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За.да ~aTa

::а:а

.,..,.Се:м:еЙ::а:о

t-IеОБОРИ~Ia истина е, че. у наеъ читающата
1
пуб.;шюt е твърд1> Ma~Ka и че ~юбовьта
.4
къмъ четението

не

е

развита.

Нъщо

по

У пече, и самата учаща се м~адежь, съ твърдъ

l\1а~кИ ИСК.1ючения, нар1>дко взема да I1рочете н-В-

ния

и

почти

('~абъ багажъ отъ

никаква

подготовка

те.1енъ жиrютъ въ обществото.
тия у насъ, които,

c~-вдъ

Jlищната

да

КНИГ::l,

пресса,
отъ

скамейка,

осв1>нъ,

за

самостол

Ма~цина

напущанието

не

сж
учи

вар-Взватъ

може би, нашата

зна

вс-Вка

по~итическа

която, за жа~ость, по-вече развратява,

KO~KOTO

на истината,

да

оп;",тва.

читате~я

да убогr.тява

да об.шгородява

неговия

въ

п,,,,тьтъ

неговит-В- знания

чени е,

хнрактеръ

ши~ъ първонача.1НОТО учи~ище,

въ

се

СJЗър

захвър~я

на

....

пиянств()

И въ разговори,

вс-Вкии образованъ

отвръща ва

и

да

п~юе.

жава какъ сж въ това отношение?
О, съ ГO~-ВMa тжга ва душата си го каз
ваме, иО-З.l-В. Да оставимъ

седата

на

вато обществото
да

се

взърнемъ

какъ

не иска да
въ

жената прекарва
Не ще б~ь.де

бодн()то

че

990/0

1. ърни

градищата

и

пию\къ

и I~.HoKapcTBo,

I~oeTo ги прави

мит-В си обязанности, като

та.шзи и да противостои на З.1ИНИТ-В, съ които

да може по-вечко да се позаIIимае

това БУРJlИВО море трови живота и го прави

И

тоя

" граммотенъ"

м~адежъ

да

стане

А

K<'hAi>

възвишени

понятията

еж

би~е и неговит-В

ЮlКвйто

безграммотни

даже

не

родите~и.

Да се навеждатъ тукъ ПРfIМ-ВРИ за това, ми
САИМЪ, не е нужно. Едно по-внимате~но взър
вание въ нашето общество ще ни у6-Вди съ
нършенно въ истинностьта на това. Пообико
Аъте дъ~ниченъ ИАИ праздниченъ день
тъ

занаятчии,

еснафи

и

никн-Вте въ кръчмитъ и
се увъритъ,

обичатъ

KOJlKO

четението,

наши

инте~игенция,

кафенетата

тия граждани

и ще

-

и.1И

се~лни

това наЙ-ПОАЗОТВОРНО

карвание свободното

над

пре

време. 3драви синове на

се

крие

тръбва да тръсимъ
къмъ книгит-В,

такъвъ,

Н-Вщо по-вече,

жената у

си, напуща haH-при
маНка.

само и СdllЮ

С'Ь МОДlIТЪ

КJlюкарството,

ПО.1уграммотенъ;
заТЪП-В.1Ъ,
обхванжтъ отъ
всички пороци на обществото, безъ вс-Вкакви
идеа~и,

ако

отъ жепит-В прекарватъ СВО

насъ заръвва и Т'аботата

щото

време.

преуве.1I1чение,

даже отвратите.1НII.

доста,

ВИДИl\IЪ

си

си време въ едно наi1-Г.1упаво тичание

подир f> lIюдит-h

съ

даже,
да

свободното

страна вс-Вка книга и се впуща безразс,у,дно

С.У>.

страна,

гдъто четението за жената се смъта за наи
г~упав() прекарваНlIе време, за С.1Ободия, как

въ щитеиското море, безъ всъко, почти, умъе
ние да .може до се 60РИ съ неговит-В бурни

нещастенъ. H-ВКОJlКО годинки СaJ\Ю

кои

че.lОВ-ВКЪ да

Ами нашит-В гражданки на свободна дър

и

...

игри,

то правы:..тъ

кажемъ,

Граждннинъ И.1И се~енинъ у насъ,

Ог:::в:::и:t.::t:r;е

1.

една свободна държава губы:..тъ всичкото си
свободно време въ едно HaII-Г.1упаво
pa3B~e

що извънъ своит-В учебници, и ИЗ.шsа И3Ъ уqи~и

щето съ съвършенно

Брой

нието,

и

на тая

защо
за

у

за

това,

на тая

не~юбовь
сж

кыlъъ

ТО.шова
ЖlIВОТЪ,

K<'hAi>

аппатия
чете

искри вени
за

С3>ЩlIН

на че.:ювЪка?

всъкаКВlI

въ семейството,

гдъто

насъ

сs>щинския

CIИТО назначение

Безъ

8.10'1'0

коренит-В

8абика.1ЮI,

край

това

е

нашата

.1.ЮАка,

първит-В

години,

презъ

ще

кажеме:

семеНно

нашето
които

огнище,

дътинство,

може

да

се

образува у насъ характерътъ.
Да, З.lОТО се крие въ нашит-В семеиства!
И до когато ний не
семеенъ

животъ,

се освободЫiТЪ

преустроимъ

до когато

отъ

тия

съ които изоби~ствуватъ

НашиЯ

семействата

осs>дите.lНИ

пи не

пороци,

сега; ний не ще

1\10-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

же~l"Ъ

да

KOIITO

Д!\

IOJйме

граждани

бжд,ь'Гъ

('Iшратъ

да.1ече

вс1>какъвъ

и

гражданки,

тин

пороци

нрогрессъ,

нравстпенно и материа.1ИО

отЪ

J,ОИТО

въ )'мстненно,

отношение. До ко

1':\'1'1) НИЙ И~Ш~Ie бащи, които се вращs,тъ дома

си И.111 юн'ато чедата имъ С,Ь заСI1!I.1И, c.1iэA'1>
К!IТО Гlf 'ШЮI.lIl ДII ср1>дъ НОЩЬ, II.Ш IIИШIИ И

тението,

къмъ

paB'y~IНoTO

бuдното си време,

ПРИIJи~не: таllJЪ,

прекарвание

испосхВ

то

на

сво

пикога не ще

въ семепното огнище '1'Ьтето

усвонва и добри тъ. И .10ШИТЪ привички.
И ДЪЙСТlIите.шо. каква го.1·:В~Ш ще б,ьде

110.1зата ва едно
3а подриа,епие

семейство,

какъвъ

прим1>ръ

ще б;ьде ва дъцата,

ако роди

гриж.ьтъ ва чадата си ПО-вече отъ ко.lI,ОТО Щ\

те.1Ит1> Y~liэhY.X,y, да опо"вотворянатъ свободно
то си Bpe~le! Представ'вте си такава едни кар

доGI1тыlътъъ СИ \1 всетата си; до като н1>~шме

тини: вечерно време сръщу праздникъ,

съ lIaii-~IРЪСIIИ .,уми

на устата си, които пе се

/,OIIТO да рнзбllр<lТЪ

IIIlil Maii/;&I,

ИСТИIIС/~ОТО си

та

се е

наЗllачение, като такива \1 да бжд,ьтъ въ ПЪ.1

се.,а

ната

ка.

СШICЪ.1Ь

па

ДУМ!IТn

въспитате.1КИ

па

ча

пърн,ьдъ

с,ы1угаa

Дъцата

е

Иl\lЪ

граждаНII

си попрочеТf мъ

гражданки,

истински

синове

щери на едно свободно отечество.
l\lеiiшlЯ

,шН!отъ,

ВС.lЪдстгше

тъй се е С.10ЖИ.1Ъ,

У насъ се

разни

които

причини,

щото д1>цата почти

гжтъ още отъ ма.ЖИ да УСВОbYi.тъ
вички,

испос.1Ъ

да

"дъ

не ~10

добри

способстuуватъ

при
,Щ

т-БХIIОТО прави.ШО уяственно и нравственно
раввитие. Д'втето IIрll бащиното си огнище не
ШJЖ,\а

такпва

въ нt'ГОIщта
п.ьтеВО,1I1те.11I

прим-Бри, които да се нкоренЬУ.ъ

Kpt,xKa ду.ша и да "'/У бж".ьтъ
3\\ пъ бждs,ще. Да ОСПШИ~lЪ на

страна (I!IlfJl ГрОЗI1И сцепи, които дътето пижда

11

с.1;'ШI1,

НШ,!

тин

~Iеж,'.у

ce~leiiHII

HeГOВl/T'Ь

не(}бшн~.нщи

РО,1ите.ш;

с" речква

въ Ш\l1Iит1> се

1I1t.JiicTB!\ ,,'};-гето пижда едно съвършенно пеоо
1II11С.\СIIО

I1рсщарВПlше

на свобо,'iJOТО

Bpe~!e, ве

'1С\)I,

11.111 IIраЭДllllЧЩIЪ .l.ellb, l~oeTO Bpe~/e бll
се IIpel,apBn.H), ако само се 'y~I'BCllle отъ ро
;,\IIТ(',11Iт1" ~Ш въ 1/0.13 а lIа саllllП'В 'Г'вхъ и 11(\
т+'хнпТ'}; чеда. НЮ!'hсто това време N\ ее пре
l~apua въ

к.1Нжарства

ТОРИII 113Ъ 'ШСТIIШ!

въ распраВllllие па ис

ЖIIВОТЪ lIа със1>ДII

11

роДо

нП!ш, 1I0-вечето Н,ьТII CЪBCЪ~!Ъ lIе Сl\рупу.lПоа
НII; родите.шт-В

~/OГ,ЪTЪ да го прекарватъ

11(1-

.1е;·шо

11 за себе сп, и за чедата си. Когато
Д'вте1'О вижда още ;,\ътипството си, че него
вит-h РJдите.ш 1I.Ш IIO-го.1ЪМИ братн и С'естри
преК!lрватъ

свободното

си време съ ~кр.ьстени

P,bI,-h и въ съвършенно безц-Б.ши, да не кажеlllЪ

Н'Вщо по-вече, разговори и к.нокарства; то и
ca~IOTO то

ще ПIНШlIкне

Я~lItЮТЪ

ще

когато

1I

На такъвъ безцЪ.lенъ

1I0дражава

поотрастне

когато

родите.1ИТЪ
ще

СИ,

тр-Вбва

Haii1IIIIOrO да работи за придобивание знания, '1'0.1ков!!

НУЖДНII

He~IY

11

па

въ дпешшш

в-Вкъ

па про

l'рессътъ. И ето защо, паП-г.швно, у насъ ХО
рата не обичатъ да чет 8>.тъ , не обичатъ да
И3U.1llчатъ
JJ

ПО.1за за

себе СII, а,

C.1iAoBaTe.lHo,

аа обществото, отъ свободното си време, а

го прекарватъ въ .\-Внность и по еди нъ твър

дЪ ос;у.дите.lенъ начинъ. Ако въ д-Втето още
ОТЪ Ma.1Ko не се вкорени .1юбовьта къмъ че-

дума

е:

до~ш

I1риг()ви.,а

весе.10

дата СИ,-до тогава пий не ще Юl:Нlе спъстни
и

рано

TaТE~,

сп

и

транеаата

гn поср-Бщатъ
тая

вечерь

нъщо

баща

неговата
и

го

ча

и първата

не.Ш

пакъ

ще

хубаво? И с.1'ВДЪ тра

пезата, па би.1ft тя богат!\ И.1И скро~ша,
ки ч.,енове

ве

ва Семейството

и четени ето се з!\почва:

Юlс'вдватъ

единъ ()тъ

всич
весе.1I1

ч.1епове"Г'В

BBe~Je НЪ коя книг,\ И прочита, а всички съср1>
доточено С.1ушатъ
нието

се

четецй.

I1pe~.ЬCBa

и

На

се

времени

эапочватъ

чете·

спорове

върху прочетеното: едни спорhb.ТЪ, а други с.1у

шатъ и подпитпат ь. Чете се и н1>що сериозно,
и н'вщо .1егко, забаните"но и за възрастни, и
ва дЪца. Бога ми, това е една такава Ilш(ма

За дъцата, каквато тъ никога ш)с.l1> презъ "IШ
вотътъ си не ще

б.ьд.У..тъ

каратъ! Па такопа едно

Mf\TO

въ едно

га, когато
тспото

и

семеиство

едпи МОгжтъ да
и IIСIIЧКИ

си

да пре

~юже да б,У:.де

сж събрани

когато даже

Щ!lСТ.1ИВИ

пре!~аРlЗание на вре
Ч.lеновето

не е

8С-ВКО

на

се~lей

праздниченъ

работЬУ.тъ,

день:

а другъ чете

с.lушатъ.

Ето какъ на д1>цата може да се даде ед
H~ добро ВЪСlIитание, ето какъ 'r1> могжтъ да
ООИКнжтъ четеНието 11 КО'гато станжтъ ВЪ3
растни "а знаbYi.Тъ как: да си прекарватъ вре
мето аа въ ПО.lва на сеое си и па обществото

Ще б.У:.де преуве.1Ичено ако каже~IЪ, ч~

въ нашата .1Итература

l1ъма IЩIlГИ 11 Списанин

за сем.еИно четение, но не ще ПРtJуве.1ИЧИll1Ъ,

ако кажеllIЪ, че нии ныl11l11еe пито едно СПllса

пие, Ko~eTO да б,ьде

назначено

ИСI\..lючите.1НО

за семеино четени е ' въ което ,по
""раи~ 3а б авите.1,,

ното и поучите.1НОТО, да

съдържа и 8нания,

необходими За едно домакинство. Ето коя е

ц1>.lьта, КОнто ни е подбуДИJlа да започнемъ
издававието на сп
С
.
О
"Д
. " еменно

уреЖДйнието и

t1luще.

о КОJlКО нии ще можемъ да 0'1'1'0-

воримъ на нуждата и до ко.Шо нашето спи
сание ъще отговаря на Ц-ВJlьта, оставяме чи та·
те.1ИТ ~ да СЖ"ЫiТЪ. Ще кажемъ само това
че нип ще ПО.1агаме ВСИчки старания до
'
Кото еи.lИТЪ ни помага тъ
~

,

Щ

,

ото за въ

б КО.1ждж-

ще " е еменно Огнище" да б
Ко домашно с
жде едно ИстинсПисание

,

кое

то,

~

покраи

забави-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
телното

и

поучите.А ното,

да

СЪДЪ рщ.'h

П

мно

го ПО.;lезно за едно се~мИство. При ИСПЪ.lнени
ето

на програЮlата си,

нии ще се тгудимъ да

б.ЬДf\МЪ ПО-ПОПУJlЯРНИ, 1I0-дост.У,пни 3}\ нашитъ
ce~leiicTBa и постъпенно ще

бе;\IИТЪ на ра3НИТ1,

раСlПирочавйм('

П.УНhтове

отъ

0-

нень.. Но,

тръбна да се ИСПОВ1Цfше, че постиганието на
нйшата Ц1МЬ ще 3aIШСИ НйИ-МIJОГО отъ IIОД

ДЪP~~KaTa на нашат". ЧИ1'ающа пуО.;lика. Нии
ще l\IOJlШ\IЪ читнте.Аит1; да БS,ДЖ1Ъ по-свисхо
дите.lIIИ к'Ъмъ нншит1J СJluби

l'ШТЪ IIредь

ВИДЪ, че

ВС'lшо

стрини,

като и

нача.АО е трудно

и че Сllръчкванието съ д'ВИствите.Авостьта ще

бihде единътъ о1'ъ

подбудитеJlИТЪ,

които ще

ни гжководи за въ бihд.ыце при испъднение1'О
на нашата

широка программа, каквото сме да

J\И на "Се.меЙно Оmuще".
----+88+---

.

х)"оаво, казахъ а8Ъ, но сестра 11Ш ы.. Ht,Ma.
AoIl:AOX& .1 а ы.. ПlIкатъ отъ .1е~ИНII: 8аlЦОТО ~!:'~Il
~Ш QIIJla бо.;\на" .-.Тогава, а8Ъ ще почюшмъ /1,0 YT}Jt,~,
ка8а тя. "Н 1.lIШ I\IНOr() "а 1I1И
Стига да се ошие

взе1l111.,

roтъ
три ГОlрllIИ Юlса~IЪ, сестра ми Аг~ая, по-го
k
~1>~щ отъ мене, братъ 11Ш ИlJанъ, 1I101Ilче сега око
11:' ~o на двадесеть ГО,\ини и а8Ъ останл;.ХJIIС
бе8Ъ

~ РОДИТt'~и, понеже се ПОlllIIНл;.х&

и ,\ва~шта на
у скоро, I','J,ИНЪ поди ръ другъ, отъ тешка бо~1>сть.

Иванъ с~1>дваше Nt стои на дюкянътъ, въ кои
lJСИЧIЩ

ПО 1Iш.~ко, като 8ахпа

га8Ъ, брашно, макари, oг~e

дa~цa, Ш'рачки за д"l>ца, кончета, Дl!ънка~ца, свирки
пищя~ки; пос~t, дреБОJlИIl 8а "I>дение, като пексиме
'1'И, краuаичета,

~еб~ебllll,

смокини,

стафиди

и пр.,

на кратко, единъ ц-Б~ъ панаирь. Само че дюкянътъ
б1>ше lIШ~ЪКЪ и едвамъ имаше lI11>сто ,\а мине самъ
че~он1>къ
ра3J11ИНл;.тъ

И3Ъ

t-Бснит"I>

п&теки, а камо

Aua1\1a.

Сестра ми,
пъ Сlll-Бткит-Б

JIIУ,

прижнв'в

я.

НI' ннаы.. по KO~K()

отъ

nct,Ko

н-Бщо".

б"l>ш~ TO~KOBa гo~ыll,' щото като

CII ТУРЯХ1llе ~I:'ГJlO

то, оюрото И два с.ьнд.ька, H1>:.Itame lJече м1>сто 8а
др,)'Го н1>що; въ третята и~и краината 1I11laше е,'IIНЪ
lIIиндерь, на които Сllt,ше Иванъ нощ-В, а Дl'н1>lIIЪ
с~ужеше l'I,:'t си причаквами гостит"I>; три CTo~a, отъ
които единия 6-Бше тъи ра8г.'lобенъ,
щото се ~ю
~1>еше като ~юлка; едно ветхо пияно, но което още
да

се

пораSВl'сеJlЯl.!аl\lе

сеГИСЪ-ТОГ1l8Ъ.

да се

по които

МЪ..l.чах&

и

ABa1llaTa

ва

H1>KO~В:O време, а8Ъ разбра:хъ, че ако и да не б1>х&
нищо И8губи~и, но печа~бата lIl1lЪ не 61>ше много
го~-в~щ.

Da

туи а8Ъ, C~1>ДЪ много мис.ление, :хванахъ

да се питамъ, да ~1I и а8Ъ не 1I1Or& стори н1>що за
,\а уве~IIЧл;. приходътъ ни. Авъ 61>хъ СВЪРШll.\а чет
въртпiI

I,,,lассъ

въ нашата пеТОКJlассн~

гра4ска ГИJII

навия, и ш-Ьхъ да с~-ЬдпаJ\lЬ .\а досnърша, ако С~lърьта
на татка ии не б1>ше дош~а пре"и време ва да
побърка на всичко.
Че~а б'вхъ много рОllЩIШ 11, правото ,р сп ка
Ж&, че много пж.ти по-предпочитахъ .,а не +'1I1Ъ,
ca1l1O ,\а си доспърш& прикавската. Но, да ве би КРIl
во Аа 1I1е равбере H1>Koir, не чет1>хъ осв1>нь добри
романи, ()тъ които пе бихъ

1J0иска~ъ

се

сраl\lУlJа.ла,

al;O

6и

н1>кои Аа У8нае, това що чет.ж. ИJlИ Аа го

прикаж.ь.

ни,

помагаше

EMIНЪ день 1I1И ДОl1де на ума това: ей, ти CII
че~а много романи и 1II0Жl'ШЬ тъй ,\обр-В да ги раз

па писма,

въ чисте

кажешь,

на татка

въ писанието

~и

сега

И тъи, бе8Ъ НlIкакпо спора3,ум1>ниl', то си тъй
останж: сестра ми да помага на Ивана, а HaiI вече
преАИ п~адн-Ь, когато Иllta hal1-lIlНОГО купувачи.
А IIЪКЪ на 1I1I'He остан& да г.tедамъ к.ьщата,
която се държеше о дюкянътъ. Ний lIма:ХlllИ само
три 1IIa.1КИ стаи. Въ наи-маJlката готв1>ХlIIе 11 -Бд-Ьх
ме; въ ср1>i\нята сестра ми н азъ сп-БХ:l1е, но 11 тя

но по начинътъ,

j10ДРАЖАНИЕ.

COJlb,

е ,10тр1;ба.ш

Богородица. ~

OKO~O e~Ha ГОДlша време c.~1>дъ С.ll1ъртьта на
РОД1lте~ит-Ь ни, Иванъ 11 Аг~ая г~eдaxx,. Сlll1>ткит1>,

Накъ посрtщнжхме РеАакторътъ.

неПIЬ отъ пиперь,
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Bqep'\ друга една със1>дка 6t,ше il,oШJl.а 11 пита
8а сестра ми Тя ка8а, че Jlска~а да прави корабно,
а пакъ не3l1ая~а как'Ь сl' правятъ. "Азъ ще доirд.ж.
дО часъ да купы.. потр"l>бнитъ н1;ща. Сега 11 да П1

с~ужаш!'

то се НaI\lираше отъ

3

нието на дюкяна. Тя равбираше отъ

много н-Бща,

:хо~1>ше да МУ пока8ва, туй

върши,

и за туи, кога Иванъ почн& работата си, тя чест?
ка къ

се

OHY~I

гдъ се държи, дО TO~K03Ь, щото Иванъ почнж. да u
ду~ш: "Аг~аио, ГА1>то ще се търся 1I1Омче да ми по

мага, ти 1I1Ожешь много по-д06р1> да nършишь, 8а

щото, едно, I10-рав6ирашь отъ мене и, друго, н1>1\1а
отъ какво Аа се ст-Бснявашь, тъи като дюкянътъ не

е въ чаршията, та да АОХОЖАатъ мл;.жье. Тука до

хождатъ само със-Вдкит1>, а и '1'1> тебе

внаватъ и все питатъ

по-вече

по

8а тебl', кога АОЙД&ТЪ. 3а
прим1>ръ: днесь б1>ше Aom~1 баба С~авовица l'I,:l си
купи басма ва прести~ка. Азъ 1'1 насн1>хъ h-БКОJlКО

щот()

съ

уве~ичение

съ 1Ita~KO И8м1>неНlIе

отъ

отъ

друга,

казвашь с&щата приказска два

една

страна,

l\lОжеmь
пл;.ти,

и.;(и

да

6езъ

при
l\IНOrO

Аа се съпикасатъ с~уmате~ит1> ти.
Друго още едно н1>що, което прав1>хме ний мо
мичетата, когато 61>хме по ва петнаДl'сеть, на шестна
Аесеть години, б1>ше: да си разсказвамр. прика8СКИ.
Не това, което сме че.ли и~и чу.ли, но вс1>кой да си
И811IИС~И по е,},на приказска и Аа ЪУ>. разскажl'. IIри
ПОllIВИХЪ си, че когато а8Ъ ИlllЪ ра8сказвахъ, тъ чес
то п&ти ва6рав1>х& да п~ет.ж.тъ танте~ит1> си и,ли
шиы..тъ шивкит.:в си, а си вторачвах.ж. очит"I> въ
мене. Отъ първо авъ си lIIис.л1>хъ, че има н1>що
черно
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~ицето

МИ,

изваж.\ахъ

сп

кърпата,

по

паР'Iета да си ивбере отъ която иска. Тя г~eдa тавь,

утриихъ си устнит1>, поутрияхъ си 6Уllllт1>, но т+'
все ме г~едахл;.. "Момичета, ващо не п.летете, Q ме

можешь ~и да повикашь сестра си? А8Ъ

г.ледате", казвахъ азъ, като се исчервявахъ.

г~eдa ова8Ь, че ТОКУ наИ-ПОСJl1> 1I1И рече: Иване, не
тя да е тука, за да ми каже, коя басма

искахъ и

не

ще да

По~ека-.лека,

то

став.ж. като прави~о: азъ Аа

изб1>~i;е, KO~KO да вема, и още CT~'YBa ми се, че съ

прикаввамъ прикавски, а 1'1> да работЪУ>.тъ. Много
п;r.ти, кога ме кан1>хл;., азъ тр1>6ваше да се ив ВИ

женски работи, тя по ще разбира ртъ тебе";

нивамъ, че маика ми ще

неЬУ.. по-~есно можемъ

да се спазаримъ.

ТуИ сж

ме

мъмри,

че

не

съмъ

I~oraTo наи-посл'!> стан,у" АИ си ОТИАе, Аглня си
тури

кърпата Ао

устата,

като

се

пристори

че

каш

Яйцата ЗаскжrIЮi~JlИ.

ЛИ-ТЯ, IЩЯТО И1\Iaше наи-якит1> гр,у"АИ въ фаl\lИЛIШ

та ни-и каза набърже: "MO.lbY>. ти се, НаI1АО, 3t1l1l1
шапката и ЬУ>. отрия пре/'lI Аа ыi ВИАИ" . а IIосл1> на lШ
соко: ,,;\Iъчно ми е, че не знняхме кога точно щ1>хте Аа
ДОИАетt', за Аа нан раШЕI1Ъ пос1>щеНl1ето пи пО,приятно".

"О.н:,ле
за

na.1ToTo,

1"

извика Иванъ, чакаи Аа му АОТЪТРы.

fa

не го саll1Ъ

търси,

вътр'В въ тороата съ картоФитi.
отъ ТЮIЪ е

1I rH3tHaTa

И ннм1>ри

Не много

че е

наАнлечь

тенекия. Таи се нъриж като

си к.шт1>ше главата и си тур1>ше нос,у"тъ АО палто
то. Ахъ! то б.lнгоухае, са1\1О че намирисва на газъ,
но нищо, ще се отмирише".

"Ахъ 1" каза г-нъ Ста1\ЮВЪ, като се обърн,у"
КЪ1\IЪ 1\lене, .безъ малко щ1>хъ Аа забраю-.'Ь. "Р ВИ
да1llЪ ШIСlllОТО отъ брата СИ. Азъ ще му каж,у", кол
ко приятна визита

имахъ·

.

И като

се

поклони на

11з.lllзаНllе, на лицето lIЧ НИА1>хъ една УС1l1l11ша, коя
'fO ПОЮlзшtmt, че Аоста 1I1Y се е харесала см1>шката.
НО за щ!не u1>ше ШIТО УАаръ отъ ножъ въ СЪРАцето.
Ний ВСИЧКИ стояхме (што 1Jц1>пени на lI11>стата

си, с.l'!;"Ъ като изл1>зе тоИ.
о Братъ му ли," извика

Аглая, съ e,plНЪ

,vжа

сепъ I'.l;tсъ. "Окаянно :l101\III'1e, KoiI е оратъ lIl)'?"
"Не
кана,

11

примърморихъ

aIIabY>.,"

съ"рахъ

П.II1КЪТЪ

на

Н3Ъ, почти расп.ta

писмото.

"Охъ 1 :lаъ сыlъъ уп1>ренъ че 'Ти пре"лага ла
се оженишь аа него", каза Иванъ, като се върт1>ше
наОКО.I0

1'1>

:1111

и си Аържеше

на r\же.lетката

пръстит1> ПО,J,Ъ lIШШНИЦИ

СI1; "IМИ IIЪКЪ е,J,иа банкнота

аа

100 .lепа за посл1>Анята ТII ПрИI_азска", каза Аг.шя,
като се С1\I1>еше нервозно.
Т1> ,J,ОИАОХл.. и АВalIШ заАЪ гър6ЪТЪ;lll1 И гле
дах,у" отъ гор1> рам1>н'вт1> МИ и всички четехме ппс
:мото заеАНО. То не б'Бше преАложеНllе Аа се женЬУ>.
аа него, но наистина еАна банкнота-е"па "оста ХУ
бава, коя:то зараАпа СЪРАцата ни:

Почитаема tосnожuце

Стоянова,

О гъ АЪАГО преlll!:' ЮtсаlllЪ Сlllе желали j\lt се за

поанаелъ съ васъ, и тъи като е,Р1НЪ отъ насъ тр1>б
ва Аа лине

IIреаъ граАЪТЪ пп по работа, Н3Ъ

ще

остапЫi брата си Аа ила УАоволствието, което отри

чаlllЪ на сеое си, по раани прпчинн. I\aKTO сыlъъ вп

11

ПИСflЛЪ,

приятно

"а 1IJlате

Н'НЩО.

ра3ГОВО}JЪ

съ

не е lIIНОГО

lIleHe

Братъ 1I1И е толкова щнстливъ, щото

не стра,1а Нl1какъ отъ КЪillЪ тази страна.
сыll,' че

ще ВИ се панраlJИ.

СЪillЪ ви СПОllI1>н,ь.1Ъ

у Н1>рt!НЪ

Ако и ~икога

Аа

не

н1>що за него, таи lIШ е съ"руж

ИIIКЪ въ редакторството на "ДомопоДитель".
Съмъ вашь Димитр'" 1/. Стамов",
3а ilшнута време, която

се стори

1\111

като го

дина, смъртна :мж"ка ме 06вз1>. Тогава азъ почнж.хъ
да плач;n

като ,,1>те, а АГАая-съще.lява1\IЪ

прину"ена да го

каж,у,,-Аглая

стан.ж.

че сыlъъ

истерична и

ту плачеше, ту се си1>еше. И много сеАlIllIЦИ СА1>дъ
това, като си СПОllIН1>ше

да l1е

на тая

вечерь.

почнуваше

догд1> почти гласътъ не U остан1>ше.
и
Иванъ нито п.1ака, нито пъкъ се СllI1>я. Тои
Cl\X'He

само с1>АНа. на е,1ИНЪ сто лъ, прикръсто.са си крака
та, II си увиваше ужъ мустаКlIт1>, на п~-вечето ВЪ3
духът'}>, тъй като 1'1> б1>х.ж. еДВЮIIЪ наооли, 11 стоя
ше ааlllllсленъ. Най-посл1> стан.ж. и отиде въ АЮ1Ш

ВЪТЪ' ЮЦИ се да обjиис.llI случката по-,,06р1> на са"
._~ вечерь
:моЪ и не го чухме даже да примърмори непu.
.
То 61>ше първия 11, струва ми се, 11ОСJl1>дНlШ
п.ж.ть Аа ВlIДы. Ивана съвършенно

смаяиъ.

(И3Ъ

.Nouse!lold".)

~а<.'и""е, дузинатана ЯJ'щата <.'е IIродюзаедпнъ
~ Jlевъ, н азъ з:шесохъ па 'Нlчова /,ююшъ

~ шесть ц-В.ш ДУЗIllШ. lСоН 311ае защо на
j шит-В кок ШЮI C;i:o проне<.'.ш ДО ТО.lIШ3Ь въ

това студено Bpillle! А.1а IIиit не МОЖСllIЪ да
речемъ, че не сме ЩЙС.IИВII, 1,0raTo въ ц'Б.lОТО
със-Бдство, C,llIIO У нйеъ И:I1Н ЛI'jца

за

IIродань,

<.'.l-ВДЪ ката сме -В.1И почти ВСlшпit день.

НИКО.-lина ПроданО!~а егЬдн.ь не lIШОГО на
да.1ечь отъ брата си,

KOl1TO

с-Вчеше дърва,

I,'a-

то че искаше Дй му ю\же н-Бщо.

-

Много хубаво, .нико.ШНО, каза той,

се спр-Б за l\lИнута

ц'Б.

вр(ше

съ брадвата

Какво иекншь да взеlllешь за

-

RaTO

въ рж

fllЩtiта?

3наешь, н1:>l\Iа нужда да ги даВНIIJЬ за захаръта,
защото

може да се П.шти отъ Apyr О
Н'Б
що, ТЪЙ като СМС СЮIO ти, :i\lприя и нзъ.
Г.шсътъ му затр1:>пери на по<.'.l-ВДШIТ1> ду

ИИ, защото СЙllIО преди h-Вко.ШО <.'едшщи роди
теJlИт1:> имъ б-Вх.ь се ПОl\IИНЖ.1И и К,'hщйта се

Rид-Вше празна и пуста на octah.'h.lIIt-Б ТрПllШ.

-

И азъ за туН искахъ да тп ПОI'ОRорim,

поllIыlIаa Нико.1.ина, Васп.н:, за6i.l'БЖII.IЪ .Ш
си ко.ШО се е расху6авi.ш Ып рии ?

-

Но та вс-Бкога е бп.1а п:раСlllза съ [~,ьдpa

вата си коса и а.,епит'Б

<.'11 бузи. ПРIIПОl\III:IIIJЬ

.1И си, какво хубави'шо lIJOl\ШЧСlще О'Бше '1':1 JI
как.ъ ее га.1.-Бше шt татн? тон IJС1;[,ога бllРlJlе
тебе и мене,

когато с6ърl~l!аХl\lе

Н'БЩО,

по Иа

рин И1llа таюзаsи една обноска, щото даже И
тати ТЪРП'Бше погр1:>ШКИТ'Б tl. Но Ю\ЮНt рпбо
та има това съ яiщата! Над1:>mшъ се 'Ie н-Б
машь наl\l1:>рение да 11 купувашь други ШШIIТII,
Нико.шно? ПО д06р-В Д& t1 пе КУl1Jвашь, знщо
то ТЯ,

lIlай,

не

ПОС.;lушва.

-Не пскамъ да tl купувамъ такива юшити,
не, каза Нико.шна. ЧуДЫ>. се, да .ш ти е

дош""о на

JlIЩ ко.шо

често

дохожда

ДраГУ.1евъ у дома на гости и дО

Стоянъ

RO.1KO

I;ъено

стои.

Васи.1Ь ОТПУСН<У. брадвата еп.
-Какво ДУ.l\lашь, Нш,0.1IJНО? Да

.111 си е ра

бота! А IIЪКЪ азъ сыlъъ сп lIIИС.1I1.1Ъ, че Стоянъ
дохожда заради :lIIене;

.11:>тось,

I;oraTO градих

ме зида наедно, станжхме даже пО·гl.сни прия

те.1И, отъ KO.lI~OTO б-БХl\lе, когато се учпхме на
едно въ зеlll.lсд-В.1 QeCKOTO учи.1Пще. .А ти МIIС
.1ИШЬ че той дохожда.lЪ за }Iнршl.
- Тъй ('е ВИДИ, каза Нико.шна,-и та

ще СПО.1учи. Стоннъ е сериозенъ и Уlllенъ че-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

6
.10пt.I~Ъ,

тащшъ 1\IS,ЖЪ за

едно весеАО момиче

като нашата l\iприн!
- Да, отгопори

заДОl!о.нmъ
l\IO~I'Ie,

братъ и, замис.лено, но
НОШlIшта.-Стоянъ е добро

отъ

има

си

ШJШЩИ:

но

шшога

не

сжмъ за

Тя нам-Ври, даже по-вече лйца, отъ КОА
кото се Н!lд-Вваше и р-Вши да кугш още

подаръци за
н-Вщо

като

Мария
че bYi

Но

при

други

запращанието

стискаше З3 гър.lOТО и

ЗНДУIШlВаше.

. "Охъ, KO~lKO е пусто безъ мама и тате",

0'1,.11>3I1а.1Ъ да се той пг.лежда много въ ·Мария.
Да 11111 б'!ШJC дnШ.10 на ума за това, азъ оихъ

си IlIИС.il-Вше тя

си ПО~IIIС.;Ш.1Ъ че ... но той преК,У,СIIЯ, Р'hчьта
си, и сс засрами, защото НИКОАИШl го г.1еда

въ живота. Марин тръбва да е ща.ст.лива".

ше право въ

много

пъ Heьn. и се

c~J'he па г.1УПОСТИТ'n й. ОСВ1ШЪ това, той

по

пече ПРlшазва за 'шстнит..Б си работи, отъ КОА
по

мома

на

ДBaдeCtrГь и

бtше позната въ ц1>АИЯ

умно момичt3, добра кжщница и

седемъ

градъ,

като

приятна

съ

ниl3и

Да, той с добр-В стори.1Ъ; но какъ се

кои, тя в.лЪзе въ зимната стая съ ПЪ.\натз СЪ

подъ

нзе~IЪ

вечерь тои ни Ю13f1, че

четиредесеть

уврата

озърнж наоко.lO, да не би да

триисеть ",спа увратътъ.

-

Ник(мина,
години

с-Вдка, но днесь подирь п.ладн1> тя стори то
ва, което 6и очуДИАО прияте.лит-В, които се
.\юб.увахж на практичностьта й. Като се по

кото по-преди. Опззь
да.1Ъ

! "РадпаlllЪ се, че Марин и Васи.ль

ще си намhр.I:ЖТЪ другари, за да И)JЪ СlIомагс.ТЪ

O'IlIT·l,.

Той се пг.Н'ЖД!\

-

U
ы'>.

С)I-Веше, когато Мария каза. че :много свтено би

яица кошница, която С':i.OЖИ

.10

расп.laка.

по трийсеть

~leBa

и го

питаАа

:

защо не ис

ка.лъ по петдесеть. Ко.лко М>lАКО разбира тя
отъ т..Бзи работи. Не разбирамъ какво ще пра
пи тя, Кигато се отд1>.lII отъ дома, гд-Вто ьn.
ТО.lКОЗЪ

га.lIIме.

- Оь Отояна тя ~leCHO би прекара.ла.
жипота си, юша Нико.1иm), и ('танж отъ м-Вс

"Озмо да

ьn. СЪГ.1.еда н-В

внимате.лно и се

б-Вхж мама и тати

живи", си

думаше тя, "не бихъ се чувствува.ла тъи оса
мотена,

когато

другит-В се над-Вватъ З3 про

m-ВН(~ние въ животътъ СИ. Азъ си мис.л-Вхъ, че
ве обичахъ догд1>то б-Вхж живи, но сега под
СКО'Ш~lа

бихъ

отъ радость, само да

MOrLn

въ

тото сп.-Сега за парUт-h. Ра::збира се, че азъ

н-Вщо да ИIIIЪ УСАУЖЖ. Не ми е много чудно,

пе ще да

че тати се поминж, защото тои бi;ше

u кпж ,У..

какпо лрапьn., но ще

u

купhY.

басма отъ пршraтаршш п ще
напрапьn. единъ
ДЩ\ .уhТI1И юргани, с:r.що KaltTO MfiMa би го

стори.ла да б'hше живп. 'Го се зпаt', че ти ще
товн, отъ което се пуждпе, но ШШI

u КУIIIJIПЬ

MI\.\I~II 1I'!НЦIl, I,ОИТО
сама,

за

псичко

да

се

Тя

BIJAIf

пе

i\остаШJ

азъ

пъ

ИСI~аIllЪ
като

новии

,\а

че

направьn.

м.:шдожеНИI,а

Домъ.

TP'ЬГJl.Y~ за пъ К,У..ЩII,

но Васи.ль

ьn.

-

Нико,:шно, юша топ, -като

да ГОВОРИМЪ

за жененпе,

да I1lОжахъ, защото тя щеше да Т.У,ЖИ за та тя

не

споменжхъ

на

н1>

съмъ се каЯ~lЪ,

тате

и

на

мама

за

ха

ресвамъ Пенка Д-ВАО Русчева.
- Ааъ съмъ си 1\ШСАИАа това, каза

Ни

КО.1ИlIка.

Еit-добр-В, каза ВаСИАЪ, като се исчер

ВИ,-35Ъ

-

C'blJ'!>

ув-Вренъ,

-

}I

тя :ме

харесва.

Честито ти, тогава, Васи.1е.
Но, Ни ко.llIIЮ, прибави ТОИ,-а5Ъ ис-

камъ да ЗШLешь,
КО.шото

че

И

че тази

к,у..ща е то.\козь твоя,

моя.

Да, промърмори ТЛ,-ти СИ БИАЪ нс1>

кога таК'Ьпъ добъръ братъ, и ув-Врена

съмъ,

ч~ пакъ ще 6ждешь, а Пенка и азъ сме друж

ки. Тя е добра, ззъ зна1:Ж.. Отивамъ да
с1:Ж. яйца изъ по.лузитВ.

тър

... "

Тъи размиш.1яваше тя за родите.лит-В си

които н-Вжно се грижжхж за д1>цата си и наи~

ПОСА-В мис.литi>
по.ложение.

това. Ти Зflбiы-Взвашь ТЪП бързо Вl'ичко, що

то не е чудно да си заб-h.\1>ЖИАа, че азъ

-

иск<:мъ да знаштъ за ВаСИАЯ и Мария.

Горката Мария, тя тр-Вбва сама да се пригот
вя 33 свадбата, мама 1:ж. нi>ма, за да iI 1I0МОГ
не. Но дО КОАКОТО могж азъ, ще се трудlЖ да

Cl\Ie почнж.1.И

то и азъ има~IЪ

що да ти кажж. Много пжти
защото

11

-само

ьn. aaM1>cTЬn'

ПОВJII~а.

стар'ь

чеАовi>къ, но КОП би си ПОМПСАИ.ilЪ, че и мама
ще го ПОCJI.1>два тъп наскоро? При всичко то
па, азь не бихъ жеАаАа да ьn. повжрнж, даже

то
се
ти,
на

u се

оБЪРЮi>ХЖ върху немното

"НИКО.1.ина Проданона", си думаше тя, ка

си Стискаше устнит-В. "А ПЪкъ ти защо да
МИl'.лишь, че си до ТО.ilкозъ ПрИВАекатеАна
която никога не си има.1.\}, ни хубавъ цв-Втъ
.itицето си, ни коса на кждри, Нито пъкъ

знаршь да кажешь н-Вкому н.1.
',) А М
liЩО •
б
ария е

и.itа раДОс'Гьта и е весе.лието на домътъ ни отъ

какъ се е РОДИАа, и 1II0жешь.1.И да се радвашь
че тя ще е наи-честитото Момиче въ гpaДЪT~

- та и кждi> да е .I Н е, ако си християнка
както се МИСАИШь че си' 11 ега
'
,
• v
стани та сготви

една добра вечеря и БАагодари на Бога за м1>с
сото, което ти е да.лъ

-в

. Има

:много Въ.лви

кои-

то н l\Iатъ снаха като Д'hдова Русчева Пенка
ПоИТО пъдкъ - такъвъ добъръ че.лов1>къ KaT~
тояна
раГУ.1.евъ Ва зеть".
'

СЕМЕЙНо ОГНИЩЕ.

ПОАИ рь

н1шо.шо

седшщи СТОЯIlЪ

б'hше

ДОШЪ.IЪ САна вечерь у тъхъ на гости, прюiъ

7

Не, не ЩХ:., каза l\Iарпн сериv3lЮ,
моята Д.IЪЖНОСТЬ е ~lCпа. 3а п'h~о.1ко

защото

ненъ. ПОАИ рь вечерята, ВаСИJlЬ, по смигнова
нието на Нико.lИШ1, ОТИАе въ готворницатн.
Тамъ тои очакваше и самата тя Аа ГО ПОСJl1>k

цип.шнирамъ

ва, но ПОАИРЬ

роДите.шт·h

ма.ШО се явп Мария.

Не е .ш ПО-Аобръ да се

-

нопита Васи.1Ь неспокоино, -

пърнешь, lЖ.

време азъ ТР'hбва да, остан,Ь. Т.УIЩ II
та

си

азъ

u

u

~\Iария се ('М'hеше, че братъ
втреll'IИ.1Ъ очит1> въ Hel& очудено.

u си

б1>ше

И Нин:о.lИна

! 311аешъ

.Ш, азъ всичко чухъ, що си

ГОIЗорихте за мене до .iJ,рыlикаa онн день? Как
во е С~IЪШНО И зп ОКЮlmшие мо:ииче, Ни ко.lИ
на, да 1& г.lеда че.lОв·hкъ че

тъй

11.

НИКО.1ина

се

рiнпаватъ

заради

другит'h,

просто да се жертвуватъ

безъ Аа г.1едатъ,

да .ш има

нужда И.lИ не, и НИКОJlина е отъ Т03И

ВИАЪ.

ЧУАНО МИ се виАи, защо не може да разбере,
че

той

1I1И

отъ

не

е

се отнася тъи съ мене, защото се сра

неlЖ.. Но тя е за

извинение,

защото

с.1учаЙ да се запознае съ момчета, както

другитъ

-

момичета.
Нико.шна е добро 1II0~1Иче,

И3~IЪ рмора

ВаСИJlЬ нhжно, а Аа би CTaH&JlO; както С'И
го та предпо.шгаше, пакъ щ'hше да си бжде
добра

KЪ~lЪ

I:!СЪКИГО

гитъ.

РаАвамъ

ти, Мариике,

П да lI1ИСJlИ

се, че ще бжде

наАъваlllЪ

се

само за дру

щаСТJIlша,

но

...

blарин с-Вдн&. наБJlИ30 до него и му под

ръпн&. ушитъ на шега.
_ С.l.ушаЙ, Васи.1е, му Iсзза тя

Rомъ,

Стоя нъ

Не CЪ~lЪ още рt,ши.ш, но lIОДИРЬ )\И

33

Iсаж&

кое

но не ще Аа сбъркаllIЪ,

-

да

е

момче

отъ

Т'укъ,

ако

искамъ.

И си вдигн,~
очи

то

ту

u

единия,

ту

.шце съ

Васи.1Ь

за да си

кыl1ъ

Васп.1Ь и Нико.шнй

жа.l'hние
lЖ.

р,У:.ц1>т'Б

коса, като въртъше

кыl1ъ

за

ГО.l-Вlllата

u

ШI

АРУГИН.

Г.'lеА3Х&

въсхищение

прпбере

весе.'ШТ-В

на красиво

примъсено

.1егкота.

съ съ

НаЙ-пое.1'h

като Г.шва на cellIeilcTBoTO,

почн&. да

lIIЪ~IРП:

Не говори тъй,

-

кой знае да .ш би се

1I10ме.

Високом1>рно;

наllIЪРИ~lЪ

нъкоН да те

зеlliР, Мариике. Не се подигравай съ ИСТlIlIнатd.
само едно

JLице.

Охъ, КО.1КО ми се е доспа.ю, кзза сп,
като се прозяваше. Ехъ Д11бр-в. oI1eka-нощь

ще е превъсходенъ

свако, но
мома,

ОТЪ КО.1КОТО дН се оженlЖ. за подобна бнба,
които е вс1>кога въ правото, никога небърка,
нито пъкъ разбира отъ см-Бшка.

Късно неlЖ. вечерь 11 тримата СЭА1;х& по

Rраи огъня и ГOBOP1>X,~ на новит1> си ПJLано
ве, когато НI1КОJLина каза на Мария:
Ти никога не тр-Вбва да

вашь о('дмотена, l\1ИJl3 Марийке.

се

и б.шrодарlЖ.

отъ

чувству-

на

с,У:.дбата

си, че

съср-В",оточавамъ

не ПЗIIСЮЩ

НИ въ
Пенка, ни въ Стояпа, ко.лкото 06алте.11!11 п дN
С,У:.

мене Аа

ума сп

,

Тн запаJlИ св'hщьта сп и па 113.1333Пll8 m\за: "Ако е lIУЖНО да съср·hд()точ.~ 11 ззъ
УllIЪТЪ СИ като васъ, то удоБР'hваlllЪ СТОlI.ш
I!\о.\евъ" ...
Подирь ма.ШО пзкъ СИ подаде Г.1'авата
презъ вратата и казз
стоеше ПрИ

ОГЪН}f

на

сестра сп,

куппшь

гйзъ зн сваА6ата

твnит-В яица, защото азъ

ще се

тосъ, а тогава не ще има
да

която

ОШ,е

заllIИС.1ена:

Нико.шно, недъи да ПРПС~I'hташь, да .ш

-

можешь да

ми

оженlЖ.

нужда

отъ

съ

.1-В

~laмби

горlЖ.ТЪ.

шепниш

азъ по-преАпочитамъ да си умр&. стара

_

подпитах&.

наедно.

-

...

Разбира се че ТИ е каза.1а, го прес'hче
като СИ к.1атЪше Г.1авата. - Н1>коп

:МЙрИЯ,
хора

почн,~ топ

на

като 1т. ВЪСJIIIТШIIЪ, и

Jlю60ВЬ, защото че.lОВ'hкъ, когато .1ю6и, .1юби

преА~\ОЖИ той.
Васи.1Ь остан& смаянъ. Но

МИ каза,

И Васи.1Ь

нута Bpe~le прпбави:
ако

дъщеря

оженlЖ..

НИКОJlИЮl

р1>шите.шо

1IП1 приготви даровет1>, като, че ТJI самата не
обича Стаяна. Ко.lКО ще lЖ. осмиваlllЪ, когато

и с.l'hдъ

се

кестенявата

Васи.1е, какни идиоти сте стаН&JlИ, ти

-

сп,

едпи'шз

330 кого ще се ожепешь?

-

н1>КО.1КО години насамъ.

ЖИВО

охо.1НО, K~TO

-

мата.

увърявамъ те, че ще се разтs,жи
твърдъ много, каз.:\, весе.1О Иария. Азъ се
позапръхъ до вратата MaJlKO време и го чухъ
да
К1ЗВ3, че иска.1Ъ да
говори за нъщо отъ

подис

ще

На Стаяна мо

же да се ииди странно, гдъто И3JLЪЗ0хме И два

много

An

Пенка, която е врекара.ш

Магическата кутийка.

~еднъжъ е,1на ы"ада, умна " работ". се·

.1янка, само че БИJLН

ча.13

да

си

lIIa.lKO

И-ВТЪрНlIчева и оби

побъброва множко, заб-В.l1>жи.1а,

u

че въ края на пс1>кии м'hсецъ разпоскитъ
се уве.lIIчава.lIl много по-вече отъ приходит'h
и. 'Гя дош.la до уб1>ждението, нии по-оби
чаме

да

придаваме

на

ДРУГИ

себе си з.101'0, което ни

отъ

постига

КО.1кото

-

тя

на

ДОШ.lа

СЮIЕйНО ОГНИЩЕ,
ДО у()'Ьа:ДРllllето, "113!1ХЪ <'зъ,

'1(' П'hю)ii

ЗЪ.1Ъ

,,)'X~l. 'I'J)'l.()BI\ "n СII II!НlIIl1 УдОl!о.lСТШН'ТО да 1\
6'1>1'1>:\ l'а(,ОТ:1ТII.
('", 1':1,Щ МIJ('Ъ.lI. въ Г.ШВНТ!1 СII, '01 01'11IП
.11\ ;,а 11:1,\1'1;1'11 е,\IIII'(, (~Tapъ ПОСТНlIf:Ъ I~()iITO отъ
IH~'(',\e(,(~T(. ГО,\11I111 ЖIШ'};Н.\ъ ВЪ е,\IIIIЪ ПУЩIIШШЪ
If еР

IlpO"y.1'1> съ M ....цpOCТl,Ta СII 110 ц'l•.шн OI~'
p;t.I"J.: .,()Т'I(·, ..... ЩIIIIТ'l. ЩI Р:lБОТII пе ОТIIШ\ТЪ
1111 ,\oup'l" 11 етру"а~JII ('l', 'IC 111щоii З'1>.1'1> Д'уХЪ
С(> 6ъpl\:I.
mJNlа~IЪ,
IIС'II'ШО,

,\1'

"р(·,\11Н3I1те.нш
ТО'lНО

1,0.11.0'1'0
щО

СТОНIIIIII

за

I'IЩIIIIТ(I

1l0.1Гlllа~IЪ

11

УСII.1JIН

,\11

п

да

11

отъ

f:O.tl\OTO

lIре,\ВШlцаIlШI

c)lkrl\IIT1. 1\111

611ватъ

отб1>.l'}i3l1:ШЪ

II.ШЩ:lМЪ,

1,0.11\01'0

по

I1Р:lI!II~IЪ l\IS.жъ 11Ш И !13Ъ,

п.1:1ща)!С,

ВСПЧКlI'I"h

I1с1>l\ога

несб,ьДП&ТII

МИ

n

не с,ь ШШОГ:\ ТОЧНII".

IIОСТlIJШ~\ 1IОВН:\Пn.1'1> ce.1HHf:!1Ta; много 1I,ь
ти б'hше 1н. ВШlца.1Ъ въ обпко.шит1> си да
,\ържп съ се.1СЮП'Ь бабll'ПШ п1>коii отъ т1>зи
;\Ъ.1Гll

раЗГОПОрЮI,

1\0111'0

траbnТЪ,

Трll '1!1СОВ(>. Пезъ да

наii-:ма;шо,

два

11.111

Toil

113.\'hз,......\ъ 11 сс заВЪрН,У ••1Ъ IЮДИ}>Ъ минута

\1

ОТГОПОрll п1>що,

IIрРЩ' (~Ъ (>,\11:\ )11'.11':\ "обр1i затворена K)'T1Iil'
l~!\ ВЪ р,..... ц'};. "Bl'MII 1т, f:аН:1.1Ъ Toil, таЗII f:yТ" i"'l1 11 ЮШIIО'1'О

11 ,\:\ е Bpe)leTO, I>:nKBIITo 11
1,,"". ЩI1 , НОСII ln" 1Н"J;ю\ су
')'1'11111\, 11<"111>1\ IIP'I('pl. - Трll 11."",1'11 IIрезъ ;\еIШ,
'1'рll 11"',1'11 Ilpl'1I'" IIОщl .... II, ВРl'аъ <',\1111
I'I);\IIШI,
l'Щ''l'11 ,щ 11)11\Ш1. въ

IIfН')[(', о ...." :111)111I11>:\ въ х:ш(illРН, отъ Х(1)/баРJl
I,OI!lOIllHIITII, 0 ...'1> ЮНlIOIIIIII\ТI\ ВЪ оборн; oO'h·

11'1.

ЩаllllМЪ ... 11 ер, '1(' раUО'l'lП'll ... 11 що сс ОllраIIIIT1,." •
СР.\III",а'1'а 1I0('.1УIIIП.1а с'ЫI'};-Гn 111' 1I0С'1'ШIf\fi.

Ощ(' 111\ )''1'Р'};11I1IШI ,\рm. "IIТО 1I0С!l.Ш f\У'1'lliiЮ1'
1'11 11'1. НЮIIIIШП, Н:\ВllРIf.ш {'.l)'I":1Т:1 да l'р:це едно
ГЪрllР НllIIО; въ готварницата
.111 111\ ('~I1>TKI\

е.1)ТI1I11I",1> го.11;я·

Н\\

Hei1l1llT1; I1РОВIIЗIIII; въ обори
тЪ ти Вlц·h.1I\ '1(> 111' "'раВlIт1> пе се ПОСТП.1!1.10
СЪ ('.\1\)11\; въ I,ОНЮШllIIт'f.-IШконет1> не се да·
0:1.10 Jl'lеmшъ.

бll.1Ъ С)IЪ)lренъ, с.1.'Т1I
1т1'1. ИСПil;ДСНIf 11 г(,пе,\n'1'а снnб;\ени СЪ нуж

Ното. Въ кран

11:1.1:\

n.\lШШlето

,\~·ЖI.ll\,

'1(>

0.1)'1'1\'/'1\

11\\ IIC·J;KlIil )11>сецъ тя чупству'
п\\ 1,.YTllill\aTa 11 се.1Нlшата
CJl

110('1'Ш11\:\ НС lib. 113)11I)1II.1Ъ. НО ГОДII

ната се Шl)tIIН.';.l:1 11а бърже

11 времето

ПРIf

6.1 ЮI\ 1\1 Н\.lО , f:otaTo тр1i()ВП.1О "а ПО ВЪ рне СК;Ь.
ПОl\1>11110ТО I)I\(' 1\0 В 11I l' 1(\. 'Г!\ OTIIIII.1!\ прп ПОСТШI.
1'11 11 му f:;\3n.1I\: ., OT'le, "зъ '1'11 допесохъ ку.
ТIt"I\:l'1'П,

1,0111"0

('

Е"по седемнздесеть годишно момче ОТ'Ь Мон
~JJ' пе.Ш~, на име КарАЪ Боне, остаНЖАО без'Ь
~ баща' и майка и БИАО прибрано 01''& чича
1 си, l,oiiTO си иr.raАЪ вече два синп, ма.Ш:О

обllЧЬ

)lii/lIШ JJ An

l\Iоже~IЪ Нрll IН"};Юlit )I'f.сецъ да 11O.1.vЧ1ШЪ

ПО-I1С'lu

Гостоприемс'ГВО, подложено на испнтъ.

еТОРI1.1:\ то.щозп Чу,\еса у

ПОl\азаАЪ

къмъ

СКОрUПрИДОШАИЯ.

Като заб1>А-ВЖИАЪ че БИАЪ товаръ и М.1аАежп поискаАЪ позво~ение
де.1упа

съ

единъ

OT~ неЬУ.. минута нищо

и

да тръгне за Гва

ма.1ЪКЪ

tIe

товаренъ

ФaJIIll.;\ШIта престаН.еУ:..Аа да

ГО, СЪ иск.1ючение на

корабъ.

се чу.7\О аа сирачето,
МИCoilИ

вече

за не

ПО-МАадия отъ двамата

МУ братопчеди, КОЙТО иМаАЪ сърдце и обичаАЪ
да си спомня д1;тинството си.

Кар.1Ъ Воне, чрезъ доброто си 1l0в1;дение
и

икономисванието си

напреДНЖАЪ въ

търго

вията си въ ГвадеАУП!1. Подиръ тридесеть го
дини, стан;ь,\ъ твърдъ богатъ, а нЪма.1Ъ д1;ца,
по

причина

че

жена му

рано

се

помин.ЬJlа.

Той се р-ВШИАЪ да свърши Днитъ СИ въ род
ната

си

страна,

при

РОДНИНИТ'h си,

зн това

ТрЪГН;ЬАЪ за Франция и ПрИСТИГНЖJlЪВЪ Мон
пе.1ие.

Той не се изсказз.\ъ на никого. Намъре
пието l\IY бll.\О да раздЪ.JIИ богатството СИ съ
,'ВfllI1ата си братовчеди и да живъе СЪ 'ГБХЪ
I,HTO 6ратъ; но ОтЪ първо, тоя поискаJlЪ да

1'11

ОШIта и Да се увЪри

са1l1Ъ, да J1И с,ь дос

'1'Oilllll з\\ БАl\годt'llнието му.

Той се УВ'ВДОМИАЪ най-напредь за ПОJlО
се, че по-стария, _
с.l1;дъ като би.1Ъ СПОАУЧИNЬ въ търговията, си
жеПllето IIМЪ; наУЧИАЪ
-се

оттег.Нl.1Ъ и си живЪя.tЪ ВЪ СПОf\оиствие'

,

ПТорИн, напротивъ, САВДЪ като испитаАЪ много
неспо.1УЮJ, принуденъ БИАЪ да приеме една

ма.ша с.1ужбица, Която едвамъ

фа)Ш.lImта МУ.

прехранваJlа

Боне се преоб.7l-ВКЪ.\Ъ СЪ единъ вехтъ ре

дпнготъ, чистъ, но истърканъ, съ пантаJlОНИ
и дже~lеТl\а Отъ С"У"ЩИЯ ВИдЪ, съ rOJl1;l\Ia пъс
Tpfi nратовръска, съ добр1> избърсана шапка

но .1ъсната ОТЪ Носение. Въ това оБА1>I\.7I0 тоЙ
ОТПШЪ.1Ъ да ХАопа на вратата на Иванъ Боне,

по,старня си братовчедъ. Тои В.\-ВЗЪАЪ. Иванъ

не 6и.1Ъ распо
Ко тона

•1оженъ

пакъ

него день' но при ВСИЧ-

в
'
,
Сичката МУ весе.ЮСТЬ би ис1111 съ; IIС 'ГII .111 е въз)юmlЮ "n. )Ш hh ,\ад(шь
'lезн&13
.1• " когато ВИД'.Ь.7lЪ този че.7l0ВЪКЪ 1.'ъя
още sa е"lIа ГО,\ll11а"? ПостlltlЮ\ СР УС)ШХIl;Ь.1Ъ 61>
дно
об.11;ченъ. да Се ХВЪРJlЯ въ p,y,ЦЪ~1> му
1I ШЩ:I.\'Ь: I'JТlliil'ПТ:1 ll11ЩО не 1'11 е ПО)fОГIl.еУ:..'
11
да
;\1'у
мика: Братовчеде, драгия ми брато~,
.111, 110 1'11 продъ.1жавпil ,\а ШЦЗllраШНIIЬ Riliща
чеде,
какво
щаСтие, да те видьу" пакъ!
Та СII, f:n'f:TO СII IIJЩШI.1а до сега, и то е нап.
Щ1ЖllOТО 1I стига тн.
- Лудъ .1и сте, господине! казаJlЪ Ивавъ
разядосано като о б
,
т ,\ъсваJlЪ досадитеJlНИЯ си
дефода1lЪ.
посi>тите.1Ь А
.1.
зъ 1I'.Ьмамъ братовчедъ, пъкъ

сюшiIно ОГШIЩЕ,
и Дй имйХЪ тйкъвъ като тебе, ~\зъ СI'ОlЮ бllХЪ

311те

се

",aiiTe "ва .1сва ...

отрекъ,\ъ

отъ

пего.

I'\ЙI\IЮ! Не ПО3ШIВяте .111 I{йр.1Ъ Бопе,

-

които ПРf'ди тридеееть години".

ПРf'ДII тридесеть ГОДИНII .Ш, ВЪ3МОЖllO

е, йзъ

не

си

еIlОМННМЪ,

по ~Ш() този I{йр.1Ъ е

е8>щееТВ)'l1й.1Ъ, и йко вий сте този

I{йр.1Ъ, ТО

СЪ ДI1Ъ Д)'ШI, господине, ЩО жр;taсте? ПlJбър
заите, мо.НЖ ви се, и 6.жлЪте l,рЙТЪКЪ, 'IЙЮ\ТЪ ~le.

Ехъ шшво! дрйгий ИП брйтовчсi,е, въп

-

IIIНОСТЬТ\\

IЦО

ми

СЪ~~:1.шваJIIЪ

-

ехъ тог:ша!

... по II·IВШ~IЪ... пРвъз

~IOжно, 1,:1З:1.17> Ишшъ 11 като 6.1'1><'II,У,.lЪ
че"а СII 110-си.1I10,
тогава

тоН

заТРЪШII."h.1Ъ

3Й.1Ъ lН\ С.;1УГИ'Г'l.

се ОЗОВ:1.1Ъ

вратата

СIl: хубаво

че.lOlз-I.ЮI, l~oHTO IIз.1'ЬЗ~, за,'\1\
II

Дй

пе

111."

t~:1p.1a

nтварнтъ,

~шо

го аабо.1i'JlО

на у .1IIцата;

сс

IШ

"а

го lI03lI1шатъ,

ШШ

ОТlInIlО.

СЪр,щ(~то.

това.

ВЙ.1Ъ
се

еДИIIЪ

и

когото

НРИlIтеJlЬ, дн

l\1И

ЮНI

1,:11,110

се

! Ето ШII~'J>

отнесе

жите като роднина

I{~II~Bn'
си

тоН,

(jр.lюбие

)'CJly-

l~a

\1

заб'] •. l'l.ж,у,гъ

груБОСТl.,

отъ

6ратов

раЗIIДО('IIIlО

не ви

~,е.tЙhh

пнсъ? да ме

''1,11:301'a.,. Нс ..l,~ШlIте .111...

съ

меllе

РОДllина,
е

на

то.llЩВЪ

дйдете HrВKOJlKO до

JlеСIЮ да

бри съвъти,

пи! I{акъвъ прпf'МЪ

зй дй

IIШ

П01l1OГ

0-

пъкъ тр-Ьбва да о

каПl!СТВОТО ми. Го

чаквзмъ отъ брата

рко!

всичко изгу

му,

бихъ.

..

ме

извадите о'Гъ

110

ПрИСТИГН8>ХЪ

че вий

ете

То

въ

та

ви.

БJlаГОДЙРhh
нието

;

l\1НОГО

сте

сте

3J1'l,

не

избирате

да

Вий

1&

сте

ГJlУПОСТИ,

l\le-

въ РШИJlИ
йзъ

тръбва да ги

ПJlа
ГермаllСКИ\\ императоръ и домочадието му.

ми

'''рени че азъ ще вИ
,,

ув ь,
,.
роднина

Хуо:\въ

'

наиетии,\.

..

Кйто ГОВОРИJlЪ Т;'3И думи, ИI!Й~Ъ О l6.,ъ~~

КВЗJlЪ ПО.;1егиqка БРЙТОВ'Iрда СII къмЬ 1~1'~ЩН'
огава
1 у, ТН'IТ'\
врата и отъ тамъ КЪ~IЪ [ . ,
, •.
у
в оне, се СПрЪ.;1ъ 3~ l\IИНУ'П\
на прага,
ДЗРJlЪ
.

та

навеJlЪ очи и казаJlЪ съ нис'Ькъ гласъ.

Васъ

_

че

отъ II:lРЙТ'},

па

СII,

1',,1I11'!>

('110-

м'}шъ

пе

11111'1>

ще

!

~
зъ не
Братовчеде l\IОИ •• , Й

кrИ1&

01'Ъ

съмъ въ кранна нужда ... не,iJН:НЖ, да

w1И и~амъ пари дз объдвамъ днесь. Ако ~I()же·
ше да ми заемете петъ

Jlel3a,

вии

ще ~1И эзна

КЙ.lЪ:

Кар.;1р,

да

сп

казу

ХВЪР.1И.1Ъ

прътз

~

.1.
б жД'ьте

докаж& че Jlъжите.

11111'1>

11111'0

се

жеJlйние господине,не могж ви ПО~lОгшn: I1ИИ сте
,
.L . '
иоо се хвп.lIlТе, че
за мене страненъ чеJlОВ'ьКЬ. а"
сте ми роднина,

ще

ва името. ЩОI\1Ъ се
покаЗЗ.1Ъ,
СТОЯllЪ

твърдъ сгодно; но
всичкото

IlJ1ТО (."rщ

нужда

щамъ. Това би БИJlО
при

и

"a~l'},

Iша'lе ГО 110ерЪщ.
нж.ш! ТЮIЪ н'ыll.;10o

оправЫia

а

IH~

ще

Гваде

311

ТоН О"l'III11Р.1'1> У
Стощюl.IИ,
I{o.lКu

прйвите ми чееть

като

утр'},

OCTI1Н1E.

кйраJlИ рйботата си
и

рuдни

.1УШ\

pit

предпочита

Jlюбевни.

си.

тр.ЬГII.у,

вамъ отъ добрина

ай

опитах'Ь

ЩIЪ I1ри.шча на бра

вамъ. ВСИЧКО очйк

ви

бъ

1IIIТЪ сп! Ако Ото

ПОJlOжеяиеи се рйд

та

е

добр-Ь СТОРllХЪ,гдъ

въ

Францин, нйучихъ
се

коЙто

дснъ .. ! Азъ! ко.ШО

l,ато

ми.'шif

ми

братовчеде!

ПОВИКЗJlЪ

ЦЪ.;1ата си Ф3МИ.llШ

РfЦОСТЬТ3

:llY,

да

на

му, «зто ви

ПОCJIъ

сподоБ.llп.тъ

0.1ЪДЪ исзкаЗl1зниетона взаимна въжно<:ть,

КаР.1Ъ Ноне ПР04Ъ.1жава.\ъ онитванието си, кз
аа.1Ъ че се намира нъ Rрайна бi>ДIIОСТЬ, при
нудеll'Ь би.IЪ дн си 'l'Ърси робота, за да се
прехравла,

а

не

знае

какво да

прави за

да си

юшt.ри работа.
Отолнъ М'у стиска.;1Ъ ржцi>т-Ь, като БЪ.l-Бгъ
на наiI·живъ инт~ресъ.

- И тъН, драгий ми братовчеде, с.nдба
та е Ои.ш 110-незш.1Остипа спр-Бмо тебе. Азъ не
2

съмъ To.н~OBa 6-hденъ. та да не мог;ь

ж'n на единъ
НЮl'hрЫi

'1'11

принте.1Ь.

едно

преХРЙIIШ\lIIЪ.

~liJCTO

Ще
като

ус·ч

A.I

се потру ДЫi да
моето, за да се

дОГАВТО го намi>римъ. ти ще спо

Д'h.шшъ lIйШi\та проста храна. Нии C)le ма.шо
на Т'ЬСНО въ К,у>'щи, но ще СР- посъ6ере)IЪ и
ще 1'11 сторимъ m-hСТО. Ах'Ь! СМИС.шхъ се, про
ДЪ.1ЖII.\Ъ прекрасния Стоя нъ, като се заnтеКЪ.1Ъ
КЪ)IЪ

Сlчнша,

ПЪЗ:\IОЖIЮ

е, че имашь нужда отъ

па pil: позво.Ш ми да ти заем.У>. тази 1\Ia.ша сум

l'tlll,

конто

ще

ми

повърнешь,

когато

имашь.

СЪЖi\.1i>ва)IЪ, че нi>мамъ но-вече да ти дамъ!
'l'ой )J'y пода.lЪ здатната монета, която БИJlЪ
1I3ШIДИ.1Ъ Ш~Ъ чекмеджето и БИ.lа ПОCJIi>дннта )JY.
О'J1IТ'ь на Кар.1Ъ Боне се при.шнаJlИ съ С'ЫIЗИ.
'Гой прие.1Ъ з.щтната J\JOHeTa отъ Стояна и,
като ыi 113ДIJГН,nJlЪ до устнит1> си, ц~.lУН,У:.JlЪ
Ыi. "Ахъ!
извuка.1Ъ тои съ хъ.lцание, "ааъ
ще ыi ПЙЗЫi, догд1>то СЪ:\lЪ живъ, тя е дока
31\те.1СТВО, че имашь добро сърдце. Приятедю
Motj, бритовчеде, брате мои... Азъ не съмъ
6Ьденъ. азъ съмъ lI1И.l.шонеръj ДОШЪJlЪ съмъ
да СI1fчВ.1Ыi богатството си съ тебе; твоит1>
чада ще С.У:. 1\1011 ... Прости ме, гдiпо опитзхъ

...
!\Or,ITO Иванъ

сърдцето ти

се

Н3УЧII.tъ

за С.lучката,

И;\шератора

въ раеходкати

3акускатз почва
дъца,

осв1>нъ

па

единъ

е

ОКО.10

самия

часъ вреые.

кесарь,

IЩИТО

И

закуската

На('тоюция

е ЮIН.IЪ

u д'.Бте

е

Императрицата прие;\Jа гости отъ три

до пtJТЬ И ВЪ туи вреые
нит-В. По н1>кога има

рнзг.lеждн и за б1""

ок()Ло

петдесеть

поканени на об1>дъ, които почва
трае

цзрь

шесть мmlчета

едно 110ДllРЪ др) го. НаИ-пос.l-hднето
J\lОМ'иче

единъ

часъ

на

ДУШИ

шесть И

вррме.

При вс1>ка ЧИНИЯ има

по

една

печатана

ПРОГР:Нllна на н'.БlI1СКИИ, въ която се днватъ име
нати на гозбит'ь, които с,у, чпсто нi>мски
сжщо

и

по

сдна

напечатена

тъй

;

программа

отъ

двадесеть и четирит-В пиеси, които ще се сви·

РlЖтъ. По единъ
всi>ка подробность

c.lyra ('.lУЖИ на ,",B-h .шца, и
въ yCJlyraTH се добрi, П3

блюдава отъ самата Императрица.
Въ д'ьтскатз стан тя носи една 6+,.ш въл
нена роба, ПРИl1зсана съ го.l-В;\!а присти.ша.

u

Вкуса
въ 06.,1>клото е за св1>т.1ИТ-В и .1ЪСhа
вит1> материи. Ранното 11 въспитание 611.10 мно

моди, ~и за литература.

си, но

Подирь

Имперз:гора и и.;\шератрицата игрзжтъ съ 11.1>цзта си

~ЮСТII, <:111 да се

6ратов'н"Да

еи.

IЗсичкит1>

11

наи J\ш.1КОТО, ПРИС'hТСТВУВflТЪ,

го просто,

сдоБР1l съ

часа

то безъ много цереИОПНИIJ.

той се побо.l'}ЦЪ, 110 не отъ Р1\скаяние, а vтъ
ядъ 11 нрость; 'ГОЙ употр-В6и.lЪ всиqкит-в ни
1Iе

му съ кола, IIJ1И се

расхожда п1>шкомъ съ <,т-В отъ МО)Jчетата

МйI~аръ

че разбира

Френский

lJ

ан

г.шИскиИ, тя не се грижи ни ::а чуждестранни

До

оженвани ето си,

ти не ОИJlа че.,а ни една ноие.lJlа. Ти се при

СПО.1 У'ш.l.Ъ.

Изъ чнтан. на Деltte1ш и Леврие.

държа о единъ старъ

свои

обичаи ,Да

пише

110 H1JKO.1KO реда bc-ВкиIr день въ единъ диев

~ерщ\tlската И)шератрица става ('утрина въ

e:fпеть часа и похапва съ Императора въ
~ осемъ. На .деветь тя е въ д-Втската СТ3Я и

! нзг~ежда 06~ачанието на бебето, нарежда
гувернантката

расходкит1>

на

не

съ ДР'уги'г1> СИ скъпоц1>нни

тя скрипа

вижда,

и

на крзя на

нi>ща и почва другъ. СпаJlннта и с1>дн.1НЯТИ U

Германската Императрица.

съ

н; къ, които никои
годината

д-Вцата

и

с,n

гарнирани

съ

('инио.

Ти има доста го.,1>мо КО.1Ичество пари за

чзстнит1> си риано('КИ,
които дава Шt своит'ь

но

Jl

пакъ ПОДНРЪЦИТ'h,

ИмпераТОрСКlJтi, мно"

ГО'1ИС.lенни РО4НИНИ на рожденнит-h имъ праз"

ници, ги изработва ти съ ржц1>тъ СИ.

вс1>кога кзава съ какви Др1>хи да се оБJl'ЬКЖТЪ

u

м.нцит-В князопе. Едничката
раскошность се
СЪСТОИ въ дре-хит-В на д1>цата 11, които, съ
МU.IКИ н1>кои lIСк.tЮ'lения, СЖ ошити отъ н1>м
ски lШШ3ЧЮl

11ОДЪ нейния надзоръ.

Въ десеть

часа Императрицата прие:\Ia домоуправите.шата

33 лрограМloIата на ззкуска
та и об-Вда, като nct.Kora 11O:\I1JCTB3 едно И.НI
дп'ь отъ 0611'11111'1'1> 1>стиета на м,У:.жа си.
си

If се UОl'рЮlша

Н-hко.що минути .nс-Вкз С'у'1'РI1lЩ тя ижди
ВЯШ\ въ стан та, гдiпо CTOЫiTЪ принерl{И'1'1>,
пито

е,\IIlIЪ

чнршавъ,

IЦИ

UIJШКИрЪ

:ia

и

избър

33 праНl1е 6езъ нейно по
8ВО.lеПllе. На сдинадесеть ча"а '1'11 придружава
снание пе се дара

Луиза, Пруската Царица.
}1зъ КНИГАТА ~JlроqУТитi; :>j{ЕНИ· НА
FAPA

fJ
~И~О2I не !lOже да

J<.

ро.лТОНЪ.

четg живота на стариа гер

мансюш И~lIе[Jаторъ, Вилхелмъ 1, 6езъ да заО'hлt
;ки че ЛЮоовъта му за хубавата !IY млада майка

освtтллва BctKa страница.

етоллъ 11 е

НJIКОИ IЮЙТО е

t.

,II

I.Oга

р дъ писалищната МУ масса въ Бер.шнеКIIЛ

паЛilТЪ, не може да забрави J:расивото лице, което

СЕМЕIШО ОГНИЩЕ.
вс1н,ога ВИС'вше
тя

при

пре;::;ь пего или, .1'ПтЬ,

страната

ыу,

]П!ЛИ

НЙ

него,

СIlI!итt

защото

IlBt-

тя

ги

,,1\ой тп кава че ще уире татп тп"?

десеть j'ОДШI[JIa

се

1,01'aro
възрасть

lуиза е погре6еll:t:

причпстилъ

на осешш

въ llIар.'Jотеllбургъ,

"ВС'нкога

гд1>то

ще пмю;ъ въ умътъ

си доброд'!;те:JIIтt

на послtднята царица,

ДО ГД'вто ЖПВ'!нж,

ыаИf:а мп ще ж[ш'!Jе

"Леля ми :каза,
си, защото

грждптt

че той страда отъ БОЛЕа въ
трtбва да ТIIЧ=L 6ЪрЖtJ за да

съ l\oHeTt,
Bpblle".

вървп заедно

Bte

ЮIОI'О

]Iаика МП,

въ сърдцето

попита·

ла Лупва.

обпчала.

Той казалъ,

11

п отъ туй той не ще жп

"Бждп спо:койна, баща ти не ще да

pIpe,

зг.

щото ще обадЫ\ ва това на баба, и тл ще му даде

MtCTO".

]I!I въ е.1адю[ люБРЗI!П и прпзнате.1JНИ въспозшнанпя".

друго

Топ удържа думата си, п за пu-вече отъ пол,_,впнъ
ТОЛ'вти (J Луива е БИ:[(1 пдеа:IЪТЪ и ПДОЛЪТЪ па Tep~la

:Когато се свечерило, Луиза, раСП:Ja:кана, RaBaла на баба сп, че не ще вече никаh'Ъ да и е прп

НЮI. Луива Августа ВплхеЛИlша АмаЛШJ се е РОДИ:Jа

нтно да отпшt на расходъ съ :кола, тъй

въ Хановеръ. 10 ии Марта, 1776 година. Баща 11
бllЛЪ 1\нязь Карлъ, по-сетнt Велш:ъ-Дукъ на. Ые

I'IIТt,

:кленбургъ-Стрелицъ,
братъ па I\арлота,
жената
ва Георrп 111, Англиишшл Ilарь. Маика й 1\нягинл
Фредерш:а 1\аролпна Лупза отъ Хессъ-Дармщадъ.
1\огато Лупва била на шесть иtсец:t, фЮIИЛИЛ
та i\ се пре3I'встnла оть простата :кжща, гдtто сс е

пуснжла този старъ варварс:кий

родила

та, въ

:когато баща
нералъ надъ
ливото

ПОСР'!щь

и сrапцпт1;

двадесеть

уврата

Кiшгинл

на

на

Херренхаузенъ,

пзворитt,

прочутата

дърпесата,

градпна отъ сто

зеЩI.

Фредерпка,

1782 година,
OCTaBIJ:ra шесть
:Iy. Лупза бпла
дини, като

замы:ъ

бплъ назва ченъ за уиравитель-ге
Хановеръ. Ту:къ та преминжла щаст

си дtтинство

HBtTHTa
И

стария

11

иапката,

уирtла RЪ Май

:като се родило десетото и дt1'е, п
д1ща

отъ

дванадесеть

ва шесть

ус'Вщплъ,

години.

че

Д'Вцата се нуждпЫ\тъ

:майка, 1\нязь Карлъ ее оженилъ за Карлота,
па жена ]\у,

:мtсеца,

която

р!рtла

ПОДllРЪ

четпренадесеть

наскърбенъ

отъ

си загуба,

си

видъ

r,e

е безопасно

п сторила;

една Швеицар:ка,

ryBepHaHTRaTa,

гледала

бжджщата

Гер~шнска

игравало

въ

11

Дtтето се шtслаждавало да пос'Вщава бtднитt
болнитt въ околностьта на палатътъ. На Д'fщата

C.JYI'I1Tt

играш\тъ

отъ

начала.

царската

кжща се позволявало

съ ~1алкпт1> КШIГШШ.

настанжло буря п гры!отевпца.
търчали

за дtцата

си,

само

да

Еди нъ день ШIезаIIНО

Всич:китt ыайкп за
за

едно

~Iалко

моми

ченце не дошълъ никой, защото нtмало маЙI:а. 1\0гато Лупза видtла, че ппкой не дошълъ за дtтето,

казала:" "Мирно стоп, мила Анно; не се страхувай
отъ

ГЪр]lежътъ,

нашия любезенъ

свtl'канпето

СпаСIJтель

ващото не сп сама,

авъ

гр адътъ

,

и

ЮIOг()

мисляла

малкото

че ще

мо!шче,

тъй

тя

на

съ

BtBaH3Ta

кърпа на Бнягинлта.

Баба и

Когато Луиза се върнжла, Княгинята Георгина

i\ :казала: "Гдt си била, чадо Moe~"
"Охъ, бабо", казала та, "Азъ бъхъ прп едно
болно дtте, .което

HtMa

ъшй:ка, }JI!ТО ПЪh'Ъ баба :като

тебе, и което отдавна би умръло, ако не

бtхъ

Не щrшь ли да }lе ПрОСТИIIIЬ,

за

пе СЫIЪ ш казала до сега за посtщенията

го

AtTO

си?"

"Ти знаешь, чедо, та:ш бол~с1'Ь можеше }IHOrO
ме да праВШIЪ ~

"Авъ 6ъхъ

отъ насъ, и тогава :ка:кво щtх

Охъ,

:колко

щtхме

да

Сh'Ърбимъ

отговорила Луива,

yBtpeHa" ,

"че

не ще да прихванж болtстьта, защото добрия Богъ
видt, че авъ струвахъ добро".

и

на

христпанскп

въ

си отишла незабtлtЖllа.

г-ца Желие от

царица съ мждрссть

на

ырилаa Луиза че сtди на леглото отъ ь'Ъмъ :кра:ка
та, да чете на Анна, до като болното дъте се за

ва тебе!"

съ

да

и

но за голtмо нейно очудвание,

могла да се грпжп.

благородна жена, П

появила,

вече да посtти

лесно да те отнеме

била

тогава баба
обичай.

Ы\ оставила п Княгинята Георгпна

далъ СП остапката отъ управлението въ 1786 го
дина п отшпълъ въ Даршцадъ, гдtто баба ШIЪ Кня
гИlШ Георгина Вилхелшrна отъ Хессъ-Дарыщадъ,
T~I

Отъ

слу

щ1;ли

дъца I1вмрtли. Анна се разболtла. Баба i1 запо
вtдала на единъ докторъ да IЖ. гледа n да праща
извtстшr въ палатътъ. Най-послъ, :когато TptcKaTa

посtщавала.

двоината

ОТ1> това.

Бато

заедно,

Наскоро сл1иъ това червената тptcRa, въ най
ЛОШIIЯ

отъ

сестра

и оставила едно момче.

ДУRЪТЪ,

се vазБО:I'ВЫ\1Ъ

годпнп надо

Подиръ дв1! го

копто тпчалп съ :каруцата

и

дъждътъ,

ГII праща;

защото

и не тжжп,

сы!ъ съ тебе, п баща ти

скоро ще доиде да те ввеме".
"Но", казало д1>тето,
"кой
JleHe, когато умре тати"?

ще се грижп за

Луиза давала помощь всъкога на тtзи,
имали нужда. Когато била Шt

ТРllнадесеть

които

години,

тл срtщнжла една бtдна вдовица въ селото, БОЯТО

иросила за глаДПIIТЪ си д1>ца. Тя
цата

всичко

що

шшла,

п

тогава

дала на
зае,ш

щовп

пари

отъ

единъ старъ слуга за да и направи други подаръци.
Баба

11

Ы\ МЫlрала за гдtто задлъжнtва,

II ка

зала на слугата, че не трtбва да заема пари на
дtТf:JТО, но тя дала на Лупва по-вече пар11 за хар
чени е, като il обяснила, че сюш тр'Мва да сп ис
ПJ:аТIf дългътъ. Тозп обичай на давание продължа
валъ презъ цtлпя й ЖI!ВОТЪ, и Луиза BctRora пu
преzпочитала да иждпви тия пари за другитt, отъ
к(},п:ото

за себе си.

Господинъ

l\Iидеалисъ,

редакторътъ

на

едно

~........

_ _1;;...2

""""'""'"_ _с_·Е~л=Е_й~НО О:..:::Г.;;Н~I1:;;Щ::,;Е:,:..:J,-=-=======",""=","=-~~===

псриодическо сппсание прсдаIШЛЪ уроци на Луиза n
ссстра 11. Топ НС билъ СПО.1УЧЛIШЪ въ пре;I;прпа·
тпето

дtцата за61>лtзал\\ че UI[ЛЪ смуте пъ. Едшъ

1[

день Луиза

поднссла еДIIНЪ златенъ чъстъ,

1'aTo

"Страхуваме сс, че имате нужда отъ парIl,

!:Mtl:ra:

по жа.:шо
сме

)Iy

сп

пп с, че !['!Ш[l.)[е

говорили

п

се

за да ТlI

съгласпх)[е

да

да НрПЮlешь туй златно уRpашеlШС,
СI,ЖНОТО

даде)IЪ:
ТlI

се

Еоето

ний

с

най·

611.10

стража, нажпт!;,

кздпфе,

хуссарвт'!;

венн (!Ледн.
Въ

I:а'jедра.lинта

се

велпчествеНIJО.

църква
па

:шди

нацпята

мерь

черно

фе,

коро

хиляди

СП031tllЪ

сп

СIlНЫ'Ъ

тевата

се

Фредерика,

често

ра3С1'азвала

то С ЬГ.lедала, !,аза:rа

:

Охъ, чудно ми е, да

RОрОНЛ

ли можемъ да си пс
Jlуиза, Пруската Царица.

Ахенъ п

караме вода съ I:ЛИ

!Iалото.

Иска ми

се

да се опита:м:ъ" Тя се

държавни

I:о.:rеСIIIЩИ,

теГлеНII

съ ПО шестъ конл.

дессть

ДВ'!> ГОДIIНИ, выltднжл.ъъ на богато уч а 

На де сеть ча.са, Леополдъ, на възрасть четири

сеllШI сп 1:0IlЬ, ЧРПурНата му мантия блtстtла оп

дшt)I3l1Тn и бпссри п съ австрпйската1\орона на глава

CII

сестра

нец'Ьтъ задъ кжщата

Нюре)\бурl'Ъ,
сзужа
ЩlIтt 1'11 НОСЛ.'!]I въ

та

,

пжргава

ШIЪ, който ЛУИЗ:t Шt

си, ОIl::lИ до

II

неината

прпказската за кладе

ПО::lага,ш };"l'.Бтва юше

01'1

Г.жа

u

П

чатано съ ЗJ.аТШI бу.к

весени

па Ге

)шllка.

отъ веселата кнпгиня

..

paTOpn'l't прн

ПрllсеД"k.щ

Гете била ВЪСХlIтена

ШIТ'В I:юIыlII,' саб.щ
т'" ШL Iiарла lЗе.ll11;ИИ,
n Бпаше':lIIето, напе

сваНllето

1'OPO-

та въ Доиътъ

На Лсо

което

като

отъ

Луиза

сI "т!оц·ыl

върхъ

части,

днитt на коронаЦШI:

Ц·!:.lЪ Фраш:фортъ
бн.ТЪ нотресенъ отъ

вп,

ПОf;JJI!вка
IIзведнъжь

нацията.

I:ОРОШЩПJlта

11.

11 златно кади

ЕОJlТО

взе.1Ъ 11 раздt:шлъ На

па ;lсополда.

ПО.ца

)!QСТ'Ь,

съ червено,

нарОАЪТЪ

НРIlСЖТСТПУ

IЮРОП<ЩШIТn

ЩШЖЛII

е;щнъ

постланъ

нацията на Леопо.1Да,

1.,

палатъ,

прозъ

Н, СIIlIЪТЪ на 3JаРШI
ТереЗIJЛ, и ДРУI'ОТО

па ФраlllЩ

ПJшеllато

но ОТIJедеllЪ ВЪ Рай

-едното .когато оила

на

1'OPO-

рътъ uплъ тържестен

на четиринадесеть го

пз.:rа

хи-

"Боже Шl3П ИШlера

]:упза лаправпла
дв'!> прпятни посtще
нил на ФраНJ:фортъ

ГОДПllа,

п

llUрОДЪ ВШ:Н.1Ъ:

тора". Подиръ

пверситетъ.

па IIIl'СТШ1десетат,(

Причас

Hpe~To.1Ъ;

отвыIъ I:алuани 611Я:Ш, тОПове се ХВЪр.шли

y)Iru-

въ 'ГЮUПНl'енсюш ун

BIIAI[

uплъ ПО)lа

юmераторсюш

фреllс.ката ,:штература

да

царьтъ

3IНС.1О, прпе:'II> Святото

ВЪСf:аЧIJ.:IЪ

под

наиtтнжтп връхъ чер

профессоръ по

ДIllIII.

Цар

редове отъ князопе II 6.111.1'0-

i1lJ'IШlщето

запъ съ свящеНIlОТО
II

шатъ,

дъ.ТГIlГП

рОДIlП, ПР,IВlIЛО

красиво поогато.

оU.IечеШI въ черно 1I же.1ТО

пъ чернн r;аДllфенп ТУНIIIЩ

H.1aTeHII съ сърлеllЪ

тне,

Hoдapы.ътъ нс 6плъ приетъ. У'JПтелыъ впД'tлъ

дина,

cI,ara

МОЛШIЪ

11'1:Щ0, !юето шщ)!е".

по псселп Д/Ш 11
Р'l:лъ на 1843

Ц'Ь.:IОТО шеl:ТВllе

I

ОТllшtлъ :за Rатедралната църква подъ червено 1\11..

дифс. носеllО надъ г;шв<tТа му 01"Ь дванадеС81Ъ фраНR
фl\РТСКП сенатори, ·!юиrо tзди.:ш около Пмператорътъ.

lIредь него ноСили Еороната на сърмена въз

г.:rавшща, СI:ИПТЪрЪ'l"Ь, шарфъ'l"Ь п 1'o)1'"I>:мaTa сабя на Св
Мапрпцпil.
.

Опитала и Сполучила

1\~TO ~'IУДllЛа почетната ГОl:пожа, RОЯТО ГИ придр :
ж,шалн., но г·жа Гете Rаза.1а:
у

,nПО·предпочитахъ да )Ie оБВIJНЯТЪ мене

1\О21.кото Д

.

,

отъ

а имъ развал. невинното наслаждение което

не би имъ се ПО3ВОЛIJ.10 другадt: въ молта' кж
илади'l't ~[()миqета много IIМЪ се УС 1Т ади
ща
дадената
св06 ода.

:когато

си Отивахж

'L

...!'.

гь ми :казахж. че нико

га пе ще заорав~тъ, I';ОЛко весели С" б
Л
щ. или у
• еополдъ не царувалъ дълго време С

Дома"

.

Мария Антоанета прекарвала ужаситt ~a :c:~~:
та революцил, n моляла брата си да помогн; n из:

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
бави фаШIЛпята
яри

Тои се страхува.1Ъ

ll.

сполучливnт13

революциониеТII,

да

не

раз

да не би да

tl

пръстенитt.

lIO-ЕЪСНО годеНlIцитt съ 6a6et ШIЪ 6п:ш
ИОЮlllенп да ВПДI,\\тъ l\lаUiIСКИЛ лагеръ.

повреди съ това. Тои с!:: п"стараJЪ да ПрПШ!рII наро
да. Когато положението станлш() отчаано, тuй н Фреде

13

Гете, тогава

на

четпре,J.есеть

рихъ Вилхею!ъ 1I направнлп съюзъ по)!ежду сн нро
'l'ивъ Французитt. Леополдъ uтпраВIfЛЪ едно ПlIС~1O

ВI!Д'tлъ царьтъ 11 гоститt nlY. Toit
вечерь ШIaше за насъ, но особно
.крас[!Во зр'k'IПще, "МакленБУРУСЮIТ'!:

до ФраНЦУЗСЕОТО

обtдвали

правите.'IСТВО,

.което го Р~Щ'l.раЖI!

ло по-вече. Тогава на 20-Пll Аирилъ
бяви воина на Австрня и Ilрусспл.

год. о

1792

Леополдъ умр13лъ внезапно, е,J:ПНЪ ~Itсецъ пре
ДИ да

почне

възрасть

толътъ.
вува

вопната, и Франдъ

двадесеть

и петь години,

Луиза иаЕЪ впдtла

друга

11,

СП!iЪ

се I\аЧИЛЪ

яу. ва
на прес

Фраш:фуртъ да тържест

сериозно.

зtли Ыаl1НЦЪ потивали

RЫIЪ

IШЯГIIIШ Георгипа съ внуцит13

Французпт13

Фраll1\ФУ-РТЪ.
сн,

Лупза

Тогава

п Фреде

наи-старата

сестра на Луиза се бп

ла ОП"'ТП.'Iа за ДУI\ЪТ'L. ХубаПIIт'l;
БИ:Ш

lIа

КНЯГШlЯта,

но

~!'ПСТНОСТП

ВСИЧЮI

би;ш

се нра

загрижени

з,L

воИнатn.
И енергпчния

държавенъ

течението на поината.
ДекемврпИ:

2,

мжжъ,

отъ ,];'I;рЗОСТllIIЯ

Щаинъ,

обърпжли

Взt.ш наЗ:lДЬ ФраI:ПфJP1Ъ,

че;:rовtкъ

нш;ога

че

Впечатлението,

не ще се п"личп

Френската

Княгинята Георгпна

се осмkrпла да се пърне

въ Дар:мщадъ, Еато се поспр13Л<L въ ФраНI:фУРТЪ да

царьтъ,

които

оплъ nнукъ на ~IЖ;КЪТЪ

отишла с.ъ Луиза и Фредерlша

1\.

Та

л била ПOl:апепа да

об13два съ царьтъ и синоветt му, Фредерикъ

Впл

хеШIЪ и ЛУДОВИКЪ.
Луиза

иша на ceдe~lНaдeceTЪ

рени, естествеНIIП обиосю!

II

годи нп,

СЪ отво

~шого грациозна.

Фре

дерихъ ВплхеШIЪ, коронния IШЯЗЬ, бплъ на двадесетъ

и три ГОДIIНИ, впсоь"ъ И съра~ИI1;ренъ. Лицето ~IY смис
ленно и даже сериозно, добр-J. nЪСПlIтапъ 11 съ до6ъръ
характеръ. Тои 06икн",:rъ Луиза ЩО~IЪ ы\. видtлъ.

Той казалъ па влаДlшата Еилеръ, година сл13дъ
сиъртьта п: "азъ ус13тихъ щомъ ы\. видtхъ: тя трЪб.
ва да е или някоя друга на земята - туП llзра
zение е н13кждt въ Illилера, забраВI!ЛЪ СЫIЪ .кждt,
то точно описва чувствуванпето мп, ЕО ето усtТIIХЪ
БЪ сърдцето сп на минутата".

Владиката Еилертъ НЮlери,:ъ изрtченпето по-

"HeBtcTaTa

на Мессия".

Тазь любовь не се е изм13нила, но е осташ;;ш,
едно

EOltTO

отъ хубави'сt н13ща въ lIсторпята,

още поддържатъ

BtpaTa

ни въ челов13чеСЕОТО

есте·

ство.

Брать му ЛУДОВI!RЪ сжщо тъп стапжлъ привър
.за нъ на ФредерИЕа

и двопния годежъ се отпразну

валъ едпнъ м13сецъ llO-llОСЛ13 въ ДаРJlщадъ;

присжтствувалъ

и съ рж.ц13тt

си шlъ

царьтъ

разм13пилъ

надолу и иагорt

двtтt

Войната се продължавала
СПОЛУКП.

на вопната
КIIЯI'ИНl!

с'"

ЕО ето мп на

отъ рIЪТЪ

лп".

съ ПЗ~Iiшчивпт'в

реВО.1ЮЦИЯ

си

сл13дваше

сп

рабо

тата. Лудовш\Ъ ХУ! 6'tще ЗI>ГПНЖЛЪ на ешафотътъ
подъ гилотината, Ян. 21, 1793 год. шумътъ на ба
рабаНlIтt заД,)'НIIIЛЪ посл13дш!тt ~IY дрш: "Невп
IIенъ СЫIЪ отъ престжплеНIIята, съ };оито 31е товарл
те; прощавамъ па тtзи, копто сж прпчюшт13 на С~IЪРТЬ
прол13ете,

да

не се

сжрдце желаЫ\."

ШJI!сква

Еръвьта, I;ОЛТО ще

отъ

Францпл;

отъ

...

Марин Антоанета бпла посtчена па ГП.l0ТIIпа
16 ОКТ, 1793, на

та, осемь м13сеца иосл13 това, на
тридесеть

Двt

нупатъ.

RaTO

впдtшrе.

ВПСОI\ОIIостuпени

Въ БЪРl\отията

6п сп помпслилъ

Еато пебесно

и слtдъ то

Азъ СТОЛ хъ въ палатката сп

безъ шшщшо ст13спеппе.

на

rд13To ПРУССЮIЯ Ералъ сп ПРШlесыъ,

главнля щта6ъ и дв13тt воi1СIШ се оттеглпли J а зп

елt въ

загерьтъ.

гоДпни,

писплъ: "Над
:Ja ыене, едно
ЮIПГИIlII б'вхж

царьтъ

та~ш: МОЛЫ\. се на Бога, щото

Прусrш и АвеТрШI, насърдчени

ВИДИ

ВIIсочество

II тъй можахъ Hai1- добрt да ВПДIЖ
T13 лпчностп, копто се расхождах",

прев

рШШ се оттеглила въ ХалдбургхаузеllЪ въ Турппгип,

гдtто Карлuта.

ва иосtтихж

правих""

I\ОРОНЩИН.

Вопната се почн",

съ негово

и петь

Н.,

деветь

ГОДIIНИ

пзнуры(ъ

СКЛЮЧIIЛЪ

22

л

годишна възрасть.

по-кжсно,

отъ

Фридерпхъ

ВИ.lXе:ИI1,

вопната, а страната

Пt;тощеllа.

Валския мпръ

Яниаршr,

1705

съ

Френс.ката репу6.1111:а,

год.

Свадбата на Коронния князь съ Луиза БП:I<L 111iредена за ВЖДIIШI вечерь на 1793 год. М:I3;~ОЖ~Н
цп Т'В , Фредерихъ

В[JЛхел~]ъ и Лудовш:ъ

ча.кП.lII въ

Потсдам'!> прпстлганпето на ЕНЯГШШтt. Една I,аШI.1
Езда

ШШIIIЩП

ОТШШIa да rи

поср-/;щпе, а ГP3;~ЪTЪ

билъ пъленъ съ народъ отъ всичкитt СЪСЛОllJШ,

06-

л'вченъ пъ праЗДIШЧIIП дрtхи.
Месарпт13

носили кафеянп

l\афтанп съ ?.1аТПП

ширI!ТИ ПО РЖЕаIlИТ13, червени елецп, везани съ сър
ма п шапкн съ червени пера. Сл13дъ години Луиза
ШIЪ дала ново знюrе за спомtнъ на този день, ко

I'3TO

това, което 1!ОСШШ

тогава,

било овехтtло.

Подпрь два ДНИ влtзли тържественно

въ Бер

линъ. Шесть царски секретари на чело H~ четири
десеть пощаЛIIона

водили шествието.

еснафит'в, l\орпорациит13,

Тогава

пд1;л.

търгопцптt, I'раЖ;I,анитt
На царСl\3.та колес

Ц'lшия ШiРОДЪ се напредваря:'lЪ.

ница осемь коне бпле ВП~13гнжти, шесть на тази,
въ която били КШIПIlшта съ почетната си даJЩ.
:КЖД'k II.'ШДН'В, Де.к. 23, царското шествие влtз
ло въ БеРЛШIЪ нрезъ 1I0ТСДЮIСЕата порта. На eptщу ДаРСКIIЛ Палатъ би.l0 IIЗДПГП.ii.ТС едно трпр[фал
но

зданпе,

ГД'БТО

се

намир"!.

сега

Фредерихъ ВеЛIlIШИ; стълповеrn

станцията

на.

биле ПОI:pIIТ1I СЪО

вtчно зелени вtПБlI, а по ВСIIЧI:llтt CBOДOB~

бпле

.

Оf:ачеJIII ЦВUТJIII В'lшцп въ впдъ на сводове.

Трпдесеть момчета, оБJtчеllИ въ зелено п по

пече отъ петдесетъ МОШlчета въ бt:rо 11 пе~lбено, съ
зр:rеlll1 в'tшцп въ рн..цВ, стоп:ш б:1IIЗУ до тJiиуыал·.
1Iата

арlШ,

J'IIII1IT'I;.

I:()

за да прпчакатъ

I{oraTo

~1O~1!lelще

пристпгнн..:rа

IIЗ:1'8ЗЛО

да l1:JдеклаШlра

творение: тогава едно

11

Лупза се навела

"I\aKBo

дохожданпето
RОJеСlIlщата,

~IOШlчеlще

il

на :кин

едно

едно

~JaЛ

стихо

подало цвtтл;

го ц1>:rуна:ш.

направихте, Ваше Височество"? :каза

u

ла почетната
дюra.
Луиза се стрtснжла 11 ПЗВIII:а:ш:

"Какво,

:крпво ли е? Не опва :ш да го пра

На три часътъ КНЯГJIнптt БИ.lе прпетп отъ ца
На

слtдующuя

день, на шесть часътъ па

Б:r\ДНlШ вечерь вспчюrтt членове отъ царската фа
)[JJЛШI се събрали въ CTalITt на царицата, гдtто
дпаМ:ШТllата

Борона на Хохенцолерптt била поло
жена върху Луизпната глава. С:rtдъ :като посtдtли
IItколко Bpe~le съ Е:шсавета ХРИСТlIН:1, старата вдо
впца иа Фредерпхъ Великий, ГОСТIIГВ се оттеглпли
пъ бtлата прпемна стаа, ЕОЯТО е украсена съ бtлп
1! среБЪРШI мобпли п на:КПТII: BCptAb ст:шта, подъ
червено I,ашше, шито съ златни :КОрОIlП, Фредерпхъ
I1 Луиза колiшиче:ш върхъ една елегантна ВЪЗГJIaВ
JIIща. 11, бпле в'!шчаНJI .

.Подпръ 6аньета послtдВfШЪ ба.1ЪТЪ. Вс'lшоп
H8ntcTa. 'l'л БП.1а оU.тВчена въ

ГОВОРI!ЛЪ за хубавата
сребърно

6'I;ло,

ьорсал."Ът1.

тп 3:\ ДI\ съотвtС'l'вува 11:\
J!JJЛа

нотсь,

п

YC~lI1x[!a:ra

съ каквато

съ

11

БЛ'hстtлъ отъ дпа~нш,

ItOpollaTa tl.

таlшазь

през1.

грацпuз

цtЛПJI сп

"llрпстпганпето

КШIГПIIЛ Ш! обгржща

б:rЮ'орuдна тържеетвеннос'l'Ь

Тя се ПОlша·

естественна

се е ОТЛI!'laвала

ЖПВОТЪ. ФУI:е, поетъ1"Ъ казалъ:
аНl'еЛСБата

на

Т'l;зп днп съ една

ВСlIчкитt еърща :IЖ пос

рtщатъ, 11 неината грЩ1l0ЗНОСТЬ и добvото не оста
ВЯТ'Ь нп:ко\'о

настроение,
то

пжргавип

си разговоръ

Bece:roTo

си

и велш:одушно

си сърдце.

Царь Фредерихъ

ВилхеШIЪ Н, обичалъ много

Луиза, :КОНТо нарИЧRЛЪ
п на l\Iартъ

U,

ванпето

10,

"княгинята на 1:НЯГlШl!тt"

,

първия рожденъ Аень слtдъ О~IЖЖ

:когато

навършвала

осемднадесетата

си

година, тои tl подарилъ Оранпенбургскпя палаТ'Ь,
двадесеть мили на далечь отъ Берлинъ. 'l'оп би:rъ
съграденъ за Луиза Оранжската, хубавш~а п в1.спи
тана, ъraиката на БрапдерБУРГСКШI електоръ, I\ОПТО
стапжлъ вървия ПРУССЮ1l1 Rралъ. ЦарьТ'Ь I10питалъ
Луиза, .какво ще
направи наи-много удоволствпе
на рождениия
день? Та отговорила: "Една щш

u

u

вачка злато, за да разда~IЪ на бtднитt въ БР,рлинъ".

ВIЖ вече тъп;'?
рицата.

ната си обноска, ~1J3И1:а;Iнпа си г.:тасъ,

не 6.'1агословенъ".

":Колко голtма кривач:ка би искало
поппталъ

Тп

AtTeTo

да ш!а"?

царьтъ.

отговорила

на

бърже:

" Толкозъ голtиа,
ILapert".

КОЛ1:0ТО сърдцето на наи-добрин ОТ1.

Та приела една голt)щ суш!а, :коато била вни
мателно равдадена. И дала угощенr.е на слуrnтt си,
:като на 1Зсt:кого било позволено да покани II'lшолко

свои приятелп. Дошле осеидесеть. Та ПС1:ала чпсло·
то ииъ да е поне сто. И двамата Фредерихъ и Лу
иза не обичдли цере!10ННШI цареДВОрСБИП животъ.

Еднъжъ слtдъ завръщаllието си отъ едно угощение,
:короннпя

IШЛЗЬ

хванжлъ

ABt1t II

ржцt

n

Еазалъ;

"Блаl'одарlЖ на Бога, че още веднъ:I."I! сп МИ. жена".

"Не СЫIЪ лн вс1;кога твои жена? попитала тн.
"Горко! не", :казалъ той; "ти трtбва }!Ног()

често да

си

само

коронна :княгиня".

КнязЬ'гь не пскалъ да употрtбява uбпчапнпТ'k
шесть :конье п пажп, но седtлъ съ жена си въ една.

:кола съ два ЕОIЩ ка:кто всtrшп единъ гражданинъ.

Топ С'1знавад'Ь финанциалното положение на стра
ната 11 I1СIЩЛЪ разумно

да И:l:ОНомисва.

'l't прочитали заедно. Луиза страстно обичала.
1IСТОР1lлта 11 поезпята.

съчиненпята на

reTt',

Особно се

паслаждапаJlа

Шилера, Рихтер а

оп

и други.

БеРЛИНСIШтt граждани
пскали да отпраздну
nатъ свадбата съ гo:rt~o освtтленпе, но по жела
нието на коронlПШ :кнпзь, парtlтt, които щtли да

Хердеровитt поеми та носяла съ себе си въ ижте

похарчжтъ, 6и:rе

пзводи пзъ това, което

раздаденп

на nдовицптt и сираче

тата на паДllЖЛИтt въ пос.ltднята

впина.

I\нязъ Лудовш;ъ и Фредериха се оженп:ш слtдъ
три ДIIП, Де:ке)шрпп 27.
Фредерпхъ Вплхе:ПIЪ пЛупза ОТПШ:Ш ведню'а
да жпвt/Ж'Гъ въ па:rа1ЪТЪ СП, :l:о]1то cu нампра при
подножието на Унтеръ-деНЪЛШIДенъ
Туьа живtлъ
Фредерпхъ n )"3lрt:l1., IШТО го завtщал1. на внуь"Ътъ
СП, IIOC.1t JIШlераторъ Фрцерпхъ 1, ожененъ за
ВШ:ТОрШI, Апглиilсьата БНШ'НШI,

ВЪ палатътъ ПОЧНЖ.1Ъ щаСТIIВ'Ь зцоленъ жп.
вотъ. I~орошша БЮI3Ь нарпча.1П наii-Браспвпя лжжь
пъ Пруссшт: впсоь"Ъ, снаженъ и ТОЛБО3Ъ добръ И
хубавщъ. Жена )Iy Н!}I!В.1пча.lа вс1>БОГО съ прият-

шествиата си. Тя чеЛа Шекспира

на аПГЛИПСIШП и

гръцкптВ трагедии въ преводъ, :като правнла дълги

u се

харесвало

и

туря:rа.

особенни забtЛ'БЖКИ по :краищата. Шlшеровата Ни •.
дерландс:ка ИСТОрШI" и "Историата на трпде~ето-,
годишната В{)llна" поще Гнббоновата "Ис~ория за.
lIа.да!lие~о на Римската. Империя", "АнглиЙската.

Лстор~я . Нtколко години по-послt, к()гато Рих
:еръ u 1l0СВЯТIIЛЪ своя, "ТIIтанъ

на четирит'!;

ху

()ави и ...х
благородни сеетрп на преСТОЛътъ k , 111
•
1I eКJIeHб УРГС1:Пп; :княГIIНП, 1I проводплъ на Луиза
едно

Бопие,

на което тя му пнса:lа:

Прпехъ вашиа "Титанъ" , и съ удоволствие
забt:rtжихъ, че вии продължавате да заинтересувате
съвремешшцитt си съ истини

,

}\ОИТО '1' 'В6
Р

ва да ги

ПОВЛИЛIжтъ, ако и да еж облtченп въ рО!lантичната.

=====С=Е=Д=IE=Й=Н=~_Г~~~И=Щ,...!.Е~.~
мантил на поезията.
дите

Вашето

че.1овtчеств()то

много

01''1

ТЫIlШ

се

осжществи.

хубаво и трtбва да

бжде

приятно

ню[tрение, да освобо

ыного

оБJ1ацп,

да ви ВПдlЖ презъ времето

бивани ето ви тука,

за да вп ПОI:nЖж.

Ваша оБПЧЛIlIН1,
Еднъжь,

I:огато

се

е

IЦе ЮI
па

.ко:н:и

пре

съиъ.

шш

разговарнлз,

съ

госпожа

Ilt)lCRaTa литература, Луиза откоичила едно
огър:ше II II го дала Бато ПрИI!ОСЪ на СИНОВ
гений. :М:аnката се ипого

i1

И двамата, Фредерихъ и Луиза,
щото

първия

често

разбиралъ

II

щото,

ако

писец"!>:

1I(,I~а.1Ъ,

оБИЧ,I.lЪ

механиката,

бои,

!\fоmП.1Ъ

ПUС;~1Iнта

'1' оп"

СИ.

съ
е

11

Рllсува.1Ъ

до To.H~{,3Ь,

дн

стане

ПЖI.1Ъ

понеже праВII.1ЪМ:1ШIl1Ш

ЖIIВО

ВКУ('Ъ за

много ('П.Н~

до

че

подобно

i\1\Н1че

не ще

д.\ се

задово.1И да

продйва примнтарски рабuти.

тетъ.

се

II, Георги IIl,

кин

'"
О соона

'"

даро<\

ЮП1.\Ъ за .laТИН\'КИИ~ 11 гръц-

И на сед('мнаде('еть

годишна

възрнсть

го

товъ бllЛЪ за Пизн.

З<\ кое звнние да се учи? Не това, което
М'у е по вкусътъ,

но това що

баща му МИС.1И,

че печели наИ-l\IНОГО пари, -медицината. Гор
кия ВинцеНЗ0! кои може да го об13ИНИ, че не
IIска.\Ъ 6ъдность

други.

б нща

свирнлл

по

отъ оркестритt. Въ 1794 година Луиза изгубила
първото си дtте МОШlче. На другата ГОДШ1а, Окт.
15, 1794 год. ПЪрВИЯ и СИl1Ъ, ПОСдt Фредприхъ
Вилхелмъ IY., се родилъ въ ОраllиеНбургъ.
Той
ШIaЛЪ ыIIгоo кръстници; двамата му дtдовци, рус

свата шшератрица Катерина, Францъ

наД~IИН,n~lЪ

преВЪ('Х1'ДIfО

толкозь,

съ

обичали му

музиката

СЪЧIIнявалъ иаршове, които

царица Шарлота

п

rШШЙ.1Ъ

Тръбва да му дад,у,тъ обрflЗ0вннпе, но
кнкъ? Фами.ншта ('е преМЪСТ1I.ш отъ Пива,
гдiпо има.lО rrрочути УЧII.шща, въ Ф.lОреrщин.
rO.1·B~la иконmшн трt.бвн да се прави за да
IIрОВОД1:&ТЪ Га.\и.lео въ IШ3ННСКИЯ .УНlluерсп-

гордtяла

даръкътъ I! го посяла само ВЪ р'вдки случаи.
зиката;

11

тени но YCTpoiicTBOTO СИ. Скоро СТННЖ.l0 лвно,

Луиза.

Гете за
злато

музшшта

~~~===~_........1,.:.5=~

за геБоа.\нИя

Въ университета,

(Слnдва)
тенъ

учени~ъ

по

си синъ?

Га.\и.\ео

Фи.\осоФинта,

бп.1Ъ ревнос
и

ващото

се

ОС~lЪЛИ.\Ъ да l\IИС.1И само, и не се СЪГ.lаСJlва.1Ъ

Галилео
Изъ

• Jlпочутитъ

всъкога съ ученията на Аристоте.1Я, нарек.111
го "бореца".
До деветнадесетгодишната
('11

ге.лилеЙ_
НАУЧНИ МЛ-ЖЕ"

uъзрасть,
ННЧ':1.\а

НА

FAPA ус рОАтанъ

bf еньтъ 18-ий Февруарии 1564 година е ста

~н.у,лъ памятенъ, защото тогава е за.1Ъ3.ш
~

.t

!

една отъ

СК.\она

Буон~рuти,

н:-\

нuИ-св1>т.шт·В

зв1>зди

пъ

небо-

IIСКУСШОТО, Мике.\ъ Анше.lО

а е изгръ ..ш

друга

въ

научната

сФер~, ЮIНТО с.у,що тъи 03<1рИ.13 СВЪ1'а
6.\ЪстящиТ'В СИ .\У'IИ: Га.:tилео Га.шлеИ.

Гали.lео

бих;' наи-гохl>Мото

съ

отъ петьтъ

дъ ца на Винцензu Га.шлеИ, еДИI1Ъ Флорентии·
скии 60.ШРИНЪ И на Гию.la А~lманати, КОЯТО'
'l'оже

принад.:tЪЖfl.1а'

ВинцеВЗ0

списвалъ

си да свири

на

ва една

стара ФЮIИ.шя.

по М,У3ИЕСата

и y-чи.1Ъ

Ф.1еЙта II на органъ;

6и.:tъ 6ъденъ че.1ОВЪКЪ, а

110

сина

тои

живота 6 борба.

той едва вная.\ъ

на математиката,

наИ-е.\еl\rента рнитt

ващото баща

му ~1II(,

.lЪ.1Ъ, че е губение време да 1:& учи че.10вiшъ,
който ще стане лЪкарь. Ко.\ко много родите.ш
погръшаватъ, като принуждаватъ Д'lщата си Д<!
с.11>дватъ тъхнит1> п.:tанове, вм1>сто да ИВУ'I.у,тъ
сипа

си

което

може,

и.\и дъщеря

си

Toua,

кое

то тя може да върши наи-до6ръ и за 'ГОВ.\ да
ги

подготвятъ.

До гдъто Га.\и.:tео 'учи.:tъ медицината, той
живiыъ у едни свои роднини. С~учи.1О се Ч~
Тосканския херцогъ р,ОШЪ.1ъ въ Пиза за н1>
КО.ШО ы1сеца•• Въ свитата му шха.Ю Н'вкой си
ОСТII.\О Рикси, единъ от.\иченъ мате~lатикъ,
управите.\ь на пажитъ ВЪ двореца на Ве ..1IIКИЯ

Дукъ. Тои 6илъ прияте.:tь на Га.:tи.lеевата Фа
1\1И.1IIН и 6И.1Ъ дово.1енъ да се ср-Вщне съ 6.ш
гонндъжния М.:tадежъ, ra.rn.:teo. Когато препо
дава,;1Ъ Евк.шда, студента по l\lедицината ср&
меж.IИВО стоя.\ъ до

K.1HcCHaTa

врата If с.1уша.1Ъ

Ko.H~OTO ПО.\езна и да е СИрОМclшията въ раз

съ твърд1> ГО.1ЪМЪ интересъ. Скоро ПОЧfJЖ.1Ъ

витието ка характера, пакъ по вечето отъ нйсъ

тои да учи математиката скрито СШ\IЪ: тогава

не ЬУ:. же.13емъ 3Н дъцата си, за товн Винцен
30 ~e р·Вши.:tъ да даде сина си на работа. гд-В
то да искарва спокоино прехраната си. Музи
Ra'ra не пече.\И пари, за това Га.ш.:tео тр'Вбна.lO
да стано прима'l"\РИНЪ; по-добр-n да се з.IНЮlава
съ нуждитъ на живота, отъ

J{ОДКОТО съ рас

кошноетит-в.
Но синътъ скоро прояви.1Ъ та.lаl1та си въ

поиска.1'Ъ О'СЪ Рикси да М'у . преподава уроци,
който на рндо сърдце ПРllе.1Ъ, до l'A1>TI) баща
като видъ.\ъ че Евк.шдъ пречи

та з.шрети.\ъ,
на

)rедицин

та.

IIрезъ това време деветпадесетогодишнин
М.1ндежъ,
3~НI.шата

се .lю.1'Ве

като ко.1iШIJЧИ.lЪ

на l\Ю.штва

пъ пи

катедра.ша черква, наб.1юдаВR.1Ъ как'ь

окачената

о свода бронзена

.lймОа.

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

]6

Мf\хашшта бll.1И <'идни отъ пача.и, но тъ се
дeK~ ПО.,ека, а Га.шдео отб1>.,\Ъ

късно

ЖII.И, , че еж равномърни по пу.1СЪТЪ СИ. ХРУ.М
В.У,.Н\

~IY

идеата,

че

може

да

се

построи

посрЪщпж.;ш
едвамъ

изучи

но IIзобрътснието
на .vченитЬ ма.жь.
ПQДIIРЪ
годишно

l'IY

ПО.1ОDЮIa

привлiи~.lO

отвори

вратата

нието

столътие,

положението

при.1ежаП'JlНО

Dниманието

на

центрътъ

въ ТПЪРАИТЪ 'l'ЪJlа.
да

се занимапа

Ве.шкъ

ние. ГНJlи.l€,О има.l'Ъ
l\Ш/)ГО

ди

за

-'fi

,а~а.tъ

II

не

В.штн

Га

то

1\10так

AOl\TopaTa,
ПрШIУ"снъ би.''!> Afi
сата за

напусне

универси

llншта

то,

но

II

пече

да

за

lIIладостьта

r а,АIIАео

ГаАllеАем

Архимеда, когото наричадъ
за да напише първото си

съчинение

по

хидростаТИ<lеското

по

тозп

начонъ

равнов-nсие

И\Iето

на С~IЪ.1Ъ

ИСА-nдовате.1Ь на геометрията и м~ханическо
то исчисдение. Ващата вече се отчая.'Ъ че
да

пече.НI

чрезъ

~fедици

ната! Отъ тукъ нататъкъ гения, които
щЪ.1Ъ да ояарll 11 неговото име, което ДРУГО
яче би остаН8>АО въ неиавъс1'НОСТЬ, тръгна..1Ъ
си

не

БИJlЪ

l\fожа.1ъ.
TaKcaT~

3а

му

БИJlа

постигна..1Ъ

НАзначението.

Ако наистина же.laе~fЪ Н1НЦО, то рано и.ш {

стотинъ

годигпно,

вание

.1eB~

но -тои сп.
прехра •.

и<,карвалъ

изучва

и

го

шесть

доктората.

ната

и

по посоката

и

заплати

петь

Той се върна.дъ

му ще може

l\Щ

мадка. пО·ма.шо ОП.

у дома си въ Фдо

синъ

било

пдатата

С.1ънчевината.

спе<Iеди

Туи

щото

снрома

съчин('нията на
свой
"учите.1Ь",

по

пъ Пи

ДО ТОАКОЗИ бъденъ,.

отчаяние

да

проФесr.оръ

тем<\тиката

двадесеть

бива всъкога СllIЪ.,щ
и въчно гдеда къмъ

ренция

назпачилъ

ГОдини,които

nКУСII.tъ ГОРЧllВИТЪ
па

го

за.

IIСПИТЪ.

уроци

си.

Jlы\I.. . почесть за
единъ м..шдежъ
на

тета 6езъ да "'ЪрЖll
'гон бll.1Ъ

смъртьта

Чреаъ ВНlIМ;1ние
то на Маркиза, тои
би.lЪ предетавенъ
ва Фердинапда 1,
Ве.шкия Дукъ, КОй

б1ЦНИ студенти, но
lIIо.lбата не би.'Ш .у
като

уроци по та

зи добродЪте.1 ь пре

четиредесеть и три

Aon.leTBopeHa

пе.lО

научилъ на търп-n

на си на му една отъ

.ПI.1ео,

дЪitствите.шо
постигне

чие, който не се е

то

стипендии

притежа

написалъ едно

же

Дукъ, Фердинандъ
~lедичи, да отпусне

'1'1>

и

да

ние въ Пиза, Впн
цеНЗ0 Ги,!!и.lвИ да.1Ъ
гавашния

на

ГйJlилео ПОЧНЖ.l'Ъ

Ц'nнно съчинеllие, което сто51.1О ненапечатано
петдесеть години. ИЗВ1,СТНО е, че НИКОи не мо-

<Iетири-

на

заК.ноче·

дпйисеть и четири години.

приБИDа

прошение

па

трайно ПрИЛТ~JlСТВО. Маркиза го ПОМОЛИ.1Ъ да

еъ радость.

ПОДllръ

се

Маркизъ ГидебаJlДО, знаМЪНIIТЪ мйтематикъ,.
ПОЧIIЖJlЪ да му пише и СХБдствието би.1О едно

Махадото би.tO приспособена за стъннитъ
часовници

ни

.Ш за Га.шлея нй

ин

струмевтъ, който да отб1>.l·ЬЗВ!t БЪРЗIНIата и
ПрОМ'hнеШНIта на пу.,са. 'Гой почп.У..1Ъ да опитва
11 Ва Cl\OPO изо6р1>ТIIДЪ пулсо.lОгията, която
.tt,[~a')l11"n

ще

ната му килин; но нашит'1\ собствен ни ржц-n
тръбна да lЖ ОТГЮрlЖТЪ. Вратата се отвори

на~Iа.НInа.Ш

чрезъ

A-nКУ

този

онзи-,

давание Jl.екции относитеJl.НО Данте и ДРУ

ги лите-

ратурни предмъти, и уроци на частни ученици

Разбира се, че тр-nбва да е имздъ съвсtм~

MaJl.KO свободно BIH'Me, И.lИ почти НИкакъ' но
по този начинъ тои се научи.lЪ едипъ ск~пъ

урокъ въ Живо:-а си -

да ц-nпи времето

~

то :мато. КОЛКО
тръбва да еж се ра AB3.J1II бка
~
ащата и манката,

пове

не се

че

приматарс"'ит.1.

"'ь

ИСПЪJlНИ.JIИ!

имъ

ПJl.3

Профессоритъ въ Пиза, съ иеКАючение

сю.ю на

Жа копо

Маззони

,

въ ФИJl.Ософската

катедра, били противни на НО80)lОШ'~"и
м;.

0-"'....

В

СИ чкИt

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
би.ш Аристоте.леви ученици,

MaJlKO

момче, не

се

Jlи

а Га.ш.lео, като

ПРОТИВИJlЪ

на

този

ве

.1ИКЪ Гъркъ? Работата се още по-вече ус.ло
жнила, когато заве.лъ нъ кои отъ приятелит'h
си Нf!' в'ьрха на Наведената ку.ла и направи.-1.Ъ
въпросно двЪхи.-шдогодишното вървание
бързината

н1шо.lцина,

пакъ мнозинството

гаврения

подигравки;

но

го удостои

ЧИС.1.0ТО

на

съ

г.лупа

че

-

Шестнадесето годишната д·ьщеря.

на паданието зависи само отъ те

пада.ш при основата

и

витъ е ГО.lЪмо.

жината на тЪ.юто. Ко'гато TiJla съ раз.lИЧНИ
тежини

17

ртъ Г-ЖА

на Наведената

РЪРтонъ ](ИНГЕЛАНДЪ.

кула (,ъщевре~Iенно,ученитъ се очуди.1И. Ако

АрИС'l'оте.1Ь е погръшилъ въ едно нъщо, таи
може да погръцш и въ друго, а този :\I.lадежъ

Отдтьло I-Отношението

на маинаmа

сртьмо дощеряm",

иска.1Ъ да преобрази свЪта.
Общественното чувство дО ТО.1К03Ъ би.ю

противно на ислЪдовате.lЯ, щото тоЙ БИJlЪ
лринуденъ да си даде оставката слъдъ три

че неин ото .1.юбезНо

езъ съмнъние, всъка маИl\3 мие.ли,

години време. Кога ще се науч3>.тъ хората да

цата-роза

въ

тази

е цари

'IeAo

розова градина

тършжтъ мнъния, раз.лични отъ общеприета

отъ момичета. .А.юбовьта придава

та идея? Отъ ГаJlИJlея до Дарвина нии сме
ГОНИ.J1И ма..жетЪ и жени'f'Ъ, чиито В3ГJlядове
не СЯ>. сходни съ нашитъ, би.ю по богос.ловие
то, науката, ИJlИ обществото.
Чрезъ ходатаиството на прилте.ш му мар

орео.1.'Ь на Г.швата на .lюбимия, И, в-Вроятно,
l\ШИЮ:lта не г.lеда никога тъи н-Вжно на дъще·

киза Гидуба.лдо, математеческата катедра въ.

и

Падуа БИJlа дадена на Га.лИJlея. Таи би.lЪ ед

стьта

вамъ

на

двадесеть и

деветь години,

а

пъ къ

БИJlЪ изв1>стенъ по ЦЪJlа Ита.lИЛ. Тогава се
ПоМИНЖJlЪ и баща му, които остаВИ.1Ъ семеи

ството СИ: жена и четири дiща: да се надъ
ватъ на него за прехраната си. Падуа добр-В
посрЪщюь.ла МJlадия 'Iе.lОв1шъ. ВинцеНЗ0 Пи
неме, ученъ б.lагородникъ, чиято биб.lиотека

ря

си,

ко.лКОТО

сетата

година.

почнува

майката

много

l\IИС.1И.lЪ

колто

Единъ отъ сътрудницитъ на Тихо Врахе
бидъ по-уменъ отъ

учите.ля

си

и испратидъ

на Га.iш.лея новата си книга: "Prodromus Dis-

sertatiomem Cosmographicum". Едно пис;но пъ.л
но съ гор-Вщи б.лагодарения би.ло

проводено

па безсмъртния Иванъ КеП.1.ера съ сд'hдующе

,. Преди

много години

никъ на Коперниковит-В

станжхъ

Феномени,

които сж противни

много

доводи

и

нетавата

да

женил и с8>. на цЪ.'I.O неизясними.
изв.1.оНкъ.1.'Ь

ноддърж

идеи, и съ

теория сы\ъъ СПО.1.учи.1.ъ напъ.lНО
много

че

Г.1еNt

на

обяснш
предпо.l0

Азъ

компи.1Яции

ПрОТИВНИ l\IH-ВНИЛ, но които не, СЪ;\IЪ
да ги обнародвзмъ,

като

съмъ

съмъ

се

ОТЪ

е;\ГБЛДЪ

страхувн.1Ъ

да не би да ги СПО.1.ети сжщата сждба, както
нашия учите.ль Коперникъ,
си бъше спечеАИ.lЪ

които при

беЗСl\Iъртна

С.lЗва

все че
l\Iеж~у

.JlИ

чедото

кит-В и

си

спомня

за

1\I.Jl3AO-

си

и

го принуждава да

ц-Врътъ

имъ,

за

добродЪте.JlИТ-В

uИ

обработвани ето ИlIIЪ, '33 та.1.аптит1> и развитието
заоБIшо.lкитL

майката

е

на

Д.lъжна

l\I.Jl3ДИЛ
да

ЖИВОТЪ,

распорежда

И

управ.лнва.

Наи-критическия

ЖИВОТЪ

330

момичето

е ше

стнйдесетз'га l\fY годинй. Никога не бива тъй
qувствите.шо на външнитъ в.шяния и на С.1.1>д
ствията имъ въ

дующата,

то:

като

lIIИС.1.И сериозно за веш, каква'го е, за погръш

за

знамънитото си име и 1\IУ писа.i1.Ъ едвамъ С.i1.-Бдъ
осемь години, а се ПОl\ШНЖ.i1.Ъ саl\IЪ на сдъ

привязанность помежду Иl\IЪ

u

които

данеца

шестнаде

Само чувството на го.лЪмата отговорность
-за дъщеря СИ, която .1.ежи върху HeЫi
ыi
кара да премахне тази РОЗ0ва срi>дина, презъ

и,мъ, и за

по:"!нава; но

въ

се е, като че се

си.

нъщо за него на Тихо Врахе, ве.lИКЙЯ дат
скии зстрономъ, като че.i1.0ВЪКЪ,коИто струва
се

наетжпи

Заб-ВJL-Бжи.1.0

особенна

съдържа.ла осемде('етьХИ.i1.яди тома, СПОМЪНЖ.lЪ

да

когато

образуванието

на характера.

То е времето, когато неразумната и.ли невни
матедната
ва

на

с-Видба би ДЙ.1а наи-горчивата жет

раскаяние.

Не дай,

Боже,

да

дойде

нъкоя отъ насъ, които

сме

времето,

когато

l\IйИКИ, като раз

Г.1.едваме настонщитъ удобни С.1учаи, сърдцата
ни да ни ос.nждатъ въ нев-Врность! На насъ
ни сж повъренн т1>зи хубави д1>войки, за да
ги упжтваме

оБИЧЮfе.

въ добро, да ги насърдчаваме и
Отъ насъ зависи: да ги усъвършен

ствуваме,

и.1.И да ги иохаБЦ;\IЪ

чрезъ небр1>ж

пото, ПЛI неразумното си В.lияние. За шестна
десетогодишната Д-ВВОIШ3 нищо пе е бf!знадъж
но,

всичко

е

ВЪ3l\IOЖНО.

ОТЪ Го.1.-В:на важность

е да се ВТЪ.1ПИ живо

u

въ д-Ввойката убъждението, че lIшика
ыi
обича съ дж.lбока и неОТЧУЖДUl\fa .1юбовь и
3

СЪ коато не може да се сравни друга. Но
освiшъ Т33И обичь, която е неilна ПО Hac.liэ,J,
ство, тр-Вбва да шra

и друга, която

не3aIШСИ

отъ естественната връска, но отъ сами» харак

теръ и достоинстlЗО на

AiэBoilKaTa. Вредно е

ва паft-доброто развитие на кон да е душа .да

чувствува че ~ достигюь..lа предЪ.lа на обичьта

и одобрението па т1>зи, които ыi обичатъ. Съ
това го.1.'1>мо подбуждение за добро би се из
гуБИ.l:О. МаИ1:ата тр-Вбва да изисква най.добро
то и най-възвишеното отъ дiщатз си.
Не може .\есно да се иаlll'ВРИ извинение за
майката,
ICР&ГЪ

чиито

с&

интереси

такива,

въпъ

щото да

отъ

домашния

не другарува

съ

M.\3A'.lTa си дъщеря. Нищо не може да замЪсти
всъкиднеnното

съобщение,

и

изучватъ

дъщерата

сърдце съ

се

сърдце.

вапознавание
ствува

една

Оамо
съ

съчувствие,

пъ което манката

не повърхностно,

отъ

друга

но

таквозъ тъсно
може

l~oeTO да подведе

да се пав-Ври неи и да търси
шение и съв-Втъ въ всичкитЪ

да

С,i,ще

момичето

отъ HeЫi утъ

u мж чнотии.

едно време,

да чувствува1 ъ,

стъпенна важность,
СТЕнята

11

ииъ да

С,У>.

и удовод

под чинение на

угодата на по-старитъ.

BTUPO-

че е отъ

щото жеJlанията

,же.\анията

Възможно

е, че но

вото поко.\-Вние е би.lO п'>-способно и е изна

l\lЪРИ.lO pOAIlTe.1CKaTa

с.1.абость, че дъцата еж

предмi>тъ отъ го.1.iшъ интересъ въ домочадието,
но,

HaBi>pHo,

не е умно

да

ги

насърдчаВal\Ш

въ това ТБХНО вi>рвание. Дъцата, естественно,
Иlllатъ, почти,

н-Вщо

като ре.\игиозно

почита

ние къмъ родите.штi> си и не е тъхна вина,
ако това не бива тайно. Съ време тъ често
преставатъ да г.\едатъ на бащата
си,

като

на

критическо

.\ица за

си и майка

б.шговi>ение

и заематъ

ПО.lожение, кието трi>бва да се спре

още при появявзнието

си. Обичая да се г.1.еll,а

като на по-горни и по-добри тъзи, които сж по
достойни отъ насъ,

има особна въспитзте.\на
стоиность въ ре.шгиознин животъ. Обноската

на

родите.\итЪ

много

аа

да

еди нъ

се

къмъ

ДРУГИГО

приподигнinТЪ

и.ш

върши

униж.У.тъ

въ очитъ на Д1ща'.rа си.

щО е дъ.\ъгъ и откровенъ разговоръ съ майка

ИМИ едно старо изръчение, че "несебе.ноби
ви майки иматъ себе..1юбиви д-Вца". Това не
1I1Оже да б.У>.де цЪ.\а истина. Несебе.lюбието е

си. Има въпроси, които само нейното де.шкат

таквозъ

но ра:'lбирание може да схване. Живота по
СТОНllllО представа тайни, които подбуждатъ
чуднопати ззпитвашш въ 1Iмадит-В умове, и

бужда К'Ьмъ подражание.
дин'! въ едно

Не е добро ДОМИ.llIното в.\инние, когато д1>

вонката се приучи да мис.ш, че не добро НЪ

качество,

което

'\Ътно

въодушев.\нва

свърта.шще,

дiнюft1~ата тръбва да се насърдчава да донася

се

C.lyxa

ко.\кото

ма,,\а С.lужанка, '.го майката

Aft се отнесе до друга д1>поЙка. По

разговори

свшцепнuт.1

често С.1.VЖ,у>'ТЪ

връска

между

да ааЯК'I,У>.ТЪ

маiJк~та 11 чедото

тъй, както нищо друго не би МОГ.10. Струва ми
се, че ~ШН1(ата може да се 1l0ВЪрНI1а отъ нейна
страна,

ако 'l'OB3.

Ний оБИЧl\ме

не

11

ВК.lючва

HaII-МНОГО

т-Взи,

чужди

тийни.

които се нуж

дзЫiТЪ отъ насъ, и когато дi>воиката чувству

ва, че майка

U

се нздi>ва

неи и че щастието

u спом!!га

записи отъ HeЫi, това ще
де по-разумна 11 ще развие

iI.

да бж
чувството
на

u

отговорность.

Не е Мl1.l0важно
дъщеря

СП

на

нi>що

IlСК)'СТВО

маиката
да

да

създава

научи

наоко.lO

си песеда аТ)lОсфера. .i10ШЪ Пр11знакъ е когато
дъщерата нрекрн.тява см-Вха си, защото маilка
и иде, И.1П -' l1 Ш\lIIръща

ДIIте.1IIт1>

U ще

че.юто сп, sащото ро

1т. придруж.У.тъ. Разбиранието

между Мl\iiюП"а 11 дъщерята

се уве.lичава още

по-вече, когато 1'1> СIIод1>.1.ЫiТЪ весе,1.битВ си
и когато въ д1>ТСКIIТЪ У)lОве роДите.нrт-В не
сж

свързаНII

вота

СЮIO

съ

сериозната часть

на жп

11:\1"1>.

Но пзобщо родите.штi> не зае~raтъ по.юже
пието,

I(OeTO

ШIЪ се пада. М.1адит-В ги У'Iахж,

въ Южна

Францин, ДОШ.1.а една хубавица дъвоика, конто

всъка заГз'ДI(а на майка си за разр1>шение, отъ
Аобш!

и под

Преди HЪKO.lКO го

харесвз.\а

въ

на

всички,

хотеАЬТЪ,

че

до като

се разнесъ.1Ъ

когато дъщерята н-В

iJ.

става.\а сутрина

рано да исчисти и поправи дрi>хит~,

до като

МАадата хубавица си отпочиваJlа отъ вечерно
'.1'0 си уморнвание

~аИ.l\lа.шин
ми.ика

си,

въ нъкой ба.\ъ.

знакъ

иди

на неаачитание

пъкъ

непри.lИЧНИЯ

спрi>мо

тонъ при

обращението (:и къмъ HeЫi, трi>бва да ('.е спира
веднага. Обаче, това обращение нарастнува,
ако се търпи

отъ начз.\о несъзнате.\но.

докачена, тя тръбва да покаже че

uе

Ако е

"теж

ко неприятно", но това ще е да.\ечь отъ "до
качено

разядосвание"
,
,

не

ще да се усмихва

като че

,

U е тежко на сърдцето, и това често
б~ подi>Иствува.\о да се чувствува виновна и
по-скоро да се раская, отъ KO.l.KOTO най-острит-h
изоб.lИЧАНИЯ. Ногато дъщерята допде да се
иавинава,

явява се С.l.учаИ за разговоръ,

които

да се незабравя за скоро. Ако не доиде да се
извини,

то една Ma.1Ka заБЪ.\i>жка, пъдна съ
.1.юбезно мъирение, трогате.lна н1>жность, с.\о
жена Hi>K.Y.Aiэ, rAi>TO непокорната дi>воика 1\10-

же да ыi

намi>ри

нечерь

на .\i>гание

често

С~lеl'кчава сърдцето и и и впечаТ.\ЯR~ новъ
урокъ. Насърдчение, удобр-Вние, честитение
нi>коя l\Ia.\Ka нравственна побi>да, И.1И пъкъ

l\lъмрение

1I1Оже

да

се

праш-жтъ

съ

тю~визи

БЪJlЪЖКИ.

Всъко нъщо,
очитъ на

и на

което

понижава

дъщерята, е вредно

майката въ

за интереситt

Поради тази причина, всъка ман

се r.leAa бащата само като срi>ДСТБО за да до
ставя пари. Hti\Ia день преэъ годината, когато
ТЯ да не

може да направи

ФЮ\IИ.шята си по

чрезъ безбройнитi> си l\13J1КИ несебе.lЮ

Bece.l3

ка тръбва дй, се труди да

биви ус.lJГИ. Ти трtбва да чувствува, че
ма.шата неб.lагодарность е го.lЪ1\1О докачение".

ката

ка е обикновенно :ГО.1.кова ПОГЪ-ЛН-У.то съ уче
ние презъ десетъхъ :мtсеци на годината. щото
доиашни
заНИl\1ания,
освiшъ
НaI~-.текитi>,
не

ABtTt.

върви съ вреието
и да не бжде "жена, остаНЖ.1а отъ lIIИН;Ь.lО
то". Об.1ЪК.юто it да е вкусно и отбрано спо
редъ сръдствата имъ. Гордостьта на дtшой
се

китt

задово-лява,

когато представи

си на манка, която е добр'В

скопосана

и запозната

брото общество.
Оега да оставимъ
и дъщерята,

съ

привичкитъ

отношенията

и да разг-ледаме кои

нитъ нtща,
с-лъднята?

на

прияте.l

облъчена,
на до

на манката
сж наи-важ

които тръбва да учимъ пос

В ь образованието

l\IOГЖТЪ да се изискватъ отъ Hebl'i. Обаче, презъ
паканционнитt
ДНИ, настава СJlучая, когато
иаIlката

l\10же

Kn.lKOTO

l\IOl\IИчето

вкусъ

да

bl'i

учи на

има

кжщна

работа.

П(Э-ма.'ко жеJlание ИJ1И

кы\ъъ това, то.ткова

по-вече трtбва маи

ката. да се старае да го заинтересува. Д.IЪЖ
HOf'TbTa не Tpt6ua да се представя на м.ШДИЯ

ОСI{ОВПИ

уыъ като захаросанъ цtръ, обвитъ въ нtкоя

тъ камъни тръбва да сж нача.Ш на ре-лигиозни

Форма Ш\ нзс-лаждение. Щомъ нъщо се пред

истини

и

самово-лното

на характера,

на шестнадесетогодишната дtвои

Bpel\reTO

ПОСJlушание

стьта е ЦЪ.JIьта, която се
ното

на

Д.lъжно

гони въ нравствен

стави ка то д-лъжность, то трtбва да се приеме
като

таквозь.

Момичето на шестнадесеть години трtбва

въспитание.

IIрезъ д1>тинството мамката е Божий тъJl

да е тъи безъ гриже презъ распуса, Ka~TO е

коватеJlЬ, и обичьта и поutрението на д1>цата
нъ неЫ>. възбужда въ тъхъ б-лагоговtние и
I10с-лушание.
По-късно, I,aKTO lIшиката птица

ме СЗМОВО.IНО, безъ да се възбуди въ неы>. съ

учи маJlКИТЪ

ПРОТИВ.lение, нiшои ма.lКИ домашни д-лъжности.

си до

oI1ohTt

си да хвърчжтъ, носи ги на кри
тъ

rAtTO

сами MOГ,Y~TЪ да Хl3ър

r.1авtя, ако го е заС.J1ужи.1а чрезъ съвtстното
си

учение,

Обичьта

11

но

за

тя

може

ДОllIЪТЪ

да

се

подведе да

l\Iоже да

взе

се обработи,

и маиката по-лека .лека из-личава себе си и на

като се възбуди въ неЫ>. интере съ къмъ соб
ственнастьта. Ма.шата it стаичка и грижата iI

прав.тява младитъ съвъсти да се чувствуватъ

за неЫ>. 1IIоже да

отговорни само предь Бога.

да се грижи за бжд;у.щия си

чжтъ и постъпенно отдръпва помощьта си тъи

Тази е първата ПОСТi'iшка къмъ себеуправ
J1ение,

и

постоянно се посочва че

д.тъжностьта

е по-хубаво нtщо отъ себеУГОД!:tта.
Точното насочвание въ този кръ~топжть
е отъ

важность и

rOJltMa

распъжда неопре

дtJlенитt и МЪГJlИВИ идеи Ыl

AiblaTa.

КаР.lеИ.1Ъ

казва: "Извърши наи-първата си ДДЪЖНОСТЬ,
и посдtдующата ще е по-ясна". НеУСПОРИl\IО
е,

че

"наи-първата

която произ-лиза
шения

като

ни

отъ

членове

Д.;lЪЖНОСТЬ"

естеетвеннит'h
на

е

тази,

ни отно

Д-лъжностьта, както и lIШ.lостьта тръбва
да почнуватъ огъ ДО;\Ш. Дtвоиката трtбпа да
се учи,
чевина

че
за

неината
ДОМЪТЪ

и

работа е
да

да твори С.1ЪН

принася

весе.lие

II

привикне за

домъ, въ КОIlТО

тъй сжщо да се остави на неИШ1та грижа, ка

то се подбужда да l:Ж прави пО-ПРИВJIекате.ша
съ уреждание на цвътя, ИJl.и ПЪКЪ ржкодъдия,
съ l\lilсъ.1ьта, че тука може да посръща прия
те.1КИТ'l> си.

Ако маИl~ата Иl\lа нужда отъ помощьта на
дъщеря си

въ

кжщната

шетня, по

причина

на С.lабо здравие, И.lИ скромни cptAcTBa, Д.IЪЖ
ностьта на дtвоиката е нсна. Ако тя Ca!lla не
съзнава

и не настоява .lюбезно

да

сподi>

.1Я майчинитt си грижи, бащата тръбва да е
.1Ицето, което да it говори и посочи д.l.ЪЖНО
стьта 11.

По-вечето

ра

дость въ него. Тя особно Tpt6Ba да се води
да припознае задъ.lжението си RЪ~IЪ бащата,

пос.1УЖИ да

тя ш;е бi'Ьде господарката. Гостната стая !llОже,

bl'i

ФаМИ.JIията.

'\

ДОl\Iaшнитt

отъ

нераСПО.J10жението

Д.;lЪЖНОСТИ въ дtвойката

кыl1ъ

се състои

въ усtщанието, че не знае и не УllI1>е. Прак
тичеСЮIтt нъща въ живота трв6ва да се из
данность и постоянни усилия звспокпйстuието уч,у,тъ, ЮШТО всъко друго нЪщо. :Много отъ
чиято

обичь

ПРО;\lишдяпа съ

неуморrпrа пре

и щастието U. НеИНIIтt .J1юбезни обноски тръбва

познаШIПт_а

да

го

СЮll)

\1.

".Jlюбовьта

правbl'iТЪ

тежко

H1H~oгa,

да чувстпува признате.шостьт!t

не

наранява
даже

работи

за

заП.1атз", но се

отъ непризнате.lностьта.

сжществува

HaK.lOHHocTbTa

По

да

просто

си ний добиваме несъзцате.lНО, тъй
като

г.тедаие

други

кога

рабо

Тl:Жтъ. Майката l\lОже да взе1l1f\ сегисъ тогисъ
дъщеря

си

да

при покупкитt

bl'i

придружава

За

и, по този начинъ

~pyгapCTBO

дtвойката

СЕЫЕЙНО ОГНИЩЕ.,

20

се запознава съ н1;щата, които ъп. заобика
~llн.тъ И, като с.'уша рааговорътъ iJ. съ т1;зи,
които ъп. С"'Ушжтъ 11 постъпенно изгубва не

YM'llCTHlJfl СИ въ подобни СJlУЧ;Ш срамъ, и би
МОГJlа да lЖ зам'llСТИ, когато се укаже нужда.
При вспчко

че имаме

днесь

машини, кои

то 'l'О.шозь бърже ни nърш3>.тъ работата, пакъ

nC'llKa

маЬка,

копто

си отъ б,'ЪД,У,JЦИ

иска да пред.упази дъщеря

смущения,

ТР'hбва да настоя

ва да ъп. изучи да борави съ ИГ.lа:га

си.

Ин

тересъ l\I()же да се nъзбуди въ Heъn. като пра
ви .lУКСОЗНlI И.Ш нужни н1;ща З3 стаята си.
(СЛ1Ьдм)

кодедото сега,

не "IИСДЬУ>, че С3> "IНОГО У;IlНИ. Не

тр-Вова да се чак? :машината да почне ,1а не раооти,
че тогава да се чисти

и маже

съ масдо.

Машината е направена отъ жед-Вво, а ТО като

твърдо
лруга

Т1ЦО,

частит1> отъ

се хаоЬУ>ТЪ,

търкави ето

а :масдото

на1lIaдЯlJa

I'и едва о
търкани ето

и 'l'ЪИ пр-Вчи на бървото исхабявание.

Щ01l1Ъ СВЪРШШIЪ да

да ваХ"lУIIИJl1Ъ

Jlшшината,

шиемъ,

ващото

веднага тр-Вбпа

постоянно

се дига

прахъ ивъ жидищата, даже въ наи-чистата стая, а
машината И1lIa наi\Iaвани съ JllaСJЮ н1>п~а, вначи че
т-В ГО вадържатъ много по-пече прахътъ.
Машина, която се употр-Вбява само ва шевътъ

на една

ф1lJlIИДИЯ,

три м-Всеца;

да

Tpi>OBa Аа се равгдоояпа псi>ки

се истрива

съ

каменно

масло

на

всiш.v..д-В, тогава частит1> да се ВГАООЬУ>ТЪ изново И
намажз>тъ

съ

JllacAo.

дървено

ОсВ1ШЪ това да се

помавва сегисъ тогисъ

съ

пеТрОАЬ, щомъ се ваб-Вд-Вжи, че в-Вкое Jl1oБCTO е сухо.
ДО:r:v.l:.А.ХИЕ:СТ:ЕО_

Забtлtжки по приготовление

Шивалнята

се

КаКБО mр1Ьбба да и,ма БЪ ШllбаЛllята стая? До
6р1; уредената Шlша.lНЯ стая спомага ва бързото
ра60теН11е и ва ИКОНОJl1lн'ваНllе на Bpel\leTO. ']'я тр,1;6
ва да е ОКО.10 12 крака дъдга 11 8 крака широка съ
Ава прозореца 11 единъ ма.4.ЪКЪ дудапь. Пре~ь еди
нии отъ lIрОЗОрЦlIт1; се туря 1IaШlIната. На десната

страна на маШllната, край ст1>ната на ~дъжъ. се на

H'hKO.lKO раф1'опе.
Hape~ellll
IIIII1IIeT3 съ

правя:тъ

На еДlша отЪ раФтовет.в

С&

,j.,ОJlIaШНlIт1;

ц-hрове,

на

хоито сж. от6'h.1·ЬЗ:НII1 llмената отгор1; ясно 11 едро,
ва

на облtклото.

КаКби дР1Ьхи тр1ьбба да се носятъ? Вс1>кога да

,,/\ мог,n.тъ N" се '1ет,n'Гъ, като се c1;,\ll да се шие

ив6ира

прели

нужното

преди nоде,шото,

и

ПО.1езното

модното.

Др-Вхит-В

Tpi>6Ba да се правЬУ>тъ, кодкото е

ВЪЗJllОЖНО IIo-вече спокоини, отъ КОДКОТО хубапи.

Каквато и,'\а е модата, нед1;ите прави МН01'0
натруфени др1;хи ва д·lща. Д1;цата сж. А1;ца, 11 к .. то
таквизи '1'1;, не само че искатъ Аа играЬУ>тъ, но тр1;6
ва да играl&ТЪ; а въ игрит1;

1'1;

BC~ ще нам1;рЫ>.тъ

н1>що да се оцапатъ. Д1;тинсхит1> Ар1;хи трoh6ва Аес
но да се перж.тъ. ФребеАЬ искa..tъ всичкит1; д1;ца,
които XOAl&T'}, на Д1пскит1; градини, да носЫ>.тъ
престидки,

които

да

се

пержтъ.

на lIШЩIIIШТI\. l~роiilШ (остап.nАИ lIаР'1ета отъ дрехи)
коп'tетlt., I'аР1ШТУРII 1.1 пр. Тр'},ова ,111. сд;, TypeHlI въ
осо61I11 l'yTIIII 11 oT6'!bl'kla1l11, тъй щото lюгато се
ТЪрClI II-IIЩ'J, "n. се IЩ1l1'hрва lIЗllе"I1ЪЖЪ.
По..\ъ раФтовет'h ~a llJ1Щ една ниска маса ва

3а слаби, мадС/кръвни и стари хора, както и
за lIIaJlКИ Д7ща, сж нужни по-вече вълнени др1;хи.
Но има JlшiilШ, които д1;нствително отиватъ АО кран
НОСТЬ, като ооАачатъ д1;цата си, дод1; станж.тъ, :като
ма"ши ~а1'даАжета. ,3а прим1;ръ може да ПОСАУЖИ

кроеlше 11 II.Ц11снаlше по l1еы,;. Въ стаята да има
два сгола: еДttllЪ 1ШСЪКЪ съ гъраъ за ooA'hraHl1e 11

една

мапка,

която

оодачаше

. . 1 . .
еАна
фанедка и АВ'Ь

момчето

паМУК,,1ИИ

и

си

СЪ

oTrop1;

1

риза

'
ва вънъ

да с.1УЖIl ва

едно де6едо шаечено падто. д.втето ЩОмъ почн1;ше
да играе, се ззпот1;ваmе, и настиваше много по

еДИlII1Н

.1ecHO,

ОТПОЧl1l1аНllе, като се Щllе, "РУГIIЯ

,\а е ООl11шоненъ

c'b"aHlIe, кога се Шl1е на Jl1ашната. На
кж.тъ П'Ь стаята да 11J1Ia е,\НО Аървено T1;JlO,

по което да се llВ111;рватъ таЛl1llт1; И.1I11 ПО.\l1т1>, на
друга страна да е окачено едно т1;сно, дъ.1ГО огде
AI\AO въ което ",а се огдежда жепата Ц-ВJlа.

На б.lI1ЗО до
които се окачватъ
и

lIлоча СЪ

вратата да I1ма три гвоздеи на
пгденнпкъ, ЖУРНI\JlЪ ва модит1;

Пllса,,1ка.

На П.lOЧl\та се от6'h.11;зватъ НУЖНllт1; н.вща 8а
Ф311Ш.НIята.

Машината за шевъ.

Че маШИНlIТ'h са. отъ гo.11;1Ila nажность въ фа

Mll"HlllT'h, МИС.1l&, че н1>ма НУЖ,\а да у6i>ждаваме н1;
хого за това, ПОllеже саJlШ cJlIe 8I1д1>.111 ПОАзата, коя
то

принасятъ.

~IаШllНlI 1I111а СК8>ПII, както 11 евтини. Не ще
твърд1; 1'0.11;1110 Зl1аl1118 ,\а се разбере, че ПО-скжпит1;
СА'> по-траiiни 11 по-здраВl1 11 за това т1; сж ПО-еn
ти. ни. Но l1aii-паЖl10ТО ОТЪ всичко е: какъ, "а ГlI упо
тр1;бяваJlIt3 11 ЧIIСТIIJI(Ъ. ЖеНll, които се хва.\ят';' че
употр-hбяnа.lll l\ШШllна по за "в1> ГO.\IIНll 11 liЬ на
мавва.ll1 ,сt3ГIIСЪ-ТОГIIСЪ

ва.щ

съ :lIaA~O

газъ, а тя все Оти

,:\oop'll, ca1lIQ че 61МО ПО-трудно да се върти

др1;хи.

отъ ко.шото, ако 61;)Де 06.11;чано съ по-мадко

Дру:,и маЙКll пъкъ отиватъ до ПРОТИВОПОАОЖ

ната краиность. Т1; чули, че хората нос1;ли AeKOJlTe
ри~и; за туИ и т1;хнит1; А1;ца. тр1;6ва Аа НОСы>'тъ

ТЪП. НО xop~Ta, що HOCliЬTЪ извити (деКОАтирани
ризи),?и оодачатъ Ао кожата ФАаиели, които оти
ватъ по-нагор1;,

посд1;

НОСы>'тъ

яки

съ които се

закриm~ ГOJlOTO м1;сто И наИ'ПОСА1;, ;ИМ1;, носы>'ТЪ

ПО краи врата си ГО"l-ВМИ ЦИJlИНАРИЧНИ кожи, наре

чени 60а. Още едно н1;що МОЖе Аа се притури че
тамъ, отъ гд1;то ИД.v..тъ AeKo.1TeTaTa, женит1;' хо
AliЬTЪ зим1; ПО ВИЗИТИ СЪ ПОХрИТИ ко.\а на.речени
купета.
'

Питани~то н: питаНията е да се внае, з_.ЩО да.

се остави наИ-СJlаоата и една отъ наii-важнит1; час

T~ на т1;дото llедо06А1;чена? Види се, да се умио
жав а отъ

c.1a

6 1I

година

ГРЖАИ.

на година ЧИСJlОТО на хората съ

Как" се различабат" 6Аакната иа 1lamy-чеuuт1Ь и
ленеUUfmь платна?

Че~о п.ж.ти ни се сдучна да искаме да знаемъ

да АП И.1..кое ПJlатно е JleHeHO
пъ:къ С11'ись П отъ

AB1;Tk

ИJlИ памучено

'

ИJl~

СЕМЕЙНО
........~~~~~~~~~~~~~:..:;;;.;;.;::..::::::;;;,;;;;.::
Какъ се раcnознава .... еНа отъ памука? Да ис
триеill ь съ р,у"ц1>, и~и "а испеР!3i1IЪ кодата на п~ат
ното, ~a опж.немъ
ната;

то гава,

истритата

ако

юци ~IЪ

ца, то е памучено,
'то

часть

ilIОГО

ако ди

пдакън

Т'В с& г~аАКИ и равни,

обаче,

мог.ж.тъ да се рав.llIчаватъ

B~aKHaTa съ l\НIК1>ОСКОПЪ: дененит-R B~aKHa с& е~ип
{Jообрi1.ВНИ и равни, а па~Iученит1>-спдескани, засу
кани и тукъ, там1> Iштдообразни.

Какъ да познаемъ, да
.мукъ?

Да испере:IIЪ

.... и .... ена

пдатното,

е разшиснъ С7> nа

за да

му

21
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5-я

реАЪ.

По

-

5 опримчвания пъ вс-Бкоя

дупка.

6-я редъ.

С1>1>щу св1>тди

рав рошени

еденено.

Най-в1>рно,

ОГНИЩЕ.

чета;

ii

и направи

1

.;l.ь.катица отъ по

-

направи

коса

5 K.1Yl1a,

отъ

2

двоi'iпи стъ.lб

на{юдп

въ I,ореня

двопно стъ.16че; пре"п да си АОВЪР

ши~а ПОС~-ЬАнето t\lloiiHO стъ.;tбче, БО,\НlI през'Ь 4 оп
римчвания и направи други 2 ДIЮИШI стъ.16че1'а. Ис
караи всичкит-Б събраШI кдупове на веднъжъ. Нап
рави коса отъ 5 к.;tупа, наМ'hтни два п.у.ти 11 забо
ди въ кореня на ПОСJl-Бднит-Ь 2 ,\войни С1'ъJtбчета.
lIовтори сжщото за Ц-ЬJlИЯ pe~ъ.

изва,'J,ПМЪ

Eo~aTa, да го б'ВJlосаilIИ, ако е БОЯАисано. IIос~.ъ да
го наТОПИl\IЪ въ сидна "ИХИАрос1>реста кисе~ина
(зачя). Паi\Iученит-Б B~aKHa ще се раз-Б".ь.тъ, I<;OгaTO
~е1'iенит-Ь

ще си остан.ж.тъ

неповредени.

Какъ можем?> да познаемъ, да .... и Въ .... ната е сшь
сена съ nаму"ъ? Да расчепкаме (раЗНИЩИIlIЪ) к&съ
отъ ИJlата и Аа ИЗГОРИi\IЪ една по една H1>KO~KO
НlIШКИ. Па"Iучната нишка се запада още отъ края
на П,lаi\Iъка
пълнената, обаче, ГОРIl чаlCЪ като се

тури вж.тр-Б
става

на

гори

въ

п~а~lъка. Освiшъ

в&гленъ

коса,

и~и

и

испуща

това надува се,

l\ШРИЗilIa,

както

когато

перошина.

Другъ начинъ. 3el\Ia се ~ДHO кж.сче отъ ПJlа·
тътъ, туря се въ CTЪK~eHa ц-Бвь, на която f'АИНИЯ
краи е ватваренъ, а АРУГЮI се запушва съ затикаJl

ха. Нагорещ-Бва се ц1>вьта върху п~аl\Iъка на

спиртна JlЗ"Iба.

еАна

Като се напъ~ни цiшьта съ Аимъ,

{)тпушва се на бърже и се туря едно нам{)крено
хж..сче синЯ дaK~IYCOBa хартия. Ако хартията по чер

~9 Т.

вен-Бе, то въ въ~нения пдатъ има и памукъ.

Какъ можем'о да распознаваме животински БАак

на (вмна и KonpUka)
.мукъ).

Да се свари

.ликава
(!е

основа.

к&съ

отъ

п~атътъ

Животинскит-Б

распусн.ж.т,Ъ,

нова кисе.лина

отъ растителни

а

пъкъ

въ

(....снъ

~eCHO

хидро-азотена

и

ТантеJlа .м
и

ыi

наJlОВИ

пикри

въ

IIИДЪ

на

отъ

1.

Отъ

-

6

Ko~e~цe.

в-Бтридца, състояще

отъ

по 6 АIЗОИКИ отв1>сни стъ~бчета, раЗА-Б~ени Ав-Б по
Ав-Б съ други Ав-Б ~ежащи стъ~бчета. Всичкит-Б пра
ви

стъ.лбчета се съ6ирuтъ въ основата си въ еАНО

к~упче. Ср-Бдата меЖАУ дв-Бт-Б группи е отъ по 6 оп
римчвания.

В-Бтри~цето се прави тъи:

5

раЗД-Ь.;tени

к~упа.

10-я редъ.

5 K~Y

1-ии редъ. Направи 6 дупки съ по 4 к.лупа
;коса всiшоя.
2-я редъ. Вс-Ька дупка опримчи съ ПО 6 на
нам.ътани СТЪJlбчета (не бод-Бте въ к~упчетата, а
в.ж.тр-Ь).
3-я редъ.

Състои отъ 14 ко.ледца, за~lове-

ни презъ 7 опримчвашш О1'Ъ 8-я редъ. Нача.шата
дупка е коса отъ 8 КJtупа. Направи въ пеЫi 10 .,Boi,-

ни стъ~6чета,

Наи· първо, направи коса (синжиръ) отъ
па

ще

Душш отъ коса съ по 2 K.IYlla.
По 4 ОПрИЛЧllания въ llе-Бка ДУlIка •

9-я редъ.

въ хидрока

B~aKHa

ще пожедт-БЫiТЪ.

-

7-я редъ.
8-я редъ.

и nа

коса

отъ

5

к~упа,

нам-Бтни два п.ж.ти и направи двоино СТЪJtбче, за~Q.

АРУГО съ "оса

Състои отъ стъд6чета,

-

3

ни съ коса отъ ио

paS,\·!;.le-

КJlупа.

Съедини всичкит1>
Ko~e~цe.

е,\'1O отъ

Стъ.лбчетата,

свободни
които

дупки О1'Ъ IJС'h,ю

съе,\иняватъ

,\в1>1'-Ь

ср-Вдни своБОАНИ дупки, IIскарватъ се на 2 I1&ТИ, а
ония, които съединяватъ дв-Бт-Б, краiiнит-Ь пра
BЫiTЪ се обикновенни, а онова, що съе,\llНЩЩ ср-Ь

дата l\Iежду Ав-Бт-Б Ko~e~цa, прави се двоино.

ll-а реАЪ. -

lJъ вс-Бка Аупка напрази по дв-Б

опримчвание и ги разд-Б~и съ коса отъ по 1 к~упъ,
12-ии, 13-ии, 14-шJ, 15-ии II 16 редове. Оп
римчени три.ж.г.ж.~ници,

расподожеНII

ср-Ьщу

BC-RKO

ко.ле~це. 12-я реАЪ се СЪСТОll отъ по 13 ОПРl\Iчвания,
разд-Б.лени съ коса отъ 5 кдупа. Въ вс-Бкии с~-Б
дующъ реАЪ IIзоставятъ се въ начаJtОТО по

чвания, а въ края

13

по

1

ОПРИ;\Iчвание.

2

ОПРИ;\I

И тъп ВЪ

ви го за кореня о косата: втории п.ж.ть направи коса

първия редъ има
ОПРЮIчвания, въ втория
третия 7, въ четвъртия 4, въ петпя 1.

ви стъдбчета: третии пЖ,ть направи коса отъ5 к·ч

ТантеJlа

отъ 5 КАупа и въ кореня Ii направи друго АВОИНО
еТЪ.;tбче; тогава направи дв-Бт-Б ср-Бдни АВаННИ пра

u

па и въ кореня
1 ДВОЙНО СТЪJlбче.
Сега, 6~BЪ да правишь н-Бкаква

коса, направи

АВ-В двойни стъ.lбчета и 60ДНИ въ с~-Бдующето ср-Бд
це кдупче между ДIJ-Бт-Б ГРУПШl отъ по 6 ОПРИ;\Iчва
ция. Повтори на bc-БКж'А-Б сЖ,щото.

4-я редъ. -

Дупкит-Б сж. отъ коса съ по 3 ~~y

па. Направи по дв-Б дупки на вс-Бко ~ежаще двоино
(!тъ~6че.

Направи

коса

10,

въ

0/11 11.

отъ 8 н:.lупа и

ыi съедини

на

Ko~e.1l.Цe.

1-ий редъ. Направи
l\I'втани етъ.16чета).

24 ОПрIПIчваНIIЯ (нана

2-я редъ. Ое състои отъ 6 пара.1.1е.lОгра"l
ма. Bc-БIClIlf uара.l.ta.1Ограмъ се прави тъй: Направи
коса отъ

12

к.lупа, по HeЫi се

върни и направи

7

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

22

ОIlГИ~J'IваIlШJ, обърни и направи вториu п.а..ть
рнмчващlЯ, lJакъ обърни

11

напраuи

7

7

ОПрllмчващш. П ре"и "а напраВIIШЬ 4-я реАЪ на па.;М.С
.:lo['pa~[~trI,

1

напраВIJ Jюса ОТЪ

К.II.упъ, за.ll.ОВИ lih на

паз[,jJТ:ШО П}Н'зъ е,\НО ОПРll!ll'шание

II

за.ll.ОВИ съ 1-я

ре,\Ъ преllЪ ,\u'l; ОПРIIМ'IВalJИЯ съ 1 АВОЦНО СТЪ.ll.U'lе.
3а п'го pllll на ра.:I.:lе.:roГрЮIЪ направи ('амо коса отъ 8
J:.:lYIН\ 11 c.I'I;,\uai[ съ ОIJРI1J1J<IIЩНlщта.

З-я рt',\Ъ. -

Дупки ОТЪ коса СЪ по

Прll върха сж. отъ по 1) ".lУJШ,
пъ

С;НIIIЯ

върхъ

4-я рс,\Ъ. -

па

ЗnJШ'lени

1-я ре,'\ъ.
2-я реАЪ.

оп

третия ПтТЬ

2 К.II.упа, а

нанамi;ТiШО

J>.II.уиа, ва.ll.овени

JШ щша~[1;тапо съ lиса отъ

съелини

5

АВт,т,g

дуп

К.:lупа, а остан.а...II.ИТт,

1} ,\УIIIШ ~Jеячу ,\Iщта върха СЪf"\I1Н11 съ 2 коси отъ
ПО 7 к.lупа, за.JOВt>IШ съ оuикновенни СТЪ.ll.Uчета по
срт,,,ата.

Направи
превъ

1

16

СТЪ.ll.Uчета.

8 АУПКИ съ коса отъ 4-

СТЪJl.бчео

3-я реАЪ. Въ всiзка Аупка направи 3 CTъ~6
чета, ПОС.ll.т, коса отъ 5 К.II.упа, IIа"ъ 3 стъ.16четз,
ПОС.ll.'fl коса отъ 1 К.II.УIlЪ, тогава IlЪКЪ ПОчни въ
С.ll.т,Аующата Дуп"а, както II()-rop'fl.
4-я реАЪ. ГО.ll.i;II1ИТ'fl коси испъ.ll.НИ СЪ ПО 14СТЪ.ll.бчета. 'Гия IIЪ.ilнежи на BC'fl"a "оса ще обраву
nатъ

8

ПО.ll.укрж.гчета.

5-я реАЪ. -

па.:I.1е.ll.ограl\1J113.

При пърха

Испъ.ll.НИ съ

-

каса отъ

7

ПОАУКР,N,говетrЬ се съеАиняватъ съ

К.II.упа, но срi;,'\яитi;

"о ПО.ll.укр.а..гче

се

6-н реАЪ. вст,ко R.II.упче.

4 СТЪ.ll.бчета на вс-Б

ОПРИ!lIЧllатъ.

Е ц'flJl.Ъ ОПРИl\1чвание, 60Ае се пъ

7 -я; 8-я j 9-я

10-я

j 11

реАове

състоытъ

отъ

О/Н Н.

б·я рсдъ. - lIаправи '10 () ОIlРlIмчваlll1ll въ върх
1IИТ'!; I:OCII, а ио 8 въ ,\Р)"l'IIТ'I;.
(j·я ре,\ъ. - НаПРШJII 50 ,\УПlШ съ по 2 КОСИ
i·я рt>,\ъ. ,- Ц+..JlI!I редъ ОПРИJlIЧИ съ ПО 3 ои~

еМ

IH.

ОПРИl\1чванин И АУnКИ съ коса отъ 5 К.II.упа.

Въ 7·я ре,'\ъ ИJ\lа по еАна Ауш:а !llежду вст,,,и

Рlпt Чв НIIЯ въ всiаш дуика.

1О опримчвания, раСПО.ll.ожени тъй, ЩОТо ер'!> нит-В
4 опримчвания Аа съвпаА,N,ТЪ съ Срт,'НIIТ.L 4 А
6

то

ОПРИl\Iчваilията

8-я ре,\Ъ -

въ

2-я

Направи 15 Пf1ра.ll..II.е.ll.ограмма,как
sа.ll.авяшь презъ 2 и 6

редъ, като ги

ОПРl13JЧВaJIIШ IЩ 7-я редъ.
ре,\Ъ.

ре"ъ.

9-я ре,.\ъ. -

Сs\>'щиТ'в АУПКИ, както и въ 3-я

10-я ре,\Ъ. -

Прави се

с-v"що, както въ 4-я

11-я ре,\ъ. - Както 5·я ре"ъ, ca~1O на върх
JlШJIIТ'!; коси по Cp-U,\ата се пращ, по 2 ОПРИМчвания
пъ 1 К·:lУllЪ, ва ,\а Ct' ПО.ll.J'ЧЕ..ТЪ Изострени върхове
12·я ре"ъ. - П:шраllU коса отъ 4 К.ilупа, Ba.ll.O~
JIIt съ Ha~[t.TI:a Ш\ I:YKlITlI, но ЩIШt,,1I навеАН'ЪЖъ и
ПjН'ЗЪ ТРIlТ'!' к.:lупа. Направи "оса отъ 1 ".ilупъ, ва
.:1011I1 преsъ 1 ОПрИ31'1енIН', IJalllт,тн.а..тО, но изваждай
на 52 П;1.. ТI~, шшрави 1:0са Отъ 2 к.:lупа и IIОДИРЪ то
па . CT'J,.:lO'.!eTI\ въ изострения върхъ' П'ЩЪ H~
•

<)..

"ирави

"

коса ОТЪ w "-1) па 11 повтори С,N,щото, което си напрмm.:rn отъ
"руга'га cTl'aHI\ на пет'flХЪ ВЪ
,

СТЪ.l0чета

.1_

11

о.

C-:l·U,.\U:Ш

"а "ОВЪРПIIIШЪ

т антеJlа

Направи
1:0.:le.:ll\e.

.,,19

реда.

рХНII

на

'.L
1l0.ll.,YKp&rOBeT1i

.

Въ вст,

" J 'n
СТЪ.ll._
о·
коп с.l'1JДУЮЩЪ ре

се СJlШ.ll.яватъ по съ 3

уве.ll.ичаватъ съ по 1.

'

' 1,

а"

'
А) ПЮIТ-В Се

1l-л редъ. - На BC'fl:ca Аупка напраВII по 3
ОПРИl\IчваюlЯ и ги съеДиняваи съ C.ll.f, "ю
-в 3
ОПРИМчвания съ Коса отъ 3 . .
А. ЩИт
12
1
К.II.Jпа.
-я и 3-я. - На вст,ка коса отъ Н-я е ъ
на~рави по 4 СТЪ.ll.6чета, "ато ги рацт,J1.ИШЬ
АН ~ъc:o~oca ОТЪ 3 ".II.упа, а еАна группа отъ Аруга
а отъ

1

ABt ;0

К.II.упъ.

14-Яj 15-Яj 16-я· и 17
въ вс1:Jкой"
'
-я ре,'Ъ ОПрИlllчвания
K.II.) пъ, само въ срт,АНИЯ К.II.упъ на
т,
"а КОСа отъ 3 К.II.упа '1'
вс което
уря се по 2 ОПРИМчвания'
прави ФОрll1ltта на тия ПОС.ll.т,АНII реАО
.

.II.ъкаТуш"а и изострени.

ве

на

18-я редъ.-НаправU коса Отъ 5
НII И направи 1 СТ'Ь.1бче
6
К.II.упа, наJlIт,ти ва о,'\и въ първ от
'1'

хче.

Огава направи коса ОТЪ 5

боди IIЪ вахващаниет

R.II.упа,

о вър-

Halll1:JTHII и

на 2 n;у"тн' lIакъ наIJОрана~косата, ис"арая СТЪ.ll.Uчето

З.

коса отъ 6 K.:lY. па

чета

,

'

НП JI sаООАИ
.11

'-~

иц

съе"IIНИ

на.

въ

.L

ви коса отъ б и.ll."
.L
.J па, Нам'ЬТо гърче.:lче и ис"
... араи~ на 2
рче.ll.че се правп с
~ С

самот

п;nти и третето гъ

наlll'ЬТНИ и направи
<
то върхче
кх, ~ БТО

,

,

1
6'
СТЪ.1 че U
6

ОАНт; като

Е..ЩО тъи. 'ега
и и въ С,N,щозахван& първото

60~H

"

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
~ТЪ.lбч!'. Ппдиръ това направи коса ()тъ 5 KJlyna и
бодни нена~li;тн,у,то въ Cp1>NtTa, между дв1>т1> ивос
трини връхчета. Ilакъ направи коса отъ 5 КJlупа и
повтаряи,

както

първото,

Ао

Нац,иН,'О за тоnение uа .lIасmьта оmъ 6.v.6рЩtllll1Ъ'
Нар1>вва се мастьта на ма.Н.11 чаСТIl'IКИ, турнтъ

кран.

се

Купуваниетп на н1>ща, които СJlУЖхnТЪ ва вс1>ки
хранени!',

състаВJlяв\t

еАна

отъ

важни

части на'домашната економия.
Често СJlушаме съв1>тътъ: евтено купуваи. При
все топа, жеJlаЬУ>. читатеJlКlп1> ми добр1> да вапом
НЬУ>.ТЪ, че евтиното е вс1>кога скж.по и че AOJlHeTo
качество никога не струва ц1>ната си.
РаВJlичнит1> видове м1>са, веJlеНЧУЦIf, макарони,
Фидета, "IacJla, яица отъ д06ро качество и пр1>снота,
:макаръ че струватъ по-пече, сж. по-евтини на края.
3,\ да е добро сготв1>но 1>стието, то и частит1>,
които го съставятъ, TptJ6B<t да сж А06ри. Когато се,
купува lIIaCJlO, не тр1>6ва да се свенимъ да го кус
нимъ, наи-вече Mac.lo на тонка, която е събрана отъ

'1'1>

н1>ко.шо оljУтвания. 3а да се уп1>римъ въ

д06рота

та на качеството, тр1>бва Аа ;laбнемъ ножа чакъ Ао
ср1>Аата и то померишемъ,

тенжарата~

1I.л1l

I'OT.H~TO,

Ifa JlOiiT3

съ

въ

OKOJlO
80,\:\ 11

е,\на

тре

се туря да

ври на ср1>денъ огънь, IШТО се бърка па често, .101'д-Вто всичката вода се испари и lIIaC.IOTO стане бис
тро, но не червено. Тъй llРllТОllепа lIlастьта, 1Il0же да

Покупка иа тъща за 1Ъдение (nровuзuя)

ни

въ

тя отъ ,\ЖJlбочината

Упжтвание по Готварството.

,ll,невното
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когато го нвваАИl\lЪ.

СJlУЖИ ва готвение 1щ

lIlHOrO IJIцове ~СТllета. Но
ако ЬУ>. искаме ва опържваНllе,' 'rр-hбпа да поври още
ма.лко,

ващото

ако остане

наП-lIIaJlката

Iмдга,

тя не

СJlУЖИ нече fH\ llържание. Ето единъ наЧIlНЪ на про
в-Брявание даJlИ lIШ\)JlО е AOllOJlHO пвБИСТр1ЦО:
тура
се въ bp-БJlОТО Mal'.lO едно I>&.сче отъ ср-Вдата на
м-Бгкъ х.л1>бъ; ако Х.l-Вба стане хрус.ншъ, lIIaCJlOTO
тр1>бвз да се снеме отъ огъня; ако .лll Х.l-Бба стане
м-Бгкъ и МОКЪрЪ, тр-Вбва да се остави да при още.
l\IacJloTo, когато е въ наii-вагор-Вщеното си състоя
ние, подига се по повърхнината МУ една

.lerKa

пара.

САанuиата се nреmаnя по с"v;.щuя наЧUIlЪ.
l\Iас.лото се претопята на с.лабъ ОГЬНЬ,до гд-Б
то се ивбистри, ва да се види АЪНОТО на сждътъ.

Оставя се Аа поистине и се

HaJlIl13a въ гърне.

ЯИЦ'1.та се повнаватъ, Аа JlИ сж пр1>сни, ако се
г.tедатъ на св-Вт.лина: пр1>сното яице стои св-Вт.ло,
а ако се обърне отъ АО.лу на гор1>, то не 6ЪJlника,
значи, '18' н-Вма правната. .I10ЩОТО яице се ВИАН мжт
но и сгжстено въ ср1>дата, а къмъ по-широката
страна има правднина, та ва това бъ,;шика, когато го

Заб1ЪЛ1Ъжка. MaC.llOTO, съ което сме ОПЪрЖИ.llI
еАНО -Встие, тр-Ббва Аа остане Ca1l10 ва пържание ;
с.л-ВДЪ вс-Вко опържвание тр1>бва да го прец+'ЖАаlllе
превъ еАна гжста ц1>ДИJlка и на.1.1Jе:IlЪ въ особено
гърненце: по тови начинъ то ще бж"е вс1>кога чисто
и готово ва идущия пжть. Но С.l-ВДЪ. като С31е Cll

обърнемъ отъ до.лу на гор1>.

СЛУЖИJlИ

Наи-сигурния начинъ, ва да се ув1>vимъ въ то
ва

е да спуснемъ яицата въ со.лена

ВОАа

нагор-В ма.лко; ако е paBBaJleHO, то ИСПJlуnа отгор-Б.

Когато иска;\lе да приготвимъ 1>стие съ н-Бко.л

ко яица, то тр-Вбва да ги СЧУПИlllЪ е,],но по едно въ

една паница, Аа ги ПО~lирнсва3Iе, защото ЯI1цето въ
чурупката може да ивг.леж,\а пр1Jсно, а пъкъ Аа
прида,\е .лошъ IШУСЪ на т1>ви, що с& :в ~че счупени

Мастьта

Въ
много

доБРllrБ

чистото

u

lIIaС.ло,

.

при

все

наи

свинската мась,

дървеното мас.lO и .lоИта отъ говежди бжбреци го
вам-Бстватъ много често.

Jlоита отъ бж.брецит-Б, 40бр-Б испържена (6евъ
да е преГОР-В.la), lIюже да се Уllотр1>бява, см1>сена на
ПОJlовината отъ тежw:ната си

крави

lIIaCJlO

и става добро

съ

свинска мась,

lIlacJlo

ИJlИ

ва спаввание превъ

зимата: даже отбраното 1Il3С.ло отъ -Встието, прито
пено,
за

АОГД-ВТО

му се испари

водата, може Аа СJlУЖИ

РаВJlичнит-Б

lIlac.la,

които с.лужжтъ

дървено

lIlaMO

11

бъраtе

13стиета,

ващото е по-евтена,

опърж

не

гра

11 по-бавно се 01l1ърсява въ пържени('то.

опържени 'въ свинска мась

НО MaCJLO, иматъ АЖХЪ на това, въ
опържени.

ва

свинска lIШСЬ,

.лоi!: отъ 6,у,бреЦII. Наii:-предпочти

тел ната е ПОС.ll-Бднята,
ннсва

lIIaCJlO,

което

и дърве

сж БИJlИ

е

стаНЖJlО

тъшlO

u

Говеждия буii.lЙОIIЪ

е

наii-г.лаоната

състаlllШ

часть на 1I1Н0l'0 суни и, liевъ преlюC.tОВllе, е liai!-xpaните.tния О;Ъ IIСИ'IIШТ-!, Uуii.1.ЙОНИ. Домаюшнта p'II,\ко ПЖТII ооварява ~I'ЬCOTO до TOJlKOBR, щото да не

(~TpYBa ва ~деНllе.

Въобще,

тя туря lIШ.ШО ВО,'1l. ва

Аа стане супата вкусна, ва туи вади
като

се

свари,

и

го

с.лага

Ввема се

за

l\11JCOTO,

с.l-В,\ъ

суюжъ.

6 дуиm.

500 граМlIIll. lIl-Бсо, 375 гра3lЩ\ кость

отъ ЧОJlанъ, единъ кжсъ

отъ гонеждия

Аробъ. Ив

ваЖАатъ се костит-Б на м-Бсото, ако има, натроша
ватъ се съ брадв1tта, ИJlИ чуь."Ътъ, И се турятъ въ

KOTeJla,

И.lИ

де нъ огънь;

съ 5 JlllТРИ СТУАена вода 11
COJlb. Туря се тенжерата на ср-Б

тенжерата

една д06ра щипюl.

пре,'И да вапрв, по повърхнината

на тен

жерата Ctl събира пiша, I-:оато ннимате.lНО тр-Ббва
Аа се обере съ преп1Jншша, тога13а да се Ha.l1>e отъ
ноно

ма.н.о

студена

ВОАа:

повторно тр1>6па "а се
дърпва се

пържение.

вание на -Встиета, еж претопено

MaCJlOTO

Супа за J ,ми

употр-Ббява

това

11

Говеждuй 6уйлйоиъ.

nъ/Jженuеmо й.

готварници се

ПЖТII

(ко.лкото

да се търпи въ уста): съвсемъ пр1>с1>ното яице оста
ва на дъното; '1'уи, що е пО-ОТI.ОJl-ВШНО се поподига

и да се ПРИНУДИМЪ Аа ХВЪРJlИlllЪ всичкит-Б.

много

ИВГор-Вло, то не струва Еече ва употр1>б.l!'НIIе.

al,o

Пll.КЪ се събере п-Вна,

ПрСll'hни.

тенжерата на l',\IШ

Подпръ това, из

страна на огъня, ва "а

си къкре полеги'ша, uущатъ се

отъ ср1>ДН!I пе.Нlчиuа,

4 обil.lени моркови,
4 щщса, равр-Бвани на,\.lЪЖЬ

11 свървани на Кl1ТIШ, е,\П!IЪ СР1J,\I~НЪ коренъ ц1>.lIl
на, 1 гдава .l.УКЪ, шtUП,\сна съ 2 върна. l.арЮIФИ.IЪ.

Оставя се Аа. Bpll ОТЪ
се

пска ва суюж/ь,

3 ,\0 4 часове. Ако :ll1>сото не

ОСТ:ШЯ се ,\е

13рll още часъ и по

.tовина, ва да ;\IУ ПВ.l1Jзе ВСП'шата СИ.lа. Когато се
CHe31j отъ огъня, оuира се lIЩС.lOТО отгор-В, прец-Бж-

СЕ"МЕИно ОГНИЩЬ.
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.'1\ се презъ е,'Ш1. гжста ц-Ь,'\п.:ша. Напротивъ, ако
:uiJCOTO ЩР. се 1;,\С ,:ато сующь, тура c~ на II.ли;ка
ЧllflllЯ, 11 се Ba0I1ItK:I..1n съ зе.ленчука, които 6 вр .лъ
пъ теШI~РI.ЩТn, нnре"енъ на КУПЧIIНКИ по краската си.

щество,
тъй и

Нека

т.1ЪСТllllа, турн ее IIЪ е"на тенжера, СЪ e~Ha щипка

со.1Ь, рnстопепn IIЪ 6,'\III1Ъ .лItТрЪ ВОАI1.. 1: ура се н:
о ГЪ 11I1, като l1ърка~16 съ ,'J,ърuепата .лъжица, АОГА

се I'ре"'!JlIIl; пос,,'l, ТОНn IIар1;зu!\ се еАИНЪ морковъ

30 минути" прец-Вж.

Супа ('Чорба) на борже сварена ото с:ж.стенъ 'К1J
nеtllКIlЙ 61jtiлйоuо Мюшръ че е 1IIНОГО СГОАНО ва АО

lIШЮIII!lТn купешкlt сх'ж.стенъ 6уН.лЙО~Ъ, като съ To~a

u се

IIКОНОЗIl1Сllа

вре3lето,

1Iакъ таи

никога

не ои

1II0гж.1Ъ \n заМ-ЬСТIt 6уii.лiюна наllравенъ отъ пр-Всно

;х-Ьсо. С;пnта вкусва на пзгор1що. 3а туй ПО-А06р-В
t', когат'о се пска супа на 6ърже, Аа се с.л-ВАва пра
ВlI.10TO: 6vii.1iiонъ .на 6ърже приготвенъ.

ЗабtЛtжка. Отъ 6уЙ.лiiона се правятъ

ни супи

,

като се ПрllТУРН
и.лн саго, ФИАе,
,

оризъ 11 пр.

ПО-АООр-В,'J,а

при ПРНГОТШlНнето,

Аа не

раз.лич
кускусъ,

се не туря всичката со.ль

6и Н1ШОМУ Аа е ТВЪРА-В

СО.1ена.

се 8атnnря I1сзъ "а Н8,'lIша: 500 грамма гоВе<КАО м-В,
со 6е8Ъ .toii, IIIШъ.1l\ано на СIIТНО, (Рll6ици и.ли 6утъ),

11

се Il~.1:н'a

въ

ти,

.,

пос.л-Вднята и

,

наИ-,\оората.

cTYI\eHa ВОАа; затвари ее
e,\11O кот.ле 1МИ тенжера,

страници

на .листътъ.

Ц-В.лувка на

чеАОТО с въ06ще

8накъ на почи-

тание.

Когато ВА-Взатъ гости въ стаята, гд-Вто е дома-

кинята,

тя тр-В6ва Аа стане

Пис~to ва

на хартия
но

Аа

се

ва

не

Даже

и Аа ги ПОЗАрави.

пр<,поржчвание

ПИСllIa,

тр-В6ва

ДI1 се тури

Аа се пише

въ еАИНЪ п.ликъ~

8апечатва.

ако жаА-Вешь,

ще е при.1ИЧНО

Шl'l

Нспри.лично
момъкъ,

щ-Вше Аа е, Аа

съ които

се пише на еАИНъ.

току що си се запозна.1а,

.ВСЯl>О

га ваша".
Крепъ се носи ва манка еА на ГОАИЮI.
Щомъ като ма..жътъ

р:очне Аа ти раВСКП8В3.

аа·

погр-Вшкит-В на жена си, това показва чt', тр'в6ва Аа
си

спрешь

Даже

познанството

и Аа

сте

съ

него.

те е мо.ли.лъ

ruешь, не мис.:th'h

господина

,\3.

че тр-Вбва да го с.лушаruь,

му пи

IШО

01''1>

запознати.

11 показа.ле

цътъ не тр-В6ва да се простира върху тжпото.
Много е непри~\'пно да ХОАИШЬ и да се рас
ХОЖАашь С'Ь еАИНЪ ы.tаАежъ, 6езъ П08во.лението на.
майка си, И.:tИ nъкъ Аа му давашь портретътъ

си.

Жената, която не става сутрина за да приготви

на

съ Tpll Чf.ТIIЪрТИ студена ВОАа. Остава се
2 'шсn. 1\ «0.10ШШ/\. Сllемn. се ОТ'Ь ОГЪНИ за
,Р IIC'flllle. l\l'!IC()TO JI 'lOр6nТII се пр-ЬцеЖАIIТЪ IIрезъ
t!,\II/\ г.у,стn 1\'h,\II.шп, като се Пр"ТIIска за Аа из.л1;зе
lIСlt'IЮШ СО1\Ъ ОТЪ i\1'lICOTO. I\IITO се поутаи ма..1КО, то·
rl1l1n сс IIII.\Х111:1. нъ e,\111\ '1II1111Я1Ш ЧI1Шn. Со.ль се ту
ря CIIOI.H:',p, В1\УСnШI 60.tIlШI.

Аа си ос

тавишь чернит-В АРi3хи и се в-Внчаеruь съ б13,Ли.

Ножътъ се А'ЪРЖИ отъ Аръжката,

Туря се въ е,'НО Шllше съ широко гър.ло, което да

шето

първата

както у "О;\Ш си,

,

Кога пишсшь писмо, можешь 1\3. употр-В6явашь.
и АВ-ВТ-В

скоро

C:.v.cmeнo 6уй.АЙОUЪ (Бифmи) за 6ълни хора.

на.tIlЩ\ се с,\ш\ чаша

"

Разговоръ съ момичета.

Н:lкъ.ЩlJа се на CIITIIO 500 грамма м-Всо 6езъ

"а сс през'Ь цlци.Ш1tТП.

е"накво учтивъ

прияте.лка да е манка ти.

БlJЙЛЙОНО на борже сварено.

11 e,\1III"Io "расъ. IНJlЩ "а ПР"

V'и
6 """

но

преАЬ хората.

1I'1,.lllt'JI()

закуската

,\:\ 111.11\

може Аа се разбере,

ва мжжа

си,

криво

че

прави,

и

много

.лесно'

тои ще се чувствува, че е

принебр-Ьгн&тъ, ще се сърди и Ааже кара.
Щомъ като ГОСПОАина не отговпря на ппсмата
ти на често, явно е, че той не иска Аа прие;\ta често

писма, и да 61;хъ азъ на твое м1>сто, щ-Вхъ да чака~хъ.
Аа

се

ИS)lИне

са..шото времс,

преАИ

да

му отговорщ~

Когато сдинъ ГОСПОДIlНЪ си П08ВО.:tи Аа говори

R1iЩ~, КОИТО СТРУВАТЪ ДА СЕ 3HAНhTЪ,
BpnTa

зnтвараli, с.t-В"ъ като в.л1;зешь, но

не пп 8I1ТРЪШl1аil.
11111'01'11. ве DlIIщii, тичай, и.ли скачаи въ кж.щи.

II нкога
етаЖl, 11.111

ве ВlII';Ю'Х на хора, които с.ь въ горния

въ

"ругата

стпя;

ако искашь

норниlI., 11,\11 Тl1хата, Г,\-ЬТО с.ь т-В.
ВСl;кога ГОВОрll lIри.tIlчно 11
ако ХIСКПШI. "а I1рапятъ

1\()гaTo
СТОрl1I11Ь

да

xlIITail,

сжщото

Аа имъ

1'0-

6.13.1'0 на с.луги,

"Ъ3IЪ те6е.

се каже отъ 6аща ти lМИ майка ти
11.111 АП не СТОрllШЬ н1;що, никога не

1'11

lIащо ве 6Ш:11, 11.111 8ащо тр1>6ва.

1\I1;ШI ТВ()ИТ1; Cl1 Ilогр1;шки; но не т1;sи на
6рn'ТI1I1Та. XI.1II сеСТРIlТт. си.
ВНII)laтс.ttю IIСЧIIСТИ юыьта II.tIl сн1;гътъ отъ
06УЩI1Т:~ еl1, предп ,~a в.tl;зеlllI, въ кжщи.
]'
)'Ьдll HaBpe~H'IН'HЪ за l;"cНlleTO сп.

.

Н IIКОГn нс С'lчаii на трапеаа

11.111

въ

гостна

тn стан СЪ HC03ll1Т1l р,у.. ц1; и расчор.tена коса.

11Ш';0,1'11. 11<' преСИ'lа~~ рпаговорътъ, но търп-В
;\01',,-Ь ти ,\Oll,'\e ре"ътъ.
Пикога не СП:Нlваii ,\OOPIlT1> сп обноски за 06-

•11ШО '1:1I-:::Ш,

Редаi>торf:а: М. HtAtJlKOBa Попова

непри.лични,

си мъ.лчишъ

но с.л-Вдъ това да

"жавашь

Правила за младитt.
ПС1;ка

съ Ае6е.ли АУМИ ИАИ

тогавп,

познанството

си

съ

съв-Втва31Ъ те да
не ПРОАъ.t

него.

3а сестра се носи шесть м-Ьсеца крепъ и шесть
м-Всеца просто черно.
Не ми се види право за еАИНЪ ма..жъ да иска
вАНО момиче, когато н-Вма пэрu

Съг.tасна съ МЪ

811.

Аа го прехранва.

съ родите.:tи, които не А3.nатъ

Аъщеря имъ Аа се ожени

ва ма..жъ,

който

е llевъз

Аърженъ. :Много lIlOlIlИчета с,у, се ожсни.ли за такива

1I1,у,же,

като

че.лов'Вкътъ

сж се

haA-Вва.tи

да ги попр3.вятъ,

но

който не иска Аа праШl право заради

правото, никога не ще го стори заради

жсна си.

минското

предь името

Когато се пращатъ годежни и.ли b-Внча..1НИ кар
ти, т-В се пращатъ и на ЛРИЯ1'С.:tllтВ, които Ст съ
С-ВАИ. 06икновенно н-Вщо е Анесь да се запазва 1\10на

презиме

и само да се притури

мжжътъ.

1\Iа..жьтъ вземn вс-Вкога

външната СТрllна на

улицата, когато върви съ еАна и.ли "в-В жени.

Когато мжжъ ВЪРВI! съ жена прияте.:tка, Toi:'r

си ПО,'J,lIга

шапката, когато

тя поздрави

H-ЬКОIl. отъ

прияте.:tI1Т-В си, това го прави отъ почеть къмъ же.

на:а. H~ тя пе. се ПОК.:tаня, КОгато тои Ср'вщне н-В •
кои свои ПОЗНaIIникъ.

ШУ.i\lевь, Печатница "Искра"
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ИЛЛЮСТРОВАННО ДОМАШНО СПИСАНИЕ

И3!И3А въ КРАЯ НА ВG1>КИК М1>ПЕДЪ! въ ОБЕМЪ ОТЪ 3 ПЕЧАТRИ ЛКПТА НА в-ни.

1) Романи, повъсти n разскази (оригина.ши и преводни). 2) Биоrтафии ва прочути
)lз>же и 6.;шгородни жени. 3) Статии по ВЪСПllтанието. 4) Домакинство: а) кроевие и. шевъ;
6) ра.код1;Jlllе; В) упжтвание по готварството; Т) за6i>~\tжки по градинарството; ,11,) хиге
ничии- прави.лg. 5) ОКЖС.'Iеци (}Т'Ь музика. 6) Нi>ща, които струват'!> да се зваЬ1i'i.ТЪ. 7) Ва
6-hА=Бжки за момиче'щ;

ГОДИШНИИ АБОНАМЕ1IТЪ:
3а БЪJlгария

8

",ева, за странство

_ _ А6онаментъть става

9

Jlевз.

само въ преАп.;\ата.

Поржчки и парu се испровождатъ до: квижарничата на А. В. ВеJlчевъ въ

rp;

Варна, а ржкопltси-до редакторка'Г'А на сцис'знието въ СЖЩИИ градъ,-М. HeдIЬAHoвa-Oonoвa..

