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«а  народния прЪдставитель г. Илия Януловъ, произнесе
на на 16 декември, 1917 г. въ гр. София, по пеиана на 
студентнигЬ-юриетки, по въпроса за адво датските и с ъ 

дийски права на женитъ.

Уважаеми слушатели и

Въ 1897 г. въ Парижъ ставаше едно странно съби
тие. Въ двора ка едно отъ съдилищата стоеше събрана 
грамадна тълпа хора. За какво г1> стояха, какво желаеха, 
какво очакваха? Пръвъ пжть се бе явила жена в ь склада 
■деднра като адвокатка! Тази жена бе току-що свършила 
университета — госпожица Шовенъ Тя се яви въ двора 
ка съда, посрещната съ викове, ругания, псувни. Въ тоя 
момевть човЪкъ виждаше францу зите въ техни та страсть 
да запазягь старото, макаръ че много и*ги ге сж наклон 
ни да си служать съ революции за създаване на новото.

Въ 1897 г. на жените показаха BpaiH^e на париж
кия сждъ. Но жените въ Франция не се отчаяха. Те съз 
дадоха едно силно движение за признаване правото на же
ната да сътрудничи и тя въ правосъдието. Въ 1 9 0 1 г. тЬ 
повдигнаха въироса освенъ въ съдилищата но и въ парла
мента. Те съумеха да спечелятъ видни лица като Валдекъ 
Русо, Вриянъ и маса други депутати Благодарение н» тая 
борба французката жена предизвика създаването на единъ 
•аконъ, съ който се реша благоприятно за нея въпросъгь; 
жената започна да сътрудничи на мъжа въ правосъдието. 
Н сега въ сто ли ц та на Франция има много жени адво 
кахни. Същото нещо забелезваме въ Съединените Щати; 
ore 1880 г. се започва едно силно движение за правата 
ка жените юристки; най сетне сполучиха и тамъ. Същото 
забелезвама а въ Швеция. Обаче, требва да нризнаемъ,
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че in, Германия, страната на правото, страната на строго
то законодателство, жената стон още съвеЬмъ на страна 
отъ нравораздавашто. Въ Русия е позволено вече на же
ната да защищава въ сжда. Въ 1909 г. започна и въ 
България едно движение въ тази гоеока. Още оттогава 
ние разполагаме съ едно заявл ние на жените, въ което, 
обаче, въпроеътъ 61} еложенъ по широко. Петицията не б е 
ше само за добиване право на юридическа професия, не 
въпроеътъ беше, жената да придобие изборни права за 
парламента, за общинските съввтп, окржжните и пр. Тога
ва ние малко можехме да направимъ въ нейна полза. Въ 
1911 г. азъ бЪхъ посЬтснъ, като депутатъ въ Великото 
Народно Събрание, отъ една депутация делегатки на вепч- 
ки женски дружества у ш съ Те подадоха заявление де 
Великото НароДно Събрание п искаха, въ този моментъ, 
когато се създаваше новъ политически животъ за Бълга
рия и се туряха нови неща въ Конституцията, жените да 
добиятъ равноправие. Обаче въпросигВ, съ които имаше да 
се занимава Великото Народно Събрание бЪха напълно 
фиксирани отъ XIV то обикновено Народно Събрание и не 
можеше да се настоява Великото Народно Събрание да со 
занимава съ други въпроси, освЪнъ съ фиксира ни пЬ— за 
титлата на царя, за изменение на чл. 17 отъ Конститу
цията, съ които се даваха специални права на държавния 
глава и т. н. Но, както и сега, жените и тогава настоява
ха, шото нйкой отъ депутатите непременно да занимае 
Великото Народно Събрание съ този вьнросъ. Макаръ да 
сме решителни съюзници на жените, ние си оставаме все 
още малко консервативни и трЬба много пити да бждемъ 
вкарани на сила и съ хитрость въ женските движения, 
както е и сега: азъ бехъ далъ само съгласието си да д >йда 
на събрани,-то на студентките — юриетки и да чуя техни
те искания, а не и да говоря. А виждамъ, че трйба 
да говоря и то по обширно. Отъ това заключавам , че 
още отъ сега проявявате наМ-блескави адвокатски спо
собности. Въ 1910 год. ми се даде ултиматумъ 
о ъ  - жените и ми се каза, като взема думата ло н4- 
кой въпросъ, да говоря и за правата на женшге.ГИ дейст
вително, благодарение на сътрудничеството на невои прч 
фасори -  депутати, a Bsti главио на г.Щ-ръ/*Дан. ва, пред-
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седателя на В. Н. 0., който, макаръ да де о отъ най-либе
ралните хора, се съгласи да ми сътрудничи въ този ком- 
юютъ, азъ намйрихъ случая да изложа въ пленума пе
тицията на жевигЬ. Както винаги, тъй и въ Великото 
Народно Събрание, мнозинството, се възмущаваше отъ идеигЬ 
за равноправие, макаръ че всички й£ха възпитани отъ 
жени, и най-голЪмитЪ гении въ света еж възпитани са
мо оть жени. Слепотата на .мжжкия егоизъмъ заглушава 
вебкакви съображения на ь.исъльта и кара мжжа решител
но да се противопоставя на борбата на жените да добпятъ 
политически права. Сжщото е и сега. Отвакъ съобщихте, 
че ще имате събрание, десетки мжже, видни представите
ли на цравото, видни дейци въ парламента и вънъ отъ 
парламента, ми казаха: „Г. Януловъ, съ какъвъ уиъ Вие, 
кигато се решава върховниятъ въпр<съ за мира и т. н., 
вземате да пледирате исканията на "жените да работятъ въ 
вравосждието?“ И започватъ старите възраж ния, неблаго
приятни -за жените. Въ 1879 г. въ Франиия се повдигалъ 
споръ, може ли жената да намета червото наметало 
на адвокатъ въ сж, а; мжжете гс намираха съвършено 
неудобно за нея. Намираха още, че за жевата е съвър
шено невъзможно да се покачи на трибуната да държи 
речь. Това се казваше отъ професори на Сорбовата. Некои 
по-хитри казваха: „Оставете жевата въ нейната свещена, 
роля на другарка на мжжа; недейте я хвърля въ кальта 
на политическите борби. Издигнете я въ „идолъ.“ Но ней
ното най-1олемо нещастие е, че е „идолъ“. но „идолъ“, ли
шен ъ отъ нрава! По този начинъ мжжътъ прикрива хеге
монията си въ света, Въ основата на всички тия възра
женията, въ сжщность, ложи страхътъ отъ конкуренцията и 

* стремежътъ да се запази влаетьта. Не мога да откажа, че 
некои отъ тези възражения изглеждатъ доста силни. Треба 
да с спремъ върху техъ и да ги оборимъ.

Вие, студентките-юристки, не се борите само за сври- 
те. интереси, не пледирате само своята персонална кауза. 
Въ туй отношение жената не бива да грилича на мжжа. 
Вие едновременно сътрудничите съ вашата борба на ста
рите ветеранки на равноправието. И въ този моментъ, ко- 
гато азъ говоря за правото на жената да сътрудничи на
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мжжа въ правосждието, азъ пледиракъ сжщеврЬмено пъл
ното равноправие на жената.

Започватъ обикновено съ възражението за жвнскм 
мозъкъ х казватъ: „Жената е н споеобна да сътрудничи 
на мжжа и да работи, бижо въ правосждието - било въ по
литиката, заради туй, защото жената е едно ннфериорне 
сжщество.“ Когато изучавахъ въ факултета по математика 
формулите на София Ковалевска, азъ видехъ, че спо
собностите на този гений на математиката не само до- 
стигатъ способ носите на мжжкия умъ и на иай-забЪлЪ- 
жителните математици, въ проникване въ тайните 
на числата и астрономията, но даже ги надмйнаватъ. Как
ва мощь и блЪсъкъ има въ нейното откритие за четвърто
то състояние на материята на пръстените на Сатурча! Ж е
ната не се отличава въ мозъчно отношение отъ мжжа. Въ 
това отношение науката и литературата сж дали достатъч
но примери, за да се разбере, че жената съ своите спо
собности е равна на мжжа. Има, наистина, едно закъснЪ- 
ване, но това закъснение се дължи на робството на жена
та въ продължение на хиляди и хиляди години. Настава, 
обаче, освобождението на жената, следствие стопанското раз
витие; тя се вижда принудена да отиде въ работилниците, 
фабриките, училищата, канцелариите Но, азъ не съмъ 
възхитенъ отъ това „освобождение“ — то е едно освобожде
ние следствие на мизерията. Това вмъкване на жената въ 
училищата, работилниците канцелариите, фабрикитВ, съз
дава известна свобода на жената но не издига много ней
ната мисъль, а често пжти довежда до яеГшото унижение, 
до нейното затжпяване. И така, когато жената спо- 
лучва да се вмъкне въ канцелариите, училищ ата/а особе
но въ работилниците, сполуката и нема да доведе до единъ 
разцветъ на нейните способности; напротивъ, много ижти 
тя води къмъ физическо, интелектуално и морално из
раждане на жената. Въ това отношение целото развитие 
на човечеството до даесъ даже съ наложената отъ стопан
ското развитие свобода на нейния физически трудъ, — е 
сътрудничило за затжпяването на жената, за оставането й 
назадь.

Второ възражение противъ правата на жената е, че 
тя немала нуждния авторитетъ. Ще я направите сждийка,



щ е вжЪве българскиятъ селянинъ в ще я поанта, кана» 
църси тамъ? Схщом се казваше и когато женят! започна

ли  да ставатъ учителки, антекарки, лекарки и т. н. Това 
схщото го чухъ и въ едво събрание на учени професори 
и висши лекари, когато решавахме въпроса за медицан- 
скиятъ факултетъ. Проектътъ предвиждаше ограничено до- 
пущане на жените въ факултета,—само 10% . Започна 
се дълъгъ сноръ, дали жената, като лекарка, е доказала 
своите способности. Разбира се, това ограничение за 
жените се мотивираше съ най-бдагородни съображения, оба
че азъ намирахъ, че т!зи  възражения сх съвършено не
основателни и настоявахъ да се премахне това ограничение, 
както и стана. ВЬрно е, че жената, въ качеството си на 

щрадска лекарка, ще треба нощно време да отива въ Ючъ- 
Бунаръ, или, като околийска лекарка, сама да обикаля окол
ните села, но азъ казвамъ, че малко по-малко и на това 
ще навикне българското общество. То ще привикне да виж 
да жената и въ схцилището, като юристка, и пжтуваща 
между селата, като лекарка. Азъ имахъ случай да видя това 
въ Швеция и Норвегия. Толкова тамъ общество е свикна
ло да почита и зачита жената. Ние не тр!ба да се приспи
ваме въ България съ мисъльта, че жената е едно безав- 
торитетно схщество. Треба да превъзпитаме обществото.

Много юристи ми казаха: „Въобразете си 2-3 жени
въ състава на схда. Започватъ кавга, спорове, оскърбле
ния“ . Азъ мисля противното. Жените ще внесатъ сдържа- 
ность въ езика, коя о ни липсва Бихъ желалъ да влезатъ 
жени и въ Народното Събрание, за да престанемъ да се 
«псуваме.

Независимо отъ туй че е доказано отъ практиката въ  
Съединените Щати, какво процесите за престжиления про>- 
тивъ морала, като пиянството, комара и разврата, при едннъ 
съставъ на сжда отъ жени, се разглеждатъ съ много по- 
голема снЬшность, жената въ криминалното право, убеденъ 
съмъ, ще надмине мжжа заради туй, защото криминалното пра
во въ сжщноеть не е сборъ отъ норми за разрешаване на граж
дански въпроси, а преди всичко, изисква способлосгь за 
проникване въ душата на хората. Жената е надарена мно- 
то по-взче съ тази способноегь, отколкого мжжътъ. Благода- 
;рение на това, тя ще прониква въ душата на обвиняемия, въ
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всички негови, съображения много по-вече, отколкото м ж ж м ъ , 
Несъмнено е, че чуветвигелностьта е много по-силна у же
ната; несъмнено е, че чувствата у нея сж много по-разви- 
ти, че подозренията сж много по широки и я водятъ къмъ. 
единъ цшрокъ анализъ. Въ престжпленията нНма равум*ь, 
у тЬхъ има само чувства и ако днесъ философията е до
стигнала до там-ъ, щото ;а  подържа, че въ основата на 
човешкия дущевенъ животъ стои не толкова разумътъ, 
кол кого чувствата, ако има видни философи въ Франция,, 
въ  Германия, които сметатъ, че всичко се дирижира отъ 
интуицията, требва да се признае оссбната сила на жена
та въ познаването на човешката душа. Възраясението, про
чее, че жената е едно съчетание отъ чувства, азъ мисля, 
се обръща въ полза на ясевата, когато се касае за р;зби- 
ранетб на криминалните процеси; тя въ правото ще внеси 
своята способности да прониква въ човешката душа и не- 
съмнего въ криминалния ироцееъ ще бжде извънредно 
силна. Лема нужда да Ви восочвамъ много процеси, въ  
които жената, като защитникъ сама на себе си, се явява 
да пледира; напр. процеса ва модамъ Кайо. Следъ като се 
упражнява въ продължение на една седмица да стреля, 
Мадамъ Кайо убива редактора на ,Фвгаро“ безъ никакво 
колебание. Когато нейните защитници, светила на Фран
ция, йсКаха да докажатъ, че тя се е намирала въ ненор
мално състояние, въ едно замъглено съетоявиена разума, 
тя разправя работата съ такава простота и оъ такава ис- 
креноств, щото става явно, че разумътъ на мадамъ Кайо 
не е билъ ви най-малко замъглевъ и, следователно, тре- 
баше да бжде в ризи ат а за виновна. Обаче нейната речь, 
въ която тя разкри душата си, жаждата да отмжсти за 
неоснователните оскърбления, спомогна да се въздействува 
на сждсбнитЬ заседатели да признаятъ нейната невпность. 
Много съображения, които не можемъ да пзкаяеемъ ние съ 
своя равумъ—ясените умеятъ съ много малко думи да. 
осветляуъ предъ сжда. Тази епособность на жената да про
никва по лесно тъ човешката душа й открива, споредъ ме
не, едно широко поле на действие въ правосждието.

Жещ та вемйла практически разумъ! Напротивъ. ш 
мирннто'й' военното време показаха извънредното нейно- 
умение въ практическия животъ. Отъ какво грамадно зна



чение щЪще да бжде, ако въ общинския съвЬтъ въ София 
имахме няколко [жени — съветници. Сигуренъ съмъ, че 
хлебътъ нЬмаше да достигне до това състояние, и вЪрвамъ, 
че зеленчукътъ, месото и всичко щеше да бжде повече, 
отколкото е сега. Ние споримъ въ окржжянгЬ и общински 
съвети по хигиенични въпроси, за отваряне на училища, 
за възпитане — вънроси, до голяма степени специални за 
жените, ние сме ги взели, само въ своите ржце. 
Азъ виждамъ вече единъ свЬтълъ лжчъ, извиканъ отъ 
дейностьта на българската жена. Благодарение на женско 
то движение въ България, можа да се направи, щото же
ните да придобйятъ право да влизатъ въ училищните на
стоятелства. Има вече училищни настоятелни въ София, 
Севлиево и другаде, и прави впечатление, че тези жени 
сж едни отъ най-редовните въ своята работа по учебното 
дело.

Е добре, има друго едно възражение, което сметамъ 
извънредно важно. То е, че жените требва да бждагь за 
пазени за възпитанието на децата. Вие виждате въ съчи 
ненията на много философи и държавници да се казва, Че 
най-големото зло въ сегашно време е откжсването на же
ната отъ семейството—отъ възпитанието на децата. Азъ 
се епирамъ на този въпросч., и макаръ ние, со
циалистите, да работимъ за равноправието на жените, треб
ва да призная, че това възражение е твърде сериозно. 
Жената има и друга една способность вънъ отъ тази 
да прониква повече въ човешката душа, отколкото мжжа, 
имено да възпитава децата. Никога не требва да доиуе 
немъ. щото възпитанието на децата да се изтръгне отъ 
ржцете на жената, никога не требва да отидемъ до този 
абсурдъ. Ние, мжжете, сме, които направихме, щото д ец а
та и майките да отиватъ въ работилниците, фабриките и 
канцелариите. Всичко това е едно ненормално състояние и 
азъ се надевамъ, че съ възтържествуването на новите 
идеи, особено на социализма, тая жертва на жената ще ее 
ограничи, за да и остава известенъ минимумъ време за въз
питание на децата. Жената требв да запази винаги свое
то супериорно положение въ човечеството като негова въз
питателна, а имено, като занази възпитанието на децата 
въ ржцете си. Ще има, действителна, известни иесъобрав -
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ности при тоя компромиси», но обществото ще трЪба да се 
приспособи, като гарантира добри условия за професионал
ния трудъ. Въ тая посока е насочена нашата деятелность 
въ областьта на социалното законодателство,— и за жената 
на физическия трудъ имаме вече известни придобития.

Всички тия възражения не могатъ да оборятъ ваши
те искания за равноправие и въ настоящия случай вашето 
желание да проникнете въ правосъдието като слдййки и 
адвокатки. Задъ всички й з и  научни и социални възраже
ния се крие, въ сжщность, възражението, че по този на- 
чинъ ще конкурирате на мъжа. Туй го казватъ явно въ 
публични събрания, казватъ го и въ своите съчинения, 
когато се касае за обикновения, черевъ трудъ. Жените, 
цоцеже не сж синдикирани, докарватъ понижение на ра 
батническата заялата, увеличаване на работническия день, 
влошаване положението въ работилниците. Жените не си 
ценятъ достатъчно труда и иматъ извънредно скромни 
претенции въ раб тния договоръ. Обаче, съ време, жен- 
сщ ятъ трудъ ше се организира сжщо въ синдикати и съюзи. 
Женските движения по тоя начинъ се свързватъ съ соци
ализма и ако не сж непремено социалистически, опиратъ 
се на работническите движения. Треба да заявя, че же
ната ! е довежда до понижение качеството на труда. Т е
зи 2000 момичета които днесъ работятъ въ канцелариите 
въ София, ще допринесатъ извънредно много за повдигане 
оценката ва женския трудъ. Жените ще започнатъ да ра 
ботятъ за подобрение на труда, за увелечение респекта 
къмъ чиновника, защото чиновникътъ и работникътъ често 
се третиратъ унизително. Това нещо нагледъ е необяс
нимо за човешкия разумъ, но то показва психологията на 
сегашното общ ство да ги тормози само за туй, защото имъ 
се плаща малко.

Но, еднажъ оборени всички тия съображения, азъ 
се надЬвамъ, че ще съумеемъ да ги оборймъ и въ Парла
мента — ние имаме вече аргументи въ полза на жените и 
въ полза на тЬхната дейность.

Жената, и каго еждайка, и като защитиица въ ежда, 
ще допринесе извънредно много за повдигане на морала 
въ сяда—- не само за спазването на известни форми за 
благоприличие, но и. за повдигане, повтарямъ, на морала. Има
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много страшни работа въ сегашната държана но най-страшното 
е развалата въ сждийството. Ние имаме сждилшца въ Б ъл
гария, но не можемъ спокойно да кажемъ, както е казалъ 
германскиятъ селянинъ на краля на Прус-вя: „Не ме е 
страхъ, ние имаме сждилища въ Берлинъ.“ Азъ смйтамъ, 
не за сега сждилищата въ България сж запазени. Но не 
тр4ба да се крие, не корупцията на обществото не може да 
запази свещенъ и неирикосновенъ и този инетитутъ, особе
но при тези малки заплати на сждйигЬ. Страшната зараза 
на подкупничество и съд-Ьйствие на несправедливи каузи 
ще започне да прониква и въ сждилищата. СждиитЪ реша- 
ватъ дела за милиони дева, виждатъ защитниците, какъ 
печелятъ, а сждията работи денонощно съ 10— 1 5 - 2 0  
лева дневна заплата, едно нищожно въз аграждение, особе
но при днешната скжпотия. Сега именно е моментътъ да 
се внесе една нова струя отъ запазени социални сили. За 
адвокатите треба съ болка Да прпзная че корупцията ще 
проникне извънредно дълбоко, ако не се взйматъ навреме 
мерки. Измислиха различни наименов ния на една задку
лисна деятелность — ходотайство въ канцеларии И др., а, въ 
сжщность, това не е никакво сътрудничество на , равосждието, 
а сътрудничество съ некой министръ или съ некой' зис 
ши началници, за да се раздели неканъвъ гешефтъ. И тези, 
които би требвало да бждатъ представители иа най голе
мия моралъ, ставатъ сподвижници на най мизерни сделки.

Вашите противници твърдятъ, че жената, като адво
катка, немь да прояви никакви способности и като остане 
безъ дела, ще почне да ги търси чр1зъ мисити или отъ 
кжща на кжща, нещо, което ще п нижи адвокатското със
ловие. Азъ мисля, че Жената поради своята свЬиливоеть ни 
кога нема да се унижи до тамъ, щото да си служи сч ми 
сити. Верно е, че селянинътъ дълго време що се колебае, 
дали жената е Способна, за да й довери своитЗ' интереси, 
но това ще бжде вътяжесть на жените. Следователно, нека 
ние, мжжете, да не се безпокоимъ за клиентелата си. -

Споредъ внесения м. г. заковоироектъ, допускате се 
хора, неевършшш юридическия фаКуятетъ, да бждатъ въ 
новите земи редовни сждии. Но, това1 Се Иска въ името на 
държавна необходимОств. Това още пйвече иИ дава право1да 
говоримъ, че требва да се възползуваме отъ знанйята йа



жвиихЬ—юристки. Казва ни се: „А.ма жената, като сддийка, 
ще требва да ходи по селата на огледъ или да присжт- 
етвува на аутопсии.“ Въ всеки случай т1ши последни въз
ражения, които с правятъ, сж съвършено повръхностни. 
По-добре бЬгае да не се извършватъ некои страшни греш
ки, като се праща съ въ новите земи хора неподготвени. 
Вместо да внушимъ, че България е една висока културна 
страна, ние внушаваме, поне въ некои случаи, че сме стра
на некултурна, грабителска и пр. Има, прочее, и държавни 
съображения да се допуснатъ юристкигЬ въ слдилища.

ОсвЬнъ гЬзи съображения, формалниятъ аргументъ въ 
вашата петиция, на който се силаятъ и нЬкой отъ ва
шите професори е, че въ Конституцията никкдй не е ка
зано, че жените не могатъ да заематъ държавни и общес
твени служби. Знаемъ, че духътъ на законодателя и него
вото намерение не ся били тъй широки. При все това, важ
но е, че изрично Конституцията не го запрЬщава и когато 
законодателътъ поиска, може да го даде. Той, обаче, до сега 
се е ярявалъ защигникъ на господството на мяжа.

Требва тия, които съчуствуваме на равноправи то на 
жените, да внееемъ едно законодателно предложение за ва
шите искания Но това предложение нема да мине, ако не- 
ма задъ гърба си едно силно обществено движение. Вие 
сполучихте да направите това големо събрание, макаръ че 
момеяхътъ не е толкова удобенъ, — обществото вълнуватъ 
сега много по-важни въпроси, за прехраната и мира. Вие 
ще успеете, пра тая преданнос!Ь и устремъ, ако разширите 
вашето движение въ едно големо обществено движение и 
спечелите за вашата права кауза всички радикални партии, 
която иматъ вписани правата на жените въ своя нрограма. 
Плтьтъ е м&чеяъ, но азъ виждамъ, какъ се очъртава щаст
ливата възможность за женкте—юристки да добиятъ своите 
права. Това ще стане само, ако вашата борба не е изоли
рана, ако вие свържете вашето двзжение съ големите мощ
ни движения за освобождение на жените отъ политическо, 
икономическо и социално робство. Вие сте най-младата гене
рация и вие сте длъжни да направите това. Дружеството 
на студенткнтЬ-юрястки ще требва да се сближи съ досе
гашните женски движения въ България и да спомогне, кол- 
кото може, за засилване на демократизма и социалния



д^хъ въ тези двйзкейия, за засилване на онй борчески тем- 
пераментъ, благодарение на който женските движения въ 
Вол ко-Вритания съумяха да постигнатъ цКчьта сй. Раз
бира се, прекаленосште и буйствата, съ които си служи
ха англичанките въ своята борба, не ги препорл\чвамъ на 
българките. Въ Англия жените сполучиха да добиягъ тая 
година изборни права. Азъ съмъ убеденъ, че ако жените 
влезатъ навредъ въ парламентите, духътъ на завоювания, 
който разкжсва човечеството, ще изчезне, или поне ще бж- 
де чувствително намаленъ. Лойдъ Джорджъ и графъ 4>'р- 
нинъ въ речите си говорятъ за едно хубаво общество на 
народите, за едно развитие на демократическите идеи, за 
една солидарность на човечеството, а въ сжщото време на
родите се въоражаватъ за нови и нови кръвопролития. 
1Цомъ влезе жената въ парламента, ще се издигне единъ 
новъ духъ на човещина и възпитание, защото всичко мо
же да бжде опровергано на тоя свЬтъ, но не и великото 
чувство на майката. То създава човека и то цени човека. 
Само тогава шансовете за нови войви ще се намалятъ. По 
тош начинъ женските движения отъ днкгь нататъкъ до- 
биватъ едно значение неизмеримо но-големо. Те носятъ 
цимента на обществената солидарность. Те ставатъ една 
общочовешка необходймость. Азъ ги смЬтамъ за не по- 
малко ценни отъ движенията на работниците. Това cav 
двата елемента за свободата на човечеството, свързани въ 
единъ общъ устремъ, който може да присуши едпажъ за 
винаги всички злини на войната. Въ бждаще историкътъ 
ще може да каже, че работничеството съ своя че^тенъ трудъ 
и жените съ своето велико чувство на майчина любовь и 
способностъ да се самопожертвуватъ. съумеха да народятъ 
света по-добре отколкото е сега.
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на народния прЪдставитель Д-ръ Никола Сакаровъ, про
изнесена въ същото събрание.

ШЬ: ' : • • " ' “

Госпожици и  !

Моята речь ще бжде поведе декларацйонна и кратка, 
защото аргументите „ з а “ и „протнвъ“ се изнесоха вече 
отъ г. Явулова и повтарянето не ще бжде полезно. Ще 
се спра само върху д в е —три практически съображения, 
копто водятъ къмъ разрешение на въпроса. Този въпросъ, 
Крито изниква въ обществено икономическата среда и раз
решението на конто се налага но необходимость, е единъ 
много широьъ въпросъ, но азъ го сметамъ вече, че е поч 
ти разрегаенъ въ съзнанието на делото общество.

, Практическо разрешение на тоя въпросъ, било въ ста
рия, било въ новия светъ, е достатъчно, за да аргументи
ра нуждата отъ свободата и правата на жените у насъ. 
Традиции и предразсждъци, колкото обичате, но разбира се 
тези традиции и предрасждъци не треба да отидатъ до 
тамч» щото да поставите» полуидиота мжжъ по-високо отъ 
всека една интелегецтна жена, която е лишена оп» граж
дански и политически права и свободи. Никакви научни 
аргументи отъ никаква катедра, никакви аргументи отъ 
физиологическо и психическо естество не останаха не раз
бити, нито въ думите, нито въ съзнанието на обществото, 
нито въ практиката на живота; остана само едно неразвито, 
и то именно съставлява целия въпросъ— мжжътъ не отстжпва. 
Иска се добрата воля за да се сподели властьта между мжжа и 
жената Както монархътъ доброволно не отстжпва права на 
демокрацията тъй и мжжътъ монархъ не отстжпва права на 
жената. Борбата на жените за извоюване права и свободи
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има доста общо съ борбата на демокрацията противъ мо- 
нархизма за извоюване на права и свободи. НЬма защо 
вече ла питате н4кой ученъ отъ Америка или irfercofi другъ 
отъ Европа'за да ви разказва, кой черепъ, колко санти
метра е по-високъ, кой е по изпъкналъ, кой е по вдлъб- 
натъ. Д- сетол1)Тия науката спори по този .въпросъ средства 
похарчи, инструменти изхаби и най-накрая едва ли не из
лезе, че всичките официално Признати идиоти мжже иматъ 
по-високъ черепъ отъ най-интелегентната жена. Науката е 
способна, за жалость, да защищава такива положения, как- 
вито й поржчатъ. Откровено казано, това е моето мнение 
Зная, че съответните органи и учреждения, както по въ
проса за правата на юристкигЬ, да бждатъ адвокатки и сж- 
дии, така и по отношение на веЬко друго право и свобода 
на жените, иматъ противното мнение. Аргументи по ва
шия въпросъ даже не е вече нуждно да се даватъ —той е 
отдавна изчерпани въ Америка, преди неколко десетоле- 
тия, а въ много държави на Европа—пр^бди две— Iри.

Да вземемъ каквато щете професия; да заночнемъ отъ 
времето на древна Византия и да дойдемт. до най-ново 
време. Вземете всички области на изкуството и държавно 
управителните функции. Може ли некой да намери аргу
менти, за да твърди, че въ теаи професии жената въ мно
го случаи не е даже надминала мжжа? Искатъ да падне 
отъ небето ли силата п способностьта на жените да упраж- 
няватъ едно право, една професия? Наистина, яма неща, 
крито сж свързани съ условията на техното физическо и 
морално възпитание, но това сж само условия. Променете ги 
поставете жените при нови условия, за да проявяватъ спо
собности и въ нови направя ния. Ами не е ли позорно, ■■ че 
даже и онзи, който живее на върха на бал кана, познава 
само четвероноги и нема представа за света, еъ облекло отъ 
мечешка кожа, става способенъ да упражнява свои '.е изби
рателни права! Защо—загцото билъ мжжъ; само това кач ств) 
го нрави способенъ. Защо търсите аргументи въ науката, • 
въ тази или онази посока? Аргументите с а дадени. Каже 
те, войната остави ли съмнение за способностите на жени
те въ нбкоя область? Войната предизвика големи револю
ции въ професионалния трудъ? Въ течение на десетилетия н 
се твърдеше, че жената не може да изпълнява тежки ра



боти. Недейте има прЪдъ видъ, Госпожици ■ Г-да, само 
онези жени отъ средното и богато съсловйе, които сж въ 
университета и въ гимназиите. Вие ще намерите най-здра
ви аргументи за правата и свободите на жената въ по- 
ТодЬмата й маса. Войната какво стори? Остана ли професия, 
която жената да не заема? Жената работи даже и въ най- 
страшните рудница, кждЪто човЪкъ се задушава отъ отров
ни газове. Й тукъ въ България, може да видите вече мно
го подобни случаи. Тръгнете вечерь къмъ 6 часа и гледай
те, кого ще срещните по улиците: момичета на компании, 
излизатъ отъ арсенала, държавната печатница, търговски 
те магазини, банките държавните учреждения и частни 
фабрики. Работятъ те и съ труда си подържатъ цели се
мейства. Семейството, ако се руши, то се руши по съвър- 
шенно други причини, а не затова, че се давало образова
ние на жените и се допущали до всички професии. Ами 
прословутата естествена роля на жената-майка въ какво се 
крие. Само въ туй, да доведешъ детето на белъ светъ? Всич
ки учени подържатъ, наистина, че детето се явява на светъ 
съ известни наклонос и и предразположения, но пакъ нау
ката е доказала, че вината за много израждания лежи и у 
двамата съпрузи. И когато говорятъ за материнство, за ро
лята на жената-майка, обикновено напвратъ върху това, че 
тя треба да бжде запазена. Но тя стои] необразована; безъ 
гражданско и политическо възпитание тя е лишена отъ всЬ- 
какъвъ погледъ и кржгозоръ. Нима тя ще ражда деца съ 
задължението да стоятъ само въ кухнята?

Но да дойда на първата си мисъль. Идете въ арсена
лите. — Надъ шрапнели, гранати, топове, пушки работятъ 
жени. Не се ли иска и за това способносгь? Питамъ, отъ 
жената, която работи тамъ, не се ли] иска съобразителность, 
внимание, съсредоточение и умъ? Идете въ всички рудни
ци на Европа и въ Америка — пакъ жената е тамъ. Тя 
работи не само надъ каменни вжглшца, железо и стомана; 
но и надъ калай и силитра, надъ всичко, което е отровно 
за живущото въ нейната утроба. Общ°ствено икономическите 
нужди я пра датъ тамъ. ккдето въ течение на средните 
векове и подиръ техъ, даже и до днесъ, властвующиятъ 
мжжъ, съ науката на помощь й отказваше управата. Идете 
и въ всички муниционни заводи, тамъ, кждето се работи
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еъ най-голВм® секрети, въ химическите и физически ла
боратории и тамъ иакъ ще видите, че заедно съ мжжетВ 
работят® ■ и- жени. Идете пра Крупа нъ Есенъ, при Шнай- 
дера въ Крезе, тамъ, дфто се работятъ стоманени орждия 
за единия и другия воюващъ лагери, кждВто по-рано ме 
се доближаваше жена, даже и въ канцелариитВ и конто- 
ритВ му, значи и въ онази работа, въ която жената от
давна е влВзла - и вие ще видите прВдч, всичкитВ пламтя
щи пещи изправени жени. Днесъ тамъ има по-вече отъ 17.000 
жени. Самият ь директор® на заводитВ казва: „Чуден® 
акълъ сме имали, когато сме мислили, че женитВ не мо- 
гатъ да работятъ!“ „Не, г директоре акълътъ ви бВше и 
тогава на местото, но не ви понасяше да използувате же
нитВ“ .

НВма професия въ физическия трудъ, която да мо
же да се откжсне отъ умственото съсрВдоточие. Съ други 
думи иВма трудъ, умственъ и физически, за който жената 
да не е способна. Но ще кажете: »Въвди-кой си трудъ се- 
иска извВстна сржчность, която жената не владВе“ . Да, поз
нания трВбватъ; Но дайте й правото; турете я въ упраж
нението на тази професия и майсторът® ще дойде. Бебелъ, 
великъ общественъ дВецъ и социалисгъ, който много 
трудъ вложи за изучаването и пропагандирането на въпроса за 
правата на женитВ, знаеше една максима: „Не признавам® 
противни аргументи по този вч проси; дайте на женитВ въз- 
можность да упражнятъ правата си и чакайте резултатитВ“ . 
Това е истина за упражнението на всички права, както за 
нжжетВ, така и за женитВ. Но г-ди и г да, ако ние но 
забравяме тази обществена сжщяость на общия въпросъ и 
дойдемъ конкретно до въпроса, който въ случая ни зани
мава, като го свържемъ съ общо избирателнитВ права за 
женитВ, веднага ще се срВщнемъ съ една опозиц я, не само 
несериозна, но и безсмислена. Когато да влВзатъ жени въ 
парламента, смВташе се 01Ъ противницитВ, че той ще п ан е  
нВщо като лудница. Но напр. нашиятъ парламенти и без® 
жени често пмтп става лудница. Вземете случая съ жени
тВ — депутатки въ Финландския парламенти; тВхната дВ- 
ятелность е блВ(тящо доказателство за широки способности 
на женитВ. Въ комисиите на Финландокия парламент® 
имаше жени, които играеха великолепно ролята сн; руски-



ятъ царизмъ наистина ги изгони, но тЬ ще се върнатъ наново. 
Азъ не зная защо жената, свършила университетъ, или гим
назия, да не е по способна отъ този депутатъ, мжжъ, войто 
•едва знае български езикь и който едва може да си под
писва името. Требва едно нещо да се разбере: автократиз- 
мътъ на мхжа, който не е билъ никога полезенъ въ кж- 
щи, нЪма си место и въ обществения животъ.

По въпроса за избирателните права на жените ни* 
имаме единъ куриозенъ случай у насъ. Най-сетне решиха 
да дадатъ избирателни права на жените. Най-удобно е, 
каза се, въ училищните настоятелства. Се на тамъ върви, 
възпитание, учителство—само това било за жената. Властьта 
не се изпуща наведнажъ, а явашъ-явашъ. Дава й се пра
вото да участвува въ училищното настоятелство. И какво 
става? Хората, по цйлъ светъ, даватъ най-напредъ право 
да избиратъ, а пъкъ ние имъ далохме правото да бждатъ 
избирани. Жената прочее, може да бжде кандидатка за учи
лищна 'Настоятелна; умъ има за да упражнява функциите 
на училищенъ настоятель, а умъ нема за да.избере та- 
нъвъ. А азъ пъкъ бихъ казалъ че този, който е гласувалъ 
и приелъ това нещо, той требва да ревизира ума си. Днесъ 
имаме жени въ училищните настоятелства въ София и дру
гаде, жени които гледатъ сериозно на работата си и из- 
пълняватъ отлично своята длъжности, а не, както гледатъ 
некои общински съветници напр. на своята, които, като на- 
редятъ да турягъ малко чакълъ по своята улица, мислятъ, 
че сх свършили голема работа и не може да се иска по
вече отъ техъ. Това говоря, като имамъ предъ видъ, как
ва е деятелностьта на много общински съветници, даже i  
въ София. Азъ бихъ желалъ да учасгвуватъ вь общински
те  съвети и жени. НапримЬръ. ималъ съмъ случай да пра
вя ревизии изъ крайнините на София и да чувствувамъ 
че има известни неща въ некои семейства, които биха се 
казали само на жена; на насъ като на мжже нематъ доста
тъчно доверие. После, при изучване положението на бед
ните, случва се, да се отминатъ истинско бедни, така да 
кажа средна ржка бедни, които не могатъ да се призна- 
я т ъ  за бедни. защото общественото схващане е, че, ако с* 
разбере, че семейството е лишено отъ нещо, ще се унижи 
.яекакъ си достойнството му и ще се попречи евентуално на
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женитбата на момичетата отъ това семейство. А ако бихм* 
пратили за тази цйль жени, много работи щйхие да на- 
учимъ и никаква пречка нямаше да съществува за да е* 
узнаятъ и удовлвтворятъ много нужди.

Но, г-ци и г-да, да се повърномъ къмъ конкретния 
■въпросъ, който ни занимава — правото аа женитй да бж- 

* датъ сждийки и адвокатки. Миналата година се подаде една 
петиция до Народното Събрание, втора подъ редч, защото прй- 
ди 7—8 години имаше и първа. Азъ бихъ казалъ нйщо 
повече. Отъ около 25 години, откакъ въ България има сво
бодолюбиви обществени движения, има и женско движение. 
Не е било проиущано, съ голяма или по-малка яснота, да 
се повдига този пъросъ. Когато е трйбвало да се гласува, 
обаче, не може въяросътъ да дойде па дневенъ редъ, за 
щото за вейка работа изникватъ много спънки отъ тйзи, 
отъ които тя зависи. Знаете, че, когато да се допуе- 
натъ женитй въ Софийския университетъ, нйкои професори 
нарекоха това абсурдъ. Нйма по-симпа^ично отъ това, 
че въ сегашния семестръ има около 180 — 200 студентки, 
записани по право. Значи, една пета отъ броя на всички 
студентки сж юристки. Тй сж рйшили да слйдватъ по пра
во: „Ще се боримъ, докато извоюваме правата си и тогава 
ще прилагаме професията си“. А до тогава нйкои отъ тйхъ 
ставатъ чиновнички, волнонаемни учителки, или се запис- 
ватъ и въ други факултети. Това е най голймиятъ аргу- 
ментъ за стрймежа къмъ изучаване правото отъ жени; ар- 
туменгъ, върху който трйбва да се замисли цйлото общеет- 
во; аргуменгь за назрйлитй вече нужди, тй да схдийству- 
ватъ и адвокатствуватъ. Ако момичетата, когато нйматъ 
право да бждатъ сждийки и адвокатки, когато нйматъ, какъ 
практически да приложатъ своя трудъ, сж юриеткй, слйд
ватъ и свършватъ по право и за много изпъкнали че
репи служатъ като посмйшище, това може само да по
казва, че условията за упражняване на правото сж най- 
благоприятни. Могатъ да се наброятъ и още 50 — 100, 
юристки, които сж били въ университета и сж вече изяйз- 
ли отъ него заедно съ тйзй, които сж свършили въ стран • 
ство. Тъй или иначе, това е единъ значителенъ контигеать 
отъ юристки. Най сетнй, трйбва да се запитаме; „Нима 
-българскиятъ законодатели, като е допусналъ женитй да слйд
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вата по право, не е прЪдрЗшшлъ този въиросъ?“ Много 
аргументи см казани и въ петицията отъ миналата 
година и въ тази оть преди 7 —  8 години. И днееъ 
ее повтарятъ. Единъ отъ вашите професори преди 6 го
дини, заедно съ мене въ Славянска Б есд а , когато треб
ваше да изкажа^ мнението на своята партия (радикална) 
по въпроса за избирателните права на жените, посочи сж- 
щия аргументи, който вие посочвате въ вашата петиция, 
че нашите закони изрично не отричатъ тези права на же
ните. Студентките юриетки сж избирали най-правия пжть; 
Между много морално— философски максими, които не из
губиха своята сила и следъ близо 1900 години, е и тази, 
казана отъ Христа: „Тропайте и ще ви се отвори, искайте 
и ще бждете чути“ . Само съ една корекция: въ България 
требва да тропате много нахално, иначе нема кой да ви 
чуе. Не требва да пропускате нито единъ нРНодъ, нито 
една сесия, за да претендирате за своите права. Не тр1ба 
студентките—юриетки да излизатъ на сцената само когато 
се внася изменение въ Закона за устройството на еждили- 
щата. Не требва да считате, че ако миналата година ва- 
шиятъ въпросъ не дойде на дневенъ редъ,— всичко е свър
шено и пропаднало. Вие имате основания да претендирате 
за тези права независимо отъ аргументите, които сж из- 
тъкнтин въ петицията ви, че нашата Конституция и еждеб- 
ните ни закони не отричатъ тези права на жените. Вие- 
требва да зваете предварително и това не требва да ви 
смущава, че навсекжде явяването на жената въ еждили- 
щата, както и явяването въ който и да е другъ клонъ отъ 
професионалната дейность, се посреща съ присмехъ. Пър
вите пионери на едно обществено движение винаги иматъ 
такава еждба; те ще бждатъ осмивани; ще ги рсмиватъ на
всекжде. — въ държавните учреждения, въ театрите ще 
забавляватъ публиката съ т4хъ; ще ги усмиватъ изъ улици
те; ще ги карикатурятъ, ще извратяватъ д1 йностьта имъ, но 
полека лека положението ще се измени, ИзлЬзатъ ли ра
ботничките да манифестират ъ, ние знаемъ, какво се чува: 
„Какъ не ги е срамъ тези жени! Какви времена доживех- 
йе, да тръгнатъ жени по улиците!“ Но не имъ дОхажда 
на умъ да кажатъ: „Какви времена доживехме! Ние оиро- 
пастяваме тези жени, като имъ крацемъ труда“ . Понеже-



■обществото е свикнало на тази кражба, всичко се счита въ 
редъ, но докато не е свикнало съ нещо, — ужаоъ и на мо
рала п за реда. Това е така, — бавно върви нрдгрееътъ. 
Тъй и тези, които ех «се ща гърбили гсъ този-тежъкъ кръетъ, 
нека знаятъ, че тази работа иикакъ не е сладка, че ще 
има преживявания които еж много горчиви, но че г1> цро- 
биватъ пжтя и на теза, които идат ь сл Ьть тЬхъ. Може да 
скърбите, че сте с родили въ такова време, но не трI бва 
да се отчайвате. Требва да работите и по-нататъкъ. Нека 
никой отъ васъ не мисли, че работата, съ. конто сто се за
ели, е лека.

■ И когато вие поискахте помшцьта на вашите професо
ри, вие сте-избрали правия пжгь. Но вие ще срещнете до
бросъвестното опониране на мнозина, кога!о вашите профе
сори съ мълчанието си, като че ли казватъ. че не сте спо
собни Те требва най^напредъ да се постараятъ да разбе 
*ратъ студентките си, да се заинтересуватъ за гЬхъ, а ще 
да замахватъ съ ржка и да казватъ: „Е, - по моята катедра 
горе-доле вървягь добре, по другите не зная.“ Студент
ките евършватъ факултета, взнматъ дниломъ съ,4 или », 
занасятъ я въ кжщи, но после оказва се, че тази диплома

нищо не я бива — носителката ,!, не може да стан* 
нито адвокагь, нвто еждия.

-Миналата година Народното събрание отиде до т&мъ, 
не даде право на хора неюристи, на хора практици, да 
унражаяватъ адвокатска и сждгйека професия. <Не каз- 
вамъ, че некоя отъ тия не знаятъ т не могатъда изшьл- 
няватъ т>езя длъжности—но въ всеки случай пренебрегнаха 
се други,; която вече отговаряха «на условията, предвидени 
въ закона. Не дадоха право на женя, образовани юристки. йъ 
нроцеса на самото нрижагане упражняване на това нрав» 
ще= се докдже епоеобнестьта наежената. Това става по от
ношение на веичкя подобия яъпроен.1 Нвкаянаправятъ вре- 
ба ■ н ще «е * убедатъ *ъ > добрите резултати. обземете, капри -

• *еръ, прилагането на иропордионаляата̂ изборна еиетвма*у 
«насъ, която мина най-»напрещъ пре*ъ пробата на две *■»- 
-Л а̂тешвЯ! колегия. Окава се, че ещотълъ »да се прялоадм 
"ваконъгь'сиаведиашъ-нансекжде >и -;бе»ъ веекакяи проби. 
Шик» таза система- и до- сега «вена противни цв? Възможке

* е « и- н е ж и в и я м «ъироеъ -*а се открият» големя борби. Обаче,



агь мисля, че по сал ат» н» нужди rk, конто го предиз- 
аикватъ, епоръ не би требвало да има и ако се откри*г 
той ще бкде разрешени въ ваша иодза. А«ь еъмъ убеденъ. 
че утре и у нась ще се явятъ наново жените отъ различ
ните организации и ще цовскатъ и изб рателня нрава, 
както за общинските и окрхжни съвети, така и за Народно - 
Събрание, нещо. което нашата партия има въ програмата 
еа кчто искане отъ деня на нейното основаване. Социалис
тите въ Германия, но случай на пруската реформа вече 
мастоявадъ да се дадатъ изборни права и на жените. Те
леграф ъ т  нн съобщи, че и въ Англия е вече внесенъ за- 
кононроокть не само по отношение правата на жзннте за 
комуналните' дГла, но и но отношение на камарата на об
щините, (парламента), което предполага неколко милиона 
иови избирателни; сжщо в въ Унгария съ новата избира
телна реформа,макаръ че се предвиждатъ. ьаистинаограничсни 
изборните нрава—само за ча<ть отъженпте. В е ужели и у насъ, 
следъ като вече въ Русия се прокламираха избирателните 
права на жените, каквитоима вече избрани за учредителното 
събрание, не ще се ни м е р я т  аргументи и то по-силни въ пол
ка на тия нрава отколкото ония, които се изтъкваха про- 
тивъ техъ въ течение на толкова десителетия? — Еднак- 
вость на инт ресвте, еднаквость на усилията, еднаквост 
има и на средата; остава само и у насъ да се даде товаг 
което е назрело. Азъ не мога да кажа, дали това ще стан# 
въ една година или две, но азъ считамъ че трТбва да се 
държи будно обществото до момента на неговото прилагане. 
Азъ зная. че у младше юристи— маже, които завчера би
доха привудени да п рекъ сн ат  своето сбразование и да 
отидатъ на фронта, може въ първия моментъ да се въ з
буди негодование Но то ще е плодъ на страхъ отъ кон
куренция. Никакви други съображения нена. Защото, всич
ко друго, еа което требва да ее държи сметка, — подготвв- 
ностьта, сржчностьта и практическите условия — е пости- 
гаемо. За тези неща въ началото се нравятъ концесии. Въ 
процеса ва упражнението на правото те ще се придобият. 
Но ту| не дава основание да се отрича самото право, са
мата свобода». Такава аргументи ние сме готови и ще се 
ротвимъ да ги опровергаемъ. Трфбва да се подхване здраво 
мишката, центъра и кеднажъ дошла работата до това иоло-



женив, i*  0 свършен». Първите юрасгкя адвокатки и еж 
дийка, може би ще бждатъ усмивааи, даже ц въ съда- 
„Тичайте, гора, да видите чудо — Жена щ държи речь 
но ода к >й са а род съ въ съда!“ Ш на всичко ще свикне—- 
даже и на най1 голкминтъ неприятели — традицията. Този 
добросъвестенъ който вижда, че въ неговото време ста- 
ватъ непрекъснати промени той нЪма да се противи. 1У!о 
же би, това голямо зао, тази страшна катастрофа за чо
вечеството—войната ще даде тази добра страна, че извест
ни опразнени место ще дадатъ възможноеть за по-малъкъ 
страхъ отъ конкуренции. Но и и ла не би било това така,, 
ие б ва да се търпи, щото този страхъ отъ конкуренцията 
да бъде най-силната причина за отнемане правата на жи
вите.

Е to зашо, движейки се въ ози редъ на миели, и въ 
комбинация съ тия съображения, които преди мене бидоха 
изтъкнати и...които, ако имаше Bplue, биха могли да бж
датъ много кратно увелйчени, би требвал!» студентките 
юристки, подкрепени отъ всички де сега свършили юрпеч
ки, подкрепени и отъ женското и работническото движение 
у ннсъ, съ техните представители, непрекъснато да ирфд- 
явяватъ своите искания и да настояватъ за правата си. 
исвенъ туй, юристкпте требва да бомбардиратъ и всички 
съдилищ ась искания да стажуватъ тамъ. за ла се чуе и 
думата на тези мъж е- юри<ти, по въпроса за тълкуването- 
на Закона за съдоустройството н този за адвокатите, и да 
се вил и; какви сж техните съображения Но тов требиа 
да върви паралелно съ наблегането предъ Парламента. Азъ 
считам ь че не требва да се аргументира само съ общите 
вече съображения. Въ Америка отъ 40 — 50 голини вече 
вмаме жени адвокатки и еждийап, а новиятъ свегь — знае 
се-— е съставенъ отъ най пъргавите елементи на стария 
светъ. Има ли нещо смешно въ Скандинавия да виждаме 
въ вървите редове на борбите жени; да видите какъ уче* 
ните — мъже се нрЬкланятъ предъ постигнатия авторитетъ 
огь жени—учени? Преди едно врано да се създаде, пред* 
една евебода да се упражни никой, огь тези, които ек го 
придобили, не го е упражнивалъ и изпълнявтлъ по-рано, 
отъ рождение Всичко е станало въ самия ироцесъ ни уи-г 
ражнен ието наиравото. Искайте да Ви го дадатъ. борете се в
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азветнажъ извоювано то ще даде своятФ резултати. Която 
жена се окаже яеопособна за- работата, тя ще 4&де отхвър
лена отъ конкуренцията; но и .който мхжъ е неснососо- 
бенъ. той ще бюде отхвърлеиъ огь конкуренцията. Но, г-ц* 
-и г да. свършвамъ: не ( ива да се търпи това положение, 
up и което да се отрича на женигЬ правото на адзокат- 
етво и съдийство, правото имъ на изборъ, за народни 
представители и общински и окржжни съветници, и да се 
даватъ тЬ на всеки мжжъ нолуидиотъ; това е безумие.....

(Стенографирал 3. Панайотова и И. Хл%барова)


