятъ кжщички отъ еднообразни камъчета, като ги построя-ватъ прфдварително въ съзнанието си (фантазия).

ОсвЪнъ съ тия начини, фантазията работи и съ увели-
чение и умаление, безъ да отдфля или притуря. Така са:
произлфзли првдставитъ за лилипути и гиганти.” ((Да даде Гос-
подъ, либе, по стълба въ гърне да слизашъ и съ сламка да.
се подпирашъ». Нар. приказка. Сжщото сж и фантастичнитъ
приказки за Крали Марко.

кв. Условия за образуване на фантазията.
Фантазията не може да се образува въ всвко врфме и

при всички случаи. За нейното появяване се изисква прфди
всичко извЪстно умственно развитие, трфбва чрфзъ паметьта
да се е образувалъ извфстенъ запасъ отъ душевни явления
които ще съставляватъ строителниятъ материалъ на въобра-
жението. Оттукъ слЪдва, че при малки дъца въображението
не може да бжде така развито, както въ по-голфма възрасть.
Колкото по-разнообразенъ психиченъ материалъ кичи съзна- ,

нието, толкова пообогата бива и фантазията и толкова повече ,.

форми може да създава тя. Слъдователно за убогатяване на
фантазията голфшо влияние указватъ: разнообразната срфда,
начинътъ на живота, занятието, обучението и възпитанието и
образуванитъ отъ тия запаси отъ пръдстави и нагледи, чув-
ства и интереси, трайность и наврфзменность на паметьта и пр:
За наслйздственность на въображението може да се говори
само въ смисъль, че могатъ да се наслфдятъ развити мозъчни
центрове, а особенно асоциационни пхтища.

Тъй като тия условия не са еднакви при всички хора,
може да се говори за индивидуални различия по отношение
на въображението. При едни хора фантазията е жива, т. е.
формитъ, които тт, си създаватъ съ помощьта на фантазията
СЖ ЯСЕН И ЖИВИ, като че СЖ ТОКУ-ЩО ПОЛУЧВНИНБНЗГЛЗДИ.ч.   У други хора фантазията е слаба-тт, не мог ="

да си създаватъ нови форми. Фантазията бива още богата,
когато създава нови образи," или бтЪдна, когато съзнанието
може да конструира само малко нови форми.

Съ богата и жива фантазия се отличаватъ особенно
художницитъ (поетитв, живописцитъ и пр.) и това е тфх-
ната най-характеристична черта. "

„

   

...;

лесно
“

-
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Ако разкажатъ една приказка на няколко души и поела”;

тия нарисуватъ образитъ, които имъ са описани въ при-
казката, ние ще видимъ чуеесно разнообразие. Това ще ни
покаже, до колко фантазията у хората се различава.

г. Общо и педагогическо значение на въображението.
Значението на въображението е твърдъ голвмо за ум-

ственния развой изобщо, както иза изкуствата и занаятитъ.
Прфди всичко то улеснява въ голфма степеньЕУ-„паметьта.
Обикновенно человфкъ запомня само частични првдстави,
които носят; чръзъ въображението зглобява въ цфли образи.
Да прфдположимъ, че човфкъ вижда буря съ гръмъ и свфт-
кавица. Слфдъ врфме той не може да си прфдстави цфлата
картина за бурята, а само нейнитъ отдфлни части. Съ по-
мощьта на комбинацията, обаче, той образува душевниятъ
образъ за цфлата картина. Отдфлнитф прфдстави, които ще
се комбиниратъ, си: облаци, вЪтъръ, дъждъ, свЪткавица,
гръмъ. Картината, която ще се създаде отъ фантазията, нфма да
бкде същата, която е видена-тя ще биде построена св060дно.

По-нататъкъ съ помощьта на фантазията ние си пръд-
ставляваме абстрактни мисли и съ това ги запомняме

,по-добръ, когато самитъ абстрактни прфдстави се запомнятъ
ь-твърдъ трудно. Съ други думи, отвлеченитъ прфдстави се
изразяватъ въ нагледи, а пъкъ нагледитъ се запомнятъ по-
добръ. Така при ръшаване на нови задачи ние си чертаемъ
нагледи и послъ рфшението на задачата се запомня по-лесно
по тия нагледи.

Освънъ това нашето мислене е обусловено отъ фан-
тазията, която ОТДъля разнитъ прфдстави отъ тфхнитъ асо-
циационни групи и ги формира все въ по-нови образи, а съ
това человфкъ открива нови отношении на нфщата и явле-
нията. Нфмскиятъ поетъ Гете казва: (Фантазията е подгото-
вително училище за мисленето». Фантазията улеснява мисле-
нето, като го придружава съ конкретни прфдстави. А съ
това душевната работа става по-интересна, по-жива и по-
разбрана.

Въображението улеснява въ твърдъ голфма степень от-
критията и изслфдванията въ областьта на наукитъ, като
създава образи за резултата на изслфдванията (хипотези).
Великитъ изслфдвачи си рЪшаватъ проблемитъ по-рано въ
главата (фантазия) и послъ търсятъ подтвърждението на тия



   

       
    

    
   

    
   
   
   
   

    
   
    

      

рдвшения ВЪ дЪЙСТВИтелностьтачрСЪзъ наблюдения и опити 3...

За Христофоръ Колумба новата земя е било въ въобраше- -

нието и той трфбваше да я намфри и на дфло. Изобщо фан- ,
тазията създава образитъ на нашитф цфли, които са съста- ,.

вени по подобието на конкретни прЪдВТЗВИ- Така СЪ УПОДОблене “

на масленната капка въ ВОДата (Кантъ и Лапласъ) се изля 1

снява въртението на земята, но прилика съ електрическата „-

искра - електрическия произходъ на свтЪткавицата и пр .Въ занаята фантазията строи цфлитф и подиръ това.
майсторътъ почва работата. Дрехарьтъ приготвя кроежа на
модна дреха въ фантазията си и послъ почва да я крои и
шие на дЪ10.Архитекта си приготвя планъ на постройката.
въ въображението си, послв чертае фантастичния образъ и
го дава на майстора. ;

Голфмо поле за работа намира фантазията въ худо-жествата. Поетитъ описватъ своитв фантастични образи.;-
толкова живо и съ такива нагледи, щото могатъ да подвй-
ствуватъ на чувегтвата и волята на четеца въ едно или.
друго направление. Главната роль на фантазията въ худбд.
жествата се състои въ създаване идеали, къмъ които се“-.

направлява волята, но които не се постигатъ. Съ въображе-д."
нието поетътъ събира материалъ отъ дфйствителния животъ-
и образува другъ по-чистъ, по-идеаленъ (мислимъ). Той ни;
описва този идеаленъ животъ и ние се стремимъ къмъ.
него. Отъ идеалитв, които се приближаватъ до дфйствител-Т
ностьта, се отличаватъ измисленнитф фантастични образи?
въздушни кули, параходи по сухо и пр. .:

Най-голгвмо значение има въображението ет у в ствен-д
ния и волевъ животъ. При инстинктитв движенията се
възбуждатъ непосрфдно отъ усфщания и нагледи: дфтет|“
вижда ябълка и си простира рнката да я хване. Волевитн
движения, обаче се диктуватъ отъ прЪдстави на реални

прйдч;

,?

на хората е съставено отъ фантастични образи, които се;
реализиратъ, ако тв се съгласяватъ съ дфйствителностьта плик
заблуждаватъ тфхния носитедь, ако са измислени Ч:-

Особенна роль изпълнява фантазията при об учението
и възпитанието. Изобщо до сега на фантазията не се е
съзнавало нуждното значение, което тя има при всЪка обра- %?

зователна дфйность. Ако 61. възможно да се прЪдставятъ на:
,»
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дъната въ нагледи цЪлиятъ сввтъ съ всички негови прояви,
тогава, може би, фантазията щфше да играе по-малка роль.
Въ такъвъ случай цЪлото обучение щвше да се състои само
въ просто перцепиране, чувствуване и волево проявление. Съ
помощьта на фантазията, обаче, недостатъчнитъ прфдстави,
които с получаватъ чрфзъ обучението, се групиратъ по най-
разнообразенъ начинъ и съ това спомагатъ за убогатяване
съзнанието.

По првдметното обучение и естествозна-
нието дфцата си образуватъ формитъ на нвща и явления,
които не могатъ да имъ се пръдставятъ. Сжщото е и съ
географията и историята. Обучението по тия пръц-
мети не е мислимо безъ въображение. Образитв за непознати
страни и събития се. образуватъ отъ близкитъ по мЪсто и
врфме като се отдфлятъ, притурятъ или комбиниратъ частитъ.
Дъцата си съставятъ првдстава за Стара-планина, като при-
увеличатъ прфдставата за близката планина, височинка или
пОделъ отъ глина. Смщо така отъ отдфлнгйтски игри чрЪзъ
фантазията се образуватъ понятия и прЪдстави за истори-чески войни. Изобщо всички видове картини, рисунки, схе-
матични чертания и пр. при обучението по разнитв прЪд-мети иматъ за цйзль да възбудятъ въображението къмъ създа-
ването на желанитъ съзнателни форми. Такива са профил-нитъ и анфасни (отпрфдъ гледани) рисунки на нфщата, както
и тъхнитв напрфчни и продълговати прфдставяния.

При рмчната работа и геометрията дфцата
трЪбва да си създадатъ новитъ образи прЪди да ги чертаят-ъили моделиратъ. Особенно участие на фантазията изискватъматематическитф упражнения, както и рвшаване на
построителнитъ задачи при пространственитъ величини по гео-
метрия. При обучението по езикознание фантазията дви-
ствува за построяване образитв, които се описватъ въ при-казкитъ, разказитъ, четивата и поетичнитъ произведения.
Скщо така при Законъ Божи, гдЪто най-малко може
да се прилага принципа на нагледностьта, участието на фан-тазията тръбна. да биде най-голъмо. Въобряжението взема
живо участие при рисуването и има голфмо значение и
за естетичното възпитание въобще. По подобие на
ВИдени прЪдмети, дъната си създаватъ нови образи въ съзна-
нието и ги рисуватъ. Социалното съзнание у дъната

Д-ръ П. Дони,-Педагогическа. психология. 10

4.9. .ще .“:- .
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се гради също така съ помощьта на въображението. ПослъД- д
ното ни спомага да си прЪдставимъ смдбата- на ближнитъ си
и да имъ съчувствуваме.

*

д. Опитно изслЪдване фантазията на дЪцата.
Понеже фантазията има такова голфмо значение изобщо

?

въ науката, изкуствата и практическия животъ, а особенно
за умствения развой при обучението и възпитанието, длъж.
ность на учителя е да се запознае по-отблизо съ способностьта
на дфцата да си въображаватъ. Едно отъ най-важнитъ опитни ,

полета въ това отношение са дтвтскитъ игрища, дъто 7

дфцата проявяватъ фантазията си още прфди да си постнпили 1.-
въ учил.ището Учительтъ трфбва да наблюдава игритъ и
види, до каква степень дъцата могатъ да се отдалечаватъ% ..

емпирически възприетото при съставяне на фантастичното
Така напр. тв строятъ ккщички отъ клфчки, дъсчици, тухли .

Отъ направената постройка учительтъ ще види приблизително,.д.
какъвъ е билъ нейниятъ психиченъ планъ (фантазията) кът-„".
главата на малкия майсторъ. Често ние виждаме при дфтски-
тъ игри твърдъ интересни нфща и си казваме: “„Я гледай,
какво е измислило!» Тфзи измислени нфща, прояви на дфт-Ъ
ската фантазия, тръбва да се регистриратъ отъ учителя за“;
да се иматъ прфдвидъ при възпитанието.

Осввнъ това извфстно е, че цфлитъ на дъната въ би.-
дещето се отдалечаватъ твърдъ малко отъ сегашното врфме, .

Дътето си поставя близки пили-тт. си.“ почти въ настояще-
то, скщия часъ или даже минута. Затова и дфтскитъ постнпки
си нагонни. а не волеви. Учительтъ тръбна да из-Дг-
слЪдва, на каква далечина въ бндещето се на:“
миратъ дфтскитъ цсЪли отъ момента и какви ду-- .:)”

шевни образи (фантазия) си е съставило дфтето
за тфзи цфли и до колко ясно си ги прфдставлява? 1-

А това трфбва да стане за разнитъ дтътски периоди отъ до-
училищната и училищна възрость. “

По--нататъкъ въ училищната възрасть, когато влЪзе въ

употрфбление писалката и като си знае, че дфцата обичатъ
твърдъ много приказкитъ, а особенно приключеняята,
разказва имъ се и се каратъ да рисуватъ прфдставленията,
които:»имъ се прфдаватъ чрЪзъ думитъ. Примфръ: Милко се
качилъ на ябълката. Единъ клонъ билъ сухъ. Той се счупилъ .”,.
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и Милко падналъ съ него на земята. Милко си счупилъ
крака и лежалъ цълъ мЪсецъ боленъ.» Нарисувайте ябълка-
та и Милка като пада. Рисункитъ ще бждатъ, безъ съмнъние,
най-груби, но тъ ще изразяватъ дфтскитъ фантастични образи.
„Отъ тфхъ ще се ВИДНТЪ много ясно различията въ въобра-
жаването у разни дфца и разни възрасти.

При ркчната работа смщо така може да се изсдъдва
въображението. На дъната се даватъ книжни или картонни
квадрачета, правокгълничета и се каратъ отъ тфхъ да
строятъ фигури. При обучението по рисувание ученици-
тъ се каратъ да рисуватъ свободно, каквито фигури ис-
катъ. Дтщата ще нарисуватъ своитъ фантастични образи, отъ
които учителътъ ще види какъ си пръдставляватъ тъ свфта.
Така напр. тъ изображаватъ човЪка въ профилъ, като му
турятъ двъ очи едно до друго отъ едната страна на носа.
Или пъкъ нарисуватъ човъшка глава и турятъ на нея кра-
ката като забравятъ трупа.

"

Фантазията може да се изслгвдва и съ -думи или изреа
чения съ изпуснати букви или думи. Извйзстно е., че учени-
цитъ намиратъ голфмо удоволствие да ръшаватъ гатанки съ
размъстване на буквитъ. Примднръ: Единъ ученикъ написва
на таблата съ тачки една дума като означи само инициала.
„Другъ ученикъ е длъжянъ да отгатва изпуснатитф букви една
по една (като се написватъ на мъстото си, докато се отгатне
цфлата дума. Другъ опитъ: Размвстватъ се- буквитъ въ една
дума и се каратъ дфцата да я познаватъ. Трети опитъ: Име
на домашно животно отъ три букви (безъ ъ). Нато замфнимъ
първата буквас ъ (: ще получимъ нфщо, което се употръблява
при яденето (волъ-солъ). Тия и други подобни опити учи-
телътъ може съ успфхъ да произвежда съ дъната и учени-
цитв, за да изпита силата на фантазията имъ. П0добни га-
танки са; и построяване на разни фигури отъ кибритени
клфчки, по опрфдфлени отъ по-рано условия. Освфнъ това
раздтЗля се квадратъ чрйззъ ? хоризонтални и 2 отвесни прави
на 9 равни квадрачета и се каратъ дфцата да разпрЪдЪлятъ
ЦИфритЪ отъ 1 до 9 безъ повторения така щото сумата на
всфки три цифри въ права посока-хоризонтална отвЪсна и
наклонна- да възлиза на 15.

Отъ опититъ се вижда ясно, че не всички могатъ да се
употрЪбятъ за нотка възрасть. Учительтъ трфбва да подбере
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„

подходещи опити за невка възрасть (едни и сжщи дтн :въг
разни възрасти се употрЪбяватъ, когато е цЪльта именно да;се изслЪдва развоя на въображението въ възрастьта). "„

ИзслЪдване идеалитъ на дъната става по слЪдния на-нчинъ. Даватъ се на дъната листове и се каратъ да отгова-Г
рятъ на кратко на въпроситв; какъвъ искашъ да станешъ?Като кого искашъ да станешъ? и пр. Въ отговоръ на тии?
въпроси дъната ще онисватъ своитв идеално, мислено и съ .”
фантазията съставени образи за бндещата цвят, на тЪхнитъ дЪла. ;“

   
   
      

   

     
    

   
  
   

   

  

   

е. Възпитание на фантазията. ,.

- ::

ВидЪхме, че въображението е важенъ факторъ за ум-Уственния развой на младото поколение. Като се има првд-,
видъ, обаче, че то може твърдъ лесно и да поквари крвх-..китъ души, става ясна нуждата отъ подпомагане развитието;
му. Въображение, което си създава невЪрни образи” за биде?щето, се прЪобръща въ праздно мечтане и лудуване. “%

За да се развива правилно фантазията, на дЪцата трЪбва-т
да се даватъ повече и правилни нагледи, защото тв”,
сж строителниятъ материалъ за фантастичнитв образи. Колкото *
повече се отдалечава отъ нагледностьта, отъ конкретното,
толкова развоятъ на фантазията взема по-криво направление.”,
Споредъ това въображението трЪбва да бъде свързано ВСЕ..-кога съ емпирически дадения материалъ. 15За възпитанието на въображението трЪбва да се слави-.:?-ватъ с.гвднитв точки:

1. Да се дава възможность на дъната да взематъ живо-“,
участие въ игритъЪ. Играчкитъ да бждать по възмож-Дд;ность по-прости и елементарни, за да. има поле за работа на»...
дтвтската фантазия. Добри играчки сж кубчета, камъчета, ПВЦ-;
съкъ и пр., отъ които могатъ да се правятъ разни постройки. .

Сложнитъ играчки повече затжпяватъ, отколкото да развивать
Дъната трЪбва да се ркководятъ въ общи другарски игри,;дг".
въ които и сапъ възпитательтъ да взема живо участие. Въ ]такъвъ случай възпитательтъ трЪбва по-малко да управлява ,

игритъ, а да дава възможность на дтщата да" проявяватъ своя- *
та самостойность.

„
2, Приказкитъ си цЪненъ материалъ за джи-натам;фантазия и това си най-любимитъ лекции за дъна. Особен?

“

,А
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такива разкази, въ които се описватъ голфми приключения,
развиватъ твърдъ силно дфтската фантазия. Но затова пъкъ
на дъната трГЪава да се разказватъ приказки, които да не
се отдалечаватъ отъ дъйствителностьта, за да не развиватъ
праздни желания. Сюжетътъ за дътскитъ приказки тръбна да
е взетъ изъ съотвЪтната възрасть и да има полезна тенден-
ция - покрай развоя на фантазията тъ тръбна да даватъ
материалъ и за моралното, утилитарно, интелектуално и
естетично възпитание. Романитъ трябва да се четатъ по-
малко, защото тт. могатъ да развиятъ фантазията въ криво
направление.

З. Обучението по ркчна работа трфбва да се
става въ по-голтЗмъ размфръ, като се подтикватъ дтщата къмъ
самостойно и свободно изработване разни форми. Фантазията
не може да се развива тамъ, дфто нфма самостойность и
дЪто повече се намфсва чуждата воля. ТрЪбва собственната
воля да си постави за цфль създадения отъ фантазията образъ.

4. На дфцата трфбва да се дава възможность св 0 б одн 0
да рисуватъ още въ най-ранната училищна възрасть, па
даже и по-рано.

5. За убогатяване съзнанието съ материалъ за фанта-
зията. дфцата трябва по-често да се водятъ на екск ур з ийки
въ близката околность. Това е най-силното срвдство за съ-
буждане на въображението.

6. Трйзбва да се даватъ на дтщата за наблюдение ху-
бави картини съ най-разнообразни сюжети. Дъната се рад-
ватъ твърдъ много на картинитъ и обичатъ да ги рисуватъ.
*Особенно имъ се харесватъ такива, които изобразяватъ при-
ключения.

7. По-нататъкъ при обучението по география “и ис-
тория учительтъ не трфбва да утекчава двцата само съ
дати и имена, а да изобразява мЪстата и събитията на-
гледно съ схематични рисунки, които ще възбудятъ фан-
тазията.

,

8. Поезията И изкуствата скщо така трфбва да
се првиодаватъ съ зкивоть, за да произведатъ своитв добри
резултати за развоя на фантазията. На малкитв дЪЦа трЪбва
да се Цвятъ хубави икони и да имъ се казватъ стихчета съ
ритми. ИзвЪстно е, какъ дъната въ игритв си сами творятъ
ритмовани стихове.

”в.
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5 18. оеобни съзнателни състояния.

До сега ние разгледвахме нормални състояния на съз-
нанието, които прЪтърнъватъ измЪнения само ВЪ извЪстни
граници, обусловени отъ състоянието на нервната система. ,

Сега ще вицимъ съзнателни състояния, които се отклоняватъ
отъ обшата норма. ТЪзи състояния си или трайни и тогава..
си наричатъ душевни болести или врвменни. ТЪзи особни

!

съзнателни състояния си: а. Илюзия и Халюцинацил, .

б. Депресия и Екзалтация, В. Сънь и сънуване и
”

г. Хипноза и внушение.
,

„ а. Илюзия и халюцинации. "“

Нашитъ сЪтива не работятъ всЪкога съ еднаква сила.
ПонЪкога тв ни даватъ възможность да усЪщаме силно и най-
слабитъ раздразнения, а понЪкога - да не можемъ да уа-
щаме и доста силни раздразнения. Съ други думи сътивность- "7

та се увеличава или намалява. Отъ тЪзи случаи заслужава -"

голЪмо внимание особенно повишената сътивность (чувстви-
телность), понеже тя бива често причина за психични ненор- ;
малности. Има моменти; когато человЪкъ е особенно възпри- „

емчивъ къмъ външни раздразнения. Увеличената сЪгивноств."
се казва хиперестезия а умалената-анестазия. За;
нарушение нормалния ходъ на съзнанието анестезията играе".
малка роль; по-голЪмо значение иматъ измЪненията на прЪдч
ставитъ, които почиватъ на хиперестезията, а тв си илю-*

дзиитъ и халюцинациитв. 4.

1. Илюзия. Когато страхливеЦътъ чуе малъкъ шумъ, той;
мисли, че го прислЪдватъ. За него сЪнкитъ въ лунната”
нощь си хора, шубръцитъ - вълци или кучета и пр. На-
гледътъ за сянката или шубръка се асимилира съ правда
ставата за човЪкъ или вълкъ до такава степень, щото нему?"
се струва, че той вижда всичко това пртцъ себе. Въ тЪзк...
случаи психофизическата енергия се съсрвдоточава въ мозъч-

”

питъ центрове на асимилиращитъ првдстави и съживява,
усилва првдставитъ до такава степень, щото тъ достигатъ.
своята първоначална ясность на усЪщания. Асимилация”
на невЪрни нагледи, при която асимилираЩаМ
пръдстава се въздига до ясность на усЪщане *

или перцептъ, се нарича илюзия. *
.

,-
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Оттукъ се вижда, че Илюзията е твърд; сХОДна съ

обикновенната асимилация или аперцепция (в. 515. 6), но тя
се различава отъ нея по това, че е анормално душевно съ-
стояние, причинено обикновенно отъ прйсилното мозъчно въз-

буждание. ()свЪнъ това перцептътъ, който се асимилира при
илюзията, се различава твърдъ много отъ асимилиращата
прйЪдстава, когато при обикновенната „асимилация перцептътъ
и пртвдставата сж отъ единъ р0дъ, или пъкъ, ако не са, тъ
са поне прилични (свързани по асоциация на подобието).
Илюзията е фантастично явление; при нея прЪдставитЪ си
така оживени субективно, вжтрйзшно, щото е достатъчно само
слабо раздразнение, за да се обективиратъ въ него. Страх-
ливецътъ вижда на всЪкждъ само страхотни. Маниякътъ мисли,
че встзки го прислЪдува, или ако той се мисли за боленъ
(хипохондрикъ), постоянно ще се огледва на огледалото и
всъки бЪлГЪгъ на лицето му се струва болезненъ признакъ.

2. Халюципация. ПрЪдставитъ могатъ болезнено да се

усилятъ до ясностьта на усувщане или перцептъ и безъ уча-
стието на каквито и да е раздразнения. Така напри-
мъръ, болниятъ може да вижда прЪдъ себе разбойници и даже
да се защищава отъ тгвхъ, когато прЪдъ него нйзма нищо.
Лютеръ ВИдЪлъ дявола прйздъ себе и, като искатъ да го удари.
строшилъ мастилницата въ стЪната.

Такова белезнено обективиране на цент-
рално възбудени прЪдстави, безъ участие на св-
тивата, се нарича халюцинации.

Твърдъ е възможно, че халюцинацията е илюзия, отъ
която се отличава само по степеньта си. Навъзрно и тукъ
става асимилация, само че перцептътъ може да бъде слабъ
и да не се забЪлЪзва отъ наблюдателя.

Халюцинациитв и илюзиитъ трйзбва да не се смЪсватъ
съ обикновеннитъ измами на сЪтивата, каквото си напр.,
оптическитъ измами (в. 58, 6, 2). Причинитъ, както на илю-
зиитъ, така и на халюцинациитъ сж физиологични и психич-
ни. Къмъ психичнитъ принадлежатъ чрЪЗМЪрно развитата
фантазия и усилването на прЪдставитъ въобще, както и
свързанитъ съ тЪхъ чувства Къмъ тбзхъ спадатъ още стра-
хътъ, суевдврията, неввжеството и пр. Физиологични причини
са: приливъ на кръвьта въ мозъчнитъ центрове, нервно раз-
стройство, както и тежки болести. Сашо така влияятъ въз-



    

    

будителнитъ питиета и лвкарства (спиръ, хашишъ и пр.),".когато тя се уЦОТрЪбяватъ чрвзмчьрно и често. Всички ти””:възбудителни въщества дразнятъ мозъчнитЪА.центрове отвътръ, чрГБзъ кръвьта, до такава ви-сока степень, щото прЪдставитъ достигатъ най.-голтша първоначална ясность и безъ нагледи.
аб. Депресия и екзалтация.

ПромЪненията се явяватъ и въ областьта на чувства- ,

та и волята. Депресията се характеризира съ госп0д- ?
ството въ съзнанието на чувствата убитость, обезкураженостъ.

”

При това състояние человъкъ се чувствува немощенъ и безъ-д:воля. Той не влврва въ силитъ си и не се наема нищо да..“
првдпиеме. Екзалтацията е силно възбудено състояние, „

характеризирано съ силни чувства, които подтикватъ волятакъмъ бързи дала,. При депресията (унилость) волята съвър-шенно отсвтствува, а при екзалтацията тя дЪйствува почти,
като инстинктъ: човвкъ пристъпва къмъ дйло, щомъ се по.-яви прйздставата за цвтьта и мотивътъ (чувството на тази:
прЪдстава). Такива колебания въ чувствата и волята се сръд-д”щатъ и въ нормалния съзнателенъ животъ, та затова е труд-,но да се тегли рязка граница мезкду тЪхъ и тия тукъ. По- "
неже въобще всички психични заболшания иматъ за основа.-:
причина разстройството на нервната система, то итукъ уни- ”,лостьта и екзалтацията трйзбва да се причиняватъ отъ физи-Д?ологичпи нзмЪнения, които, обаче, не си излйздвани по-точно. „Пртздполага се само, че мозъчното разтройство тукъ ще обе- ,"
ме по-голЪми области, отколкото при илюзиитъ и халюцина- -.
циитъ. Осквнъ това, пръдполага се, че заедно съ измънение- „,то на самитъ душевни процеси, трябва да се измЪнява и ””
тяхната връзка. Споредъ това при депресията функциитъ на. ,.
асоциационнитъ връзки се намаляватъ до бминимумъ, а при ек- .,
залтация се увеличаватъ чрЪЗМЪрно. Когато дЪцата изпаднатъ ,“

въ положението на депресия, тъ си прйкъсватъ мислитъ, за-
бъркватъ се и спиратъ говора си. Въ възбуденото състояние """

пъвъ тъ вършатъ почти безъ да иматъ връме да обмислятъ"
“

поствпкитъ си. Ето защо тия състояния заслужаватъ твърдъх
“

голямо внимание отъ педагогическо гледище.
“»



  

-153-[ в. Сънъ (спане) и сънуване.  Нашето съзнание не работи всйкога въ еднаква степень.
Душевнитъ процеси достигатъ до най-голътма ясность и носят.
изчезватъ. Съ други думи, психо-физичната енергия е под-
хвърлена на колебания, които ставатъ въ разни врбзмена:
година, мйзсецъ день, па даже и часъ. Ако прослтздимъ пси-
хо-физичната дЪеспособность на единъ ученикъ въ продълже-
ние на единъ часъ, ще видимъ, че тя се колебае между ми-
нимуми и максимуми. Ако ученикъ рЪшава задачи, за-
бйзлйззватъ се сжщо такива колебания: той смйзта, спре се за
моментъ и пакъ смйзта. Най-характеристични сж колебанията,
обусловени отъ деня и нощьта или, по-право, отъ будното и
сънно състояние. Тия двъ състояния съотвътствуватъ на ма-
ксимална и минимална психична дйзйность.

Нзвъстно е, че при умственната работа тЪлеснитъ функ-
ции се забавятъ или въобще ставатъ недостатъчно (в. вни-
манието % 14). Съньтъ има за пъзль да усили тЪлеснитъ пре-
цеси и да намали душевнитъ, а съ това да възвърне изхарче-
ната енергия, която се „прЪработва и набавя чрЪзъ кръвьта.
Ние ще разгледаме първо спането или съня и послъ съ-
нишата.

!. Сънь (спане). Съньтъ е такова периодично психофи-
зиологично състояние, при което мозъчнитъ функции се на-
маляватъ до минимумъ и слсЪдователно нервната имускулни
системи си почиватъ, като имъ се набавя изхарчената пртззъ
бедрото състояние енергия. Че съньтъ е проява на периодич-
нитъ колебания на психофизичната енергия„ ние можемъ да
се увЪримъ отъ обстоятелството, че работникъ, който е ра-
ботилъ до объдъ тежка работа заспива, щомъ си легне за по-
чивка. Или съ други думи, колкото енергията е по-изчерпана,
толкова по-належащъ се явява съньтъ. Ние виждаме, че тукъ
съньтъ се явява почти замЪстникъ на обикновенната почивка.
Ако съзнанието при съня почти не работи, при обикновен-
ната почивка то работи едвамъ. “Уморенъ човъкъ не може
да мисли».

Но нека разгледаме характеристичнитъ психофи-ЗИОлогични измъчнения въ врйзме на съня. Прйзди
всичко евтината прйзкъсватъ своята работа и мозъчнитъ цен-
Трове работятъ твърдъ слабо или почти спиратъ. Особенно
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ослабватъ асоциациитъ и затова душевнитъ явления се явя.
ватъ въ чудна и невъзможна комбинация. Физиологичнитв
явления се измЪняватъ така: Центърътъ на тезкесьта се пръ-
нася отъ мозъка въ другитъ тЪлесни органи. Дишенето ста- .

ва повече гркдно, а не абдоменално (коремно); температура- 5.

та, както и сърдцебиенето ослабватъ, а функциитъ на вк- ;
трЪшнитъ вегетативни органи: пищеварението, процеситъ въ ..
разнитъ жлези, черния дробъ, червата пр., се усилватъ. По-
нелке мозъкътъ пръвъ врчЗме на съня работи твърдъ слабо, ..

то и кръвьта го напуща и отива къмъ пищеварителнитъ ор-.-
гани. Доказателство на това имаме и въ обстоятелството, че
слЪдъ усилена, възбудителна умственна работа, която пръ-“ПЧ
дизвиква приливъ на кръвьта въ главата, не може да се за-
спи веднага.

"

„
2. Сънуване. Сънуването не е нищо друго, освЪнъ мини-А

мумъ на съзнателната дЪйность. И тукъ, както и при буд-
но съзнание, работятъ ствтивнитдв центрове, репродуциратъ се
пръдстави, явяватъ се фантастични образи, приятни или не-
приятни чувствувания, асоциации и пр. Само че всичко това.
е въ по-слаба степень, отколкото при 60дростьта. Скнищата .

са пълни съ илюзии, които достигатъ даже до хамоцинации,
|*

само че тЪзи илюзии не се възбуждатъ отъ всички сЪтива по-
..

неже по-главнитъ са въ бездйзйствие. Главнитъ усЪщания, които
.”

репродуциратъ и възбуждатъ прйздставитъ до илюзии, като се

асимилиратъ съ ттжъ, са осезателни и органни. Обикновенно :
когато въ съня дишенето става тежко, човЪкъ сънува, че го .;

душатъ; ако покривната е привита мезкду .краката му, той д“
сънува, че язди конь. Ако около дълбоко спещия се чуватъ

,

металически звукове, той ще сънува пари и пр. [
Причината на сънищата могатъ да бкдатъ и чисто, м0-.

зъчни възбуждения отъ състава на кръвьта,""ако прГЪди съня-"
человчЕкъ е приелъ възбудителни храни или питиета. Възбу- ,.

дителнитъ съставни части на кръвьта дразнятъ мозъчнитъ
”

центрове, когато кръвьта имъ разнася храна, и послйднитт.
7

репродуциратъ душевнитъ процеси, които са ставали въ тЪхъ
“„

Оттукъ се яввватъ сънища, които на пръвъ погледъ се

виждатъ безъ причина. .. “..!

Освйанъ това въ сънищата се явяватъ репродукции И, ""

отъ будното състояние прЪди съня, понеже послйзднитъ поп“-
хични пртзгкивявания св най-ясни и съ гкивостьта си проь-

“
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дължаватъ да занимаватъ съзнанието. Ако человйзкъ е рабо-
тилъ пръзъ деня твърдъ интересна за него работа, той продъл-
жава заниманието си и въ сънь и го довършва даже. ((Гладна.
кокошка просо сънува». ((Заспала е свиня въ кочина, сънува-
за е, че изкочила». Това са мкдри творения за причинитъ
на сънищата.

Най-характерната черта на сънищата е тази, че осла-
бената съзнателна дъйность се ограничава само върху ск-
тивнитъ функции и не се простира върху външни во-
леви прояви. Примйзри, които потвърдяватъ това обстоя-
телство, има достатъчно. Често дГЪцага сънуватъ, че ги го-
нятъ бъзсни псета и, като не могатъ да избъгатъ, почватъ да
плачатъ въ сънь. Едно дЪте сънувало, че приближавали до
него кобили и ригали, обаче то чувствувало, че е безсилно-
да се движи. Кризата настапвала: кобилитъ се приближава-
ли все по-вече и по-вече, докато въ послтвдния моментъ.
дувтето се събудило и се спасило.

При все това има случаи, макаръ и рувзки, когато фан-
тастичнитъ прдздстави въ съня се свързватъ съ съотвътни
волеви прояви, и отъ това произлизатъ извЪстни форми, кои-
то си сродни съ хппнотичнитъ явления. Такова са бълнува-
ннята (говорене въ сънь) и съннитъ скитания (сомнамбула).
Отъ тия най-често се срЪщатъ бълнуванията. Сънниятъ скит-
никъ просто прилага на дГЪло своитъ сънища безъ да може.
да ги разправи п0дробн0, когато се събуди. Едно момче оти-
ва съ баща си на оране въ близкитъ ниви. Когато баща му
оралъ, то брада и яло яг0ди въ състадната малка горичка. Съ.
нетърпйзние чакало лакомото момче слЪдния день, за да се
наяде на вкусни зрйзли ягоди. Прйззъ нощьта то засънувало
яг0дитъ, станало и. безъ да го забЪлЪжатъ домашнитъ му,
отишто право на ягодитъ. Наято се и се събудило на

раз-съмване „ Хипноза и внушение.
Съ думата хипноза се отбЪлЪзва душевно състояние,.

което прилича отчасть на съня и сънуването, но държи срЪ-
да между спане и бедрость. Хипнотичното състояние се по-
лучава изкуствено чрЪзъ внушение (ЗЦ%08811011) Внуше-
пието пъкъ е възкръсяване въ съзнанието самъ или отъ дру-
ги пргвдстава, свързанасъ силно чувство, което може да въз-

:.м :;
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бужда моторнитъ центрове, като съсрГЪдоточава всичката пон-ь
хофизична енергия въ тЪхъ. Въ хипнотичното състояние от. “»

ситствува волята и движенията ставатъ почти рефлективно,
диктувани отъ внушената прЪдстава. “:“

Внушението е два вида: самовнушение и чуждовнушение. Хипнотичното приспиване се постига като се .

даватъ продължително раздразнения, върху които съзнанието “,
на реагента се спира. Така напр. Опитното лице гледа про- !

дължително въ бълото на очитъ на хипнотизатора и си мис- .

ли, че заспива или пъкъ гледа въ малко огледалце чрЪзъ ;

което въ очитъ се вкарва свйзтлината на ламба. Сжщото се :.постига, когато се прЪкарва рнката прЪдъ очитъ отъ горъ на 1
долу. Нервната система е равно прЪдразположена къмъ хип- ,
нова, и причинитъ на това не се знаятъ още. Знае се, обаче,“
че и най-силнитъ натури могатъ да бждатъ хипнотизирани,

",

като се пръдразположатъ къмъ това слъдъ нтзколко опити.
Хора съ слаба нервна система, млади хора, жени, прости ]
хора си прЪдразположени къмъ хипнотично приспиване. Има-ф-
субекти, които могатъ да се хипнотизиратъ съ единъ втрен- „...ченъ погледъ или съ една заповЪдъ да заспятъ. -”

Въ що се състоятъ характеристичнитъ бълвзи на хип-„-нотичното състояние? "

Първиятъ признакъ на хипнозата се състои въ това, че
волята пръстава, изчезва съвършенно и сжщеврвменно вни- *

манието взема едностранно направление - къмъ заповЪдитБ „“на хипнотизатора. Хипнозата се явява въ три степени: сън- -

ливость, лекъ сънь и дълбокъ сънь“. Тия степени,
""

обаче, се отнасятъ повече до външнитъ признаци на хипно-
зата и при нейното сравнение съ съня. Първата степень се “5-

казва още летаргия и прилича на обикновенна дрЪмка.
Втората се казвакаталепсия. При тая степень хипнотп-

.

зираниятъ запазва встъко положение на
5 членоветъ си, каквото?имъ даде хипнотизатора. Ако това хипнотично състояние се ”д.“,

усили, насткпва третята степень, дълбокиятъ сънь (искуст-
"

венната сомнамбула), при която хипнотизираниятъ изпълнява
нагледъ автоматично всички-движения, които му се внуши-ватъ и дава да се разбере, че той има халюцинации, Вижда”
неслаществуващи пръдмети, ако то“; му се внушатъ. При това .

състояние хипнотизираниятъ може да перцепира разни прйд-мети и ще вижда илюзорно съвстшъ ЦРУги, които му обвну-
5,



-157-  шаватъ. Въ тази степенъ могатъ да се внушаватъ и перце-
пирания, както и моторни изпълнения, които ще се ЯВЯТЪ ВЪ

опрсвдувлено Ервие слъздъ събуждането (послЪ-хипноза постхи-
пнотични влияния). Това не е нищо друго освЪнъ повторно
появяване на хипнозата.

Отъ всичко до тукъ се Вилкда, че сънътъ и хипно-
зата си сродни психични състояния. И въ двътъ липсва
вол ята и има прЪдразположение за възбудителность на 013-
тивнитъ центрове, които прГЪдизвикватъ халюцинационно аси-
нилиране (поглъщане) на впечатленията. Разлика сиществува
въ това, че моторнитъ функции при съня липсватъ съвър-
шенно, а при хипнозата могатъ да се произведатъ чрйззъ
внушението. Но и тая разлика не е пълна, понезке и при
съня се явяватъ волеви движения (сънно скитане), които
въ началото на хипнозата (летаргията) липсватъ. Хипнотичнитъ
състояния не си още напълно изслЪдвани и на психологията
остава още много да работи въ това поле.

1. Обикновено внушение. Внушението, което описахме до
, тукъ, е хипнотично. При него чуждитъ заповъди се внуша-

ватъ на субектъ, който се намира въ ненормално болезненно
съзнателно състояние. Хипнотизираниятъ не помни това, що
е вършилъ въ връме на хипнозата, а си припомня пакъ,
когато наново се хипнотизира. ОсвЪнъ хипнотичнитъ има и
внушения, които се срЪщатъ много по-често въ обикновен-
ния ;кивотъ и които за насъ иматъ по-голЪмо значение, тъй
като иматъ влияние при възпитанието и обучението.

Обикновенното внушение не се отличава по сищина
отъ хипнотичното, а само по степень-то е по-слабо. И тукъ
внушительтъ дава на другъ човъкъ една прйздстава, чувство,
една мисъль, която завладява съзнанието му и направлява
волевитъ му двйствия, т. е. възбужда моторнитъ му центрове
почти рефлективно, несъзнателно. ПримЪръ. Единъ лйзкарь
опиталъ силата на внушението си на една жена въ една
стая. Той и казалъ: ((г-зка, пазете се - змия!» Тя отвър-
нала: ((каква змия, азъ виждамъ, че тукъ нйзма змия».
Но при все това жената изглегкдала силно уплашена и най-
ПОдиръ станала и избЪгала въ другата, съсЪдната стая. Единъ
американски психологъ съобщава слЪдния случай на внуше-
ние: напълнихъ шишенце съ дестилирана вода и го завихъ
наполовинъ съ памукъ въ една кутийка. По случай на единъ
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рефератъ залата бдише пълна съ слушатели. Съобщихъ, че,
искамъ да изпитамъ бързината на разпространението на ми-
ризмата, отворихъ шишенцето и излъхъ малко вода на ма-

"

сата, като правЪхъ гримаси на отвращение отъ лоша ми.
ризма. (По првдварителна оговорка присжтствуващитъ трЪб- :.

ваше да дигатъ рвцъ, когато усЪтятъ миризмата, а пъкъ „-
азъ извадихъ часовника за означение вртъмето). НЪкои отъ; .
седналитъ на пргЪднитв чинове почнаха веднага да дигатъ
лжцъ; слЪдъ това (40 секунди) - други и „най-подиръ з/4
отъ приснтствуващитъ. Може би всички щвха да дигнатъ #
рнцъ, ако не бЪхъ прЪкнсналъ опита, понеже явнои немо-

”

жеха вече да търпятъ ((миризмата» и почнаха да напущатъ .залата». Този опитъ показва, колко голЪма може да бал-де 75“

силата на внушението.
,.

Внушението може да се прЪдава въ всички сЪтивни
области. Съ чужда заповвдь или нЪкой нагледъ до такава

.

степень може да се усили извЪстенъ душевенъ процесъ, щото”;
може да завладйзе цвлото съзнание и нЪкждъ да получи илю-
зорно силатана перцептъ.

д. Опитно изелвдване и педагогическо заключение. ,.

Описанитв дотукъ особенни съзнателни състояния си :

твърдъ важни отъ педагогическо гледище и за това на учи- %
теля прЪдстои да изслвдва, до колко тъ се срвщатъ у дъ-

,

цата, за да знае, какъ да постнпва съ тЪхъ. ,

ДосЪжно илюзиитъ и холюцинациитъ най-добръ е учи-
д

тельтъ да се сношава съ родителитъ на дЪцата и да ги пита ;

да ли има такива анормалности у дЪцата имъ. Това ще
му послужи да си състави история за душевното състояние,

.

на дЪтето. Същото ще тръбва да се извърши и по отноше-
.

ние на депресията и екзалтацията. ПослЪднитв учительтъ „“
може да наблюдава и въ училището. ИзвеЪстно е, че има „
дъна, които се ((првсичатъ», изгубватъ всйкавъвъ куражъ и 3

присвтствие на духа, когато се уплашатъ. Така инакъ го- ,

ворливи дъна замълчаватъ и учительтъ не може да откопчи
нито дума отъ устата имъ. Като се уплашатъ, тъ изгубватъ”
втвра въ силитъ си и не прЪДприематъ нищо. Случаитгв „СЪ

„

екзалтацията са сащо така обикновенни за училищнна жи- *

вотъ. ДЪцата вършатъ всичко съ голЪма бързина почти-„1181 „.

флекторно безъ да обмислятъ постипкитв си. За такивадща. 7.

казватъ, че ((лудуватъ» или кбЪснуватъ». Всички тия 611?“-
,.

, г#Мь,!,*



 

-159-  чаи съ дтщата учительтъ може по-добръ да наблюдава сис-
тематично и отбЪлЪзва въ индивщуалнитъ книги, отколкото
да прави нъкакви опити.

За съня сънуванията и нощнитъ скитания
учительтъ трйзбва също така да събере статистични свЪдения.
Дтща, които не спятъ добръ, не могатъ да си отпочиватъ доста-
тъчно и, слЪдователно, не могатъ съ пргвсни сили да взематъ
участие въ обучението. ОсвЪнъ това тъ се првдразполагатъ и
къмъ по-опасни нервни и психични заболЪвания: нервозность,
халюцинации и илюзии, епилепсия и пр. Сжщитъ послйздици
иматъ и нощнитъ скитания. За внушаемостьта на дъ-
ната, освЪнъ наблюденията и събиране случайни свЪдения,
учителътъ може да прави и самъ опити. Никога обаче той
не тртзбва да си служи съ хипнотично внушение, понеже може
да нанесе голъма врйзда на здравието на дтщата: хипнотизи-
раниятъ се прЪдразполага къмъ по-нататъшни внушения и е
наклоненъ да се отказва отъ волята си за въ полза на
чуждата воля. Опити съ обикновенно внушение учительтъ
може да прави. съ цъль да види, до колко ученикътъ се
поддава на чужда воля или въобще на измами. Такъвъ при-
мЪръ ни прлвдставлява приведениятъ опитъ на американския пси-
хологъ съ миризмата. Ако учительтъ направи подобенъ опитъ
съ ученици и си забтзлтзва резултатитъ, той ще види сте-
пеньта на внушаемостьта на обонятелни праздстави у всЪки
ученикъ, споредъ това дали той усъща илюзорно или не.
„Другъ опитъ може да се направи съ мускулни и зрителни
пръздстави Нареждатъ се на масата нЪколко металически ци-
линдри единъ отъ другъ по-голЪми по обемъ, а по тежесть
еднакви. Тежината на най-малкия цилиндъръ е извЪстна на
дЪцата. тъ получаватъ задачата да повдигатъ цилиндритъ
единъ по единъ и да опрЪдЪлятъ тежината имъ, като иматъ
прЪдвидъ нормалния цилиндъръ. Разбира се зрителнитъ на-
гледа на разпит!: обеми ще имъ внушаватъ да оцЪняватъ
ризно и тежината. При това, колкото даденъ ученикъ но-
вече се отдалечава отъ снщинската тежесть, толкова вну-
шението е по-голЪмо и обратно. Ако ученикътъ не се поддава
на внушение, той ще счита тежеститъ за еднакви. Полобни
опити могатъ да се направятъ съ слуха и др. сЪтива.

По-важни сж внушенията, които идатъ отъ учителя.
Колкото по-вече може да внушава учительтъ на дЪцата си,
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толкова по-голЪма сила има неговото възпитание на тъща.:Така единъ учитель далъ на ученицитъ си обагрена дестиьдлирана воца, която пъзмала никакъвъ вкусъ, да й опитатъдвкуса. Той казалъ на ученицитъ, че течностьта е слабо Еси-3села, та всЪки не може да я познае и подавалъ всЪкиму да,опитва, като му внушава, че той чувствува кисело. Отъ 32",ученика отъ ПГ отдЪление само 9 не усЪщали (киселина ",
вкусъ на водата. А другитъ се мръщели и заявявали катед.горично, че усЪщатъ кисело.

ОсвЪнъ скществуването на тъзи психични прояви учи- -*

тельтъ тртзбва да изучи и тЪлеснитъ прЪдразполошения „към, !тбзхъ: състоянеито на нервната система. Такива свЪде-цния той ще събира самъ или ще ги взема отъ лЪкаря. ако”-има тактвъ. Нервозностьта е главното врЪдно под?слЪдствие отъ неразумното възпитание.
Като се иматъ прйдвидъ влиянията на тия психични-"*състояния върху ДУШСВНИЯ-ь животъ, лесно е да се разбере-,а?какъ тръбна учительтъ да постнпва съ тЪхъ при възпитантето. ,;
При обучението и възпитанието учительтъ трйзбдна да съблюдава слйзднитъ точки: „:::: „1. Да не се употръбяватъдфанта6тичнитъ приказки, кои-„::,то развиватъ страхъ у дъщата, илюзии ихалюциназии, а да..”,се даватъ повече реални, положителни позна“, я. “

.,2. Дъната не трЪбва да се затварятъ на са.-",“мъ или въобще да се изпълкдатъ вънъ отъ отдЪлението. .-
З. ТрЪбва да се избГБгватъ встъкакви грубостикъмъ дъната особенно къмъ пртЪдразпологкенитъ болничавитъти нервознитъ. Съ това тъ се ойесточаватъ още повече или,пъкъ се увеличава депресията и волята се убива. Ензалти-

.-ранитъ дъна се възпитаватъ скщо така по-добръ съ Еро-”тость, отколкото съ грубость.
.

4. За да могатъ да спатъ достатъчно, на учени-цитъ не трлнбва да се даватъ чрЪзмърно домашни работи. ..

Достатъчна особенно физическа работа прйзъчденя мо- ,;зке да направи съня по-дълбокъ и да намали, или прдБмахнечнощнитъ скитания. "

5. За избЪгване самовнушенията трЪбва; да *се";
усили и п0добри тъчлесното възпитание: по-дОбра
хигиена, по-вече физически упражнения, физическа рабО-та и пр.

„



 

-161- 6. Особенно опасни са външнитъ внушения, кои-
то могатъ да идатъ отъ житейската срЪда, другаритъ и пр.
Често лошото третиране на ученикт. отъ другарнтъ му може
да го докара почти до полуда. Въ едно ученическо общество
единъ ученикъ билъ лсдиграванъ отъ другаритъ си, че билъ
охтичавъ и че скоро щЪлъ да умрв. тт. му внушили, че е
боленъ и той дЪйствително се разболЪлъ, не отъ охтика, а отъ
недобро хранене,. понеже губЪлъ апетитъ. Убйзденъ, че е ох-
тичавъ и скоро ще умре, ученикътъ рЪшилъ да се самоубие
и се удавилъ въ една рЪка.

7. Учительтъ тртзбва да отстранява и самъ
всички връздни внушения, а да подпомага до-
бритъ. Ако той калке на ученика: ((азъ зная, че ти си
ткпъ и нищо не знаешъ, но кажи да ми, що знаешъ!»
дЪйствително ученика ще забрави и това що е знаялъ и ще
си внуши, че нищо не знае. Такива въпроси и лоши вну-
шения иматъ гибелни послйздствия за ученицитъ. Напротивъ
добритъ внушения иматъ благотворни сетнини. “Азъ вЪрвамъ,
че ти ще отговоришъ възрно, само си помисли, ти можешъ
да отговоришъ». -

“Блага рЪчь желъзни врата отваря», казва нар. посло-
вица. Ние можемъ да кажемъ: ((благъ въпросъ на учителя
отваря устата на дъвтето».

8. Учительтъ трГЪбва да избсЪгва всички съм-
нЪния прГЪзъ врвме обучението, защото тъ са
често по-опаснн отъ мълчанието. Ако учительтъ
самъ не вйзрва въ това, що учи, то ученицитв ще върватъ
още по--малко.

9. Най-„главното срвдство за постигане добри внушения
е любовьта между дъната и учительтъ. Великиятъ
швейцарски педагогъ Песталоци е билъ лошъ учитель, но
той е вливалъ знанията въ малкитъ главички на възпитанни-
ЦИтъ си съ божественна сила чрвзъ хунийката на любовьта.

(5 19. Мислова дЪйпость.
а. Анализа и синтеза.

Мисловата способность почва да се развива у дЪтето
едва съ развитието на говора. Мисленето се образува отъ

Д-ръ П. Цоневъ. - Педагогическа психология. 11
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редъ психични дЪйности, които се обуславятъ отъ-*
употрйзбението на звуковитъ и писменни бЪЛЪЗи на езика, --

СлЪдователно, прЪди да почнатъ да употрйзбяватъ говора, ,“

дъната не могатъ да развиватъ мисловата си способность. ;

!. Абстракция. Първоначално дЪцата получаватъ само;
перцепти или нагледи и си образуватъ индиВИДуални пръдд
стави за нЪщата и явленията. ДЪтето вижда вечерь далеченъ
огънь и го асимилира съ првдставата за звйззда, то асими- ,.

лира вълка съ куче, лимона съ ябълка и пр. Отъ всички тия
нЪща дЪтего получава само общо впечатление; то не може да

“

различава товхнитъ качества. И дЪйствително погледътъ на.»
дЪтето се отвлича винаги по-напрЪдъ отъ цЪлото. По-нататъкъ,
когато дЪтската наблюдателность се усили, дЪтето почва да].
отправя своитъ статива и да задържа вниманието си и на,-
ония части, качества на цгЪлото, които са по-очебиещи и

които, слЪдователно, възбуждатъ интереса. За да се получи,.
".

напр., ясна и пълна прЪдстава за овцата, вниманието трЪбва “г.

да се спре по редъ на всйзка нейна часть, за да се получи.:-
асимилация. Когато се възприема и асимилира една частьтаг
цсЪлото, тя трЪбва да се изолира и отдЪли отъ другиго- -.

Такова отлъчване частитъ на еденО цъло за тЪх-ч.
ното поправилно схващане и асимилиране пр
съдйзйствието на вниманието се нарича абстрак-
ция или отлкчване. Ученикътъ игнорира, невижда, ос-Р

тавя на страна едни части, за да възприеме други.
"”

2. Анализа. Сшвдъ като възприеме и асимилира една.
части на цЪлото, субектътъ прЪминава къмъ други, до като
схване всички части или цЪлото. Ние знаемъ отъ по-рано.
(5 13), че душевнитъ процеси се схващатъ въ центъра :.:

съзнанието толкова по--добръ, колкото по-малко сж .тв.
защо, за да се схване цълото, то се разлага на неговитд
части, които една по една се изреждатъ прваъ центъра на»-

съзнаиието при съдЪйствието на силно волно внимание. По-ь
слЪдовното разлагане на цЪлото и внимателно
схващане на частитъ въ процеса на асимила-
цията се нарича анализа. -

Явно е, че анализата не може безъ абстракцията .

отвръщане вниманието отъ другитъ части, които не се
"

разгледватъ.
:”
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[За/Сравнение. Истинско познание става само тамъ, гдЪ-

то има прилика между схществуващитъ прЪдстави и но-
витъ перцепти. Само въ такъвъ случай може да има асими-
лиране. Едни качества и части на цЪлото възбуждатъ по-
голувмъ интересъ у дтщата, харесватъ се по-вече отъ други.
"ТЪзи не еднакви впечатления, които разнитъ нЪща и тЪхни-
тъ части възбуждатъ у наблюдаващия субектъ, са; основата
на сравнението, което не е нищо друго, освЪнъ
указване приликитъ и различията на наблюда-
ванитъ нйзща или тЪхнитъ прЪдстави.

4. Синтеза. Анализата има за цъль по-точното схващане
частитъ на цЪлото. СлЪдъ като се схванатъ по отдЪлно,
и; се сравняватъ. СлЪдъ разлагането и сравняването на час-
титъ, субектътъ сглобява, съединява ги пакъ въ цйзлото,
отъ което е почнало наблюдението. Олтадъ това сглобяване
цЪлото се асимилира наново съ активно внимание. Посл ъ-
довното съединяване и внимателно схващане
на частитъ въ процеса на асимилацията се каз-
ва синтеза (съединение).

Синтезата е свързана всъкога съ сравнението. Всяко
познание започва съ пръдсгава за цйзлото. Отдйзлнитъ час-
ти се схващатъ, като се отлигватъ (абстракция). И тази аб-
стракция, става толкова по-сполучлива, колкото по-добръ се

съсрйздоточава. внимателно върху частитъ, които ще се схва-
щатъ. Колкото по-сполучливо става абстракцията, сравнение-
то и свързването, толкова по-добръ се постига ясностьта и
"точностьта въ схващането.

5. Име. (наименование„ езиковъ бЪлЪгъ). ДЪтето вижда
котка. То я разглежда отпрфдъ, отстрана и пр. и си съставя
пълна конкретна, индивидуална прЪдстава за нея. СлЪдъ
това „получава конкретни индивидуални прЪдстави и за дру-
ги котки. То вилкда котки съ разна боя, голГЪмина и форми.
Обаче, когато си помисли за котка, то си прЪдставлява точ-
но онрЪдЪлена котка, съ други думи субектътъ не може да
си образува обща типична индивидуална прдБдстава за кот-
ката. Ние не можемъ да си прЪдставимъ пл0дове изобщо,
а си пръдставляваме или ябълки, или круши, или сливи и
пр. Сящото нйщо е и съ числата. Конкретни прйздстави за
числа не сиществуватъ. Не можемъ напр. да си прЪдставимъ
10 изобщо, а си прЪдставляваме 10 опрЪдЪлени прЪдмети
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отъ единъ родъ: кучета, книги и пр. Отъ конкретнитъ Иди-
видуални прЪдстави, които детето е получило най-силната и

“

ясната става въ съзнанието. Чрвзъ сравнение се намиратъ. “,
приликитъ и различията, както и общитъ тикви на идиш-

.

дуалнитъ прЪдстави и чрвзъ абстракцията ги олицетворява.
”

,

само въ една дадена индивидуална пръчдстава. Така схванати
"

въ една индивидуална пръдстава, общитъ бЪлЪзи на еднород-.нитъ прЪдмети се свързватъ (асоцииратъ) съ слухова прЪд- ,

става (и м е), която ти държи въ едно швло. И тъй и м е т (>
е слухова пръдстава отъ членораздйлната ръчь,която е тЪсно асоциирана съ извЪстна пръд-..с т а в а, образувана отъ общитъ бЪЛЪЗи на еднородни пръД-мети. Появата на езика по този начинъ при образуване на.
понятията се доказва и отъ. обстоятелството, че въ напрЪд-нала възрасть при ослабване на паметьта, както и при бо,-

“”
лести въ говора най-напрЪдъ се забравятъ собственни именана лица, както и имената на нагледи въобще, а най-дълго се
помнятъ имена на абстрактни прйдстави и понятия.

Думи, които изразяватъ общи прЪстави, се употрЪбя- ,

ватъ много .по-често, отколкото индивидуалнитъ и тв см ф..ОбХОДИМИ, за да крЪпятъ общитъ прЪдстави. 0 л ъ д 0 в а т ел- ,:но обща прйздстава скществува само въ смисъль, .

че ние можемъ да изберемъ една конкретна ин-
дИВИДуална пръдстава за првдставителка (при-„ "

мЪръ) на Цвяа група индивидуални прЪдставпд;
и си съсрйздоточаваме вниманието на ония. ней- .

ни бйзлйззи (качества), които се срЪщатъ у всичка.ки други прЪДстави отъ скщата група .

Не трЪбва да се мисли, че нЪколко конкретни прЕЪдста- .“
ви даватъ една обща абстрактна прЪдстава, отъ която се:
образували понятията. Обща првдстава произлиза отъ това,"

1.“че человйкъ е неспособенъ „да запомни дребнитв различия-* „„на отдЪлнитъ прЪдстави, а запомня само тия, които се срЪ-
щатъ при всички. Това НГЪМа нищо общо съ образуване на ..понятията. *

б. Понятие. *“
”

1. Смщина. ДЪтето наблюдава цвйзта на едно растение.То вижда чашката, вЪнчето, листитв, тичинкитъ и пестика.
Слъщъ това получава индивидуална прйздстава за цвсЪта, ко-
,-
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Гато си го спомни. Ако слЪдъ това ВИДИ и разгледа
други цвЪтове, чрЪзъ анализъ и сравнение, то вижда при-
ликата (общностьта) помежду имъ. ДЪтето забвлтЗзва, че
едни бЪЛЪЗИ се срвщатъ у всичкитъ цвЪтове, а дРУГи само
у нгБкои. Тия бЪлЪзи, които се срЪщатъ у всички цветове,
[за скщественни, а другитъ случайни. Отъ честото наблюде-
ние на цвтзтове скщественнитъ бЪлЪЗи (коропка, тичинки,
листи, плодникъ), понеже се срвщатъ навсъкждъ, образуватъ
по-трайни слЪди въ съзнанието, запомнятъ се по-добрв, от-
колкото несжщественнитъ (боя, форма и число на листоветъ
н тичинкитъ, голЪмина и пр.). Съ напрсЪдъка въ умственно-
то развитие дтзтето почва да отдъля скщественнитъ бЪлвзи
на разнитъ индивидуални прЪдстави отъ случайнитъ и да си
ги мисли събрани въ една прЪдстава, която се нарича вече
понятие. И тъй прЪдстава въ която си събрани
само сжщественнитъ и общи бЪЛЪЗи за всички
индивидуални прйдстави на еднородни прЪдме-
ти или явления, се казва понятие.

Да си прйздставнмъ единъ извйзстенъ цвЪтъ, значи да
репродуцираме впечатлението, което сме получили отъ даденъ
цвЪтъ. Да имаме понятие за цвЪтъ ще рече, да си празд-
ставимъ скщественнитъ части на цвйзта съ помощьта на фан-
тазията, да си мислимъ цвйзта посрЪдствомъ неговитъ ск-
щественни бЪЛЪзи. А пъкъ изброяване сжществен-
нитъ бЪлЪЗи на понятието се казва опрйздгвле-
ние или дефиниция.

.2. Съдържание н обемъ на понятието. БЪлЪзнтъ, които из-
черпватъ сжщината на понятието иматъ общность за всички
еднородни прЪдмети. ТЪ съсцтавляватъ съдържанието
н а в с ъ к о и 0 Н я т и е. Така напр. понятието паралелограмъ
съдържа бЪлдззитЪ: четирекгълникъ (другО по нисше понятие)
и паралелни срЪщуположни страни.

Обемъ на понятието наричаме сбора отъ
частичнитъ еднородни прЪдстави, които вли-
в а т ъ в ъ п 0 н я т и е т 0. Понятието трикгълникъ обхваща въ
себе всички видове трижгълници: правожгълни, равностраннш
равнобедренни и разностранни. ВсЪко понятие може да се
Цртадставлява отъ една индивщуална прдздстава.

3. ДЪление на понятията. По съдържанието си понятията
биватъ прости и сложни:

..“:
1»-
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Просто е понятието, когато то съдържа само единъ,
бЪлЪгъ, а сложно, когато съдържа повече бЪлЪзи. Поня-
тията се дъллятъ по обема си на нисши и висши. Една.“
понятие е толкова по-нисше, колкото по-малъкъ обемъ има
и толкова по-висше, колкото обемътъ е по-голбзмъ. По-вись „

шитъ понятия иматъ всЪкога по-малко съдържание, отколко-„
то по-нисшитъ. Примъръ: Понятията сжщество, животно,
млйзкопитаъкще, еднокопитно, конь, арабски конь, си едно.“.
отъ друго по-нисши. ВсЪко послЪдваще влиза като съставна »

часть на всъко прЪдидеще.
ОсвЪнъ това двъ понятия могатъ да бждатъ равни по

съдържание и да се ПОДчиняватъ на трето, да са него-
ви съставки. Понятията конь и магаре влизатъ въ пот
нятието еднокопитни. Други понятия пъкъ нЪматъ ни-
какви общи бъжвзи и не влизатъ едно въ друго. Напр. под“
нятия конь и соль. ;

в. Сжждение.

!. Сжщина. Малкото дъте вижда огънь и като сид
допира рнката усйзща температурата, упарва се (осезателни-
усйзщане). Когато втори пжть види огъня, репр0дуцира се“:
механично свързаната осезателна прЪдстава за упарването.-д
ДЪтето казва: когъньтъ пари». Ако види майка си, те я”
познава, т. е. нагледа репродуцира прЪдставата за майката."
и се асимилира съ нея. Тази асимилация или тождествен-“П
ность може да се изрази така А (нагледътъ) : А (прЪдстадд
вата). Въ това тождество, или познаване за сжщото, лежи.”
доказателството за ке» (сжщото е) иЛи ((не е». ЧеловЪкЪед
установява отношението на двъ прГЪдстави: дали тъ сн. свър-
зани по между си по закона на логичната (причина и слЪд-Й
ствие, цЪло и часть и пр.) асоциация или не. Такова най-г”

първо свързване или осимилиране на душевни процеси на
прЪдставлява снждение въ най-първоначалния си вилъ. сив-..
дователно скждението не е нищо друго, освънъ
указание отношението на двъ прЪдстави илипонятия.

Нашитъ сЪтива се намиратъ въ извЪстно положение на
възбуждение, което се счита за нормално. тъ възбуждатъ
нервната система безъ усЪщане. Когато вслйздствие на раздразт
нение нормалното състояние въ това сЪтивно възбуждание [
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измЪни, ние усЪщаме разликата въ възбужданията. Да усв-
щашъ, ще рече да съзнавашъ разликата между двъ възбуж-
дания. Ето защо устащането може да се счита ка-
то първиченъ процесъ на сиждението и като
основа на върването. А отъ всички усгвщания осеза-

телнитъ и мускулнитъ ни довеждатъ до най-голЪма сигур-
ность, убйзждаватъ ни въ дЪйствителностьта. Неверниятъ Тома

искалъ да си тури пръста въ раната на Христовото тЪло за

да повЪрва.
ОсвЪнъ увЪряването чрЪзъ усйзщане има и друго увЪ-

ряване, което почива на мисловитъ (логични) закони. ТЪзи

формални логични сивкдения, разбира се, не си най-сигур-
нитъ. Сигурность се получава само чрйззъ устащане и пер-
цептъ. Когато обаче имаме двъ усЪщания или прйздстави (по-
нятия) ние можемъ да си образуваме третата и безъ ново

усъщане
- съ помощьта на мисловитъ форми: абстракция и

сравнение. Примйзръ: ДЪтето има нрЪдстава за ябълка, както
и за нейнитъ части (кора, стъпки и пр.). Ако сега то уста-
нови отношението на частичната и обща прЪдстави, ((едвмката

е часть отъ ябълката», ще се получи пакъ едно скждение.
Итъй скгкдението е рЪшение, дали едно понятие
влиза въ друго или не. Скзкдението се утвърждава и

закрйзпява съ изречение, което е неговата езикова форма.
Както изречението има двъ главни части: подлогъ и

сказуемо, така и скждението, чието изразъ е то, има главно

двъ понятия, на които се указва отношението. ((Кравата е

млЪкопиташще животно». Въ това оживление се изказва отно-
шението на понятието къдрава» и ((млтшопиташще животно».

Връзката или конулата ае» изказва самото отношение. Или
пъкъ: “иглата боле», свързва зрителната прЪдстава за ((иг-
лата» и осезателната отъ кобояването».

2. Видове сиждения Сшкденията биватъ прйзди всичко
положителни и отрицателни. Съ положителнитъ се

установява тождеството между понятията, а съ отрицател-
нитъ - тйзхното различие. Положително скакдение е: ки-
тътъ зкивЪе въ моретата, а отрицателно, китътъ не е риба.

ОсвЪнъ това скгкденията си аналитични и синте-
тични.

Ученикъ разправя за кокошката и казва, че ((тя има
4 пръста на краката» и тя есе храни съ зърнена храна».
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Отъ всичко това се вижда, че ученикътъ е ималъ пчелата

"
прЪдстава и нейнитъ части, които сега изброява, като опръ-

*

дЪля отношението имъ къмъ цЪлото, С и ж д е н и я, Б 0 и т 0 .,

опрЪдйлятъ отношението на частитъ къмъ цъ-лата прЪдстава, се наричатъ аналитични. ТЪзи ”.
сжждения прави человЪкъ, когато анализира познанията си.
При тъхъ той не научава нищо ново. Ако пъкъ учени-кътъ узнава, че прилтшътъ не е птица и каже:прилЪпътъ е млъкопитаькще животно» той пра-ви синтетично сжждение. При синтетичното скжде-ние се придобиватъ нови познания. Съ прЪдстави, които имаза прилЪпа, человЪкъ свързва нова пръдсгава. Скщо такова
сиждение е: “водата е сложно тЪло». Всички тия синтетич-ни скждения, които са направени вече веднъжъ, ставатъ ана-
литични, ако се повторятъ. Образуването на понятията прЪд-полага цЪлъ запасъ отъ синтатични смждения, събранъ жи-тейски опитъ.

Отъ всичко това се вижда, че сжждението прилича
твърдъ много на асоциацията и се различава отъ нея само
по точностьта. ВсЪко сжждение е асоциация, но не встша
асоциация е сжждение.

.

Споредъ цвтьта си сжжденията биватъ още: сжжде-ния за сжществуване и съждения за необХОДи-мость или истина. Първитъ утвърждаватъ или отричатъ
сжществуването на нъщо (свъзтътъ има, или нЪма край), а
вторитъ опрйздЪлятъ реда въ асоциацията на пртъдставитъ(сърата е желта). Венко сиждение произвежда приятностьили неприятность, прЪдизвиква участието на субекта.

г. Умозанлючение.

Когато види майка си, дЪтето пртЪстава да плаче. У
него зрителната пръдстава за майката е асоциирана съ вку-совата и органната отъ бозанието и утоление на глада.
СлЪдователно, когато се възпроизведе зрителната прЪдстава

”

за майката, репр0дуциратъ се вкусовата и органната. Тукъние имаме работа съ проста" асоциация. Котката е виждала
идвколко нити, че когато хвърлятъ трохи на двора, явяватъ
се врабчета да кълватъ. Най-сетнъ, когато другъ пжть види
да хвърлятъ трохи, тя се скрива, за да си хване врабчета,
Обаче асоциацията се усложнява, когато пръминава на по"-

„  
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вече членове. Примфръ: Едно двфгодишно дфте хвърляло
„захарь въ паничка съ вода и забЪлтззало, че той се топи.
Хвърлило соль - и тя се стопила. Най-сетнв то взело да
хвърля въ водата и трохи хлфбъ и очаквало да се разтопятъ.
По този начинъ като се излъгало, дътето почва да прави
разлика между, вфрни къща и прфдпоставки или фантастични
образи. По-нататъкъ дтнтето хвърля въ водата камъни, стъкло,
пръсть и др. тежки тфла и вижда, че всички потъватъ. То
неможе да изпита потъването на всички тежки тГЪла въ во-
дата, но отъ ифколко, заключава за всички и казва: ((всички
тежки тфла потъватъ въ водата». Отъ всичко това се вижда,
че умозаключението не е нищо друго, освйзнъ
изваждане нови истини или понятия отъ дадени
познати истини. "

Умозаключението може да се извади най-малко отъ двгв
скзкдения, които се казватъ пръдсилки (пртздпоставки :
ргаттззе). Пр. 1) Всички животни умиратъ. Медузата е жи-
вотно. Слфдователно и медузата умира. 2) 1. Млфконитаю-
щитъ дишатъ съ бфлъ “дробъ. ?. Китътъ е млфкопитающе.
3. Китътъ диша съ бЪлъ дробъ. Първитъ прфдсилки си го-
лвми, вторитъ -- малки, а умозаключението е направено по
дедуктивенъ начинъ (изв0дъ). ВЪрностьта на заключението
зависи отъ вфрностьта на прфдиоставкитгв.

“ Всфко умозаклю-
чение може да се постави въ формата на равенство съ празд-
силкитъ, така щото вЪрното умозаключение зависи отъ вър-
ното схващане на обектитгв. При всйзко разсигкдаване и умо-
заключение се пртздполага напрЪгнато внимание и иврно
асимилиране. Разсшкденнята и заключенията ставатъ, тол-
кова по-лесно, колкото по-вйзрни понятия и нагледи има су-
бектътъ, колкото по-бързо се явяватъ пръдставитф, колкото
по-добръ ставатъ сравненията и по-основно се владЪе езика.

Заключението бива два вида: индукция и дедукция.
Отъ тия двъ форми на заключението индукцията е пър-
вична и се състои въ това, че отъ много отдфлни факти се
води общо заключение. Примфръ: желтвзото се разширява
отъ топлината; въздухътъ, в0дата скщо така. Заключение:
Всички тфла се разширяватъ отъ топлината. Всички почти
истини са. добити по тази форма на заключението, чрйззъ
Наблюдение и изучване отдфлнитъ факти. Разбира се всвки
отлъченъ случай тртъбва да се изслЪдва научно. Богато пъкъ
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отъ добититъ чрЪзъ индукцията общи истини доказване част-
нитъ случаи, заключението е дедуктивно. ПримЪръ: Всички,
тЪла се разширяватъ отъ топлината. Стъклото е твло. Олв-

”

дователно и стъклото се разширява отъ топлината. “

д. Занонъ.

Съ помощьта на индукцията се откриватъ законитъъ “,
отношението между причина и слЪдствие. Нека прослйздимъд
това откритие при дЪтето. ДЪтето на знаменития дЪтски из- ,

слйздватель Прайера забйлЪзало въ петия си мЪсецъ, че кога *“

кксало хартия чувало се шумъ. То повтаряло този опитъ до
насита нЪколко дни наредъ, като кхсало хартията на все “-

по-малки и но-малки части. ДЪтето направило откритието, че“.
то е причината на кксането и че съ надробяване на цгБлото
се чува шумъ. Тукъ се вижда ясно, какъ двъ явления..“
са така свързани, че съ явяване на едното, явява
се непрЪменно и другото, а оттукъ се вижда...»
отношението на причина и слйздствие

“

При игритв дътето чувствува приятность да биде при-
чина на много явления. То хвърля камъни, троши, прави

”
ккщички и пр. По подобие на тази причинность то едуше-Ч:
вява неолушевени прЪдмети и ги кара да дЪйствуватъ, като *

него. Така едно двте карало камъка да прЪскочи воцата и -

се радвало, че той не можелъ да направи това. По при-д
мЪра съ себе дЪтето почва да счита и неоцуше-У,
венни нъща за причина на явления. ОлЪдъ това към-"“
2-та и З-та тедина то почва да задава въпроси, като: Защо.“
несе кокошката яйца? Какво има задъ облацитй? А задъ
небето? Защо млЪкото на кравата е бяло? и пр.

”

Оттукъ се вижда ясно, че на войни въпросъ ще тръбва,
да се отговори съ едно утвъргкдение на отношенията между,
двъ явления като причина и слЪдствие. Отношенията на...
явленията въ природата се изразяватъ въ съзнанието съ логич”

асоциация на прЪдставитв. Така осезагелната прЪдстава за-
топлината се свързва съ зрителната отъ увеличение на яш-г.

вачния стълбецъ. Ако малкото дВте забълвжи нЪколко пити,“
че сввгкавицата се придружава съ гръмотевица, то правк;
заключение. че свЪткавицата и гръмотевицата се намира“..-
въ връзка. Основата на закона е асоциацията-Г-
Законъ е постоянно отношение на причина П.]
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слтвд стви е. Въ своята най-проста форма той гласи : Нищ 0;

не сжществува безъ причина. Споредъ това всичко,
що е истина, трЪбва да има причина и всичко дГЪйствително.

тръбва да се намира въ отношението на причина и слЪд-
ствие. Встъко заключение и доказателство има за цЪль да.

установи закономъшостьта на сжществуващето и ставането.
Науката, която се занимава съ формитъ и законитъ на.

мисленето, се нарича логика. Тя изслЪдва формитъ на мис-
ленето и дава упжтване за безпогръшно и правилно мислене.
Логиката може да се счита като часть отъ психологията, по-
неже работи съ съзнателенъ материалъ.

е. ИзслЪдване и педагогическо заключение.

Мисленето е по-висша психична дЪйность, отколкото-

прЩставянето и чувствоването и затова то се явява по-
кжсно. За да може обучението да върви правилно учительтъ
трйзбва да знае, доколко дъната отъ извЪстна възрасть мо-
гатъ да абстрахиратъ отъ извЪстни части на цйзлото, за да-

схващатъ другитъ по-добръ и до колко тъ могатъ да срав-
няватъ обобщаватъ и свързватъ частитъ въ първоначалното
цйзло. За всичко това, както и за образуване понятия, сжж-
дения и умозаключения учительтъ може и трЪбва да прави
изствдвания. Извъстно е, че обучението трЪбва да се наго-
дява споредъ разсждителната и схващателна способность на
дтщата отъ съотввтната възрасть. Учительтъ тръбва да из-
слЪдва тази способность (за да не остане принципътъ само!

праздна дума) и да се съобразява съ нея. Наблюденията и

изслдвдванията трЪбва да ставатъ при игритъ, екскурзиитъ
и при самото обучение. Учительтъ дава на дЪцата за наблю-
дение пръдметъ (растение, животно и пр.) и ги кара да из-

броиватъ частитъ му (анализъ, абстракция). Послъ той ги
кара да сравняватъ частитв помежду имъ въ едно и отъ раз-
ни прйздмети и да онрйдйзляватъ общитв и случайни бъЛЪЗи

у разнитъ еднородни прЪдмети. Огъ сполуката въ тази ра-
бота ще се водятъ заключения за интелигентностьта. ДЪцата
могатъ да иматъ ясни и пълни пръдстави за нвщата и пакъ
мислителната имъ способность да биде слабо развита. ПослЪд-
нята се отнася до указвание отношенията на пргвдставиттз,
които дЪтето има за нЪщата и явленията.

е““ ” знай,-“““!
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За изслЪдване на понятията учительтъ дава на Уче-ницитъ листове и ги кара да изброятъ обема на нъкое по-

нятие или съдържанието му. НапримЪръ: покривка. Напише-
те какви покривки знаете! Отг.: юрганъ, черга, чершавъ, по-
кривка на маса и пр. При гвзи опити учителътъ ще срЪщ-не отговори, отъ които ще се види, въ каква степень поня-
тията на дъната се отклоняватъ отъ общитт». Интересно е
освънъ това да се знае, какъ дтщата си прЪдставляватъ поня-
тията. Напр. дали при чуване на думата дърво си прЪдста-вляватъ нъвщо неопрЪдЪлено, или круша, ябълка или даже
дадена круша, или пъкъ думата дърво написана, или нищо.Понятията се изслЪдватъ, както е тука случая, най-до-
бръ съ помощьта на имената: дъната трЪбва да замЪстватъ
едно“ име съ друго. Знае се, че дЪцата къмъ 111 и ПГ още-
ление обичатъ да употрЪбяватъ повече изрази за едни и св-
щи прЪдстави и при все това си прЪдставляватъ понятията
въ конкретна форма. ВмЪсто “разни нЪща» (Исусъ Хрис-тосъ изпмдилъ хората, които продавали прЪдъ храма разни
нЪща) едно дЪте употрвбило ((разликИ» (които продавали раз-лики). На въпроса, какво разбира подъ думата разлики то
отговорило : ((захарчета».

За изслвдване разскдителната способность
трйзбва да се постнпва по скщия начинъ. И понеже сшкде-
нията се изказватъ съ изречения, тия послвднитъ си най-
доброто срЪдство за изслЩване тази способность. На дсЪцата
се дава цгвло (крава, книга и пр.) и се каратъ да опрЪдЪлятъ
отношението на цЪлото къмъ частитв (аналитични скждения).
Отъ това учительтъ вижда, какви части на цтшото дЪтето не
знае, за да ги съобщи и да произведе синтетични сшкдения.

Способностьта въ умозаключение се изслйздва, като
се каратъ учещитв се да доказватъ истинитъ. Отъ
ккдъ узнаващъ, че коньтъ е еднокопитно животно? Докажи,
че китътъ е млвкопитаъкще! (дедукция) Какъ си мислишъ,
че домашнитв животни принасятъ полза на человЪка? (ин-
дуктивно заключение). За изслЪдване, дали и въ каква сте-
пень дъната съзнаватъ отношението на причина и олтадствие,
тъ се каратъ по дадени явления (причини) да указватъ на
стътнинитъ (послтздицитщ. ПримЪръ: какво ще стане, ако на-
лЪемъ гореща вода въ стъклена чаша? Защо? (кое е прИ-ччина). Защо замръзването на ВОДата пуква шишето? Учени-
цитъ изказватъ законитъ съ изречения.

“

!  
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За възпитанието и обучението е важно да се

знае, какъ могатъ да се приучватъ двцата правилно да мис-
лятъ (да схващатъ, схдятъ и заключаватъ)?

За тази цгЪль прСЪди всичко трЪбва да се избъгва
само механичното учение на учебни съдържания. Вов-
ка паметна материя трвбва прЪдварително да се прЪработи
витрЪшно (да се сравни и обообщи). Учительтъ трЪбва да
дава на двцата повече нагледи, които си. най-сил-
ното доказателство въ сижденията и да ги, приуч-
ва да съсрЪдоточаватъ вниманието си върху частитъ на цъ-
лото изобщо като се прЪднолага, че първоначално се схваща
само ДЪЛото. Првдметитъ, които ще се сравняватъ трГЪб-
ва да се слагатъ едновртзменно непосрвдно пръдъ свтивата,
та да бхдатъ близки по врвме и мвсто.

За да се развива правилно ммисловата способность,
учительтъ трйзбва да има првдвидъ слъдньото:

1. ДЪтето почва да си образува конкретни индивидуал-
ни првдстави още въ първитъ мЪсеци отъ живота. Но
това става недостатъчно, понеже то не знае да абстрахира,
сравнява и обобщава. Задача на обучението е да развива на-
блюдателната способность.

?. За образуване на общи прГЪдстави учительтъ трЪбва
да насочва внимателно на дъната на ония бЪлъзи, които си.
общи за всички индивиди. За тази цЪль се избиратъ првд-
ставители.

З. Учительтъ трЪбва да попълва понятията съ но-
ви нагледи (синтетични скждения) и да ги разлага на състав-
нитъ имъ части (аналитични схзкдения). ,

4. ДЪцата трЪбва да се приучватъ чрвзъ наблюдение и
самостойно опитно изслъдване на отдЪлнитъ факти, сами да
изслЪдватъ истинитъ (индукция).

б. Логичното мислене у дъната се лсдготвя още прв-
ди настъпване на говора съ асоциационното взаимно репро-
дуциране на дзен явления и съ олицетворяването на неоду-
шевенни прЪдмети, които се считатъ отъ дЪтето, като при-
чини на дадени явления. Но тази практично схващана зако-
номЪрность прЪминава въ логична едва въ прЪДучилищната
възрасть.

6. Нуакдата на дЪцата, да знаятъ причинитт. на
НЪщата, трЪбва да се удовлетворява, понеже тя е главенъ
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.лостъ за умственния развой. Учители и родители не трвбва; *-
.да гледатъ на двтскитъ въпроси, като на излишни безпокой- .]

ства, та да ги игнориратъ. тв трйзбва да ги удовлетворяватъ
по какъвто и да е начинъ, ако не могатъ да се дадатъ точ-

“

ни отговори.
7. Фактитв, които дЪтската психология ни дава, показ-. „*

ватъ, че причината на погрйшното логично мис--
лене у дЪцата не е толкова слабата мислова способность, от-
колкото липсата на опитъ, на емпирически познания.

8. Образуване на понятията, скжденията и заключе-
нията изискватъ уп р ажн е ни е, за да се запомнятъ првд-
ставитв по-трайно.

9. При образуване на понятия, сжждения и умозаклю-
чения абстракцията и сравнението, а н а л и 3 а т а и с и в т е- „

зата се намиратъ встзкога въ взаимодвйствие и .,-

затова тв трйзбва да слвдватъ непосрвдно една слЪдъ друга
въ всвки моментъ на познанието. тв не могатъ и не

“

бива да се двлятъ въ отдйзлни степени на обуче- “.

ни ето, напр. първитъ 15 минути отъ часа анализа, послв . 1

толкова синтеза и пр.

11. Сложни или висши чувства.
Ние индтЗхме по-рано, че чувствата си приятната или“?

невриятна страна на душевнитв процеси. Тъй като душев- ,

нитъ процеси си прости и сложни, то и чувствата, които ги

придружаватъ подлежатъ на такова двояко дйление. Прости?“
тъ или нисши чувства, които разгледахме си свързани не-
посрвдно съ усвщанията, или съ други думи, се пораждатъ,
когато человвкъ усъща. Висшитв или сложни чувства пъкъ
се пораждатъ при сложенъ душевенъ процесъ или мислово
отношение, когато се ”Ширина истина или твори нгХЗкакъвъ

"

идеалъ за възвишеното, съвършенното, полезното, доброто, *-

или хубавото. Чувствата, които человвкъ прЪживЪва, когато д
направи нЪкакво откритие, или когато вижда да се пръти-.:.
ввватъ отъ ближния му, не си свързани вече само на Уей-"„
щания или даже на отдвлни првдстави, а на цвли сложни
мислови процеси. ТЪзи чувства првдполагатъ житейски ОПИТЪ,

минало и затова тъ немогатъ да се прЪживЪватъ отъ дадат;
въ най-долнята възрасть. Ако малко двтенце наблюдава прйд- :?

..  
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смъртнитъ мъки на болникъ, то не ще изтива почти никакви
чувства, когато възрастниятъ ще състрадава, понеже има въз-
поминание за мкки.

Висшитъ чувства се дЪлятъ на: 1) и н т е л е к т у ал н и, 2)
естетични, З) нравственни, и 4) религиозни. Къмъ

нравственитъ спадатъ още и н в и д у а л н и т ъ, с в м е й н и т ъ,

социалн итъ и патриотичнитъ (народнитв) или изобщо
егоистичнитъ и алтруистичнитъ. ОсвЪнъ тсЪхъ има висши чув-
ства. които обхващатъ въ себе, или спадатъ къмъ изброенитв
висши чувства. но се отличаватъ съ своята анормална сила;
тъ си а ф е к т и т ъ : ядъ, страхъ, въодушевление, скърбъ,
радость, възбуденость и пр.

% 20. Интелектуална чувства.
а. Сжщина.

Когато малко дЪте въ своитъ скитания и игри изъ гра-
дината открие въ шубръцитъ някое птичи гнтвдо съ дребни
яйца, то се радва твърдъ много на новото впечатление. Лю-
бопитството го кара да види ки вктръ, що има». То чука
малкитъ яйца о камъка и като открие недоразвититъ още
птиченца, радостьта му е безкрайна. Скщитъ чувства из-
питватъ дЪцата, когато видятъ за пръвъ пкть пеперудки по
полето. Ако пъкъ дГЪтето въ своитъ игри не може да си на-
прави колца или друга нЪкоя играчка, то почва да плаче.

-И въ двата послйздни случая дЪтето изпитва неприятность
отъ несполука въ собственната си работа. Когато дЪтето по-
сткпи въ училището и почне да усвоява четмо и писмо, то
ивпитва скщитъ приятности отъ новитъ знания и похватности
както и прйзди. Бато научи нови букви или пъкъ да пише
името си, то тича право при майка си, за да изкаже радость-
та си за новитъ знания. Също такива. приятни чувства из-
питва ученикътъ, когато рЪши нйзкоя трудна задача или не-
приятни, когато не разбира нйзщо. Богато Архимедъ рЪшилъ
задачата въ банята за измЪрване на относителното тегло,
отъ радость той изкочилъ изъ банята голъ, като викалъ: ((на-

мърихъ го, намЪрихъ го!» Скщата радость е изпитвалъ и
Питагоръ, когато намйзрилъ своята теорема. Всички тия чув-
ства се наричатъ интелектуални (отъ латинската дума 111136-

11есшз познание). И тъй приятнитъ и неприятни
,

Т -,
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чувства, които человйзкъ прЪзкивЪва при откри-..ване на нови познания, узнаване истината или „-незнанието, се наричатъ интелектуални. 5

Интелектуалнитв чувства се изпитватъ не само, когато се
открие истината, но и въ момента, когато тя се търси. При- ,“лтностьта отъ резултата на работата се прЪобръща въ ИН-
тересъ къмъ самата работа. НЪмскиятъ писателъ и драматургъ,Лесингъ, е казалъ: ((Ако Богъ държеше въ дзвсницата сивсичкитъ истини, “а въ лЪвицата си - само единъ поривъ,
стремежъ къмъ търсене истината и ми кмгкеше: избирай! азъ
щвхъ да грабна отъ лйвицата му вЪчния стремежъ къмъ
търсене, макаръ че много ще се лутамъ и заблуждавамъ». „Фактътъ, че чисто интелектуалното произвежда чувства,

.

дава достатъчно мотиви съ право да се мисли, че поезил- !та е по у чител на. Тя докарва истинска наслада, а освЪнъ
това и пръдава, съобщава нови знания. .

б. Педагогическа значение.

Интелектуалнитъ чувства иматъ непосрвдно значение за
възпитанието и обучението. ИзвЪстно е, че всико изслйздване,
встзко придобиване на нови знания става толкова по-успЪшно,колкото по-голвмъ интересъ възбужда работата. А пъкъ

„

интересътъ съвпада съ чувството: една работа е толкова-
по-интересна, колкото по-силни чувства възбужда тн у насъ. .7
Противното на интереса е хладнокръвието, равнодушието.
Интересътъ бива: наученъ, етиченъ, социаленъ,естетиченъ и.
пр. Въ дадения случай той е наученъ и съвпада съ инте-
лектуалното чувство.

И тъй значението на интелектуалното чувство за обу-чението се състои главно въ слЪднето: колкото по-го-..
лъмъ интересъ възбужда обучението у дЪцата;толкова по-добъръ резултатъще има то. Съ други
думи умственната работа, придобиването на нови знания, .както и анализирането на старитъ, сравнението и обобще- .

7
нието трЪбва да възбуждатъ приятность. По качеството си “

интересътъ бива главно два нида: позитивенъ, когато изпит-,
ваме прилтность и негативенъ, когато искаме нЪщо да не
стане, защото ще произведе неприлтность. ОсвЪнъ това по
отдалечението на приятностьта въ бмдещето интересътъ бива
посрЪденъ и непосрЪДенъ. НепосрЪднинтъинте- ;.  
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ресъ се възбужда у насъ, ако самата работа ни е приятна,
а посръдниятъ-когато работата е само сръдство за постигане
по-далечна по врЪме приятность. Примлвръ: ако ученикътъ
учи урока си по естествозЪдение, за да зарадва баща си съ
добъръ успйзхъ, той има посрвдственъ интересъ. Ако ли пъкъ
самитъ знания по естествовйдението се харесватъ, задоволя-
ватъ, интересътъ е непосрчаденъ.

ЧрЪзъ всЪко ново знание и усвояване на нова похват-
ность у младежа се развива самонадъяностьта и са-
модъйностьта. СамолЪйность се развива у дйзцата един-
ственно чрвзъ живото имъ участие въ обучението. тъ трлвбва
да се подвеждатъ сами да откриватъ истиннитъ, за да мо-
гатъ по-често да изпитватъ интелектуални чувства, а съ това
ще се буди у тЪхъ интересъ къмъ науката. До каква степень
интелектуалниятъ интересъ има значение за обучението, учи-
тельтъ може да изслъдва самъ, като разработи двз
учебни материи: едната съ участието на дЪцата, а другата
само съ разказване, безъ да работятъ дъната. ОсвеЪнъ това ин-
тересътъ къмъ училищната работа у дъната може да се наблю-
дава и така при ръшаване на задачи, при четене, при рисуване
и пр. Изобщо учительтъ трЪбва да знае точно, кои прЪдмети
интересуватъ по-вече и кои по-малко и какво може да биде
причина на това различие. Това може да се узнае твърдъ
лесно и отъ прости запитвания, на които ученицитъ отгова-
рятъ въ въпросни листчета. И тамъ, дЪто причината на сла-
бия интересъ може да биде самата метода на учителя, по-
слвдниятъ тръбна да вземе мЪрки за подобрйзние. Методитъ
трЪбва да се нагодяватъ споредъ интереса на ученицитъ си,
защото тя си центърътъ на обучението, а не учительтъ или
учебниятъ материалъ.

За да може да се обучава съобразно интелектуалното
чувство, трйзбва да се знаятъ слъднитъ точки:

1. Учительтъ да не казва въ урока самъ това,
ЩО дЪЦата знаятъ или могатъ да откриятъ сами.
ТЪхниятъ интересъ се възбужда твърдъ много, ако той зачита
ливнието имъ и ги кара сами да изказватъ или откриватъ
макаръ и най-лекитъ работи. Въ такива случаи ушита] не
трЪбва да скъпи врЪмето и да бърза да разкаже урока” самъ.

2. Дъната трЪбва да се приучватъ всЪкога да довър-
шватъ работитъ си, колкото и лесни да си тъ, за да

Д-ръ П. Цоневъ. - ПедагогиЧеска психология. 12
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могатъ да изпитатъ приятностьта отъ резултата. Ето защо :
не трЪбва да се даватъ трудни самостойни класни или домашни
работи, които могатъ да бидатъ оставени наполовина или не-
зачекнати. .

З. Чрйззъ самостойни работи у учещитъ се тръбва
да се развива духъ на сигурноств и самопомощь.

4. Дъната трЪбва да се извеждатъ често въ природата
Тукъ тъ ще изострятъ своята наблюдателность, като раз-
глеждатъ все по-нови и по-нови къща и явления, изпитватъ
по-често научна наслада, като удовлетворяватъ своята любо-
знателность.

% 21. Естетичнп чувства.
а. Ожщина.

Хубавитъ нЪща произвеждатъ у насъ приятность, а

грознитъ неприятность. Дтщата се радватъ, когато видятъ
лъскави прЪдмети, разни шарове, цвЪтове и др. хубави прЪд-
мети; тъ се забавляватъ по цЪли дни съ най-прости свир-
чици, трибички, барабанчета и пр. Особенна е радостьта,
когато дГЪтето влЪзе въ разнообразната природа, види ней-
нитъ красоти и чуе чуруликането на птичкитъ. Когато дъ-

.

цата си на игрището, тъ се надпрйзварватъ, кое да направи
по-хубави форми, или пъкъ въ издаването на хубави звукове, .

пЪсни и пр. По-нататъкъ чистотата, хубавитъ дрешки, ша-,"
ренитъ играчки винаги произвеждатъ приятность, независимо
отъ волята. Нъщата се харесватъ или не безъ да може че-
ловйзкъ да си даде смйзтка за причинитъ. Чувствата,
които хубавото или грозното пораждатъ у насъ,

.

се казватъ естетични. (Отъ гръцката дума: естанесте ,
Й-.възприемамъ чрЪзъ сЪтивата). “ Ч.

Естетичното чувство или чувството на хубавото не тръбна „
да се смЪсва съ проститъ сътивни нисши чувства или съ

”

полезното въобще. Послйзднитъ обаче иматъ влияние върху
него. Захарьта ни произвезкда приятность при вкусване, но

, “,

нейната форма може да не “е естетична, хубава. ЦвсЪтоветъ-
въ градината се харесватъ безъ да има человйзкъ нЪкаква
полза отъ тъхъ. Хубавото е незаинтересовано. Ето защо то

нетрйзбва да се смъъсва съ полезното. Полезното се ха-
.

ресва, но само затова, че може да служи за нЪкаква цтшь. --». 13
.»
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Едно животно може да е врЪдно, но все пакъ може да се

харесва.
б. Условия на хубавото.

За да може нйзщо да е хубаво или грозно, то трГЪбва

да е съставено, сложно. Простото неможе да бжде нито ху-
баво, нито грозно. Сложното и разнообразното може да бъде
хубаво, ако частитъ му допущатъ участието на фантазията.
Поредъкътъ на частитъ трйзбва да изразява единство въ
множеството, да олицетворява извйзстенъ съзнателенъ мо-
ментъ, една мисълъ или идея. Това е главното условие на
хубавото. При това поредъкътъ на частитъ може да изра-
зява по-голЪма или по-малка хармонияйтова ще зависи
отъ степеньта на естетичния развой и навика. ПримЪръ:
Ако чуемъ за пръвъ пжть нЪкоя европейска музика, ние ще
изпитваме неприятность. Но като я слушаме дълго врйзме,
ще свикнемъ и тя ще ни се харесва. Сжщото е и съ фор-
митъ на прсЪдметитъ.

Когато разглеждаме хубави, изящни картини въ гале-
риитъ, отначало незабйзлйззваме изразената идея и затова не
изпитваме пълна наслада. Истинската наслада ще се получи
отъ по-нродължително гледане, когато видимъ симбола, изра-
зената мисълъ, когато частитъ на картината се асимилиратъ
съ нашитъ прЪдстави, когато тя ни напомня по-рано пръв-
живЪното.

Друго важно условие за естетичната наслада е доста-
тъченъ умственъ развой. ДЪтето не може да изпита тази
наслада, която изпитва възрастния, нито простиятъ, както
образованиятъ. Естетичното чувство прЪдполага извтзстенъ
съзнателенъ запасъ на житейски опитъ.

в. Естетиченъ вкусъ.

Естетичното неможе да се подведе подъ обща норма.
Дали ще се хареса нйзщо, това ще зависи отъ състоянието
на съзнанието, отъ степеньта на естетичното образование и
привичката. Ако двама разглеждатъ една картина, тъ ще я
оцЪнятъ нееднакво отъ естетично гледище: на единия ще се

хареса повече, на другия по-малко. Способность за есте-
тично удобрЪне се развива и уформя тепърва съ умствения
развой. Всичко, що человЪкъ харесва, се отличава по нЪкои

943. Щ
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естетичниятъ развой достигне до тази степень, ние казваме, *
че человЪкъ има естетиченъ вкусъ, което не е нищо.друго освтЪнъ способность за естетична оцйзнка,Тъй като естетичното трЪбва да отговаря на извъютни усл0-.вия, то и при оцЪнката трЪбва да ставатъ снжде-ния,наречени естетични. Естетичниятъ »вкусъ бива разли-ченъ у разнитъ хора, както и у единъ и снщъ человЪкъ.
при разни перИОДи на възрастта Той се Мъчни съ течение?на врЪмето и подъ влиянието на възпитанието и околната,
сръда.

г. Общо значение на еететичнитъ чувства.
Значението на естетичнитъ чувства се състои пртздивсичко въ това, че тъ съставляватъ истинска наслада, която

държи духа въ здраво и будно състояние. Чело-
втЪкъ, който изпитва наслада отъ хубави гледки, картини, или
мел0дии, се чувства тЪлесно и душевно по-добръ. Значението
на естетичното се заключава още и въ това, че то служикато прЪдвЪрие на полезното, утилитарното. Извбзстно е,.
че чистотата въ дрехитъ, жилището, храната и пр. е важно
сртвдство за естетична наслада, а при това главна основа на.
здравието. Колкото тялото е по-здраво, толкова то е и по-
хубаво, слйздователно, като се ръководи отъ естетичния си
вкусъ, человЪкЪ ще постига и утилитарни цЪли, въ дадения
случай, като развива и усилва тЪлото си чрвзъ упражнение.Голъмо значение иматъ естетичнитъ чувства за развоя:на волята, а слъздователно и за нравственностьта.Когато нЪщо се харесва, человйзкъ же л а е и се с т р с м и.
да го постигне. Блвсъкътъ, външната форма на нЪщата са.
по-очебиещи и привличатъ повече хората, отколкото тЪхното- "

съдържание и истинско значение. За да се възбудятъ страс-титъ и да се поведе тълпата, е нуждна не толкова разумна.ръчь, отколкото рЪчь, която да се харесва, да “бие на чув-ствата». Това ораторитъ знаятъ твърдъ добръ и затова уп0-ч"ч

трЪбяватъ всички усилия да говорятъ хубаво, съ умЪсни уда-рения, съ нуждния патосъ, съ естетично държане, жестове-”
и пр. Сжщо така възбудително за волята дЪйствува и Ху-д
баватанмузика. Като дЪйствува върху настроението, му-зиката е важно срЪдство за възпитанието на волята. Пони-4?

,
!”

 
.,-характерни черти отъ онова, що не се харесва. Когато-*[.
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*тията, мислитъ, чувствуванията и желанията се прйздаватъ
по-лесно съ музиката, отколкото чрЪзъ обикновенния езикъ.

Извйзстниятъ нЪмски композиторъ отъ 19 вЪкъ Р. Ваг-
неръ е считалъ музиката като най-подходно срЪдство за въз-
питаване на простата маса, понеже тя, казва той, езикъ,
който е достипенъ за всички нар0ди и народни слоеве. И
дъйствително като възбужда духа, музиката ускорява воле-
витъ рЪшения къмъ хубавото, като ги прЪобръща почти въ
рефлективни, т. е. человЪкъ се рЪшава да извърши дувйствия
почти несъзнателно.

Естетичното образование може да се счита и като необ-
ходнмо условие за нравственното възпитание. ((Вой-
то пъзе, зло не мисли», е остроуменъ изразъ на този прин-
ципъ. На това се основава употрЪбението на музиката въ
католишката църква, както и обикновенното черковно пЪние.
.Лютеръ казва: Музиката е най-добрата дарба Божия; тя е

неприятна на дявола. Чръззъ нея хората ставатъ по-разумни,
по-смиренни и по-добри. ЧеловЪкъ забравя всички злини и
лоши мисли: ядъ, нечестивость и др. пороци и у60дрява
духа си». Когато человгЪкъ може да се наслаждава отъ ху-
бавото, обича поредъка, естественно е, че той ще го желае
и ще иска да го постигне. А пъкъ доброто, нравственното
не изключва отъ себе естетичното, а го прЪдполага.

д. ИзслЪдване и възпитание на еететичнитъ чувства.
Естетическиятъ вкусъ прЪдполага извъъстенъ съзнателенъ

.запасъ и затова той е по-послЪшна, по-висша степень на
умственния развой. Малкитъ дувца, особенно прЪДи появата
на говора, немогатъ добръ да различаватъ хубавото отъ
грозното. Но все пакъ при употрйзбението на играчкитъ тъ
прлздпочитатъ шареното, блЪскавото и пр. За изслЪдване
вкуса на дЪцата въ разната възрасть възпитательтъ тръбна
да прави набЛЮДения и опити изъ областитт, на зрЪнието и
слуха. единственнитъ статива за естетична наслада. Като
пръдложимъ на дЪтето разни хубави или шарени пръчдмети,
ние наблюдаваме, кои прЪдпочита то. Сжщо така се постжпва
и съ музиката: Свири се съ цигулка, съ свирка, и разни др.
инструменти и по израза на лицето или по показанията му,
ако дъгтето говори, се узнава, кое се харесва наймного.
Като се направи това съ разни хубави пртздмети и при разни
ВЪзрасти, търси се постепенностьта, послйздовностьта въ от-
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дтзлнитъ фази при развоя на дЪтския вкусъ. Практичната
полза отъ тфзи наблюдения е тази, че ние ще знаемъ есте-
тичния вкусъ на война възрасть изобщо и на дЪцата по от-
дЪлно и ще се съобразяваме съ него при възпитанието. Оно-
редъ това играчкитъ, дрехитъ, пособията, които децата уцо-
трЪбяватъ, ще трЪбва да отговарятъ на твхния вкусъ и всики. „

учебни срвдства, включително и играчкитъ, трсЪбва да въз-
бузкдатъ естетична наслада, за да могатъ да дйзйствуватъ на
волята и да облагородяватъ духа.

Но какъ може да се развие естетиченъ вкусъ у дъната?
Въ този случай поученията не помагатъ. Хубавото може да
се чувствува само чрвзъ привичка и дълго упражНение. Въз-.
растниятъ може да прЪдаде на дГЪтето своята приятность отъ
естетичното само чртзъ внушение, а да го закртши само.
чртзъ привичка. Ако дттето види проявила", на радость
у по-голЪмото си братче или другарче при нЪкоя приятна
гледка или музика и то почва да се наслаждава.

За естетичното възпитание тръбва да се иматъ прЪд--
видъ слъднитъ точки: ”

1. Още отъ най-малката възрасть на дъната трЪбва да
. .

се даватъ хубави играчки, съ бои и правилно естетично
съчетание на частитъ. Играчкитъ трЪбва да се промЪнятъ и „"
измвняватъ споредъ възрастьта и пола.

2. Дъната тртзбва да се приучватъ да държатъ чисто
и въ поредъкъ дрехитъ, играчкитъ, тйзлото, храната и всиччко.
необхоцимо за умственния и .физически развой. Въ учили--
щето тръбна да се пази чистотата въ писането, книгитв и;

др. пособия.
.

3. На малкитъ дъца трйзбва да пъятъ още отъ рано ,

пЪснички и да имъ се даватъ играчки, които издаватъ --

разни звукове. Въ училището трЪбва да се обърне по-голйзмо
внимание на обучението по пъзние. „

4. Рисуванието, рачната работа и гимнасти-
к ат а спомагатъ твърдъ много за развоя на естетичния вкусъ.
На длвцата трЪбва да се дава възмогкность да рисуватъ и:,
наподобяватъ людели още отъ раната възрасть, като се упо-
трЪбяватъ и боитъ въ разни комбинации. Гимнастиката сащо
така трЪбва да почва отъ рано, понеже тя прави тъпото
здравом хубаво.

 



 

!
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Старитъ гърци см обръщали на гимнастиката и цв-

нието твърдъ голсЪмо внимание като главни срЪдства за есте-

тичното възпитание.
5. Особенно внимание трЪбва да се обърне на екскур-

зиитъ въ природата, плуването, игритъ, на топъ
и други игри съ тичане. Природата, на която изкуството е

само копие, дава най-разнообразенъ материалъ за естетична
наслада. Ето защо двцата тргвбва да се извеждатъ по-често
изъ задушната и еднообразна атмосфера на училищната стая
и да се в0дятъ на открито небе при хубави и разнообразни
гледки.

6. Въ училищнитъ стаи тръбна да се държатъ на-
качени по стЪнитъ хубави картини, а освйзнъ това тамъ, дЪто

е възможно, въ градоветъ и близо до тЪхъ при екскурзииитъ,
дЪцата трйзбва да се водятъ въ музеитв на изкуствата, въ

други по-наредени училища и да имъ се дава възможность

да посъщаватъ концерти и др. музикални прЪдставления. За
тази цЪль при срЪднитъ училища могатъ да се наредятъ
галерии за изкуството, а и самитъ ученици да се приучватъ
да даватъ утра и вечеринки, дЪто да се унражняватъ въ

изразно четене, декламиране, идвние, свирене и съ това да се

развива тЪхниятъ вкусъ. Особенно голЪма полза за тази цЪль

принасятъ дЪтскитъ утра и вечеринки съ литера-
турно-музикално съдържание.

7 . При всички тия по-главни срйздства за естетичното
възпитание трЪбва да се притури и хубавото, поредъчно
държане на самия учитель. Той трйзбва да се явява
всгькога съ чисти дрехи и добръ облеченъ, за да може да
изисква сищото и отъ дъзцата.

% 22. Праветвеиии (етични, морални) чувства.
а. Сжщина и дЪление.

ДЪйностьта на человЪка се проявява главно въ три на-

правления: къмъ нЪщата, къмъ себе и къмъ другитв хора.
ЧеловЪкъ не живйзе усамотено, а е заобиколенъ още отъ

раждането си отъ хора и нЪща въ природата, съ които той
се намира въ постоянно взаимодЪйствие. НЪщата и явленията
въ природата убогатяватъ ума на човвка, като му даватъ
разновидни нагледи и развиватъ мисловата му способность.



 

Още въ началото на живота си дЪтето почва да разпознава *”
въ лицето на другитъ хора скщества подобни на себе, съ *
които то еднакво пръживтша мисли, чувства и желания. Вън -“

ранната ”възрасть дЪтето не прави точна разлика между
"1

хората и нвщата и затова често ги смЪсва, като одушевявапрЪдмети и се разговаря даже съ тъхъ. Като съзира въ. ."лицето на подобнитъ си изворъ на много облаги, дтлето почва
,

да отмЪрва обноскитъ си къмъ тъхъ и да ги цЪни повече.
ДЪлата на хората къмъ себе се раздтшятъ главно на.

два вида: добри и лоши. Добри са. тия дтзла, ко:итообуславятъ, а лоши си ония, които по единъ илидругъ начинъ спжватъ правилния развой на чо-, .влвшкия животъ. Кое именно подпомага живота и кое го
спазва, человвкъ узнава едва съ увеличение на житейскияопитъ и съ умственното съвършенство. Споредъ това и по-знанието на доброто и злото се постига постепенно. Когатоподпомага или спжва своя или живота на диритъ, человвкъизпитва приятность или мика. Скщо такива чувства изпитва

4

той, когато вижда прЪуспЪването или накърнението надуят; , „дия животъ, причинено ОТЪ други хора. е,»Чувствата, които человЪкъ прйзживйзва отъ „извършване на добри или лоши постжпки се на- *.“ричатъ нравственни, морални или етични. “

1. Нравствепъ закоиъ. Дългъ. Отначало дъвтето незнае, че
доброто трйзбва да се извършва, нито даже знае, кое е добро и ,.кое е зло. Неговитъ постжпки са чисто инстинктивни, подбут- ;”вани отъ витрвшни побуждения. Благата, които получава отъмайка си, каратъ”дътето да ги асоциира“ съ нея и по-послъ
съ другитъ членове на стъмейството, отъ които то получаватакива. Когато дЪтето слЪдъ това вижда ближнитъ си бла-
годътели, то усЪща приятность. Опоредъ това то почва да
чувствува ириятность или мина, когато вижда тия чувства уближнитъ си. ПримЪръ: ДЪтето може да заплаче, ако видимайка си да плаче. Сищо така се пръчдава и смЪха. Изобщочувственни състояния се прсЪдаватъ отъ единъчеловъзкъ на другъ. Когато по такъвъ начинъ се прЪ- , „даватъ между хората нравственнитъ чувства, въ съзнанието. ,”
на хората се образува убЪждението, че въ интереса на всички
е, да се извършва доброто, а да се избъгва злото. Законътъ,
който-гонрЪдЪля нравственнитъ отношения меж-
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ду хората въ обществото, както и къмъ себе, се
нарича нравственъ законъ.

Нравственниятъ законъ се различава отъ другитъ, пи-
санитъ закони, главно по това, че той е написанъ само въ
съзнанието на хората, а не и на книга. Изпълнението на
нравственния законъ е задлъжително за всички хора. Който
го изпълнява изпитва нравственна приятность, а който го
нарушава-мачка, гризене на съвтзстьта, срамъ, разкаяние,
унижение и пр.

Нравственъ законъ иматъ всички нар0ди и общества-
всички хора иматъ прЪдстави за добро и зло, само че у едни
”той е по-съвършенъ, а други -- по-грубъ.

2. Награди и наказания на крак. законъ. Както граждан-
скиятъ, така и нравственниятъ законъ е задължителенъ. И
за да биде изпълняванъ, прЪдвиждатъ се награди и на-
казания. Тукъ наградитъ и наказанията биватъ главно два
вида: ИНДИВИДуални и общественни. Индивидуални
си: нравственно удоволствие (за добро) и гризение на съ-
вЪсщта (за зло). Обществото награзкдава съ похвала, увазке-
ние, почитание, довЪрие, благодарность, а наказва съ прв-
зртние, умраза, проклятие и пр. Общественната оцйнка на
човЪшкитъ дЪла се казВа общественно минние, което
е по-силно отъ индивидуалното мнувние. Примъъръ: Ако хо-
рата си съставятъ за единъ человЪкъ криво минние, ако об-
ществото биде заблудено, излъгано, че този человЪкъ е из-
вършилъ зло, той не може да се утЪшава до край, че
е правъ. Общественното мнЪние ще надвие и той ще
се мкчи.

За да оцЪни една посткпка, человЪкъ тръбна да раз-
сиждава, дали посткпката се допуска отъ нравственния за-
конъ или не, дали тя причинява добро или зло. Способ-
ностьта за нравственното скдене се казва съ-
вЪсть, която не е нищо друго, освЪнъ цЪлокуп-ность на душевнитъ процеси, като нравственъ
критерий.

Нравственнитъ чувства са главно два вида: е г о и с т и ч н и
(чувства, които се появяватъ отъ. отношенията къмъ себе,
отъ собственното благо или нещастие) и алтруистични
(такива, които се явяватъ отъ посткпки къмъ други хора,
отъ чуждото благо” или нещастие).
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6. Егоистични чувства.

   
   
       
             
    
     
      
   
      
    

Видтзхме, че нравственитъ чувства се изпитватъ при съз-
нание на доброто или злото, т. е. когато се подпомага или
спазва илдивидумния и общественъ развой. Когато е въпросътъ
за индивидуалното благо, ние говоримъ за егоистични чувства.“
тъ се пораждатъ или, когато човЪкъ самъ вижда своето прв-
успйзване и надмощие, или когато и други го забЪлЪзватъ.
Споредъ това различаватъ нъколко вида егоистични чувства.

1- Себелюбне. Себелюбието или самолюбието е истински
егоизмъ (отъ лат. едОЕазъ). Въ человЪка има обща тенден-
ция къмъ усъвършенствуване. Това се проявява всестранно
въ цЪлия му зкивотъ. Споредъ това той гледа на свЪта само
отъ едно гледище: до колко нЪщата и хората обуславятъ не-
говия умственъ и физически развой. Ако человЪкъ не обичаше
себе си и не се стремЪше почти несъзнателно за своето са-
моусъвършенствуване, не би билъ мислимъ никакъвъ напрЪ-
дъкъ. Самолюбието е вмтрйзшенъ потикъ къмъ прогреса. Его-
измътъ е чувство, което се поражда отъ собственна 0цЪнка
на своето ((азъ,» и то е основата на нравственнитъ чувства
изобщо. Грижата за себе прйздхоясда грижата за другитъ. Който
занемарва себе, той занемарва главното срЪдство за пости-.
гане общото благо.

,

Себелюбието не е еднакво у всички хора: У едни то е
умтзрено, когато человЪкъ оцънява вЪрно своето азъ и не на-
кърнява самоособието на хората, а у други то е прЪувели-
чено или съвсъзмъ липсва. Силното себелюбие се познава по
това, че человЪкъ мисли за себе повече, отколкото си е и

умаловажава личното достоинство на другитъ хора. Такъвъ
човЪкъ сепротивопоставя на всЪкакви съвЪти и поучения и

"
не признава никакви авторитети. Слабото себелюбие е
още по-лошо отъ силното. ЧеловЪкъ безъ себелюбие не про-
явява никаква дъйность и не може да се противопоставя на
педобнигъ си. Той се страхува отъ всичко и не се рЪшава

.

за нищо. Такива хора скобикьовенно безъ своя воля и се.
”

подчиняватъ лесно на чуждата.
Когато человъкъ оптзнява своето и чуждото достоинства

и се стреми да надминава другитъ, като се самоусъвършен-
ствува; тогава егоизъмътъ се првобръща въ съревнование или
наднрйзварване. Надпръдварването (Аетп1айо) е полезн0, „ду.
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когато съ него не се злоупотрЪбнва. То е било твърдъ много
развито у езуитскитъ католишки училища (основани въ
ХП в.), дЪто е достигнало даже до доносничество противъ
другаритъ и затова е имало лоши сетнини. Когато человЪкъ
се напрЪдварва умЪрено, той все се издига нагоръ, обаче съ-
ревнованието нетрйзбва да достига до тамъ, щото человЪкъ да
прЪчи другиму само да го надмине.

?. Честолюбис. П0дбутнатъ отъ егоистични чувства чело-
въкъ слЪди мнйнието на другитъ за неговото ((азъ.» Когато
сравни своята оцЪнка за себе съ хорсккта, той получава по-
ясна прЪдстава за своето достоинство и за положението си
спрйзмо другитъ. Прилтностъта, която се получава
отъ чуждата оцЪнка на нашето достоинство, се
казва честолюбие.

ВЪрата въ личното достоинство е основа на нравствен-
ностьта. Когато человйзкъ съзнае и се убГЪди отъ хората въ.
своето можене, неговата нравственна отговорность става по-
голйзма, както прЪдъ съвЪстьта му, така и прЪдъ обществе-
ното мнЪние.

Когато человйзтъ търси признание на способноститъ и
дЪлата си въ широката маса и въ далечни страни, той се
казва славолю бивъ. Славолюбието не е нищо друго освйзнъ
првкалено и силно честолюбие. Славолюбивинтъ иска отъ об-
ществото и потомството очудване за дЪлата си. Противното
на пръъкаленото славолюбие е скромностьта. Скромнинтъ
человйзкъ не се стреми да изпъква въ обществото и не говори
много за себе (не се хвали). Когато честолюбието е непра-
вилно. т. е. когато человйзкъ прГЪувеличи хорското мнйзние за
себе, честолюбието се пртзобръща въ надмЪнность. Над-
менностьта нроизлизя отъ самоизмамата и отъ слабата инте-
лигентность. Надменнитъ хора си обикновенно по-глупави от-
колкото, ако при снщитъ способности биха били по-скромни.
Такива хора не могатъ да бждатъ обичани, не си симпатични.

З. опитно изслЪдванс и педагогическо заключение. Огъ го-
лъма важность за обучението и възпитанието е утителътъ да
познава егоизма и честолюбието на дъната, защото тъ си
лостоветъ за подбуждане къмъ самошнйность. ИзслЪдването
чувствителностьта и егоизма на дтщата е твърд; лека работа.
ПрЪди всичко за тази цЪль си необходими наблюдения, които-
трувбва да ставатъ при съвмйзстнитъ другарски игри на дЪ-
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цата. Тамъ учительтъ ще види, до колко всЪко дЪте изтъква, "

.
своето азъ или пъкъ се отказва отъ него за въ полза намнозин ството, на другаритъ си. ИзвЪстно е, че при игри-тъ извйзстни дйзца заематъ всЪкога заповЪдническп роли, оби-
чатъ да командуватъ, да владйзятъ, когато други обичатъ да
заематъ всъкога второстепенно мЪсто. При оцЪнката на из-
вЪстна посткпка при игритъ, между дъщата се завеждатъ
цЪли спорове, което произлиза отъ невЪрното оцънение на
фактитъ. Оттукъ учительтъ ще види, кои дЪца сж наклонни
къмъ криво честолюбие. Всички тия факти се наблюдаватъ и
записватъ въ индивидуалнитъ дневници на дъната. За тази =
цЪль учительтъ може да направи и специални опити. Това
става така: Разказва се на дъната напр. такава приказка:
Милко билъ добъръ ученикъ. Той си знанлъ всЪкога уроци-
тъ. Веднъжъ единъ отъ другаритъ му Пенчо, го питалъ за
нйзщо, но той му отговорилъ: ((НЪМЗ, да ти кажа-ти цЪлъ
день играешъ по улицитЪ; защо не си учишъ уроцитЪ?» По
тази приказчица дъната трЪбва да оцтвннтъ постжпката на-
Милка и Пенча. Други примйръ: *Здравко е прилеженъ уче-
никъ. Когато ръши на таблата нЪкоя мкчна задачка, той
изглежда съ засмъно лице всичкитъ си другари. Отговорете, ..,

добръ ли прави Здравко и защо?» Трети опитъ: ((Пенчо,. ,

Здравко, Столнъ и Милко намЪрили на полето една.нбълка.„
Кой трЪбва да вземе ябълката, когато Минко и видЪлъ най-
напрЪдъ?

Явно е, че подобни опити са несамо допустими при
обучението, но тъ иматъ и извйстно възпитателно значение.

Като изучи егоистичнитъ чувства на дЪцата, учительтъ
трЪбва да се съобразява съ ттзхъ при обучението и въз-
питанието

За тази цЪль той трЪбва да има прЪдвидЪ слйзднитъ
точки: “

1) Обикновенно дъната са повече егоисти, от-
колкото възрастнитъ.

ти Обичатъ да иматъ всичко за себе и нищо за дрУГИ-
тъ. Егоизмътъ се намалява съ влизането въ човйзшко общество, „

дъто отцитнитъ личности противопоставлтъ единъ другиму
своето казъ».

“2, За да се смвкчи прЪкаленото себелюбие, дЪцата
трЪбвауда се приучватъ на отсткпки въ сношенилта
,  
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всЪко ддБте да играе второстепенната роль, да изпълнява чуж-
дата или обща воля.

3. Слабиятъ егоизъмъ трйзбва да се усилва, като
се подтикватъ дЪцата къмъ саМОДЪЙность. Такива дЪца трсЪб-
на да се турятъ по-често начело въ игритъ, за да получа-
ватъ потикъ отъ другаритъ си.

4. За всички тия случаи учительтъ трЪбва самъ
да дава примйзръ. Защото примврътъ на учителя дувй-
ствува заразително на дъната: тъ вършатъ това, що виждатъ
въ учителя си. Освънъ това той трЪбва да приучва дъната
да познаватъ себе. (Познай себе. си!» е казалъ Оократъ.
Отъ невърното оцЪнене на своетоддостоинство произлиза кри-
вото развитие на егоизмъ и чесЩлюбие.

5. Учительтъ трЪбва „да. постнпва пръдпазливо съ дъ-
цата, като се съобразява съ тъжната чувствител-
ность (честолюбие). Чувствителнитъ дъца не понасятъ стро-
гости и грубости. За тЪхъ е достатъчно, ако се раздразни
честолюбието имъ. У нечувствителнитъ двца трйзбва да се
буди честолюбие, като се обръща повече внимание на тЪхъ,
или като се награждаватъ. Най-лошо постнпватъ онияучи-
тели, които мйрятъ всички дтща съ една и снща мърка.

тъ мислятъ, че така си справедлиВи, като не правятъ
разлика. Но разликата е дадена; тя смществува въ неед-
наквата чувствителность и трГЪбва тепърва да се прймахва
чрйззъ възпитанието.

(5. Честолюбието се буди, когато учительтъ дава
възможность на всГЪко дЪте да казва и върши, да проявява
самодЪйиость пръдъ другари и възрастни. За тази цЪль трЪб-
ва да се устрояватъ по-често дъвтски утра, дЪто родителитв
да виждатъ знанието и умйзнието на своитъ дъна.

Освйзнъ това учительтъ трйзбва да изпитва по-често всъ-
ко дувте. Ако на дъната не се обръща внимание, тъ се от-
пущатъ съвършенно и нищо не работятъ, защото тъ не мо-
гатъ да се въ0душевляватъ отъ далечното бндеще, а очак-
ватъ резултата на работата си веднага, било то въ одобрав-
ние, награда или похвала. ДЪцата обикватъ учителя, когато
се увърятъ, ”че той зачита тъжното азъ, интересува се
отъ тЪхъ.
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7. Трудни задачи не трЪбва да се даватъ на

дЪцата, защото тъ ги отчайватъ. Напротивъ леснитъ и
умЪренитъ ги поощряватъ.

8. За да не се развива криво честолюбие, високо-
мЪрие и надменность, не трЪбва да се прЪкалява съ награ-
дитъ и похвалитъ. Въ такъвъ случай дЪцата мислятъ, че
струватъ повече, отколкото въ дъйствителность, и се възтор-
дйзватъ - почватъ да изискватъ повече уважение отъ ближ-
нитъ си. Такива хора ставатъ нещастни, когато влйззатъ въ
живота, понеже, като привикнали на благость, не могатъ да
понесатъ неволитъ и несгодитъ на грубата дЪйствителность.

"9. Съревнованието е доста сгодно срЪдство за въз-
питаване къмъ самодЪйность и затова трЪбва да се развива.
То е нормално, когато дъната оцйзняватъ вЪрно своитъ спо-
собности и правилно ги сравняватъ съ ония на другаритъ си.
Другарската сръда и дЪлата въ нея си лостътъ,
който повдига отдЪлнитъ единици на горъ къмъ
съвършенство. Обаче съревнованието може да стане твър-
дъ опасно и да се изроди въ дребнавость и доносничество,
ако не се възпитава добръ. Въ такива анормални случаи, че-
ловЪкъ се стреми да надминава други не позитивно, като
усъвършенствува себе, а негативно, като спъва напредъка и
развоя на други.

В. АЛСТРУИСТИЧНИ ЧУВОТВЗ.

ТЪзи чувства се пораждатъ унасъ, както ви-
дЪхме, отъ благото или нещастие на други. Чело-
вйзкъ е общественно снщество, живЪе съ другитъ хора и не
може да остане равнодушенъ на тЪхнитъ удоволствия и“ стра-
дания. Той се повлиява отъ тЪхъ и прЪживЪва или сжщитъ
чувства, или противоположни на тъжъ. ДЪтето се приучва
да прЪживЪва чувствата на ближния още въ сЪмейството,
дЪто то има случаи най-често да вижда чуждитъ радости и
малки. ДЪтето се смЪе, когато майката или братчетата се
смъятъ и заплаква, като види тЪхнитъ сълзи. Външнитъ приз-.
наци на чуждитъ чувства репродуциратъ у насъ чувства отъ
скщия или противоположенъ характеръ. Всички тия чувства
се "наричатъ алтруистични.

1...» Видове алтруистичпи чувства. Споредъ характера си ал-
труистичнитъ чувства си:

,.
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а) Съчувствие. Съчувствието не е нищо друго ос-

ВЪнъ прЪживъване чувствата на други. Когато видимъ не-

щастието на други ние неволно се измичваме, прйживйзваме
скщата неприятность, макаръ и въ по-слаба и измЪнена форма.

Съчувствието бива два вида: сърадване, когато се

радваме на чуждата радость и състрадание, когато спо-

дтзляме чуждата мачка. Сърадването увеличава чуждата ра-
дость, а състраданието намалява чуждата скръбь. Състрада-
името се явява у хората по-често, отколкото сърадването.
Чуждата радость по-често възбужда у насъ скърбь, че ние
не я притежаваме, когато при-състраданието това не се явява.

Съчувствието се казва още симпатия (Отъ гръцката
дума ((съчувствувамъ»), противното на което е антипатия
(чувствувамъ противното).

Главнитъ условия за съчувствието си: фантазията,
степеньта на умственния развой, общи интереси
и близость въ рода, живота, говора, обичаитъ, народность и

пр. Колкото по-жива е фантазията у човъка, толкова по-лес-
но може той да се постави въ чуждото положенне и да прв-
живгве неговитъ чувства,. и наопаки. Оъчувствието се увели-
чава така снщо съ умственния развой и общностьта въ инте-

реситъ. Освйзнъ това человЪкъ може да разбира чувствата на

другъ по-добръ, когато той е близко до него (приятель, срод-
никъ и пр). или самъ ги е прйзживсЪвалъ по-рано. Слйздовател-
но житейскиятъ опитъ увеличава способностьта за съчувствие.

Съчувствието или симпатията е основа на нрав-
ственни животъ. Съчувственнитъ хора (хора съ меко
сърдце) си по-наклонни къмъ нравствени дЪла, отколкото
хора съ кораво сърдце. Всичко това се измбзнява съ измЪне-
ние условията на живота и съ възпитанието.

б) Противочувствие. Противното на съчувствието е

противочувствието, което се състои въ това, че чувствата на

другъ възбуждатъ у насъ противни по характера „си чувства.
Когато съчувствието е съгласие, хармония или съзвучие, про-
тивочувствието или антипатията е несъгласие, дисхармония
или дисонанцъ въ чувствуванията на хората.

Противочувствието бива главно два вида: зависть, ко-
гато человйзкъ скърби за радостьта на други, и злорад-
скво, когато человтЪкъ се радва за скръбьта на дРУги. За-
вистьта и злорадството си. най-лошитъ характерни черти на
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хората. Условията на противочувствието са главно: невЪже-
ство, невъзпитаность и лошъ животъ. Особенно сиромашията
е едно отъ най-добритъ условия на завистьта излорадството.

Отъ съчувствието произлизатъ чувстата: лю-
6 ОВ в, която не е нищо друго, освЪнъ [го-силно съчувствие (рО-
дителска, братска, синовна, сЪмейна, любов; къмъ отечествотоипр.) уважение, довЪрие и благодари-есть. Уваже-
нието се отличава отъ любовьта само по това, че*п0чива на
пр ЪДимствата, прЪвъзходствата на фажавания. До-
втЕрието пъкъ произлиза, когато се увЪримъ, че довърено-то лице ни желае доброто и ни обича. Благодарностьта
е чувственна отплата за сторено добро. Тя се изказва и съ
думи, но нейната снщина се изчерпва съ чувствата.

Отъ противочувствието произлизатъ: умра-зата, прЪзрЪнието, ненавистьта отвръщението
и др. Всички тия чувства се пораждатъ у насъ, когато ни
обиждатъ, когато другото лице притежава отрицателни нрав-ственни качества и изобщо е врЪденъ за общежитието.

1. ДЪление на алтруистичнитъ чувства. Дотукъ разгле-
дахме разнитъ прояви на алтруистичнитъ чувства, независимо
отъ това, гдъ и къмъ кого се проявяватъ тъ. Сега ще видимъ
какви биватъ тЪзи чувства споредъ мЪстото и обектитъ, къмъ ..които се отнасятъ. Споредъ общественото си положение чело- ..

вЪкъ има отношения къмъ членоветъ на сЪмейството, дЪто се
е родилъ или живЪе, къмъ народа, съ който той говори единъ
езикъ, има едни обичаи и пр. и*.человъ;цитъ изобщо, на които
той е педобенъ. Отъ тЪзи положения на човЪка произлиза и
дЪлението на алтруистичнитъ чувства на: Стамейн и, на-
р0дни или патриотични и социални или обще-ствепни. * " .

а) СЪмейни чувства. СЪмейството е първото общество, въ
което дЪтето влиза съ ражданието ”си. Тукъ за пръвъ
пнть детето противопоставя своето ((азъ» съ егоизъма на дру-
гитъ. Симпатията, любовьта, уважението и пр., които се про?
явяватъ въ сЪмейството се коренятъ твърдъ дълбоко въ чо-
вЪшката природа, въ инстинкта. За родителитъ е съвършенно
естественно да обичатъ дЪцата си, а сащо и дЪцата хранятъ
къмъ тйзхъ голЪма любовь и уважение. Сжщо така сЪмейни
чувства“ се появяватъ и у родители единъ къмъ другъ

са:
*

една страна, както и между братията и сестритъ, отъ друг ,

 м
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  Когато дЪтето донесе на“ старата си баба или на майка си
вода, когато помогне на баща си сноредъ силитъ си въ нйзкон
работа, когато раздйзли храната съ братчето си,-то изпитва
чувства, отъ които по-послъ се развиватъ социалнитъ и нрав-
ственни чувства изобщо? Колкото но-добръ е"»развитъ сЪмей-
нилтъ духъ въ единъ нар0дъ, толкова по-добри ще бждатъ
и общественнитъ нрави и по-здрави народнитъ и обществен-
ни основи. Защото нравственнитъ чувства, които дЪтето за
пръвъ пкть изпитва въ сдвмейството, оставнтъ най-дълбоки
слъзди въ съзнанието и ПОДГОТВЯТЪ почвата за нароцнитъ и
общо-социални чувства. ДЪте, което не е обичало никого
дома си, не е научено-да обича въобще и влиза въ живота
неподготвено въ нравственно отношение.

б) Народни (патриотични) чувства. Чувствата, които се по-
раждатъ отъ съжителство у членоветъ на единъ нар0дъ, се
казватъ народни чувства. Основитъ, върху които почиватъ
народнитъ чувства, сж главно слъдниттж общи нрави, обичаи
и интереси, обща територия, общи закони, общо историческо
минало и най-главно съгласие “въ чувствата и желанията,
еднакъвъ езикъ и племенъ произходъ. Народнитъ чувства сж
подобие на сйзмейнитв; само тукъ тъ сж по-слаби и се от-
наснтъ до повече членове. Обществото и нар0дътъ си го-
лЪми сЪмейства, у които взаимнитъ чувства си разширение
на свмейнитв чувства и се кореннтъ така сащо въ човЪш-
ката природа и въ взаимнитъ отношения между хората.

Нар0днитъ чувства си положителни и не трЪбва да се
првобръщатъ въ умраза къмъ чуждото. Когато се развинтъ
чръзмтЗрно и се првобърнатъ въ прЪкалено криво народно
честолюбие или надменноств, тъ образуватъ шовинизма.
Както индиВИДуалнинтъ егоизъмъ (себелюбието) така и на-
роцнинтъ егоизъмъ (патриотизмътъ) трЪбва да се развиватъ
умЪрено. Колкото повече са развити патриотичнитъ чувства
у единъ человъкъ, толкова повече може да работи той за
благото на свои народЪ.

Еъмъ нар0днитв и общо-социални чувства спадатъ и
приятелскитъ чувства. Приятелството првдполага, както
и другитъ чувства, общность въ мислитъ, чувствата и жела-
нията, защото само при такива условия може да сжществува
съобщение и разбиране, за да могатъ да се прЪживЪватъ
приятелскитъ чувства. Приятелството се състои отъ довЪрие,

Д-ръ П. Цоневъ. - Педагогическа психология. 13
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любовь и услужливость, както и равенство между прияелитъ.
То е твърд; близко съ братската любовь, само че послъщ-
нята има и наслъдственни причини, когато първото е създа-
дено, придобито отъ сетят, при свободенъ изборъ. Къмъ прия-
телството спада и другарството, което се прЪдполага
отъ първото. -

в) Социални (обществснни) чувства. Отъ съмейнитъ и на-
родни чувства се развиватъ общо-социалнитъ, които почиватъ
на отношенията между человйзцитъ отъ разни народности.
Социалнитъ чувства иматъ по-слаба основа отъ сЪмейнитъ и

нар0днитъ. ЧеловЪкъ има повече общо съ членоветъ на
своето сЪмейство и своя нароцъ, отколкото съ хората изобщо
и затова той обича своитъ повече отъ чуждитъ. Пълото об-
щество прилича на сйзмейство, на което отдЪлнитъ сЪмейства
отъ единъ народъ см първор0дни братя, а сЪмействата отъ
разни народности-братовчеди. Отъ това става явно, че и
любовьта бива, толкова по-голЪма, колкото по-близо до своя
естественъ произходъ се намиратъ двама души и колкото по-
вече общи връзки са създадени съ общежитието.

Отъ обстоятелството, че съмейнитъ и патриотични чув-
ства сж по самото си естество по-силни отъ социалнитъ, не
слйздва, че послЪднитъ тръбна да се занемаряватъ. Напро-
тивъ: колкото по-образованъ и възпитанъ е человЪкъ, тол-
кова повече са развити у него социалнитъ чувства. Малки
дтща, поради недостатъченъ умственъ развой, немогатъ да
питаятъ симпатии къмъ чуждъ человйзкъ и то не само чуждъ
на нар0да, а обикновенно на сйзмейството.

3. ИзслЪдване на алтруистичнитъ чувства. За учителя е отъ
голЪма важность да знае, какъ върви развоятъ на нравствен-
ното изобщо и въ частность на социалното съзнание у дъ-
цата, които той възпитава. Важно е да се знае, до каква
степень са развити алтруистичнитъ чувства за всЪка дЪтсна
възрасть, за да могатъ да се подбератъ подхолни срЪдства
за тъжното възпитание. Както за изслЪдване на другитъ пси-
хични прояви, така и тукь учительтъ трЪбва да прави 06-
стойни наблюдения надъ дъната въ тъжното общежитие: иг-
ритъ и училищното обучение. Както на встъквдъ, така и

тукъ дЪтскитъ игри са и ще си останатъ почти единствен-
нитъ огнища, дтъто възпитательтъ може най-добръ да изучава
дЪтската прир0да.,
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Въ взаимнитъ отношения на дгвцата се познава, кои

дъца си; обични на другаритъ, кои са: добри и кои лоши,
кои са самоотверженни и се жертвуватъ за благото на дру-
гарското общество и пр. ОсвЪнъ наблюденията, за тази цЪль
могатъ да се праватъ още и опитни изслбздвания, при-
дружени съ статистични изслЪдваниа. За дЪца, които още не
владЪлтъ писането и немогатъ достатъчно да си слулкатъ
съ него, учительтъ самъ ще си забйлЪзва отговоритъ на за-
даванитъ въпроси. За по-горнитъ отдЪления или за класове-
тъ опититъ се праватъ най-лесно съ листчета, на които дъ-
цата сами написватъ отговоритъ. За примЪръ могатъ да ни
послужатъ слъзднитъ въпроси:

Кого обичашъ най-много? Защо? Самъ ли или съ дру-
гари обичашъ да играешъ? Ако се сбинтъ едно българче и
едно турче и ти бкдешъ зритель, какво ще правишъ: ще
помагашъ ли на едно отъ тЪхъ противъ другото и на кое, или
само ще ги смиравашъ? Какъвъ другаръ искашъ да имашъ
въ играта? Опиши качествата, които той трйзбва да прите-
жава! Ако другаритъ ти отъ отдЪлението рЪшатъ всички да
извършатъ нЪщо, което ти не удобрявашъ, ще се съгласишъ
ли? и защо. Съ тия и др. подобни въпроси учительтъ ще
може да види въ каква възрасть се зараждатъ напр. патрио-
тичнитъ чувства, отъ ккдъ дъзтето избира свои обиченъ идеалъ
и какво качество има той? Отъ такива опити той ще узнае,
до колкото дЪтското ((азъ» се слива съ онова на другаритъ,
ако то цЪни и се води или не по другарскиа духъ. За тази
цЪль на ученицитъ може да се разкаже слйзднин случай:
:Въ отснтствието на учители единъ ученикъ счупилъ стъклоч
то на прозореца. Като се завърналъ, учительтъ попиталъ за
виновника. Какво би отговорилъ ти, ако това се случеше въ
вашето отдйление?» Безъ съмнъние на много отъ тия въ-
проси отговоритъ могатъ да се прЪдполагатъ, но не за всички
дЪЦа и отъ разнитъ възрасти. Самата практика ще научи учи-
теля, какви въпроси да задава споредъ цЪльта на изслйздването.

Г. значение И ВЪЗПИТЗНИВ на НРВВСТВВННИТЪ ЧУВОТВЗ.

Значението на алтруистичнитъ и изобщо на нравствен-
нитъ чувства е твърд голйзмо за нравственното възпитание,
прЪди всичко съ това, че тъ са мотивитъ на нравствен-

13.
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ната воля. Който обича доброто и мрази лошото, стои ви- “*

соко въ нравствено отношение. Най-сетнъ, за да може да
върши добро, человдекъ трЪбва да го познава и да чувствува
наслада отъ него, да го обича.

За правилното нравственно възпитание трЪбва да се ]
спазватъ слЪднитъ точки:

11. На дтщата трЪбва да се даватъ добри примЪри
на нравственность още отъ дома, както ивъ училището. !
СЪмейнитъ чувства у дтщата се развиватъ отъ учителската лю-
бовь, Дома тръбна да се приучватъ дъната да вършатъ нрав-
ствени постжпки: помагане единъ другиму, помощъ на бълва
споредъ силитъ и пр. Ако майката сама лъже пртздъ двцата,
тя не може да изисква отъ тъъхъ да казватъ истината. Ако
тя прогонва просяцитъ безъ да имъ даде поне малко, у дъ-
цата нЪма да се развие милосърдието. Учительтъ трГЪбва да
бжде “справедливъ по отношение къмъ всички дъна и никого
да не пртздпочита несправедливо. Той не трЪбва да биде за
единъ майка за другъ мащиха.

?. Дтщата не трГЪбва да се събиратъ съ лоши дру-
гари, които съ своя примЪръ ще влияятъ твърдъ злъ за

нравственното възпитание. *
3 На дЪцата трЪбва да се дава възможность да но-

насятъ лошитъ или добри послЪдици отъ твх-
нитъ безнравственни или нравственни пос-
тжпки, било то въ видъ на благодарность и незадоволство,
или съ наказания и награди. ПримЪръ; Ако дЪтето излъже,
не тръбва да му се вЪрва другъ пжть; ако то не помогне
на другаритъ си, и нему да не се помага и пр.

4. За нравственото възпитание може да послужи осо-
бенно обучението по назидателнитъ прЪдмети:
нравоучението, историята, географията и чете- ;

него на морални четива. Съ пЪНието, екскурзиитъ
и общитъ игри се развива у дтщата другарския духъ.
Отъ историята тъ се запознаватъ съ живота на другитъ на-
роди, съ тЪхния животъ, култура прави и обичаи, а съ това

|

се развиватъ и социалнитъ алтруистични чувства. Колкото “;

по-добръ познава человсЪкъ живота на единъ нарОдъ, толкова
пвече може да му съчувствува и да му помага въ нужда.

Съ изучване народната история и географията на

родната страна човЪкъ обиква своя народъ: у него . се раз“
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виватъ патриотични чувства. Обаче, за да не се развиватъ
тъ въ прЪкаленъ народенъ егоизъмъ, въ шовинизмъ, трЪбва
дъцата да се запознаватъ, дЪто е възможно, и съ дЪца отъ

друга нар0дность и да влизатъ въ сношение съ тЪхъ. Не е

злъ, ако се заведе между народна ученическа кореспонденция,
както вече правятъ на нЪкои цвета въ Европа, за да мо-
гатъ дъцата да размЪняватъ мисли, чувства и желания. Това
възбужда въ голЪма степень дЪтския интересъ за изучаване-
то на въпросната страна, както и историята И живота на
нейното население. За такива изучавания могатъ да се пра-
вятъ изслвдвания, като се задаватъ, напр., въпроси: како
имашъ възможность да посЪтишъ нЪкоя страна, кидъ би оти-
шълъ и защо тамъ?>> Освйзнъ това дЪцата тръбна да се за-
познаватъ съ съврЪменнитъ важни събития, както въ стра-
ната, така и въ международнитв отношения, каквото си, напр.,
празднуване юбилея или годишнината на народенъ двецъ,
освободителни войни и пр.

5. На дъната трЪбва да се разправятъ приказки, а
въ училището да се четатъ четива съ морално съдър-
жание, въ които да се рисуватъ нравственни типове. Сю-
жетътъ за тфзи четива и приказки трЪбва да е взетъ изъ
живота на съотвЪтната училищна възрастъ, а въ описанието
на положителнитъ или отрицателни нравственни типове да
има единство. Така напр. ако въ едно четиво днесъ Иванчо
е извършилъ добри посткпки или въобще се описва като
нравственъ идеалъ, утръ въ друго четиво Иванчо не трйзбва
да прЪдставлява безнравственната личность. Ако има промЪ-
на, тя трЪбва да става само въ смисълъ, когато искаме
да прЪдставимъ, какъ лошото момче се поправя и става до-
бро. Въ това отношение особенно сг0дно срЪдство за нрав-
ственното възпитание ни прЪдставлява Законъ Божи, дЪто

Иисусъ Христосъ се рисува като типъ и идеалъ на нрав-
ственность.

6. Но най-главното срЪдство за нравственното възпи-
тание е упражнението въ извършване нравственни
постипки. Както при Бавно обучение, така и тукъ нагле-
дитъ дГЪйствуватъ по-добръ, отколкото думитъ. За нравствен-
ното възпитание това е още по-вагкно, понеже моралътъ не
е лесно достипенъ за малкитъ дЪца и затова трвбва да се

прЪподава прйздимно въ видъ на нравственнипривички. 
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Ако дЪтето не разбира смисъла на нравственнитъ дЪла, то
поне трЪбва първо да прнвикне да ги върши, та послъ ще
ги разбере. ЧеловсЪкъ, който по привичка върши доброто,
лесно молке да го разбере и въ неговитъ теоретични основи.

% 23. Религиозни чувства.
а. Сжщина и значение.

При изслЪдване фактитъу на акивота и всичко смществу-
ваще, человъкъ се стреми всичко да си изяснява, т. е да
търси причинитъ на всички явления. Когато малкото дГЪте
излЪзе съ баща си въ прир0дата и наблюдава чудновати за
него явления, то пита: какъ става това, кой прави така и пр.
Както видЪхме и по-рано, като счита себе за причина на
много явления то търси причинитъ и на природнитъ явления
и си ги прЪдставлява прйздварително като лица, подобни нему.
Освънъ това, когато първобитниятъ человЪкъ не е могалъ да
си изяснява фактитъ, да ги постави въ отношението на при-
чина и слЪдствие, той си е съставялъ фантастиченъ образъ,
идея за крайната причина на всички природни прояви. Кол-
кото по-голЪмо е било невЪзкеството, толкова по-голЪмъ"
страхъ е обладавалъ человйзка, когато той е наблюдавалъ не-
изясними явления. Обаче съ увеличение на човсЪшкия опитъ
и съ напрйздването на науката, изобщо съ изяснене на фак-
титъ страхътъ се е намалявалъ и крайната причина на
всички при редни прояви се е намалявала. П р “13 дс т а в а т а
за крайната причина на всичко скществуваще
е идеята за Бога, а чувствата, които се пораж-
датъ у насъ отъ идеята за Бога и отъ Неговитъ
отношения къмъ нравственния шивотъ, се каз-
ватъ религиозни чувства.

Когато първобитниятъ человйзкъ не можалъ да си изясни
причинитъ на свгБткавицата, гърма, дъжда и пр., той си за-
селявалъ по подобие на себе небето съ нЪкакви фантастични
създания и имъ отнасялъ жертви, за да се смиляватъ надъ
него. Най-сетнъ съ напрЪдъка на наукитв тази крайна при-
чина е упростена и е равносилна съ непонятното (трансцен-
дентално1извънъ кркга на човЪшкитъ разпознания).

3 н а ч е н и е т 0 на религиознитъ чувства е твърдъ го-
лъмо за всички хора, а особенно за младото поколение, което
.»
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се намира въ прогресивния си умственъ развой. Въ човЪш-
ката природа се корени тенденцията всичко да знае и всичко
да види - да има закржгленость на своитъ познания. Както
най-учениятъ философъ търси и си изяснява причинитъ на
нъщата, така и най-простиятъ человЪкъ си изясняванБщата
по свое разбиране. Философътъ нарежда по-голйзма върволица
отъ причини, до като дойде до крайната причина, която може
да бъде напр. атомъ, сила, материя, субстанция, енергия
и пр., когато веригата отъ причини на простия се състои отъ
по-малко членове (пръшлени-причини), до като се дойде
до крайната причина - Богъ. Както материята, силата или

субстанцията са неясни причини, така и Идеята за
Бога е дтъло само на въображението: И двЪтъ сж трансцен-
дентални, несЪтивни. Но както идеята за Бога, така и пър-
витъ метафизични (свръхестественни) са еднакво необ-
ХОДИМИ за закригленостьта на човЪшкитъ позна-
ния. Еойто нйзма закритленъ свЪтозоръ, прилича на пара-
ХОДЪ безъ компасъ въ морето. Но най-голЪмото значение на
религиознитъ чувства се състои въ това, че тъ подтикватъ
волята къмъ нравственпи дша. Нравственниятъ за-
конъ неможе да се разбере лесно отъ дЪцата, затова той
може да се замйзни съ идеята за Бога, до като нравствен-
ното съзнание се развие.

б. Педагогическа занлючеиие.

За правилното, нравственно и интелектуално възпитание
религиознитъ чувства трйзбва да се развиватъ въ дГЪтската

възрасть. ДЪтето вижда много и разнообразни явления, пръч-
живъзва необяснимъ за неговата възрасть житейски опитъ н
въ съзнанието му се явява въпросътъ ((защо?>>. Ако този
въпросъ се остави безъ отговоръ, нарушава се хармонията
въ дЪтското съзнание и се губи единството. Но понеже пъл-
нитъ и точни отговори на дЪтскитъ въпроси немогатъ да
бидатъ разбрани или могатъ да се разбератъ криво отъ дз-
цата, затова тъ ще трдзбва да се замЪнятъ съ идеята за Бога.
Такова изяснение съотвувтствува твърдъ много на разбира-
нето на дъцата, понеже тъ и безъ това си наклонни да си
прдздставляватъ причинитъ на явленията като лица.

Религиознитъ чувства трЪбва да се възбуждатъ всЪкога,
когато у дувцата се явява въпросътъ: защо трГЪбва да се
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върши така, а не иначе? и когато не е възмогкно другояче
да се дадатъ ПОДХОДНИ по-разбрани отговори..

Отъ голЪма важность за религиозното възпитание е

примврътъ на родителитъ и учителитв. Религиозно-нрав-
ственниятъ примъръ на майката е най-убЪдителното доказа-
телство за необхоцимостьта отъ извършване нравственнитъ
посткпки. Любовьта къмъ Бога трЪбва да се изразява не-
толкова чрйззъ молитви, отколкото чрЪзъ нравственни дЪла.

% 24. Чувствеиии вълнения (афекти).
а. Сжщина.

Всички видове чувственни състояния, колкото и различни
да си тйзхнитъ причини, се явяватъ и прЪминаватъ или тихо,
или пъкъ произвеждатъ въ твлото вълнения, като наруша-
ватъ скщеврйменно и нормалния ходъ на душевнитъ про-
цеси. Силни чувственни състояния, които усил-
ватъ или услабватъ психофизичнитъ функции
на организма, се “Наричатъ афекти или чувствен-
н и в ъ л н е н и я.

Ако ненадЪйно задъ насъ изгърми пушка, или ако видимъ
пълна пушка насочена сртвщу ни; ако получимъ телеграма
за смъртьта на баща си или за получаване наслтздство; ако
чуемъ обидна дума или видимъ слЪдъ дълго скитане близъкъ
приятел,-нашита“) мисли ще се прЪкъсатъ, съзнанието ще
се завладтзе отъ едностранни психични процеси, кръвьта ще
се прилЪе къмъ мозъка, функциитъ на бЪлия дробъ, сърдцето,
храносмилателнитъ органи, бкбрецитъ, разнитв жлези въ
организъма, мускулитв и други органи усилватъ или услабватъ
функцията си: лицето побтвднява и ли се зачервява, человЪкъ
се възбужда къмъ двла или отпада, диша дълбоко или плитко,
мисли по-бързке или по-бавно. Всички тия чувственни състо-
яния ск афекти. Причинитъ на афектитъ са или про-
ети, елементарни душевни явления - усЪщания и перцепти- или репродукции (првдстави, припомнени чувства и пр.).
П р и мъ ръ. Когато чуемъ “ненаДЪЙно пушеченъ гръмъ, афек-
тивното състояние се получава отъ перцептъ. Скщо така
афектъ се получава и отъ нЪкои медикаменти, хининъ, опиуМЪ,
хашищъ (индийски кононъ), сииртъ, извЪстни гжби и пр
Индийскиятъ конопъ докарва извънредно весело състояние
...
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Има гжби, които освиртшяватъ човЪка. Такива гмби сж яли
нЪкои стари народи, когато са влизали въ двубой. Даже се-
га, когато нтЪкой побойникъ е рЪшенъ да извърши нЪкоя
пакость (обида или даже убийство), той се упива съ най-
силна ракия, за да осигури изпълнението на рЪшението си.

ПримеЪри за афекти, причинени чрйззъ репродукции, има
още повече.. Споменътъ за нанесена тежка обида развълнува
човЪка. ДЪтето заплаква, щомъ види да му носятъ лхжичка-
та, съ която са; му давали неприятно лЪкарство. Патриотътъ
пламва, щомъ чуе да се говори за р0дината му.

6. ДЪление на афектитв.

Всички видове афекти се дЪлятъ главно на два вида:
във 6 удителни, които повишаватъ психофизичната енергия,

*

и депресивни, такива, които ослабяватъ психофизичната
дЪйность, а особенно волята и волевитъ движения. При по-
сльднитъ обикновенно силитъ отпадатъ и человЪкъ не може
да се рЪшава и да върши нищо. Къмъ първитъ спадатъ:
радостьта и ядътъ, а къмъ вторитЪ: скърбьта,и
с т р а х ъ т ъ.

!. Скръбь. Най-характернитъ чърти на афектитъ сж тъж-
нитъ физиологични съставки. Освйзнъ това тъ упраж-
няватъ върху има на душевнитъ процеси голЪмо влияние.
Отличителната чърта на скръбьта, като депресивенъ афектъ,
е тази, че функцията на волевия двигателенъ апа-
ратъ се спъва. Тази отпадналость и унилость, както ще
видимъ, е по-голЪма при уплаха. Наскърбениятъ чувствува
силна умора и не може да произвежда движения, които той
инакъ лесно извършва. Той върви полека съ отпуснати на
долу ркцъ. Гласътъ му е слабъ, защото дишенето става сла-
бо Такъвъ человЪкъ обикновенно седи прЪгърбенъ непод-
вижно и не говори. Лицето му става заспало и продълговато.
Обикновенно хората казватъ, че скръбьта е ((тежка>> и “смаз-
ва човйзка,» когато радостьта трЪбва да се ((обуздава». Всич-
ки тия физиологични измЪнения са причинени въ двигатнитъ
мускули. Такива измЪнения обаче ставатъ и въ вктрЪшнитъ
органи на тЪлото. Особенно характеристични сж измвненията
въ мускулитъ на кръвоноснитъ скдове (вазомотор-
ния апаратъ). ТЪзи мускули се свиватъ и, слЪдователно,
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кръвоноснитъ спадове събиратъ по-малко кръвь. Непосръдното.
слЪдствие отъ това е общата блйздность на наскърбения,
която се явява както по кожата така и въ вжтрЪшиитъ органи.

Жлезитъ сащо така отдЪлятъ по-малко течностъ съ
изключение на сълзитъ. Устата засъхватъ, езикътъ лепне и
се усйзща горчивина. Нърмачкитъ даже могатъ да изгубятъ мив-
кото си. Сълзитъ се явяватъ особенно къмъ края на скърбь-
та и затова нфкои ти считатъ за причина на изчезването и
(отъ плача улеква). Дишенето става недостатъчно и затова.
се явяватъ въздишки, когато наскърбениятъ отъ връМе на.

врфме си поема изълбоко въздухъ, за да навакса кислородъ на
кръвьта. Мислитъ текатъ по-бавно и слабо, защото
мозъкътъ става малокръвенъ.

Скърбьта ускорява старостьта: кожата се набръчква, а
косата побЪлява и пада. Това се причинява главно отъ не
доброто хранене на тия части.

2. Радость. Радостьта се разглежда въ обикновенния жи-
вотъ като противоположность на скърбьта, което се потвър-
дява и отъ нейнитъ физиологични съставки: При радость-
та функцията на двигатния апаратъ се усилва и

кръвоноснитъ скдове се разширяватъ. Това „си.

най-характеристичнитъ черти на радостния. Той е възбуденъ
къмъ дъла, става лекъ, силенъ и 60дъръ. ДЪцата скачатъ отъ
радость, играятъ, плъзскатъ съ ржцъ, а възрастниятъ говори
много и съ жестове. Лицето става живо, кржгло, засмфно.
Радостниятъ вика, пъзе вслЪдствие възбуденость на дишенето
и гласния апарать. Очитъ свфтятъ и играятъ. Вслйздствие
разширението на кръвоноснитъ сждове кожата се зачервява
и пламва. Устата се пълни съ плюнка и понЪкога очитъ се
наливатъ съ сълзи. Вслфдствие многото кръвь органитъ се

хранятъ добра“. и человЪкъ се подмладява. Отъ прилива на

кръвьта въ мозъка ХОДЪТЪ на мислитъ се ускорява, фанта-
зията и асоцияцията се усилватъ, человйзкъ си спомня много
нфща, го вори много и скоро, а така сищо и работата му
върви бърже, понеже рЪшенията се взематъ скоро и дви-
женията на мускулитъ сж "усилени. Радостьта еблагоприятно
условие за живота и затова охолнитъ хора тлъстйзятъ, когато
скърбящитъ слабЪятъ.

3„ Страхъ. Въ своитъ физиологични прояви страхътъ при-
лича на скърбьта. Както тамъ, така и тукъ волята
...
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изчезва заедно съ волевитъ движения, но кръво--
носнитъ садове се стесняватъ, само че всичко това
става при страха по-силно и се явява заведнъжъ
ненадЪйно. Тукъ се присъединява ново явление, а именно:
не само тия на кръвоноснитъ сждове, но тукъ се
свиватъ всички други мускули. Ако сравнимъ изра-
зил-ъ въ обикновенния езикъ за страха и скърбьта, ние ще
видимъ, че скърбьта ((съсипва», отъ нея човйзкъ се “прв-
гърбва»,тя ((тежи», когато страхътъ “вкаменявш и “замръзява
на мЪстото». Отъ страха мускулитъ на езиковитъ апарати
прйзставатъ да работятъ, человЪкъ конъмява», гласътъ му
трепери, очитъ му се опулватъ и зеницата се отваря. Упла-
шениятъ или пада на земята, или почва да трЪпери цЪлъ и да
заплита мислитъ и думитъ си. Свиването на мускулигъ става
внезапно и человйзкъ даже може да изника отъ страхъ. По-
не;-ке свиването на мускулите става заведнъжъ, то поблЪдня-
ването, както и спадането на тепмературата става заведнъжъ- ((кръвьта замръзва въ жилитъ» и “мравки попълзяватъ
по кожата». Отъ това внезапно поблЪдпяване, косата може
веднага да побЪлЪе, за което историята ни дава доста при-
мЪри. Италианскиятъ психологъ Мантегаца съобщава единъ
примйзръ за единъ звЪроукротитель въ една менажерия, който
билъ нападнатъ отъ единъ левъ и на когото послъ за една нощв
му паднала цЪлата коса на главата. Уплашениятъ се покрива
съ едри капки студенъп отъ. Другитъ видове жлези се спъватъ
въ функиитъ си: устата засъхватъ, млЪкото у кърмачкитъ
спира и пр. Отъ силенъ страхъ сърдцето бие твърдъ силно
и даже може да се поврйзди и да причини моментална смърть.
При страха мислитъ се пръсватъ и се явяватъ илюзионни
случаи, като се репродуцаратъ извЪстни прЪдстави въ съз-
нанието до степеньта на перцептъ

4. Ядъ(гп1звъ). По своитъ физиологични прояви ядътъ
прилича на радостьта, само че тукъ тъ сж много по-силни,
отколкото при радостьта. Пръди всичко и тукъ кръвоноснитъ
скдове се разширяватъ и кожата се зачервява и сгорещява.
Ндосаниятъ ((кипва», кръвьта аври» и прилива въ главата
Му. Слизеститъ ципи (напр. на очитйз) се зачервяватъ и отъ
носа даже почва кръвь да тече. При яда венитъ се ноцуватъ,
понеже кръвьга не може скоро да отнва въ сърдцето. Осо-
бенно на челото и врата се забЪлЪзва това твърдъ ясно-
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Дишенето става неравномЪрно. Отъ това ядосаниятъ получава,
охота да вика. Моторнитъ центрове се възбуждатъ
“твърдъ много и мускулната дЪйность се усилва. Това е гла-
вната характеристична черта на гнЪва. Когато се разсърди,
человЪкъ се движи скоро, не се спира на едно мЪсто, стиска
шепитъ си, маха съ ржцЪтъ си, стиска и скърца съ зжби,
заплашва, тропа съ крака на пода или удря по масата, чупи,
троши, бие. само и само да употрЪби движенията си. Ядо-
саниятъ губи владенето на езиковия си апаратъ: той за-
бърква рЪчьта си и само ръмжи отъ ядъ и трепери. Му-
скулитъ се свиватъ и на лицето: челото се набръчква, а

лицето взема особенъ изразъ. Гнйзвниятъ не може да изхар-
чва възбудената енергия тихо, безъ шумъ. Той разрушава И

троши, но при това не може да владйзе движенията си:
въ двубой той неможе да удари правилно плъсница и затова
не е толкова опасенъ за хладнокръвния противникъ.

Отзтивностьта на ядосания е твърд; слаба: той не усв-
ща веднага, ако напр. си е наранилъ пръста. Давящитъ се

кучета не усъщатъ, когато ги биятъ. Ядътъ неможе да бъде

причина на психични поврйзждания, както и радостьта: въ
това отношение той е по-безопасенъ отъ нея.

в. Общо и педагогическо заключение за афектитъ.

Чувственнитъ вълнения иматъ твърдъ голЪмо значение
за живота изобщо и особенно за обучението и възпитанието.
Тай не трЪбва да се разглеждатъ само въ тЪхнитъ лоши

страни и да се считатъ като болести на чувствата. Историята
ни учи, че тъ ск. играли и играятъ много по-голъма роль
въ живота, отколкото чистия разумъ, защото най--често тъ

владъятъ волята и управляватъ скдбата не само на отдЪлната
личность, но и на народитъ и цйзлото човЪчество. Не е нормаленъ
онзи человЪкъ, който само усЪща, забЪлЪзва, мисли и снди,
но не страда, не се възхищава, не се сърди и не се радва,
на ако ще и всичко това да е въ ущърбъ на неговото раз-
познание. Чувственнитъ вълнения са най--главнитъ голГЪми

прир0дни сили, които ние познаваме. Бурята на страститв е

струвала повече човвшки жертви, отколкото урагана и ней-
ниятъ порой е завлвкалъ повече градове, отколкото водата-

Ако хвърлимъ бвгълъ погледъ върху силата на афек-
титъ и страститв въ разнитъ човйшки възрасти и
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личенъ умственъ развой, ние ще видимъ че дъната се въл-

нуватъ много по-лесно и отъ по-незначителни причини, от-
колкото възрастнитъ. Женитъ повече отъ мижетъ. Съ обра-
зованието и афектитъ изчезватъ. Некултурнитъ народи стра-
датъ повече отъ чувственни вълнения. Изчезването на афек-
титъ върви не само съ умственния развой, но то е поств-
дица на посшвдния. Отъ това става ясно, че възпитанието и-

обучението могатъ да прдБмахватъ врйзднитъ афекти и да ги
пргвобръщатъ въ трайни чувственни настроения.

Една отъ главнитъ цЪли на възпитанието е не само да.

възбужда приятни чувствувания, но то трЪбва и да обуздава
силнитъ чувственни вълнения, които прйзчатъ на правилния
развой и общественното съжителство, макаръ да си непо-
срЪДно слъздствие на нашето тЪлесно устройство. Възпита-
нието трУЪбва да вмъква между афективнитъ възбуждения и

.тйзхнитъ послЪдици мислови процеси, които могатъ да пръв-
махнатъ лошитъ послЪдици и да ги пръобърнатъ въ тихи
чувства.

Често повтарянитъ афекти повръзкдатъ нервната система
и съ това спъватъ по-нататъшния правиленъ умственъ развой.
За да се избъгватъ всички лоши резултатитъ отъ силнитъ
душевни вълнения, учительтъ трЪбва да има прйздвидъ слЪд-
нитъ точки:

1. Той трЪбва да подбузкДа дъната къмъ бл агор0дн и:
въодушевления и да унищожава врГЪднитъ афекти
страха и скърбьта. Това той. ще постигне чртззъ обучение-ти
и съ обноскитъ си вънъ отъ обучението, при игритъ о

екскурзитъ.
2. Учительтъ тръбна да се намира по-често между

дъната си, та да прЪдвардва избухването на врйздни въл-
нения.

З. Дтщата трЪбва да се ПОДдържатъ всйзкога въ добро
настроение. Наказанията причиняватъ ндъ и пра-
вятъ дГЪцата страхливи, затова тъ трЪбва да се избЪгватъ
или да се ограничаватъ до минимумъ.

4. Страхливитъ и печални дъна трЪбва да се подбуж-
датъ къмъ самодЪйностъ, да се зарадватъ и удобряватъ, а
сърдититъ и леснораздразнителнитъ да се успокояватъ.

5. При всички случаи учительтъ трЪбва да приучв?
дЪЦата къмъ самообладане, което се постига чрйззъ про-
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дължително упражнение въ прЪдварително об-
мисляне посткпкитъ при всЪко афектиране. ВсЪко
активно чувственно вълнение подбужда къмъ дЪйствия почти
рефлективно. Мисленето е несъвмъстимо съ силното чувство.
Ето защо, когато человЪкъ попадне въ силенъ възбудителенъ
афектъ, достатъчно е да се опита да го анализира и той ще
изчезне. Учителитъ биятъ дЪцата, само кога сж сърдити, ядо-
сани. Ако слъдъ простжпката на дЪтето учительтъ помисли,
какво наказание да му наложи, той нЪма да го бие, защото
.ядътъ ще мине. Същото е и съ дъзтскитъ дЪла въ развъл-
нувано състояние.

Ш. Воля.

5 25. съзнателна волева дЪйпоетъ.
а. Сжщина.

Когато изгърми силно, падне чаша отъ масата, блеЪсне

„силно свЪТлина или пръснатъ капки в0да на лицето му, дЪ-
тето извършва цйзлесходни движения, които ние нарекохме
рефлективни. Физиологично изразено възбуждението
минава отъ сЪтивото пръзъ гръбначния мозъкъ
или кореня на мозъка и отива въ мускулитъ,
които се свиватъ. Ако допремъ до рядката на дЪтето прЪд-
метъ, то ще прави цЪлесходни движения за хващане. По-
кажемъ ли му свЪщь, хлъзбъ или ябълка, то посЪга да ги
хване. Движението на ркката е причинено отъ перцепта,
който възбужда сЪтивнитъ центрове, а възбуждението оттукъ
се прЪдава на моторнитъ центрове въ голсЪмия мозъкъ и
оттамъ прЪзъ корена или прЪзъ гръбначния мозъкъ - въ

мускулитъ. Това са инстинктивни движения. При тЪхъ се

образува вече усЪщане или даже прЪдстава, която възбужда
моторнитъ центрове. Напр. дъзтето е видЪло вчера въ съсЪд-
ната стая ябълки, взело е една, вкусило я и пр. СлЪдъ това у
него се репродуцира (то си спомня) прйздставата за ябълкат:
(форма, боя, гладкость, вкусъ и пр.), която п0дтиква къмъ
дЪйствие. .

СпонтаннитЪ и всички тия движения сж, както видЪхме,
„елементитв, отъ които се образува същинската воля, която
се различава отъ инстинкта само по това, че
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между сйзтивното възбуждение и моторното се
вмнква не усЪщане или една прйздстава, а най-
малко двъ или повече прЪдстави или цЪлъ мисловъ
процесъ. ПримЪръ : ДЪтето е видЪло вчера ябълкитъ въ
съседната стая и, когато искало да си вземе, слугинята
го ударила и му казала, че то не трЪбва да взема.
Днесь то си спомня всичко това: в к у с 0 в а т а (както и
за формата и пр.) прсЪдстава на ябълката, която въз-
бужда п р и я т н 0 ч у в с т в о, отъ една страна и осезателната
прЪдстава отъ удара, както и слуховата за думитъ
на слугинята, отъ друга страна. Послвднята прЪдстава въз-
бужда н е п р и я т н 0 с ъ. ДЪтето се спира малко и рвшава,
дали да прЪтърпи още единъ пжть удари за вкуснитъ ябълки
или да се откаже отъ ябълкитъ, защото ще му излйззатъ
кисели, понеже вкусътъ имъ се разваля отъ боя. Да прЪд-
положимъ, че дЪтето се рЪшава пакъ да вземе ябълки. Това
рЪшение вече е волево и движението, което ще поелЕдва-
съзнателно или волево движение. Ако дътето рЪши
да послуша слугинята и да не взема ябълкитъ, то пакъ ще
извърши единъ волевъ актъ, като спре въздйзйствието на
вкусовата прЪдстава върху моторнитв центрове (въздържа-
ние). .Ясно е отъ всичко горЪказано, че волевиятъ актъ се
прЪдхожда най-малко отъ двъ прЪдстави и борба между чув-
ствата, които са свързани на твхъ. Това е най-простъ при-
мЪръ на волята. Обаче обикновенно волевиятъ актъ се прЪд-
хожда отъ цвята редица прЪдстави и рЪшения. Така напр.
за да направи една кутийка (напр. кибритница), ученикътъ
ще вземе рЪшение. Послъ ще рсЪши, отъ що да я на-
прави (отъ картонъ). СлЪдъ това ще р ъ ш и какъвъ картонъ
да вземе, каква форма да даде на кибритницата, и пр. Па
най-сетнъ ученикътъ може да прЪкъсне работата си “знай-по-ловинъ и да не изпълни волевото"р*Ъшение, да” не
извърши дЪлото.

Всички описани централни и моторни процеси образу-
ватъ психичния актъ, който ние наричаме воля. И тъй в о-
лята е сложенъ съзнателенъ процесъ който се
свършва съ насочване съьзнателнитъ движения
къ м ъ и 3 в в с т н а п 4; л ь. Или пъкъ като имаме прйздвидъ
инстинкта, можемъ да кажемъ, че в 0 л я т а е и В с т и н к т Ъ,
при който движенията се прЪдхождатъ не“"само
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отъ едно усЪщане или прЪдстава, а отъ повече
прйздстави и чувства и даже цйзла верига рЪШе-
ния и др. психични процеси.

Скщината на волята не се изчерпва само съ психич-
ното рЪшение - дЪйствието е нейна сжщественна съставка.
Безъ него тя е куха. Па най-сетят; дЪйствието (дви-
жението на мускулитйз) е главниятъ производитель на встжо
волево рдзшение и изпълнение. А пъкъ тия мускулни дви-
жения ние намираме въ рефлекситв, инстинктитъ и още по-
рано, причинени отъ вктрвшни побуждения (спонтаннитт.
движения).

б. Съставъ на волята.

Волята се състои отъ слЪднитъ съставни части: мо-
тивъ,ц1;ль,р1;шение или изборъ на мотиви, иа-
мдврение или рЪшение да се извърши, изборъ на срйзд-
ства и изпълнение.

1. Мотивъ. Момче отива да се кани въ близката рФка
съ другари, но то си спомня, че на игрището го чакатъ

. други негови другари. Въ неговото съзнание се явяватъ
пргЪдстави за играта съ дРУгаритъ и за кацането. Приятното
чувство отъ ккпането се явява въ по-голЪма сила; то усилва
прЪдставата и послдвднята възбужда моторния центъръ. Чув-
ството, което педбужда човтзка къмъ извгЪстно
рвшение, се нарича мотивъ на волята.

Пртздстава, която не е свързана съ чувство, непед-
бужда къмъ дЪйность. Твърдъ силни чувства, об; възбуж-
датъ моторнитъ центрове почти рефлективно 3 инстин-
ктивно, безъ да се дочаква нтзкакво рЪшение.

2. ЦЪль. Инстинктивнитъ движения си, както видтжме,
цЪлериОДНИ, както и. рефлективнитъ. Само че еднитъ се из-
вършватъ по-бавно, а другитъ по-скоро и по кжсъ пжть. И
въ двата случаи, обаче, цЪльта не се създава и Не служи
като прЪдложка. При волята мотивътъ ни педбужда къмъ дви-
жения, които ставатъ по точно опрйздълена прЪДложка (ду--
щевенъ образъ, прЪдстава за резултата отъ движенията-). И
тъй цЪль на волята не е нищо дрУГО, освйзнъ празд-
става за резултата, за края на движенията. Въ
ученика се явява приятность, ако успЪе да направи едно
гимнастическо упражнение, напр. прйзскачане трапъ, защото

- .,
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другаритъ му ще го похвалятъ и той ще се увЪри въ свои-
тъ способности. Мотивътъ тукъ е самата очаквана приятность,
а цЪльта-прйскачане трапа, извършване нужднятъ движения.

3. Изборъ на мотивъ (рЪШение). ДЪлата на човЪка се при-
чиняватъ отъ разни интереси. Нему остава само да познае
истинския си интересъ, да направи изборъ на мотивитъ, които
подтикватъ неговата воля. ПримЪръ. Селенинъ кара на единъ
конь товаръ дърва въ града за продань. Застига го уморенъ
търговецъ и му казва: “хвърли дървата на пътя и ме зака-
рай въ града! Азъ ще ти заплатя дървата.» За селенина се
явяватъ два почти еднакви силни мотива: паритъ, които ще
получи веднага и да услужи на уморения пнтникъ отъ една
страна и да занесе дървата на прЪдназначението имъ, да бм-
датъ изгорени отъ хора, които иматъ нужда и пакъ парите!;
за дървата-отъ друга страна. Къмъ втория мотивъ се при-
съединява и негативниятъ мотивъ - неприятность отъ хвър-
ляне дървата на пнтя. Този мотивъ може да надвие. Другъ
примЪръ: На момче се изпрЪчватъ два случая: да играе съ
другаритъ си или да иде на ловъ за пеперуди съ по-голЪмото
си братче. И едното и другото обЪщаватъ приятно забавление
на момчето. Послйздното се спира, помисля си нЪколко връме
и рЪшава, що да върши. Приятното чувство, което е по-
силно, надвива и завладява волевитъ движения, които могатъ
да се извършатъ веднага или да се отложатъ за по-послъ.
Възтържествуване на единъ отъ два или въз-кол-
ко мотиви, като по-силенъ, се казва волево рЪ-
шение или изборъ на мотивъ. РЪшението въ първия
случай може да биде напр. да се закара търговеца въ града,
а въ втория - да се нрЪдпочете играта.

4. НамЪрение (свързване рЪщението съ изпълнение). Слйздъ
като се извърши избора на мотивъ, человЪкъ трЪбва
вече да пристмпи къмъ изпълнение. Обаче разликата между
ръчшението и изпълнението е голЪма. Развоятъ на единъ во-
левъ актъ може да спре на избора. Человйзкъ може да из-
бере мотива, но да нЪма куражъ за изпълнението, било то,
защото нЪма вйзра въ силитъ си или, защото е трудно по-
стигането на цйзльта, или пъкъ може человЪкъ да нЪма ясна
прЪдстава за цЪльта, защото не е вършилъ другъ пнть това
дЪйствие. Когато цЪльта и нейното постигане см извъстни,
человЪкъ рЪшава да пръмине къмъ дсЪйствие. Този прв-

Д-ръ П. Цоневъ. - Педагогическа психология. 14
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ходъ отъ изборъ на мотивъ къмъ извършване дЪй-
ствието при волята, се нарича намгЪрение или
самоопрЪдЪление на волята.

ПрЪхоцътъ бива слабъ и несигуренъ, когато волевото
рЪшение става за пръвъ пжть, цбзльта и прЪдметътъ на во-
лята са малко познати и когато липсватъ срЪдства. Напр.
когато человтъкъ върви по непозната мЪстность, неговитъ крач-
ки сж бавни и несигурни. Който е прЪскачалъ барички, той
по-лесно се рЪшава да пръвскочи и голЪми трапове, отколкото
неупражнениятъ.

Волята е желание, когато се спира само на из-
бора на мотивъ по неизвЪстность на цЪльта и несигурность
въ изпълнението. Тя прЪминава въ искане, когато прв-
ХОДЪТЪ между избора и изпълнението е осигуренъ, поради
извЪстность на цЪльта. срвдствата и увЪреность въ изпъл- *

нението.
Отъ нйколко кратно изпълнение на исканията у насъ

се явява наклонность къмъ подобни искания, безъ обаче.
да е направенъ точенъ изборъ на мотивъ, срвдства или цйзль.

ЦеловЪкъ желае да ходи на ловъ, но не е ходилъ и незнае
да ли ще се връща съ пълна торба. Въ неговото съзнание
се явява борба между мотиви, приятностьта отъ лова надвива,
но дЪйствията не настапватъ. Като убие 2-3 заяка, въ него
желанието се прйзобръща въ искане. Въ даденъ случай
той иска да Иде за ловъ. Слъъдъ това вече у него се явява
наклонность къмъ ловджийството, безъ да се опрЪдвля,
кога той ще иска да Иде на ловъ. Искането е опрЪдЪлена
воля, а желанието и наклонностьта сж неопрйздълени по

цйзльта си.
5. 1136091» на СРЪДСТВЗ- СлЪдъ като се извърши избора на

мотивъ и се рЕЪши да се пристъпи къмъ изпълнение, прави
се изборъ на сръдства. Отъ срЪдствата зависи, да ли воле-
вото рЪшение ще мине въ изпълнение или не. Богато обу-
щарътъ рЪши да направи модни обуща, той търси подходенъ
материалъ, кожи, гвоздеи, инструменти и пр. Всичко това си

срвдства за изпълнение рЪшението. Често срйздствата изиск-
нятъ направлението на волята. ((ЧЗЛОВЕЪВЪ върши не както
знае, а както намъзри. » Цйзлата верига отъ срЪдства не е

нищо друго освънъ сборъ отъ постигане нови малки цЪли,

които водятъ къмъ осжществяване крайната цйзль 4

,
, д
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6- ИЗПЪЛНШПВ- Всички досегашни съставки на волята са

чисто централни процеси и образуватъ само една незначи-
телна часть отъ волевото развитие. Волята добива своето
истинско значение едва, когато достигне своя край - изпъл-
нението. Изпълнението започва съ възбуждение
на моторнитъ центрове и свършва съ мускулни
„движения. То е най-главната, см щественна съ-
ставна частъ на волята. Хората даже казватъ: “той
нтзма воля,» за човЪкъ, у когото волевото рЪшение не прв-
минава въ изпълнение.

Изпълнението не слйздва всЪкога непосрЪдно слеЪдъ рЪ-
шението, а се отлага пондзкога и за неопрйздйзлено връме. Въ
такъвъ случай то може да биде отмтЪнено поради други по-
силни мотиви. Такъвъ е случаятъ съ убиецъ, който въ мо-
мента на удара се трогва отъ печалнитъ послтздствия на

убийството за ближнитъ на жертвата или като си спомни за
своята сждба, ако бкде хванатъ.

”

Изпълнението има основно значение за развоя на воля-
та. Това се изяснява отъ обстоятелството, че когато извърши
едно дйзло нЪколко плати, човтзкъ се рЪшава сетнъ по-лесно
него. За това спомагатъ главно мускулнитъ прйздстави, които
се образуватъ отъ движенията при изпълнението. Изпълне-
нието е толкова посигурно, колкото по-ясни прЪдстави че-дд
ловвкъ има. Осввнъ това, изпълнението е но сигурно, когато,“

,

нЪма борба на мотиви, или въобще нейма колебания.
“

  
в. Привичка.

ИзВГЪстно е, че когато человйзкъ извършва нЪколко врсЪме

една работа, той привиква, добива извйзстно упряжнение. Отъ
начало шивачьтъ забива и изважда иглата бавно и прйздпаз-
ливо, а когато привикне, неговата работа очудва неспециа-
листа. Същата ловкость въ изпълненията се забйзлйззва при
плуването, гимнастическитъ упражнения, свиренето на инстру-
ментъ и др. технически работи. Въ всички елучаи отъ мно-

гократнитъ изпълнения асоциационнитъ пжтища между статив-
нитв и съотвйзтнитъ моторни центрове се разработватъ и пръъ-
минаването на възбужденията по тЪхъ твърдъ много се улес-
нява. По-нататъкъ тйззи възбуждения могатъ вече да не оти-
ватъ въ голЪмия мозъкъ, а за економия на врйзмето, минаватъ

14* 
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само прГЪзъ кореня: зрителната могилка, четирехълмието и
продълговатия мозъкъ. По такъвъ начинъ привичкитъ се пръ-
обръщатъ въ автоматични движения или просто ав-
том ат из ми. При такива случаи е достатъчно само да се
извърши едно движение, за да се тури въ движение цълъ
моторенъ апаратъ. Привичката прЪминава по този пжть въ
единъ видъ бързи цйзлесходни движения, които напомнятъ на
нагонитъ. Споредъ това ние ще трйбва да различаваме два
вида инстинкти: в р о д е ни и п р и д 0 6 и т и. Придобититъ ин-
стинктивни движения сж привичкитъ. И тъй пр иви чкат а
е инстинктъ, който е произлйззълъ отъ волята
(мотивъ, цЪль, изборъ на мотивъ и пр.), н отъ че-
сто упражнение се е прЪобърналъ въ несъзна-
телно и автоматично изпълнение.

Привичката прилича и на рефлекса. При рефлекса дви-
женията ставатъ скоро, а при привичката по-бавно. Първиятъ
е първиченъ, а привичката е произведена отъ воля. ВЪро-
ятно нагонитъ и рефлекситъ, съ които се раждатъ дЪцата,
сж наслйздени нривички на пръдходницитв За това говори
прЪди всичко обстоятелсдвото, че тъ си така сжщо цЪлесход-
ни, както и волята, само че мотивитъ липсватъ. Освйнъ това
проявитъ на афектитъ, които са станали несъзнателни, от-
говарятъ на опрЪдЪлена цЪль.

Привичката играе голйзма роль при възпитанието, еко-
”

номичния и умственъ животъ въобще. ЧеловЪкъ ВШ
врЪме да обмисля обстойно всйка своя постжпка. Той я об-
мисля (изборъ на мотиви, цЪль и пр.) само въ началото, а
послъ я изпълнява машинално, когато умътъ му се занимава
съ придобаване нови привички. Привичката е втора човЪшка
природа. Когато человйкъ е привикналъ да си чисти зжбитт»
всЪка вечерь съ четка, да си изтърква гкрдитв съ студени
мокри кърпи, да се мие сутринъ, той върши тЪзи работи
почти незабЪлЪзано и даже въ това врвме може да рЪшава
задачи наумъ.

ЧеловЪкъ може да си обраЗува ис негативни привички
(отвикване), когато се спъва възбуждението на извйзстни

центрове. Това спъване изличава слвдитъ, които сж се. 06-

разували чрйззъ упражнението. ЧрЪзъ възпитанието. ние се

стремимъ да развиемъ у възпитанницитъ извЪстни благородни
автоматични движения и да подготвимъ други чрйзъ волята. Отъ
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друга страна пъкъ придобититъ нривички влияятъ върху по-
нататъшния развой на волята. ДЪтето не може да обмисля
.своитъ постжпки, слЪдователно, у него волята не е достатъчо
развита. Затова волята трЪбва да се прЪдопрЪдЪли съ на-
гвикване на добри и полезни дЪла. Когато, напр., дЪтето е

навикнало да върши добри дЪла още прГЪди да разбира тЪх-
ното значение, най-главното за нравственната воля е вече

извършено - разбирането на привичката се улЪснява. Спо-
става лесно. Спорйздъ съдържанието си привичкитъ биватъ:
нравственни, интелектуални, естетични и пр.

г. Отношение на волята иъмъ другитъ душевни способности.

Волята се явява не само по отношение на външния
свйзтъ, но и къмъ чисто съзнателнитъ процеси. Въ такъвъ
случай ние казваме, че волята се появява въ мисловата дЪй-
ностъ. Върху другитъ душевни процеси се въздЪйствува глав-
но, когато съсрЪдоточаваме психофизичната енергия въ едно
или друго направление.

1. отношение към чувствата. Волята и волевитъ движе-
ния сж тйзсно свързани съ чувствата. Колкото по-богато е
съзнанието на прЪдстави и чувства, толкова по-разновщни
вбиватъ волевитъ прояви. НФма нито едно чувство, което
да не прЪминава по нЪкакъвъ начинъ въ волеви дЪйст-
вия, или да не взема участие въ приготовлението на
действията при избора на срГЪдства. Въ това отношение чув-
ството може да се смЪта като началенъ членъ на волята, а
послЪднята - като една верига отъ мотиви (чувства), които
свършватъ съ дЪйствието. Сжщото е отношение на волята и
къмъ афектитъ, които се състоятъ отъ чувства и се отли-
чаватъ съ своята сила и ВИДНИ тйзлесни прояви (вълнения).
Всуьки афектъ се изпраздня въ физиологични измЪнения: дъл-
боко дишене, махане съ ржцъ, викане и пр. ТЪзи мускулни
движения прЪдполагатъ възбуждане моторнитъ центрове отъ
првдставата за причината на афекта. Ако си прйздставимъ
афектнитъ движения по-слаби и по-трайни, ще дойдемъ до
волята. А пъкъ иволевитт, движения въ своята пър-
вична форма не сж нищо друго, освЪнъ измйзнение състоя-
нието на пргЪдставитъ и чувствата, което е причинено отъ
афектъ и което туря край на афекта. Волевиятъ процесъ не
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е нищо друго, освЪнъ чувство заедно съ причиненитъ отъ
него движения.

2. отношение къмъ вниманието. Развоятъ на волята върви
почти паралелно съ развоя на другитъ душевни способности.
Въ най-долнята дтзтска възрасть съзнателната дйзйностъ се

ограничава почти съ усЪщанията и перцепитъ, които ПОД-

бутватъ къмъ дйзйность (инстинкти). По-нататъкъ обаче, кога-
то перцептитъ образуватъ достатъчно силни слйзди въ мозъка
и, слъдователно, достатъчно прЪдстави, послЪднитъ съ своитъ

чувства могатъ да се противопоставятъ на извЪстни перцеп-
ти и да възбудятъ моторнитъ центрове (а чрйззъ сдзтивата
и психофизичната енергия) въ друго направление. ДЪтето
стои „пръдъ извЪстна богата съ съдържания картина или
гледка, които то е виждало вече веднъжъ. Сега то абстрахи-
ра отъ другитъ части и насочва вниманието си (волно вни- *

мание) къмъ точно опрЪдЪлена часть. Тукъ инервацията на

мускулнитъ движения при вниманието се причинява не отъ
всички раздразнения, които ни дава картината, а от
пртздставата на наблюдаваната часть. Понататъкъ волята

държа вниманието дири съзнателни работи (каквито са ръ
“

ване задачи, рисуване, научване текстове на изустъ), при
които интересътъ е посрЪденъ, понеже приятностьта се

явява отъ резултата на работата (Вж. внимание и интересъ).

При извършване на извйзстна работа вниманието се съсртщо-
точава върху ония психични съдържания, които си. „необхо-

дими за постигане поставената цЪль на волята. а не тия, що
са дадени отъ механичната асоциация.

З. Отношение къмъ наметьта. Общеизвъстна истина е, че

. искането влияе твърдъ много на запомнюването.
Не е достатъчно да се дава или възбужда извЪстно психично

съдържание - человйзкъ трЪбва да има желание да го за-

помни. Тогава и вниманието става по-интензивно, а пъкъ и.

повторенията ставатъ по-често. Ако ученикътъ иска да науЧИ,
.

да запомни урока си добръ, той трЪбва да има воля и тър- .

пъние да внимава и повтаря. А за тази цЪль мотивитъ на

волята тръбна да бждатъ достатъчно силни. Мотивитъ при ;.

паметното учене са силни, когато заучваната материя е срУЪд- ,

ство “за постигане извЪстна цЪль. Когато човЪкъ е принуденъ 35

или иска да се запознае по-отблизо съ живота на единъ на- *

*родъ, той употрйзбява голЕмо старание за изучване езика Му.-

     

,  
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Аналогични си отношенията на волята и къмъ другитъ

душевни процеси. Волята усилва а со ц и а н и я т а и р е п р о-

д у к ц и я т а на психичнитъ съдържания, усъвършенствува
асимилацията, фантастичната и мисловата дЪйности. Абстрак-
цията, анализата, сравнението и синтезата ставатъ по-правилно
когато человЪкъ и си а, когато върши тия мислови работи съ
воля, отколкото когато това става безъ мотиви. Но почти цв-
лата връзка на волята съ другитв душевни явления (освЪнъ
чувствата) се свегкда въ нейнитъ отношения къмъ вниманието
слЪдователно, въ съзнателното и волно съсрЪдото-
чаване вниманието върху разнитъ душевни процеси.

д. Страсть.

Ако человйзкъ често удовлетворява желанието си да играе
на карти или друга игра, или ако той се повежда по-често
отъ приятноститъ на спиртнитъ питиета, у него се развива
силна привичка за удовлетворение на тЪзи чувства, които за-
почватъ все повече и повече да го безпокоятъ, като се по-
явяватъ въ съзнанието му по-често. Борба на мотиви при
такива силни привички обикновенно нЪма или, ако се явява,
надвива този, мотивъ който по-често е удовлетворяванъ. А
отъ честото удовлетворение мотивитъ (като чувства) се усил-
ватъ твърдъ много и почти единственни завладтзватъ цЪло-
купното съзнание и моторнитт, центрове. .

Такава воля, при която отъ честото удовле-
творение извчзстни силни чувства, като мотиви,
завладйзватъ цйзлокупното съзнание и насочватъ
двйствията винаги къмъ тйзхното удовлетворение
се нарича страсть. Страстьта се различава отъ привич-
ката главно по това, че при нея всйзкога има и то даже
твърдъ силни мотиви, когато при привичката, послЪднитъ
могатъ дазке да изчезнатъ, а дЪйствията ставатъ почти
слЪни, несъзнателни, но цЪлесХОДни. Страстниятъ ловецъ се

води отъ силенъ мотивъ -- приятность отъ убиване ди-
веча, когато по привичка човтъкъ може да си хапи ногтитъ
и пръдъ публично събрание, безъ да съзнава. Отъ волята въ
пълната смисъль на думата страстьта се различава главно
по това, че при нея липсва борба на мотиви или, ако я има,
тя е неравна и надвиватъ встъкога едни и същи мотиви.
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Страстниятъ пиенецъ знае, че чрфзмфрната употрдвба на спир-тни питиета му нанася голфма врфда; нартоиграчътъ знае
че стоенето по цфли часове въ задушнитф и нечисти кафе-
нета съ карти въ рмцъ му трови живота повсеминутно. тъ
се сфщатъ по нЪкога за това но немогатъ да се отказватъ
отъ мотивитсв си, отъ страстьта си, на която тъ ск роби

Страсть се образува при удовлетворене физични нузкди:
храна, питие (лакомство, пиянство), игри, танцуване и пр.
н въ такива случаи тя може да биде. причинена отъ тфлесно
првдразположение (разширенъ стомахъ, подвижно здраво твло,
физическа сила), както и при удовлетворене на умственни
интереси: четете научни книги, романи, поствщаване театри,
писане стихове, кражба, събиране богатство (скмперничество),
и пр. Страститв могатъ да доведатъ до лудость, ако тъ не
се обюздаватъ. тъ са безусловно врфдни. „,

Най-главнитъ причини за появяването на страстишв си: „5 „
честото удовлетворение на щенията, силното въображение,
физическа првдразнолошеность и външи условия, които завла-
дфватъ волята и я развиватъ едностранчиво. А отъ всичко
това слфдва, че, за да се противодфйствува на страститъ,
трфбва да се помни, че тъ се образуватъ толкова повече,
колкото по-слабъ е умственниятъ развой и по незакрфпнала во-
лята. Правилното всфстранно обучение и непрЪкалено едно-
странчиво удовлетворение на желанията е главно сргвдство за
борба противъ тфхъ.

е. Характеръ.

Всички хора. при своитф волеви дЪйности се рнководятъ
отъ мотиви, които за едни и скщи случаи не си еднакви при
всички, защото всфки гледа свЪта съ свои особни очила.
Най-сетнф и за единъ и скщъ человЪкъ мотивитъ се мгвнятъ,
а това зависи отъ настроението, отъ умственното съвършен-
ство, отъ силата на волята и пр. Примгвръ. Като се е во-
дилъ отъ принципа ада се казва встъкога истината» (мотивъ)
человфкъ е казалъ днесь изтината. Утръ неговитгв интереси
(мотивъ) го подтикватъ да излъже. Днесь виждаме този че-
ловфкъ да върши едно, утръ друго, тъкмо противното. И
въ двата случая той се е ркков0дилъ отъ мотиви, обаче тин-
мотиви са несъвмфстими, противоположни. Мотивитъ на волята

.»-
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въ разнитъ случаи могатъ да бидатъ главно отъ областьта
па хубавото, истинното, полезното и доброто.
ВсЪка отъ тия четири области се явява въ по двъ противо-
положности: хубаво и грозо, истинско и невЪрно
полезното и врйздното, добро и зло.

Понятията за хубавото, вярното и доброто се развиватъ
у дЪтето тепърва отъ житейския опитъ. Но и слЪдъ като се
образуватъ тъгзи понятия, единство въ мотивитъ на волята
може да липсва, т. е. веднъжъ волята се пониква отъ ху-
бавото, другъ пжть отъ грозното (понеже грозното не е оце-
нено съ схщитъ естетични схждения), веднъжъ тя се рядко-
воци отъ алтруистични съображения, другъ пнть отъ егои-
стични и пр. При правилното и успЪшно възпитание, волята
може да се направи постоянна въ избора на свойтъ мотиви.
ЧеловЪкъ може да се упражни встъкога и при всички обсто-
ятелства да познава и правилно да оцЪнява, да иска и да
извършва само хубавото, вЪрното, полезното и доброто и
всйзвога да избЪгва грозното, невЪрното, врЪдното и злото.

Постоянството на волята, на която при всички
обстоятелствата и всЪкога рхкбводящитъ мо-
тиви са приятности отъ хубавото, вЪрното п0-.
лезното и доброто, се нарича характеръ. Отъ това
и непостоянството на волята въ избора на мотиви се казва
6 е 3 х а р а в т е р и 0 с т ъ. СпорГЪдъ четиретъхъ области на мо-
тивитъ имаме и четире страни на характера : е с т е т и ч и а,
интелектуална, утилитарна и правственна, които
си нееднавво развити у всички хора. 0 б р а 3 у в а н е н а х а-
равтера въ неговитъ четире форми е главната
цЪль на възпитанието.

Образуването на характера прЪдполага достатъченъ ум-
ственъ развой и съзнателенъ запасъ. Оттукъ слЪдва, че
той е по- послЪшна степень на възпитанието. Дтщата немо-
гатъ да иматъ характеръ прЪди всичко затова, защото
тъ не познаватъ полезното, вЪрното, доброто и пр. и нЪматъ
достатъчно житЪйсва опитность. Най-главното срЪдство
за образуване характерность - твърдость и постоянство
на волята - си. упражнението и привичката. СлЪдъ
тЪхъ Идатъ естетични, интелектуални, утилитарни и нрав-
ственни схждения, послЪдвани отъ волеви рЪшения и
изпълнения. Схжденията спомагатъ да се познава хубавото,
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полезното и пр., чрйззъ изпълненията пъкъ ще се създадътъ.
естетични, утилитарни и пр. привички. Единъ простъ примЪръ.
ще ни разясни образуването една страна (утилитарната) на.

характера. Иванчо пилъ изморенъ студена вода и боледувалъ.
отъ това. Другъ пжть челъ пролължително врЪме на ламба->
заболели го очи. Тая и други ПОДобни случаи Иванчо при-
живълъ самъ и то по-нЪколко панти и почналъ да се пази.
Ако слЪдъ това волята се подчинява всйкога на мотивитъ за.
полезното и се избъшва врЪдното (разбира се въ врата на по-
златото), ние говоримъ за утилитарна страна на характера.

ж. Учения за свободата на волята. ,
“Азъ искамъ така», ((това е моята воля», си разни

изрази на едно и сжщо съдържание. Тия изрази прЪдпола-
гатъ и противоположното, че человЪкъ може и да не иска.
това или онова. Може ли человЪкъ да иска всичко т. е. не-
говитъ искания да са изложени на случайностьта, или тъ
сж прЪдопрЪдЪлени, подчинени на извлвстни причини? Сво-
бодна ли е волята или не?

За свобОДата на волята има главно двъ учения: инде-
терминизъмъ и детерминизъмъ.

1.11ндетермииизъмъ. (Отъ лат. „бегецп1паге“=опрЪДЪ-
лямъ, индетерминизъмъ - учение за непрЪдопрЪдЪленостьта,
безпричинностьта на волята). Споредъ това учение волята е

св060дна и человйзкъ може да иска свободно, непринудено.
Разбира се тази свобода не се простира до безкрайность -
человйзкъ не може да иска да се хвърли, напр., изъ прозо-
реца, защото ще се убие. Волята се направлява отъ мотиви,
а пъкъ отъ два мотива человвкъ може да направи свобуденъ
изборъ. Той може да пртздпочете разходката по полето или
по височината, да извърши добро или зло, полезно или врЪдно
другиму и пр. И най-сетят. споредъ това учение отговор-
ностьта на човЪка прЪдъ обществото (нравственна отго-
ворность), прЪдъ нар0да (“гражданска отговорность), пргъдЪ
законитъ и пр. почива единственно на свободата на волята.
Ако чековЪкъ не бЪше свободенъ да прЪдпочита доброто,
той не» щъше да биде отговоренъ прЪдъ нравственния за-
конъ. Също така и гразкданскитъ съдилища щЪха да оста-
натъ безъ подсждими - пъзмаше, кого да сндятъ, ако се дО- 
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пусне, че волята не е сво60дна. Учението, че волята е сво-
бодна, не допуща закопомЪрность въ волевитъ дйзйствия и,
с.гвдователно, признава мотивитъ не като всйзсилни мотиви,
а като такива., които само спомагатъ за самоопрЪдЪлението
на волята. Закономърностьта въ природата неможе да се

прилага и за душевнитъ явления. Мотивитъ на волята се

различаватъ твърдъ много отъ механичнитъ природни при-
чини. Природнитъ сили са; пепрйзклонни, а мотивитъ сж.

мЪпливи. Причинитъ въ природнитъ закони са равни на по-
ствдицитъ. За волята това равенство неможе да се приложи.
Резултатътъ отъ прироцнитъ сили е еквивалентенъ на много
заедно дЪйствуващи сили, когато при съдъйствието на но-
вече мотиви побтзгкдава само единъ. Съ една дума мотивитгв
немогатъ да се сравняватъ съ природнитъ сили-волята е

свободна.
2. Детермииизъмъ. Споредъ това учение волята не е сво-

бодна, а се прЪдопрЪдгХзля отъ точно опрЪдвлени мотиви. И
тукъ, както и по-горъ има крайни и по-умЪрени твърдйния.
Едни учени считатъ волята за съвършенно несвободна, други
считатъ за свобода избора на мотивъ-волевото рвшение. Общо
у всички е, че всички душевни явления ставатъ по-извъстни
закони, а слъдователно“ и. волята. Причини на усгвщанията
св раздразненията, на асоциацията - едноврйзменно прискт-
ствие на душевнитъ процеси въ съзнанието, а причинитъ на
волята си мотивитъ или интереса (чувствата). Да изхвърляне
причинностьта изъ психологията, значи да вършимъ една
опасна игра, като даваме по-голйзмъ просторъ на фаталностьта
и случайноститъ. Ако изхвърлимъ причинностьта ние се от-
казваие въобще отъ изяснение на душевнитъ процеси - из-
дирване причинитъ на слйздствията. ,

Ако сравнимъ тЪзи двъ учения, ние трйзбва да дадемъ
по-голЪмо право на умтърения детерминизъмъ. Всички чо-
вЪшки дйзла и рЪшения се причиняватъ отвънъ. Когато чо-
втлпкитъ дйзла см рефлекси или инстинкки ние намираме
тлвхнитъ причини въ раздразненията, усйзщанията, перцептитгв
или единичнитъ прЪдстави. Ако пъкъ дЪлата сж съзнателни,
волеви, тЪхнитъ причини са по-сложни: повече прЪдстави
съ чувства и снгкдения. Първитъ причини са моментални,
перцептивни, когато вторитъ си само репр0дуктивни. Во-
лята е рефлексъ, нервното възбушдение на кой-
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то минава не прГЪзъ гръб. м.озъкъ или кореня, а
прЪзъ главния мозъкъ. Тя се отличава отъ рефлексаи
инстинкта още по това, че отнема повече врЪме. При во-
лята прЪдишни раздразнения дЪйствуватъ сега като мотиви.
И въ двата случая движението се прЪдава отвънъ на нер-
вната система, бави се тамъ малко или много и излиза въ
видъ на мускулно движение, чрйззъ рефлексъ, инстинктъ или
воля. Най-сетнъ и изборътъ на мотивъ не е ни-
каква свобОДа, понеже ние все пакъ избирамепо-силния мотивъ. Освънъ това не е вЪрно, че съ де-
терминизъма падала нравственната, както и гражданската от-
говорносвь прЪдъ обществото и сждилищата и „че въ такъвъ
случаи възмЪздието и наказанията били излишни. Напротивъ
наказанията и наградитъ, които обществото и законитъ на-
лагатъ пръдполагатъ именно детерминизъмъ и идатъ въ ка-
чеството си на мотиви да управляватъ волята за напрЪдъ.
Наказанията и наградитъ не са мъсть или милостиня, а си
мотиви за бждещата волева дйзйность, срЪдства за попра-
вление.

Най-сетнъ детерминизмълъ не само че не е

противенъ и не изключва нравственностьта, а
е нейната истинска основа. Ако человЪкъ се отказва
отъ моментни блага и се грижи за благото на другитъ, той
избира по-силния мотивъ, той разбира интереситъ си. А пъкъ
благото на други, алтруизъмътъ е станалъ за него силенъ мо-
тивъ едва чрЪзъ възпитанието, чрЪзъ умственото и нравстве-
ното съвършенство, и усилването на характера. Малкото не-
възпитано още дтвте не може да има тази “свобода» да дай-
ствува алтруистично и ако го накараме, ние му даваме мо-
тивъ. Безъ детерминизъмъ не е мислимо възпитание на воля-
та, чрезъ него и съ силата на упражнението ние замЪстяме
егоистичнитъ мотиви постепенно съ алтруистични, до като
най-сетнъ истински възпитаниятъ человЪкъ дири„„своето его-
истично щастие въ щастие на цЪлото: личниятъ егоизмъ се
замЪня съ социалния, благОто на цълото като мотивъ на во-
лята, замЪня личнитъ интереси, защото човЪшкото съзнание
(става часть отъ съзнанието на цЪлото (сЪмейството, народа,
обществото).
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3. ИзслЪдване на волята.

Изслтъдването на волята, както и на другитъ душевни
процеси, става съ помощьта на наблюдението и опита. И
тукъ опитътъ ни дава прътгледни и най-вЪрни резултати. Из-
слйздването и наблюдението трйзбва да се отнасятъ до 1) ка-.
чеството на мотивитъ, които най-често подтикватъ къмъ
дъйность, 2) рЪшителностьта или колебанията при
волевитъ посткпки, 3) връзката между рЪшенията и
изпълненията, 4) отдалечение на крайната цЪль (изпъл-г
неиието) отъ момента на рЪщението и 5) развоя на при-.-
вичкитъ.

Въ основата на тия изслбздвания лежи опитътъ съ реакч
ционното врЪме - измйзрване врйзмето отъ устащането до
момента на приготвено отъ по-рано мускулно движение, или
вртзмето отъ появата на мотива до изпълнението. За
реакционнитъ опити има специални, апарати, приспособени
като часовника да отбЪлЪзватъ кръчмето съ стрЪлки (вж. Връз-
ме на усЪщането). Стрълкитъ на апарата тръгватъ заедно съ
усВЩането, а се спиратъ, когато стане изпълнението. При-
мЪръ съ слуха. Когато електрическиятъ токъ се съедини
стрЪлкитъ почватъ да се въртятъ произвежда се слухово раз-
дразнение (траква се), на което опитното лице ще отговори
съ написване телеграфно ключе, което прйкъсва тока, стртЗЛч
китъ спиратъ вслЪдствие на това и показватъ изтЪклото връ-
ме. По този начинъ може да се измйзри сЪтивната реч
акция, когато опитното лице внимава на усЪщането, или
мускулната, кога вниманието е насочено на изпълнението.
Първата трае сръдно ОДП-0,290 секуНДи. а втората -
О,120-О,190 секунди. И, двЪтъ реакции са прости, защото
си резултатъ отъ усЪщания.

Реакцията се усложнява, когато се вмъкне избора на
мотивъ. ПримЪръ. Уговарва се опитното лице да натиска те-
леграфното клонче, когато му покажемъ зелената, а не жел-
тата или червената. А при това може да биде показано вота-
ка отъ тритъ бои. Когато опитното лице види боята, рЪщава,
тая ли е уговорената и реакционното врйзме се увеличава.
Реакционното врйзме се увеличава още и съ уговорени асо-
циации. ПримЪръ. Показва се една отъ двъ бои: червена и
синя. Реагентътъ ще отговори на червената съ показалеца, а 

;!
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на синята съ срЪдния пръстъ. И тукъ припомнюването тази
асоциация забавя изпълнението.

Съ реакционнитъ опити може да се изслдБДва пртзмина-
ването на волевото изпълнение въ автоматично, рефлективно,
когато чръзъ упражнения опитното лице достига до тамъ, че

реагира на раздразнението, прЪди да е усЪтно. Тукъ раз-
дразнението е възбудило моторнитъ цтштрове въ кореня,
пртзди да е достигнало възбуждението до сЪтивнитъ центрове,

Главното значение на реакционното врЪме се състои въ
слъздньото. То спомага правди всичко да се измЪрва траенето
на душевнитъ процеси. А това става, когато отъ сложнитъ
реакции се извади връзмето на простата, която обхваща въ
себе чисто физиологичнитъ процеси: впечатлението и мускул-
ното движение. Осввнъ това реакционното врйзме ни дава
общъ погледъ на умствения развой на човЪка. Знае се отъ
опити, че у дЪцата то е по-голЪмо отъ онова у възрастнитъ,
у простия по-голЪмо отъ онова на по-интелигентния. Въ това
отношение и момчетата стоятъ подобръ (иматъ по-малко
реакц. врвме) отъ своитъ връстници - момичетата. Ако
простъ селенинъ тръгне по шумна улица на мночолюденъ
градъ, той ще се блъска о минувачитъ, защото връзмето отъ

виждането имъ до отбиването е много.
Реакционнитв опити могатъ да сеправятъ само въ пси-

хологични лаборатории, но не и отъ учителя практикъ. За

практика са достхпни другитъ п0-ваЖнн изслЪдвания.
1.11зслЪдване на мотивитъ. За учительтъ е отъ голЪма

важность да знае, отъ какви мотиви се водятъ неговитъ дГЪца

при разни волеви дЪйности. За тази цЪьь, той върши на-
блюдения на дътскитъ постнпки и си отбЪлЪзва въ инди-
видуалнитв списъци (за които ще говоримъ по-послйз) моти-
витъ отъ показанията на дЪцата и, както са схванати обек-
тивно главно въ четиретйзхъ категории: Отъ списъцитъ ще
се ВИДИ, кои отъ тия четире цЪли прислЪдва по-вече дЪтето
и кои най-малко. Тогава учительтъ ще знае, въ какво на-

правление ще тръбва да усилва възпитанието.
Опитното изслйздване-на мотивитъ става за малкитъ дъ-

ва, като имъ се разказватъ случаи съ съотвЪтно съдържание
п.се записватъ отговоригъ имъ. По възрастнитъ записватъ

сами.-своитъ отговори въ лисчета. Примувръ. “Какви дрехи
искашъ да имашъ: хубави ли, съ които щети е малко студено 
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или прости но топли? И ако можешъ, какви би си
направилъ?» (естетична и утилитарна воля). ((Искашъ ли да
знаешъ, какъ се прави сиренето и ако искашъ защо: за да
си направишъ и ти, или само така - да знаешъ?» (инте-
лектуална и утилитарна воля). “Защо искашъ да знаешъ,
какъ става градушка: само за себе ли, или за да разкажешъ
на ония, които не знаятъ ?» (интелектуална и нравствена воля).

Мотивитъ се изслЪдватъ и на практика, когато на да-
цата се даде случай да ги проявятъ. Ако, напр., при ркчната
работа се даде възможность на учещитъ се да си направи,
всики каквото иска и да подарява или не изработката си,
ще видимъ, че един ще направятъ потръбни нЪща, други-- само хубави но непотрЪбни. Едни ще ги даватъ за обща
или на биднитъ полза, други - не.

ОсвЪнъ горнитъ срЪдства мотивитв се изслйздватъ и
като се изслйздватъ идеалитъ. За тази цилв се изслЪдватъ
идеалитъ по личности и по качество, т. е. като кого
искашъ да станешъ и какъвъ искашъ да станешъ и защо?
”Отговоритъ за личности се раздвлятъ въ категории, къмъ
които принадлежатъ: религиозни личности (религ. воля), ис-
торически (патриоти), художници (естет. воля), изиамЪрвачи,
естествоизпитатели и др. учени (интелек. воля), оратори,
учители, добрОДГЪтели и др. (нравствена воля). Отъ каче-
ствата се изслтздватъ слувдниттЗ: послушенъ, милостивъ, не-
виненъ, справедливъ, услужливъ и пр. (нрав. воля), праве-
денъ (религ. воля), ученъ (интелек. воля), здравъ и охоленъ
(егоист. и утилит. воля), да пЪе, свири или хубаво да ри-
сува (естетич. воля) и пр.

2. Изслъдване колебанията на волята. Тукъ се изслъДва,
врГЕмето, призъ което трае изборът: на мотиви-скоро ли се

рвшава дЪтето за извЪстна постипка или се колебае много.
За тази цЪль се задаватъ на дъната по отдЪлно или общо по
два мотива изъ интереситъ на съотвЪтната възрасть и се опраз-
дъля врЪмето на колебанието. Примувръ: “Помисли си и от-
говори каква игра искашъ да играешъ»: ((на топъ», или
((на роби»? Освйзнъ тия и други опитни изслйздвания учи-
тельтъ трЪбва да забЪлЪзва при обучението всички случаи
на двоумение придъ мотивитъ и да си ги вписва подиръ часа
въ индивидуалнитъ списъци подъ графитъ за волята.

3. ИзолЪдваке твърдостьта на волята. Тукъ изслйздовательтъ
си поставя за циль да види, до колко учещиятъ се изпъл-
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нява веднъжъ взетитъ рЪшения, понеже се знае, че слЪдъ
избора на мотивъ, може да се яви другъ по-силенъ, който
измйзнява рЪшението. ОсвЪнъ това, както вишЪхме, изпълне--
нието не настъпва и поради липса на упражнение. Изпълш
нението на рЪшенията учительтъ наблюдава при обикновен-
нитъ училищни работи (съвъти, заповЪди, домашни работи),
при игритъ и пр Твърдостьта на волята се изслтцва опитио
главно при техническитв прЪдмети. НерЪшителното дЪте се- .

познава прГЪди всичко при най-простия случай, че неможе 1

баричка да прЪскочи, която то може даже да прЪкрачи. При:
гимнастическитъ упражнения дъцата се каратъ да проявяватъ.
похвати и извършватъ движения, при които може да се яви
колебанието. За тия движения джцата ръшаватъ прГЪдвари-
телно, а послв ги изпълняватъ. Волята е по-слаба, когато
изпълнението не става. Опититъ могатъ да се направятъ и
съ ржчната работа, писане, рисуване, рЪшаване задачи (дали
ученика довършва задачитъ или не) и пр.

4. отдалечение на цЪльта. Знае се отъ практика, че про-
стиятъ мисли само ((за днесь», когато по-умниятъ мисли и
((за утръ», т. е. неговитв идеали сж по-отдалечени въ би-
дещето. Скщото е и по отношение на възрастьта: дъната.
мислятъ за сега, за момента, а възрастнитъ за послъ. АкО“
влизаме но възрастьта на долу ще дойдемъ до степень, ко-
гато цльльта на дътската воля се толкова приближава до из-
пълнението, щото воля въобще не сжществува: волята идва.
до своя произхоцъ - инстинктитъ, при които мотивитъ сж
моментнитъ, сътивнитъ чувства.

Независимо отъ всичко това все пакъ учительтъ трЪбва
да знае, до колко Идеалитъ на дадена възрасть се ощале-
чаватъ отъ момента на тЪхното проявяване въ съзнанието.
ПримгВръ: Единъ ученикъ си туря за цвлъ да нарисува кар-
тина, или да изработи моделъ, който ще му отнеме 2 МЪ-
сеца, когато другъ нЪма такова търптзние и работи МОДели,
които той" свършва за по 2-3 дни. Опитно учительтъ може
да изслЪдва отдалечението на цЪлъта, като задава работи
(домашни, ржчни задачи и пр.) по прЪдначертанъ планъ и
слбзди за изпълнението имъ. По-голъмото търпйние и по-7

далечната цЪль си качества на по-голтзма развитость и съ-
вършенство на волята. Добри резултати за тази цЪль ни да- .

ватъ и опититъ съ идеалитъ на дЪцата. “

, .: 
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5. ИзолЪдваие развоя иаапривичкитЪ. Видъхте, че ПРИВИЧ-

китв си съкратяване връмето на волята до минимумъ, въ
които мотивитв и рЪшенията изчезватъ. Понеже възпита-
нието си поставя за циль чрЪзъ упражнение да образува въ
двцата естетични, полезни, морални и пр. привички, за въз-
питателя е вагкно да знае, какъ върви този развой и до
колко се постига цвльта. И тукъ на първо Шасто идатъ
наблюденията, както и свЪденията, които учительтъ ще съ-
бере отъ самитъ дувца. Двцата привикватъ или не да си рЪ-
ятатъ ноггитъ, да си донасятъ въ опрЪдЪлени дни книги,
п.точи, тетрадки, да идатъ въ опрЪдЪлено врвме сутринь въ
училище, да си ръптаватъ всЪкога домашнитъ задачи, да се
придържатъ о училищния редъ (да затварятъ вратитъ, да
влизатъ, когато бие звънецътъ и пр.), да слсЪдятъ обучението-
(вдигане и сваляне дъскитъ на чиноветъ и пр.). Учителътъ
трЪбва да знае, до колко са развити всички тия привички
у встЗко дГЪте. Той си забйзлйззва връзмето, когато е далъ на.
дъната новъ материялъ за дтнтската воля и носят; слЪди съ-
вършенството на привичката въ зависимость отъ числото на
упражненията. Примтвръ: Показва правилно държане на не-
рото и слъзди за усвояването на тази привичка. Показва
едно гимнастическо упражнение, гледа колко повторения си
неизбъзкни за усвояването му и какъ върви носят) забравя-
нето му.

и. Възпитанието на волята.

Волята има основно значение за индивидуалния и общъ
развой на човйзка. Всичко, което въздййствува на човЪка от-
вънъ, се проявява пакъ въ външния свЪтъ чрЪзъ волята или
нейнитъ елементи. Най-отличителната черта на човЪка е во-
лята, и на нея чрЪзъ възпитанието тръбна да се обърне
твърди голЪмо внимание. Тя може да се възпитава, понеже
се състои отъ съставки, които се постоянно мънятъ.

Еакъ тртЪбва да се постипва при възпитанието, за да
се образува у дтнцата силна, постоянна и твърда воля за по-
стигане хубавото, полезното, доброто и истинното?

За тази цвль трибва да се зиаятъ слЪднитъ точки:
1. У дъвтската възрасть сиществуватъ само спонтанни, ре-

флексни и и-нстииктивни движения, отъ които се развива во-
Д-ръ П. Цоневъ. - Педагогическа психология. 15
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лята. Въ началото на развоя на дЪтската воля, м 0 т и в и т а
и цйзльта сж твърдъ близки до настоящето. Слъ-
дователно неестественно ще баде, ако изискваме прЪдвръ-
менно отъ дъната да си поставятъ и постигатъ далечни цЪли.
ПримЪръ. За дтЗца отъ първигъ отдЪления не могатъ да се
даватъ даже домашни упражнения, защото тъ сж далечни
швли за тЪхъ. На по-възрастнитъ ученици можемъ вече да
поставяме цикли и за по-далечно бждеще.

2. Дъната триябва да разбиратъ всичко, що
искаме тъ да вършатъ. Макаръ това разбиране и да не
може да бжде право, то трЪбва да е споредъ дътското схва-
щане. Ето защо възпитательтъ тръбва въ всички случаи да
разяснява желанитъ посткпки на дЪцата, като изтъква тъх-
ната необх0димость, за да могатъ тъ да си прЪдставятъ до-
бритъ или лоши послйздици отъ това.

3. ДЪцата вършатъ винаги това що имъ се
харесва, а избЪгватъ онова, що не възбужда
т в Х н и я и н т е р е с ъ. На дфтската воля трЪбва да се даватъ
отначало е д и н и ч В и м 0 т и в и, които по-послъ ще се за-
Мзнятъ съ размишление и оцънка на доброто, хубавото, по-
лезното и пр.

4. Главното срйздство за възпитание на ин-
”

”дИВИДуалната воля е общата воля: другаритъ, класа, дружеството, народа, обществото, на които человЪкъ принад-
лежи. Учительтъ трябва да използува тйззи срЪдства, особенно
другарската сръда, която дтЗйствува на единичната воля вну-
шително. Примйзръ. Ако всички дфца отъ отдълението почнатъ
да излизатъ изъ отдсЪлението, Иванчо ще излйззе безъ да мисли
даже, или безъ да знае нЪкакви причини. Отговорностьта и

длъжностьта не трябва да се извежда отъ моралната природа на
човЪка, а отъ взаимнитъ отношения на единичната и обща воля.

5. ЦЪль на волевото възпитание е образуването не само“
на нравственъ характеръ; волята тръбва да се развие
въ хубавото, полезното, доброто и приятното.

За тази цъ.ль учительтъ-възпитатель трйзбва да си служи
освЪнъ съ отдЪлнитъ поучения, още и съ учебниттз прЪдмети.

6. Най-главното срЪдство за образуване волята си
у п р а ж н е н и я т а. Въ това отношение отдЪлнитъ учебни
пртздмети ни даватъ достатъчно материалъ. Дтщата трйзбва да

привикватъ да извършватъ всЪкога своитъ рЪшения, като се

упражняватъ въ това по-често.
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7. Особенно г0дни за упражнения на волята си тлвхни-

ческитъ учебни прЪдмети. Честитъ гимнастически уп-
ражнения, извършвани безъ колебание, рисуването, ржчната
работа и пр. усилватъ твърдъ много волята.

8. Учительтъ трЪбва да свързва всЪкога во-
леви тъ рувшения съ изпълненията. Никога не трЪбва
да се оставятъ дъната да не довършватъ своитъ училищни
работи, защото това е най-голймата прйзчка на волевия раз-
вой. По-добръ цйзлитъ, които се възлигатъ на дъната да бм-
датъ съвършенно близки, както и постигнатото имъ лесно,
отколкото да оставатъ непостигнати. ,.

Преди всичко, нека разгледаме, какъ се заражда воля-
та у дЪтето. Повечето животни могатъ съ раждането си да
произвеждатъ досга много инстиктивни или прости волеви дви-
жения. ДЪтето може да произвежда веднага слЪдъ ражда-
нето си такива движения по-малко. Съ появяването, обаче,
на внимателната способность, дЪтето почва да се съсрЪдото-
чава съ ухото и окото си повече върху външнитъ раздраз-
нения и да реагира на тЪхъ съ прости волеви или нагонни
движения.. То придружава съ погледа си движещи се прЪд-
мети или се вслушва въ звукове. По-късно дъвтето почва да
произвежда разни цЪлесходни движения съ ржцъ и крака,
които то често повтаря. Тия движения послвдватъ разни
чувства и афекти и почватъ да се диференциратъ споредъ
тйзхъ. Изразнитъ движения се прйзобръщатъ наскоро съ изо-
стрюването на вниманието въ искани, волеви, когато дъ-
тето почне да узнава, че то не само изпитва чувствата, но
че може да иска да ги проявинавънъ. Първитъ движения,
които безспорно се прЪдхождатъ отъ мотивъ, сж посЪга-
нията и хващанията, които се явяватъ къмъ 13-15
седмица. Въ тЪзи движения се съзира мотивъ, рлвшение и из-
вълнение и затова могатъ да се нарекатъ прости волеви процеси.

Скоро слЪдъ това се явяватъ разнитт. п0дражателни дви-
жения: подаване на ржцЪтъ, издаване звукове, набрьчкване
челото и пр. Еъмъ началото на втората половина отъ пър-
вата година почватъ да се явяватъ по-сложни волеви
движения, причинявани отъ още смътни рЪшения или пъкъ
произволни въздържания отъ дйзйствия.

Въ това врйзме и по-късно, къмъ послтзднята третина
на първата г0дина, се явява ходенето, което упражнява
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голЪмо влияние върху волята, понеже ходенето къмъ оп.:йздгь-
лени цъли дава често поводъ за борба между мотиви. Обаче
въ самото ходене взематъ участие 0свЪнъ волята и още много
наслЪдЪни способности.

5. 26. Говоръ.
а. Сжщина.

Говорътъ е главното срЪдство, съ което хората изказ-
ватъ мислитъ и чувствуванията си единъ другиму. А споредъ
това той спомага твърдт, много за умственното развитие. Но
какво къщо е говорътъ? Въ своята скщина, като средство
за съобщение, той не е нищо друго освЪнъ физиологична
проява на душевни процеси, както мимикитъ, жестоветъ идр.
движения. Ние узнаваме мислитъ и чувствуванията на дру-
гитъ единственно чрЪзъ тЪхнитъ прояви-напрово въ съзна-
нието на другъ човйзкъ неможе никой да надникне. Говорътъ
както и другитв съобщителни движения, се основава на пси-.
хофизичния паралелизъмъ: че всички психични процеси се

придружаватъ отъ опрЪДълени твлесни измазненифтфизиоло-
гичнитъ или мимични движения се асоцииратъ съ прЪживЪ-
ваното въ момента душевно явление и го репр0дуциратъ, ко-
гато се появятъ въ съзнанието. Така, напримЪръ, по израза
на лицето ние можемъ да познаемъ, да ли човЪкъ е радостенъ
или печаленъ, уплашенъ или сърдитъ и пр. Съ мимичнитъ
изрази не могатъ напълно да се съобщаватъ мислитъ, понеже
тъ са твърди малко и не прЪдставляватъ голЪма разнообраз-
ность. Мислитв се изказватъ по-лесно съ звукове, каквито
съ помощьта на езиковитъ органи (гласнитъ връзки, устнитъ,
езика, зжбитъ, устнитъ и пр.) могатъ да се произведатъ твърдт»
много. Звуковетъ се съчетаватъ въ срички и думи, които се
асоцииратъ съдпсихичнитъ съдържания и ги издаватъ (репрог
дуциратъ, отгатватъ). Думитъ като асоциоционни бъ-
лЪзина психични съдържания, образуватъ говора.
Звукове издаватъ и животнитъ за съобщение по между СИ,

но тъ не могатъ да ги съчетаватъ въ думи. Въ това именно
се състои едно отъ най-голЪмитъ, прЪвъзходства на човЪка

надъ животнитъ. Враната-пазачь съобщава на орляка празд-
стоещата опасность само се аги», кучето лае, овцата приха
и, тропа съ краката си и пр., но нито едно отъ тия животни
не отива по-далечь въ образуването срЪдството за съобщение.,
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б. Произходъ на говора при дЪтето.=

Отъ начало дЪтето не разбира никакъвъ говоръ на въз-

растнитъ и напраздни са всички бъбрания, които бабичкитв
и бавачкитъ произнасятъ надъ дъзтската люлка. Думитъ на

възрастнитъ са прости слухови раздразнения и то не се до-
съаща ни най-малко, че Хората свързватъ съ тЪхъ психични
съдържания. Дъната усвояватъ говора на своята срйзда главно

чрвзъ подражание. Но прЪди да могатъ да подражаватъ, тъ

изговарятъ спонтанно сами разни звукове и срички, каквито
ска: б, 6, 6, б, 8, в, ва, ма-ма, да-да, на-на и пр. Ако въ
тази дГЪтска възрасть (къмъ 2 мъсецъ), майката канерва на
дувтето изговарянитъ отъ него звукове, то не може да ги пов-

тори. То изговаря звукове безъ да ще, спонтанно п0дъ на-
пора” на набраната въ моторнитъ мозъчни центрове енергия.
,Гвтето на тази възрасть играе съ езиковитъ си органи,
което има за резултатъ тяхното упражнение.

Едва въ началото на втората година, когато въ психич-
ния си развой е достатъчно напрвднало, дЪтето почва да

усвоява говора на възрастния чрвзъ подражание. Физиоло-
гично тази степень на езиковия развой у длвтето се характе-
ризира съ разработването и функционирането на асоциа-
ционнитъ връзки между слуховия и езикомоторния центрове.
Когато се намира въ перИОДа на спонтанното бъбрене,
то не може да подражава затова, защото слуховитъ усв-

.щания отъ канерването на майката не могатъ да прЪми-
натъ въ езикомоторнитъ центрове и да възбудятъ езиковия

му апаратъ (ада развържатъ езика»). И затова дЪтскитъ
звукове (бъбрания) нйзматъ нищо общо съ ония, които чува
отъ възрастнитъ.

Активниятъ говоръ у дЪтето почва нормално въ втората
тедина съ п0дражанпето. ДЪтето подражава на възраст-
нитъ въ мимикитъ и звуковитъ, както и на животнитъ. Поводъ
за това ПОДражание даватъ обикновенно сами възрастнитъ,
като нап0добяватъ неговитъ спонтанни звукове (примйзръ
имаща» за майка, ((на-па», за баща и пр.). Най-главна
роль при заучване на говора отъ дЪцата играе звукопод-
ражанието (ономатопоетика). ДЪцата подражаватъ всички
звукове, които чуватъ отъ хората, животнитъ, машинитв и

пр. Като се асоцииратъ звуковетъ съ тЪхния
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причинитель, тъ ставатъ неговъ звуковъ бъ-
лйзгъ и дтътето си спомня за съдържание всйзкога, когато чуе
тия звукове. Също така видътъ на причинительтъ репр0дун-
цира звуковетъ и дфтето ги изговаря. Примдвръ: малкото дЪте
вика на кучето ((вау-вау», на котката, кмау», на часовника
((тиктикъ» и пр. По ПОДобие на това п0дражание, то напо-
добява и чутитъ отъ възрастния думи, изговорени заедно съ
пръдставянето на нъкой нагледъ, чието име (бЪлЪгъ) са тъ.
Оттукъ нататъкъ за усвояването на говора се изисква съз-
даване на постоянни асоциации между думи и психични съдър-
жания. (Новъ-самото животно, името на водата и самата
вода и пр.

в. Развой на говора.
По-нататъшниятъ развой на говора се явява главно въ

двъ измфнения: измйзнение на външната звуковата
форма и измйзнение на внтрфшната форма или съ-
държанието. Измфнението на звуковата форма се обуславя
отъ физиологичнитъ прЪдразположения на езиковия апаратъ
и тъхнитъ измЪнения. ОсвЪнъ това тя се измЪнява отчасть
и по чисти психични причини отъ упражнението, привичката
и пр. ВслЪдствие на упражнението человфзкъ артикулира по-
скоро и по-лесно. При това приликата на нфкои думи (асо-
циация) влияе за измфнение на тЪхната форма.

И вжтрфшната форма, съдържанието на думата, се из-
мфнява съ течение на врЪмето. Асоцияцията между думата и
прЪдставата, която се означава съ нея, се измЪнява подъ
влиянието на други пръздстави, които се вмъкватъ подъ бу-
лото на скщата дума. Първоначалната връзка, която сжще-
ствува между думата и съдържанието изчезва съвършенно и
думата става само единъ външенъ бъ.чЪгъ на означената
прфдстава. Думитъ изгубватъ всЪко свое конкретно значение
и когато ги произнасяме, ние не си прЪдставяме тфхното съ-
държание. По този начинъ произходи абстрактното мис-
лен е, което е послЪдица отъ развоя на външната езикова
форма. Така се означаватъ и понятията, които ние не си
прЪдставляваме, когато ги употрЪбяваме въ говора си. Външ-
ната форма на езика, думитъ, могатъ да се уподобятъ на
кожата „на растещитъ буби. Когато бубата нарасте, тя съ-
блича кожата си и си образува друга. Умствениятъ раз-
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вой прЪдизвиква увеличаването на ртЪчника (думитйз), както и
увеличението на думитъ влече съ себе увеличението на съз-
нателния запасъ.

1. Поява на думитъ. Въ какъвъ редъ усвоява дГЪтето ду-
митъ. Безъ съмнЪние, ако ние разбираме истинското значение,
на дЪтскитъ думи, ще можемъ отъ тъхъ да заключаваме за

умственния развой. Доказано е отъ наблюдения, че дъната
усвояватъ по-рано имена на явления (глаголи) и по-късно
имена на къща (сжществителни). Това се изяснява отъ об-„
стоятелството, че явленията обръщатъ повече вниманието и?
дЪцата, отколкото неподвижнитъ нйзща. Обикновенно дЪцата
владЪятъ повече сжществителни, но тъ употрйзбяватъ много
повече малкото глаголи, съ които разполагатъ, отколкото сж-
Ществителнитъ имена. Даже често дЪтскитъ сжществителни
означававъ дЪйствията на даденитъ нЪща. Заедно съ сжще-
ствителнитъ имена дГЪцата усвояватъ и мъстоименията и то
по-рано притежателнитъ и личнитъ, съ които се изразява
дЪтскиятъ егоизмъ. Най-късно се явяватъ сжюзитъ, прЪдло-
зитъ и нарЪчията. Въ късното появяване на прилагателнитъ
имена намираме доказателство за обстоятелството, че анали-
зата на нйзщата за усвояванд на тЪхнитъ качества и съставки
е твърдъ късно явление въ дтзтския езиковъ развой и че об-
стойната наблюдателность се развива късно.

2. Развой на изреченията. Първитъ изречения, които дъ-
цата употръбяватъ, се състоятъ почти отъ една дума или
даже звукове, съ които тт, изказватъ своитъ чувства и же-
лания. Така напр., ако дЪтето каже: “мама, папу» то ни
най-малко не иска да констатира наличностьта на хлйзба, а
изказва своето отношение къмъ него, нуждата си.. Сжщо така
((толъ» може да значи: “Искаш да седна на стола», (да е
моя столъ?» “Защо ми вземашъ стола?» и пр. Споредъ това
първитъ дътски изречения могатъ да се нарекатъ (думи-из-
речения». И тукъ дЪтскиятъ егоизмъ еднакво се проявява.
Ние виждаме, че първитъ дътски думи-изречения иматъ меж-
думетенъ характеръ, понеже изразяватъ чувства и желания.
По-нататъкъ дъната почватъ да изказватъ цЪли изречения и
съ повече думи, като ги нареждатъ една до друга безъ да ги
свързватъ съ съюзи. ПримЪръ. ((Ана маку адааа, тата аууу!»
Анна излъ млЪкото, а тате, като вид: това, извика: кауууР.
Оттукъ се вижда, какъ се образуватъ изобщо и сложнитъ
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изречения-като се изговарятъ просто отдълнитъ явления,
членове на асоциационна система. Отъ горньото се Бизкда, че
първичного въ езиковия развой си. не думитъ, а изреченията
и че първитв се получаватъ тепърва отъ анализата на изре-
ченията, които се схващатъ най- първо като цЪло.

При нареждането на думитъ въ изречения двтето туря
на първо мВсто ония думи, съдържанието на които най-много
възбужла интереса и вниманието, слЪдователно обикновенно
глаголитв по-напрйдъ отъ другитв думи.

Съ течение на врЪмето подъ влиянието” на околната
срЪда се изработватъ послвдовноститв въ нареждането на
думитъ въ изреченията. Оттукъ се вижда, че първичното
нареждане на думитъ въ изречения съотвЪтст-
вува на вида на прйздставитъ въ съзнанието и
благодарение на това по реда на думитт. ние узнаваме вида
на асоциациитъ и умственото съвършенство изобщо.

Развоятъ на изреченията при дЪцата до училищната
ъзрасть върви твърдъ неправилно. Едва въ училището по-

вечето дъна се учатъ правилно да изказватъ мислитъ си, а
съ това и по-правилно да мислятъ.

Понятията се явяватъ твърдт, късно слЪдъ изреченията,
ствдъ изправянето и допълването на прЪдставитъ чрЪзъ учи-
лищното обучение. ДЪтскитъ изречения си външенъ изразъ
на твърдъ смътни сжждения. УпотрЪбяванигв на гледъ поня-
тия въ двтскитв скждения не са нищо друго освЪнъ инди-
видуални прЪдстави. Като каже: (кучето лае»! дйзтето си
прЪдставя опрЪдЪлено куче или даже писменния въдят. на
изречението, ако то е грамотно.

г. Умственъ и писменъ говоръ.

Говорътъ се явява най-първо като звуковъ изразъ на
мислитт. посрйдствомъ езиковия апаратъ. Но, за да може да се

прЪдаватъ мислитъ за по далечни растояния, както и за биде-
щето, устниятъ говоръ се закртшява (фиксира) посрйздствомъ
зрителни бЪлЪЗи (буква и писмо). Заучаването на пис-
меннитъ бЪлЪЗи на говора съставлява по-висша „степень на
езиковия развой, която дЪтето првкарва вече не дома си, а
въ училището. Както усвояването на устния говоръ, така и
усвояването на писменния говоръ съставлява за дЪтето го-
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.твма трудностъ. При устния говоръ взематъ участие ухото
отъ една страна и всички други евтина- отъ друга, т. е

дтзтето н е р ц е н и р а нЪщото или явлението и ч у в а неговия
звуковъ бЪлЪгъ. Тукъ ние имаме асоциация между слуховата,
вкусовата, зрителната, обонятелната и осезателната прйдста-
ва отъ една страна и слуховата пръдстава на чутото име -
отъ друга. Съ изговарянето на чутото име къмъ тази дву-
членна асоциация се присъединява и езикомоторната прЪдста-
ва. ДЪтето вигкд а (вкусва, пипа и пр.) ябълката, ч ув а
името и и го изговаря.

При писменния говоръ асоциационната система става още
по-слозкна. Тукъ вече се свързватъ не само сложната пртзд-
става за пръдмета, слуховата за името му, езико-
моторната отъ изговарянето (устенъ говоръ), но още
и зрителната прйздстава отъ писменния бЪЛЪгъ
и писомоторната отъ написването на думата.
Както усвояването на устния говоръ, функцията на означе-
нието нЪщата съ звукови бглъзи, започва съ звукоподража-
нието, така и писменниятъ говоръ, функцията на означението
нтзщата съ писменни бЪлгвзи, започва съ рисуването на празд-
мета. Първитт, думи се състоели отъ по една буква, която е
била малка и груба рисунка на прЪдмета (Египетскитъ иеро*
глифи). Звукоп0дразканието и р и с у в ан е т 0 н а п р в д м е-
титъ са най-тфснитъ асоциации и образуватъ
началото, изходната точка на устния и писменъ
го в о ръ. По-нататъкъ приликата между писменния базлдвгъ и
прйздмета е изчезнала съвършенно.

Ето защо встъко езиково обучение трвбва да почва отъ твхъ.
Говорътъ е сЪтивно-моторенъ, волевъ про-

ц е с ъ. БЪлЪзитъ се възприематъ чрйззъ евтината и се въз-
произвеждатъ чрвзъ езикомоторнитъ органи (устенъ говоръ) и
рнката (писменъ говоръ). Отъ всички отива. и тука най-го-
лтзмо участие взематъ слухътъ и зрЪнието. ”Пахнитъ центрове
се свързватъ посрйздствомъ асоциационни връзки съ моторнитъ
центрове на риката и говорния апаратъ и ги възбуждатъ при
говора и писането. Че при говора взематъ участие волята и
волевитъ движения, е твърд; ясно. Първитт» дЪтски звукове
са спонтанни и рефлексни, а по-послъ инстинктивни. Мал-
кото дЪте бъбре въ люлчицата си безъ външенъ пов0дъ, по
вктрЪшни побузкдение; то извиква, кога почувствува нена- .
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дънно болка, кога се упари или убеде (рефлексъ) и най-сетят,
то издава радостни звукове, кога ВИДИ майка си или инте-
ресенъ за него пръздметъ. Най-сетнъ по-нататъшниятъ говоръ
и изказването мислитъ въобще прЪдполага послоткна пси-
хична дънность, мотиви, борба на МпТИВИ и рЪшение. Изго-
варянето и писането съставляватъ послЪдния фазисъ отъ во-
лята - изпълнението.

д. Особености въ дЪтсния говоръ и изслЪдването имъ.

Както за всички дътски способности, така и за говора,
прГЪди да започне възпитанието, учительтъ-възпитатель трЪб-
ва да изучи дйзтската природа и въ това отношение. Умст-
венниятъ развой на дътето трЪбва да върви паралелно съ
развоя на говора. Ако дътето научи нови нЪща, то търси
думи да ги изкаже. Така сащо новитъ думи изискватъ поз-
наването тЪхнитъ съдържания.

Езиковиятъ развой не става всйзкога правилно. Услови-
ята, при които дъната израстватъ и се запознаватъ съ го-
вора на възрастнитъ, са твърдъ различни и влияятъ различно
върху дйзтския говоръ. Така напр. при еднакви други усло-
вия всчЗко послъдваще дйзте въ едно сйзмейство се научава
всЪкога по-скоро да говори, отколкото първото или въобще
прувдходното, понеже, по-малкитъ се учатъ да говорятъ не
само отъ редителитъ си, но и отъ по-възрастнитъ си брат-
чета или сестричета. Въ селата, въ бЪДнитъ сйзмейства, дъто
родителитъ прЪкарватъ повечето си врйзме въ работа отдъ-
лени отъ дъната си, послъднитъ се научаватъ сравнително по-
късно да говорятъ, отколкото въ богатитъ сбзмействата или
въ градоветъ. ДЪтската другарска срЪда влияе така снщо
върху трърдъ много. Често дйзцата говорятъ думи и не тт
както чуватъ у дома, а както са се научили отъ улицата.
ОсвЪнъ това въ говора се явяватъ патологични състояния,
каквито ск. пелтенето, заекването, бъбривостьта
(неясното, прибързано говорене) и глухонЪмие. Пелте-
нето е неправилно изговаряне на думитъ. Напр. Абана
вмфсто ябълка, тли вмй-Ъсто три, гава вмъсто главаипр.
Заекването е връменна неспособность да се започне дума»
или сричка. Бъбривостьта е прибързанъ говоръ и се
явява отъ бързия н0дъ на мислитъ. Въ единъ моментъ дГЪтето
,.
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получава повече импулси за говорене, отколкото то може да
изпълня. Така то прйзтрупва думитъ една върху друга и не
се разбира говора. Глухонйзмие има два вида: нормално,
когато дътгето чува и разбира думитъ, но не може да ги из-
говаря още (къмъ началото на втората г0дина), и патоло ги ч-
но, когато остава за прЪзъ цЪлия си животъ глухо и нЪмо.
Патологичното глухонЪмие се причинява отъ поврЪждане слу-
ховия и езикомоторнитъ центрове, когато нормалното прв-
карватъ всички дъна при прЪх0да отъ спонтанното къмъ под-
ражателното говорене и то е прЪХОДно.

Като се иматъ прЪдвидъ всички тия особенности и не-
Достатъци на дЪтския говоръ, задача на учителя е да ги из-
слвдва у дЪцата, за да може да ги изглади и изправи. Ео-
гато дойдатъ въ училището, дъната говорятъ твърдъ лошо.
Нато изслЪдва умственния имъ запасъ, прЪдставитъ на дъ-
цата, учительтъ гледа дали тъ правилно наименоватъ нйзщата,
да ли си възрни асоциациитъ между прЪдмета и името му. За.
тази цЪль той показва нЪща въ училището, както и при из-
лети и си отбЪлЪзва, кои дЪца казватъ вйзрно названието и
кои го смъзсватъ съ друго или съвсйзмъ не го знаятъ. ВсЪки
учителъ въ едно училище, двто дъната са: отъ сащата со-
циална срЪда (село или махала) познава приблизително, какво
знаятъ да говорятъ и какво незнаятъ. Но това не е доста-
тъчно. Той трйзбва да провЪри своитъ познания на дЪтския
гозоръ и да ги запиши.

Освйзнъ това той трЪбва да впише въ индивидуалнитъ
списъци за всЪко дГЪте и другитъ особенности на неговия
говоръ, както и патологичнитъ състояния, за да може да ги
поправя. ТЪзи свйздения се събиратъ отъ лични наблюдения
при разговоръ съ дтБтето, а се допълватъ съ свЪдения съб-
рани отъ сйзмейството.

е. Възпитание на говора.

ВидЪхме, че говорътъ е твърд важно сръъдство за съоб-
щение, както и за умственния развой изобщо, понеже чрвзъ
него, като асоциационно сръдство, се възприематъ голйзма.
часть отъ знанията, които по едни или други причини не-
могатъ да се получатъ направо, чрГЪзъ нагледи. Който знае
правилно да разбира и говори, той вЪрно ще взприема чуж-



 

.дитъ мисли и ще може възрно да пръдава своитъ на други
хора. И понеже за учителя говорътъ е едно отъ главнитъ
учебни разцразнения, съ което той създава новъ психиченъ,
животъ, то въ интереса му е колкото е възможно по-рано
да развие езиковата способностъ у дЪцата.

Възпитането на говора прйзминава главно два перИОДа:
усвояване на устния говоръ, което започва въ ст;-
.мейството и усвояване на писменния говоръ-въ учи-
лището. За усвояване на правилния устенъ говоръ се гри-
жатъ първоначално повече домашнитъ. Това става най-добръ,
като се показватъ нйзщата и се изговарятъ скщевръменно
имената имъ. Съ това "се образува едноврЪменна асоциация.
Както дома така и въ училището правилниятъ отговоръ се

усвоява чръзъ постоянно упражнение.
По-нататъкъ прЪзъ първата година въ училището не тртзб-

ва да се започва направо съ писменния говоръ. Учительтъ тръзб-
ва по-напрЪдъ да убогати и изглади устния говоръ. Русо не
е давалъ на своя възпитанникъ, ((Емиля», до 12 год. възрасть
никаква книга, тъй като послйздниятъ трйзбвало да изучи по-

напртЗдъ по-добръ нйзщата само чрЪзъ самостойно наблюдение
и носят: да се запознае съ тйзхнитъ писменни бЪлЪзи. Освдзнъ

това нЪщата се изучаватъ по-вйзрно не отъ писанитъ книги, а

отъ естественната книга-природата. Песталоциевото обуче-
ние въ първо врЪме отъ училищния животъ се е състояло
изключително въ разработване на устния говоръ съпомощьта
на нЪщата, които си се намирали въ класната стая.

При езиковото обучение учительтъ трйзбва да се съобь

разява съ слъднитъ точки:
1. Усвоявачето на езика прйздполага онова на прв!!-

метното обучение. Номенски пръпоржчва езикътъ да се

учи само възъ основа на нагледи. ПрЪдврЪменното езиково обу-
чение въ ущърбъ на прйздметното е опасно за възпитанника;
то възпитава фразьори и праздн0думци. Езиково обучение
безъ прЪдметното е кухо, както и прЪдметното безъ езико-
вото е слтшо Ето защо добръ е, ако писане и четене почнатъ
(отъ втората ученишка година. Чужди езици трябва малко да,
се учатъ и то не твърде рано, защото тъ забавятъ прЪд-
метното обучение, което трЪбва да биде центъръ на цгЪлото

.обучение. =

„2, За да се запази естественния ходъ на езиковия раЗ“
ВОЙ У ПОКОЛЕНИОТО, ВЪ първата УЧИЛИЩНЗ. ГОДИНЗ: ЗЗВДНО СЪ -
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устния говоръ трГЪбва да се показватъ и самитъ нйзща.
или ттЗхнитъ изображения, като се учатъ дгЪцата да.

ги рисуватъ, макаръ приликата между рисунката и прйд-
мета да е едва забЪлЪжима. Т р в 6 в а д а с е и и ш а тЕъ (р и-
суватъ) самит ъ праздмети прЪди тйзхнитъ имена.

З. Из хо д н а т а т 0 ч к а при езиковото обучение въ

първото отдъление е и в р е ч е н и е т 0, а не думата. Ето защо
възпитанието на устния говоръ трйзбва да почва не съ мър-
тви нагледи, а са дтнйствуващи, такива въ които се вижда
явление. Съ помощьта на нагледи ще се образуватъ н агл е-

дови изречения, които дйзцата отчитатъ и рисуватъ. Та-
кова нагледово изречение е “котка лови мишка» (нарисувани).
Нагледовитъ изречения, както и самитъ нагледн. изострятъ
дЪтската наблюдателность и съ това увеличаватъ првдставитъ.
Рисуването пъкъ на нагледитъ улеснява тйзхното запомнюване.

4. Когато дЪцата се запознаятъ съ четмото и писмото, тт,-

тръбна да изучватъ и граматичнитъ езикови форми.
При това изучаване трЪбва да се спазва естественния ходъ
на появата на думитъ. Схществителни и глаголи въ права
или междуметна форма, мЪстоимЪния, прилагателни и най-
сетнтз съюзи, прЪдлози и наречия. Граматиката да се изучава
по-напрЪдъ устно, въ говора, посяла писменно. Правописътъ
се изучава най-добръ съ прЪписване и изговаряне,
при което взематъ участие повече статива.

При езиковото обучение най-голЪмо внимание трвбва да
се обръща на вйзрното и правилно говорене, четене
и ни сане. Всичко друго служи само да постигне тази цъль.
Граматиката е сръдство, а не цЪль на езико-
вото обучение.

5. Учительтъ тръъбва да се съобразява съ
нагледовитъ типове на дГЪцата. Силно развититъ ст,-

тива трЪбва да служатъ за изходна точка на езиковото обу-
чение и да се използуватъ за развоя на другитъ евтина.

6. Учительтъ трйзбва да се грижи за изправяне дъ т-
скитъ езикови грЪщки. Тъй като говорътъ е волевъ
процесъ, тртзбва да се внимава, щото дтзцата да не из-
губватъ охота за говорене. Отъ липса на охота и отъ не-
рЪшителностъ се явява най-често заекването. Заекването
се .твкува съ обОДряване при говора и съ бавното говорене.
Опасни си насмЪшкитъ на другаритъ надъ заекващия. ТЪ 
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могатъ да го докаратъ до голЪма мълчаливость и астрахъ
отъ думитъ». НЪкои мислятъ, че заекването съвпада съ ткно-
умието. Това не е вЪрно. Ткпоумиятъ може да заеква, но
не всувкога заекващиятъ е тнпоуменъ.

Пелтенето се лдекува като се изостря вниманието и
се концентрира върху правилния изговоръ на думитъ, защо-
то се явява обикновенно и отъ неправилно, невлврно чути
думи. ЧрЪзъ упражнение то може да се пръмахне. Достатъчно
е да се укаже на Демостена, който отъ голфмъ пелтекъ става
пръвъ краснорфчивъ ораторъ.

"

Бъбривостьта, или прибързаното говорене, което се по-
лучава отъ много едноврфменни „ импулси, е голфмъ езиковъ
недостатъкъ. Много дтща сж просто играчка на свойтъ ским-
вания, случайни перцепти и мисли, както и на фантазията.
Въ такива дъца тръбва да се развива въздържаностьта, вни-
манието, както и концентрацията. ТрЪбва бъбривитъ дтща да
се принуждаватъ къмъ бавенъ, ясенъ и но-слоговь изговоръ,
който да се ускорява послъ постепенно.

% 27. Умотвенна двеопоообноотъ и умора.

а. Физична и умотвенна работи.

Още при вниманието ние видфхме, че умственната ра-
бота: вниманяето, перцепирането, припомнюването, мисленето
и пр.; неможе да продължава непрЪкъснато, тъй като чело-
вфкъ се уморява. Умора насткпва и при физичната работа.
Учительтъ трфбва да знае, въ що се състои физичната и въ

що умственната работа, въ каква зависимость се намиратъ
тъ отъ условията и какъ могатъ да се измЪняватъ послЪднитъ,
за да може да става поправилно и успЪшно обучението.

По своята сжщность човЪшката дЪйность не може да се

раздйзли на чисто душевна и чисто физична, защото и въ

двата случая взематъ участие, както нервната система, така
и мускулитъ. И най-сетнъ “и за двата вида дфйности се из-
харчва само една сила -- психофизичната енергия. И за да
се набави тази изхарчена сила, изисква се бездфйствие и

 

срфдства за животъ: храна въздухъ и пр. ЧОВЪШката дъйность "

се дЪли на двъ категории само по цълитъ, както и по раз-т
” ното участие на мускулитъ отъ една страна и нервната си-
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стема. ЦЪльта на физичната работа са пднкакви ме-
ханични измЪненил въ външния сввтъ: да се прЪмЪсти те-
жесть, копань, гимнастика, плаване и пр. И при всички тин
измЪнения мускулиттз се свиватъ и главно тъ изхарчватъ 06-
щата тЪлесна енергии. При мускулната работа взематъ уча-
стие и нервната система, а именно моторнитв центрове и
нерви. Послъ идатъ и сйзтивнитъ центрове, както и ствтивата:
ако человйзкъ копае, трЪбва да гледа, дъ удря, за да не си
отсйзче краката. Сжщо така гимнастиката изисква силно умст-
веННО напрЪжение, за да могатъ да се изпълннтъ правилнн
упражненията.

Цъльта на психичната работа е чисто психична:
рЪшаване задачи, припомнюване, сжждение, фантазиране и пр.
При нея най-голйзмо участие взема нервната система: сЪти-
вата, мозъчнитъ центрове, асоциационнитъ връзки и пр. Но
осввнъ това, както видйхме още при разглеждане вниманието.
всЪка умственна работа е придружена отъ мускулни напрГЪ-
женил: набръчкване на челото, спиране дишането и другитъ
движения на краката, рнцЪтъ и пр. за да обмисли человйзкъ
нЪщо, той трГЪбва да запази извтзстни условия, които се ха-
рактеризиратъ съ намалене и ослабване на физиологичнитъ
функции. За да се ослаблтъ твзи функции, трЪбва да имъ се
противодЪйствува съ други, да се обюздаватъ. Отъ горното
се вижда, че при умственната работа по-голйзмо участие взема
нервната система.

Изобщо трйзбва да се знае, че психофизичната енергия
се съсрЪдоточава въ разни органи на тйзлото, спорЪдъ нуж-
дата, и въ такъвъ случай другитъ органи работятъ твърдъ
слабо или почти никакъ. ПримЪръ. Когато человйзкъ се е
нахранилъ, не може да работи умственно: тукъ работи сто-
махътъ, а не и мозъкътъ. Когато той тича или копае. не
може да рътшава задачи (освйзнъ, ако мускулната работа е
станала привичка, автоматична). Сжщо така, когато психо-
физичната енергия се е съсрЪдоточила въ единъ мозъченъ цен-
търъ, напр. зрителния (при съсръдоточенъ погледъ-зрително
внимание), другитъ центрове не работнтъ (вж. вниманието) и
человйзкъ не може да забълЪжи тиктака на часовника въ
стаята.

Въ що се състои умората изобщо и умственната въ
частность?

.

*
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Умора не е нищо друго ОСВЪНЪ състояние,

при което вслйздствие на тйзлесна или умствен-
на работа психофизичната енергия сее изхарчила. ”
Умората е умственна, когато енергията е изхарчена, вслвд-
ствие умственна работа, а физическа, когато тя е резултатъ
отъ твлесна работа. Както умственната, така и физичната
умора е обикновенно явление, послувдица отъ работата и
затова умората сама по себе не е врйздна. ВрЪдна е прЪу-
мората, защото не може да се прйзмаива скоро и накърнява
здравието.

За учителя е отъ голвма важность да знае, въ расто-
яние на колко вртъме настипва умората за всъки ученикк по
отдтВлно и сртвдно за всички, за да може да веди правилно
обучението. Когато дъната си уморени немогатъ да слЪдятъ
обучението. Осввнъ това и онова, ще се учи при такова съ-
стояние, скоро се забравя.

б. Опитно изслЪдване.

Умственната двеспособность и умора се поддаватъ почти
най-лесно на опитно изслвдване. ИзслЪдванията иматъ за

цвль да установятъ двеспособностьта на италия класъ сръдно
и на военно двте ОТДЪЛНО. Освтвнъ това важно е да се знае,
кои учебни пръздмети изтощяватъ повече дЪтскитъ сили и кои
по-малко. И най-сетнъ, като се знае всичко това, тръзбва да
се намйзрятъ срЪдства-да се подобрятъ учебнитъ методи и

програми за избЪгване врЪдното изтощаване на дЪтскитъ сили.
Има главно два способа за измйзрване умственната дъе-

способность: психиченъ и механиченъ.
!. Психичниятъ снособъ се основава на умственната ра-

бота. Задава се на дчщата умственна работа (задачи, мислене
и пр.) и се изчисляватъ грйзшкитъ, които се увеличаватъ въ

зависимость отъ кръчмето, трудностьта на рабофащ начина
на извършване работата и силата на. работникаТМатериалъ
за умственна работа при тази изслЪдвания може да се вземе

отъ аритметиката, като най-подходенъ. Опититъ ставатъ така:
Избиратъ се опрЪдЪлено число задачи съ приблизително ед-
наква трудность и се задаватъ на цЪлото отдЪление отъ на-
чалото до края на часа въ еднакви промегкутъци.

Нато сравнимъ числото на вЪрнитъ отговори отъ пър-

 
!

” вата до послЪднята задача ще видимъ, какъ е вървъло коле- #“ 
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банието на психофизичната енергия. ТЪзи опити могатъ да се
направнтъ и като се ръши по една или 2 задачи въ нача-
лото и края на часа, а въ продължение на часа да става
обучение по другъ прйдметъ, на който се изпитва уморител-

"

носчъта. Този способъ на изслйздване се казва способъ съ
смтвтане. Неговиятъ главенъ недостатъкъ се състои въ това,
че умственната работа като срЪдство за изслйздване, е ед-
нообразна и утегчителна.

Другъ способъ, нареченъ способъ съ диктовки, се
състои въ това, че вмЪсто задачи се взема за умственна ра-
бота материалъ отъ езика-диктовка, нареждане на думи въ
изречения и пр. Встъкиму е извЪстно, че при класни писменни
упражнения на български езикъ ученикътъ прави но-вече
гртЪщки въ края, отколкото въ началото или срйздата на часа.
Като се има това прЪдвидъ учительтъ може да прави такива
упражнения съ ноябранъ и измйзренъ материалъ съ специал-
ната задача да изчислява грЪшкитъ и да прави заключения
за дЪеспособностьта. При този способъ учительтъ може да
изчислява грувшкитъ въ правописа или пъкъ, което е по прак-
тично, да размйзства думи въ изречения и букви въ думи и
да заставлява дтщата да наредятъ буквитъ и думитъ по маз-
стата имъ, за да се получи смисъль. Този послЪдниятъ спо-
собъ съ размЪстване частитъ на цЪло се казва комбино-
вапъ способъ.

Пртзди него, обаче, има другъ способъ съ паметьта.
Той се състои въ слЪдньото: диктуватъ се въ началото на
първия и на водни послъдващъ часъ еднакво число думи на
дъната и се каратъ веднага слйздъ изслушването да записватъ
това, що си запомнили. Думитъ за помненето могатъ най-
добръ да бндатъ едносрични и даже безсъдържателни, сковани,
за да не влияе тъжното съдържание върху паметъта.

Всички способи съ изключение на комбинования изслтвд-
ватъ умората едностранно, защото иматъ прЪдвидъ прЪдимно
механичната паметь и затова си недостатъчни. Дъца, които
иматъ силна механична паметь, ще изглеждатъ по-дЪеспособ-
нн. ОсвЪнъ това еднообразниятъ материялъ дъйствува утег-
чително и ускорява и изтощението. Комбинованиятъ способъ
пръмахва отчасть тйззи недостатъци на другитъ способи, но и
той прЪдполага повече дЪйствието "над фантазията. ОсвЪнъ
това тукъ се онеправдаватъ бавнитъ, но сигурни мислители,

Д-ръ П. Цоневъ. - Педагогическа психология. 16
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понеже ще се считатъ за по-дъеспособни дЪца ония, които
рЪшаватъ по-скоро темитъ си. И тукъ по-силнитъ по езика
и граматика дтща ще иматъ прЪдимство, а съ "това и не мо-
же да се опъни правилно уморителностьта имъ.

Психологичнитъ способи могатъ да дадатъ по-добри и

вйзрни резултати, ако материалъ за работа се взема отъ вст-
ки учебенъ прйздметъ и то такъвъ, който прЪдстои да се учи
въ часа. По такъвъ начинъ опитътъ ще бъде истински уче-
бенъ часъ. При тия опити трЪбва да се гледа щото децата
да разбератъ материала и врйзмето да се употрЪби само за

работа. Трудно е само при всички опити да се спази еднак-
ва бързина въ работата, защото течението на мислитъ при
всички ученици не става еднакво.

2. Физиологичниятъ, или механичепъ способъ се основава на

психофизичния паралелизъмъ и се състои въ това, че се из-

мйзрва мускулната сила и чувствителностъта на сЪтивата и
отъ тЪхното измЪнение се заключава за степеньта на умо-
рата. Мускулната сила се измЪрва най-лесно съ динамомеч.
търа (силомйзра) прЪдъ и слйздъ извЪстна умствена работа.
Разликата ще ни даде мЪрка за хода на умствената дЪеспо-
собность, понеже умората се отразява въ всички
тЪлесни органи едноврЪменно чрйззъ какъвто и

органъ да се изхарчва енергията. Доказано е отъ

опити, че единъ или два часова разхОДка намалява душевната
дЪеспособность почти толкова, колкото 1-часово непрйзкиснато
събиране числа.

Умората на сдвтивата се измЪрва съ извйзстни приспо-
собления. За осезанието се употрЪбява осезателниятъ

пергелъ на Вебера, съ който се опрЪдЪлятъ най-малкитъ раз-
тояния, на които се получаватъ двъ усйзщания: на челото, ,

показалеца, ябълката на лицето и пр. За слуха се употрЪбЯ-
-

ва обикновенно джебенъ часовникъ: приближава се и се от-

далечава отъ ухото часовникъ прЪди и слЪдъ работата и се

опрЪдЪля разстоянието, което е толкова по-малко, колкото. е ",

по-уморенъ човЪкъ. Сашо такива опити могатъда се правятъ
и за зръяието, като се приближаватъ до очитъ малки точ-

ки на листче хартия.
„Съ всички тия способи може да се измйзри колебанието

на дЪеспособностьта: за разни възрасти, разни учебни ;

» прувдмети, за разно врЪме (часъ, прЪдъ и слЪдъ обЪДЪ, „“

день и седмица и пр.) при разни учебни методи и пр.
”
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За изслЪдване влиянието на учебнитт, методи върху ум-

ствената двеспособность, учительтъ трЪбва да ги измЪнява
при еднакви други условия (врЪме, учебна материя, учитель,
ученици и пр.) и да си отбЪлЪзва резултатитъ въ численни
отношения. Така напримсЪръ прЪзъ врйзме на обучението по
смЪтане учительтъ може да прави всрЪдъ часа нЪколко се-*

кунди или минути гимнастически упражнения, да кара дтзца-
та да цвятъ, да ги оставя да си почиватъ, да прави хуморъ
и пр., за да види, кое спомага най-много за отпочиване.

в. Педагогичеено заключение.

Прйзумората на ученицитъ има врйздни послЪдици за
здравието и спъва за дълго врЪме обучението. Учительтъ трЪб-
за да умйзе да познава насткпващата умора не само отъ опит-
но изслсвдване, но още и по външнитъ и признаци. Главни-
тъ послйздици отъ умората см: ослабване на паметьта, асо-
циациитъ, умаление количеството на работата (грЪшкитъ се
увеличаватъ), утегчение и неприятность. Почеркътъ става не-
четливъ, а мислитв - несвързани. Ако прослгвдимъ тйзлеснитъ
спктници, ще забългшкимъ слъднитъ прояви: лицето се първо
зачервява, а носят. поблъднява; тЪлото става отпуснато. зас-
пало. пулсътъ се намалява, дЪйностьта на сърдцето и темпера-

турата се измЪняватъ. Чувството на умора е признакъ на
изчерпване силитъ. Учительтъ тръбва да смЪнява работата и
да дава почивка, щомъ забйзлйзгки тйззи признаци, защото, ако
това не стане, насткпва патологичната умора - пръвумората,
която пртзкъсва съня, осуетява почивката, приздизвиква нер-
возность, малокръвие, главоболъ и най сетнъ истерия, епи-
лепсия и даже умопобъркване. За да може да става правил-
но обучението съобразно дЪеспособностьта на учещитъ се,
учительтъ трйзбва да има прйздвидъ слЪднитв точки:

1. Умората, каквато и да е, тя се проявява въ
всички области на нашата дфйность едноврЪмен-
н о; слйздователно не трЪбва физическата работа да се счита
като почивка отъ умствената умора и обратно. Ето защо
гимнастиката, рнчната работа и др. техНически прйздмети
трЪбва да се считатъ така сащо за уморителни пръдмети и
да имъ се дава подходно мйзсто въ седмичната програма.

16*
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2. Изпититъ, г0дишни и срочни, както и балната
система са еднакво уморителни и връздни за здравието. Прв-
силването при изпититъ за получаване по-добра бълЪгкка, кон-
то е самоизлъгване и за учитель и за ученикъ, охлажда уче-
ника къмъ учението и при това бЪЛЪЖката е неточна оцЪн-

.

ка на способноститъ. Балната система трЪбва да се замЪни
съ обстойни индивидуални списъци, въ които да се отбЪлЪзва
степеньта на развоя на всички способности поотдЪлно въ за-
висимость отъ възпитателнитъ мЪрки.

З. Седмичната програма трЪбва да се нарежда съоб-
разно колебанията на умората и трудностьта на учебнитъ прЪд-
мети, като се има прйздвидъ, че сутринь двцата биватъ подве-
способни, отколкото слЪдъ обЪдъ. Не е практично цвлото обу-
чение да се извършва само пртъдъ обЪдъ, а слЪдъ обЪдъ да кк-
ма никакви занятия, защото двеспособностьта достига прЪзъ де-
ня два максимума: прЪдъ обЪдъ къмъ втория часъи слЪдъ обЪдъ,
а разликата между тия два максимума е твърдв малка. Окщо
така въ началото на седмицата дЪцата ек по-бодри, откол-
кото въ кран. Всички тия норми, обаче, си непостоянни; тъ
се измгвнятъ отъ много непрЪдвидени обстоятелства.

4. [|р1ззъ врЪме на обучението учительтъ трЪбва да“ дава
възможность на дъгцата да си отпочиватъ, за което трЪбва да
нагодява методитъ си. Гимнастиката и пЪсничкитъ, които ик-
кои учители практикуватъ всрйздъ часа, не могатъ да прЪмах-
натъ умората, а я увеличаватъ още повече. ТрГЪбва да се знае,
че въ самото начало на часа, деня или седмицата двеспособ-
ностьта е сравнително по-слабо и се усилва вслЪдствие уп-
ражнението. Ето защо въ срвдата на първата половина отъ
часа, деня и седмицата дЪцата могатъ да проявятъ най-много
психофизична енергия безъ врЪда на здравието.

5. Домашнитъ работи трЪбва да се упростятъ и намалятъ,

за да не прЪуморяватъ и отчайватъ ученицитъ. Домашни за-
дачи, които се разбиратъ мячно или си двусмисленниизмкчватъ
твърдъ много особенно добритъ и прилешни ученици-немър-
ливитъ изобщо не се мкчатъ да ги рЪшаватъ. Зададенитъ
добръ и леки упражнения за дома иматъ това прГЪдимство

пръдъ класнитъ, че ученикътъ може да ги прави, когато се

чувствува най-60дъръ, понеже разполага съ врЪмето си. Не

трЪбва при това да се задаватъ за единъ день много урОЦИ,

..а за другъ-малко, защото така се нарушава равномЪрностьта.
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За опрфдфляне врфмето за домашнитъ работи учителитъ тръбна
да задържатъ дфцата въ училището и, слфдъ като си почи-
натъ, да ги упитватъ въ извършването имъ.

Ш. Заключение.

5. 28. духъ :! тЪло.

Философски учения за душата.

Като не са могли да си разясняватъ много душевни
явления, хората отъ най старо врфме си търсили въ себе
причината на психичнитъ ставания и си я намирали въ по-
нятието душа. Такъвъ е случаятъ съ малкото дфте, което,
като хвърля камъни и се възхищава отъ егоистичното чув-
ство да се вижда причина на хвърлянето, търси причинителя
на дъжда, на слънцето и пр. и оттукъ почва да схфаща при-
чинностьта въ всички прироцни явления. Разедгиняването на
душевнитъ явления, слабото асоциационно свързване при съ-
нищата е давало ПОВОДЪ на проститф хора още отъ старитъ
врфмена да прфдполагатъ въ себе нфкаква необяснима ду-
шевна сила, като главна причина на живота.

Като са виждали, че животътъ прфставалъ съ спиране
на дишането, сърцеоиенето и пр. старитъ учени си считали
вдишвания и издишванъ въздухъ на бтвлитъ дробове за ду-
ша, която излизала при смъртьта въ видъ на синкава пара.
Изчезването на най-очебиещето явление отъ живота се е схва-
щало като причина на самия животъ и на самия душевенъ
животъ. Споредъ това и всички животни, които приличали на
човфка по тъзи си особенности, имали своя душа, която сищо
така ((излизала» при смъртьта.

Че душата е била позната, извфстна като причина на
живота още въ старо врфме "се вижда отъ това, дфто Хо-
меръ я употрфбявалъ въ своитф творения. По-късно обаче
философитъ отдфлиха душата отъ тфлото, като опрфдфляха
всфко отъ тфхъ различно. Има главно три хипотези за душата.

!. Материализъмъ. Психологичниятъ материализъмъ се е
явявалъ главно въ двф форми. Първитъ гръцки философи: Де-
мокритъ, Хераклитъ и пр. си си прфдставлявали душата съ-
ставена отъ снщитъ части, както и природата. Душата се
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състояла, споредъ тЪхъ, отъ атоми, само че тЪзи атоми са;
били по-съвършенни, по-нежни. ТЪ се намиратъ въ въздуха
и човЪкъ ги вдишва и издишва.

Психологичниятъ материализъмъ се яви въ 18 всЪкъ въ
нова форма. Неговитъ прЪдставители сж Молешотъ, Бюхнеръ
и др. Споредъ него душата е функция на мозъка. Както му-
скулитъ, се свиватъ, черниятъ дробъ отдъъля жлъчката и пр.,
така и мозъкътъ функционира, работи, а неговата работа са
душевнитъ процеси. Споредъ това душевнитъ процеси са
мозъчни процеси.

Понятието за материята е отъ основно значение за
естественитъ науки. Материята въ най-обща смисъль изпълва
цЪлата вселенпа и се проявява въ природнитъ явления. На
понятието материя въ по-ново връме е дадено съдържанието
енергия. Материята дГЪйствува чрЪзъ своята енергия. Спо-
редъ материализъма мозъчната материя проявява своята енер-
гия чрЪзъ душевнитъ процеси. Материализъмътъ е метафизично
учение, понеже изяснява понятието душа съ неизяснени по-
нятия. Никой не може да си прЪдстави, какъ именно се

продуциратъ прйздстави и чувства отъ мозъчната материя.
2. Спиритуализъмъ. Това философско учение счита душата

за нвщо не материално, което нЪма протежение и е недЪли-
мо на части. Спиритуализъмътъ има разни форми. Едни учени
си прЪдставляватъ съставени отъ атоми както душата, така и
тазлото, послЪдното обаче отъ по-груби и прости (монисти-
ченъ спиритуализъмъ. (Учение за монадитЪ). Други считатъ
душата за съвършенно различна отъ тЪлото (дуализъмъ). Това
учение воли началото си още отъ старитъ гръцки философи.
Душата е прогтранственно осезаемо вЪщество. Споредъ едни
философи спиритуалисти тфлото и душата, макаръ различни,
си въздЪйствуватъ едно върху друго, а споредъ други тъ
немогатъ да си взаиМОДЪЙствуватъ, по между тЪхъ сжще-
ствува паралелизъмъ (психологиченъ паралелизъмъ). Споредъ
монистичниятъ спиритуализъмъ първичното въ битието е не
тьлесното, както твърди материализъмътъ, а душата. Тътлото
е външна форма на душата.

И двътъ у чения- материализъмътъ и спиритуализъмътъ-
иматъ общата гръшка, че приематъ субстанциалность въ душа-
та, прЪдставяватъ си я като нфщо, а не като явление. Суб-
станцйалното понятие за душата не може да разясни душевни-
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тъ явления и нашия опитъ въобще. ПрЪди всичко споредъ мате-
риализъма не съществува никаква психология: послйзднята се

.

замйзня отъ нйзкаква си мозъчна физиология. Съ това се” отри-
“

ча изобщо възможностьта да се даде на душевнитъ науки-
етика, естетика, филология, история, педагогика и пр.-една
здрава научна основа. Спиритуализъмътъ пъкъ, макаръ да
признава психологията, дава и съвършенно своеобразно ме-
тафизично свърхестественно обяснение и съ това изобщо
спъва всЪко научно наблюдение и разбиране.

З. Актуализъмъ. Първата грЪшка на спиритуализъма,
която води с.гЪдъ себе всички други и осуетява по-ната-
тъшното разбиране, е тази, че той дйзли опита на два: ес-
тественонаученъ или външенъ и психологиченъ или
вхтрЪШенъ. Опитътъ е все единъ и схщъ, но има двъ стра-
ни, погледнатъ отъ разни гледища. Отъ една страна човтвш-
киятъ опитъ се явява като сборъ отъ обективни, а отъ
друга страна, като сборъ отъ субективни явления. Обек-
тивната страна съставляватъ прир0днитъ явления, а субектив-
ната -душевнитъ явления: както тия природни явления се

възприематъ отъ насъ. Обективната страна се казва посртз-
денъ опитъ, а субективната непосрЪденъ или пър-
виченъ.

Съ схващането опита като единъ пада отъ самосебе и

субстанциалното понятие за душата, което се замъня съ ак-
туалното, т. е. че душата не е нашто, а явление (отъ актъ,
дЪйность, актуалитетъ). Актуалностьта на душата не е хипо-
тетично понятие, каквото е напримъръ понянието за материя-
та. Съ това се означава само, че схществуватъ психични про-
цеси, а не нЪща. Прйздставленията, напр., не си. обекти, а
явления сащо такива, каквито са природнитв явления. Подъ
думата душа трЪбва да се поцразбира наличнос-
тьта на самитъ процеси въ съзнанието, а не ндк-
какъвъ тфхенъ носитель. ПосрЪдниятъ и непосрЪденъ
опитъ работи съ единъ и скщъ материалъ, само че ти“; го раз-
глеждатъ отъ разни гледища. Примйзръ: звйззди, вода, горение,
разтопяване и пр. си. обекти и явления на природата, но тъ
св. схщеврЪменно и части на нашето познание въ видъ на
првдстави и като такива тъ не си. въ дЪйствителностьта всъ-
кога такива, каквито ох въ нашето съзнание. Знае се, че
при оптичнитъ измами ние възприемаме външния свйзтъ по-
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грЪшно. Ето защо субстанциалность и актуалность са: поня-
тия, които се отнасятъ до единъ и снщъ опитъ, но ”отъ разни
гледища.

б. Отношение между тЪлото и душата.
Въпросътъ за отношението на тфлото и душата е зани-

мавалъ твърдъ много врфме психолозитъ. И той се е оставалъ
нергвшима загатка дотогава, до когато хората си считали тв-
лото и душата за субстанции, макаръ за разрГЪшението на
тази загатка да са правени разни прЪдпоставки. Защото, ако
двфзтъ субстанции си отъ еднакво съдържание, не може да
се изясни разното съдържание на естественнонаучния и пси-
хологиченъ опитъ. И въ такъвъ случай едната субстанция
трЪбва да се счита за самостойна, първична и основа за дру-
гата, вторичната. Ако пъкъ ги приематъ като разнор0дни,
нееднакви, тогава тяхното взаимодЪйствие и съединение си
остава абсолутно необяснимо. Отъ тледището на актуалното
разбиране на душата, явяването (процесътъ) е дадено въ пси-
хологичния опитъ. Нашето тяло, като физиологично понятие,
е също така часть отъ нашия опитъ, както и всички други
чужди тфла. Понятието за човйзшкото тфло се е получило
скшо така, когато субектътъ е наблюдавалъ обекта. Извфст-
ни части отъ душата, като непосрЪдевъ опитъ, съотвфзтству-
ватъ на други отъ тфлото, като посруьденъ опитъ. И при тази
съотвЪтственость нфзма нужда единиятъ опитъ да се извежда
отъ другия. Тъй като опитътъ е все единъ и снщъ, то меж-
ду двфтЪ му страни има пълно взаимодфйствия тъй, както
има ттапримъръ само въ външния или само въ- внтрфшния
опитъ. Има, напр. обекти, които ни се даватъ само въ по-

сръдния или естественонаучния опитъ (нфщата и явленията
въ природата); а освйзнъ това има други факти, които ни се

даватъ само въ формата на непосрфдния или психологичния
опитъ (чувства, фантазия и др., което не носи характера на

пръдставата и на което съдържанието не може да се изведе

направо отъ природата).
в. Принципъ на пеихофизичния паралелизъмъ.

Ние видЪхме, че вънШниятъ, обективенъ и вмтрЪШ-”
ниятъ, субективенъ свътъ принадлежатъ на единъ и сжщъ
общъ опитъ. Понеже тъ си съставки на единъ опитъ, раз-
глежданъ отъ разни страни, между тфхъ по необхоцимость
съществува взаим0дъйствие. Това взаимодйзйстие може да се
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изрази така: На всфки елементаренъ процесъ отъ
психична страна трфбва да съотвфтствува другътакъвъ отъ физичната страна.

Това е принципътъ на психофизичния паралелизъмъ. То-
зи принципъ не трфбва да се смфсва съ метафизичния пара-
лелизъмъ - взаимодфйствията на душата и тфлото като суб-
станции. Споредъ метафизичния паралелизъмъ душевниятъ
свътъ е отражение на физическия, а послфдниятъ - реале-
зиране на първия. Психологичниятъ принципъ изхожда отъ
прфдпоставката, че съществува само единъ опитъ, който се
явява въ двъ форми, щомъ се п0дхвърли на. научна анализа:
посрфдна, която разглежда прфдметитф на нашитъ прфд-
стави въ тфхнитф обективни отношения и непосрфдна,
която ги изслфдва въ тфхната перцептивна направа при
помощьта на другитъ познания на субекта. Въ дфйстви-
телностьта и двътъ форми на научната анализа почиватъ на
едно и сащо опитно съдържание. Примфръ. Дървото се раз-
глежда веднъжъ като обектъ въ своитъ отношения къмъ дру-
гитъ обекти, другъ пжть като прфдстава въ нейнитъ отноше-
ния къмъ другитъ душевни образи. Психофизичниятъ па-
ралелизъмъ не се отнася до ония съдържания на опита, кои-
то сн пръдметъ само на естественонаучната анализа или
пъкъ ония, които иматъ чисто субективенъ характеръ. Въмъ
послфднитъ спадатъ напр., логичната асоциация, асимилацията
и пр. Собственно на асоциацията могатъ да отиватъ пара-
лелно и физични явления (послъдовность, едноврфменность),
но послфднитъ см отъ съвършенно другъ характеръ.

Принципътъ на психофизичния паралелизъмъ е основанъ
отъ В. Вундта и служи за основа на психологичния експе-
риментъ и психичното мфрене въобще. Благоларение на него
психолозитъ си. въ състояние да изслфдватъ доста много съ-
знателни съдържания. %„
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Възпитание.

5 29. Понятие, необходииоотъ и дъление на
възпитанието.

а. Понятие и възможнооть на възпитанието.

Видтжме още въ началото, че възпитанието не е

нищо друго, освЪнъ планомйзрното, цйзлесъоб-
разно и съзнателно подпомагане и ржководене
естественния развой на дъната. Такова подпома-
гане е възможно првди всичко за това, защото дЪтската
прир0да, макаръ да се явява съ извЪстни наслтъдени каче-
ства, е подхвърлена на измЪненин отъ външни влияния.

Душата на длвтето не е *саЪЩа така (не написана бъзла хартия),
както е казалъ английскиятъ философъ и педагогъ, Джонъ
Локъ, та да можемъ отъ него да направимъ това, ще искаме.

Направлението на датския развой е отчасть прЪдопрЪдЪлено
отъ наслЪдственностьта. Двтето се ражда съ прЪдразположения
въ тълото изобщо и въ нервната система въ частность, които
възпитанието може да измЪни, но не и съвършенно да прв-
махне. Така напр., дЪтето на музикални р0дители може да
има силно наслйздени музикални способности, Но ако не се

възпитаватъ, той ще се развиятъ по-слабо. Сищо така дЪТе

съ слабъ недоразвитъ езиковъ центъръ (пелтенъ, ,заеквачъ)
може чрЪзъ възпитанието да поправи говора си.

ПрИДобититъ чрЪзъ възпитанието подобрЪния въ умствен-
ния и физиченъ развой се прЪдаватъ по-нататъкъ по наслЪд-
ство на младото покошвние въ ВИДЪ на првдразположения.
И благодарение на това прйздаване възпитанието може да но-

добрява бидещето поколЪние. И тъй главниттв првдпоставки,
на които почива възпитанието си: 1) мтЪнливостьта подъ
влиянието на условията и -2) наслЪдственностьта на

придобити отъ живота и възпитанието качества. Възпитание-
то. отъ друга страна е поставено въ извЪстни граници, по-
неже, както видъхме, то не може съвършенно да унищожава
способности.

По отношение на естественния развой възпитанието се

”явява като насилие. Естественниятъ развой става безъ чо-
,
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вйшка намйса. Тъй като човЪщката намйса при възпитание-
то има за цйль да измЪни тенденцията на този естественъ
развой, то безъ съмнйзние възпитанието въ дадения случай е
насилие. Като насилие възпитанието има за цшь да усилва
развоя въ дадени направления и да го спъва въ други. Безъ.
съмнйние крайната цйль на възпитанието е отъ насилие да.
се првобърне въ самонасилие (самовъзпитание).

б. Необходимость отъ възпитанието.

Животнитъ и растенията могатъ да се развиватъ и безъ.
отгледване. Но, разбира се, чрйзъ отгледване тъ биха ста-
нали по-съвършенни. При много морски животни, които се!
размножаватъ чрйзъ дйление новото животно се отдйля отъ.
общата група и се развива по-нататъкъ Само. Много живот-
ни напущатъ своитъ малки още не излюпени отъ яйцата.
СЪмето пада отъ нида и се развива само. Гхската, кокош-
ката, кучката и др. в0дятъ малкитъ си само извйстно врйме,
но все пакъ пилето може да кълве веднага слЪдъ излупване-
то си и да се храни само; малкитъ на гжската плуватъ вед-
нага въ водата безъ чужда помощь. ДЪтето се ражда съвър-
шенно безпомощно; то би загинало, ако се остави само на
себе. Изобщо, колкото по-горъ стои извйстно животно (тукъ.
спада и человйкъ) въ животинската стълба на развоя, толко-
ва по-вече врйзме изисква то за своя развой, както до раждане-
то си, така и послъ, и толкова по-дълъгъ е неговия животъ.
Това се обуславя прЪди всички отъ обстоятелството, че всй-
ко по-висше животно въ своя развой прЪкарва всички степе-
ни, до които са достигнали по-нисшитъ видове (филогене-
зисъ) и слйздователно, колкото по-горъ стои животинскиятъ
видъ, толкова повече степени трЪбва да прйкара той въ своя
прогресивенъ развой. А за това той се нуждае отъ повече
врйме и повече помощь. За такава помощь на нисшитъ жи-
вотински и растителни видове се грижи самата природа. По-ь
висшитъ животни трЪбва и сами да си помагатъ. Человйзкътъ.
пъкъ е изоставенъ самъ на себе. Възпитанието на дЪцата е
необходимо, неизбйжно условие за правилния развой къмъ съ-
вършенство и то трйбва да се извършва отъ по-възрастни и.
възпитани хора.
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в. ДЪление на възпитанието.

Както за всЪка съзнателна дЪйность така и за възпи-
танието най-първо се хвърля въ очи цйзльта: къмъ какво
ще се развиватъ дъцата тйзлесно и душевно? Видтжме по-
рано, че възпитанието е н ъ л е с ъ 0 б р аз н а дГЪйность. Ето
защо възпитательтъ трЪбва да съзнава цЪльта на своята
работа. Отъ това произлиза педагогическата телеоло-
гия -- учението за възпитателнитъ цйзли.

ОсвЪнъ това, за да може человъжъ да възпитава, той
трЪбва да изучи всички фактори, които влияятъ (спомагатъ
или прЧВчатъ) на възпитателната работа, както и условията,
на които трЪбва да отговаря добриятъ възпитател ь. Отъ
това произлиза учението за възпитателнитъ фа-
ктори. Тукъ спадатъ: учительтъ, сЪмейството, обществото,
държавата, църквата, природата и пр.

При всъка възпитателна дЪйность голйзмо значение за

успЪшния ходъ на работата има познаването пръдмета на
възпитанието - възпитаника. Ние не можемъ да направимъ
нито една крачка напрЪдъ въ просввтителната си дЪйность,
безъ да знаемъ, съ кого имаме работа. Отъ тази необходимость
произлиза учението за индивидуалностьта на във-
п и т ан н и к а. Нъмъ особенноститв на индивидуалностьта спада

равното умственно и тЪлесно съвършенство по отношение на
възрастьта, пола, народностьта, стъмейното и економично по-
ложение, здравословность и пр.

Като си постави цъльта, изучи условията на възпита-
нието и особенноститъ на възнитанника, на възпитателя
остава да си подбере срЪд ств ата (възпитателнитъ раз-
дразнения), съ които ще въздйзйствува на дЪтето. ОсвЪнъ това,
той трувбва да знае какъ да употръби ттъзи срЪдства съ-А

образно природата на дтзтето и другитъ възпитателни условия
за постигане дадената цаль (мет0да). Отъ тази необходимость
произлиза у чението 3 а срсЪдствата и методата на
ВЪЗПИТЗНИСТО. “

Срйздствата и начинИтъ, които се употрйзбяватъ пръ-
димно за възпитанието на отдйзлнитъ умствени способности
ние видЪхме въ общи черти още при изучването на тия

способности въ психологията. Намъ остава тукъ да раЗ-
гледаме накратко нуждата, срЪдствата и металитв на фи-

о ,

”А*“
»

“г

;
..

...а-..

-“

и.

“

“;...)

11;

щ.д.”

 



ЗИЧВСКОТО ВЪЗПИТЗНИВ, НЕ!/ГО ОбЪРНВМЪ ВНИМЗНИС на хигиената-
на тЪлото и неговото упражнение и усилване. Оттукъ про-
излиза педагогическата диететика. Въ по-обща сми--
съль разгледванитъ тукъ по-отдълно: -д и е т е т и к а, учението
за срЪдствата и з етодитъ и учението за възпитателнитъ
фактори спадатъ подъ общото заглавие - в ъ 3 Н и т а т ел н и

ф а к т о р и (виж. 5 1). СрЪдствата се разглеждатъ" спе-
Циално отъ практическата педагогика. Основитъ за изучване
и н д и в и д у а л н 0 с т ъ т а на възпитанника са дадени въ педа-
гогическата психология. Намъ остава тукъ да разгледаме
дЪтето и неговитъ особенности по-пртлледно отъ чисто въз-
питателно гледище и да се запознаемъ по-отблизо съ мето-
дитъ и сръздствата на изслъдване дЪтската душа.

Всички въпроси по срГЪдствата и мет0дитъ ще се раз-
глезкдатъ тукъ по-общо, като се остави специалната имъ
разработка на д идактиката и мет0дикат а при освЪт-
лението на пет орчес кото ми нало на въз пит ат е л-
н 0 т 0 д ”15 л о.

   

 
 
 

 

   

   

  

5 30. ЦЪль на възпитанието. „„
*

а. Исторически развой.

За възпитатели е отъ голЪма вагкность да знае цйзльта,
които прдзслйздва съ възпитанието. Той трЪбва да има нсна
прЪдстава за това, което иска да направи отъ своя възпи-
танникъ, защото това именно ще каже, че неговата работа
е съзнателна. Това е важно да се знае прЪди всичко затова,
защото срЪдствата се подбиратъ съобразно цъцтьта. Както
при развоя на волята, така и тукъ ние различаваме близки
цвли и крайна цЪль. За да се постигне крайната цЪлъ, въз-
питательтъ тртзбва да постигне много близки подцЪли.

ЦЪльта на възпитанието не може да биде измислена
отъ възпитатели - тя се налага отъ културно историческия
развой на врйзмето. Възпитателнитъ идеали въ изторическото
минало си произтичали и произтичатъ отъ слЪднитъ течения:

1) Отъ прогреситъ на науката;
2) Отъ религиознитъ и етични течения;
3) Отъ културнитъ и естетични стремежи; и
4) Отъ политичнитъ и национални борби.
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Всичкитъ възпитателни цЪли се разглеждатъ отъ тия 4

гледища, отъ които произлизатъ слйзднитв течения въ пе-
дагогиката:

1. Интелектуализъмъ. Споредъ интелектуалистичното ра-
збиране на възпитанието дтщата трйзбва да се възпитаватъ
къмъ “знания. Най-важното въ човЪка е разсмдъка и, слЪ-
.дователно, неговото развиване е главна цЪль на възпитанието.
Всички други душевни способности ще дойдатъ отъ самосебе.
Пръвдставители на интелектуализъма въ възпитанието си:
Баконъ Веруламски, Декартъ, Спиноза и въ по-послЪдно
врвме Базедо. ((Знанието е сила», е казалъ Баконъ. Само

разсъдъка може да завладъва и обюздава страститъ, които
си врувдни за човйка. Отъ интелектуализъма са повлияни
Песталоци и Спенсеръ. Интелектуалистигъ си въ снщото
вр.”:зме и утилитаристи (възпитание за полезното). Интелек-
туалното разбиране изхожда отъ кривото разбиране на пси-
иологията, като се считатъ прЪдставитъ за главното умственно
богатство на човйка. Затова именно се поставя за цЪль

"

събирането на повече знания и образуването на разсидъка.
2. Естетичио разбиране въ възпитанието. Естетичното обра-

зование е стояло на висока степеньу старитв Гърци. Изящ-
нитъ изкуства, театърътъ7 музиката и гимнастиката си. били
главнитъ срЪдства за постигане тази цвлъ. Въ по-новитъ
врвмена мнозина художници и поети пакъ поставяха за цЪль
на възпитанието образуване естетичното разбиране, като
крайна цип, на човтнпкия развой изобщо. Тукъ на първо
мазето идатъ Шилеръ и философътъ Шелингъ, който казва:
изкуството е най-висшата способностъ на човЪшкия духъ».
Науката и изкуството прЪслтздватъ една и снща цЪль, само
че по разни пнтища и съ разни методи. Еъмъ прЪдстави-
телитъ на естетичното възпитание се числятъ още Шо-
пенхауеръ (философъ), Вагнеръ (композиторъ) и Ничше
(философъ). Споредъ Вагнера музиката е единственния най-
достипенъ езикъ за всички нар0ди и нар0дни класи. Глав-
ната цЪль на човйзшкото развитие е естетичното разбиране
и наслада. Изобщо може да се каже,. че отечеството на
естетичното възпитание е Германия, дйзто напослъдъкъ поч-
ватъ да взематъ мЪрки за подобрЪнието му.

3. Етицизъмъ. Споредъ това течение цЪльта на възпита-
"нието трЪбва да биде нравствениятъ развой. То има свохитт-

,

 

  



г 1“; "."“*”" ””Г“”
„

“ ?""7 3, 7 "ПГТ-“
” "“- ,

"

7

*
4

- 255 -
прЪдставители още въ най-старитъ врвмена. Сократъ, Ари-
стотелъ, Плутархъ си проповйдвали възпитание къмъ добро-
двтель. ВсЪко възпитание, което не развива нравственни
качества е лошо. Най-вщни прйзставители на етицизъма отъ
новитъ връмена си: Кантъ и Хербартъ. “Крайната цъль
на възпитанието е нравственностьта», казва Нантъ. Споредъ
Хербарта възпитательтъ трЪбва да развива волята на възпи-
танника при всички обстоятелства да иска да върши само
доброто. Всичката друга възпитателна и учебна работа е

оправдана само, ако тя постига тая цЪль. Споредь това
и обучението трЪбва да биде възпитателно, т. е. да развива
волята къмъ добро. За постигане крайната цЪль на възпи-
танието Хербартъ поставя петь нравственни идеи: витртзшна
свобода, съвършенство, добролкелателство, право
и справедливость или съ други думи: съвЪтъ, силна воля,
любовь къмъ другитъ (алтруизъмъ), встзкиму неговото и
встзкиму, що заслужава.

"73. 4. Религиозно или вЪронзновЪдно направление въ възпитанието.
”Споредъ това направление цйль на възпитанието е религиоз-
ното образование или п0дготвяне възпитаника за неземното
царство. А като главни сръдства за постигане тази цгвль
са прйзпорнчвали благочестивия животъ, отшелничеството, или
избЪгване на свйзтския животъ, изкуствата, обюздаване на
разсмдъка и усилване на възрата и пр. Религиозна цЪль
на възпитанието се е поставяла най-много въ срЪднитъ вт;-
кове и въ началото на новитъ врЪмена. Нейнитъ главни
прйздставители си пиетиститъ (Августъ Франке, Номенски, Гра-
зеръ, и въ най-ново врЪме - Вилманъ. Номенски казва:
((въчното блаженство е най-висшата цЪль на земния животъ >>,

но за да се доближи до тази цъль, человтЪкъ трйзбва да се
развива, да е образованъ.

5. Социално направление ЦЪльта на възпитанието е обще-
ственностьта, т. е. дЪтето тръбва да се приготви за общест-
венния животъ. Егоистичната воля трйзбва да се слава и да
се развива алтруистичната. ЧеловЪкъ трЪбва да се възпита
така, че да вилнда своитъ интереси въ щастието на обще-
ството, на което той е членъ. Възпитанието не трЪбва да счи-
та. обществото само като единъ факторъ, или едно измежду мно-
гото условия. Послйздното трЪбва да биде и цЪль и срЪдство.
Възпитательтъ трЪбва да направи отъ дЪтето полезенъ членъ
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на човЪшката срЪда. Центърътъ на възпитанието не е дГЪтето,
а обществото. Само когато стане социално, възпитанието ще
бъде разбрано напълно. Видни прйздставители на социалното
възпитание ск10енъ Симонъ и Огюстъ Нонтъ. Из-
ХОДната точка на душевния животъ трйзбва да се търси не
въ личностьта, а въ самата свадба. ПодобрЪнието на общест-
вото се е поставяло за цъль на възпитанието и отъ Базедо и

Песталоци. Виденъ социалпедагогъ на нашето врЪме е Наторпъ.
6. Индивпдуалното направление поставя за цЪль на възпи-

танието човЪшката личность. ДЪтето трйзбва да се възпита
за себе си, а не за другитъ. Ние не можемъ да п0доб-
римъ обществото прЪди да подготвимъ индивида. Обществото
не е цЪль, а само единъ отъ другитъ възпитателни фактори.
Интереситъ на индивида си главнитъ цЪли на възпитанието.
Руссо отрича обществото, като развалено и прЪпоркчва
възпитание вънъ отъ него. Възпитанието трГБбва да приготви
дгЪтето за живота, безъ да се повлиява отъ нЪкакви чужди
ндеали, които си е създало обществото. Дътето е добро по

природа и се разваля отъ човЪшката намЪса. ЦЪлитъ на
дътския развой си въ неговата природа. Базедо иска да

направи отъ възпитанника щастливъ человЪкъ. ЧовЪщината
(хуманитета) е главната цЪль на възпитанието. Песталоци
казва: “възпитанието трЪбва да развива вктрЪшнитъ сили на
дувтето къмъ човйзшка мидростъ». ШЪтето трйзбва да сейпри-
готви къмъ самостоенъ практически животъ-да може да
зкивЪе и се развива на собственни сили

?, Политично и национално възпитание. Това направление
е било застъпено у старитъ гърци (спартанцитЪ), у перситЪ
и римлянитъ. У първитъ е било национално: дЪтето трЪб=
вало да се възпита за гръкъ, гражданинъ и добъръ войникъ,
когато у Римлянитъ за цЪль се е поставяла не народностьта
а държавата, каквито и ще. народности. да я съставляватъ.
Виденъ прЪдставитель на патриотичното възпитание въ старо
врЪме е билъ Платонъ. Патриотичното възпитание е било

съвслвмъ занемарено въ сръднитъ вЪкове и по-рано, въ връз-
ме на владичеството на църквата. Днесь националното по-
литично възпитание се застъпва почти на всЪкидъ.

8, Утилитарно възпитание. Утилитарното или възпитанието
за полезното се диктува главно отъ културния прогресъ. ЖИ-
вотътъ е главната цЪль на възпитанието. Слтздователно на 

 
 



г-“,.
..-тчтг1.т--.--щ ., ..--.., „,...-3.1.”

“ г.

-257-
младото поколение трЪбва да се прЪдаде всичкото културно
богатство на человЪчеството, за да може то да прЪживЪе по
щастливо и да усили прогреса. Това направление застъга по-
вече практичната страна на възпитанието, като иска да
се подготвягъ длвцата за практичния животъ. Утилитаризъмъгъ
се покрива въ много отношения съ интелектуализъма, защото
и той изисква да се даватъ повече знания и да се развива
разсшдъка, за да могатъ тв да принесатъ полза на индивида.
Видни прЪдставителн на тава направление сж Локъ, “Ба-
зедо, Спенсеръ. И това течение трвбва да се смъта за
крайно, понеже усилва повече егоизъма, отколкото алтруизъма.

9. Еволюционизъмъ. Еволюционизъмътъ енаправлепие, което
разглежда възпитанието отъ гледището на теорията на развоя.
Възпитанието не е нищо друго, освлвнъ развой, еволюция. Въ
естественния развой на индивща са дадени както срсвдствата,
така и цъльта. Възпитательтъ трйзбва да изучи тенденцията
на еволюцията и да я подпомага. Тенденцията на еволюцията
е съвършенството; такава трЪбва да бжде и цъльта на
възпитанието. Най-видниятъ представитель на еволюционизъма
е Спенсеръ.

Не трЪбва да се мисли„ че описанитъ по-горъ цЪли се
срЪщатъ по сами. Обикновенно тъ се явяватъ по нЪколко
заедно. Така напр., у гърцитъ възпитанието е било нацио-
нално естетично, у римлянитъ-утилитариститъ сж били сж-
щевртзменно и интелектуалисти и пр. ОсвсЪнъ това едни и
сжщи видни педагози си се изказвали за едни и други съв-
мЪстими цЪли.

Изобщо трЪбва да се помни, че това дЪление на педа-
гогическата телеология (учението за въспитателнитъ цувли)
произлиза отъ разни гледища. Така, напримЪръ, отъ психо-
логично гледище произлизатъ: интелектуализъма, естетическото
направление, етицизъмътъ или волунтаризъмътъ (развой на
волята). Отъ гледището на обществото произлизатъ индиви-
дуалното и социалното направления, утилитарното възпитание
и пр.

б. Нанва трвбва да бжде възпитателната цЪль?

цъльта на възпитанието трЪбва да се търси въ самата
дтзтска прир0да и въ общечовЪшкитъ идеали. ИзмЪнението

Д-ръ П. Цоневъ.- Педаг0дическа психология. 1 7
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на дЪтската природа става прогресивно къмъ съвършенство.
Възпитанието, което подпомага естественнин развой, тртзбва
да спази и неговата тенденции къмъ съвършенство. Но това
съвършенство не трйзбва да се отнася само до изввстни спо-
собности. Така напримвръ, едностранчиво е да се развива
само нравственното съзнание, а да се прЪнебртзгва естетич-
ното и интелектуалното. Освйзнъ това человйзкъ не „.трвбва
да развива волята само по отношение на личното благо,
като игнорира обществото или пъкъ да възпитава национал-
ното съзнание въ ущърбъ на общо социалното и наопаки.
Възпитанието трвбва да развива способности-
тъ всестранно.

Ако разгледаме по-отблизо естественнин развой на дз-
тето, ние ще видимъ, че послЪдното има нужда отъ знания
И умение, т. е. заедно съ развоя на интелектуал-
ната страна трвбва да върви и развонтъ на чувствен-
ната и волева страна. Всичко. което дГЪтето възприема
трйзбва да се оцйзннва правилно (чувство) и да се проявява
навънъ въ дъла (вола). Съ други думи ше трйзбва да се да-
ватъ знания и да се развиватъ похватноститъ. Естествен-
нинтъ развой на човЪка ни учи, че дйзйностьта първоначално
е егоистична и се развива постепенно въ алтруистична или“
широко егоистична. Така щото истинското възпитание трЪб-
ва да развие всестранно перцептивнитъ (интелекта) и волеви
сили на дЪтето къмъ съвършенство, съобразно общечовЪшкитв
идеали на врЪмето. Съ други думи възпитанинтъ человйзкъ

тръбна да е развитъ правилно твлесно, да има всестранни
познания и да ги употрЪбнва за хубавото, истината, полезното
и доброто, както на себе, така и на обществото, на което
той е нераздйзлна частъ. Индивидуалнитъ идеали трЪбва да

се слвнтъ съ общитъ и частната воля трЪбва да вЪрви въ

съгласие съ общата за постигане на тЪзи общи идеали.
ЧеловЪкъ е консервативенъ, т. е. той се стреми по

всйзкакъвъ начинъ да завйзщае своето умственно богатство на

младото поколение, което отъ своя страна си създава нови

идеали и поради естественната консервативность се стреми
отъ своя страна да ги заввщае на новото поколение. Бла-

годарение на този законъ е възможно съвършенството, Ина-
че естественнинтъ развой щЪше да стои все на една степень.

Идеалитъ на възпитанието се даватъ отъ поко-
,.

 

 

 



лението на дадената епоха и се измйзннватъотъ.
с.гвдващето поколение, слЪдователно, тъ са не-
постоянни. „

Крайната цЪль на възпитанието трЪбва да
бнде всестраннинтъ развой на умственнитъ и
тЪлесни сили съобразно общечовйзшкитъ идеали
на кръчмето къмъ съвършенство за постигане хуба-
вото, истинното, полезното и доброто за себе и
другитъ.

% 31. Възпитателии фактори.

а. СЪмейството.

СЪмейството е първото общество, въ което дйзтето влиза
съ раждането си. Тукъ то получава първитъ впечатления,
както и първитъ импулси за дтзйность. Бато възпитателенъ
факторъ сйзмейството се проявява въ ролителитъ, братята и
сестритъ, двдитъ, бавачкитъ и чуждитъ лица: слугини, слу-
ги и роцнини. Бащата дъйствува повече съ внушителната сила

.Нд СВОЯ аВТОРИТВТЪ, ЕОГЗТО силата на МЗЙЕЗТЗ, е ВЪ ЛЮбОВЪТЗ».
"Въ дома си ддБтето получава основата на физичиското и ду-
шевно възпитание, чрГЪзъ пазене и отгледване тЪлото и сЪ-
тивата, образуване първитъ прдздстави и извършване на пър-
витъ инстинктивни движения.

По-толйзмитъ братчета и сестричета спомагатъ твърдъ
много за възпитанието на по-малкитъ. Щомъ почне дЪтето да
ПОДражава, то върши почти изключително това, що вижда у
другитъ. Знае се напр., че вторитъ и всички послйздващи
дъна въ едно сЪмейство се научаватъ по-скоро да говорнтъ,
отколкото първитъ. Това се чувствува особенно въ бГЪднитъ
сйзмейства, дЪто работата за изкарване хлЪба поглъща всичкото
врЪме на родителитъ. Помощьта на бр,.тчетата може да има
лоши послЪдици, ако тя не се контролира и провйзрлва отъ
родителитъ.

(Измейството, като най-първо и естественно възпитателно
заведение, може да принесе подобри резултати, когато дъй-
ствува въ съгласие съ другитъ сЪмейства и най-главно съ
училището, като централенъ контроленъ възпитателенъ инсти-
тутъ за всички сЪмейства .въ дадено село, градъ или квар-
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талъ. На много мазета въ Европа и Америка майкитъ се

събиратъ отъ врйзме на връме, за да обскждатъ дЪлата на
своитъ дЪца и да взематъ общи възпитателни мЪрки. Тамъ,
дйзто това още не е възможно, учительтъ трйзбва да урежда,

празднични и вечерни училища за родители, дЪто той ще.
обсъжда въпроси отъ практически характеръ по възпичанието.
Въ случаи, дГЪто и това е невъзможно, учительтъ трЪбва самъ

да отива въ сЪмействата. Това ще му принесе двояка полза:
той ще допълни индивидуалнитъ си изслйздвания, като изучи
сЪмейното положение на дтзтето и нЪкои неизвЪстни факти на
дътската природа; а отъ друга страна ще поучи редителитъ,
какъ да посткпватъ съ дйзцата си. Взаимното дЪйствие на
сЪмейството и училището указватъ благотворно влияние за
възпитанието на младото поколение.

б. ВЪЗПИТЗТВЛЪ И ВЪЗПИТЗТВЛНИ заведения.

Първиятъ естественъ възпитатель на дГЪтето е майката,
не толкова поради своето възпитателско умйзние, отколкото

поради своето естественно положение (най-близко до дйтето)
и природна майчина любовь. Това е повтаряне многократно
отъ Песталоци, който е настоявалъ твърдъ много за ПОДО-

брйзние на сйзмейното възпитание. Макаръ това да е така,
все пакъ прЪчкитъ на много майки да възпитаватъ дтщата
си (неумЪние, невъзможность поради бЪдствие и пр.) си на-

карали нсвкои педагози да искатъ специални възпитатели за

дъната. Така Русо прътдлага специаленъ възпитателъ за въз-

питанника, който да отговаря на извЪстни условия. Но ит)-

ма никакво съмнЪние, че възпитателскитъ права на майката
не могатъ да се отрекатъ поне до извъютна възрасть отъ

ранадането.
4

Майката е длъжна да тури основата на възпитанието
на своитъ дъна. Съ кърменето, чистенето, тя ще педготви
основата на физическото възпитание. Но освЪнъ това тя

трЪбва да се грижи и за умственното възпитание, като поч-
не отъ развоя и упражнението на сЪтивата. Великиятъ сла-

вянски педагогъ Коменски нарича сЪмейството майчино

училище, въ което главниятъ учитель е майката. Тукъ тя

трЪбва да развива, казва той, тйзлото, външнитъ статива, дО-

бродЪтелностьта и благочестието въ “първитъ 6 години. Това

 

  



 -261-
ще послужи за усилване вЪрата въ Бога, за утЪшение на ро-
дителитъ и за благото на дъната. При майка си дЪтето усво-
ява първия говоръ. 0лЪдъ говора тръзбва да се тури основа на
нравственното, естетично, утилатарно и интелектуално възпи-
тание. Тъй като дЪтскиятъ развой въ стЪмейството почва съ по-
дражание, най-силното възпитателно срЪдство на майката е

примЪръдтъ„Заженъ възпитателенъ факторъ слвдъ майката
е учительтъ и затова ние ще разгледаме условията, на които
той трЪбва да отговаря.

Пръвди всичко учительтъ като възпитатель трЪбва самъ
да биде възпитанъ, за да може да служи като примЪръ
за подражание. Той трябва да е здравъ и съ развитиевти-
ва. Учитель съ слабъ слухъ, напр не може да раз --
ха на дъщата. ПримЪрътъ дъйствува на дЪцата е.%
безъ да възбужда мислови процеси и борба на мотиви. Учи-

  
тельтъ трЪбва да биде добъръ, характеренъ, искренъ, посто-.
яненъ и пр.

Едно отъ най-важнитъ качества на учителя е твър-
достьта на волята. Той трЪбва добръ да обмисля своитъ
постнпки, та никога да не измъня рЪшенията си и да не
се отказва отъ изпълнението. Твърдостьта на волята му се
проявява въ постоянството. Но за да могатъ да дЪйствуватъ
неговитъ възпитателни раздразнения, той трЪбва да биде си-
гуренъ и увЪренъ въ това, що върши. НЪма по-опасна грЪш-
на на учителя отъ съмнЪнието, защото то събаря цЪлото му
дйзто. То поражда у дъцата гибелно съмнтзние за цЪлата ми-
ната работа и срутва основата за бндещата.

Учительтъ трвбва да обича своята професия и дъната,
които му са повтарени. Безъ това не е мислимъ никакъвъ
успйзхъ въ учебно-възпитателното дъло. Ние знаемъ, че инте-
ресътъ, приятното чувство, е главниятъ мотивъ на Бонка во-
лева дЪйность. Бакъ може тогава да се пртздполага, че учи-
тельтъ ще върши всичко за благото на дъната, ако той не
намира въ тъжната сндба импулси за дЪйность, а само срйзд-
ства за други интереси? Любовьта прави възпитателя по-
способенъ, като му внушава инстинктивно да разпознава до-
брото за двцата и да го върши. Иначе всички негови спо-
собности губятъ отъ своята цЪнность. Само силната любовь
е поддържала у Песталоци постоянството, за да може да
првкара всички несгоди прЪзъ врйзме на своята просвйзтителна
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дъйность и тя е карала дтщата безъ разлика на вЪра и на-
родность като мухи да прилЪтяватъ къмъ великия учитель.
Любовьта и искренностьта на учителя отваря дЪтскитъ сърд-
ца и тогава той може да надникне въ дътската прир0да и
да я изучи, което е тъй важно в, общи успъхъ. Добриятъ
учитель трЪбва да уважава дзвт    
имъ мисли доброто. .

По-нататъкъ като изучава дътската природа,
учительагй”трйзбва да се съобразява съ нея. ДЪтската природа може. а

изучи той отъ непосрЪдно сношение не само съ дъната, но
и съ тБхнитъ родители, както и съ другарската сръда Това
е необходимо, за да може да има единство въ работата.
Освйзнъ р0дителитъ и другарската сртьда възпитательтъ е длъ- ,
женъ да управлява всички други съзнателни и несъзнателни
възпитателни фактори: обществото, природата и пр.

"

Онщественно качество на добрия възпитатель е ще и
неговата учебна способность и ученость. Понеже
обучението дава материалъ за развоя на волята и постигане
възпитателната цйзль въобще, учительтъ трГЪбва да умЪе да
обучава и самъ трйзбва да знае. За тази цЪль той трйбва
да е подготвенъ още отъ училището, а освЪнъ това трвбва
да се грижи за своето самообразование. Най-доброто ка-
чество на учителя не е знанието, а умЪнието да
си добива знания - не умтънието, а дЪйностьта.
Учитель, който малко знае, но работи, е по-добъръ, откол-
кото оня, който много знае, а малко работп. За да мо-
же да работи, той трдБбва да има още инициатива, да
биде прЪдприемчивъ, самостоенъ, вЪренъ на иде-
ала си и пр.

Умъние и знания учительтъ ще прицобива отъ своята
практика, общата и педагогическа литература, учителскитъ
дружества и събрания и врЪменнитъ курсове съ обща и спе-
циална тенденция. Но отъ всички извори за самообразование
най-важниятъ е все пакъ практиката и научниятъ опитъ,

произвежданъ отъ самия учйтель.
, Възпитателни заведения има Нтзколко вида: за-

ведения за анормални случаи, за малки дтща, основното УЧи-
лище,» допълнителни училища и разнитъ видове” интернати.

1. Заведения за анормални случаи. Много двца се рат-
-*датъ съ ИЗВЪСтни тйзлесни или душевни недостатъци и не

,  
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погатъ да се възпитаватъ заедно съ другитъ, нормалнитъ
дъна. За такива дъна се отварятъ специални училища. Та-
кива училища има за слъши (основани въ Паризкъ въ 17847
въ 1806 - Берлинъ, въ 1808 -- Виена), за глухонЪми и
за слабоумни. Всички тия заведения водятъ началото си отъ
края на 18-й и началото на 19 вЪкъ.

Къмъ тия заведения можемъ да причислимъ и ония,
които иматъ за цвят» да намалятъ бъздствията. Такива заве-
дения см сиропиталищат а, дгЪто се събиратъ намЪрени
дфца или длвца безъ родители и се възпитаватъ и дфтскитъ
яслици, дЪто се пазятъ дтщата на работни бЪдни родители
прЪзъ работното имъ врЪме. ДЪтски яслици има два вида: за
дтща по-малки отъ ? тедини и за по-голЪми. Дъната въ-
тЪхъ се хранятъ и възпитаватъ.

2. Заведения за малки дъна или забавачницн. ТЪзи заведе-
ния са основани за пръвъ пмть отъ нлвмския педагогъ Фрьо-
бель въ 1840 г0д. въ Германия. Забавачницитъ заематъ
срЪДа между съзмейството и училището и затова въ тфхъ
се приематъ дфцата отъ 3- 6 ГОД. възрасть Забавачни-
цитъ см произлйззли отъ дтзтскитт, хранилища или ясли-
ци. Въ тъхъ чрГЪзъ игри и забавления дъзцата упражняватъ
своитъ статива и тфлесни органи, а освЪнъ това се привик-
ватъ къмъ другарската срЪда. Главнитъ възпитателни оръд-
ства въ забавачницитъ си: играчки отъ “разни форми и
цвтзтове за постройки, игри съ движения, упражнение въ ри-
суване и моделиране и пр., разкази и наблюдения надъ при-
родата (растения и животни). Особенно внимание се обръща
на наблюдателностъта за образуване ясни и пълни нагледи.

3. Основното училище е възпитателно заведение, което има
за цъшь да помогне на е*Ъмейното възпитание и да тури осно-
вата на всестранния физически и умственъ развой. Учили-
щето възпитава посрлвдствомъ: училищната дисциплина, обу-
чението и най-главно посрЪдствомъ другарството. НЪкои пе-
дагози се обявяватъ противъ училищното възпитание. като да-
ватъ прЪдимство на сЪмейното. Локъ отрича съвършенно
ползата отъ общо училище. ДЪйствително училището може да
направи повече за обучението, отколкото за възпитанието,
особенно ако то не дЪйствува въ съгласие съ другитъ въз-
питателни фактори.

4. Допълнителни училища са ония заведения, които иматъ
за цвль да допълнятъ възпитанието слъздъ основното учили-  
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ще. Тъзи училища могатъ да се поддържатъ и въ села и въ
градове покрай основнитъ и да се ржков0дятъ отъ самитв
учители. Допълнителнитъ училища прислтздватъ покрай въз-
питателнитъ и чисто специални цувли: да упражняватъ въ
занаятитъ и изкуствата. .

5. Нитернатитъ са затворени заведения, дЪто възпитан-
ницитв се развиватъ изолирани отъ външни влияния подъ
постояненъ надзоръ на възпитателитъ. Главнитъ прЪдимства
на интернатитъ сж твзи, че въ незакрйзпналата възрасть мо-
же да се води правилно възпитание, като се опитва при-
г0дностъта на едни или други мгврки. Тукъ се развива твър-
дъ много другарсниятъ духъ и съ това социалното съзнание.
ОсвЪнъ това физическото възпитание получава добра грижа
чрвзъ гипнастики и особенно чртззъ физическата работа.
Главниятъ недостатъкъ на интернатитъ е едностранчивостьта:
съ тЪхъ се правягъ напраздни усилия да се осуети врсЪдно-
то влияние на обществото върху възпитанницитъ, понеже то-
ва остава все пакъ врЪменно. тъ могатъ да припесатъ го-
лЪна полза, ако са: поставени на свиейни основи: да се по-
въряватъ ограничено число възпитанницн на едно възпита-
телско ("Впсйствщ което да ги ржк0в0ди като собственни ча-
да и въ дома и навсЪкндъ вънъ отъ него.

в. Обществото.

Обществото указва влияние на възпитанието съ своитъ
разни прояви: държава, дружества, разни събрания и дру-
гарската срвда.

.

!. Държавата, двйствува главно за развоя на социалното
счзнание. Въ държавнитъ учреждения двтето вткда прояви
на общата сила за самопомощь. То вигкда, какво положение
държи частната, индивидуална воля къмъ общата и съ това
почва да дава прЪпочитание на послЪднята и да и се под-
чинява. Организацията за общественната медицинска помощь
развива нилосърдието и добродЪтельта. Сждилищата си. дър-
жавно училище на справедливостьта. Всички тия държавни

,прояви учатъ ощйзлната личность да съзира въ законитъ
изразъ на общата воля по която трЪбва да се рнзководИ
личната.

2. Дружествата, отъ какъвто р0дъ и да си тв указватъ
силно възпитателно въздЪйствие. Отъ помощнитъ дРУжества

:
. 3.34?
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се развиватъ нравственнитв чувства. Гимнастическнтъ друже-
ства спомагатъ за физическото възпитание и за закрЪпване
на Волята и рЪшителностьта. ПЪвческитъ дружества спомагатъ
за развоя на слуха и народното съзнание. Почти всички тия
събрания развиватъ корпоративния (другарския) духъ. По
подобие на дружествата, които се съставятъ отъ възрастнитъ,
на много мувста въ Европа и Америка са уредени дтътски
дружества съ най-различни цЪли. При тъхъ играе роль не-
толкова цтзльта, която си поставя дружеството, отколкото въз-
питателната цЪль, която се постига съ сдружаването. Дзвцата
се нареждатъ като войници, излизатъ на полето, правятъ за-
сгвдания, взематъ разшения, които си задлъжителни за всички.

3. Разнитъ събрания, които ставатъ въ праздничяи дни:
събори, празденства, театри, сказки и пр. даватъ достатъчно
мотиви на дЪтската воля. То вижда тамъ добри и лоши дтвла
и се стреми да ги подражава. ТЪзи събрания си толкова
по-полезни, колкото по закрЪпнала е д-втската воля: тогава
то ще може да сравнява и избира. Като се има това прйд-
видъ, родители и възпитатели трЪбва да държатъ смйзтка за
това и да не правятъ двцата си свидгвтелн на събрания,
които, като несъотивтствуватъ на дЪтското схващане, могатъ
да повлияватъ неблагоприятно. Напротивъ събрания и зртъ-
лища, които са полезни, трЪбва да се посЪщаватъ отъ дъ-
цата заедно съ единъ риковщитель отъ сЪмейството или род-
нинитъ. ПрЪдставления съ положителенъ моралъ си добро
възпитателно срЪдство и трЪбва да се посЪщаватъ. Сищо така
дЪйствуватъ и утра, нагодени за двтската възрасть.

4. Другашзката сряда. Двтската другарска срЪда има твърдъ
голямо значение за възпитанието, понеже тя прЪдставлява
иай-разнообразенъ и нензчерпаемъ интересъ за членоветт. си.
Често родителитъ не си господари на възпитанието на своитъ
;Мзца, защото не могатъ да“" прйзщолЪятъ на влиянието на ули-
цата. Когато дЪтето е п0дъ силното влияние на своята срЪ-
да, то посЪщава дома си като гостъ. Сънищата издаватъ
;шевнитъ мисли и интереси на дтвтето: то бълнува само иг-
ритъ и дневнитъ случки.

Като се знае това, възпитательть трЪбва да се старае
да подобри другарската срЪда, а не и да я избтвгва. Тя се
подобрява единственно съ постояненъ надзоръ. За да може
да се организира добъръ надзоръ прйзпоркчителни си така

 
си.,
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нареченитт. дЪтски огнища. Това са градини и паркове-,
дйзго дЪцата прЪкарватъ денъ подъ постоянния надзоръ на е-
динъ възпитателъ или въ негово отсжтствие единъ стражаринъ,
Тукъ дъната се движатъ на чистъ въздухъ и се намиратъ
постоянно въ другарски игри, които могатъ да се организи-
ратъ така, щото да принесатъ по-голгЪма полза.

г. Църквата.

Църквата влияе за възпитанието на младежьта главно
въ нравствепно отношение. Въ врйзмето, когато разсждител-
ностьта на дъната не е развита още, послтзднитъ сж изоста-
вени исключително на каприза на примйзра. Щомъ това е
така, на дЪцата тртзбва да се даватъ добри примЪри за по-
дражание. Тукъ именно щъ своитъ нравственни примЪри и
недйзлни проповЪди църквата влияе за моралното възпитание
на младежьта. Дгвцата трЪбва да посйзщаватъ църквата въ

празднични дни и то прйздимно тогава, когато тъ ще могатъ
да чуятъ на достжпенъ езикъ морални назИДания отъ свтлпен-
ника. Дтщата тртзбва да се държатъ въ църква малко и то
само къмъ свършекъ на литургията, за да чуятъ проповЪдьта.
тъ не трЪбва да се измжчватъ прави по цтвли часове при
богослужението, което тъ не могатъ да разбератъ, защото
това ги охлажда и къмъ онова, което разбиратъ и могатъ
да използуватъ.

д. Природата.

Природата почва да дтзйствува на дЪцатарще отъ най-

раната възрасть. Като несъзнателенъ факторъ тя дЪйствува
съ непргводолима сила върху дтвтето като му прЪдставя най-

разнообразни случаи на причина и слъдствие. Дътето вижда,
какъ извувстни явления всувкога се .повтарятъ едно слЪдъ дру-
го и отъ това по подобие то схваща закономйзрнитъ посяв-
довности и въ живота на хората. Знае се, че народи въ
мйзстность съ по-богата и разнообразна природа стоятъ всъ-
кога по-високо въ културно отношение, отколкото населенитъ

"

потнискитв и голи мйзста. Много видни педагози сж черпили
своитъ възпитателни принципи отъ живота природа. Русо
не е прЪпоркчвалъ до 12 година друга книга на своя въз-
питанникъ, освЪнъ природата. Въ нея дЪтето ще открива
всички поуки отъ собственно прЪживЪване, безъ да чака да

,  
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му се прЪдаватъ чрЪзъ книги. Педагогическитъ принципи на
Коменски си копие на прир0днитъ явления. Природата не
прави никакви скокове, слйздователно и човтзкъ трЪбва да но-
сткпва бавно, като обмисля встъка своя постнпка. “Върнете по
сткпкитъ на прир0дата», казва той, ((защото въ природата
се върши всичко на врЪме. Тя приготвя материята и носят,
и дава формата; тя п0дготвя на субекта разбирането, върви
непртнклонно напрЪдъ и не почива, докато не извърши нЪщо
цтзло. Прир0дата отстранява всичко противно и врЪдно и за-
пазва полезното. ВсЪки развой въ природата отива отъ вът-
ръ навънъ постепенно безъ скокове. Всички тия примйри,
които ни дава природата, казва Боменски, правятъ възпита-
нието и обучението леко, бъзро, успЪшно и късо».

% 32. Възпитйннинъ.

При всъка възпитателна работа възпитанникътъ, като
обектъ на възпитанието, е най-важната личность. Всички ме-
т0ди и срйздства, всички мтврки, които ще се употръбяватъ
при възпитанието, се ПОДбиратъ съобразно дътската природа.
Педагогическата наука не може да напрЪдва, ако не напрЪд-
ва изучването обекта на възпитанието. Всйзко възпитание кое-
то умаловажава личностьта на възпитанника се явява грубо
и неестественно насилие противъ законитъ на човтзшката при-
рода. Ето защо учительть трЪбва да познава добръ законитъ.
на дтвтската природа прйзди да почва да ПОДпомага нейния
развой (възпитание). ЦЪльта на възпитанието се дава отъ.
културния прогресъ и общечовйзшкитъ Идеали на врвмето “-
срйдствата ще ни укаже дЪтето. “Законитъ на човвшкия раз-
вой се намиратъ въ самата човъшка природа: за да ги по-
знаемъ, трйтбва да изучимъ тази природа». (Песталоци). Въ
врЪмето на Песталоци наукитъ не са имали такъвъ прогреСъ.
както днесь. Днесь ние имаме по-голйзма възможность да вник-
ваме въ тъмнитъ ъгли на дЪтската душа, отколкото тогава.

Какво трЪбва да се изслЪдва на възпитанника? ПрЪди
всичко учительтъ трЪбва да знае общитъ закони на дЪтския
душевенъ животъ и носят, психофизичнитъ особенности на
войни свой възпитанникъ по-отдЪлно. Не е достатъчно на
учителя да знае само на теория психичнитъ закони. както и
разнитъ възпитателни методи. Педагогиката би била жалка
наука, ако тя се задоволЪше само съ указание на общи прин-

 



*п-диг --- т- " *. т.т- - “и.“ х.т-> Радич-дист- и..

-268-
ципи. Нейната цънность се състои именно въ практичното и
приложение. Примърь. Учитель се запознава обстойно съ всич-
ки психо-педагогични закони и мет0ди. Той знае, че познатъ
учебенъ материалъ се запомня по-лесно отъ непознатия, че
интересътъ полдързка вниманието при обучението, че лоши-въ

привички трЪбва да се изкореняватъ и добръ да се разви-
ватъ, че при обучението трйзбва да се посткпва отъ близко-
то къмъ далечното, отъ познатото къмъ непознатото и пр.
Но какъ може да обучава такъвъ учитель, ако той не знае,
кое именно е познато на неговитъ възпитанници и кое не, кои
са. тъхпитъ интереси, какви привички иматъ тв и пр.! Въ
общить училищни програми си указани твърдъ общи точки
по обучението. Праздписанията на програмата са мъртви бук-
ви - тг. трсБбва да се съживятъ. А това е работа на учи-
тели. За да може да ги съживи учительтъ тртзбва да позна-
ва дйзтската индивидуалность.

а. Индивилуалность.

Що е индивидуалность? ВсЪко нЪщо, растение и жи-
вотно, отдЪлно взето, прчздставлява отъ себе единица, която
нгЪма равни на себе. Колкото и бдизки да са помежду си
по произходъ, условия на ЖИВОТЪ, отгледване и пр. два орга-
низъма, тт; все пакъ се различаватъ единъ отъ другъ. Хора-
та се различаватъ по между си както тйзлесно, така и ду-
шевно. Въ тълото тъ се различаватъ по сила, голЪмина, здра-
вословность на таблото, евтината и пр. Психичнитъ различия
се проявяватъ въ възприемчивостьта. паметьта, вниманието,
умората, фантазията, разскдителностьта, чувствата, волята и

пр. Не само хората се различаватъ единъ отъ другъ, разли-
чията обхващатъ и всъкиго отдйзлно въ неговитъ разни въз-

расти и умствения състояния. Така човЪкъ бива младъ, старъ,

уморенъ. бодъръ и пр. Има измЪнения въ психофизичния жи-
вотъ, които са общи за всички хора, тъ се пронвяватъ раз-
но въ отдувлнитъ личности. .Други качества се явяватъ само

при никои хора. Особенноститъ, съ ”които всйзки че-
ловъкъ се отличава отъ педобнитъ си, съста-
вляватъ неговата личность или индивидуаЛ-
ностш

1) Доленме на индивидуалнитб“ качества (темпа?
убамзнта).  
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Възъ основа на тЪлеснитъ и душевнитъ качества нЪкои

педагози сж раздЪлили индивидуалността”; въ четире групи,
наречени темпераменти: сангвиниченъ, флегмати-
ченъ, холериченъ и меланхоличенъ. За” основа на
това дйзление на темпераменти сж служили не всички душев-
ни и тЪлесни качества, а само нЪкои: устатливостьта, чувст-
вителностьта и волята, до колкото тъ могатъ да се узнаятъ
отъ просто наблюдение. Това дйзление на индивидуалноститъ
въ темпераменти не може да има голгЪмо значение за възпи-
танието по простата причина, че нъма нито единъ индивидъ
който да притежава всички качества, които харектеризиратъ
даденъ темпераментъ. Даже и да се приближава едно дЪте въ
едно врйзме до единъ темпераментъ, въ друго врЪме то про-
явява много качества отъ другъ темпераментъ. По-право е да
се смйзтатъ раздйзлени на четире темпераменти индивидуални-
тъ качества. Въ такъвъ случай имаме два вида темперамента:
буйни (холериченъ и сангвиниченъ) и тихи (меланхоличенъ и
флегматиченъ). .

Еъмъ холеричнип темпераментъ спадатъ качествата:
подвижность, сила, рЪшителность, постоянство; къмъ сан-
гвиничнип: идвжность, чувствителность, промънливость, въз-
приемчивость и пр.; къмъ меланхоличнил: саможивость,
малка възприемчивость къмъ новото, неп0движность, постоян-
ство и пр.; къмъ флегматичнин: неподвижность, малка
възприемчивость, равнодушие и бавность въ всичко.

1. ИзслЪдване нидивидуалностьта.
Дътската природа се изслЪдва главно въ двъ отноше-

ния: тЪлесно и душевно. Учителътъ трЪбва да почне
изслйздваниита отъ сйзмейството и послъ да ги продължи въ
училището. Още когато постжпнтъ дтзцата въ училището въ
1 отдйзление, учительтъ събира свЪдениа отъ родителитъ за
наслЪденитъ и придобити качества на дйзтето. За сЪмейнитъ
особенности ще узнае той отъ лично наблюдение, както и
отъ показанията на домашнитъ. Слъдъ това въ училището се
правнтъ по-подробни изслйздваниа на самото дЪте. За тази
цъль се приготвнтъ списъци, въ които се вписва цЪлото съ-
стонние, въ което дЪтето идва въ училището и всички измаз-
нения, които то прътърптша по-нататъкъ, за да може възпи-
танието да се съобразява напълно съ тия измЪнении.

Списъцитъ се раздйзлятъ най-първо на три графи: за
СЪМВЙНОТО положение, тЪлЪсното и душевно изм*Ънение.
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Въ списъка за сЪмейното положение се отбйлйзватъ въ

послйздствие и всички измЪнения, които могатъ да се явлтъ:
смърть, болесть въ сЪмейството, рождение, измЪнение на ма-
териалното състояние и пр., за да могатъ тъ да се сравняватъ
съ физическото и умственно измЪнение на възпитанника. Тин
измйзнения могать да повлинитъ твърдт, много върху възпи-
танието. ,

Щомъ дойде въ училището учительтъ попълва и втората
графа съ свЪдения.

За да събира по-точни свЪденин за всйзка отъ означе-
нитъ области, учительтъ постжпва по слЪдниа начинъ.

1) Ръстътъ се опрйздйлн периодично чръзъ опрЪдъленъ
срокъ посрЪдствомъ извЪстна мЪрка, направена отъ дървенъ
стълбецъ както това става за новобранцитъ.

2) Те ги е с т в т а се опрЪдЪлл посрЪдствомъ децималъ или,
.ако училището или общината не разполагатъ съ такъвъ - съ
кантаръ.

3) Мускулатурата се опрЪдЪля изобщо отъ око и
се означава съ думитйз: развита, слаба, срйдня, здрава и пр.
Крайнитъ членове могатъ да бидатъ поврЪдени: счупени, на-
вЪхнати, да иматъ ревматизъмъ, да са силни и пр. И най-
сетнъ за опрйздъшение силата на длвсната или лтзвата рака се
употртЗбява динамометъра (силомЪра), съ който всъко учили-
ще може да разполага, понеже не е скипъ.

4) Пищеварителната система се опрЪдЪлн сащо
така очъ учителя при съдЪйствието на родителитъ и лЪкарн. Тя
се означава съ слйзднитъ качества: здрави или толкова счупени
заби, нечисти уста; вкусъ нормаленъ, слабъ, силенъ; стома-
хътъ може да биде: разширенъ, възпаленъ (диспепсин, ка-
таръ и пр.) или да е страдалъ по-рано отъ нЪкоя болесть;
червата: здрави, възпаливани.

5) Дихателна система: здрава, кашлица, бронхитъ
задушеность, силно, срГЪдно, слабо, развити твърди. Често или
рЪдко дишане. Обоняние: срЪдно, слабо, силно, развито, ка-
таръ въ носа, сво60дно или не свободно дишане.

6) Кръвоносна система: лесно зачервяване, силно
слабо или нармално сърдцебиение. Честина на пулса въ да-
дено врЪме; лесно или мнчно усилване при ходене, гимнас-
тика и игри.
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7) Нож а: чиста, прЪтърпЪла болести (шарка, червепка,

краста и др.), чувствителна на студъ, топлина или не, тънка
или дебела.

8) Нервната система. Тукъ се отблБлЪзватъ главно
первозностьта и специалнитъ нервни болести, характеризира-
ни обикновенно съ често главоболие (епилепсия, хипохонд-
рия, истерия и пр.)

9) Зръние. Тукъ се отбЪлЪзватъ главно по-важнитъ
анормалности, каквото си: слЪпота съ едното око, късоглед-
ство, далекогледство, кривогледство и най-сетнъ се опръдъля
както максимума, така и минимума на гледането при извгЪст-
на норма. Най-практично е печатното писмо отъ извЪстна го-
„Измина на буквитъ. ВмЪсто писмо могатъ да се употръбятъ
точки на извЪстно растояние една отъ друга, написани на
единъ листъ, който се отдалечава и приближава до очитв.

10) Слухъ. Слухътъ се опрЪдЪля най-лесно съ тикта-
ка на часовника-съ отдалечение и приближение. Познаването
на разнитъ тонове, както и на разнитъ бои и форми (за зръ-
нието) се вписва въ третята таблица.

1]. Бързииата на движенията се опрЪдъля съ специални
приспособления, отъ които да се вижда, на какво растояние
може да се ПОДвижи рнката около лакътя, или пъзлото тЪло
(при тичане) въ опрЪдълено врЪме.

За изслЪдванията, които ще ни дадатъ свйздения за тази
таблица е говорено вече по ощЪлно въ педагогическата пси-
хология. Малко има още да се прибави, досЪжно попълване
на графитъ.

Октивностьта се изслЪдва съ конкретнитъ празд-
стави, които има възпитаника. За осезанието: има ли прЪд-
ставитЪ: леко, грапаво, остро, бодливо, топло, студено, ме-
ко, тежко и пр. и въ каква степень (да ли си тъ пъл-
ни и ясни). Отговоритъ се вписватъ: добро, срЪдно и слабо.
По отношение качеството на прЪдставитъ може да се на-
прави специална таблица, за да се види, особенно за ново
посткпващитъ дтща, колко и какви прЪдстави иматъ тъ изъ
разнитъ области на човсЪшкото знание.

Чувствителностьта и реакцията съвпадатъ съ
по висшъ психиченъ развой. Учительтъ изслЪдва, до колко
чувственниятъ животъ на дЪтето е подвиженъ, т. е. да ли
дгктето лесно прЪминава отъ приятно въ неприятно чувственно
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състояние .и да ли въобще външниятъ свътъ го вълнува лесно.
Чувствителното дъте подскача веднага, щомъ ВИДи ново яв-
ление, хубава картина и пр. А пъкъ това движение подъ
влиянието на чувствата е реакцията. Отговоритъ се вписватъ
съ: голЪма, срЪдня, малка.

ПрЕЪдставитъ за пространство и врЪме се из-
питватъ твърдъ лесно, като се каратъ дъната да опрЪдЪлятъ
на очи растояния, лъвво, дйзсно, и пр. формитъ, величинитъ
и пр. (за пространство) и день, нощь, часъ, минута, пт,-
сецъ, година и пр. (за връме). И тукъ отговоритъ се впис-
ватъ съ думитъ добро, срйздно и слабо. Но учительтъ не
трЪбва да се задоволява само съ такива общи свЪдения.
Въ специалната таблица за прЪдставитъ той трЪбва да оз-
начи, кои прЪдстави именно липсватъ у дЪтето, кои са не-
точни и какви има.

Вниманието и дЪеспособностьта се изслтйдватъ
съ наблюдения и опити. По признацитъ на разсъяность и умора,
(вж. 5 14 и 27), каквито са прозввка, отпусната мускула-
тура на лицето и пр., както увеличаване на грЪшкитъ въ
психичната дЪйность (при задачитЪ), учительтъ ще познае,
дали даденъ ученикъ може да внимава по-дълго врйзме или
скоро се уморява. Отговоритъ сж: трайни, срЪдни, слаби.

Асоциациитъ и асимилациитъ, като спосо-бность
съ могатъ въ дадения случай да се наименуватъ съ догадливость
или досътливость икато такива тъ могатъ много лесно да се
изслтщватъ. Учительтъ опитва да ли дЪтето лесно си припомня
извЪстни психични съдържания, когато той му съобщи съ-
държания, свързани съ първитъ. Асимилацията се проявява,
когато дтзтето си спомня психичното съдържание като са-
щото, а не го схваща като ново.

Отговори: силна, срЪдна, слаба.
За паметьта е говорено по-обширно въ педагогиче-

ската психология (% 16 д.) и на учителя остава само да при-
ложи това на практика. Отговоритъ се отбЪлЪзватъ съ кръ-
стчета въ графитъ или ироцентъ на запомненото.

За въображението може да се каже скщото. Опи-
титъ сж указани въ психологията, а резултатитъ отъ изслйзд-
ванията се турятъ съ скщитъ изрази както и по-горйз: силно,
срЪдно, слабо. И тукъ си нуждни по-подробни изслувдвания
за по-точни свЪдения, досЪжно вида на фантазията.

18*
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Особеннитъ състояния си твЪрдъ вагкни за въз-
питанието и на тЪхъ трйбва да се обърне голфмо внимание.
тъ се означаватъ въ графата направо съ тфахнитъ названия;
силни (срйздни или слаби) илюзии, хамоцинании, “депресия или
екзалтация.

3 а мисловата дЪйностъ, която се познава при на-
блюдение и опитъ съ логични изрази, се означава пакъ съ

тройната оцЪнка. Но тукъ може да се изслъдва по-точно,
какво липсва на ученика; кои си. неговитъ обичайни мотив:
за разсиждаване? Прйздпочита ли той индукцията или дедук-
цита, има .ли ясни прЪдсТави за законъ и пр.

Ч у в с т в ат а се означаватъ съ степеньта на тъхния раз-
вой: силно, сргвдно или съвсйзмъ слабо развити. А за нравст-
веннитгв се казва, кои прЪобладаватъ.

За изслъздването на волята, въ нейнитъ отдЪлни мо-
менти е указано по-обстойно въ нед. психология (5 25 3.)
Ръшителностьта и постоянството ще се означаватъ
съ степени, когато за идеалитъ, привичкитъ, пръ-
стипленията и наказанията ще се указва точно как-
вината.

Въ графата за у ст ния го в о ръ се означава степеньта
на “правилния говоръ, когато за патологичния ще сеозначава
ТОЧНО КЗКЪВЪ е НВДОСТЗТЪКЪТЪ! ПСЛТОЧСНВ, заекване ИЛИ бЪб--

ривость.
Писменниятъ говоръ се означава съ степени, по-

неже съдържанието, което той изразява, се изслйздва при на-
метьта и въ специалнитъ изслйздвания за прфъдставитъ.

Въ графата ((забЪЛтззкка» се означаватъ всички осо-
бени случаи, за които учительтъ не е пръдвидъшъ специална
графа. Въ специалната таблица за прГБдставитъ се отдфзлятъ

графи за пртвдстави изъ животинското царство, растенията, из-
копаемитъ, численнитъ, форменнитъ прЪдстави, чувственни по-
нятия, особеннитъ говорни изрази (прЪдстави за думи) и пр.

2. Значение на индивидуалнитъ книги. По тия списъци или

индивидуални книги учителитъ ще могатъ да държатъ смЪтка
за развоя на физичнитъ и душевни способности на своитъ
възпитаници. Индивидуалнитъ книги се приготовляватъ още
съ "постипването на дЪтето въ училище и се водатъ до из-„ь
лизането му изъ училището. Изслйздванията ставатъ постоянно

»

или периодично и разултатитъ се вписватъ въ книгитъ встъки
,.
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мЪсецъ, или споредъ възможностьта, войни дВа, три до 6
мътсеца. *

Индивидуалнитъ данни не трвбва да измгЪнятъ цъльта
на възпитанието-тъ само спомагатъ за нейното постигане.
При днещнитЪ голЪми изисквания на врЪмето изучването
„пътеката индивидуална природа и съобразяването съ нея
става належаще, за да може да се воли правилно обучението
и възпитанието. Знае се, напр., че много дъца съ слаба на-
тура и неблагоприятни сгЪмейни условия ставатъ жертва на
училищнитъ изисквания, защото послвднитъ сж извънъ тв);-
нитъ сили. Индивидуалнитъ книги ще спомогнатъ на учителя
за подобрйзние възпитателнитъ срЪдства. за велико
двте възпитателнитъ срЪдства ще се различаватъ отъ общитъ.
Ще се избегне тъй нареченото равенство въ мЪркитъ за
ученицитъ, понеже учещитъ се въобще не си." равни. Нервоз-
пото дЪте заслужава не такива мЪрки, каквито се употрй-
бяватъ за здравото. Бързото уморяване изисква скратяване
на обучението, класата паметь-повече повторения, езикомо-
горната изисква повече гласно, говорно четене, а писомотор- „..а.в.;..щ.тшш„шдшьнша

ммм

“

-

пата-прЪписване. Съ други думи, понеже трвбва да се 1
стремимъ къмъ всестранно развитие на душевнитъ и тувлесни :”
способности, ние ще изхождаме отъ по-добръ развититъ и *.ще развиваме по-слабитъ. ?- Изслтъдванията въ продължение на училищното врЪме
ще покажатъ, дали са били сполучливи и да ли си. подЪй-
гтвували употртзбенитв отъ учителя мЪрки. Това ще даде
възможность на учителя да усъвършенствува своята практика.
Ако, напр. извйзстно дфте страда отъ болесть въ волята, ако
то попада често въ депресивно състояние ((изгубва куражъ>>
за двйствие, учительтъ подбира срЪдства да го изливкува и
въ едно отъ послйздващитъ периодични изслЪдвания вижда
резултатитъ.

Индивидуалнитъ книги спомагатъ на учителя да подоб-
ри методитъ на възпитанието, защото мет0дитъ на
възпитанието се намиратъ въ дЪтската природа;
който иска да ги изучи, трЪбва да изслйздва тази природа.
Резултатитв отъ изслйздванията ще му покажатъ, да ли той ще
трЪбва да смЪкчи дисциплината си или тртзбва да я усили,
да ли да употрйзбява сжщитъ наказания или ще трЪбва да
ги замйзни съ други спорйздъ длвтската индивидуалность.
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За да може да приложи принципа на прироцосъобраз.
ность-да постмпва отъ близкото къмъ далечното, отъ позна-
тото къмъ непознатото, да изхожда отъ интереса и пр., учи-
тельтъ трЪбва да знае, кое е близко, познато и кое интересува,.
кои са дЪтскитъ Идеали икакъ се мънятъ тъ съ течение на
врйзмето. ДЪтскитъ интереси и идеали са основната и най-
важна точка отъ индивидуалния списъкъ, защото центърътъ
на обучението и възпитанието е дЪтето, а то
проявява своитъ отношения къмъ срЪдствата и

мет0дитъ посрЪдствомъ чувството (интереса).
По-нататънъ индивидуалнитъ и общи изслЪдвания на

възпитаника даватъ възможность да се измЪни и наг0ди пр о-

грамата. Всвко училище трябва да рЪши за себе въпроса:.
какъвъ учебенъ материалъ трЪбва да се подбере за Програ-
мата, въ какъвъ размйзръ да се изучава той и какъ да се

разпрЪдЪли въ разнитъ учебни години.

6. Периоди на развоя
(възрасти).

Психофизичниятъ развой на дътето не върви неизмЪнно
отъ долу на горъ, а е подхвърленно на вълнообразни измтг
нения, които си иматъ причинитъ и съ които възпитанието

тръбна да се съобразява.
.

Ако измЪрваме тежината и ръста на тялото, ние ще
забвлчнкимъ, че послЪдното е подхвърлено на

вълнообразни
из-

мЪнения: въ една възрасть расте по--(авно въ друга- по-б-ъргке.
ДЪтето расте въ началото, до ? г0д. възрасть, твърдъ бързке
и сетнъ по-слабо. Растежътъ както на тйзлото, така и на
главата частно се забавя до 12 год. и тогава се усилва
заведнъжъ.

Опитни изслвдвания доказватъ, че въ възрастьта се за-
бЪтЪзватъ годЪми различия въ развоя на частитъ на тЪлото

(рзцьтъ, краката), сътивата, подражанието, паметьта, фанта-
зията, волята (прЪсткпническитъ наклонности) и пр. ПрГЪД-

видъ на измЪнчивостьта на дЪтето въ разнитъ периоди на

развоя, може да се каже, че въ дЪтсвия развой се проявя-
ватъ едно слЪдъ друго нЪволко дЪца или индивщуалности

]. ИзслЪдване периодщтъ на развоя. Разнитъ степени на

датския развой се изслЪдватъ така, както изобщо и индивидуаЛ- 
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ностьта, съ тази само разлика, че тукъ изслфздванията се пра-
вятъ едно слЪдъ друго, за да се види влиянието на въз-
растъта. Така, напр., ако правимъ индивидуалнитъ изслЪдвания
отъ постмпване въ училището въ 1 отдйзление до свършване
срЪдното училище съ 18-20 ГОД. възрасть, ние ще забв-
лйзгкимъ твърдъ характеристични измЪнения. досъгкно всички
тСЪлесни и душевни способности: паметьта, чувствителностьта,
фантазията, страститъ и пр.

Опитнитъ изслеЪдвания на развоя въ възрастьта си дали
слЪднитъ резултати:

1) Развоятъ на тълеснитъ и душевни способности, на
органитъ и тЪхната сила е вълнообразна, периодична промъша
отъ прогресъ и застой, дЪйность и почивка, изхарчване на
енергия и материя и тъхното набавяне. Тази вълнообраз-
ность е различна при разнитъ индивиди.

2) Нормалниятъ ходъ на развоя въ възрастьта се из-
мйзнява подъ влиянието на външни раздразнения. Такива си:
храната, упражнението, нриспособлението и пр.

З) Психо-физичниятъ организъмъ показва вълнообразни
измънения отъ покачване и спадане на сидата не само въ
нвколко години, но и въ годината и деня. И въ всички сте-
пени на развоя се забЪлЪзва, че когато физичната енергия
се усилва, психичната спада и обратно.

: 4) Най-г0л13ми граници въ психофизичния развой въ
възрастьта образуватъ: промЪната на забитъ и пубер-тетътъ (половото зазрЪване). Пубертетътъ причинява го-
лЪми измЪнения въ организъма, съ една дума той причинява
въ организъма цЪла психична и физиологична революция.
Като прЪМине тази граница психофизичния развой се усилва:
самосъзнанието се усилва; явява се самостойностьта, незави-
симостьта. Насткпва критичность въ мисленето, чувствуването
и колата Развоятъ на тЪлеснитъ и душевни диспозиции,
както и разнитъ заболЪвания се усилва.

2. Периоди на възрастьта. (ДЪление). Като се взематъ за
граници промЪната на забитъ и пубертета, възрастьта
може да се раздЪли на 3 главни периода: дЪтство, юно-
шество и младенчество.

а) ДЪт ств 0 то започва отъ рождението съ кърмачество-
то и свършва въ 6 или 7 г0дишна възрасть съ промЪната
на забитъ. Въ този периодъ дтзтето се развива най-много
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тЪл е си 0. СЪти в ат а се упражняватъ въ перцепиране. Тукъ
дЪтето получава първитъ прйздстави за свЪта. Чувствата,
които дъвтето изпитва въ този периодъ съ почти изключител-
но съгивни, нисши. Волевитъ зачатъци се намиратъ въ
състоянието на натопи. Почти всички ддзтски постъпки съ
инстинктивни. Дътето е робъ на своитъ инстинкти: то под-
ражава въ всичко, играе, движи се, говори по моментни на-
гонни побузкдения отъ перцепти. Изборъ на мотиви, както" и
изобщо същинска воля не съществува. Всички останали ду-
шевни способности се намиратъ въ своитъ зачатъци. Въ та-
зи възрасть дЪтето усвоява функцията на говора и почва да
говори за себе съ казъ» (самосъзнание). Училището за
дтътския периодъ е майчиниятъ домъ, който има за за-
дача да тури основата на възпитанието.

б) Юношесвото трае отъ 6(7)-12(14) годишна въз-
расть, когато се явява началото на пубертата. Въ тази въз-
расть, индивидуалнитъ прЪдстави се увеличаватъ въ
голъмъ размЪръ. Момчето или момичето научава много нови
пиша и си образува общи прйздстави. Уморителность-
та настъпва твърдъ скоро, понеже енергията се изхарч-
ва заведнъъъ: вниманието и интересътъ скоро отпадатъ. Ма-
каръ да има достатъченъ запасъ отъ прЪдстави, говорътъ
въ тази възрасть е твърдъ неправиленъ. Особенно изречения-
(граматичната страна) не съ още развити достатъчно. Ми-
словата дтзйность е свързана още на конкретния стати-
венъ също? - абстрактпото мислене още не е развито. На;
метьта е още твърдъ къса; това се вижда отъ обстоятедд-
ството, че тв скоро забравятъ заповЪдитъ на учителя. Фан-
тазията. е слаба, а волята въ началото на своя развой.
Но изобщо въ тази възрасть паметьта е по-развита, отколко-
то разсъдъка и то повече механичната, отколкото логичната.
Висшитъ чувства не съ още развити и волята е .съ близки
мотиви. Това се вижда отъ конкретнитъ ибблизки по врЪМе
идеали, които си поставятъ момчетата и момичетата. Въ тази
възрасть се пестзщава основното училище.

с) Младенчеството трае отъ 12(14).-18(21) ГОД-

възрасть. Въ тази възрасть организмътъ достига своето пъл-
по развитие. Конкретното мислене се замЪня съ абстракт-
ното. Особенна слабость се забЪлЪзва въ младенеца да упо-
тртзбява въ говора си думи, изражаващи абстрактни пръздста-

!
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ви и понятия. Фантазията се развива въ голЪмъ размЪръ
и при недостатъчно ркководене може да накърни правилния
умственъ развой. Паметьта е твърдъ слаба въ началото и
срвдата на този периодъ, а се усилва къмъ края. Паметьта
за чувство е по-голвма, отколкото за думи и числа. Чув-ствата са развити въ голЪма степень и то повече висши,
отколкото сЪтивни. Особенъ прогресъ указватъ естетичнитъ
и морални (именно алтруистичнитЪ) чувства. Младенецътъ
става поетиченъ, възхищава се отъ хубавото, художественно-
то и се отвръщава отъ долното. Той се въодушевява отъ го-
лЪми идеали за народа и обществото и” е готовъ веднага да
тури началото на тЪхното осжшествяване. Обаче благоцаре-
ние на недостатъчния опитъ въодушевената младежь може
лесно да попадне въ отчаяние. Най-развити въ тази възрасть
си нравственитъ чувства и нравствената воля,
затова учещитъ отъ тази възрасть са получили блъскавото
име: златна (крилата) младеж ь. Младежътъ прЪстава
да се покорява слвпо на чужди желания и заповвди - той
цЪни твърдт. много своитв. Но той обича до самоотвержен-
ность възпиталели, които цувнятъ неговото казъ». Затова най-
сигурното срйздство за възпитание на тази възрасть е инте-
ресътъ, чувството. Възпитатель, който умЪе да.
завладйзе чувствата на младежъта, може да на-
правлява безъ малка и волята и.

3. Педагогичеспо заключение. Изслвдване възрастьта има
основно значение за възпитателпата практика. ПрЪди всичко
пери0дитъ на развоя образуватъ основитъ на училищната
програма. Раздълението на училищата на основни, срвдни и
висши, както и раздвлението на възпитанницитъ отъ единъ
видъ училище на класове, прЪдполага различие въ степеньта
на умственния и физиченъ развой. Даже и при сегашната
класна система,“се забЪлЪзватъ недкзи въ възпитателната на- "

рЪдба, което произлиза измежду другото отчасть и отъ това,
че програмата за методичното постжпване при обучението и
възпитанието не е достатъчно нагодена споредъ възрастьта.

Отъ обстоятелството, че голтзмата часть отъ учещитъ се
въ едно отлувление или класъ биватъ принудени да повторятъ
може" да се заключи, че въ това училище не се съблюдава
степеньта на способноститъ по отношение навъзрастьта. НЪ-
кои прЪдлагатъ за слабитъ ученици, който не могатъ да слъ-

"
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днтъ обучението, прйздвидено за съотвЪтната възрасть, да се
отварлтъ спомагателни класове или отдйзленин. Това не тръб-
на да се допуща по простата причина, че тъзи слаби учени-
ци се лишаватъ отъ внушителното въздЪйстие на своитъ сил-
ни другари Отъ друга страна не трйзбва да се считатъ сла-
битв дГЪца за изключение ако програмата за тази възрасть
е првтрупана, а силнитъ ученици трйзбва да се считатъ за
прЪрано развити. Въ скщность програмата трЪбва да се на-
мали и тъй нареченитъ слаби дЪца да се считатъ за нор-
малки. Ако се съблюдаватъ перИОДитв на възрастьта, паша. да
скществуватъ анормални случаи: да се поболЪва ученикътъ,
до като свърши срГБдно училище.

Познаване вида на развоя въ възрастьта ще даде въз-
можность на учителя да употрЪбява съотвЪтнитъ учебни раз-
дразнения за тази възрасть, за да развива способноститъ. Ако
напр., се знае, че въ- началото на пубертета душевнитъ спо-
собности прЪТЪРПГЪВЗТЪ криза, не "остава нищо другО, освЪнъ
за тази възрасть да се намали материала . въ програмата и
изобщо да се изисква по-малко. А тамъ, дЪто паметьта е сил-
но развита, дръбва да използуваме случая да убогатимъ
съзнанието съ повече материалъ, защото ((трЪбва да купува-
ме отъ пр0давача, когато той тъкмо минава покрай портата
ни, за да не го гонимъ подиръ, когато, може-би, ще бкде
вече късно».

Ако единъ непедагогъ присктствува на обучение въ нъ;-
кое отдЪление, нему или ще се стори, че дЪцата много зна-
нтъ или - че тъ нищо не знантъ. И въ двата случаи за-
блуждението произлиза отъ непознаване възрастьта. За да се
съблюдава възрастьта при обучението тртъбва да се иматъ
прЪдвидъ слйзднитъ точки:

1) Обсшкдането учещитъ се въ долната възрасть става
по-мкчно, отколкото въ горната, защото тазхнитъ способно-
сти още не си диференцирани (раздЪлени). Отъ друга страна,
ако учительтъ обсъжда ученика въ прогреса на вълнообраз-
ното измйзнение, той ще прЪцЪнлва способноститъ на във-
растьта и наопаки: отъ кризата ще ги умаловазкава.

. 2) СкорозрЪлитъ дЪтски натури (прЪрано развититй) се

прЪтоварватъ отначало твърдъ много, отъ което дтвцата се из-
черпватъ пръвдвртшенно. Не е рЪдко явление, че много добри уче-
ници въ училището ставатъ въ живота второстепенни личности

 



- 283 - ,;

и наопаки срГБдни ученици съ умйзрено развитие въ учили-
щето заематъ въ живота ВИДЕО мъсто. Ето защо учите-льтъ трЪбва да гледа на възпитанника съ очитъ.
на бкдещето, а не на настоящето.

3) Има тежки натури, които криятъ въ себе таланти,
но поради бавната си умственна дЪйность и недовйрието на
учителя, оставатъ назадъ, прЪтрупани отъ програмния мате-
риалъ и обезкуражени отъ учителя.

4) Класове или отдЪления безъ способни и силни друга-
ри ск лишени отъ тъхното внушително подбудително влияние.

5) Ограждането на периодитъ на възрастьта въ числови
граници (г0дини) не е абсолутно, защото има дъца, които ск.
по-развити отъ по-стари (скорозрвлость). Въ такъвъ счучай
дйлението на учещитъ се въ отдЪления и класове не става
толкова възъ основа на абсолутната възрасть, отколкото по
степеньта на способноститъ.

6) Обстоятелството, че много ученици не могатъ да до-
вършатъ извЪстно училище въ съотвйзтната възрасть, не трйзб-
на да дава поводъ да се отварятъ спомагателни отдЪления
или класове за слабитв ученици, а трЪбва да накара учите-
литв пръди всичко да се занимаятъ по-обстойно съ изучване
индивидуалностьта, възрастьта и да) подхвърлятъ на по-об-
стойка критика и педагогично првобразование скществуваЩи-
тъ учебни програми, мет0ди и учебната практика въобще.

в. Полъ.

Полътъ указва скщественно различие въ развоя както на
тялото, така и на душевнитъ особенности. Тилото на мкзккия
полъ е встъкога по-силно и по-грубо отъ онова на женския.
Жената се развива поскоро, отколкото мнгкътъ и достига
по-рано своята пълна твлесна конструкция. Аналогични раз-
личия се забЪлЪзватъ и въ душевнитъ способности. Както
особенноститв на разни индивидуми и на едни и скщи въ
разни възрасти се изслЪдватъ опитно, така и половитъ раз-
личия се подхвърлятъ на изслйздвания, за да могатъ да се
взематъ прлвдвщцъ при възпитанието.

!. Опитното изслвдвапе на поковитв различия. И тукъ из-
слйздванията ставатъ, както за индивидуалноститъ въ двъ на-
ПРЗВЛЕНИЯ: тйзлесно И ДУШВВНО, КЗТО се ИЗКЛЮЧВЗТЪ анормал--
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пости, които могатъ да се срЪщнатъ и при двата пола. Отъ
резултатитв става явно, че линията на развоя при момиЧе-
тата върви паралелно съ оная на момчетата, само че всйко-
га по-долу отъ линията на послъднитгв. Характеристичнитъ
кризи при промЪната на змбитгв и пубертета настинватъ при
момичетата по-рано, отколкото при момчетата, но всйзкога па-
ралелно. Така щото, ако сравнимъ способноститъ на момче и
момиче при дадена възрасть ще забълтмкимъ въ тъжното нера-
венство: или момчето, или момичето ще стои по-горъ. При-
мЪръ. При пубертета душевнитв способности указватъ ре-
гресъ въ развоя си: паметьта и разсндителностьта ослабватъ,
уморителностьта се увеличава; само фантазията и чувствител-
ностьта се усилватъ. Но пубертетътъ настинва по-рано при
момичетата и, слъдователно, въ момента на настмпването м
момчетата ще надминаватъ момичетата и наопаки: въ втора-У
та половина на младенчеството, слЪдъ пубертета на момиче-
тата, послвднитъ ще надминаватъ своитъ връстници момчета, у
които кризата още трае. Така щото сравнение между двата
пола по право трГЪбва дасе прави, като се смвта. че връст-
ницитъ на момичетата си съ 2-3 гоцини но-стари момчета.
Такова сравнение дава слвднитъ полови различия:

ТЪлото на момичето е всЪкога по-нЪжно отъ онова на
момчето, а споредъ това изисква и съотвйзтни мЪрки при въз-
питанието. Дишението на жената е повече гридно, а на ми-
на -- коремно. Споредъ това и мижътъ е повече изложенъ
на заболйзване отъ охтика, отколкото жената, понеже върхо-
ветъ на бЪлия дробъ поредко се првчистватъ отъ въздухъ
(при не грндпо дишение). ,

По отношение на възприемчивостьта, вниманието, паметь-
та и разсидителностьта момчетата стоятъ по-добрт» отъ мод
мичетата отъ съотввтната по-долня възрасть. Паметьта за
числа и чувственни отношения расте при момчетата по-бър-
яке. Фантазията и форменнитъ прЪдстави се развиватъ при
момичета по-скоро.

Отъ с.логкнитв чувства у ,дЪвицитв првобладаватъ съ-
чувствието. естетичното чувство и пр., когато у момъка се
развива по-добрв самочувствието, нравственното чувство, чув-
ството за велико, възвишено. Момчето развива повече физич-
ната си ”сила, момичето првдпочита мирното занятие. Умст-
венно момичето е по-подвишно отъ момчето, но по-повърх-
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ностно отъ него. Идеалитъ на момчетата см повечето героиотъ историята, учени, нравственни авторитети - момичета-
та си избиратъ за Идеали нравственни личности, художници и
поети. Момчето изисква отъ учителя си справедливость, а
момичето - добра, нъжна обноска. Безъ съмнЪние тия раз-личия са твърдъ общи и тт, допущатъ много изключения.
Различията въ пола са; по-малки и незабълъшими въ по-дол-
нята възрасть.

2. Възпитание на половетъ. Безъ съмнъНие особенниятъ
развой на момчето и момичето изискватъ и особенно възпитание,
както по отношение на цЪльта, така и досйзжно срЪдствата. Въз-
питателнитъ срГЪдства при момичетата тръбва да се отличаватъ
съ умъреность. тъ трЪбва да дзвйствуватъ повече на чувствата.Момчето тръбва да разбере какъ трЪбва да постмпва, а
момичето трябва да почувствува истиното и правото.

Трябва ли половитъ различия да прЪДизвикатъ и разиличия въ училища за момчета и отцълни за момичета и въ
каква степень? Прйди всичко различията въ училищата тръбна
да съотвЪтствуватъ на самитъ „полови различия. Послйднитъ
ставатъ твърдъ чувствителни едва слйздъ пубертета. Ето защо
и възпитанието до пубертетното връме не тръбна да се раз-
личава твърдъ много за двата пола и затова трябва да става
съвмЪстно. Смъсеното възпитание на двата пола има много
добри страни: нЪжностьта на момичетата смегчава гру-бостьта на момчетата, както и отъ друга страна силата и
рЪшителностьта на момчетата обОДряватъ момичетата. Присмъсеното възпитание се появява конкуренция, възбужда се
честолюбието и взаимнитъ отношения ставатъ по искренни.
Двата пола се стремятъ да се показватъ единъ другиму въ
най-СВЪТли страни, да си услужаватъ и да ставатъ единъ
другиму, като обекти, като сртЪдства за възвишени дЪла. На“;-
кои педагози и сищеврЪмено учители твърдятъ възъ основа
на своята практика, че задружпото възпитание на двата пола
съ своето обаятелно влияние отстранява много ммчнотии на
училищната практика (дисциплина, пръютмпления и наказания
и пр.). СМЪсеното възпитание е разпространено „най-многовъ Америка.

,

*.

СлЪдъ 12-13 година, началото на половата :зрЪлость,
половетъ трйбва да се отдълятъ въ отдЪлни училища, безъ-
обаче да се измЪнява чувствително цъльта. Пъльта на въз-
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питанието си остава и за двата пола еднаква :. всестраненъ
развой на умственнитъ и тЪлесни сили къмъ съвършенство
съобразно общечовъъшкитъ идеали на връмето. Тази цЪль се
постига съ малко по различни срЪдства, диктувани отъ по-
новата природа. ЦЪльта на училището обаче по отношение
на практичната подготовка на младежитъ и ддзвицитгв тръбва
да се различава, защото и общото прЪдназначение на жена-
та (за кмщата) се различава отъ онова на мацка. Поради
своитъ прир0дни особенности звената е по-привързана на
дома, отколкото малка.

5 83. Възпитателни срвдства и методи.

Слъдъ като се запознае съ цъльта на възпитанието,
изучи възпитанника въ неговитъ общи и индивилуални раз-
личия, на възпитателя остава да полбере срЪдства и мет0ди
за неговото възпитание. СръДствата си всички раздразне
ния и работи, които възпитательтъ употрйзбява въ своята
практика, а мет0дата изразява начина, по който се употрЪ-
бяватъ тия възпитателни работи. Примвръ. Игритъ и гим-
настикитъ си срйздства за възпитанието. Методата ще ни по-
каже въ какъвъ размазръ ще се прилагатъ тия сртъдства и

какъ. Тукъ ние ще се запознаемъ съ възпитателнитъ срЪд-
ства и мет0ди изобщо и ще оставимъ тувхното специално
разглеждане на дидактикатади мет0диката.

За възпитанието на душевнитъ способности се говори
по-отдълно въ педагогическата психология. Тукъ ще се за-
познаемъ накратко съ физическото възпитание.

а. Пазене и възпитание на типове.,.
ВИДЪХме, че, за да се развиватъ извЪСтни способности,

тъ трйзбва да се упражняватъ. Приди обаче да упражняваме -

извЪстни способности ние трЪбва да ги прЪдпазваме отъ

врЪДни влияния. Съ други думи възпитанието е негативно
И позитивно. Негативното. възпитание на тйзлото се изра-
зява въ првдпазване на тйзлотО отъ поврЪждане, съ което се

занимава педагогическата диететика1). Педагогичес-
ката диететика ни учи, какъ трЪбва да се отгледваТЪ
.., )

1) Отъ гръцкадум Диайта. : начинъ на живЪне.
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тълеснитъ органи, за да бкдатъ винаги здрави и правилно
да се развиватъ. А за да може да стане това, трЪбва
да се пази изввстна диета. За упражнението на тт,-
лото служи гимнастиката. Ние ще разгледаме отгледването
на по-главнитъ тйлесни органи по отдйзлно.

1. Педагогическа диететина.
1) Храносмилателна система. Устата съ зкбитъ, езика и

пр., стомахътъ и червата см главитъ съставки на тази си-
стема. Храната се сдъвква въ устата, като се размЪсва съ
слюнката, отива въ стомаха, дГЪто се смила и минава прваъ
червата, дГЪто слсЪдъ окончателно смилане се всмуква отъ
смукателнитъ трнбици и отива въ кръвьта. За да могатъ да
се запазятъ храносмилателнитъ органи здрави, тръбва да се
дава на дГЪцата доброкачественна храна и хранене-то да става умбЪрено. Храната е доброкачественна, ко-
гато е хранителна и смилателна. Хранителната храна
доставя съставки, необходими за образуването клйзтъчни ма-
терии въ тЪлото; тя е смилателна когато тия съставки мод
гатъ да се разтварятъ и да дойдатъ въ състояние, щото да
могатъ да хранятъ тЪлото. За тази цЪль храната трЪбва да
съдържа по възможность разнор0дни материи. МлЪкото съ-
държа всички хранителни материи за тъпото и за това трМва
да се дава на дЪцата. Слъдъ него идатъ рохкитъ яйца. На
дъната не трЪбва да се даватъ тежки храни. Такива са: 60-
бътъ, ножицитъ на овошкитъ и пр. Кафето и чаятъ, като
силно възбудителни пития, не трЪбва да се даватъ на дЪцата,
или, ако се даватъ, да се размтЗсватъ съ повече вода. Снщо
така може да се употрЪбява съ успЪхъ вино съ вода.

Дъцата тръбва да се хранятъ умърено и редовно.
Гладътъ се прЪдизвиква отъ раздразнение на стомашния сокъ,
който при редовното хранене тече все въ едно и сащо врйзме.Ако дйтето се нахрани по-рано отъ опрЪдЪленото врЪме, при
недостатъченъ сокъ храната не ще се смтзли и ще почне да
се разлага (гние) въ стомаха, отъ което излизатъ газене въ
ВИдЪ на уригване. Тия газове поврЪягдатъ стомаха. Смщо
такова гниене на храната става, когато дГЪтето се храни по-
късно отъ опръДъленото вртЪме, когато сокътъ, вече е изте-
калъ. Повртнкдатъ стомаха още несмилаемитъ, пръгорещитъ
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и прЪстудени храни, особенно ако тъ слсЪдватъ непосрЪдно
една слъдъ друга.

2) Кръвообращение. Отъ отгледване на храносмилателнитъ
органи и добрата храна ще зависи и качеството на кръвьта.
Досвжно хигиената на кръвообръщението трЪбва да се ана-.
ятъ слйзднитв факти: При функцията на извЪстенъ органъ,
кръвьта се стича къмъ него. При умствена работа се по-
лучава приливъ въ главата и ако човйзкъ е нахраненъ хра-носмиланего не става добрв. Или пъкъ слЪдъ нахранване не
може да става умствено занимание, понеже мозъкътъ е по-
малокръвенъ. При силни мускулни движения усилватъ се
функциитъ на сърдцето и бвлия дробъ. Ако това става по-
често, може да се получи силно сърдцебиене, което е вече
болезнено. Нръвьта е получена отъ храната, а се прдзчиства
отъ бвлия дробъ, кожата и бжбрецитв. СлЪдокателно, за да
може да става правилно прЪчистването, .тЪзи органи чтръбва
дасе пазятъ въ здраво състояние. Осввнъ това не тртзбва
да се остава да изтича кръвьта при нараняване или при раз-
кървяване на носа.

3) Дихателна система. БЪлиятъ дробъ, като органъ на ди-
Хателната система, има за цъльда прГБчиства кръвьта. Прв-
чистването се състои въ това, че отъ кръвьта се отдам
чртззъ бвлия дробъ въглената киселина, а и се набява киса
лородъ, който е тъй неОбХОДИМЪ за функциитъ на тЪлото.
Ето защо въздухътъ е отъ схщественна необХОДимостЧва жи-
вота. За да може да се поддържа дишането въ нормално
състояние, учительтъ тртзбва да се грижи за:

а). Чистъ въздухъ. Въздухътъ е връденъ за здрав.
виеть, когато е студенъ, влаженъ, прашенъ и неха-
бенъ съ присжтствието на въглена киселина и отсжтствието
на кислородъ. Студенинтъи влаженъ въздухъ се првмахва съ
топлението на стаигв, пращниятъ ,“ когато; не се дига
прахъ. Въздухътъ се напрашва най-често когато дтщата ти-
чатъ и се борятъ по стаитв. На дтщатадне“ трябва да се
позволява да носятъ каль и нечистотии въ стаята. ".Изхабе-
ниятъ въздухъ се пръчиства- чрвзъ провдвтряване, което
трйбва да става, когато дъната не са въ стаята. Независи-
мо отъ това педътъ трЪбва да се мие често, за да биде вссЪко-
га Чистъ,

д,.
д „,. ъ. -” .-. [+гр.,". * .

"
. - .. . “. »т „НЕ.-“."



-289-
6). Правилно дишане. Възпитательтъ трЪбва да се

грижи за участието на цълия бнтъ дробъ въ дишането. При
слабо дишане върховетъ на дроба не взематъ участие и се
пръдразполагатъ на заболяване. А дишането е слабо при за-
стояла работа въ прЪгърбено състояние. За правилното дише-
не тръбна почесто да се диша дълбоко и силно, а това ста-
на при физическитъ упражнения, игритъ и гимнастикиттз,
правени на чисть въздухъ.

с) Здрави дихателни органи. БЪлиятъ дробъ
трЪбва да се пази отъ заболЪване. За тази цЪль твлото трЪб-
за да се държи правилно, гърдитъ да не се стЪгатъ или
притискатъ при занятията, и да се избГЪгва силната промвна
на топълъ съ студенъ въздухъ. За да се избЪгва врЪдното
влияние на студения въздухъ, трчЕбва да се диша прваъ носа,
дъто той се стопля отчасть. Тукъ власинкитъ въ носа задър-
жатъ и прашнитъ части.

4) Кожа и топлина на тЪлото. Ние видЪхме по-рано, че
кожата изпълнява главно три роли: покрива ттзлото, служи
за прЪчистване на кръвьта, както и бълиятъ дробъ и е са-
щеврЪменно седалище на осезанието. За да може да изпълни
задачата си, тя трЪбва да се пази винаги чиста, което се
постига съ честото кжпане и съ промЪна на облъкло-
то. Малкитъ дъна трйзбва да се кмпятъ по-често, всЪки день,
пртъзъ день, на седмица и т. н. Съ това ще се прЪмахнатъ
мъртвитъ клйзтки и праха, които съ потьта образуватъ кора,
която запушва поритъ и осуетява дишането чрЪзъ кожата.
Дрехитъ снщо така прЪмахватъ кира, като го остъргватъ и
попиватъ потьта. Знае се, че слъздъ нъколко дена съблечена
ризата тежи повече, отколкото при обличането.

За да се запази нуждната топлина на тйзлото, трбзбва да
се отопляватъ стаитъ и то за малкитъ дъна повече, отколко-
то за по-възрастнитв, за работнитъ стаи повече, (1408) от-
колкото за спалнитъ (1003). Прувкалената топлина разслабя-
Ва тЪлото.

За запазване топлината, която се приготовлява въ тт»-
лото, се употрйбяватъ дрехитъ. При избора на дрехитъ трЪб-
ва да гледаме, да ли си тъ добри или лоши пр030дници на
топлината. Зимъ се употрГЪбяватъ топли дрехи (лоши пр0в0д-
ници), а лЪтъ - наопаки. Дрехитъ трЪбва да допускатъ про-
възтряване, за да може да става прЪчистване и дишане чрЪзъ
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„пп:.

-.
.-
:-

.

Шинда.

-

 



-290- ,. 1
кожата. Малки дЪца се нуждаятъ отъ повече топлина; откол-
кото по-възрастнитъ, защото тъ растатъ по-скоро и иматъ
нузкда отъ храна, която при студъ вмЪсто да храни тълото,
гори за да му набави топлина.

5) Нервна система. а) мозъка % нерви. Нервната си-
стема е основата на душевния животъ, понеже .въ нея ста-
ватъ душевнитъ процеси. Както по цЪлото тЪло, така и
въ мозъка функциитъ изхарчватъ материи, които тръбва
да се набавятъ чрЪзъ кръвьта. Чиста кръвь, добро: хра-
нене, дълбоко и силно дишане, свЪтлина и въздухъ схнеоб-
ходими условия за охранване. на нервната система.

За нормалния развой на нервната система освЪнъ здра-
ва кръвь трйзбва да се спазватъ слЪднитъ условия:

1) Умърена умствена работа. Ние видЪхме още
по-рано, че умственната работа изхарчва енергията на орга-
низъма. СлЪдователно прЪкаленото умшвено напрежение из-

харчва много силитъ и съ това ослабява мозъка. Продължи-
телното умственно занимание прЪдизвиква приливъ на кръвьта
въ главата и съ това усилва мозъчнитъ раздразнения, отъ
което произлиза безсъница. Ето защо работата трЪбва да се

промЪня съ почивка. Най-добрата почивка отъ умствена умо-
ра е съньтъ, при който кръввта се оттегля отъ мозъка въ

вмтрйзшнитъ органи.
2) Да се избтЗгватъ силнитъ нервни възбуж-

дения. Силни раздразнения, трайни афективни състояния:
скърбь, ндъ и пр., раздразнителни питиета, повртпкдатъ нерв-
ната система. Нервната система се поврЪгкда такасвщо отъ
простуда, както и силни удари“ по главата.

б) сетива. За да се запазятъ здрави, сЪтивата трЪбва
да се чистятъ, да се пазятъ отъ поврЪда и отъ прЪсилни раз-
дразнения. Ние ще разгледаме тукъ диететиката на окото и

ухото, като най-важни за душевния .ткивотъ.
1) Очитъ трЪбва да се прЪдпазватъ отъ силна свйзт-

лина, възпаление и късогледство. Почти 1/1о отъ слЪпитъ
си изгубили зрйзнието чрйззъ възпаление на очитъ. Възпале-
нието се получава отъ прахъ, димъ, рЪзка промЪна въ свйзт-

лината и разни болести.
*

За да се прЪдпазватъ очитъ отъ заболЪване, тртзбва да
се спазватъ слеЪднитъ правила:

ГолЪмината на првдметитъ тръбва да биде достатъч-
на за да се избЪгва напрежението. Четмото и писмото не
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трЪбва да бхдатъ дребни. СвЪтлината трЪбва да пада вър-
ху прЪдметитъ, а не въ очитъ. Прозорцитъ въ училищната стаи
трЪбва да си отлЪво и горъ и повече но по-малки, отколко-
то голЪми и малко по количество. Недостатъчната свЪтлина
при ламба или свечеряване повртнкда очитъ. Охщото е и съ
силенъ блйзсъкъ.

Окото не тртЗбва да се задържа по-дълго връъме върху
единъ и схщъ прйздметъ. Четенето и писането не трЪбва да
става отблизо, за да се избЪгва кхсогледството (25-
30 см. си минималната граница).

2). Ухото трЪбва да се мие и чисти всЪвидиевно. От-
страняването на чужди вещества въ ухото трйзбва да се при-
доставн на лЪкари и да не се бърка въ ухото съ твърди прЪд-
мети за изчистване ушната каль. Оищо така силнитъ слухо-
ви раздразненин, крЪскане въ ухото и пр. трЪбва да се из-
„бтвгватъ. Силната-простуда, дифтеритъ трЪска и пр. могатъ
„да поврЪдятъ ухото. Ето защо въ такива опасни случаи тртЗб-
за да се прибЪгва веднага до лъкари.

Изобщо педагогическата диететика не е хигиена въ пъл-
ната смисъль на думата „ ти ни запознава съ най-елемен-
тарнитъ мързи за пазене здравето, но съ ”това ни най-малко
не прави Макари излишенъ: ти облекчава работата на Макари.

За правилното спазване хигиеничнитъ правила въ учи-
лището си необходими училищни лъчкари. които намаляватъ
"твърдтз много отговорностьта на училището като се грижатъ
за здравието на учещитъ се и отъ друга страна спомагатъ
на учителя при воденето на индивидуалнитъ книги, като се
натоварватъ съ изслйдване на тЪлеснии развой.

2. Физическо възпитание.

СлЪдъ като запази тйзлото здраво, задача на възпитате-
ли е да го развие и усъвършенствува по-нататъкъ. Развонтъ
и усъвършенствуването на ттзлесиитъ органи става съ упраж-
нение, т. е. чрйззъ тЪхното функциониране, защото функциитъса главно условие за усиването на извЪстенъ оргаиъ. А за
да прЪдизвикаме функции въ извйзсгенъ органъ, ние тртзбва
да му дйзйствуваме съ раздразнеиии. Главнитъ възпитателни
раздразнении или срЪдства за физическото възпитание си
гимнастиката и игритъ съ движение.

16*
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1) Гимнастика. Гимнастивата е систематично и планомЪр-д

но упражнение на тбзлото. Тя има за циль да усили тсЪлото,
да го привинне къмъ правилно държане, да му даде изввст-
ни похвати, да развие интелектътъ, социалното съзнание, да.

усили рйзшителностьта на волята и пр. Въ дадениятъ случай
за насъ е важна гимнастиката нато срйздство за физическото
възпитание. Обаче нато развиватъ твлото, гимнастичнитъ
упражнения спомагатъ посрЪдно за душевното развитие, по-
неже тЪлото и душата си. двъ страни на една сжщность.
Колкото твлото се по-вече упражнява, толкова то става по-
здраво и хубаво: мускулитъ се усилватъ и ставатъ издърж-
ливи, дишането става по-дълбоно и по-често, връвьта се пръ-
чиства, отлъчванията се усилватъ и пр. Ако упражненията
ставатъ при достатъчна сввтлина и чистъ въздухъ, ползата е

още по-голйзма
Гимнастината се е употрйзбявала за развоя на тчЗлото

още въ най-старитъ врЪмена. Надтичвания, общественни игри,
фонустничества и пр. са били обичайни и въ дивитъ народи.
Отъ културнитъ народи старитъ гърци първи си съзна-
ли нуждата отъ систематични тЪлесни упражнения за възпи-
танието. тъ сж считали гимнастината като срвдство, за да.

стане тЪлото здраво износливо въ боя противъ варваритъ
(Спарта) или сръдство за хармония развой на тялото и ду-
шата (Атина). Физическо възпитание се е давало на момчета.
и момичета. Гимнастината била въведена и у германцитв
особенно въ врЪме на рицарството. Въ училището като въз-
питателно сръдство гимнастината се въвежда твърдъ въсно.

Пръвъ е въвелъ ГутсъМутсъ.
За да може да принесе по-голЪма полза, гимнастиката

трЪбва да развива всички органи на тЪлото. ОсвЪнъ това

упражненията трЪбва да се промйзнятъ но-често съ почивна.
Особенно трЪбва да се избвгва првумората. За тази цЪль за

прГЪдпочитане си. бавнитъ гимнастични упражнения. Гимна-
стината не тръбна да се првобръща въ фонустничество. Тя
трЪбва да става на открито при чистъ въздухъ и по въз-
можность свободно, за да могатъ дЪцата сами да я употрв-
бяватъ споредъ нуждата. Къмъ гимнастината спада и плува-
нето, съ което сащо така се упражняватъ мускулитъ, както
и другитъ тйзлесни органи. Гимнастичнитъ упражнения не

трвбва да ставатъ въ всвно врвме прЪзъ деня. тъ трвбва
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да се избЪгватъ веднага слЪдъ ядене, прЪди да се е смлвла
храната както и слъдъ умственна умора.

2) Игри. ГолЪмото значение на игритъ е признато отъ
много видни педагози, защото тъ лежатъ въ човйзшката при-
рода. Игритъ сж въ употрЪбение даже въ животнитв и въ
дивитъ народи. За дЪцата тв си всичко. Най-голтзмо внимание
на дЪтскитъ игри са обърнали Локъ, Базедо и Фребелъ. Споредъ
.Тока игритъ си обучението на дйзцата. Тамъ тъ трЪбва да
научатъ всичко, което имъ трйзбва. Обаче за физическото въз-
питание спомагатъ не всички игри, а само тия, които ста-
ватъ съ движение. Такива игри си надтичване, игра на топъ
на роби, на войници. Игритъ съ движение произлизатъ отъ
природния инстинкъ на дъната и затова првди да дойдатъ
въ училище тъ се намиратъ постоянно на улицата или дво-
ра, заети въ игри. Нагонътъ за движение е естествена пръц-
поставка на игритъ съ движение.

Игритъ сж сгодно срЪдство за сближение възпитатели
съ дтщата - тамъ тъ най-много се привързватъ къмъ него.
Безъ игри гимнастиката не може да успЪва, безъ игрище не
е мислимо никакво много за гимнастика. Съ други думи гим-
настиката и свободнитъ игри трЪбва да вървятъ заедно. ДУБ-
цата тръбна да се водятъ всЪки день на игрището, така как-
то тъ всйзки день се храннтъ. Най- главното прЪдимство на
игритъ прйздъ систематичнитъ гимнастични упражнения е сво-
болното упражнение на твлеснитв сили

Игритъ трЪбва да се упражняватъ споредъ дЪтскитъ
естествени нужди. Ако се прЪдполага, че упражненията ще
се даватъ съобразно природата на дътето, при липса отъ
обстойни познания на тази природа учительтъ ще трЪбва да
повика на помощь и самото дтзте, което често пити по добръ
познава своитъ нужди.

б. Дисциплина.

Ние видЪхме, че волята и разсидъкътъ на дЪтето се
развиватъ сравнително твърдъ късно, така щото то не може
да разбере същината на това, що трдВбва да върши, като
добро, полезно и истинно или да избГЪгва, като зло, врЪдно
и пр. Въ такъвъ случай възпитательтъ трЪбва да направлява
дЪлата на възпитанника чрЪзъ изкуственни срЪдства по своя-
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та воля. Възпитательтъ приучва възпитанника да изпълнява
дЪла, които си отъ сищественно значение за правилното
възпитание. Примйзръ. За да може учительтъ да разясни
урокъ, да упражни тЪлото въ извЪстна похватность, учени-
цитъ трсзбва да го слушатъ и да изпълняватъ волята, за да
може да се разбере урока или да се усвои похватностьта,
Възпитанникътъ се заставлява да постига врГЪменни цъли.
които си сртъдство за постигане крайната цЪль.

Дисциплината е необходимъ за правилния
умственъ и физиченъ развой редъ отъ привички,
които се явяватъ като срГБдство за постигане
извЪстна крайна цЪлъ. Училищната дисциплина има
възпитателни цЪли. Тя се различава отчасть отъ домашната.
главно по своитъ србЪдства, понеже и нейниятъ нрЪдметъ
(възпитанника) въ сЪмейството се различава отъ тоя въ учи-
лището. Училищната дисциплина се явява като неизбЪжна
прЪдпоставка на обучението, но тя се постига и съ него.
Дисциплината е добра, когато обучението е занимателно и
интересно.

1. ИзслЪдване дЪтското разбиране на дисциплината. МЪркитъ,
които се прилагатъ за постигане редъ въ училището, както
и всички възпитателни и учебни срйздства тргЪбва да си със-
бразни съ дЪтската прир0да. Дисциплината, която се из-
исква отъ възпитанницитъ, не трЪбва да биде чужда за т.
ното разбиране. Нуждата отъ пазене реда трЪбва да се съз-
нава отъ двцата споредъ тъжното схващане. Бъ противенъ
случай мнчно се постигатъ желанитъ привички. За да се
изслгвдва дЪтското разбиране на дисциплината, учительтъ
трЪбва да прави цилесходни наблюдения и опити. Той трЪбва
да пита дтвцатажкакъ тръъбва да се постнпва въ даденъ слу-
чай и защо? Тъй като главното нЪщо при дисциплината е при-
вичката да се постнпва така или иначе, за възпитатели е отъ
голйма важность да открие срЪдствата, съ които най лесно би се
постигнала дадената привичка. Именно за тия срГЪдства опит-
ното изслЪдване може да извлече цЪненъ материалъ отъ дъ-
цата. Ако допустнемъ, че дъцата не се мамятъ и не лъжатъ
учителя си, на послйздния не остава нищо друго, освтшъ
да ги" попита, какви срсЪдства дЪйствуватъ най-добръ за
тльхното дисциплиниране. Но понеже това не е всГЪкога тъй
лесно, учительтъ трйбва да употръби всички усилия да из-
слъдва дйзцата въ това отношение.  
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Дтщата отъ всички възрасти си иматъ свое особенно

разбиране на реда. Ако ги наблюдаваме при игритъ, ще за-
бйзлЪзкимъ, че тамъ не е изоставено всичко на случайностьта;
ние ще видимъ, че тъ си опрЪдЪлятъ отъ рано извЪстни
условия или правила и се стремятъ да ги спазватъ. Ония,
които не спазватъ правилата на дЪтскитъ игри, се наказ-
ватъ или даже се изключватъ отъ общата игра. Затова учи-
тельтъ тръъбва да наблюдава дЪтскитъ общи занимания и да
ги има прЪдвидъ при поддържане дисциплината при въз-
питанието.

ОсвЪнъ наблюденията добръ е да се правятъ и опити.
Съ по-горнитъ отдйзления опититъ ставатъ писменно. Единъ
примЪръ ще ни разясни снщината на тия опити. Единъ аме-
рикански професоръ е направилъ слъздниятъ опитъ съ 8005
ученици. Разказанъ билъ слЪдниятъ случай: „Еднъшъ,
когато учителката била извикана отъ класъ, за да но-
приказва съ една дама, дГЪцата повдигнали шумъ. Като
се върнала, тя не можела да узнае немирницитъ и на-
казала цЪлото отдйление“. Дъната трЪбвало да отговорятъ,
считатъ ли наказанието за справедливо и защо. Едни дЪца
намЪрили наказанието за справедливо, защото другаритъ били
длъжни да изкажатъ немирницитъ. Други мислятъ, че нака-
занието е било несправедливо, защото едни се наказватъ
заради други. Трети обвиняватъ учителката, че съ излиза-
нето си станала причина да се провинятъ дЪцата и пр. Как-
вито и да си отговоритъ, тъ ни даватъ свЪдение за дЪтското
разбиране на дисциплината. А пъкъ колкото ,и криво да е
дЪтското разбиране, най-добриятъ редъ въ учили-
щето се постига, когато учительтъ се съобра-
зява съ дсЪтскитъ понятия за реда изобщо и
срйздствата за запазването му.

2. Срвдства на дисциплината въ училището. За постигане
училищна дисциплина учительтъ употрЪбява разни срЪдства
съобразно възрастьта, пола и степеньта на умственния раз-
вой. Както за разбиране дисциплината, така и за избора на
подходни сртъдства, учительтъ трЪбва да прави изслЪдвания надъ
дГЪцата. Всички дисциплинарни срЪдства могатъ да се сведатъ
къмъ слЪднитЪ: занимание и надзоръ, заповйздь и
съвътъ, примЪри, награди и наказания. Всички
тия срйздства се употрЪбяватъ споредъ степеньта на волевия
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развой. ПримЪръ: на дътето се заповъдва, внушава се, на
възрастния възпитанникъ се даватъ съвЪти, които трЪбва да
въздйзйствуватъ на волята му. На дЪтето влияятъ повече св-
тивни наказания, когато наказанията за възрастния трЪбва
да дъйствуватъ на моралното съзнание и т. н.

в. Занимание и надзоръ.

Заниманието и надзорътъ са основни дисциплинарни
“ср"Ъдства, които почиватъ на дйзтския интересъ. Еъмъ ттзхъ
спада и обучението. тъ са прЪдночтителни срвдства за дГЪт-
ската възрасть, понеже образуватъ привички съ помощьта
на инстинктитъ, които тъ възбуждатъ.

:. Заниманне. Когато дйтето е заето всецЪло съ една
работа, то става почти недостжпно за дРУга.> Неговото ВНИ-
мание се отвлича само отъ по-силни впечатления и интереси.
Съ заниманието се отнема възможностъта да се -развиватъ
у дтщата лоши пороци. Ако дЪтето се забавлява,-::нему не
остава врЪме да безчинствува, да се бие и- върни” дРУги
пакости. Ето защо учители и възпитатели трЪбва да не „ос-
тавятъ двцата праздни, а постоянно да ги забавляватъ, само
че това забавление като става въ свободното отъ обучение
врвме, трЪбва да дава възможность на почивка. Освйнъ това
всъъко забавление става по изввстенъ редъ, къмъ който дз-
цата привикватъ. Редътъ, при каквато работа и да е той, е

все единъ и сжщъ и когато дЪгето привиква на реда при
игритъ, то може по-лесно да спазва реда въ училището при
обучението. Когато двцата играятъ на извЪстна игра, тъ се

изреждатъ по редъ, спазватъ извЪстни правила, ПОДчиняватъ
се на извйзстни наредби и пр. И ако това става по-често
при надзора на възпитатели, дЪцата се дисциплиниратъ, тъ
свикватъ да пазятъ редъ.

*

Снщо такова значение за дисциплината има и самото
обучение. Ако обучението е интересно за дГЪцата, тъ ми-
руватъ, пазятъ тишината и внимаватъ; когато пъкъ обуче-
нието е слабо, дЪцата сами си търсятъ занимание, като си
изваждатъ играчкитв и тогава дисциплината липсва. Който
не обучава интересно, той не може да спазва дисциплина,
затова итйчесто пжти успЪхътъ на обучението се цЪни по

интереса и дисциплината.
,
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ОСВЪнъ това самото обучение става по извЪстенъ редъ,

който е необходимъ за економия на врЪмето и на дтнтскитъ
сили. Така напр. дЪцата взематъ писалкитъ въ ржка, слагатъ
плочитв едноврйзменно, събиратъ писалкитъ по опрЪдвленъ
редъ и пр. Всичко това привиква дйзцата къмъ реда.

2. Надзоръ. Изоставени сами на себе дЪцата могатъ да
си придобиятъ разни пороци и да привикнатъ на разни без-
чинства и безредици. Ето защо като необХОДимо дисципли-
рако срвдство се явява и надзорътъ, който се състои
въ наблюдаване дълата на дЪцата. Надзорътъ е
необХОДимъ особенно въ раната възрасть при отсжтствие на
волята, когато дГБцата сж изоставенни изключително на тйзх-
нитъ скимвания и инстинкти. Ако възпитательтъ е между
възпитанницитъ, послЪднитв се въздържатъ отъ лошитв дЪла
и не привикватъ на тЪхъ.

Надзорътъ може да има главно двв цЪли. Съ него дъ-
цата се прЪдпазватъ отъ грЪшки и се изучва ттзхната
индивщуалность. Ако възпитательтъ иска да надзирава съ
дисциплинарна и възпитателна цвль, той трЪбва да биде
между самитв възнитанници. Когато иска да ги изслтздва
и изучва, той може да ги наблюдава и скришомъ, защото
въ неговото отсмтствие дЪцата проявяватъ по-релефно своята
натура. Въ такъвъ случай, обаче, учительтъ не трвбва да
наказва за грвшки, които е забЪлвзалъ скришомъ, защото
скришното наблюдение може да се разбере отъ двцата криво.
тъ могатъ да си помислятъ, че учительтъ иска да наказва
и затова като се крие отъ тЪхъ нарочно имъ дава възмож-
ность да се провиняватъ. Не трЪбва да се мисли, че надзо-
рътъ отъ скрито ще накара възпитанницитъ всЪкога и на
всЪкидъ да постжпватъ коректно, понеже тъ не знаятъ дали не
ги наблюдава учительтъ отнгвккдъ. Дисциплината е система
отъ привички и се постига чрйъзъ упражнение въ пазене
реда, така както говорътъ се усвоява чрЪзъ говорене, писа-
нето чрйззъ писане, зрЪнието чрЪзъ гледане и пр. А пра-
вилното привикване на редъ става, когато той се спазва
точно и всйзкога подъ ржков0дещото око на възпитателя.
Обаче, за да даде възможность да проявятъ своята индиви-
дуалнъсть напълно, възпитательтъ не тръбва да ствснява сво-
бодата на двцата. Той трйзбва да се явява между тЪхъ-
именно като по-възрастенъ и уменъ дРУгарь, защото двцата



- 298 -
се доввряватъ и влияятъ повече отъ своитъ другари, откол-
кото отъ възрастни чужди на тЪхнитъ мисли и идеали хора.

Надзорътъ бива още посрЪденъ и непосрГЪденъ.
Неносрлвденъ е той, когато възпитательтъ самъ отблизо на-
блюдава дтщата. Посрйдно той ги надзирава чрЪзъ други
хора, каквото см дежурнитъ и родителитъ за дома. Непо-
срйздниятъ надзоръ отъ самия възпитатель е за пргЪдпо-
читане, но той не може да се прилага всГЪкога и навсъ-
кмдъ. Дежурството между другарчета трйзбва, дГЪто е въз-
можно, всЪкога да се избйгва или поне да се ограничава за

твърдъ късо врйзме, понеже се развиватъ лоши отношения
между дежурния и другаритъ му. За такъвъ обаче при нужда
трЪбва всъкога да се поставя дйзте съ добро поведение и

довЪрено на другарчетата си.
По-важенъ е надзорътъ чрйззъ домашнитъ на дЪтето. Тукъ

учительтъ събира свйдения за дйзтскитъ постмпки и опмтва
р0дителитъ при употребението на дисциплинарнитъ мйзрки.
И въ тйззи случаи за прЪдпочитане е учительтъ да не на”-

казва за грйзшки, на които той не е билъ свщЪтель, а е

събралъ свйздения отъ други. По-добръ е, за да има един-
ство, по съвЪтитъ на учителя родителитъ сами да наказватъ
за сторенитъ дома гръшки.

При всичко описано дотукъ надзорътъ ще постигне
цЪльта си само тогава, когато той става всвкога и навеж-
ккдъ. Въ междучасията учительтъ трйзбва да бмде между
ученицитъ си, а когато дъната си отиватъ за обЪдъ или
вечерь, той трйбва да ги изпраща до училищната ограда и
ПО-нататъкъ съ погледа си. Не трГБбяа да се забравя, че
най-голлвмитъ безчинства ставатъ въ междучасията, както и
когато дйцата си отиватъ отъ училището дома.

г. ЗаповЪдь и съввтъ.

При отсмтствие на воля у дйзцата заповвдьта и съ-
вЪтътъ см срйдства, съ които. възпитательтъ дава импулси
за дйзтскитъ дъла. ЧрЪзъ тъгхъ се съобщава на дтщата, какво
трЪбвада вършатъ тъ. Това са рЪшения на учителската
воля, изпълнението на които се възлага на дГЪцата. По ск-
щество заповъДьта и съвтзтътъ са едно и скщо нЪщо. тъ се

различаватъ по степеньта на внушението, което тъ причи-
.,  
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няватъ, по силата си. А споредъ това тъ се употрвбяватъ
и за разни възрасти: заповЪдьта за дГЪцата, а съвйзтътъ за
но-възрастни възпитанници.

Б.3апов13дь.3аповЪдьта е волево рътшение на
едно лице, изпълнението на което се възлага
на друго лице. При възпитанието тя е необходима, кога-
то искаме да пръдвардимъ крЪхкитъ дйзтски натури отъ врйзд-
ното и злото и се стремимъ да ги упжтимъ къмъ доброто,
вЪрното и полезното. Тя дГЪйствува на дЪтето внушително,
като възбужда почти механично неговитъ дГБла.

За да постига цйзльта, заповЪдьта трЪбва да биде:
а) Внушителна. Отъ начинътъ на изказването на

заповйздьта зависи, да ли дйзцата ще я изпълнятъ. Внушител-
на е тя, когато е кратка (за да съсрйздоточава вниманието
върху себе) и изказана съ високъ тонъ. Когато се заповйздва,
не трйзбва да се голослови, а да се съобщава най-върното
и сжщественното. Лишнитъ думи услабяватъ внушителностьта
на заповЪдьта. ,

б) Разбираема. Ужасно е положението на дъцата,
когато тъ не могатъ точно да разбератъ, какво именно искатъ
отъ тЪхъ. Въ такъвъ случай редовнитъ дъгца се измжчватъ,
като се опитватъ да отгатнатъ, какво е заповйздалъ учительтъ,
а лЪнивитъ дтща използуватъ случая, за да не изпълнятъ
учителевото желание.

в) РЪшителна. Зановъдь, която е изказана съ съмнъ-
ние и колебание, носи въ себе зародиша на своето унищо-
жение. Примвръ. Учительтъ заповЪдва на дъната: „никой
не трЪбва да излиза отъ стаята! Можете да излизате, но да не
дигате шумъ! Или по-добръ не излизайте!“ Съ такава запо-
в:!здь дъната се развалятъ. тъ виждатъ, че може и да се
излиза и не могатъ да разбератъ, защо имъ се забранява.

г) Изпълнима. Ако учительтъ изисква отъ дЪцата
невъзможни работи, тъ се научаватъ да не го слушатъ, за-
щото тъ виждатъ, че може и да не се изнълватъ заповЪди-
тъ. Заповувдьта е неизпълнима и въ случай, когато въ едно
и снщо врЪме се иска отъ дъната много нЪща.

д) 0 бми слена. Учительтъ тръбна прЪдварително добръ
да обмисля своитъ заповЪди, за да не иска отъ дъната невъз-
можни или непотрЪбни плаща. ОсвЪнъ това, ако прЪдвижда, че
по едни или други причини неговата зановЪдь може да не бнде
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изпълнена, учительтъ не трЪбва да заповЪдва. Ако при въз-
питанието взематъ участие нйзколко души, тъ трйзбва да се

споразумйзватъ за съгласно дйзйствие.
Заповъдитъ могатъ да бмдатъ устни и да се изказватъ

отъ самия възпитателъ, или писменни въ видъ на училищни
правилници. Послтзднитв трйзбва да се избйзгватъ въ учили-
щата, дЪто се възпитаватъ по-малки дъна. Правилницитъ са
мъртви заповЪди за дтщата.

?. СъвЪтъ. Съвътътъ е мека заповйздь, която не изисква
машинално изпълнение, а допуща обмислюване отъ страна на
възпитанника: Тукъ възпитательтъ прЪдставя на възпитан-
ника мотиви за дЪйствие, излага прЪдимствата и недостатъци-
тъ отъ резултатитъ на прЪдстоещитъ постмпки, като му прв-
порнчва едни и му оставя самъ да направи избора Ясно е,
че съвЪтътъ допуща повече участие на индивидуалната воля
на възпитанника, отколкото заповъдьта. Макаръ и двувтъ да
почиватъ на процеса на внушението, обаче внуШИтелностьта
на съвъта е по-малка. МнЪнието за извйзстна постмпка, което
чръзъ съвЪта учительтъ дава на ученика, не остава безъ

послъдствие. Дадената отъ учителя идея се втълпява въ
съзнанието на ученика и управлява волята му. Това става
толкова по-сполучливо, колкото ученицитъ повече обичатъ

учителя си. Съвътътъ на идеаленъ, обиченъ учитель не се

различава по своитъ послЪдици почти въ нищо отъ заповЪдьта.
За употръбението на съвЪта трЪбва да се помни слъдното:

а) СъвЪтитъ не трЪбва да се даватъ въ твърдъ раната
възрасть, двто тъ не само че не могатъ да принесатъ полза,
но могатъ да се разбератъ криво и да поврйздятъ на дъната.
Знае се, че ако се прйздостави на дъната изборъ, тъ ще
прЪдпочетатъ това, що би имъ принесло моментни удовол-
ствия. Съвътътъ има за цъль да развива самовъзпитанието
и затова се првдпочита въ по-горня възрасть.

б) Съвътитъ тръбна да бмдатъ вЪрни и затова тъ пртзд-
полагатъ основни познания отъ страна на възпитатели. Учи-
тельтъ не трЪбва да съвтугва за нЪща, въ положителностьта
на които той се съмнЪва. НЪма но-опасенъ недостатъкъ отъ
съмнънието на учителя. То събаря цЪлата негова минала
двйность. Ако учительтъ изкаже съ съмнйзние единъ съвЪтъ,
или една” заповЪдь, ученицитъ се усъмняватъ и въ ония,
които са били вйзрни. А слЪдъ това основата за бъдещата
дййность на учителя се разрушава.

,  
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В) СъвЪтитъ трЪбва да се даватъ непосрЪдно отъ роди-

тели и възпитатели, но никога отъ лица, които си чужди
за възпитанника. НЪщо повече. тъ прЪднолагатъ любовь
между възнитатель и възпитанникъ. Възпитатель, който
не може да прикове сърдцата на дЪцата 0 себе, който въобще
е изгубииъ довсЪрието у своитъ възпитанници, тръгбва да се
откаже. отъ намгЪрението да съвътва, защото всичко ще отива
напраздно. Ако дъната обичатъ възпитатели си, тъ сами
търсяиъ неговитъ съвЪти; тъ питатъ: „кажете ни г-нъ учи-
телю, какъ трЪбва да постнпваме при такива случаи и какъ
при други ?“

д. ПримЪръ.

1. Сжщнна и значение. Едно отъ най-мощнитъ възпита-
телни сръдства, което ПОДХОДИ особенно за малката възрасть,
е примърътъ. Въ оная възрасть, въ която дтЪтскитъ дУЪла са
почти изключително резултатъ на инстиктитъ, нагледитъ си
главнитъ срйздства за развоя на волята. Нагледътъ възбужда
моторнитъ центрове и дЪтето ПОДражава инстиктивно. ДЪтеь
то върши това ще вижда у другитъ. Околната срЪда дЪй-
ствува внушително на дЪтето и то става такова, каквато е
срЪдата. Въ малката възрасть не може да се проявява само-
стойность отъ дъната. тъ не могатъ да се противопоставятъ
на това, що изпитватъ въ всъкидневния животъ въ обще-
ството и другарската си срЪда, защото не могатъ да иматъ
ясни и силни прсЪдстави за прЪдстоещи цЪли, не могатъ да
иматъ убтзждения.

Ако надникнемъ въ градинката, дЪто двъ братчета увле-
чени въ игри и забавления слЪдватъ своитт. инстинкти, ние
ще видимъ, че но-малкото дъте подражава въ всичко на по-
голтЪмото: въ движенията, въ говора и пр. Често пити ро-
дителитъ чуватъ отъ своитъ дйзца думи, каквито не се го-
ворятъ въ сЪмейството. Когато се прослЪди тЪхния произ-
ходъ, ще се види, че тъ см чути на улицата отъ другари
или др. лица. Освйзнъ това на дЪцата влияе и примЪрътъ
на родителитъ и учителитъ. Обикновенно хората казватъ:
„какъвто е бащата, такъвъ е и синътъ“. Тази прилика се
отнася не само до наслйздственностьта, но и до възпитанието
чрЪзъ примЪра, защото природата създава .дЪтето, а възпи-
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танието -чов13ка. Въ по-старитъ връмена примЪрътъ е билъ
почти най-главното сръдство за възпитание.

2. Възпитание чрЪзъ примЪра. Като се има пръдвщъ въз-
питателната сила на примЪра родители и учители трЪбва да
взематъ мйзрки, щото тъхнитъ възпитанници да виждатъ и
подражаватъ само добри примЪри въ нравственното, полез-
ното, хубавото и ”истинното.

а) За тази цвль прЪди всичко примЪръ за
подражание тръбва да дава самилтъ учитель. За
правилното възпитание е отъ голймо значение, дали дтзлата
на възпитатели се съгласяватъ съ думитъ му. И ако има
нротиворйзчие, дъната вврватъ много повече въ дЪлата от-
колкото въ думитъ.

б) Дъната не трГЪбва да общлтъ съ лоши
другари, защото примЪрътъ на другаритъ е най-заразите-
ленъ. ОсвЪнъ това тъ не трЪбва да се оставнтъ въ такова
общество. дзвго тт. ще вИдатъ само лошо.

в) Най много дгвйствуватъ съ примдзра си родителитъ.
Ето защо тъ трЪбва да крилтъ своитв слабости отъ дЪцата
си и да се стрематъ да имъ даватъ само добри примЪри за

подражение. Ако майката праща дЪтето си да каже на по-
съугителитъ, че тя не е дома, никакви съвЪти и иврки не
могатъ да прБдпазнтъ дйзцата и по нататъкъ отъ лъжа.

г) На дъната трвбва да се даватъ и примЪри изъ
миналото Така историческитъ личности, героитъ ск.

добри примйзри за ЦОДражание. Изучването историята и гео-
графията на съсЪднитъ народи спомага твърдъ много въ
това отношение.

д) При възпитанието на нравственното съзнание спо-
магатъ твърдъ много приказки, които „илюстриратъ иде-
ални нравственни типове, като добри примЪри. Скщо така
чрЪзъ приказкитъ могатъ да се даватъ примЪри за извър-
шване полезното, хубавото и истинното.

е) ТрЪбва да се прЪдпочитатъ примйритъ изъ дЪтската
срЪда. Историческитв образци немогатъ да дветвуватъ така
силно, както онова, що става около дЪтето. ДЪтскитЪ при-
мЪри възбуждатъ повече интереса, отколкото измисленитть

При това всйзки примйзръ, който се дава съобразно въз-

растьта и индивидуалнитъ особенности, възбужда повече ин-

тереса и слъдователно има по-добри послйздици, като въз-
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бужда дЪтскитъ дЪла. Силата наспримъра се мЪри
по това, дали той възбужда дЪтскин интересъ,
дали се харесва на дъната.

е. Награди и наказания.

1. Исторически развой. Още отъ най-старитъ врГБмена на-
градитъ и наказанията са играли найнажна роль при до-
машното и училищно възпитание. Имало е даже връзмена,
въ които не се е познавало друго срЪдство за дисциплиниране,
освйзнъ тЪхъ, само че послъднитъ сж употрЪбявани въ разна
степень. Въ Римъ и Гърнил см наказвали и награждавали
дЪЦата при възпитанието. Въ врйзмето на реформацинта тЪзи
дисциплинирани сръдства са. били употртъбявани чрГЪзмсуврно.
ВсЪки учитель е ималъ пръчка въ рнката си.

Иезуититъ увели въ тЪхнитъ училища раздаването на
разни почести, награди и наказания, за да възбуждатъ съ
тъхъ съревнуванието между учещитъ се. ТЪлеснитъ наказания
у тъхъ обаче се налагали отъ непринадлежащи на ордена
лица, за да не охлаждатъ наказванитъ къмъ възпитателитъ
си. Франке казва, че самъ Богъ е отредилъ да се наказ-
ватъ непослушнитъ дъна, слЪдователно учителитъ и родите-
литъ не трунбва да се задоволнватъъ само съ мъмране и съ-
вунтване, а да наказватъ, като обмислятъ пръдварително
ивркитъ си.

Локъ е изисквалъ отъ дъната безусловна послушность,
отсжтствието на която прави всички възпитателни мЪрки
и усилия илюзорни. Послушностьта се издЪйствува чрЪзъ
награди и наказания, но тия не трЪбва да причинявагъ тв-
лесни прилтносги или болки, а трЪбва да възбуждатъ често-
любието, което е главниятъ лостъ на възпитанието. Пръч-
ката е най-лошото възпитателно срЪдство, за-
щото тя разваля дЪцата. Русо епротивъ употрЪбата
на награди. Наказанията пъкъ трЪбва да се упо-
трЪбнватъ и то като естественни послйздици на
дЪтскитъ дЪла. Така, ако дгвтето счупи прозореца, трЪбва
да се остави да помръзне малко, за да помни. Той се обя-
вява твърдъ много противъ сърЪвнованието, честолюбиетО и
страха, като възпитателри срЪдства, понеже „тъ са опасни
страсти, които лесно се появяватъ, а мнчно се унищожа-



0

. :.

-ЗО4-
ватъ“. Награди и наказания е употрСЪбявалъ въ голъма сте--

пень и Базедо.
Той награждавалъ съ точки, “които се поставяли за всЪки

ученикъ, а наказвалъ съ отнемането на тия точки и съ зат-

воръ. Песталоци е забранявалъ наказанията, но самъ често-

ги е употрЪбявалъ.
2. Скщииа и значение. Ние знаемъ, че волята се дик-

тува отъ мотиви, които не са нищо друго, освЪнъ чувства.
Ако изоставимъ дъната сами на себе, тя ще вършатъ това,

що имъ е приятно и ще избГЪгватъ онова, що възбужда тъж-

ното неудоволствие. За да се избГБгне случайностьта и да се

уведе система въ дйзтскитгв дЪла,“ възпитательтъ употрЪбява
измежду другото и наградитъ и наказанията. Психологично
разгледани, тъ си приятни и неприятни чувства,
които иматъ за цЪль да упктятъ постипкитъ на
дйзтето къмъ доброто, полезното, хубавото и ис-
тинското. Ето защо тъ не трйзбва да се разглеждатъ като
лЪчебни възпитателни срйздства за ддвтската воля. Ние можемъ

да ги сравнимъ и съ хигиеничнитъ срЪдства, които праздпаз-
ватъ. Не всички дтща, които се наказватъ, си вече разва-
лени нито пъкъ награждаванитъ -- идеални.

Наградитъ и наказанията иматъ значение въ възпита-

нието и трйзбва да се употрЪбяватъ до толкова,
до колкото тъ могатъ да послужатъ като мотиви
на датската воля, безъ ущърбъ на общия психо-
ф и 3 и ч е н ъ р а 3 в о й. тъ постигатъ цЪльта само тогава, когато
се унотрЪбяватъ съобразно възрастьта, дГЪтската природа и

главно, когато тъ замъстватъ естественнитъ послЪдици на дЪт-

скитъ посткпки. Само когато тъ се свързватъ, асоцииратъ съ

дълата, могатъ да се припомнятъ и направляватъ волята. Въ
това отношение Русо има пълно право. Ако вие чакаме дъ-
тето да изпита плодоветъ на своитъ дЪла, ще биде, може би,

късно; затова ние даваме изкуственни. ДГЪтето трйзбва да раз-
бере, че всйзка постмпка има точно опрйздйзлени послЪдици.

Отъ наказанията и „наградитъ поелъднитъ си по-нео-

правдателни. ДЪтето не трГЪбва всЪкога да очаква моментни

задоволства за постникитъ си. Доброто тръбва да се раз-
глежда като естественно, а само лошото да се наказва.

”*Споредъ ВИДа на чувството, което произвеждатъ всички

видове награди и наказания, тъ могатъ да се раздЪлятъ на
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нисши, или сгвтивни и морални. Нъмъ първитъ спа-
датъ всички срЪдства, които произвеждатъ нисши чувства:
награзкдаване съ захърчета, наказване съ отнемане храната,
съ бой и пр. Морални си наградитъ и наказанията, когато
тъ дЪйствуватъ на нравственното съзнание, повдигатъ или
накърняватъ честолюбието (укоръ, похвала) и пр. Въ най-
първата дътска възрастъ могатъ да иматъ никакво влияние
за възпитанието повече първитъ, сътивнитъ, а въ по-горнята
възрасть - моралнитъ награди и наказания.

Изобщо тЪзи възпитателни срЪдства тръбна да се упо-
тръбяватъ повече въ долната възрасть и съ усилване на раз-
сидъка и волята, да се изоставятъ.

3. Изслвдване и употрвбсиис на наградитв и наказанията. При
всвко прилагане на наказание или награждаване възпита-
тельтъ трибва да си разясни, дали дйзгето ги заслужава и
въ каква степень, като се взематъ пръдвидъ: възрастьта и
особенноститъ на дЪтето, неговитъ желания и чувствител-
ность, физическо с.лозкение, повторението на постнпката и пр.
Ако всичко това не е разяснено, ио-добрв е да не се на-
казва или награждава, защото възпитательтъ може да се
скомпромитира. ОсвЪнъ това, възпитательтъ не тртзбва да
наказва или награждава въ афектирано състояние. Награ-
дитъ и наказанията трувбва да се употрЪбяватъ тутакси слйздъ
тйзхното заслужване. и то безпристрастно. Съ наврйзиенното
имъ употрвбенне ще се създаде асоциационна връзка между
причината и слйздствнето.

ГолЪиа грЪшка правятъ възпитатели, които често гово-
рятъ, че ще наказватъ, а нищо не вършатъ. СлЪдствието
трйзбва да се явява всЪкога с.лъдъ причината. При това
трвбва да се внимава, щото послЪдицитЪ да си отъ есте-
ството на причинитъ. Ако обаче това е невъзможно, тт. се
замЪняватъ съ други.

Както и за цилото възпитание изобщо, така и тукъ
учительтъ трибва да прави опитни изслвдвания за да изпита
силата на наградитв за дадени случаи. За тази цЪль се раз-
казватъ на дъцата случаи отъ немирство и се иска тихното
мнъиие за заслуженото наказание. Отъ направени до сега
подобни опити се вижда, какво за малкитъ дъна наказанията
се явяватъ като срЪдство за отмъщение, когато по-възраст-
нити си по-хуиаини и искатъ да поправятъ немирнитъ.  Д-ръ Н. Цопсвъ. - Педагогическа психология.
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Най-добра и вЪрна мярка за налаганитъ наказания и

награди могатъ да ни дадатъ самитъ дувца.
.

Въ. този случай
другарската срувда се явава като силенъ възпитателенъ фак-
торъ. Има дгвца, които не прЪставатъ да ненирствуватъ, за-
щото дРУгаритъ имъ щвли да имъ се смЪятъ. Ето защо учи-
тельтъ тръбна да завладйзе общия другарски духъ и чрЪзъ
него да наказва и награждава. Дъната оцвняватъ често по-
добръ своитъ немирни или добри другари, отколкото самия
учитель. Учительтъ трйзбва да обсажда постжпкитъ на винов-
нитъ заедно съ другаритъ, които въ дадения случай се-явя-
ватъ като свидЪтели, сидии и скдебни заседатели. РЪшението
на другаритъ има за виновника много по-голЪма сила, откол-
кото наказанието на учителя.

На такива рЪшения виновниттз се подчиняватъ но-лесно
и на учителя остава само да изпълни присмдитъ.

За употртзбението на наградитъ и наказанията трЪбва
да се знае слЪдното:

1) За наказанията.
а) Нато най-първи наказания тръбна да се унотрлвбя-

ватъ напомнюването съ думи или даже само съ единъ
погледъ, укорътъ на сам!; и првдъ дРУгаритъ. Чувстви-
телнитъ дтща често се понравятъ само съ тия срЪдства. При
употрЪбяването на тия срЪдства учительтъ не трЪбва да
биде грубъ. При това за грЪшкитъ на нтвкои не трЪбва да
се укоряватъ всички, защото това поощрява немирницитъ
като намалява наказанието имъ.

.

6) За уиотрувбението на наказанията трЪбва учили-
щето и сУБмейството да се съгласяватъ. Не-
трЪбва слЪмейството да награящава за това, за което учили-
щето наказва и наопаки.

в) За наказание дъната не трЪбва да се лишаватъ отъ
удовлетворение тЪлеснитъ нужди: оставяне безъ храна,
на студъ и пр. Никое наказание не трЪбва да врЪди на
организъма. . =

.

г) За наказание дъцата могатъ да се изправятъ на
мЪсгата си или првдъ чиноветъ, но не и да се нзваждатъ
отъ класната стая, защото тогава се лишаватъ отъ обучението.

д) ”Едно отъ наказанията, което трЪбва по възможность
да” се избтшва е затворътъ. Единичииятъ затворъ трЪбва
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да се избйзгва, защото развива страха у дЪцата. На затво-
ренитъ не трЪбва да се дава да учатъ уроци или да рЪша-
ватъ задачи, защото съ това тъ привикватъ да гледатъ
на учението като на неприятна работа поради асоциации
съ затвора.

е) Най-грозното наказание е обаче тЪлес-
ното. То трЪбва да се изхвърли за винаги изъ училището,
защото то се прилага обикновенно вслвкога като отмъщение
и има произхода си още въ животнитъ и варварскитъ народи.
Никой никога не наказва съ бой, ако не е афектиранъ. А
когато человЪкъ наказва като разгнЪвенъ, той само озлоблва,
а не поправи.

2) За наградитт)
а) Изказване 3 а д 0 в 0 л с т н о отъ поведението на въз-

питанника е най-простата и най-силна награда. СлЪдъ задо-
волението може да се унотрЪби и 0 х в а л а т а. НеумЪстни
похвали могатъ

„ да породятъ у дъната криво честолюбие.
6) Може да се награждава и чрлвзъ о и р о щ а в а н е н а

наказания. Знае се, че прЪмахване на едно чувство усилва
квалитативно противоположното.

в) Родителитъ могатъ да награждаватъ и съ п 0 д а р ъц и.
За награда не трвбва да се даватъ на дъната пари, защото
развиватъ скжперничеството.

г) НЪкндъ се употрлвблватъ н и 0 м е н и и н а т р а д и.
Това срдвдство не е добро, защото развива стремители къмъ
почести и повърхностни хора. Въ такива случаи по-добръ е
да се награждава съ книги.

Както при наградитъ, така и при наказанията като
пробенъ камъкъ трЪбва да служи з ак 0 н и 0 т 0 0 т но ш е и не
между причината (постъпката) и слйздст вието
(награда или наказание). Съ други думи възпи-
тательтъ трЪбва да има пръдвттдъ асоциатив-
пото възобновление на послЪдицитъ чрйззъ по-
с т н и к и т ъ. Всички други дисциплинирани срвдства иматъ
толкова поголЪмо значение, колкото по-голйзма часть отъ
закона за причинностьта се заключава въ тЪхъ.
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Ръководство по психология. Хр. Цаневъ. 1894 год. Пловдивъ, „

издание Дановъ. ЦЪна . . . . . 3 л.
Учебникъ по психология. Хр. Цаневъ. 1903 г.11ловдивъ.2 л.

Очерки по емпирическа психология. Хевдингъ. 189 . г. София.
Ц”1=.на. . . . . . . . 4 л.
Основитъ на елемент. психология, натъкмепа за възпитанието.
Г. Компейре. Часть 1 и 11:850 л.11ловдивъ, 1896-97 год. 

  

 

7. Психология отъ Д--ръ Н. Нръстевъ. . . . .
”

. 1.50 л. *
8. Психология и Логика. Д--ръ Елзенхансъ пр. Д--ръ Г. Паунчевъ.

ЦЪна. . . . . 120 л.
9. Елеиети на психологията. Раафъ. 190... год. ЦЪпа . . . , *

10. Психологическа Христоматия. Трифоновъ и Станевъ. Пловдивъ,
1897 год.

ЦЧЪна
. . . . . 3 л.

11. Педагогия. ...1 Възпитание. БасарИчекъ. Пловдивъ, 1899 г.
Цана. . . . . . 250л. “,

12. Учебникъ по Педагогика. Т. Веневъ. Пловдивъ 1900 г. 1бОлл.
4

13. Ръководство по Педагогика. Т. Беневъ. Пловдивъ, 1903 год.
ЦЪна . .

14.” Основит11 на общедостхнната психология и приложението и
къмь във””.ниганиего Дж. С1.оо.ли Габрово, 1900 г. ЦЪна 380 л. .. .

11 Разни по възпитание. . "*”
]. Душата на дВтето въ първитъ години на живота. 11. Ланче.

Пловдивъ, 1896 г0д.11”1”.на . . . . . . . 050 л.
?. Д13тската природа. 11. Нантеревъ. 1аброво, . . . . Ц”1н1а 050л
З. Риководсгво за изсл11дване д”1зтската душа. С. Велевъ. Пловдивъ,

19011*.од11”1”.на . . . . . . . 1”.)0 л.
4. Експериментална недагошка. В. Анри. Варна, 1902г. Ц. 1 л.
Е). Уводъ въ

Ек1спери111енталната
Педагогика. Д-ръ 11. Цоневъ. .

Кюстендичъ, 1904 год. Ц13на. . . . . . 080 л.
6. Развой на социалното съзнание у д”1”.цата.“7. Мон1оо.Кюстен-

дилъ, 19041од.Ц13на . . . . . . 050 11.

7. Говорътъ на дЪтето. Д-ръ Е. Пойнанъ. Кюстендилъ, 1904 г.Ц1111а..,..............080л.с



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

-309--
. Физиология на душата. А. Херценъ. Варна, 1898 г. Ц. 150 л.

. Самовъзпитание на волята. Ж. Пейо. Варна, 1899 г. Ц. 1 .л.

10.
11.

Възпитание на паметьта. В. Анри. Варна, 1902 г. ЦЪна 070 л.

Внушение и ролята му при възпитанието. Варна, 1904 годинаЦЪна..........,.... 1“20л.
Веста-ди по възпитанието. П. Каптеревъ. Варна, 1904 година
ЦЪна . . . . . . . . . . . . . . . . 060 л.
Мозъкътъ като орган а мисленето. Бингеръ. Габрово, 1903
год. ЦЪна . . . . . . . . . . . . . . . 060 л.

Общественно психологич. основи на възпитанието. Лозински.
1903 год. ЦЪна . . . . . . . . . . . . . 060 л.

Наградитъ и наказанията при ст.нейното възпитание И. Фре-
сенко. Габрово. ЦЪна . . . . . . . . . . . 040 л.

Привички, значениетоци възпитанието имъ. Елницки. Габрово.
ЦЪна. . . . . . . . . . . . . . . . 030 л.
Самовъзпитанието на младежьта. Ф. Кирхнеръ. Кюстендилъ,
1904 год. ЦЪна . . . . . . . . . . . . . 020 л.

ДЪтсната подражателность. Каптеревъ. Габрово. 1902 година.
ЦЪна . . . . . . . . . .“ . . . . 060 л.
Възпитание и паслЪдственость. М. Гюйо. Варна, 1901 година.
ЦЪна . . . . . . 250 л.
БолЪсти на волята. Д-ръ Т. Рибо. Варна. 1903 г. Цтвна 1.330 л.
Умственно, нравственно и физическо възпитание. Х. Спенсеръ.
Габрово, 1904 год. ЦЪна . . . . . 160 л.
Психология на вниманието. Т. Рибо. ЦЪна . . . . .1.- л.
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