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ABSTRACT: This article presents the views of Botiu Shanov a nervous child. It describes 
the physical features and the factors that cause nervousness in children.
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Ботю Шанов не е много популярен в българските педагогически среди 
от Новото време, но ако човек се вгледа в миналото открива една многостран-
но надарена личност с приноси в педагогическата наука от началото на XX век.

Ботю Иванов Шанов е лекар, писател и педагог. Роден е на 4 февруари 
1885 година в град Габрово. Възпитаник е на Априловската гимназия, коя-
то завършва през 1903 година. Следва медицина в Бон (Германия). След за-
връщането си в България преподава немски език в Техническото училище, 
а по-късно и в Априловската гимназия в Габрово. Преподава и във Висшето 
училище за финансови и административни науки в София. Касиер е на „Ис-
ториографското дружество“ и член на Философско-математичното общество 
в Габрово.

Не остава равнодушен и към организираното музейно дело в България, 
като става първият уредник на музейна сбирка (днес Национален музей на 
образованието – Габрово), която се помещава в Априловската гимназия. За-
вършва земния си път през 1955 година.

В интелектуалните среди на времето, в което живее, е известен със 
своето благородство, признат ерудит и изтъкнат познавач на човешката 
душа. Тези качества му помагат много в режисьорската работа. През периода 
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1919 – 1924 година като председател на читалище „Априлов – Палаузов“ ре-
жисира постановки на читалищния театър – поставя „Големанов“, на която 
присъства Кръстьо Сарафов и съпругата му Елена Денчева, „Край мътния 
поток“, „Сватбата на Кречински“, „Змейова сватба“, „Люти клетви“ и др. Не-
гови съвременници твърдят, че актьорите, участващи в постановките му, го 
слушат с голямо внимание и се отнасят към него с огромно уважение.

Педагогическата наука не остава в страни от полезрението на Ботю Ша-
нов. Издава книги, съдържанието на които е в контекста на възпитанието и 
проблемите на децата. През 1937 година излиза книгата му „За ненормални-
те прояви у нормалните деца“, която предизвиква голям интерес и получава 
широк обществен отзвук, става настолен съветник на родители и учители, а 
през 1947 година е отпечатана „Разберете децата“. Проявява траен интерес 
към живота и творчеството на Васил Априлов – написва статиите „Априлов 
като дарител“ и „Априлов за образованието“.

Б. Шанов е много добър преводач от немски език. Времето, в което жи-
вее и твори, е време на бурни реформи в американското и западноевропей-
ското образование. За да се докосне българското образование до постижени-
ята на европейското, Шанов превежда от немски език книгата „Възпитанието 
в нова Европа“. Съставител е и на българо-немски речници. Публикува мно-
жество статии по проблеми на световното и българското образование в спе-
циализираните научни списания „Училищен преглед“, „Педагогическа прак-
тика“, „Свободно възпитание“ [Енциклопедия „Априловски свод“ 2009: 585; 
Юбилеен вестник за Васил Априлов 1947; Юбилеен лист за Васил Априлов 
1935; в-к „Балканско знаме“, 08.06.1963: 4; Костадинова, 2000: 15].

В книгите си „Ненормалните прояви у нормалните деца“ и „Разберете 
децата“ Ботю Шанов изяснява подробно и системно по-често срещаните не-
нормални прояви у нормалните деца, които представляват интерес както за 
възпитателите, така и за родителите. Дихотомията нормално–ненормално с 
основание се избягва от някои автори, защото тези термини са доста разтегли-
ви, но същото важи с пълна сила и за гранични понятия като здрав – болен, го-
лям – малък, силен – слаб и т. н. Независимо от това избраните за разглеждане 
въпроси в книгите на Ботю Шанов са детерминирани най-вече от практиката, 
която налага използването на тези термини (нормално, ненормално).

Границата между нормално и ненормално развитие, между здраво и па-
тологично състояние е доста размита и в този контекст една и съща душевна 
проява при едно физическо устройство може да се възприеме като нормална, 
а при друго същата проява може да е симптом на идващо или вече съществу-
ващо отклонение от нормата. В медицината на нормален се противопоставя 
болен, патологичен, това от своя страна предполага установяването на една 
норма, около която се движи здравото/нормалното състояние. Нормата най-
често представлява средната стойност на определено състояние, т. е. тя е нещо 
относително, следователно всички състоянията, които са надолу или нагоре 
от нормата, се тълкуват като отклонения от нея, като болестни, патологич-
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ни, ненормални. В такъв случай „нормалният човек – пише Ботю Шанов – е 
един недействителен, измислен, несъществуващ индивид, у когото всички 
телесни и душевни прояви са според установената от много опити норма“ 
[Шанов 1937: 4; Шанов 1947: 9]. Да се прецени едно лице като нормално или 
ненормално, означава да му се даде оценка от различни гледни точки – емо-
ционална, интелектуална, волева, да се оцени цялостната личност и средата, в 
която расте и се развива. В този смисъл според Ботю Шанов нормален е онзи 
индивид, който няма променени функции, които да са уязвили способността 
му за самозапазване на организма, не са намалили работоспособността му, 
не са похабили жизнената му годност и способността му за приспособяване 
към обществения живот. Според това у норамално развития човек е възмож-
но една или друга функция да е променена, но да не е нарушено хармонич-
ното равновесие в цялостната личност, защото променените в различно на-
правление функции взаимно се компенсират. В такива случаи в индивида се 
наблюдават явни отклонения от нормата и определена функция се определя 
като ненормална, но въпреки това цялостната личност е нормална, защото 
хармоничното равновесие на силите на личността е запазено, но тогава се на-
блюдават ненормални прояви у нормални лица [Шанов 1937: 4– 5]. Подобни 
прояви са често срещано явление особено при децата, тъй като те са в състоя-
ние на постоянен растеж. В процеса на растене при някои деца се забелязват 
отклонения от правилния развой, които карат възпитателя/родителя да се за-
мисли върху нормалността на детската личност и да предприеме определени 
възпитателни мерки, които невинаги се отразяват благоприятно върху нея, а 
понякога може и да са с пагубни последствия. С цел да се предприемат адек-
ватни възпитателни въздействия Ботю Шанов описва ясно и обстойно тези 
ненормални прояви у нормалните деца, които той нарича „типични ненор-
малности“. Определя следните „типичните ненормалности“ у децата: 

• нервното дете; 
• капризното дете; 
• упоритостта у децата; 
• гневът и жестокостта у децата; 
• страхът у децата; 
• срам и стеснителност; 
• детската лъжа; 
• крадливостта; 
• глупавото дете; 
• даровитото дете; 
• послушни и непослушни деца; 
• тъжни и весели деца; 
• любовта и омразата у децата; 
• половият живот на детето; 
• напикаването у децата; 
• изцапване и мърсене; 
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• смукане на пръстите; 
• гризане на ноктите; 
• спане и сънуване; 
• лениви деца; 
• злояди и лакоми деца; 
• дефекти в говора.
Нервното дете – в съвременната медицинска наука понятието „нервен“ 

се свързва с всички прояви на нервната система. В тълковния речник терми-
нът е дефиниран като болезнено възбудим, раздразнителен, неспокоен [Тъл-
ковен речник 1976: 514]. Нервен може да е относително здравият физически 
човек, склонният към душевни разстройства, а също и човек с доказани ду-
шевни заболявания.

Ботю Шанов разглежда нервността на нормалните деца от позицията, че 
те се намират в процеса на своето развитие и нервността може да има различни 
значения – „на предупреждение или дори на предизвестие“ [Шанов 1937: 8].

Според него нервните деца могат да се разпознаят по някои външни 
белези като слабо телосложене, бяла дори прозрачна кожа, понякога със слаб 
белезникав отенък. Тези деца са изнежени и реагират на относително слаби 
външни въздействия. Поради голямата си изнеженост и чувствителност към 
климатичните промени се разболяват лесно. Тяхната чувствителност стига до 
болезненост. Те са много страхливи, лесно се плашат и стряскат, най-малката 
изненада е в състояние да промени душевното им състояние. Нервните деца 
са честолюбиви, неотстъпчиви, сприхави, често влизат в спор. При разпра-
вии налитат на бой, ритат, дращят, хапят, поради това са социално изолирани 
от връсниците си. Лесно се обиждат, склонни са да се сърдят за дребни рабо-
ти, лягат на земята и ритат с крака. Плачат и крещят до посиняване и хълцат 
продължително дори и след като са заспали. Нервните деца са много подвиж-
ни и непостоянни – непрекъснато движат ръцете, краката, очите си, развалят 
играта си с другите деца, защото не могат да стоят дълго време на едно и също 
място, те са истински пакостници и немирници. Говорят много бързо, в ре-
зултат на което се запъват, дори заекват. Настроението им е много променли-
во и се движи по полюсите – от бурна и необуздана веселост до отпуснатост 
и мързел. Не са издръжливи на работа и игра, лесно се уморяват, в същото 
време са нетърпеливи да стигнат до края. Тази припряност не позволява на 
умните и надарени нервни деца да постигнат значителни успехи в своите на-
чинания, които да съответстват на възможностите им [Шанов 1937: 8– 9].

Необходимо e да се направи уточнението, че изброените особености 
на нервните деца не се срещат събрани в едно дете. Нервността се проявява в 
различни сфери, в различна степен и с различна сила. Не е задължително на-
пример външността на нервното дете да е така драстично променена и явно 
болезнена, както е описана по-горе.

Кои са причините според Ботю Шанов за проявите на нервност при 
децата? Те са разнообразни. На първо място той поставя наследствеността. 
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Смята, че е много вероятно децата на нервни родители да са предразполо-
жени към нервност или дори да се раждат такива (нервни). Но допуска, че и 
от здрави родители могат да се родят нервни деца, ако единият от родители-
те е наследствено обременен или е/бил под влиянието на алкохол, никотин 
или наркотици. Нервността на детето може да бъде придобита и по време на 
бременността на майката, в резултат на генетична несъвместимост или не-
разумен живот на бременната жена. Също така и самото раждане може да 
обуслови нервността на детето. Едно трудно раждане с усложнения може да 
предизвика промени в общата физическа и нервна структура на детето, кои-
то по-късно могат да се отразят на развитието му и да катализират нервни 
прояви.

Друга причина, детерминираща нервността, може да е прекарана по-
тежка и продължителна болест. Авторът твърди, че по време на боледуването 
родителите полагат повече грижи за детето, обръщат му повече внимание, 
засвидетелстват му по-силна любов, задоволяват всичките му желания, пра-
вят му по-големи отстъпки, когато проявява волята си, разглезват детето, за-
щото не могат да прилагат същите възпитателни принципи и средства, които 
използват, когато детето е здраво [Шанов 1937: 10-11]. Тъй като детето е ма-
нипулативно по природа и усеща разликата в отношението на родителите, 
когато е болно и когато е здраво, може да започне да ги изнудва в момента, 
в който почувства по-малка заитересованост от тяхна страна, защото знае 
какво означава за тях.

Детерминанта, пораждаща нервността у детето, е и средата, в която 
расте и се отглежда. Много е важно как се приема то от околните – дали е 
желано и очаквано или е бреме за родителите, дали е единствено дете или 
е „увеличило броя на гладуващите в някое бедстващо семейство“ [Шанов, 
1947: 21]. Обстановката и взаимотношенията между членовете на семейство-
то, броят на лицата в семейството, тяхната възраст и опит при отглеждане на 
деца, образоваността и интелигентността им могат да формират едно нервно 
дете. И здравото дете може да стане нервно, ако взаимоотношенията в се-
мейството са лоши. Нервността на лицата от околния свят на детето може да 
бъде придадена и на него, като най-силно е влиянието на родителите, които 
„чрез своите нервни прояви са най-подходящите дразнители, които могат да 
събудят дремещата като диспозиция … нервност“ [Шанов 1947: 21– 22]. Ако 
детето възприеме нервните прояви на родителите си още от първите дни на 
своето съществуване, след време те се възприемат като нещо естествено и 
обичайно за него, тъй като тихата и спокойна атмосфера е непозната, нераз-
бираема, чужда.

Нервни са и децата на разведени родители. Неприятните сцени преди и 
по време на развода и липсата на единия родител се отразяват фатално вър-
ху малкото дете и катастрофално върху по-голямото, което в съзнанието си 
вече има преценка за родителите си, същевременно с това започват терзани-
ята за вината и порядъчността на бащата или майката. Шанов смята, че още 
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по-тежко е положението на децата, които живеят при единия от родителите, 
особено в случаите, когато те са създали нови семейства и имат други деца. 
„Каква бездна от противоречия има да преодолеят нещастните деца на такива 
родители и колко лесно стават нервни“ [Шанов 1937: 14].

Възниква въпросът могат ли хармонични семейства да „произвеждат“ 
нервни деца? Отговорът на Шанов е „да“, когато: 

• родителите прилагат строги възпитателни средства, за да ограни-
чат свободата на децата, използвайки жестоки наказния (плесници, 
ритници, бой с пръчка) или необмислени закани (ще те набия, ще 
ти откъсна главата, ще ти отрежа езика, ще те удуша). Физическите 
наказания не само причиняват болка, но могат да предизвикат сери-
озни телесни увреждания. Те нанасят значителни душевни травми на 
децата, накърняват човешкото достойнство на наказания и показват 
„физическото и духовното безсилие“ [Шанов 1937: 14] на наказва-
щия, акцентират детското безсилие и чувството за малоценност; 

• амбициите и честолюбието на родителите води до пренапрежение и 
свръхпретоварване на детето – да учи чужд език, да свири на инстру-
мент, да ходи на танци, да спортува; играчките са скъпи и сложни, 
дрехите модерни; детето „е ранозрейно и преуморено и в повечето 
случаи недоволно от себе си“; 

• детето претърпява големи физиологични промени, свързани с про-
цеса на растене – никнене на зъбите, прохождането, проговарянето, 
пубертета и т. н.; тези фази от развитието на детето се преживяват 
строго индивидуално, но всички те причиняват по-големи или по-
малки сътресения.

„Едно добре устроено семейство – пише Ботю Шанов – в което всеки 
работи с удоволствие, където цари сговор и радост от всекидневната работа, 
където весел смях изпълва душите и слънце стопля отношенията, (…) където 
животът протича с разумно използване на културните придобивки, (…) там 
и родители, и деца са здрави и спокойни, нервността изчезва и всеки изпъл-
нява своята работа с увереност и радост“ [Шанов 1937: 21].

От представените възгледи на Ботю Шанов за ненормалните прояви у 
нормалните деца могат да се направят следните изводи за основните причини 
за повишената дразнимост на нервната система и нервните прояви у децата: 

• един от основните фактори е наследствената природа; 
• системните грешки при отглеждането и възпитанието, които се до-

пускат в семейството водят до прояви на нервност у децата; 
• особено неблагоприятна роля играят травматизиращите изживява-

ния и нездравият възпитателен климат в семейството, които могат 
да задълбочат склонността към необичайни прояви у нервните деца, 
обратно – здравата и спокойна атмосфера и правилното възпитание 
могат в значителна степен да смекчат и предотвратят повечето от 
проявите при нервните деца.

Наталия И. Витанова
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Независимо, че Ботю Шанов твори през 30 – 40-те години на миналия 

век (XX в.) възгледите му са относително съпоставими с ненормалните проя-
ви на съвременните деца. Описаните от автор детерминанти оказват влияние 
върху поведението на децата и техните нервни изблици, но като че ли днес 
те са доста по-силно изразени, особено по отношение на факторите среда и 
възпитание. В условията на едно силно агресивно общество, тотален разпад 
на семейните ценности и семейстото като институция и липса на приемливи 
модели на поведение децата стават все по-нервни, невъздържани и груби. В 
едно психически нестабилно и „нездраво“ общество (всеки четвърти бълга-
рин има психични проблеми; според статистиката на Националния център по 
обществено здраве и анализи (НЦОЗА) от 2011 година около 20% от българи-
те страдат от повече или по-малко изразени психични разстройства, които не 
достигат до специалист или въобще до лечение) [http://www.dnevnik.bg], респ. 
семейство, не може да се очаква добра перспектива по отношение на намаля-
ване нервността у децата, напротив тя ще се задълбочава и ще става все по-
силно изразена. За да се преодолее тази негативна тенденция, е необходимо 
да се използват всички ресурси и механизми на възпитанието. Колкото и да е 
„набутано в ъгъла“ през последните двадесет и пет години, то е най-ефектив-
ният и мощен фактор за решаване на този проблем.

References
1.  Balgarski talkoven rechnik. (Bulgarian dictionary). (1976). Sofiya.
2.  v-k „Balkansko zname“, (newspaper „Balkan flag“ on 06.08.1963), 08.06.1963 g.
3.  Kostadinova, M. (2000): „Gabrovskata remkeanska shkola i Dimitar Mihalchev“. 

(Gabrovo remkeanska School and Dimitar Mihalchev). Sofiya.
4.  Entsiklopediya „Aprilovski svod“. (Encyclopedia „Aprilovska vault“), 2009.
5.  Shanov, B. (1937): Nenormalnite proyavi u normalnite detsa. (Abnormal events in 

normal children). Sofiya.
6.  Shanov, B. (1947): Razberete detsata. (Understand children). Sofiya.
7.  Yubileen list za Vasil Aprilov, (Jubilee sheet Vasil Aprilov 1.11.1935), 01.11.1935 g.
8.  Yubileen vestnik za Vasil Aprilov, (Jubilee newspaper Vasil Aprilov October 1947), 

oktomvri 1947 g.
9.  http://www.dnevnik.bg/zdrave/2012/10/09/1922156_okolo_20_ot_bulgarite_

stradat_ot_niakakva_forma_na/ последно влизане на 19.01.2016 г., 10:49 ч.

Възгледите на Ботю Шанов за нервното дете


