6tстнииътъ излиза дваfИЪ: на

1 " 20

а притуркаIа, -

еднънп,; на

ЧИСЛО всtюt мtсецъ

10
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3а

1.-

ще още не само у насъ, но

J'tДС/lЪ

сДомакинята:t. При

ни за да не считатъ

и ни се издължжтъ,
т-Бхъ до днесь още

обаче

нито

труда

си

мнозина отъ

искатъ да

i

си,

издаде

до

края

на

годината

вече,

че на·

праздно полага толкова трудъ, старения и

харчи толкова пари, спира за неопр-БдеJIе.

вече Пs1\Т() ОПIIН ОП,

aOOlIaтlITt

СП, HOU'

сжтъ дълга СП до Г-жа Т. Ноева

Варна, защо

-

i

вото

11

I

ва за напечатвание, пощенски и пр. и за!
т-Бхъ. Дирекцията за да исПЪJIНИ об-Бща
в-Бстника си, но като вижда

JIOJII още ВСДП,1'.:R[) 11 33 нос·

то IIШШЪ безсъв1ннпо ще бжде да ПО,1уqпшъ (НШ·

iжтъ за дълrа си, сл-Бдъ като сж. ПОJIУЧИ- I
ли цtJIа rод. редовно вtстники ни и слtдъ j,

нието

ДIlРСIЩlIlIта

I

зна·

като ни принудих,Yt да исхърчииъ толко-

нес;r.ществую·

и: въ много още

то ИН С'Уl се lIздъ.'1НШJII ОЩt~, да 110бързитъ 11 нис

толкова пжти напомнювание и молби къмъ
абонатит-Б

въ продълже·

по напрtдн;r.ли отъ насъ народи.

спираме за неопрiЩ'ВJIено вр-Вме и изда·

.. и

му,

феминистическа Филология,

3 нан и е ..

ванието на .,Ж. Свtтъ

на вtс'Сника си СJItдъ

сжществуванието

ние на което разви и даде тодкова добро
направление на единъ ОТ'Ь наЙ·важни'rт.
въпроси -- женский, и основа цtJIа одна

Съ настоящия брой ние свършваме и
годишнина на в-Бстника ни и заедно съ

VI
Hero

Bpt)le издаванието

rоД,

11

да

е

11

да

пе

се

~ К.ъм'Ь доБРllТ'I> И
абонати

1I сътрудпици

нате.шоотыа
ДИНII, като

IIЗ],Ъ.:lmIJШЪ.

реДОВПl1тt

еи

диреlЩlНlта

си зз под ЪрШn8та
желае 11 се

падtВ<l

абоuаТНlr,

((сказва

ПРII:~

прt:п шеСТI)
да

с.t'l>ДЪ много пзкъ СЪ тtхъ чрtзъ

ro-

се ВlIДII

пе

u

по

новото

добреното издзние на вtстпиnа си.

отъ Дирекцията.

=
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Жепекпй Св'hтъ

Мисли въ ирап на годината.

подъ слънцето.

Не е отдавна,

веичltО съ

то

31АОДРОСТЬ си с~.'rIlUРИ.1Ъ"

11

над'Ъжди бtхме
нающа·

lIоср1> ЩН Ж.НI

Отъ тогава

ла обllКОЛRа
виждаме

около

lIаliЪ

радость

Rастонщата

до днесь

.Ш цtЛII ~65 дни; :~еllита

съ

с(",

сс

[131111 Н (",.

е

шшравuда

слънцето,

11

ето

11

сжщf1

CII

вървежъ

и обlшаЛIJНllе

1'11

делеви периоди, БОИТ(}

ва вtчвоотьта.
ви осfшатеJlНИ

БОВНИЯ

ВЪРLlешъ;

нtкаliЪ

Оногози !Шl\ОНИ за

ПЪР80БПТIIО

1110-

BЪ(JНO да слtдвз тn:ш СII

ПЖТЬ, llСР'l>дъ ТОJШОIШ

Tal\UBa,

«Колко

(Щ. ТИ,

с&ществуванието

же 011, ще ПРОД·L.~жава
ди, и да е

()тъ

III!IЛIIОЛlI

liHIiBaTO бtше

ве.Шn!l еж

:ш'tн·

ОТ'Ь СЪЗД3fJII(\'

д't"Нlта

Тн господн,

вси(шо си сътвuрпдъ съ IIIЖДРОСТЬ"!

та

1898 Г(1дина,

за да Bllithl) неговото изгубвзпие

въ вtчноетьта! Проаорецътъ не бtше исенъ, и
аз'Ь ооtтихъ себе си :~абравеоъ
Вllда

ва

на

толкова

завоеватели,

Х(l1
НII

народн,

племена;

Дlшшенuи

броliпи

па

въ

тt:ш

U,

~зъ

П9

повтореНlJ~,

ВСIIЧl\lIтt

ГОДШIII

Прuродата,
ви все по едви

е В'1рВЯJа

отъ

lIеиз:нt'lIеНlJе,

създанието

невещественъ,

неогранuченъ,

миръ,

който

ту

се въндпга, ту

беЗФОрlllенъ;

отпада;

който има разни Ф83ИСИ п отличитеЛНII
раЗНИТ1>

въкове;

греоирующъ;

синзмъ
Д(})ще;

АIIJРЪ,

АIИРЪ,

прогресuрующъ

пъленъ

и отр1»JБЮЩЬ

миръ,

черти ВЪ
ШJU

СЪ надtжда,

се къмъ все

миръ, духовенъ,

JiШРЪ.

пмtющъ

ре·

ен ту·

по· добро

бж

на девизъ:

«СО'

.

Тогава разбрах'1 вече защо е природата, аа
що е человt/i8, защо той волею
ло ИЛ!! страхливо

стрtми

не волею,

CMt-

се къмъ бжджщето,

ва

става и наП Г.1аВНIIЯ духовенъ 30БОНЪ.

БОИТО

отъ

'l'tЗIl

оеВ'!lIl'1

раз

u 8'1';-

безброitнп
въ

Евангелието uарtче тая uадtжда

!lJипава·

MIIOГO

()тъ сън·

повторе

еДllаквость

въ

небеоно),

«царство

n IJрtз'1 нея спеllСЛИ цtлия свЪтъ.

Мечтата на дванадесеТБХЪ рllбнрп (аПОСТОЛII) ста
нж мечта

11 Btpa

на человtчеството,

защото че

ловвчеството беаъ В1>ра не може да живtе. Чрtзъ

над1>ждата

аа бжджщето

Евангелпето

приплtнп

челов'Ьчеството. И така ВСIIЧR(JТВ ХрIlотинни: бtд·

нп, богати, стари, млади, DIжже, шенп, царе, роби

рtкох'Ь, е неll3!IJtпиа

и СЖЩlIтt

Миръ,

новъ

TOJIKO·

1I вЪкове.

C(J

азъ съзрtхъ

бж

11

пароди,

П8 Прllродата

наМ'tрIIХЪ,

МI1НЖЛU

което оповава нап-възвишената си падtжда. И
така uадtждата, наи-главния ПОТURЪ на живота,

пл'tмРна.

IIРllродата;

наедно съ Еклп

прtдъ

ТО.iIБова

виДПМII П3J)!снt,IIПН

данпето
ние,

толкова

срtмлеНIIЯ

уuесепъ

мене! Но въ та311 ВЪрВОЛI!ЦIJ

Kpan

IЮВПП

В'ВКОlJе,

11

на челов't.

защо е радостьта,

в'вкове тогава

Me.~aHXO

па IIсчеЗВ<lюща

наuрtдъ,

ДЖЩНИ

вбршеllсmвоmо)

Умиоленъ и IIЪ.'Iепъ ОТ'1 душевна
ЛИН, сtдв&х'Ь прtдъ проаореца

върви

напрягания

Бъ дъдбочипитt. на толкова

ОТСТЖllБа

дадеопи

чеството да

толкова

синета.

IItIiaKCII ИJ(II но 8t-

1111 то

0&

слънцето)? Иавикахъ отчаянъ

опрt

въ бtзджнuето

измtнt'НИЯ по ФОР~lата

или И3~lt(Jява

то СИ.

аахнърля

вtБа? 3ащо

защо е чело

отъ ВОИЧIШЙ му трудъ, ВЪ който се труди подъ

Обаче тя не прtТЪрПЯВ(J

и безспиренъ

опрtдедспъ

въ С&Щитt

спtШI1 къмъ МВСТОТО

та БЫIЪ бmджщноотьта, вtчносrьта? «Суета па
суеТИТt, всичко е суета. Коя полза человtl\У

лата година. Тя ПРОДЪЛiliавз неП:НI'!>ННО панъ Ct"'·
щИЯ

11

нащо е скжрбьта, защо е надtшдата,

цt·

Allecb ние я
Н1IliТО u МПIIЖ'

еДllаliва,

и захожда слънцето:

Но тогава защо е природата,

11

IIСЧС3'

811

,

СН ОТЪ дtто е и~грtяло",

ние бtхме се У"рОС"

1.\0raTO

тилп съ една УiIНlрающа година

ПРИХОЖ

да: А зеЮIТ8 ВЪ вtsъ отои. И изгрtва СJlъице·

'КО.1КО ве.ШIШ ,'''' A1l.t8TII. Ти .гоеио
ДИ,

Родъ прtхошдu, и родъ

правила

сп,

съ

безъ

вър·

11

К<IБВИТО

OIшаБЪ

да

11

пр. задружно

ннсъ ТОЛБОВil
ТОлкова

ще

очаl\В3J)lе цнрството небесно. Прtдп
хора

Cdl

се очаl.\ваЛIl, а СJI1>дъ пасъ,

чакатъ.

сс 1131111>НII. TOr8Bll видtхъ, че п че,,10вtкътъ по

Сдвдъ тtзи раНDшшлtния разбрахъ аащо въ

вжншната си Форма е СЖЩНН, /ншъвто б1:ШС отъ

кран на всвка година толкова се радваме З3 неговото

създанпетоСП. Впдtхъ, че PДНlIТ'!; отъ народптъ, п.'lе

иечезвание

мевата се uзгубватъ, а други се llонвяватъ К8ТО

да

феЮIl\СЪ ОТЪ

би, да

че .не

I1епе.Jьта на

сжществува

личптелна черта

на

Аврамоната

между Ева

11

почти

IJ3I'убеНlIт1>.
НIJКaIша

Видtх'1,

вжншна

между днеШН(JЯ еврепнъ

епоха;

НИl\азва

Парпжапката

ПО}ШИХЪ Еnлщшяета

ПО'IТII

11

от
пози

рааJlIШН

напр. Тогава си при

11 ИЗВUБахъ: ccHt!1a

нищо пово

ПСБаАlе

11 постжпвание
да

знаемъ,

на повн годииа, безъ даже

че

Jilllнжлата година, може

сме биле заоБИRолени

ли сжщеСТВ8,

отъ

БОИТО C&le изгубили

ТОЛGова

ми

прtзъ година

та и беаъ да искаме да знаемъ, че съ настжпва
пието

на новата

година

праВИDIЪ още една

стжп·

Ба НЫIЪ гроба и че възможно е да не може»ъ да
ВИДИМЪ края на годината. Тази ни радость бива

Жепекпй Св'.ьтъ
толкова

по

голt,~13,

дtllотвувалн

ното

пе

ооtщаме,

че

Гледайте, прtдъ Васъ ее извършва

C~Je

щепа:

110 И31нжанuето на ДУХОВlIIIЯ пп ~шръ,

Боето се ОЪОТОIJ
тогава

КОJlБОТО

е

въ

СЙ6'Оршеnсmвоmо.

I'P03H(I

онова

прtминаванпе

01'Ъ l\IраБЪ

а

}\ЪМЪ

е

храНIIЛIf,

мир

ско

KblIЪ

неПрИЛТ8ЛЬ

поили,

сжщестnо,

убийцата за да

Ошш БОIlТО чувствува
той

не

Со IOIIUllтlL

бпеllllето на оърдце.то

811'1'0

Ilръзир:t

бъдния, НИ'ГО необра,\УВIIНllfl.

CII

ОПlжстите.

ДI1ВЭR3,

Който

не

JIП,р'U1

сърдцето 11 СЪ него

прuпаДЛЪiliII

НIlТО

върНII.

тмноеть; по какво е то? RaJ,ЪВЪ е неговия хnрзктеръ?
В/lжда .ш се,

(. ВaiJJ.анцето

повече на сърщето, нетеди

Хюго.

Сърдцето

на Y~lif

чува ли се,

пипа.ш се,

J.

пе

011

1\0eTO

пе CbllЪ лаправu.:IЪ?"

:1аеДllО

c1\lte съ б.tднПТ'h,

топ е еГОIJСТЪ
Тt:ш

ШПХМ
бtхъ

11

I!

ВlПС.IJU1t

l\1П,

па llOдоБПIIТь

веседъ

п

прtдъ

МП.

радостепъ,

МН CI:J

11.01110

шу:uа

вну

п дrш·

А Богато сс СЪВltхъ,
защото

ПОШНМIIХЪ

CII,

ПРО:10рецз

па

ГОДllllата,

за б'УI;~мщето

подоБНlIтt МП.

сжщата

ще се

радость

11

011,

ПРОДЪ.'IЖII

nr.

--

I
I

11

1\
11

тъй

1\атно

прtлпствахъ страиlI'

обllчатъ не тъfi дели

да отхвърлiЖТЪ сжществуваппето на Небеснпл

Творецъ;

защото,

нека се

съгда СПlIIЪ,

въпроса е I)ТЪ

върховна въжность, тъп катя косва СЮlIIтt
нравственностьта.

А кой не знае, че, ако

въ ХIX-и ВБКЪ, пtщо,

1\оето да липсва

страдоющсто въ кръвь, рани

n

основи на
има

днесь,

ная-много

на

огъпь човtчество, то не

е нито Валансиенскитt дантели, нито божествешшfi ге
ний, нито глазетопитt постелкп, а

-

нравственностьта,

удовлетворението гласа на СЪВБстьта?
Ето вслtдствпе

на

кое съображение е написана

настолщата статия, RОЛТО пма извtетна свързка съ въ
проса за Бога и, слtдователно,
ственностыа.

съ

ПОД'lIIl1l1ва

по(',.'I'JЩПlJта заема част!> отъ

11 ро

113

противоположно

IIОЪ.1I\атз;

ТI) е псв'f;ЩСС

ПрПЧИllа

трJ;бва
тp'J;iina

I1B.'feHIJCTO

ПрIJЧПUn. А т()ва е д'l;iiствптr,'IГО

ЫОilНШЪ да се увtрЮIЪ ОТЪ всеnЪЗ'IОilШII npn~ltplI

:

Ulllttвl! той;

лошо

родна душ ,1 чувството

e;;Cnttm '1 1111 С , - ./ошо дп,lI е:

БЛUIО7UРН/1 дГЬЯltllЯ

ОТ~IЖСТlIте.lIlОСТЬ

С.Т1;дователuо и негОвата

ховна. А

та е невtщественна,

ОСВБIlЪ

е пев'lацес,твеПIIО,

ТЪЙ,

11

духовно,

ПРlJчпиа е невtще('.ТВ~Пllа

е тази ПРПЧПП11? Д}-шата.

1\011

0.7(110-

П пр, п пр-

ду

Прочее, дута·

духовпа.

горtl\азапото

доказате.'IСТВО

за сжщеетву

ванието па душата като духове нъ припцппъ, като прlIIl
ЦIIПЪ съвършепно раз.шчеllЪ OТJ, окр~;г.ающпл пп ~lПръ

и

ед1>довате.'ШО, отъ собствениото

сп СЛУЖIIТ'!> П С'Ь Факта,

че

пъ

MOilie}ll>

да

сжществува

е

ни т1>до,
душата

aliO прп Р:l:!Сl\\iIiДСПllет() (';{.
I)Tlip"('lIIe първата прt,;~('II.lIi3,

часТI.

I)Т,!>

душата

втората 'НlCТJ,-- втората, тогава заli.llО'lсппето IIС щ't,·

Г- нъ Цаповъ се б'I;ше на·

1\ОИТО

НОД'lIIl1lJва па
(',е

Ко.и.оmо е nO-Сll.ШО хварлеllа ка.1 /;;".а, mО.JШООIl 11O-iJl1.7Сflа

ПСII,1JJОЧIIТСЛIIО

въпроса

за

нрав

дпt,

1,11

а Щ'!;Х)!t\ да ЮI;I"е

IIр1;Дf,II.1IШ t,N.щer,тпупаЮЩII

01';11;:111')

ПС'!;l\а за

ce6t СП ка IПО праВII ('rOII('Ta. I~;lfaTo IIы,

тtлото е

e.'fOiliIlO; IJC'!;lla IIСГОnn ЧnСТI, е дt,.'fIJма ДО K(lati-

пость,

-

мъ съ благородната задача да распр'ЬСва педостовtрнп

ТБ възражения на ония,

'lyBcTno нс се
liOlll1, па 1i0ИТО

шо да пст'I;IIС от1. дп,/;т'l; 11 р'I;Д(',II.,

цптt на Цтьль ва естеството както и на Паука tt (JТbjJa

произвtдения, В1. RОИТО

не е де.1ЮIО, не се ~lt,PII. пс

твеПIIО, духовно. Ето защо 11 саытаa
да бжде невtществеПl1а, тъfi "ато

па

Човtшка душа.

-

Сд,

ДIlПс,тпо; защото, дрУГ01lЧС,

......""~-

Ыень ~IП драго бtте, когато

за

да отговаря па свонта

11 пе 1\lоже да ваСJtдп B'I;qHOCTbTa.

бtХIУ.

стрt~lлеПllе

I

не се вrсе.ш, СЪ пещастпuтt,

че I\огато сдНН'Ь день ше зш се аатворп аа ВСБГ'
да

СОЛ1ОТI10

1\0[110 не се
11 пр.;

ВЪ Бран па годпната,

жеUllето

онзп

СЪ дtцата, жен!!т'!>, ШIilДптt

мерпше.ш

защотО то IIC заnзе~Нl

странството 331Ц0то с дtл 1111 3, IПУ/lдива, и пр. Оп. гд'l;·
то (',д'l;Два, че ЧУВСТВОТО ОПIЖСТllте.1110Стr, е нвлеипе аб·

за

IIpt1'-

неУМО.lIIМИ

една лБЪЛli11, защото

обръ

сташпхъ? r~аБВО напр:tВIJХЪ? Капно мп е нужд

не се

Сжщпт'j)

ltIIЩО.

пе

Не,

се ДВ/lЖИ, If пр. i3IItIЧП това

на eгollCTa пе про!!'!'

fiot1TO въ нрав на годпната
себе сп ВIУ.трtшното 01\0 11

ще Ви .Пl/'р

'n

Ето душевното ПР01lвлеlIпе, ето 9,nстото ОПIЖСТП

се е на

ПlIтва [\аТа Пuтагоревптt учеНIIЦП: «ВЪ l\аIШО

но,

Впfi ПСJi3те, 6ез1. да гу

."тьрщnе, со 1IlU1ЮО/J

часть отъ пространството,

радва

пеПОРОtlUО, аигм

Вий мъгновеuио се хвърллте срtщу

ва 011,

ща БЫIЪ

това

nопто

Hnfi,

--

оБШШJlЛЪ, той не се е Hapallll.1JЪ. Жпвотътъ поч·

Онзи

оржжие и про

Ви Д1',Т8. вип, които сте

гали.Ш милата си рожба;

вкусва Л/l се, сtща .Ш се'г

вежзи

изважда

Rървава

ы.mа.

раПIJ.JIЪ 110 сърдцето, топ ие е IБlIвt.JlЪ. I\,f\tiTO lIе е

казва Н.

едиа

бите IIllЩШУТl,а, да се съобразите съ IIСУСОВПТБ ДРIII:

БЛ3i.i\енство.
у дрУГnТf>,

адски

сте 6ДIIJIII, ронп,ш СЪЛЗII падъ

CBtT.1l1l1a,

1\111\1\11,

отъ СЫlНеНIIН БЪМЪ yBtpeHHOOTIJ, отъ

еДIIUЪ

ппзва r.ърдцето па любпяото

Смъртьта

QтраIШI,1lище,
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Не, душата пе сжшествува,

Ta~ъ отъ сnоптt кпбппетп

-

IIзпtСТIIII

се

ПРО8ПКПnТ1.

матерпя.шет!!,

--

защото не можеяъ да узпае~IЪ пейпото сжществуваПIIС

нито съ окото, ШIТО съ l1ай-осъвършенс,;,вувапптt 01"'\"'дин.

-

Il

амебата,

-

отговоря ме

(ако 111

ППЙ,

човtlШ, но тя н1;ыа право да по;йпслп
че царя на ириродата не ежществува.

пе

вижда

МИ(':Iеше \,
Тоже пошппето

J/юбовь пе се впжда, пе ее паблюдавп съ ОРЖДllе, Qба·
че то

сжществува.

--

Пе, душа'l'а е е.'Itдствпе па пtКОII

нп еъвъкупленпл,

-

отговарятъ

дp)'ГIl

вtщес,твеп

}1,пеРIlШIIIСТП.

- Дутата пе е това, - отговаряме ппfi, - за
щото въ такъвъ случай парушаваме неуборпмпл ПрПII'
цппъ: ВСТЬ1И явление отlOваря uа своята 11ptt'Ht1lu.

Кавво? . . . . Не, душата пе сжщеетвува, за
щото вой не знае влилнпето на темперамента върху
идептt? Кой не зпае «нанво е влилнието IIа единъ
обtдъ»' върху нашето расположение?

-

внушава че живота е 1юстоя1t1tО СlJедu1tяваnuе и раз-

•иzа1tие

,

па 'f/,Jl,астuческumтъ втъщесmва.

*

данието на но-сладки триоли, обаче

.

ова правlЖ съ

единствен вата цtJIЬ да не затъмнiж безъ необходпмость
единъ въпросъ, който И безъ това не е тъй лесенъ.
Янко Лопавъ.

И по-добрата I\итара съдtfiствува за произвtж

-

Т

това не значи, че

тл е авторка на тил звуци, понеже е I'а.1O срtдство въ
~аннпл случай.

Свtсти се, о мпсъль!

-

-

пи материллисти,

не се вече заблуждавай,

лвление, на

Bctl\O

материллни,

възразлвитъ

-

извtет
зпаН, че

причин~тt и слtдствилта

1\0eTO

е материл.шо;

човtшната

душа

сж

има таки

ва ПрИЧИllИ и слtдс'ТВИЛ: елtдователно та е материална!
Наистина, ММО че душата

-

причини и слtдствил.
ЩОТО

лвленипо

рпллни мtдствил,
явление

поражда

причина

защото

-

пасъ,

нематерпллното,

прие.Iа,

само
че

ОRрх.жающата

за

~laTe

духовното

така 11 чувството,

въ

вtществото

тъмнина

душевнил

звукъ,

шаръ,

и

което е иевt

--

миръ,

пр.

ни д'I;fiСТВlIтелно~ть

нетата Уранъ, за велuкиfi тпхиfi

не

лото Моретъ,
Роза Боньоръ

прtмина

най· раетревоженитt зрtJIища

дtтинството си

ди когато топоветt, гърмtхж въ
та,

Тамамъ прtдъ

1830.

BptMe

вратата

както

u

цинта. Баща

се ро

на Революцил

u

на бащината

ща Царската партин гъряtше къмъ бастилил.
се бtше покачилъ

I\Ж

Малка

жъртва на

Револю

па вратата, и прtзъ

едиа дуика uаблюдаваmе що става вънъ. Когато !'ръм
на

еДIIНЪ топъ,

выl •.

вратата

ТОJ1КОЗЬ

ужасно

се

потресе,

.кото момячt'нце, което бtше наБJIИЗУ.

Сдъдъ това настанжхж тежки години

наука

сжществува

посрtдъ

u сестра

~Iалката

щото тойотхФрышж и без'1 ~Iалко щtше да смаже мал

мозъка.

не сжществува
ни

Най-пнтересната JlИчноеть въ Францил за сега е
Роза Боньоръ, конто живtе до землището Бай при се

та Роза на малко щtше да стане

слtдствпл.

възразлватъ llакъ мате

-

има ::111 прпчина
а

HtMa

RОЛТО е певtщественно лвлеПl1е, има за

СвtТЛIJII<l или

-

причини,

духовно;

и пематериллнп

вtществото,

щественно,

та

матеРllаДIIП

Както свtТЛИllата,

-

риллиститt,

отъ

Ht~ra

е нематерпаЛIIО,

матерИЯJIНИ

Htftla

Роза Боньоръ прочутата артистка.

въ

3а слънцето, за пла

на живописец:). Роза нас.'1tди

за

домътъ

дарбата си да рисува и

да ЖИВОПl1СБ;} отъ баща си.

Майка

океанъ не сжщмтву

u. yMpt

когато тя бtmе още

малко }lОМИ

ва нито свtтлина, нито тъмнина. Значи невtщественно

че, II iж остави мпого оеамотеuа. Тл почнж

то сжществува само въ натата душа. Това още се под

по живопиството

крtпл п съ спомtнжтпл

вече прпнцппъ:

Встъно явле

таше цtль день по Парижскитt улица да търси учени

llие оmюваря на своята

nриЧUIl I1 • Наfi-послt, защо не

ци, на които да дръдава уроци по живопиството, за да

тъй основа1 елно прави

нение, когато

~lатеРИ8листа

разницатз

изложеното

е поразителна

срав

мtжду свtтли

Ха, ха, ха! Вий не знаете,

-

r

да сииритуаЛIIС

работи

u се

спи·

си пекара Rатадневний ХЛ-М'1, тн си. работtше самич.ка
въ едно мал.ко кюше на черд3JШ.

баща i't се завърнж

ната и чудесния танцъ на дутевнитt проавленил?

lI.a

~шого рано, и до нато баща

отъ

Една

II.невиата

вечерь

си

1\0гато

работа, той i&

свари да свършва първзта си рисунка съ мазни бои

ти, Вий не знаете, че СМБСЬ отъ магнезий, желtзо, сБр

рисунка ОТ'1 естеството: една шепа черешки. «Бе, това

на киселина, соденъ

е

~шл човtкъ,

то произвtдение
ранпето на

--

фосфоратъ п пр.

образува

11 са

отговарл рtшитt'лно Мол;;mотъ въ спое

-

Кгеislаllj

или

rles Lebell:',

II

за туй тл се СКllтнше

живота.

Тази СМ:ЪСЬ,- отговарн ItлодЪ Берниръ,

живота абсолютно

се раЗЛИ'lаватъ

материлта е самонедtлтелна,
явлениата
та

на

си

хубаво», рече той, «за туи въ бжджще ти

-

не

-качества,

по-мtжду

тл е еднообразна

несъвпаДШIII

съ

сп:

въ про

проав.lIеПIIЛ

ПОJIлта,

ЧIIФдицитt,

по Парижскитt

/1;3 изучnа

СПQръ върху

сжществу

Rраfiща

Rравитt

n

между

II

овцитt

Зllтt. НаЙ'ПОСJIt та си на~Itри едно насладително
ше, между дивата ГJlеДЮl,

neTt,
цата

близу до еДIlНЪ

и отиде да живtе тамъ
па

една

честна

стара

подъ

ко

кю

отъ

парво

въ

кжщи

наем!,

села нка.

Интересно п паСЪРЧlIтедно е за

живота.

Ето вкратцt серПОЗНIIЛ

Tpt-

Любовиа iJ за животни, още отъ рано се разви,

ЦIlРI\УЛИ

обиснлва сжществуванието на човtка, защото матt'рIlЛ

та

}IRI}I'O

бва вече сериозно да раБОТIIШЪ».

кой lIIдадежь, който се старе

млада и ВСБ

BctBa

за нtкакъвъ видъ

сполу

духовенъ прин

ка да зпаiжтъ, че дарБИТ1J Н3 Роза Бонюнръ не iж осво

ципъ. Ето защо азъ нампрамъ за излитно да излага мъ

бодихж ОТЪ постолнни И гОлt~IИ старанил. День сдtдъ

безосновпптt

день тя нзучваше

ванието

на душата като

tIематерилленъ,

възраженил

на много

ТИ, като напримtръ онил на

ди, че човtRЪ е искра
Д-ръ ФеЛI!Еса,

KofiTO

други

Хераклита,

~Iатериалис

който

от1. божественнил

пита: «Ако приеме мъ,

твър

Оl'ънь;

2

на

че душата

уеърдно

отъ слънцето.

ва иди. КОllЬ ШIИ куче си

е нtщо ВЪРХОВНI), тогава какъ да си облснимъ нейното

както едипъ

зува павикъ, пзучва

ние?

3

-

или най-посл'lJ

на

Д-ръ

ЛЬОТУРНQ,

смуще

който

1) Оеи vres рhilоsор1Jiqпеs, ОТ'Ь J,a Mettrie, сТр. 18.
2) Нistoire de la philo~oph~e ОТЪ Vultet, с;-р: 21.
3) Spil'itualisme et Маtеrшllsmе отъ D-r Fe!o(, стр. 101.

измtпението

на Rpаскитt

Още отъ рано тя се научи, че

прtставание да ФУНl\ционира

прО' най· малкото

бързитt движениа на животнитt, и

наблюдавате

нма свол

мжжъ, или жена, или
характера

еи

BctKa

имъ

кра

особна J\жща,

Тл си обра·

AtTe.

па ВСБКО

животно от

дtлно.

Пърпата

") La

картина,

ВioJogie ОТ'Ь

I\ОЛТО изложи

D-r Letuorneau,

въ

СТр.

38.

Салона

въ

1КеllСКIIЙ Св'Ьтъ
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1845 прtдетавляваше заеци. Слtдъ ДВ:!; годи ии спечали

Държавата за да може да бди

и

щата сп

единъ

медалъ.

!lailKa,

Когато младото ItЮIlшче се лви прtдъ Директора
на Изнщнитt Некуетва, който оъ много приятни ком

да iж цtлуuе за послtденъ

плименти

датедь, които сж

u пададе

медала въ

името

на

царя,

голtмо негово очудванпе и крайно забавление,

ри: «БлагодарtТf:

MIIOГO на царн

му кажете че пмамь

IJнмtренпе,

заради

ТII за

отгово

мене и още

идущ ий

пжть да

IIa-

правiж нtщо по-добро>.

подъ по-щаст.ШБ:1

Интересно е да се с.ПОItlеН8 че прtди

три

ГОДJ!llИ

KOTt

пазарь, I1InНЖ.~ата

дий свtтъ, оплака покани

Роза

Боньоръ на гости

почела въ юношеството

ItlY

на ((Конский Пазарь))

въ

възрасть. Прочутата

.JIипа, бащата на Ома.JIскиli-Дукъ.
Дукътъ, който

му, и за

живописка

зе съсебе си първото си медалче,

на което бtше отпечатаиъ образътъ

лtмъ

годпна, цt

си землпще, което завtща на людиетt на онан

точила въ зрtлата

заеItl1>нО 1) каза:

на

':тУДВI1КЪ

Туй много

Фи

угоди на

«ТО ти е докараJIО го

Д.'IЫIШ

еи, честно

работа,

и

чудесний

си

прилtжно

внушава

И3lJщнит1;
ИItIаItIЪ

добрt»

на беЗСЫ1Ните.JIllИИ

иритуреио

който се

и при

отъ

ПСliуства

онзи

вр1ше

на

всичката

незаДОВОЛЮIЪ

отговора

въ

I1 геIIIIЙ, Роза

успtхъ на търпеливото

изучванпе,

памtрение 11 други

и на
на

пжть

си

духъ.

Директора на

дtвоfiчеството

да сторiж

п:

нtшо по

Д-нееь-свtтътъ е

по-добъръ заради Роза Боньоръ.
прtвела

честпость,

IIIi0ПОМИЧПП,

паТРIIОТIIЗ~IЪ

fepMaller.llтt

Ч~СТП\l

и

образцови

Jl)la

ШIтелигеl1ТНП,

телки и бла,очестивп.

Прtзъ

Bpt~lero

юбилеtt, нищо Ht~lal.e

по-хубаво

кодкото

I_oraTo

глеДШlТа,

олтарыъ да се прt,чпеТII,
сп надъ

ptIIaTa

и колtничех,}\

HeiiY.,

ДО~lове,
добродt

Цаl'"ЧIIIШП

по славно,

иолtничеше

като бtшс

и ВНУIШТ't,

до

на

П.1II

царlщата

маfiliП сж

добродtтеЛRИ. Ве

n

защото АнглпfiСJштt ~Iзfiкu сж

Дllгuжла

го

пtлуваlllе

отъ

пр'l;дъ

ржц't,т't,

liОIПО r.що по-едно

п тя

КОЗ'1 ВПСОIЮ царско достойнство,

чаше,

IIД'!;ХЖ

и плачеше

истинската

BtTeHoTo

на

тапна за величието

Х ристизнсио

Itla !!ЧIШСТВО.

женствепно(~ть.

прtдаПIIП. Вашппгтонъ,

годишно МОItlче рtшило да забtгпе

сж

Tt

едно

били

дванадесеть

кждt м(\рето. Itoгa·

дошла да ~IY зе~lе сандъка,

Тепесовоfi

Анг.10-СаКСI\ОПСlштt

ще слtдватъ да З3ВЛ8J1'Еватъ

за

Повечето отъ прtдсtдnтеЛlIтt на СъеДlIнешпt Дър
жавп еж иItШ.JI1I добрп маfiки, КЫIЪ които

на едппъ па родъ е пос

гепиfi

достига до най-високата еи точка, когато въсиtва Хрис

отъ

Майки на прочути МN,же.

lюл1;нп

кораби и сълдатп и КОЛОIШ И З.1ато сж СJlучаilПОСТАтt;

гато запазлтъ

((Даринка».

1\3I\ТО I\огато

!lafiKa, liaTO илачеше за дtца·
Hefilll1fi Богъ. АIJГЛllfiСIШТ!',

просто като едиа

та сп прtзъ олтарьтъ

чистотата

и ПIIше за правата

Ko.'raTa

храбрость,

лико Бриташrn е веЛПliа, защото

Въ т1;зо врtмеиа,

то

Тп бtmе смирепа, ис·

майка, 1i0ЛТО научи дtцата си на

домове сж добри, защото

ТIIёlнската

!

всесърдечно

прtдсt
които еж

като Д1>те падъ тtхъ. Тл ПlIкога I'е ие подигн,}\ пъ ТО.1

liасItltтъ)).

Въ приложение
Боньоръ

опил,

ЛПI_Ъ. Германската империн е ве.шка, защото Гер!lанс
трудодюБОВII,

ROHTO го бtше

обстоате.чства.

на истина,

рижс!!иfi Благодtтеденъ

земн,

отъ RО.ЧИОТО

благочеСТllе. Такпизь домове правiжтъ t'ДШJЪ народъ ве

ирочутиfi омалски Дукъ, чийто печалната ем1>рТЬ въ Па

прочутото

съ ~lafifiaTa па тон

по-важпи

кренна Хр"стиаПСliа

умираю

й" благословие и

пжть.

Има факти свърз:ши

чаJIата

до деглото на

да приеме послtдuпта

и б.1аГО'lеСТl1ето

на жената

жената

се

отварлтъ

профееПl1

на ДО~IЪТЪ_

много се говорп

3:1

врати

n

Bpt)leHa,

т1;311

въ

!III0ГО

когато

заПIJ'IlIЛ

търтовпнта

и

ИЛII

толкозь

ВЛИlIте.1ПО,

една добрt ВЪСIlIIтаlIа

пъ

о ПСКУСТ

вата, добр"в е да се ПОШllj че Н'I;ШI ЗШlI!llе ТОJШ031,
соко,

RO-

и зз иеинптt страдания

прtз'1

даже

народи

дО ТОI"ЗЗЬ, дО

когато ТО,11i03Ь

стра пата на ~Iжжа;

ПО-j'ченитt

свtтътъ

пп

каквото е ЗПl1Нllето

на

ХРIIстиаПСli3

'la!!Ka.
IIpl;ne.111 «Дариннв((

ма!!ка МУ се рас,

плаКIl,~:t п казала: «Георге, баща ти е умрtлъ и 8ЗЪ пе

могж да търпiж
сп, и {'П

безъ

останжлъ

тебе».

и само

Той Н:ШУСТВЖ.1ъ
послутностыа

I1шйка му направи БъзItlоженъ

плана

~IY

къ мъ

прtдсtдатt'JIСJШit

Осемь етюда.

постъ.

Исторически

Иванъ Ада~IСЪ, чакъ до деньтъ на смъртыа си все слtд,
ваше да си казва малката ~Iолитвичка: «Ето лtгаItIЪ

азъ да спiж», конто )шitка ~IY го бtmе научила.
колнъ liазва:

((Вспчко що съмъ на зеЮJта, ДЛ'1жж

ветената си майка».
д1айката на Генералъ

Грантъ

ОТlIвзла

дин·
ва пос

въ

една

етан на единъ опрtдtленъ часъ BctKOit депь прtзъ
връме на войната да се моли за сина си, и той пише
те па родителитt си еднъжъ въ седмицата.

когато 31У

бtше възможпо отъ бойното поле. Гарфплдъ цtлунжлъ
набръчпаното

лиде па майка си, въ деныъ на ззвзпма

нието на прtдеtдателскии пос'l'Ъ, и рече: ((~IaMO, ти ме
сп докарала до това'·. Слпвлнндъчасто изказваше приз

нателностыа си за Хрпстианскитt си родители. Прtд
~tдателыъ Макивлеii остави столицата и работитt ва

О'1еркъ

СJItдъ U'!;КОJIIЮ години от], свадбата си (149п 1'.)
кралицата Иоанна, в.'1адtтеЛRата на Кастилия, жена па
хабсбУРГСliИН припцъ, ерцхерцога Фи.шппа, почувству
вала извtднжжъ МЖRа, колто

BetKoft

день се УСИ.'Iвалп.

Докторитt рtшп.ш, че кралицата може да исцtрп само

ntKoe

подходнще

заннтие и

мава съ живоппството.

11

прtдложидп да се зани

Не па~lИрайип щастие въ ожеп

ванието си, тя съ радость се прtдзла па нечетвото

11

достигнжла поразитеЛIIП 1спtхп. ЧеетолюБПВПI1 ФIIЛИПЪ
вампCJ!ИЛЪ да се ВЪСПО.JIзува
ПЗМПС.JIения

му 'Iудовищенъ

Кралицата

Иоанпа,

отъ

Tyft

оБСТОlJтеJIСТВО

3ft

ll.'I8НЬ·

дъщерлта

па Фердипзпда п

Изабелла, се ползувала съ ТИТ].'Iа: «величество>, а мжж],

ЖеПСRИЙ (Jп't'fЪ

tl трtбвало

n

да се задова.'1llва съ титула: «височество«

осоtнъ това, не е можалъ официално да приема ни

каnво участие въ

дtлата ШI управлението на страната,

_ Отличво. Сега иди въ залата «Агвазиль», отъ
таllIЪ ще те прtнесжтъ кждtто трtбва и ще те снаб·
ДIЖТЪ съ необходимитt

принадлtжности за рисуванne.

.'Iицата, въ nОЙТО имало 111JКОЛnО t'скизи, направено отъ

Слtдъ единъ часъ вржчили на ЧДОЖНlIка обtщан
ното, турили ГО въ закрити носилки и го понесли прtзъ
дълъгъ редъ КОрИДОрИ. Най-помt носилкптt спрtли,
той излtзълъ и го въвели въ залата. ПР'БДИ вспчко

собствеНllата й рж"а.

Фапресто изглtдалъ м'/;стото, въ което го занесла сжд·

да достпгне неограllичепа

власть въ страната била за

вtтпата му мечта.

Ведпжжъ ФИЛIlППЪ

разглtждалъ албу~Ia

на кра

ВНП~Iанието на краля се съсрt

ДОТОQIIЛО въ мжжската Фиг.ура, изобразена ту като вои

бата му. Прtдъ пего се навшра.'lа широка,

нп~ъ, ту като етранипкъ,

съ сводове, обкована съ червено су"но.

Rрайно го зачудило: той
ресувавшето

лице

ту

като

тутакси

IIспрt)IеПI!О

придворенъ.

Това

рtmилъ, че заипте
трtбва да И~I3 значе

ние за RраЛПI~ата и нъ сл'J;дствие иа това,

заповtдаJ1Ъ

да потърсiжтъ по копието Орllгиналътъ. Подирь нt,кол

ко

BptMe

рицарьтъ

на рисупкатз

ДО:IЪ Хапме d-Авило,

съ прtкраСНlJт't
политическо
гра)IaДПО
на

'te

се указало,
си

влплние

партилта, Irоято

вtщаваJIа

и голt~IОТО си

епергичеСliII

билъ

прtдводитель

е заЩllщавала

законнп

1'1', право на Иоанна

прОТИВЪ

липпа

кралица подарила храбрия подан

Благодаrната

ное,

Rральтъ

рtшп.п

ненавистнил

сп

Въ това
ЖПВОПllсецъ

врагъ

BptMe

си.

сдава

С.'I'!;дъ

ЖlIв·tл.тIЪ

си

жена.

въ Кастилил

I1зв1;стнип

къ мъ

картини.

името

(върши (~KOpo),

3а туй З8

АlУ присъединили

който И запазплъ за

винаги.

у

дома

-

HtKO.'ll\O

дни Филиппъ поканилъ живописе·

си.

Художникъ,

-

тавено

на

BptMe,

въ едно

отъ живо лпце, което ще бжде прtдос

твое

ра(',IJорtждание.

щото въ точностъ

AD

llзмtнеппл на туй .'1ице. То,
то

BptMe,

KMI'!> него:
кратко BptMe Ht-

обърналъ се той

прtдстои ти да направиmъ

колко наброски

п1;колко

ПЖТII ще

Давамъ

ПI)'/;дадсmъ

тп два

"nca

и най маJIкитt

въ те'lеиlIС ШI IIаЗlIа'lено
сп пром1;ПII

I~ажи ми, I:ОЛКО отдtлпп наброскп

изражението.

~IОJБешъ да АIП на

праВIIШЪ въ тия два часа?

-

KO.1I,OTO

говорплъ

во»

е угодно ШI ваше

велпчество,

от-

художпикътъ.

Не ме ласкай. Първо, азъ пе съмъ «ведичест·

П второ, пикой пе може

да заповtдва

ника. Ако ти си въ състояпие,

въ

на

течението

худо1К

на

тия

два часа, да ми направишъ десеть наброски, то за вс'!;
ка една

BctRO

ОТЪ

Ttx'!>

ще ПОЛУЧIIШЪ

-

по хилндо

реала.

Ако вие J\Ш обtщаете ио дв'!; хиллди реа.'lа за

едно изобраiБепие,

ще ги

направл

на

зловtщата

дели петима человtка, въ ДЪJlГИ
сж

то въ назначеното

BptMe

азъ

петнадесетъ.

Добрt, азъ съмъ

съгласенъ.

Обаче не ще .ш

те смути това, че изражението на JIlfцето, което ти трtбва
да изобразишъ, нtколко пжти до такава степень ще се

llзмtни, щото чъртитt му ще бжджтъ съвършенно ве
узнаваеми?
_ О, никакъ, на ли въ това се заключава най

висшето наслаждение на художника?

стая се

покрита съ черна покривка

БИJIll

t',ждиитt.

БJlИЗ()

нампраJIа

ct-

~Iaca; при нея

черни

ВIантип.

до СТБната се

Това

ПО~I1Jщавала

nНlлкаАlасичка и художника заб'./;лtза.'l'Ь около неiж два
ыа

мжже,

едина

въ

AlaCKa,

а

~ругия

художника

съ

открито

.'шце;

Ыг.скираната Фигу
и ~lY сторила

МБСТО

ОКО.[О себе си.

Гробио мълчание

царувало въ tтаята. По дадения

отъ сждиитt знакъ, излtЗДII
ма СЛУЖИТeJIИ,
художника

на срtдата

изобрази.

ClIl\lO

два·

сукно и прtдъ

человtчесnа ГJIaBa, която той

Прtкрасното,

очи, CMt,:iOЬ погл'/;дъ,

но, кате че .JIИ

па залата

снели ОТ'1.под'ЬТъ чериото

се прtдстаВИЛ:J

трtбвало да
сверRающи

Сдtдъ
ца

ос

туй мрачно ПОВItщение.

Въ дълбочината

гол1;~Iа,

който

IJlleero),

(f.,ouis de

съ туй, че въ н'!;колко минути на

съ масло,

Ту къ сж мжчали хората.

ра съ знакъ покаНПJНI

скучната

желtзни клtщп.

Il

ла~IПа, напълнена

пом'/;днип билъ сждеfiСКИII писарь.

бt.'ltжптелно иск уство,

F,. prt'sto

раЗ~IПслюва

висяща

н

хвърдюва.'lЪ на пергамеuтъ цtли
епитета

зрtло

на Фи

кръвь. Въ кюшетата се ТЪрRа.'lЛ·

съ едипъ ударъ да се избави отъ

Луfi де .1Jllцеро

сп спечеЛПJIЪ

посегателствата

още личели слt·

.Ш въ безпорпдъкъ гвоздеи, винтове

OCBtHOЬ това, об.'lадавалъ

Тол че,~овtкъ

пикъ съ прилтедството

дитt отъ запече:iзта

билъ

Ka'lecTBa

KoiiTO,

и

състолние.

ПрОКНрllllИ вериги и ВЖiliе, на .които

Единственната

извtстеllЪ

Въ Кf.\.'I0ннитt

би.'lИ заковани лки желtЗIШ халки и въ тtхъ

CTtHIITt

бплъ изобразенъ

който

дуmевнп

и

ниска стая

умното

лице,

СЪ

бпдо тъй ПрИВ.JIеRатм

се ~IОЛИ.JIО да

бжде

на

платното

на такъвъ веЛJIКЪ художникъ, като ilIике.'lЬ· Апдже.'lО.
Въ Испанил, въ страната, конто въ края на срtд
НIIТ'!; В'/;киве сс е славила
прави,

паДl\lинжла

съ

мжки даже и безчеловtчнпн
ново откритие,

жеr.токостыа

въ изнамtрванието

Истокъ;

прн иомощыа

наваЛII от'1 ПОДСЖДИШIтt

па

на

своитt

всевъзможни

направено

на което

било

~IжчптеЛlIт'J; уз

И пай-скрититt

тайни.

Това

ср'tдство се на ричалu «Сн id,i ria". }Тстроено било то по
СЛ'/;ДУlOщия начинъ:

Ilаливали ириб.'lИ3ИТМНО четире

хектолитра масло пъ ЦИ.'lИIIдрически стоманеНп

въ RОЙТ(J ИУЩ3.'1И человtка, съ такава

ссждътъ да остане само една Г.'lава.
ЦИIIЛIIО еж устройвали,
стие

въ

подътъ;

~Iжченика,

поДът'Ь.

а

изъ

всичкото

Най-сетиt)

въ стаята

пего

се

че надъ

3а тая цtль ~пе
за

мжкитt,

и IlОЯВНВa.JIа

му туловище

подъ

cMtTKa,

ссждъ,

се

цилиндра

който ту увеличавали,

ту умадявали,

пията на страдалеца.

Работата

отвер

главата

намирало

заиалвали

на
подъ

огънъ

спорtдъ

показа

се свършвала

II.'IП съ

пълно признание, или съ смъртыа на обвиняемия.

Всичко било готово за първия сеансъ. Единствен
ната

лампа

пр/;краево

осв1;тпвала

срtдъ стаята глава. Художникътъ

находищата

билъ въ

се

по

въсторгъ;

той не е моrжлъ да же.'lае нищо по-хубаво.
Гордо глtда.'lа главата на засtдающитt

въ зала

та; събранитt вtжди показваJIИ на непрtК.'Iонната волл.

Първа картина, пръвъ r.тюдъ . . . .

~~~~~~~~~~~~~ж;.;..;е;Н;С~=(]=В='h=т'=ъ==========~1~8~3=
Прtдсtдательтъ се обърнжлъ къмъ подсждимил съ
въпроеъть

:

би застаВIIЛЪ да потрtпере п на~I'ЬКЪТЪ.

Донъ Хаиме d'Авпло, отговори па сждиитt сп:

-

кога си се виждалъ ти съ кралицата Иоанпа и кога си
говорилъ m, неiж за пръвъ и кога за послtденъ пжть?
Главата отговорила:

-

Азъ вече почти

шесть

мъсеца не съмъ

впж·

далъ кралицата и не съмъ говорилъ съ неж.!
Донъ Хаиме d'Авило, ти си другарь и прtдво'

-

внтъ даже високо да се смЪе. Тол печелов1>ческил смъхъ

"Дптель на ЗПI'оворницитt,

ти си увлtкжлъ

кралицата

Бързо наХВЪрJIюва художппкътъ рисунката; това
било шестиii етюдъ.
Изведнжжъ еди нъ отъ сждпитt

u

та

II

очитt хвърлили

Художникътъ

искри КЫIЪ страната на сждиптt.

изобразилъ

п туй

изражение

на лйцето,

нъ съеъдътъ му забtлtзалъ.

-

тъ, ио който тъ на

направилъ

Зllакъ на служители

часътъ се отдалечили.

колко секунди чертитt

на

лицето

на

Слtдъ нъ

главата

се из

3Itнили.

Малко по-малко почезва страдалчеСi\ОТО изражение
Изново се чува Г.~aCЪTЪ па прtдсtдателл.

Сега иоглtдни на главата,

Фаиресто!

казала

Очитt на главата заИСКРПJИ,

ЖШIИтt на челото се издули,

трспервали.

сгърчено

по

Красивото мжжско лице било съвършенно

щото струва

Т1I

се,

нато

IIcl\an

че

да

ис

Защо се бавишъ, Фапр~сто? ТОЗII е наJНlПте

-

IIапослtдъкъ
гласъ

да

главата ШI мжченика почва съ ТIIХЪ

говори:

ФПЛiШПЪ! Азъ ще тп отговорiЖ

-

на СтраШНIIЛ

ссждъ!
захождатъ,

устата

главата се навежда и буквалпо се опира

-

Пзгасете

-

огъпьтъ!

вика

се отваря,

па подътъ.

сждилта на сч

-

Да бжде

ироклетъ

язикъ,

u

се СВИJШ,

ще ви

нито

единъ

отговори!
Съ тил

думи

страдалчески

устнит!;

стонъ не ИЗJItзълъ изъ гърдитt,

исиък

нжлитt очи се спрtли въ една точка.

Четвъртпй етюдъ.

nItжду туй огънътъ подъ цидиндра ставалъ

все

ПО-('.IJ.'Iепъ и по-силенъ. Двъ ~дри капки подъ излtзди
на челото на fJlaBaTa; жестока борба произлиза ла ~ltж
,ду ФИЗИЧССIштt

страданил на мжчеНIIка и неговата

BU'

•'1л. Най-нослt, ТОй буквално заревадъ отъ болки, вtж·
дит'В му се сбради и страшно

обезобразеното

се

въ

повтори.

_ Сега, сега. Фапресто, поглtдни на него!
Д'БЛОТО лице изгубило прtжнил си образъ. Ду
тата не издържала борбата съ тtлото; очитt безпо
пойно се въртели на всички страни, на устата се по·
пазала жълта пtна и задавений }'ЛIJ.";Ъ произнесълъ
стратно проклетие.

Петий стюдъ ..

ОГЪПЬТЪ подъ здощастната жъртва се разгор-Ввадъ
все по-силпо.

_ Ще отговарлш'1 ЛИ, донъ Хаиме d'Авило?

Нъ главата мълчи, тл прtстава да вика и почва

да се усмихва; страшни прtдсмъртпи ижкиiж заста-

II

чувство

тогава

ти

можеш!>

да

би.'IЪ не въ нес

мъртавъ.

етюди се прtкратилп.

Длволъ да го вземе ! - извикалъ безсърдеч
пия Фапресто.
Той. умръ при OC~laTa паБРОСI\3 п по таliЪВЪ

-

пачпнъ )lе ЛПШII най-маЛI\О отъ десеть ХИJlЛДИ реала!

-

Не

се

безпокой: ти

PIICYIIIiIITt

ще

по.'1учишъ

напълuо

-

го ус по

отли'IUО ТII се УД:lДОХЖ,

liолваше сЪ(',tд'ьтъ

му.

IIДII СII сега у ДО}I'ИЪ

-

11

ху

баВII'li\О ги СВЪрПIII.

Въ

Чi1СЪТЪ пр·t.:п. ДCBI.ТЪ

'leTIIpe

Iшт'I; осе31Ъ етюда:

1'!>

611:1(\

подпрь

пр'I;Дi1

чсаопtкъ .

ФIIЛIlНIl'Ь па 'It1С'1ТЪ 1'11 II n дар".П.

CliOPO

готопп 11(~1I'I

съвършенно пораЗlIтеJIII()

пали Ч'1рТlIт1; па измжчеНIIП

лпце пе

БП,10 въ съr.толние да крие по-вече СТРf1дапилта. Страш
ревъ

а

ВСIIЧКО,

. ..

пота

-

да рпсупашъ,

работата си.

По нататъшнитt

който

~Iодеш)?

Продължавай

-

НЪ тъ се ИЗЛ'1га.'IИ: нещаСТНIIl\а
влсъ

:

тол

приведжтъ

продължаваmъ

запиталъ повторно прtдсtдательтъ.

Нъ гдавата дърско възразида

~IacKaTa.

той е паднал'1 ca~lo въ неСВIlС'1; едъдъ пtколко връме

Ще отговарлшъ ли на въпроситt ни, донъ Хаи

~le d'Авило?

Нпма това пе е интересеиъ

-

художни:.ътъ
ще го

Това било третата картина, третий стюдъ.

нил

ширлватъ,

початъ изъ орбититt, мъртво б.'ltдното Лllце сс протtга.

като у иривидение,

~Iускулитt

обезобразено

-

d'Авпло?

жителитt.

маската.

-

Ще отговарлшъ ди ти, до нъ Хапме

-

Тихо се подига главата, ОЧIIтt до тодноnn се рас-

Пзв'I;дпжжъ ОЧIIТ'!>

Подъ нещастната жертва заналили огънъ.

-

иа мж

респий моментъ! Поглtдпи!

Почакай, щ~ ВИДIIШЪ още но-хубаво.

Прtдсtдательтъ

туй е желателuо

на лицето, мускулптt сж по·'МаЛi\О папрtГUЖТII.

съпругъ!

При тил думи червенина покри лицето на глава·

зпакъ

да се умали ОГ'1пьть; той се бои, че d'АВИJIО ще свър
ши по-напрtдъ, отъ колкото
чителитt M~·.

съ своитt безчестии планове, които всички СЖ клонплп

КЫIЪ това, да отстранжть благороднил

подава

па съпругата сп.

топа се раСПРОСТР3IJПДЪ

СJI)'ХЪ

пзъ

Мадрпдъ, че liралпцата Поанна I10Д.1УДlIда.

Филппиъ сп ПОСТIII'uа:IЪ
всички грапдове отъ I~аr.Т!I.ШII
тпгнжлото го пещаСТllе.

на него
валъ

цtдыа: топ събра,п.
ЮIЪ съо6щп.1Ъ за пос

Съвtтътъ

рtШII.~'Ь да ВЪЗЛОiIШ

liОРОШ\ п отъ тогаса той се ползу

KpaJlCK:lTa

съ титула:

11

«ве.1пчестпо»,

Обаче той тпърдъ

ШI,'1КО се ползувал'1 отъ

тыа. Той умр'Б.п внезапно

пъ 1506 год. ОТ'1

вдас

TptcKa.

А п'1къ нещастиата Кра.'Iица Поанна още дълги ГОДИШI
влаЧllла

жа.'IКОТО

СП сжщестпуванпе.

гр. Бtла 2iХП

98 г.

Прtвела отъ Русепи:
Зарина.

--~
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мнtние върху феминизма по-насъ, какъ сир. трtбва да

Феминизмътъ.

Деветьнаl1.есетпЙ вtRЪ е особеПIIО вtкътъ на въз
станилта; той ше завземе лично
историл,

~ltcTO

Колта е тал па ~Iжжетt.

въ

Нъ

всеобщата

този

вfшъ ще

бжде еДНИЧЪRЪ по сволта важпость и значение въ ис
торинта на

жепит!>: топ е в1JI,ЪТЪ па женското възста

нпе, вtRЪТЪ на женскил въпрос'Ь, вtRЪТЪ на феминизма'

По-голtмата

часть отъ м.v;жетt

n

ЖМ1Ъ IIО~ТИ всички-не вtрвзтъ

за да не ка

-

пе мог.v;тъ да

м .v;тъ сжществовапието на такъвъ въпросъ,

п прtднолагатъ, че е ВЪЗ~IОЖllО

феминизма

то П1uатъ, МОЖ(J би, до пtfiдt си и право.
насъ,

прtдп

нtI,ОЛКО

BtJ\a,

Такива'

Кой помеж·

бл повtрва.'lЪ,

а не би

счелъ за басня увtрението п па най достовtРНИII и пай·
Rозшетентнил

ученъ въ пзобретеНlIето

II

десни ~lаШИllИ

Разбира

остава

изобретени

п при изгледа на

захласн.v;тъ

и зачуденъ?

се нико/i. Всtки бl! се зад(}волплъ

подобпитt

раскази

съ HtKaIiВa

то покззвзтъ

обпкновеIШО

Tt

раСI,азватъ,

гато

Jlзобрет.v;тъ,

нросто

толкова чу

c.v;

други работи, каКВIIТО

вече, а и има още да се
които човtкъ

па

имъ

нощыа;

ИЛИ,

пъкъ,

ШIlI съжаление

държи

H1JKofi

.каква

~I3fiЮIтt къмъ д1щата си, ко

всtки

гравка

да изслуша

благосклонность,

какво

c.v;

сънували

би се усмихн.v;дъ

прtзъ

съ поди

с.v;що тъп, както не ~Iоже се за

да го направи при слушание

нtкои

са

мозванни учени, хваллющи се съ изоБРflтението на вtч

пия аЕТО~lOбил'Ь плп какво да е друго чудо. Нъ днесь,
когато

Be'le

всички тин баснn и рас.кази,

тъп да каже~IЪ,
чили

c.v;

тин сънища,

ста п.v;ли дnствптедность,

«c.v; поду

ШIЪТЬ il кости}}, днесь хората не само вtрватъ

въ туй, що виждатъ, нъ

надtватъ и очакватъ
чудовлщнитt

работи;

II

тt сж

сително тия работи:

наклонни още

на hafI-невtролтнптt

всички

вече днесь

«Кой знае

...

C311JTK3

да се

и на най

Iiазватъ

отно

ВСIlЧIiО е ВЪЗ!tIОЖ

но))! Така п съ Фе~IПIШЗ~Ia: раСБазватъ

се

въ негова

тодкова пеИ3Iовtрнп раскази, такива баспи, то.[

нова необикновенни по-скоро, според'!. пасъ, необичай
нп и несъглrtcни съ дпеШНIIтt възгледи за обществен
пото П':;ЛО.г.еIше на ПОJlоветt работи, щото

всtкп

~шс·

.Ш, че е въ правото си да I1звика: "IIевъз~южно»! Ние

,

прtДПОЧIlтаме да кззва~lе, както за по,горuия

«Koft

знае

. . .

Наквото п да е, въ

рението да бжделъ

Tal1

извtстпа

нито пъкъ имаме претенцията
п да прtдвпдимъ

само

статия ние ще

да имаме намъ

на Фе~IlIIIИЗ1Ia
теОрПlI

иди

на едпнъ

ва важенъ, колкото м великъ соцпаленъ

I\ЪВТО е тол на феминизма.
ВОЛilватъ силитt,

ил!! на

програма,

да прtдложимъ,

разрtшението

или же
толко,

ВЪИрОСЪ,

IШ

Ние тукъ, .колкото ии иоз

ще се помжчидъ

да

въспроизведемъ

като оставимъ свободно заключението на всtкиго

върху третирания въпросъ, причинитt

на

неговитв аргументи, неговото положепие

Феминизма,

днесь въ раз

нитt страни, неговитt различни теории и програми-

ВСИ'Jко това, разбира

а въ кран ще

се

доводи

се, въ най-кратната

опитаме да си искажемъ

имъ

форы1,,

скромното·

съгласно нашата

по-него

подирь

про

достатъчното

изучвапие въпроса. При това ще ПОМОЛШIЪ читателитt
като И~lатъ прtдъ видъ

да ни б.v;д.v;тъ енисходителни

отъ една страна ширината и безгравичностыа
роса, а ОТЪ друга голtмото и неисчерпаем:о

MHtIIII1JTa върху тил
по- ropt опрtдилихме, да

въ

нtколко

Феминиз~IЪТЪ

на въп

разногласие

негови точки,

които

разгледаме.

*
или,

*

*

както го нарекохме въ нача

npryMeHти т;й, което се счита за такова въ MtKO въ(',тапие.
1I тукъ спр. щuа една страна владtющп, угнеТllюща м.v;жет'f> и друга владtвана, угнетлвана ~ жепптt. лото

женското

въстание

има за причини и

М.v;жътъ отдавна вече т,О пеиВ6тьсmnu nрuчuиt,

-

феШIIIиститt

ТIШ,

кззваыe

защото не ~raлко

Феминисти, а не

число

кпзват'Ь
феминпс

м.v;же, и м.v;же личнп въ

науката, взелиприсърдце каузата на женптt-

ли самитt господа ритв, распоредитешштt,

c.v; CTaH.v;-

уредителитt

на оБЩt:СТВОТО, (\ато съсрtдоточили въ р.v;цtтt си пе са
ма

законодателната,

нъ и испышитедната

за жалость, тъ злоупоrрtбилп

власть;

съ туй произвол по

пъ

при

добито ираво: тъ уредили обществото, постановили

за

конитt въ свол ПО.Iза, като сж винаги

же

ната,

IiOIJTO

себе си,

ПГIюриралп

сж счели за с.v;щаство ъшого ПО:ДОЛIlЬО ОТ'Ь

немог.v;ще да жпвtе

ечнство и служаще

удоволствие.

освtнъ

подъ

по·скоро за тъхно

тtхпо оп

развлечение

и

«Да, отговарнтъ оБВИIlлвапитt, нъ пра

-

вата влек.v;тъ

подирь

себе.

n

сп

длъжноститt~;

така

наша длъжность е да закрпллме и поддържаыe жената.)J

-

«Много добрt, възражзватъ пъ рвитt; нъ кои жепи

мислите да закрилитt? Дали ония хубави моми, които
нъматъ зестра? Да ли онил

юнашки ммш, конто, на

тtгн.v;ти подъ игото на отговорности, забравили сж веЧ/J
отдавна всичкитt си сънища, всичкитt си претенции и

които вне

подигравате,

c.v;

защото

грозни

илп

з.ТJt

облъчени? Дали опил вдовици на бившитt вп прилтели,
па RОИТО тодкова
другъ ПЪТ1.,
приети

на

леJ\О

обращате

въ ДШ1Тt на
~lacaTa

сега

гърба,

благоденствието

имъ, а

кесията

нп

когато

имъ,

м.v;жетt

били
ЮIЪ е

била широкu отворена за удовлетворение нуждитt ви?
Разбире се, не!

-

«Жената да си гледа дома, ~Iжжа

дtцата)), кпзватъ други.

си Kp~TKa

заЩИТНПЦII

една КОI1-да-е негова

ca!tIO,

случай:

всичко е ВЪЗ~IОЖПО·.

се позанимае31Ъ съ тоя въпросъ, безъ

грама и пашитt

нито llЪКЪ

ос.v;ществлеIшето и на

наfi-нищожната цtль, ГОИШIа отъ
ду

прие

се гледа на него въ Българил,

-

u

Хубаво! ние не лска~Iе пп

що подобро отъ това. Нъ дайте ни ДО~IЪ! Не, дом1,ТЪ ~
за имtющитt зестра а твърдt

Шlрtдко за в1;коп

Ид

ШIRИНИ, пъ хубавици. Ами ВДовицитt съ lltКОЛR() д'lща,
момитt съ ce~IeficTBo на главата
ва,

Tyft

което,

наше

прtдназначение

споредъ

В:1СЪ,

налага

си?

на

ни

...

маfil\И

ca~Iu

и

Осв'f,нъ то
До~IaКIIНП,

длъжности,

дава

нп, споредъ нае'УП права. Да си гледаме д1Jцата: ~Iafi

ки сме. Добрt

1

контроль върху

Нъ маfiЧIIВСТВОТО ни дава

правото на

туй общество, въ което ще живtiжтъ

дtцата ни; това ни дава правото

да

ИЗИСRаме,

щото

маfiчинството да се счита за първата обществениа функ
ЦИЛ, та, за да си гледаы1e

и въспитва~Iе дtцата, да ни

се осигурiжтъ всичкитt произведения на Работата и
Цивилизацилта. Да си гледа~Iе дома като домакини.

Отличпо! Нъ, за да бжде жената, друrарката! на мжжа,

===========~=~ж~еН;С~Rпlt с~в~1J~тъ===~======~=~).....8.:..б.......
источникътъ на живота,

добра

домакинл,

какъвъ

ли

жа и се мжчжтъ

да

i&

ДОК3ЖJl'iть И така

оть МJl'iжа?

мейството? Разбира

досто

тайте се до наЙ-JlОЧНИ'Гh пмъ гении, оть Евриппда п до

а же

Писева, като минете

ен'}, за цtльта

на домакинството,

майчинството,

ната трtбва да е въ него независима, горда и

npocBt-

тена; давающата живота на човtшкото сжщеетво трtб
ва да носи въ себе си зародишитt па Бсичкитt

прtи·

мущества, всичкитt науки, всичкитt идеи на прогреса,
всичкото

1

изискуемото се величие

лtжно възражданата

BCtKO

въ

за

да

дf.те

iж развива въ него съ всичката

управллва

вад

цивилизация

си сила на

съ всичката правилность на разума».

n

«На жената

-

не трЪбва много учеuие!» викатъ много мжже.
нак'Ьвъ искате тогава наирtдъкъ, какво

вувание на човtпа? НЪЛll вие сами

и да

тtлото

«Ами

-

усъвършенст

Rазвате, че граж

р;анпнътъ, гражданката се образува падъ

RОJltиtтt ва

майката? нъли ви&сами прtдuазначавате майката като
първата въспитателка на човtка, като първата

телка на Rраежгълнил

камъкъ ва общественното

ние? А какъ искате да направи това
осждепо на

едно

зда

сжщество,

невtжество и на всичкит1> негови послl,д

етвил: суевtрин, игнориравие Шl великото

чение на

осна ва

човtка

11

на

!шогоброll:ни

прtдназна

други,

едно

оп

друго по-вредителни, недостатъци и пороци? Нъли лвно
противоричате себе си?
жепата", казватъ

«Овободата е вредителна за

-

други.

HtKOI!

«Напротивъ,

-

варл страната, колто тукъ отъ обвинителка
обвиняема, l'олtмото именно ограничение

ната. Случило ли ви се
което

HtKora

е било задържано,

става

разваля

да видите

какъ е лудо,

ОТГО

HtKoe

па
же·

теле,

кога го пуснжтъ

отъ заТRора му тича тукъ, тича тамъ и ако не слtди

те СТЖПRа по·етжпка отподирt му, може да ви избъгне
за винаги? Така и жената: свободната
но,

съзнателно

и съвtстно

употрtбление

право~ н('свободпата повечето

н1>КОЛFОТО

си крадишкомъ

-еетественно

прави

пъти

умърен

на

туй IШ

злоупотрtбнва

свободни

момепти.

съ

Па и

е, щото човtкъ да желае и да създава

съ

нища върху нtщото, ноето не притъжава; а напротивъ

и да не мисли даже за туй сжщото

пtщо,

когато

nма

защо

справедли

во

1I

на

II

расположението

ФенеЛОll'Ь е билъ

сп,

ПРО'ГIlВЪ

ето

в(',tкакви

го

!IонаСТllрИ

naUСИОНII, ограничующп съвсtмъ свободата на жепата.

И въ тол случай всичко зависи

отъ

ВЪСПllтаНllет()

па

жената

n отъ обноскитъ на мжжа: нека той, чръзъ до
вtрпето CII почетыа си въ жената, постави IЖ толкона
па ВНСОIЮ, щото тл да пе cMte да се унижи».
II нрочее, n прочее. Така продължаватъ дебатптъ

до бескрай и върху наЙ-!I3Л1штt подробности на жеп
скил въпросъ. А всичката вина на туй положение на
работитt диесь защитницитJ; на феминизма стоварватъ

върху }Iжжа. Отворъте кодекситt, казватъ тъ; закопи
Tt не третиратъ за жената, OCBtH'}, като за пъкое са.
щество, което не е въ съзнание за себе си, като сж

щество, немогжще да живtе самостоятелно, а имtюще
непрt~Iенно нужда отъ попечитель, наСТОЙНИRЪ JI рж
ководитель. Нъли всичкитt медикоiIатуралисти и физиО

.лози отъ старо BptMe и до днесь, до Брока и Даркше·

вича, разиекватъ по единъ срtдньовtковенъ начинЪ
:равепство въ умственно отношение ва жената съ мЛI

ВСПЧlштt

ПО'далнл

трtбва ца БJl'iде тол домъ, туй огнище, гдtто цъвти се·
се, че той трtбва да БJl'iде

Разгърнъте

за

прtз'Ь

Шекс,ппра

лера, Валтеръ Скота и Виктора
рони

и

толкова

други:

както трtбва,

Jlllтератури и допи

Хюго, Данте п

пи единъ

ни единъ пе

Гете с,ъ

n

не

познава

си с задалъ

Ши

ItaJl.te-

жената

труда

да

,

i&

изучи И познае ваъ дълбоко или поне както естествен
ницптt позuаватъ днесь вспчкит'l; пр1>дtтаВПТeJl.П
вотното царство, .освtпъ
толкова

повърхностни,

КО.llКОТО

П

противоре'lЮЩП

нgiж мнtнил. Всички се заДОВOJIлвать
ната за гатапка

п тапна,

че тогава

само

nptCTaHe

вече жепата

ще

се

истинското

же

зпаi&тъ,

щастие,

11

да е гатаПlrа

ап

да С'lптать

а не иска тъ п да

почне

па жи

TtXHOTt

жената; оть това п

ко/,ато

тайиа за мжжа.

Освtнъ това, случва се п друго нtщо: жената

110'1IIЖ

ла вече да слуша и разбира гласъ, който, споре~ъ .~e
гуве говори випаги въ неiж; тя оцtпила вече надлъж

но Сократовото «Познай себе сп»,
себе сп

11

Т<I взела да

положението си; тл позпадз

Перпилевото

CTapOBptMemHOTO

и на

жената, споредъ което онан жена
КОIIТО и дума не ставало

BptMe

то въ днешньо

бола

чувството,

IIаltдобра

-

за

нtщо кое

че е равна

мисълыа

туй трtбва да се счита

на

мпtппе за

съ диплома на пищо

жество; тя дошла до убtждение,
ПО'сърдцето,

неправдата

пъобще

помежду мжжетt

се равнлва

пзучва

и

разума,

за еднаква

съ пего

съ М.1>жа
та че за

половина

въ семейството и въ обществото.
Отъ

fOPHOTt,

прочее, теории на феминпауа

ва, че той гони осжществлеuието

lИ, llезавUСIIJllосmь

JlI,кжа, едllоnво

и свобода 111 жената,

Сб llezo

оБРО80вUlluе,

на"вu дЛlJЖ1l0сmu и 11рава
сж т1> голtмитt

черти

вб встыiO

II r.'laBHIITt
Не

p:lвeТlcmвo сО'

оm1l0ш{!,нuе.

всичкитt

така Фе!IЛППЗ!Iа. Тил па Новил Сп-t,т'},
lIалпостыа

n

по с,волта 6уI1110(,ТЪ,

npaRTll'JIJOCTloТa

шfзъш въ llаlНlБСОЛIOТlIзта

да се заnt

па

11

ПОЛОЖПЛII сж пече
Прtдсtдат':JЛЪ

таrшпа,

В'Е, тол ('..'lУ'lзl1

11

liаllдиД8турата

0IHlflI

раз6ират'I>

му ф(1("13. Нъ
r,опто,

не

разiillратъ

СДIlЗКВЗ съ

(',11: Tt,

11

ВОДlIте.1l\ll

печс рtДliостr, да видите ЖСIIII зднокаТlill,
свсщепшщп,

Това

точки отъ ФС)IИIIОС

вспчкптt заЩПТIШЦII па женсr:ото дппженпе
се отлпчаватъ

11М

и вбсnumаНllе ед

тическата програма. Обаче. мuого е въжно
лtжп ту къ едно нtщо.

слt)l;

на слtдующето:

фе»ll

AMCpllltn Н6 6
lI't.CTIIIIKII (JliII,

ако се

116

.'l'I.iliC}IЪ,

СII въ

II:JOOPIITt

за

на реП)'б.1ПК3! фе}ШIШСТlштt пъ Пt1ВС'lето

страцп па Европа еж по'уы1реIlпп

отъ горtПО}lСIl8>тптt,

и то, може би, защото не сж въ С,ЖЩlIтt у('.'10ВIJII
столтелства съ а}Iерикаикптt:
пскатъ за жената

избtжно нуждип

нtrюи права

He11,

Tt

n об·

се ограПllчзваТ1,

само,

дог.азаип,

а особепuо lIелиото

да

за пе

оuраЗfШ81111е

по наравно съ }Iжжа. Такъвъ е Фе'IПIIIIЗ}IЪТЪ въ Фраli
ция, Швепцарпл, АНГЛIlЛ, Гер}IаШIН, Руспя,IIталпл, а
стреми се, ыоеe би, да е таliЪВЪ n въ IIcnaUlI1I II Пор
тугалил заедно съ Швецпл II Норнегпл. Нъ покраit тил
видове фе}I/IППЗ}13

ще нарече:мъ

Iша и третп видъ тзкъвъ, коnто нпс

до}rаlШIIСIШ

фе3IПUIIЗМЪ.

Такъвъ е фе}ш

НПЗ}IЪТЪ въ Быгарпя, РОМЖНИII, Гърцпя, Сърбил n
прочее, въобще по-разнптt странп па БалкаПСКПII По
луостровъ - nИДlIте ЛИ, n Ба.'lRаllскиfi ПО.1УОСТРОВЪ.

Женскпй Св'hтъ

186

ти, нъ, и безъ да

безъ ПСКЛЮ'Iение и па Турцитt даже, пма еи феминиз,

-

ма!

и е, епоредъ насъ, за сега поне,

фемпнизмъ. Той има за

си

прtд

назначението па жената отъ Бога и природата;

кинството и майчинството. Той
отъ жената

една съзнателна

рационалнuто

образува;

въспитание

въснитатеЛRа

затова

и

на

по една

Tofi

той

въ

Tt

Образование

на

Н8 Мi\ГЖТЪ

ИЛИ

не

насъ

l1е е въ правото си да IIзпска

такова

жената; щото да iж приготви

за Вt;ПЧКlIтt

изнtшади на сждбата. На тол Фе~IIIIII]3~IЪ

zade).
Бракътъ,

ЩПТНlIЦН п провъзгласитеJШII пзъ

от·
за

колонптt на

списа

нието сп. 3атова ние счита~Jе пе.оБХОдlIМО сега,

когато

е~IЪ за него, кзто
си по

т()я

сп, да

загатнеnl'Ь

въпросъ

прtдраЗСЖДЪЦII

n

1JU1'UВОРЛllfЪ,

каквото

пtщо II за

програr.Ia

за

разпитt

Ето, r.шслимъ,

НЪ ВЪ модерната

ДБцата,

ролиа на
тели

пзащитници

напълно

II

II

сж, споредъ неговитt

01'1 такъвъ впдъ,

ИСШlIочптедно

п БапитаЛНIIтt,

мо считаме за

отъ уреждаНIIето

споредъ тtхъ,

I1ЗЮIШПО

да

въпроси,

се забавпмъ

lЧIтt на

едпа

стаТII1I

TJfi е то Фе~IИIШЗ~IЪТЪ. Въ заRлючепие, пие ще се
джтъ снисходитеЛIIII

Iiblf'!, Tyfi

жепско движение;

пожелаiжтъ да пзучжтъ работата. защото

ре сува еднакво тtхъ и жепитt;

Т1I

нека

Пllте

нека т'!; великодушно

r.Iоже

неговнл

на

сжществование;

R)"Rлата

TOft:
за

л доставл срtдствата

негово

развлечение

п

Удоволствпе.

Значи, МN.ЖЪ1"h има всичкитt възможни права съ.
НJIЩОЖНП

длъжности,

а

жената

-

всичкитt ВЪЗМОЖIШ

ДЛЪЖНОСТП безъ никаКВII права.

Нъ длъжности и права сж пераздtлни.
Това сж главнитt причпни на феминизма
Жената е равва съ мжжа (.Jeanne СhаП\'ill).

l

Чувствителната и нtжна, прtданната п

нато настоящата.

осмtлпмъ да пскажемъ едпо мнtние: нека ~Iжжет'в, бж·

Tt

за

пие пе са-

Т'ЁХЪ

не

Жt\ната е мракътъ; машината за произвежданне дt

заВIIсiжтъ

ВЪРХУ

жената.

жената

елементъ за

ца; робътъ на мжжа, понеже

тил

тукъ, пъ п nшслпмъ, че не ~fОГЖТЪ да влtзжтъ въ кпд'

се·

прtдъкъ.

на глапнптt

-

цивилизацин

състояща

Шжжътъ е свtтлината, законътъ, обществото, ед

нослtдова

щото

една единица,

ничкия, надаренъ оть Бога

любовьта и пр., интересуватъ повече абсо-

лютния ФеМIШИ3МЪ

(.JеаПllе

ко (Jeanne CI1auvin).

иматъ, споредъ насъ второстепенна важность за въпро-

въпросп, нато срtдствата за въспитанието на

феМIIнизма

вече да бжде нищо, когато ]'!Iжжътъ ИСliа да БN.де всич

и

че

на

отъ дв1; равни части, отъ мжжа и ОТ"Ь

...

са. Особенно пъкъ, като се взема прtдъ впдъ,

началото

Чов'вкътъ състаВЛ1lва

уппщожеппе нtк{)п

фемпнистическп програми

на своитt.

Lel·OY)·

въпроси, които не сж, осв'Iшъ едно слtдствпе ОТп глав
ТОЧIШ на

осигури

Борба прочее, за живота.

Въ тан сп пратка стаТIIЯ нне прtмълчахме много
нитt

за да си

не само своето сжществование, нъ 1I онуй

зна

насъ

жспзта,

3начи, жената, като вдовица ИЛII като мома, гла

собствепната

прtдрасположенил противъ

осигурително за

ва ва семейство, трtбва да работи,

на

сме

едничко

срtдство не гарантира всичкит'В жени или пъкъ прtзъ

nIlIСЛП,

насамъ

туй

цtлил имъ животъ.

пеприлтпл

ние

Осигурението ЖIIвота,

-

сжществованието на човtшкото сжщество (J.. eollie Rou-

жепи

образованпе

давна послtдоватеЛКII, а отъ шесть ГОДИНII

BtCTHIIK3

сме iж З8ХВ1ШЖЛИ;

Какво е човtшкото сжщество? Разуr.IЪТЪ. Каква е
първата фУНКi\ИН на разума?

жела

пъ къ И вдопицитt и

такивато случап, феllfИНIIЗ~IЪТЪ по

сппраые

всичко е В'13можно !))

жената,

глави на семейство, еДПИ'Iкптt неговп ПОДПОРIШ. Прtдъ
на

съ което

Nlисли върху феминизма.

въобще, на които сждбата е прtдппсnла да бд,джтъ

впдъ

«Кой знае

най

iжтъ да встжпь"Ьтъ въ испълиение на майчини ИЛИ до
мзкпнксл длъжности; нито

съ

~oeTO

изисква

не забравл II онил жени, които,

плидруга причина,

много·

въпросъ И свършва~fе

тал си статил,

...

покаже~IЪ

бж

както и пай-естественното осигурение па нейното поло-

жение. При това

тол

се

npocBt-

Доr.IаRИНЛ и една

джщил 'Iовtкъ; доr.IЪТЪ е първото общество,

n

дома

на

туй,

да

изисква да се направи

теПII маiiIШ. ~lайката е първата
се то11 дресира

оптимисти, отговарнме

най-логи'IНИЙ

оспова на теорпитt

рискуваме

I

велика

душа ва жената трtбва да бжде ИрШItсена въ живота
на народитt; тл трtбва да ОЖJIвотворлва

cer.leficTBoTO,

да цирКУ.Iира нзъ обществото, да прониква въ ве1;IШ,

вп публични съвtти saTo хармоничната дy~a на мира

n

съгласието

на

всеобщата

спогодба 11 СОЛIIдарность

протtгнжтъ ПО~Iощна ржка КЫIЪ жената, защото безин

(Je-anne Chatlyin).

тересностыа, хладнокръвието,

Въ жената, има винаги единъ гласъ, който tl го
вори. ОстаВ'Ёте iж да изсдуша тол гласъ. П oCTaBtTe·

прtзрtнието

него може да поведе жената, къмъ

ШIЪ

къмъ

отчаяние, а елtдо

ватеЛIIО, IiЫfЪ заблуждение и пропасть, за голtма вре-

iж прtди всичко

свободна въ отбиранието и оцtнлва

да

нието тол

който

n

на двtтt страни; нека т'!; побързатъ да влtзжтъ

въ споразуr.ftние съ женитt за съгласно дtttствувание,

за да не бп се каiжтъ отnоелt, когато ще бжде, може

-

iж йара

да познае

себе

си.

Marie Bequet de Viеппе).

КОЛБОТО по-добрt жената познава себе си, ТОЛБО
ва повече тл е свободна. А колкото по-свободна е тл,

би, много :пъсно.
Сега, подирь вСИЧRО това, ще

]IЪТЪ да дойде до нtк(\п

(Lеgопvе

гласъ,

може.ш

благопрпнтенъ

ТОЛRова ШПрОRата сп програr.ш? Ниt не

фемппиз

наКЛОННОt;тит'f;, сп;

съ

толкова по·вече тл разбира, че щастието е нtщо Дe.'lп

песимис-

катао и просто, че то е съкровпще, което се придоби-

резултатъ

сме

толкова ПО-Jналко е разсtлна въ

ШенекиИ Сп1lтъ
ва далечъ отъ IПума на амбициитt, въ мира на нtкой

силепъ и спокоенъ съюзъ

ната

Небивало чудо

Ето аргументитt и теориата на феминизма.

3а милостинята

Старата, модна жена, к~'клата или, друго· яче ка-

За МУЗIIката

съсипителна

за соцпал

машина ржжда.

за

винаПI

тан

ржжда чрtзъ бжджщето въспптание.
Новата жена

ще

новпл (jвtтъ (Leo!'o}d

бжде

най-добрий

Lacour. -

(jъздатель ва

Ju}es Bois).

Съвършенството на социалното

положение изисква,

ЩОТО да има еднакво и равноправно съединение на ба
щата II майката, еднаква зависимость въ ,1JIобовьта на
мжжа и жеНiiта,

еднакво

задлъжение п независимость

въ правата и длъжноститt на съпрузитt за най~добра'
отхрана

(М-ше

и

въспитанпе на бжджщитt

пополtнил

GeOl'ges Ren:i.l'd).

Диешний день приготовллва утрtшнил; срtдство

то му да дtйетвува е въспитанието (М-те Renard).

YTpt

ще се породи едпнъ

алъ на хубостьта,
чертитt

гдtто

па мисъльта,

ще

по-интелигептенъ

обикне

гънкитt

на

нtRОЙ

иде

страстно

мозъчпото

усилие

(Leopold Lacour).
Тапъва е програмата на феминизма.

Великодушието е било винаги едно отъ главнитt
~обродtтели на владtтелитt.

Това именно се изисква отъ мжжа въ

прtдс'rон

щия случай.
Тамъ е разрtшението на въпроса.

Г-ца Е. М·на.
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