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"C~ ейно огнище", ако ве же.laImТЪ да го ПОJl.учаватъ, да O~dItJ~

_

доори Аа ги повърн&тъ въ реда!ЩЩlТ'а. Тия, които ве ПОВJп.1I~ • .а ..
роеве, Щ
смт. ме за aOO~T~ .-
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ИЛЛЮСТРОВАННО ДОМАШНО СПИСАНИЕ
JZI:элиээ.. :въ х:рэ...r.t пэ.. :вс"Ёх:иЁ: М"Ёсецъ

Година

Мартъ,

1.

1895

год.

Брои

Борбата на гладиатора съ единъ тигръ въ Александрийския

3.

АмФитеатръ.

ШJурили
бtхж, споредъ обичая, пап-вече подъ НП лрость, ни радость; амфптеатра пзгледваше на
~ африканскот() небе, надъ столоветt стълпове сж корабъ, когото вълнитt сж прплtлп и RОПТО е вече
I

'3' шзостренп, IIоздатеllП върхове, на копто 6'I,хж I ПОf:рптъ до потона, но другп вълни отвънъ се 6лъ

t

закачени пурпуренп платна. привързани съ зла·

тоткани п коПрlIнеНII IJрЪ~КП. Распрострtнптh платна надъ зрпте.1Jпt правtхж една
В1JДHa

палатка,

придаваж:ж една

па

I\ОЯТО

оБШllрна

кржго-

БJгвстящптt отражения

ОЖIlВIIтrлпа бол

на

афрШШНСIШ-

скатъ о него

II

се разбиватъ съ ревъ.

Ужасно рЫIженпе се чу, на което множество

то отговарп съ въсхищепие, защо тпгрътъ идtше,
отворили 6tхж вратата на

иодземната )Iy

пещера.

На другия крап на арената единъ челов'Imъ леже

1'1, образи,.

ше на пt

Б ъ ПЪ:I насъка

харМОНШI
съ

11

живото

голъ

Бато

че

sасиалъ, до

имъ I1зра-

ТОЛI:опа

ж ен II е.

топ се по-

Надъ сама-

J: азп а ш е

та

А.рена,

без г р 11-

небето бt-

жепъ Ь"ЫIЪ

RoeTO

ше чисто п

това,

асно и БЪЛ-

тревожеше

н пот Ъ

МНожество-

свtтлината
иролtзва-

то: и догl' и г-

,1l,tTO

ХЖ,ка К1 о

рътъ се

ирезъ ку-

спуща

на

пол а т а

разни стра-

( сводътъ)

ни изъ пра-

па А.грип-

зната аре-

повия пан-

теонъ, и се

ААеКСаНАРИЙСКИИ амФитеатръ

распрости-

на,

нетър-

п'IJЛПВ'Ь. за
очаRванна-

рап изобилно на. всtкждt, щото нnщо не оста:ва незабtлtзано ()fЪ очарованптt очи на зрп-

та си жертва, гладиатора, облtгнжтъ на лаь"ЪтЯ;
си се ВlIдtше да склопва натiгнжлитt сп отъ

теля: ни RОЛОНИтt, нп статуитt, ни бронзовитt
позлатени вази (голt~ш чаши), нп сntт.'IИтt брпллянти по ШИllТ'В на женптt и дtвоИкитt.
Шестдесеть хиллядпзрптеШf бtхж наиtрпли

сънъ клtпачи, както жетваря, които, отруденъ отъ
дългиа лtтенъ день, си лtга n чаRа. съна.
При ВСИЧRО това нtкоЛJЮ гласове отъ Hactдалитt ИСБаХж. отъ над::,ирателя на пгритt да на
Бара да ИЮItзе на напредь жертвата; защотс. ши

J1tcTa

да

насtдатъ;

други

шестдесеть

хилади се

Im

скитахж около сградата и чуваше со ШУМЪ, като тигрътъ не lЖ 6t видtлъ, или lЖ презираше, b1JTO

отъ силни пор оп, гдtто нищо не се

различаваше:

гледаше ТОЛRова готова да умре. Аренсь"Птt ПрИ-

",,========~~~====~С....;.Е.;..;l\I.;..;Е.;..;Й.;..;,Нn О_г-Н-I_Iщ--'--Е.--Гласътъ на священнш;а ПР(lНIlзваше
височпни

на

Еатедра:шата

цеРlша.

~Iрачнитt

ЫОНОТОIIНПЯ

му

Топ се наведи напгедь за дn

да и, п гледаше Нlшпт'в,

гласъ ЕыII;ше •. Събраната ГРУIIпа по Ерап ол тарл се
ДВIIж('ше пеТЪрIгБ:шво. Скжпи копринени и атлазени

ПОI:лащахж

рокли ШУ~IО:Itхж. Скжпоц'lmни каыенп 6л'I;СТ'БХЖ IIЗЪ

lI1IВП,

слабата,

струватъ

ше

дрезгава свtт:шна,

I;ОЛТО

еДШВIЪ пронича

нрезъ ГОТПЧРСIШТ'Б ПрОЗОрILП. Въздуха 6'lнпе те·

жекъ отъ lIIериюшта на цвtТJlта, прШI'псена съ скж
Ш! парфуш!.

Н'вкждt отъ ТЫIIШТ'В ,ылп на церI;вата се чуе

ше да IiыIl:аa де6елия
го паДЩIllувашв
дъхк, като

отъ небесата.

неш.

ШЮТО

l' ордt.lIШО

Ш!f[

стоеше младоженеца съ

красП!юто сп

лице, на

С;1Ънцето 6леше сил
СRЛОПВ<Jше.

3.1аТНПтВ

ПiliТЬ, заС.тППlIте:IlIОТО

Ш1 дългптt

ТЪРI,алеlIпето

погле

вечерllI!

на

колата

С'Iшкп.
се

небе

Трака

препраща

въ

маршъ.

Сърдцето

~]y сл свпваше.

ше. Пмето на

една

жепа

го задушава ..

lНЩI)

неволно

дохаждаше

Иваll е,

hO:IKO

навжсенъ

дашь!

Че

днесъ,

а това е в'Iшчалния:

тп едпа ли сп

и Г:Iyпапъ Ilзглеж

ПРОГОВОРИ.lЪ

една ду)!а

НlI день.

Гласътъ 6tше остъръ и нетъриtливъ.

ведено I:ЪМЪ олтаря.

на

~IY.

-

се ыждрtше певtста

съзнавашо хубостыа сп. До

~I'I;eTo

отъ

топ гп

прашлппъ

пз6'Бгне

узр'Б.1пт'Б I:.1acoBe

прпятнпт1; ЗВУJ:ове на органа. 1'РОIIОТ'ЬТЪ 01Ъ кон
С!:ПТ'Б I:ОПIIта, :като че oTMtpBa npe~IeTo lIа в'пнчал

устнит'в

Висо:ка и иредставителна

та, която

)Iе.10ДIШ, които п

му, но

I'Ор'ВЩПП

l' дъто

сп глави.

3.1aTHIITt

но пъ очпт'I;

Г:Iаtъ па орГ<Jна, но хорътъ

съ сладкитt сп

5_1~~

l\IжжъТ'Ь

:като че се пробуждаше,

знаете н1шоп законна причина, която не бп ви поз

но явно съ голtмо усилие,
и отрпваше очптt сп И че:IОТО си.
Топ се 06ърнж внезапно и впп очи въ жена

волп:та да се съедпнпте въ женлд6а, IИЯТО ще ОТГО

та, която седtше до него.

СвшцеНI!I!ка ги ивгледа тихо.
,,3al:лtвамъ ви л дпамата да мп иснопtдате, ако

:l\aTa

тайна ще се открпе".
Свпщеншша
~lжжетt

1I1Y,

но

нищо

ОчIIТ'В

II

ШJ

сж

сж

стояха неllОДВII~НИ

наоколо

BIIlIТII

бtше

избранната

-

па живота му

въ

черно,

му

другар

HeBtcTa -

жена му. А а,ената облtче

КОЯ:ТО

излtзе

запустtлата църква,

СЮIa, ыъл:челиво отъ

ТЯ :КОЯ 6tше ~

ТЯ бtше еднич:ката жена, която 06ичаше!

чулп.

HentcTrmt

на ы,шдеженецътъ
не

на

спрt.

женптt

на

Та

Bct1:a

ворпте въ ужасшш день на сжденпето, когато

сж сухи и спtтлп:

тtзи

TI;

нищо

пъ

олтарп,

но и

('хванжлп.

Подпръ шшута

време,

Дрштt,

копто

НЯI:аТ'Ь мжжа п жената, се пропзнесохж.

HentcTaTa

горд1шипо

со

усмпхваше.

съеДlr

Що е СПОJlУЧАИВЪ животъ.

l\IаЙI\ата па

НаЙ-ГОР'БЩОТО

U'желанпе се 6'!> испълнило. НаЙ'СПОЛУ'I:пшата двой·
ка па годината се 6t съединила. Органа ехтtше
съ весели звукове. СвадбаРСI\ОТО шествие IIзлазнше

позпна отъ пасъ иматъ I,рIШIl ИОШ1ТШI за дtи

ствптелната сполука, въ живота.
сме

рпт'!> h'Ънтtхж отъ весели и радостни

Коррпдо

cMtxoBe,

при

МладожеННIIка

се бtше обърнжлъ ь'Ъмъ

HtROfO,

на

Изобщо

нпй

сполуката,

та, съ велшштt иредприяшя. СlIолука,
на

HtEOJ!,

като

въ

yMoBern

е нtщо което се удава ca~!O на щастли

витt да ИОСТIIГнжтъ.

мtсени съ очудвания:.

глсдаие

сипонюша са]lО съ високитt п~теЮI на живо

на вънъ. РОДIIИНП и прия:те.'Ш се прптпскахж отза

дt, всtIШ llСЕа да ШIЪ пожелае щастле.

наклонни да

И тъй, ний

МИСЛШIЪ,

не JI!Ожемъ да наираВШIЪ другитt да

че ако

говорьктъ

за

КОЙТО му говор'r;ше, но ОБОТО му неволно съзрt една
деЛИRатна женска фигура, облtчена въ черно, 'Ie

насъ, или да ни се ЧУДbl\ТЪ, ако l'лавитt ни не се

стояше въ еднъ ТЪ31eIIЪ

ШIТЪ;

жгълъ.

Но

тива

бtше за

минута, а шествието б'!>ше вънъ до церковнптt врата.
IIосръдь залпсъТ'Ь

BtcTaTa
село

и младоженнец:t

махаше съ ржка

нитВ

на взеланието "с60ГОМЪ" не

врата.

отнжтувахж.

h'Ъ~IЪ

HeBtcTaTa

ГРУlIlшта

l\Iладоженнеца

се

ве

предь

черков

поолtгн~,

подирt

-

Ка.кво

се пре.кжснж
ти е

Иване?

отъ

ми

се

за

отрицателенъ,

отъ Т'Ёзи, които

ни

11

ыакаръ

е несиолучливъ.

ни

за06ика

да не е съвсtмъ

Съ други думи, нии

да сторпмъ нtщо извънредно;

на всичкптВ

да станелъ

Tpt6Bil
познати

мжже и жени; да 6ждемъ llсключение

то на останж;шл человtчеСКИll

родъ. Попитаите де

'Ie,

поне,

подобно на гopHeTu.

осемь

Но

сполу:ка,

ще

паь"Ъ

ви

даджтъ

когато

YBt-

и,

нtщо

разгледаме

предмtта ОТ'Ь 6лизу и ГО ИЗУ'Iимъ внимателно, едвамъ

гриженъ?

HeBtcTaTa
.камъни рАша

живота

}ШС.1имъ, че живота ни за да е СПО:IУ'I:IИВЪ,

рявамъ ви,

HeBtcT3Ta.

Видшпь

то

десетина души за идеята ШIЪ за

тежката сп глава на мtгкитt възглавници.
!IЪЛ'Iанието

пздигатъ ио-навпсоЕО

сложи УБитената си съ с.кжпоцtнни

небрtжпо

на неговата.

-Нищо, -горtщипата,
оолие, но то ще мине.

цвtтята, маЛЕО главо

ли може да се намtрп едно ио-криво

оиред1;л€ние

на сполуч~швъ ЖИВОТ'Ь. Споредъ това правило, ни
единъ человtь"Ь на десеТ'Ь хиляди е СПОЛУ'Iливъ въ
живота

си,

защото

статистиката

ни

показва,

че

е!шо едпнъ на десетьт'В ХПЛJIДП става познатъ вънъ

mallK1L-n.1аГОС;10веlше

отъ ПрЯМIIЯ СП КJiЖГЪ на родНlIНИ

коп,

I;ОПТО

свtтъ

,

малцина

отъ насъ е дадено ла кажемъ

СТОрШJЪ н'Вкое
По-нечето

На

н'Вщо,

1I.1II

О'ГЬ хората рlJlратъ,

се пам'Врп

жени, веднага

1;а:кто

е;r,ШIЪ ВОДlIтель

между

Та}IЪ

ватъ. ПНСТIIIIкта

па

р'!;дъкъ, даже, пъ

преДВО;(lJтелство

днеШIlI!Т'В

ШLНllето

слtд:.

е р'Iщы\ъ

вре~Iепа. И

тъй,

паl:Ъ

можемъ

да

каже~IЪ, че

малцпна

сж

-

Но

ако

да, въ

11

:ИОI'ЖТЪ да

РОДlIтелп,

които

но )ШПКiLта О'ГЬ l'олtма обичь КЫIЪ дъщера
евърпш,

не

поне,

четприклаССНОТIJ

tи ра

общинско

седе1IНадесеть

oTIIBa

I'nДIIНН

въ

УЧПЛllще.

св'Вта

да рабо

О)Iжжшt. }Iжжътъ 11 е отъ Т'n3П хора, копто естестпеll
ОП поср'hщнжла въ кръгътъ I!iL познатитt сп
едипъ отъ Т'hзи простп РЮ1JЪ, но почтеннп по сърдце
мжже,

I'ОIIТО

сж

)Ia:lI\O

па бро!!,

СРl1lшпте.lIIО.

Той

е отъ ТО3Ъ вtlдъ хора, чпеrо чупство за знанпе. не,
е много

пзuстрено,

но

)Iy

сърДI~ето

е

пъ.шо

съ

оuпчь за )!Ладата л;ена, I,OHTO се е обtщаJЪ да
защищава. Тш,ъвъ челопtI\Ъ lIе б,ТЕШП 1Ш01'0 пъ
обществото; фракъ пе ЩБше да му ПРШIllча. Жп
вота )Iy е еДllообразенъ, по такъвъ )ly е и харак
тера, ТВЪ;\,J;Ъ както пработата, колто върши.

i'I.1a-

дата

Д01JЪ

СЪПРу'га

става "I.1ада

маИl\8,

exТlI отъ песе:rи'Гn СЛЪХОВf1

цата обп'штъ зщика сп
знае за опази

еж такпва,

II

п

IЖ слушатъ. ТII нпщо пе

стр.ша на живота,

1;аквпто

се

~lа.1I\1Ш

на здраВIIТ'!: д~ща. Дъ
цtто хората

представятъ.

riltTO

пе

нрав

етвеНПJlтt аl\робати се раСХ'.lждатъ, като блаl'UрОДНII
господа,

ЖlIвота

и се прпелатъ за

uе

такПlЩ.

Кржгозора

па

ыaъI.''ъ,, пtКОII яогжтъ да го lIарекжтъ,

даже, тtсенъ, но тои е сладъl."Ъ и
отхранва чадата

сп

въ

страхъ

невипенъ, а тп

Божий

II

ПОЧllТЪ

Ь"Ъ)IЪ че:rовtка. Тя ги учп Нtt ЗJ:раВОС.'lОВНJI ПСТlIП!!

n ~лат"ото прашI.ТО на Жпвота. ШIЪ е да в'врватъ,
че св·Втътъ е B~ce.1Ъ п Дit Ilосочватъ па другп сж
щата ПСТllна. Т h порзстватъ, ШШТО сж бплп паУ'Iе

ни п упе:rпчаватъ ЧПС.10ТО на добритt яжже и
lIочтеНIIII жени въ св-!>та. 'Ги ра60ТП за дtцаТiL си
дълго Bpe)le слtдъ заД01l!IВiщието ШГЬ и тогава се

TP~ДlI JlЪКЪ за тtхнитt дtца. Като ~IO)Jllче, та бt
доора и невинна; Еато жена-лю6нща и I!СТJIнна'

I,aTO 3lаИI\а -бЛiLГос.10вепие па ДЕцата СП; I;aTo eTap~

Сноредъ яене,

дуыата.

Рrlзбпратъ

ti'оиностыа

I;aKTO

предвождатъ.

()тб'n:гвзва

подвпзи,
сп'БтЪ1Ъ.

сторевп

ТЯ

ПСПЪ:IШI

)ШССJШ на жената.

жени, на държавата.
;щ

е

улрt.

Н'ВI;ОН,

Н'Вкои жени

нtкоп

мж;ке

Jltторнпта

отъ

съ

па зас.Чги

женп,

еж

често

конто сж

НО ТЮ;ВП311 еж )Iалко на брои.

жппотъ,

uт;щлечеllЪ

ОТЪ JlОI'ледп'гЬ на пуб

lIата, I;ОЯТО в.шие )!ПС.'lllт-Б на ц'В.1Ъ едпнъ народъ.

IIа двадесеть П двt, па н трп, вtроптно се

110

да HaдJa.1~

СВ'ВТЪ

когато

.'11I1:аТ8. Неи е дадеllО да образува па е;щнъ ЩII на
дваШt :[швота. И al\o тл ЛСIIЖЛ1lJf В'!:РIIО работатп еп,
жп вота 11 е сжщо тъй СПО:IУЧ:IIfВЪ, I;aJ;fO тозп на же

ТJJ за да увеЛИЧJl IIРПХОДПl'Б на фашlЛ ШlТа , На два

десеть,

па

сжщес'l'ПУ

ВЪНIlIНIШ
п

защо

нпкога не

CBtn

СПОЛУ'J:lJJВЪ?

и н:;и-дъората

Но.1iJУВrlЛИ
домашенъ

МО~!JIчето научва това, що )lOже л на шестнадесеть,
плн

)IaЛJ;JШ

На обш;новеll ната ;1;8113 е дадено да водп уедпненъ

да ложе да

11

ЛI!

СШJСЪ.1Ь

тр-Мва да ие криво

предназначени

ДО)ШJIIНlIИ п IIХОДЪ,

боТJI пеу)lOрНО, СЮJО и С3)1o дъщеря

случая

сж родени да се ирочуватъ,

Д8ДЖТЪ ГЮlJl83JШЛНО въспитаНllе. Трtб

iI

ва да раБОТJi за да помага на

пълната

1'0.тtШIJI

се ожени

11: KOl'llTO

TOtJa но Пl'I\Ю!Ъ
Tt, сторени отъ

вр'Вва.

CI\POMHII

че

не е 31ШII.1Ъ за

СЮIО ВЪ два

живата о'nше

Не

спо

3Юltте за ПРШltръ една обшшовенпа д'Ввоlll;а.

Тя се е родила О'ГЬ

Тя р!пра п всв

чувствува,

не е tЖЩИЯ. УС'Бщатъ, че

HtJl'O.

НШ;Оl'а

11,

наи ВЪЗВIШIената

ЛУЧ;ПШIIтt. Сполука часто се прпд0611Шt безъ гол1шъ
тул'],

11.

ВJJД'В;1Ъ Jшето

СПСЛУJ,ата заВllСII отъ способностьта за предводител
ство,

жпвkш,

r;ollTo

е чулъ пието

м,\\жье JШI

се пышратъ хпляди души да

па долътъ.

ио;mападъ,

то та е ЖllВt.1а въ

сж се про

п нечути отъ ГОЛ'ВШIЯ св·!пъ.

въ

bl\ е

часть отъ голtшш спtтъ е ОП:lЪ lJодобгенъ,

д'Вло, което да се чуе презъ св'Вта.

дили: lIепознатп
гд'l;то

приятелп.

1I

,

Жената, КОПТО ,];аде па св'!па еДJIIIЪ ПСТJIнепъ че:rов'!н:ъ, е ;юш"IJ:ra СПО.1УЧ.1Пво жп вота сп. AI;O отъ )IП
нутата

л:tднпта

на

зачнув:шпето

)IY

на жпвота

дО

най пос

стънень па развптпето въ мжжество е в;rи

яла :щ да i о

напраВ.'lява въ добро, тя

ла нздъ голi;)laта СП по възиожность,

е ДОСТJJГНЖ

СПО:Iуr;а. Не

трtбва да се забравя, че ако ВС'!н;а жена пспъ:шя
ваше нпii, гол l;)!IJTi; сп задълженпя l;ыrъ тtзи, КОJJТО
сж попtреШI пъ ржцtтt 11, сп1;тътъ Щ'Бше да е )!НО

го пU-раз.1пченъ отъ сег:шrншr. Женпгв, I;OllTO рабо
ТJЖтъ за ШI03IJНСТВОТО,

тр I;бва да еж само противо

д'hЙСТВУЮЩII CII:lJI на женпт-!;, J;ОПТО пренебрtгватъ
з;rаТJШТ'В СII случап. Трtбва да се ПрUТJIВЮ1Ъ на 'ГБ

311, J:OJlТO IJ(jl::tТЪ да lJЮIa.'I~ТЪ ПЛJIfIнпетu на жена
TiL въ ДU3IЪТЪ. ВЪ ДОJIЪТЪ, 11 сало въ ДО)JЪТЪ е же
ната въ CII:laTa СП JJ т:шъ 11 е възможно да лла най

голtяъ усп'Вхъ. Та)IЪ ти образува вжтрtшнпя жп
вотъ; тамъ ЫЖЖ(}Т'n

се

съцаватъ

пли

съвс'Влъ по

хабlIватъ. Вс'Вкога ТЮJЪ е бllла haii-го:1t)IaТit арена

на женската сподука. Каквито еж до)ювет'в на едпнъ

народъ, таквизп бпватъ

11

нравитt

му, п каквито еж

жеН!J'Г'В ~IY, таюша ще 6жджтъ домоветt. Да оста
ВШIЪ 'за ~lIIнута на страна жената

II

да се оБЪРНЮI'Ь

КЫIЪ щаде;кътъ. Идеята за сполука на

обикновен

НШI )I.1цежъ е llзвърпшанието па нtщо велпко. Той

не може да разбере, че е ВЪ31ЮЖIIО да ее ЖJш'ве въ
едно дол не положени!:', :както JI въ

HtKoe оr.1ИЧНО.
Не му се види ПО!lIIТНО, че ппсаря, КОИТО печели хи

ЛIIi];а лева на годпна,

~lOже да е Толкова

сполуч

ЛIIВЪ въ живота сп, каf:ТЛ l'осподарл lIIY, чпнто ПРlf
ходъ е десеть, лли петдесеть ХJmяди лева. Тои е
наклоненъ да пзмtрпа СIЮЛУRата сп съ :IeBOBe, JI

СЕМЕIШО ОГНИЩЕ.

l:a)lbl:a

ето
е

на прппжнвание

за много

челов !)[:ъ спо.1JЧЛИВЪ под . аШIl;Ъ

подвIIГЪ,
IШй.

RОЛКОТО

po;~eHЪ

Да

гол1ИIЪ

Bctсвопт'В граници 11
мrше. ВСПЧКП 111111

да е СПО.JYчлпвъ упраВlIтель.

челов·tI:Ъ

сн

ШIa

отвждъ тази шшпя. не ложе да
ПОЗIШВ[Оlе

младежи.

е TO;lКoBa

способни

мжже,

КОИТО

pa(\oTЬhTЪ

превъс

ши добр'в, споредъ СIIЛПТ'П сп, той е успtlllепъ .
пе ра60'ГП

ПЖНЖ:IЪ да ВЪрШlI
фllзпчеСI:lIтt

то,

Що~!ъ

или

не бпхж СПОЛУЧПJlИ, като днре1:ТОРИ.

.ги управляватъ; Т'!;

тр'Мва да

сж

водите.'IИ.

сполyr:ilта е толкова възможна съ еДНlIтt,

.съ другитt. Точното оиреД'вленпе на
приятното довър швание на
други

ДУШI,

нtщо

окончание, което

Но

както и

сполуката е

предприето, съ

отговаря на ГОНIПшга

цtль. П псанието на еДfrо ТЪРГОВСIЮ

IIlIC]JO

бжде

ПрОКЛlмацията

'Iо,шова

на fЩПIIЪ
срtДllI1

ЛУl:а

сполучлпво, ltо;шото

~ШНlIСТРЪ.

години,

IПlа

пО-СКРОJl1lИтt.
не завш:lЖТЪ

или УСII'tШНII

J1Iroro

Много

ча~то

ГОВСКIIЙ

ВСЛ\lКII

държанъ

успtхъ,

I:OI1TO

съ

придобитъ

преДВIIДЛПВИ

които се Ц'ВШI

НlIкога

вията

сполуката.

Добllвани

тжпани.

Тър

11

lIШОГО

под

ыетоди,

въ

е

търгов

чжтъ, п научжтъ д06рiэ.

-

да

се

СП, дО

I:ОЛI:ОТО

е

но

тtхъ.

~I.1аДt~ЖIIТВ

Rt)l'aro

не е СПНОНЮIllа

богатство

11

съ

ра:з6IIРЖIЪ,

ОТ.'Iп'rеIlЪ

се отърватъ

отъ

че

постъ,

тазrr

сполуката

ПЛII

за
да

lIIжже.

тогава СIIО.1УЧЛIIIШЛ жпвоть ще rша пО-ДЖ:l.б
пълно и ПLJ,ИСТШIСRО значеШIе за тiэХЪ.

вед;шви,

слорно
се

ще раз6еР:h1Ъ

TO'lHOT() )[у значенrIе; че
BCtKO ПО.'IожеШlе и

да има успtхъ въ

когато

да

лп

ВЪ3МОЖIIО

е пзбралъ.

10
съ

п

да

Боеrо

1'ОТОllЪ да схване всtкой добъръ случай,

п:шаДII

методит'h му,

отъ

него

ВС!I'ШО,

щО

U

ВЪЗМОЖIIО,

съ

основани па чеСТНlI начала, п ето го

че е успtшенъ търговецъ. Ла.но важп да :1.11 той
спечелва хпляда ПЛИ сто ХII.IJIДП лева. Той е успt
тенъ въ положешнпо си. 'Гол УСll'ПШНО Iввършва
това, що

званпето

сп стоп

)ry

е бlIЛО дадено да правп, да ШI е 1'0-

лtмо ПJIII малко. Ако работата, колто върпш lЖ въ

)-

М;Iадежыъ,

на

~IОЛlI
l:ОПТО

6п

Шlа:rо.

Ta;:Нi

страна

че

ако

ШIЪ ще 6жде

)1.\\;I;eT!;
за

1:0111'0
сп

па

lIa
Toi1
въ

сс

да сп

ро;r:ПТt':IН'Г'Б

положенпето

101'1,

Юt

)[.1<JДежътъ,

но е улна ПОСТ,hlн:а

да се

~IY въ работата, I;ОЛТО

че.Iовtкъ

въ занаята

СЪВС'В)!Ъ

bla:II:o

е

е

та

на ПрllСНО'

жеШI дпесъ,

способностьта

НеСllособюш

j\Iоже

тър

за

Ca)I'.

ЮII·.11Жl"Ь,

ЮIОГО

праlJlI

работата,

занешtрватъ

Г.IУНОСТЬ

Пl1Татъ

за

вънросъ

C.bllpyrH

то дъщерп

Без

неlIРШIТIIОТ,)

ВIIЮlаllllе

Т'П

ДPYГII

н~спrа

)Iжже.

I;O['aro

за въ

~I.\~жъ,

съ

Но д()6ъръ

е у)ша,

пеУ)ItНИ8ТО

който ПеЕЩ дъщерл

че

сп.

отчашlП

Но шш

работаш.
да

едппъ

зас.тужватъ

младежlП"П

отъ

е

говия, да се ПРIII'I)ТВIl добрt ;за Ш1 ложеНПel'0,

ще заюle,

cpa)lynaTh

на

не еж ТО.1КОIЩ

JI()-Be'le

рОДIIl'е:IIIтt

увtдолrжгъ

който ще се з,tНlшава

се п:цпе,

сравнппа

и то предг, пу6.ШI:ата.

па

6еЗcJпаСIIОСТЬ.

го

се срапняватъ

жената

то ПО-Шt;ШО

нравственнпл.

Нека lII:hЖЬТЪ,

лес по JIоже да

lIlжже

четата да оuръщахж

TJгaBa само

СИ:IНП.я:.

IIЗПЪрШ
п пtщшш

ТО.1RОЗЬ отъ IIо.10жеШlето

сравнеНIIята

копа сравненпе,

)IО~lИчето

да се постпгне отъ нап-с!:рошrпл, както и отъ наи·

нп е

уроцнт'Ё,

е просто

УСП.1JIпта

на женптt

знае,

пърrпжтъ

на

дО

жена ЯУ

че нtRОП

сраВЮIВненпе
да

че

I:ОЛКОТО

е,

идел.

11,0,

1Ърго

НУЖIIО

оп

сп спосоuность

II

енерГIшта
знае,

Нлкога

голt)[О

ЛЪЖЛИВlt

таЗII пстнна,

паI,Ъ е таУ.шtзн, въ колто

отговаря,

за

е то

пъ

ако сп иозво;шватъ. Нищо He~ro:I:e да 6жде 1I0,вре

правственно

ш'ншо

че.10В·ВI:Ъ

ЮIОГО

сж по- успtшн п от ь Т·ВХНЛТ'В. Това е Го.1iнш ПOl'рtпп;а,

да И.l1ЮIе въ У)IЪТЪ еи този фаI:rъ,

нhщо

ЗIIЮ:Ъ

сюro л.'hJрШI

ПЪЫIОЖНО.

хараl\теръ.

за

да не

Н'ВI\ОП женп често съжа.1Пватъ, че ЧУЖДПТ'В мжже

)!Ладежсюш

че

lI.1П

ПСIIЧЮlтt.

то е вече

че

Усп'l,хъ

ВЪСIIОJIзува)lе

Но, даже,

С.I.vша

I,O:Ir:OTO

но тл е еДlll!Ъ

'Ш опrrтнитt търговЦ'.I. Най-доиршr УСП'ВХЪ е тозп,
БОЙ ТО е прrr.:r;обигъ бавно, но е зшшнжлъ. До6рiэ е
никой не

сп,

е,

п успtшенъ

ваШlе нtщо съ ВСlIЧ1шта

соuлеlllшта

ГОТО успtrrШIl ТЬРГОВЦII

на

които усп'вхътъ пска, ЩОТО неГОВIIТ'Н оuожате:ш да нау

пършжтъ,

често ШIaТЪ ПОВ'l;рението

то

се

опасносТ!> да пе

сп,

заджлиочава

пtроптно,

твърда

п не шrого

с()

.-\1:0

сп,

р[ствепптt

УПОТР'ВБШIЪ

поговорка

сп. 311 да наУЧШIЪ

скит'В RрЖl'ове. l\lегеОрИЧНlIТt търговсrzи СВ'ЬТIШШШ,
толкози въсхптиtеЛНll за яла:r:ежrrт'}}, р'!щко пматъ
основа

СН:IlГГП

гп

сносоБНОСТЬТ<I

Стара
не

опптность,

колкото

това

да

че доволенъ

който

ДПТe:IНО

прозорливи

твърдt

съзнава,

то

съ

отъ ВЪНЪ

съзнаваме

(jJ()lYI;a.

зп,

сжщо ТЪЙ, аRО ИП

IItщо ВЪ!lЪ о'Гъ

занюraрШIЪ

сж въ отлич·

бllЛП

на

нито

съ внпматедность

и

спо·

сполучлпви

на

сж

както п съ тушението
успtхъ,

за

RрЖГЪТЪ

СПО:IyI:И

че

УСII'!Jхътъ

ПОЗIIaВЮlе,

да стtСНIПIЪ

на

на

да

но не и въ

па м'встото,

прне)IЮIЪ

ннй

)[жже

lI!IIСЛfжтъ,

I/ЛП

мжже сюIO тtзи,

и които

щtХ31е

МЪЛRО)IЪ,

Ако

и

постове,

3IIЮItШIТостьта.

пакъ ЩА заlШСrжтъ.
ни постове,

да

пъ ВИСОIШ'Г'П

Но спо:rУI:ата
отъ

I:U,KTO

:Младежи,

сж lIal:ЛОНIIII

сам()

и

може да

съ снособностыа

сп СIlлrl. Иj\га ТО.1!\()3И

бп да IIзлtзе~IЪ

6п

не сж,

съотвtтственно

гава той е неУСП'!Шlеиъ,

ХОДIIО, догдtто нма нtкой да ги напраплява, но кои
Има др у l'l! II~I>I:Oll, които не могжтъ да тършж1Ъ да

53

'га.шо

сп,

ш'Н'орt

ПЛI въ

оп 6ез

I!СI:Ю!Ъ да 3Ш\I.\\, КО.1RО печели

:когато иска Iгвкое )!ОШlче -па бпло Са11О

25 дева lia сеДl!lщата -

ДО когато той оGпча ра

ботата еп и Ш[iL почтенно. Р'вшепие да СIIО.1УЧП въ

HeJn\.

Двадесетьт!>

сто, П.Ш сто
~шого
да

С!.!

разпдосва
хвър.1НЬ

СIIОСОUШI

за

р

II

петь

петдесеть.

11

:reBa

скоро

е. 1:0Г<1ТО Вll:I:;r:алъ
IЩ

l!i'ITa.

ще станжтъ

Но топа, което

Л.1адеЖII,

Венко

доGрп

ROIIТO

)!ОЛIl'lе

)Ie

най

)IОЛII'rета

IIИБаRЪ

не

С.У.

ТlYB6Ba да се

страхува ОТЪ тоз!! )IЖ;КЪ, КОПТО IIзutгва работата. Той
юшо!'а

не

ще

стори

петь пари, нпто

ПЪRЪ

ТЯ:. I;ОНТО

се О~IЖЖlза за него. На тtн:опъ едпнъ lIIладежъ мо

гжтъ да nlY се ПРЛТУРlЖтъ ВСПЧЮIтt доброд1\телп на
нраВСТПfllliJIП

1'11'1'1>

1;аТ3JОГЪ, да му се прпбавы;тъ вспч·

ВЪЗlllОЖНII

оGществеIIНП ПрIIВПЧКП,

паI\Ъ увtрспъ, че

чето, 1:0ето

се

ще

npe)le,

дойде

З3Дl)ШШD.

съ

но ззъ СЫIЪ
1,огато

МОМII

него, ще се срамува

0'1' 1 него, 1\OI'aTO го сравнппа съ ДРУl'пт1; }Iжже,
1-:011'1' о(jпчатъ работата. СII, 11, защото 1ж обичатъ,
I

ТРУДIЖТЪ

се да СIlОЛУЧЖТЪ.

в.побено

МОМIlче да об~I1I('ЛП

не сж тъй
Т0311

създадеНII

Юl.Ч!lНЪ:

паЗ.'IIIВО.

Азъ не оча1\ШЫIЪ едно

всЪка. точка. Женитt

шоGовьта пе дЫiстпува по

11

т:! не рабоТll съ отворени очп

Но

едно н'вщо

очаква~IЪ

отъ

II пред

неlЖ:

ако

тя се заДОМII съ М.1здежъ, 1\ОЙТО не е Сllособ~нъ за
работата

сп,

OTJJOpeHII очп, да
}Iy lIIЖЖСКИ

съ

ако ПЮltри, че ВСIIЧКIlтt

се не оплаква

дарби не стр у

r раФИНII

ватъ нищо, ако му лиисува тази наЙ-голtмата.
Успtшенъ

жпвотъ

за мжжъ, или жена,

ква,

не значи

познаваме.

ИЗlltрва

СПОJ1J1\ата

съ главата,

ПЛII

богатството,

ЖIIвота па най-долнята

11

II усюroтеПllе пе ~lOжв да разбе
1\031\0 трtбва да е дружплата съ себе сп II жп
Bt'[a всецtло ирtдадеПI па домочадието сп ДВОIlца.

успtхътъ не се
илп положенпето.

Но llакъ графиня Толстой Шlа та1\I1ИЗИ джлБОЧИIlП въ
хара1\тера СИ

на тази, 1\ОЯТО има по

сн въ

се

Iщчестпото

на

ВЛIIЯIlIJето

НИ,

а

11

способность
копто

за IIО·гол'1Jмпт1> nнтере

трtбва да еж

iJ.
- MtCTOTO

се разви.Ш

гдtто

въ

llрекарватъ

е въ Тулската губерния. 3е3lЛIIщата на 01\ОЛО сж об

11 търси

ширни п преIiраl:НП,

не RОJllчеството

писпость,

уырю!ъ въ неиознати гробове, но ни

БОЙ не наиуща този св1\тъ

II

по-вечето отъ ГОДпната-се Н3рIIча аснал Пl'ЛЯIШП

па ЛIlцата, 1\ОШО се nЛШIIЖТЪ оть насъ. НI1Й }]ожемъ
да Жllпtе~!ъ

живота,

неи отъ заоБПRолката
Лtтния имъ ДО}IЪ

двата ВlIдове ЖIIВОТЪ сж усиtшни.

Всtкой отъ насъ влияе на друго сжщество

седемна

не е жив'1Jлъ на таЕО

ре,

ГО:'I'lшп сзучаи 11 влиянпето на работата II да дос
тша ПU-ШlДзлечь. Н'вкои отъ насъ трtбва да жп
n'Iнжтъ за мз;щппа, 1\а1,ТО другп трtбва да ЖlIв'lнжтъ

за МПО3ШJа. Но

ст'внп 1\жщувалп

KoiiTO

ва уединено ~ltCTO

жена, а1\О живtе )Iобр1J, е

то;п:ова успtпrенъ, 1\ЮКОТО

ПОСР'ВДЬ тtЗI[ ГО.'IИ

десеть години. Ннкой,

по-вече отъ това: да живtЮIЪ добрt, до колкото
знаемъ 11 да дtйствува}Iе по наi1-д06рия начпнъ,

.който

II

ТОАСТОЙ.

та

е

по-вечо

оп 1\ОЛI\ОТО

на.далечь

оп

отъ дивата 1Ш!> живо

обработванпе IJ грижа. Rжща

главнпя

пжть

около

двадесеть

безъ да остави бtлtзи

МИНУТП пжть, оп гд'1Jто едrа}IЪ се впди презъ дър

пли за добро, IIЛИ за зло. Но Еакъвъ впдъ виечат

вета. Отвънъ, Ш1I\ТО И отвжтрt, всичко е отъ най
простото. ПарRа съ ШПрОКlIтt сп алеи, ливаДII, го

ление ИрUВШIЪ,

У~IРЫIЪ

догдt

сме Ж1ШИ, IJ оставяме Еогато

е раЗШIRата

-

иежду

уси'tшнпя

и неус

ри и езера е пре1\расенъ,

иаRаръ

че презъ IJослtд

ниrt години е била прене6рtгнжтъ. На

П'l;шния ЖIIВОТЪ.

старата

кжща сж IlзраСТНЖJI1I

на

г,\\сто

та и Еато че една маЛ1\а горица

IItcTOTO

~1II0ГО

разд1>ЮI

на

дърве

останжли

тt части. Едното предишно крило е заето отъ сес
трата на графинята,

а другото е било

расширено,

за да отговаря на нуждит'в на новелиста п сеъrелс

'ртъ ]ЛАРИЯ jhЕНЧИКОВА.

ТБОТО

ТJа
1860 година графъ Нпколаевичь Толстой,
Jl..f тогава на трпдесеть и двt годпшна възрасть,
~ се рtшплъ НП1\ога да се не жени, и за доказа·

1 телство на рtшението си продалъ бащиното си

имущество

заедно съ к,\\щата.

:Купувача

съборилъ

главната часть на зданието, Еато оставилъ само

зи часТII,

ROIITO

Tt-

били крила; по този начинъ оста

нжли Дl1t отдtлнп здания, въ едно 01"Ь тtxъ влtзълъ

да живtе ПОСТНПRа

тодстой. Двt ГОДIJНИ по-послt
той завелъ HeBtcтaTa сп

дъщерята

нtМСЮJ.u лtRарь, живущъ въ Мос-

.utcTO,
1Ja единъ

,

София

,

въ СЖЩОТО

~IY.

Вс'lшиднеВIIИЯ животъ въ Яснал-Поляна е мно
го простъ. Сутрина има чай и :кафе съ :хлt6ъ JI мас

ло за всiшnго въ голtшIН саЛОIIЪ, подиръ това ОТИ
ватъ да се расхождатъ

която

изъ гората до една

е около двадесеть

то се п .кЖПlЖп. На пладнt ШJа закуска

белата ctHRa на дърветата,
церемонии и етикети

рtчпца;,

}шнути на растолние,

гдtто

се лсно

за първъ пж.ть се събира

отсжтствпето на

отбtлtзва и фамилията

наедно

цtлата.

Подпръ

за:КУСRата послtдва tздение На ЕОНЬ и возение
1\ола,

.когато

пладнt.
ворено.

По

времето

гдt

подъ де

позволява,

до .кж.сно

въ

подиръ

обtдъ се 'Вде тъй сжщо вънъ на ОТ

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
Царыъ отгопори.1Ъ ~'ае)['пно:

Графинята е умна п 11нте;Iпгентна жена, П .коя

тО не стои

по-долу отъ )Iжжа сп въ свонтn

иентн (доводи). Тя
били

написани

JЮТО

преписпа I;НПГJlТf,

отъ него

nще ТО.1l\ОЗII

11

('Ж преработени!! поправен!!,

чая съ

~ Крейцаровата

Соната".

!!

д1щата

ШIОТИТn

нtколко години издзде Графъ

ааъ

lI'hмаJIЪ

Ы.1аJJШ

;1:0 сще)Iдесеть

I:ПЯ3Ь

11 петь

което преди

ЗЮIlIНЖЛЪ,

царпцu:га

за

~IY.

Шlето

новели

"Бергофъ",

го

поппка.1а

годшш а:JЪ слу:r;ихъ на Фредериха

твър

дость И р'tшителность сж ПРИЧllната, гдtто ФЮllIЛШI

да се препише

пл!!

пъкъ на неи

вината, Г;I:'tта МЖ.:ка

чилъ да ТУРIl на ПР'1КТПЮI,

tt

учеlll!ето

01'ПУСНЖТ1,

tl

е ясно за ПС'ВI\ПГО:

т'!>

Tpt6Ba

да

исхрашжт'Ь и IJЪСIШТalЖТЪ деветвхъ си д1ща.

въ

Бранденбургъ:

ДBaдece'IЬ

фе.тгфе6,':rь".

l;aTO

на царьтъ, ,,!,азпа че нЪrа 1,ПСlIнта си съ пего,
I

топ шщ харТlIЯ, перо, п :\lаСТlIЛJ, п
ва

КОЛI\ОТО

щето

З.1ато".

1801

годп!!а, Юлий

ро.лтонъ.

военно съкровпще. Фре;r,ерпхъ ВlI.1ХeJ:JIЪ".

се родплъ трети.

29,

ЮIЪ спнъ, ФреДРIJХЪ Rарлъ Александръ.

Презъ лt

тото па

напраВIJЛИ

год. Фредерпхъ 11 Луиза

1802

друга едпа 06ю;олка

IIЗЪ ПрОПIIIЩПIIТ'В

Бждt гп тържествеппо

си,

па

nC'll-

ПрПЮШЛИ.

Въ l\1емелъ, Алеl\сандръ

1,

Другъ ЦПНЪ пжть ТJI В:JХПЛiL ЦПНЪ 60.ГПIIЪ чо
ловtI,Ъ на едпнъ СТO:IЪ въ ПIJТСДёLМЪ. 1\ато

лпла, че е 6'вдепъ,
даде

педесесеть

тя

:1епз,

Че.10п1н;ътъ,

ПО~IO.lII:Iа
а

тп

ЗЮIIIIIЖ.1а.

l:пза:щ;

)Ie ПРОСТНl'е, :шо Cbll'!>
Tal:on3, lIюгtреНllС".

че ще

за.

бtдътъ, ДОГД'llТО оцрапtе, БОЛТО

но съ привлекателно

Но до годината,
дило ceд)IOTO

пзгледъ па запоВ'!щнш;ъ,

лице

23

ШIЪ Д'llте

и )I!IОГО Д'Jбри I-:ачества.

Февр,

-

18u3

година, ее ро

ФредеРИК:t

Вилхешшна,

'rя го поппта.lа,

въ па.1атътъ,
тпо

ЦаРlщата,
ЩОl\)

6ургъ-llIверинъ.

позво:rП.la.

ЮIЪ, като ги цtлува:IЪ

II

играШIЪ съ

вечерь царьтъ и цаРИЦ<Lта

палп

дtца и ги

тпхъ

II

сърдце,
долътъ

Царыъ
царпцата

духовита. радостыа на
на дъцата

Bc'tKoe. BC'llKa
T'llXHIITt зас

сжнджчето

пъ.1НСIIО

6п;rъ

ВСЪЕ\ога

бпла съ легко

прпятеКIIТ'll

си п и

съ

На

да

д()хож;щ

царп

ЮIСГО
че

ОТIlоспте.1II0

С.1tДУЮЩШI

пжть

)IП:IОС ГПIIIl,

Tp'tuBa
това

и

I\OГЗTO

)/[1

е напъ:шп:rъ

бtдно06.1tченъ старецъ
лостшш.

златна

монета,

едпн'L

прпблп:юшъ и просилъ ЬШ

на

СЖН.lЖ чето П<lI\Ъ?

Анге:Ш1'l; еж :IеГIIОIIЪ, ОТI'ОВОРIПЪ .'IюUеЗIIО

-

цар:т, КОI11'О Ш1БtlрЪ ве.1Пl\одушенъ, пак'Ь

мате.1еНЪ въ раЗlJОСI;ПТ'U (~II.
I,азвалъ тод,

.1e:I;1I

,. Таl1ната

въ СТОТПIlКllrn;

трnбва Д:l Пllшгапа

БН.1Ъ ВIIII

на

:rrBOBeYB,

който

пска

да

на по С:r'tДII IlТ'В "

Р,!ЗСЮlзватъ, че [;Оl'ато бп:rъ на десеть ГО,'I:пни,
несли

е;:,На

)Iy

тя.

дата,

съ

се

тя

ОТПОРП.1а

страстно оОП'I;I.1Ъ черешпгl:. ЕJ;па КОШlIпr~а

играело

Д,1

че то БП.1U отново

Единъ день 1;ато стоя:ra прп прозорецътъ на
вамъкътъ въ J [отсдамъ, п сп държа.Ja едно отъ дъ
1\оето

'i-

радос

съ парtl.

юга първпт-f;,

сп.

ще

6.1nroCT'!> TOll

JIaШIС.1lI.1Ъ,

сп, ТЛ шшврпла,

Боi1 аНГ8:1Ъ
ПIlта;rtl

ХОДП.lII при

цtлува.'III.

нtкакъ серпозеIIЪ;

всъка
)ЩИI;а

пе

готmLЧ1 да ~IY ЩНII'ОТВII

прапп.ш ТОЛОВ3,

съкровпщнпка

поразговори

миренъ. Царыъ иосtщавалъ RBTCl\aTa стая
зарань, и прие)!а:'IЪ д'tцата отъ РЖЦ'llтt на

:ш

3ащ()Тi)

ПрПt'ЛЪ.

Александра, по- посл'в Велш;ата ДУI\ПШI на ИeI,,1еIГ
ЦаРСI\IШ ДО)IЪ продължаВа1IЪ да е щастливъ и

да

п пеiiшIЯ

"Пнд'!;ва\lЪ се,

-

вп Д(жа'I1I.Ш.

н'пмахъ

ШI1lЛЪ

lIе лr

прпелъ. Отъ страхъ да нс бн да ~IY о ДОI;а 'I1I:Ja чувства
та, тя се IIОВЪРIIЖ:l:а 11

рускпя шшераторъ,

го ЛlIС

С.чгата сп да ~ry

u!1.T!> ~щдсторъ ЗIIД:IрЬ,

l:011TO

преьшнжлъ ц'вла седшща съ щ\рьтъ П II:арпцата.
Търговцптt дали еДИIIЪ пеЛIIКО,l'llпепъ
6алъ, lиi1то
се отворплъ оп Руския Иинераторъ и Царшщ ЛУИ
IIШlераторътъ

СJ'tдую·

на че.lов'hI\ЪТЪ:

пенсия

(UPОДЪАжение)

1.

JI го дадъ

"Стария Бергофъ, отъ БраН;I,ен6ургъ, ще по:rУ'lппа
отъ 60 лепа еЖЮI;l;се'lНО отъ иаПЪНРЦIIОТО

Луиза, Пруската Царица.

f.

но

ЛУ стру

I11IC)IOTO

Царыъ 1ШШlса:IЪ на ЦIIIIЪ ОI\ЖС.1еI\Ъ

ртъ 'рАРА

п трп

Вt'.lПI\пll, I! 6'hхъ

"Да fОСПО:I,О".
"ТОЗll господш!ъ", т\аза.ш Лупза, като посо чи:щ

обще

-

1I0пнта.1з'

11

r,Безъ пенспя :ш"? Ilоппта.1:1 царпцата.

лrоже

житието, което той пропов'вдпа съ таквоз!! усърдие.
Но изв!!нението

сiщларь

не е спо:rу

сп,

(01\0:1:0

ОТl'опорнлъ той. "IIре;щ го;r,ПI!lI азъ

жа домочадието

та шщ кжща ва ЖlIlз'tШIl',

парlI

:Iспа), l! Iшза:Iа:

назць

б'ВХЪ

Нейната

сп съ

Стареl~ЪТЪ 1'11 нрпе.1Ъ съ ПРОСЪ:з.1енп очrl. IЦО~IЪ

на проста хартия и ефтина подвързия, за да поддър
си отъ ПРIIХОДlIтt.

1,IIСlшта

~Дап ги на 'lе:IОП'ВI;а".

па се·

Тuлстоевитt

монети:

сп".

седс)щеr,еть

ва въ полза на мж

сп. Тя б'tше лицето.

отъ таЗI1

"IIcI,al1

че тя ОСТ:1ПII Д'hтето сп та IIГ

ЦiljJПЦ:tта Д[lла па

довърши.

наСТОllНIШЪ

ТII ВlЦIIШh,

съ З:l:аТIIIГ

сабе

ПЖТII .кол

Тя ж.. е преп!!сала

е финанциялшш

мейството, та управлява
жа си

рае

както е бплъ слу

четир!! пжтп догд't да се еъвършенно

Графинята

госпuжа:

аргу

ышто еж

)JY,

55

като

отъ
се

теП.1'!ВПЩLТn,

научн.'!Ъ

че

неПСRа.1Ъ да ги 'Iце,

J'3р'h.1П

презъ

струватъ двадесеть

110

сжщеПРЮlеНllО

lIY

ЗШIз:та,

JI

до
по

петь зева,

проводи.'l'Ь

СТО лева Пll еДIIНЪ бtденъ обущарь да си купи бt;кна, затова се съ1О3IШЪ съ ПруССШI. По('лtднята.
се uбtщала да стои неУ1'рална и да не пуска рус-

мешина.

Д() ГAtTO ВСlJЧКО

чаДllе

11

б

нло мпрно пъ царското

Д ма
о

-

тихо ПЪ Прусспл, Европа прекарала ему-

щеншr. Фредерихъ Велшшй nреДВlIдtлъ, че Фредее

се

nJJ~Ъ ВIlЛ~f'ЮIЪ 111 ., СШIЪ'l'Ъ па nнука му, Щ
l'
,\;
В,\;
нуждае 0'1' 1 сила и рыllтелност:..
/, п()сльднпя

ска, или киква дn бпло друга войска да мпне презъ.

страната и.

Протпвъ Наполеона се съюзили: Швеция, Рус-

спя, Австрия, и ВеJlIПШ .Британия. Наполеонъ веднага

Мl!Нжлъ съ воfrек:итt си презъ Аllспахъ, KOliTo ПрИ-

ШIЪ разговоръ, TOll ~IY кавалъ тъп: "Фредерпхе, ТИ

надлежалъ на llруссия, СЮIЪ Пр'!СТЖПП:IЪ договора

сп, ~lOaTa работа е свършена.

Страхувамъ

Зl1аяли че главната причина на поражението ш/ъ·

буЖ,ll,атъ еЗЫlеИТlIтk BмiJCTO да

1'11

ТР'Ббва да се ПрПl'оrВIJпrь за бжджщето, което сс си СЪ ПрУССШI, заобпколплъ аВСТрllllската вопска
ca~lO ирпготвя за тебе. Живота МlI наблпжава :края ПрИ YДnla на Дунава, и IЕ. пораЗIlЛЪ. АВСТРПllЦПтt
се, ч\)

СЛ'Iщъ мене ще ШIa голtма ВОВIIДОНШI, работитt ще
се оБЪрБатъ. ЦtЛШI свtтъ е на юIПнувание И упраВИl'еЛI!Тt, нап-вече францусюrтt, по нещасrпе, въз-

било неговото r:ремппувапие п~)езъ неутрална дър
жава JI внезапното напtlдание.

Въ

ПРУССШI

расла партията,

която пскала

уталожватъ, или \ война. Фре,l' ерихъ билъ ыоленъ O'l'ъ вс1а;ждt да се

УИllщожаватъ. Удостои се д:а минешь презъ опити:

съюзи съ другитt сили. Царицата )Iислпла, че е

настиша ни j ие бивап несправедлпвъ, но сжщевре-

дtла.

приготви се да ги посрtщнешь твърдо. Когато дойде деия, мисли ва мене; бди надъ честы2. на ди-

)Iепно не оставци другитt да те ТЫ1ЧЫ\ТЪ. Здравата
ОСllОВ", е народа, но народа въ неговото eДl1НcTTBO.
Бжди му вtренъ, за да те обича и ти се довtрява;
само чрезъ народа !/ожеIПЬ да бждешь спленъ, сполуч;,пшъ n щастливъ. Не забравян този часъ".
Отъ БаЛСI\ШI мпръ, Ян. 1795 година; Пруrспя
остаН,'\,ла неутрална въ сраженията на Руссни n
Австрия, Англнл н Франция. Фредернхъ ВилхеЮIЪ
на

държавата

било вече ДОIIШО времето, когато НаПl,леОlJЪ трtб
вало да се спре 11 накаже за несправеДЛIшнтt му
На 25 Окт. 1805 ГОД., А.1ексаидръ отпш'ЬЛ~
въ ПРУССШI за да посtтп цара n царицата. НШЮИ
русски шшераторr, не посtщавалъ ПРУССIJЯ 01'1 вре

~/eTo на Петра Велпкиll.УлицнТ'В били преиълнеНll
съ народъ да го поср1нцатъ. И~I~ератора Францпсъ,
П проводилъ брата си: аВСТрИIlСКИЯ Архидукъ, да
се съвtтва съ двющта императорн. Русспя II Ав
стрия дошле до споразумънпе: Прусспл да I!звади

III

ЗIJaЛЛЪ фпнаПЦIшлната слабость

СИ,

11 )lаlЩ)Ъ че ш/алъ ABtCтt хиляди ВОЛНИЦ/I, той

nоllска. ако послtДНШI се не сы'ласи на УСЛОВl1ята

дшt MtceHa слtдъ АлисенС1ШЙ :миръ, въ
год., ПРУССIIЯ се съюзила съ Франция и до-

далъ заповtдь да освtтлЫ\тъ черБовата.
ПОСР'вдъ НОЩЬ шшератора съ царя и царп

се страхувалъ отъ воината, 1I0р:ЩП варварщинит'!>
\1 11 ОТ1. orpOMllIITt сумми, RОПТО трt6вало A\t се
J/uхарч.hТ'Ь. '1'ази оила ПрПЧlIнuта, гд'вто не се съюзплъ п на 17~)S год. съ Русснл 11 ВеЛIIБо·Брl~таНШI
пропшъ фраНДУС1\ОТО нарастваНllе.
OI;O:rO

1802

6п.'Ia доста голtма террпторшr. Нtщо година време

С.:Itдъ мира, АlIтлиа п ФраНЦШI се битш. Наполеонъ
превз't:r.ъ наведныь:ъ Хановеръ, распуспжлъ HtMcKa-

срtщу

Наполеона

сто и ос",мдесеть Х1J.1ЛДП души

на с'Ьюзющитt. АлексаiIДръ приседtлъ десеть дни,
и вечерьта, преди тръгнуванпето сп, топ обtдвалъ
съ царското семейство въ IIОТ(Jда~IЪ. Топ изсказалъ
съжаление, че не виД'kлъ гробницата на Фред(~рпха
Великии. "Има още вреле" , 1\аззлъ Фрщерихъ, и

цата стояли около простия ЦИНБОВЪ гробъ Ал:ек

лиона франка, очппралъ Хамбургъ п ВрЫlенъ п
затворилъ Елба п Везеръ протпвъ английскитt
кораби. Хановеръ ПО~lOлилъ пруеския царь да го
избави, но той се въздържалъ отъ воина.
Поспчани~то на Енгиенския Дукъ отъ Напо-

сандръ се навелъ, та го дълунжлъ n си подалъ рж
ката на Фредериха и врекълъ вtчно прилтелство
на него и на фамилилта му, и заговоръ протпвъ
Наполеона. Луиза освятпла сдъната съ сълвитt си.
Rазвало се отпоелt, qe ~я наредила тази срtща
при гробницата, 1\оето е твърд'!> вtроятно. Еогат(}
Наполеопъ чулъ 311. този иоср1щнощенъ сговоръ,
той казалъ: "IIрусския: царь скжио ще плати за

леона на

това". Пруеската войска се пршотвяла, едно писмо

та ВОllСБа, събралъ O'l'ъ народа седемнадесеть

мпл-

21 Мартъ, 1804 год., стрtснжло цtла
Европа. ПетерБУРГС1\ИЯ и СТОI\XОЛ!/СКШI дворове си
наложили трауръ, Русскил Цз'/JЬ Александръ n ФредеRIIХЪ протестирали писменно на Наполеона, но
топ не обърн'"кЛЪ nЮIМ3.11ие. Дука билъ арестуванъ
въ ЕтенхеШ1Ъ, Баденъ, между Черната-гора n Реинъ,
а тази зеил била lIOДЪ защитата на Фредериха, по
тази лриqина той лично :5илъ заинтересуванъ. .котато Напо;rеонъ билъ провъзгласенъ императоръ,
ДеК. 1804 ГОД:., Александръ 1 не то npnnозналъ.
ПЪРВШI забt:тhжплъ, че войната съ Русеия е неиз-

2.

и

било пратено до Наполеона по ПРУССКШI 1IИНИСТрЪ
Хаугвицъ, който Еато пристигнжлъ въ Висна, и
намtрилъ, че Руссия и Австрия се пршотвлли за
голtмо сражение, отложилъ давани ето на писмото.
Наиолеонъ за отпразиувание на годишнинатЗr
на коронацията си, по:мълъ ВСЛЧ1\О въ ужасната
вонна при Аустерmщъ. Русситt, споредъ историка
.Алисонъ, ииали тридесеть хиляди убити и ранени,

а Французш ~вaHaдeceть хиляди. Чуло се, че Алек
сандръ бlDI'Ь у6итъ и Великпя Дукъ I\онстантиН'Ь

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
еДВЮIЪ из6tгнжлъ живъ. Хаугвицъ, които бплъ до
шълъ да заплашва съ воина, СКЛЮЧIIЛЪ договоръ за

1IIIРЪ, по които договоръ Хаповеръ бплъ дадеllЪ па
ПjlУССИЯ, а послtднята ОТСТЖПllла Б:левъ, Нюшатель
и Ансппхъ на Наполеона.
ПруссиТ'в били
царя

перачплъ отъ

разярени протпвъ Хаугшща,

първо да

послt по желанието на

подпише договора, но

министритt СИ го ПОДПlI
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войска да ПОМОlне на Прусспя. Фредерпхъ и Луиза
отпшле въ НаумБУРI'Ъ да посрtщнжтъ първит'}) вой
ск!!, КОИТО имъ испраТIIЛЪ АлеI:саПДРI. Русситt
uшш

очероваНII

отъ

царицата. Тя била изгубила

ЧаСТЬ оТ'Ь дtтското си легкосърдечие, но не ИIlТУ
спаЗ~1a и духовитостьта си. Тя била на тридесеть
годшш, още хубавица, блtстяща

и въ пълната сяи

съль на думата жена. Фредериховото писмо до Напо

салъ, Ka'lo казалъ, че той ще задържа Хановеръ до

леона, въ

:като се нареди

единъ

ствпето сп, бндо набърже иро четено п тогава

Еонтъ

"Азъ

ХUЮIЪ:

общъ лпръ. Тои l\азалъ на

ПОДШlсахъ,

но

треперrж за

слtз:ствията" .

Наполеонъ чувствувалъ, че Пруссия. е въ рж
цtтt му, затова пастоявалъ, щот() царя да се от
рече отъ съюза си съ

РУССШI, И да се сблпжи съ

ФраНЦШI. Наполеоновото голtмо желание се пспъл
нило. Съставила се "Реинс:ката Конфедерация", въ
която влазяли II'БКОЛКО държавп, които се отцtшши

отъ Гер~шнската империя и се ТУРIJЛИ подъ него
вата защита. IlIестнадесет ь ~ШЛ.1Иона припозпали
Наполеона за Т'Бхенъ покровитель, съ обtщание че
онзп, който нападне една ()тъ тtхъ, обявява вопна
на всичкитt.

което

из:rагалъ

ПРИЧIIIштt

за

недовол

полеОIlЪ казалъ с.ltдующата прокламацпя

ската си: "Воиници
ви въ Франция: бtше
СМIO нtколrю дНП
триумфално

!

заllовtдьта за
вече пздадена.

НЖТЬ

далечь

празнуванпе

вп

отъ

на

На
воп

вращанието
Вий бtхте
до~roветt си,

очакваше, и пригото

вления за посрi;щата BII въ столrщата се бtхж поч
но догдtто нии сме се лесно повtрявали,
нови съза:кл'hтия сж се пзмътили подъ маската на
приятелството и съюзничеството ... Ний трtбва да се
нжлп;

върнемъ само подъ триумфални арки. ЕаЕВО! За то
ва ли

сие

прекарва:rи

таквизи

студове,

океана и

Европа,

често пж

пустията ; за това .1111 побtДИХ)lе

Англия се разсърдила заради Ханове,оЪ, На
полеонъ тапно 11 предложилъ да
го повърне -

ти цtлата съединена противъ насъ; затова ли рас
нростроВхме славата си отъ истокъ до З:tпадь само
да се върнемъ като бtгалцп? и трtбва ЛИ да тър

що бtше го отстжпплъ на ПРУССШI

ПШIЪ да ни се :каже, че

u

- ако сключи
миръ съ него. Догдt да се научп АFспахъ, че билъ
отстжпенъ на Франция, чеТИРfJдесеть хплнди фран

цузи нахлу.1И. Войната била на започвание, когато;
.Англия се научила, че Хановерскитt пристанища
билп затворени за корабитt и, ОТRеДIlЪЖЪ оБЯВИ;Ia
война на Пруссml, и ШвеЦШI била готова да се
присъе иви. Скоро се ОТЕрП;'IО, че Наполеонъ пла
пиралъ да завладtе и .Вестфалня.

Фредерихъ Вилхеиъ ПI 6илъ изнуренъ и угри
женъ отъ

ЛО'lеститt събитин. Луиза била болнича

ва. Ос~roто

u дtте

уирiшо на шестнадесеть мtсеца.

Лiшаритt ъх СЪВ'втвали да иде на IIирмонтскптt ба
JШ за лtкувавие
npистояла шесть

нервозната сп TptcKa. Тука тя
сеюшцп съ баща си и брата си

Ге-оргя, но била загрижена да се върне у дома си
и да сподtля радоститt п скърбптt на обичната
си Германия. Тя се върнжла на 3 Августъ въ Шер
лотенбургъ, I'дtTO царя

посадплъ

нtколr-:о

ТОПО.1П

Францускил

орелъ побtг

нжлъ отъ прусситt?"

Фредерихъ казалъ на ВОИНIЩIlТ'В си "Отъ та
ЗII nоина зависи не ca~!O честьта на прусската вой
ска,

по

II

самото

сжществувание на монархията".

Царя е IIзбралъ Ерфуртъ за
ЩIlЛ си щабъ,

и Туь'Ъ ВUЙСКllтt

Г)IаШIОКО}ЩНДУЮ
се

стичали,

:като

пtЯЛIl побtдоноснп пtснп. Часть от'1 войската би
ла въ ВеИъraръ. Луиза, заедно съ мжжа СП, се тру
дила да въудушеви воИската. ВОЙlшта не се поч
пжла по нейното подбуждание, споредъ каь'То На·
полеонъ Rазвалъ, но. той добрt ЗНа!ЖЛЪ че по-вече
трtбва да се страхува отъ обичьта на Германекпя
народъ

R'blIЪ неl4\,

оть кол:кото

отъ самата

войска;

защото заради неъх т'!> бихж умр·hли на :кое да е бойно

поле. Единъ отъ прусскитt генерали казалъ на кава

лера
фонъ Ге нтцъ, диплоыаъъ отъ Виена: "ти се
надtвашь да шщшь честьта да се представпшъ на.
царицата. Ако ШIaШЬ случай да iI кажешь нtкол

въ честь на пристиганието и. Въ ВеРЛИIlЪ тя бп:rа

ко дрш относително стоението съ

посрtщнжта

се· да ъх убtдишъ да остане. Азъ знаъх що просъх.
Прпсжтствието
е нужно.
l'ентцъ Шlалъ свпждание съ царицата въ де

отъ народа съ голtмо въсхищение.

Фредерпхъ най-поелt рtшилъ да отговори на

Наполеоновптt искания съ воина. Войс:ката би
ла приготвена за похода. IIатрИОТЕата царица, по
просбата на царя, го прпдружавала, когато прегле

ждалъ воЙницитt. :Когато

полка на царпцата,

Ан

спахъ- Бейрутскитt драгуни, дошле въ Берлинъ, пре
ди да заМИIL1\ТЪ за бопното поле, царицата

надъ роклята си мундиръ, гарниранъ съ
на

носила

EpacКIIТ'h

полка.

Алекса.ндръ веднага npедложилъ да. дойде

съ

ВОПСЕата, труди

u

веть часа СУТрllната на 9 Окт. Тя му казала,
"Струва ми се, че нпй трtбваше да рtшимъ за
войната; uoложението ни 6tше станыо нетърпимо,
щото нужно бt да се IIзбавимъ отъ него, какъ и
да е. Ний сме принудени да земемъ този па.ть не
толкози за спазвание на интересптt ни, БОJШОТО
за честьта нп". Гентцъ билъ въсхитенъ отъ цари

цата. Той хазаJlЪ: Человtь'Ъ не би ИОl'Ьлъ
8

да на-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
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мtрп друга

подnбна

жена па неIЖ

ИдеIlТВ, КОIIТО рUЗВII
нп,

6tхж

чудни

преJЪ

тя

I

въ

врю!ето

раЗИСIшаше

на

Германия.
разговора

самостоятелно

II

енергично, но пакъ съ р'ВШ~IТелность и себевъздар
ЖСIIОСТL,

I:aTo

ПОБазвашс

сжщсвремепно

вость, КОЯТО бп правила
Сжщевре)IеlllIO ВСПЧIШТ'В

t\

прrдпазли

честь на всtкой
думи бtхж тъи

мжжъ.
пълни

съ чувt:ТПО, ЩОТО челопtБЪ за юшута, даже. не мо

жеше да забравп, чс говорtше съ жена. Цtлия t\
разговоръ ПОКilзваше сало достоинство, добродtтель·
та л граЦlIозностьта

които IIIIKoгa не б'пхъ виж

ll,

далъ по напредь.
Не се ЮIНЖЛИ много дни и бпп;пт'в при Иена

и А-уерщедъ били СВЪjJшени. Загубата на Прусситt
била твърдt голtма; на дв'втt бойни полета пад
нжли

двадесеть

ХИЛЯДII

убити И

ранени,

приблизително сжщото число роби.
отъ убптпrt И раненитt Ш1Днжли
Войната не била
хиляди

души,

Десеть хиляди
при Ауерщедъ.

безъ жертви и за побtдпте;:штъ;

всичката ШIЪ загуба се
сеть

освtнъ

отъ

въскачвала на че'гпринIJДС
които

седе~IЪ хиляди п

СТОТИIlЪ биле отъ по.rка на Давустъ. 1(огато

пет

Нап()

леОIlЪ nлtзълъ пъ Бер:шнъ, Давустъ н останжлитt
:му вой IIIЩИ ПЛ'вз:ш наи-напредь, като награда за
хероиството IIМЪ. НаполеОIIЪ не сп IIО'ШНЖЛЪ HiНih
вечерI,. Той дапалъ запопtДII на раз:шчнптt полко
ве :ш да гошл;тъ

пепрпятелл.

lшдпочеръ той препзел'Ь лалата
На другата зараПL, предп
цето, едrIIlЪ ОфlщеjlПlIЪ вл'Ьзuлъ
ше ВеЛIl'Iеетво, I:азаJЪ топ,
Qтчетъ,

На

утрtШНJlЯ

но не СПОЛУЧИХ)Iе да ХВaIIе)IЪ Пруската Ца

рица" .

"Ахъ! това бп било добро н1Jщо, каза:IЪ На
войната".

Царицата uжтуваЛ<L за Берлпнъ, Ни въ Вран
денбургъ еДIIНЪ ЧРllеръ Id\ срtщнж.лъ И
казнлъ.

u

че всичко бшо изгубено, II 'трtбвало да бtга съ
д1щата си, :които биле пече пратени въ Шведъ на

О.'(еръ . .когато стпгнжла тамъ, тв се уплаuшлп, ка

то 1ih ВIIД'!>ЛИ ТОЛБОЗИ

растревожена.

Тя ИОВllкала двамата сп синове, Фредериха
п ВилхеJма и ШIЪ казала: ~ВIIЙ ме видите распла
кана; но азъ оилаКВЮIЪ ВОЙСКата!

...

руши.1а въ едпнъ день това, което

Ождбата е раз
ве.1Пкитt 3Iihже

на двt СТО:1tТ\lЯ сж градили. H'B)fa вече Прусската
държава, IItMa вече воиска, Ht~fa вече народна сла
ва; тл е IIсчезнжла, както мжглата, колто затуляше
QпаСпостьта п ужаса при злочеститt боiJни полета

на Иена п А-уерщедъ.

"JIриюшнtте си въ бжджще този злочестъ часъ.

Еогато )Шllка ви не ще бжде жпва:

честието,

плачете, като

си Спо)шяте за мене, Е<'\1>ТО азъ сега ОIшаКВЮIЪ па
даиието на таТКОRIшата }lП. Но Не се задоволяваи
те с~шо съ сЪJ:3И; работtте, развиите способности

тh СИ. Възможно е, че ПРУСКИЛ ангмъ хранитель

укора п унижението, въ Боето топ гние.

О, чада

мои, не се оставяите да ви подвлекжтъ рнз

валеНlIтt нравн на вtБЪТ'Ь;

1t!tTe

бждtте

се за славата на веЛИКИТЕ

мжже п

CTptIl хе

ПЪЛБОВОДЦП

роп. ARO HtMaTe честолюбие, то вии сте недостой
пи внуцп па Фредерпха ВЮПБНЙ. АБО съ веПЧКIIтt
сп

усплил

не

СПО.'Jучите

да

въздШ'пеге

държава, тогава ТЪРС'Бте смъртьта
Фердпнандъ"

отпадналата

ЛУДОВИЕЪ

Kal,To

.

Мнозина държавнп 1tIЖjI~е съв1Jтвалп да се ире

даджтъ на Наполеона, по царпцата

по-предпочпта

ла войната, отъ колкото да се ПОДЧПIIЪhТЪ па такпва

тежки УС.'lовпя. Наполеоповитt побtДII като че па

разплирадп

цtлия

пруский

ДИIIЪ слtдъ другъ се

народъ.

предавали.

Градовет'в е

Царското

ство се оттег.'lПЛn въ Ортелс6ургъ, I'Д'8ТО

СЮlеп

преI\ара.10

много бtдно. И)шлп само еДllа почтп гола стая въ

една съборена I:жща. Народа съчувсвувалъ съ царя
п царицата п двtстп 3.111ТШI МОllетп БJI.1И събрани въ
сектата па l\IеШI()Шlтt
да ПРIIе~Iе паритt,

II

1\ато

1tIОЛП.1П
зн3!,ъ

царската

фаJIПJ1IШ

па обпчь п ИОЧПТL.

Една селенка донесла l\IаЛI,О )l3сло за "ГnРIШЛ о'пд:евъ
Ilарь".

"Не, пе, казалъ царл,

азъ СЫIЪ 60гатъ
даНIIИЦИ"

царь, понеже

1806 1'0;1;.,

ла въ Кенпгсбергъ.
нервозна

<13'1

пе СЫIЪ б'вдепъ;

ШIЮIЪ

такпва

под

.

1(ъспо, въ

день

на ВеймаРСI\IIЛ Дукъ.
Jlзгрtванпе на сд'Ьн
нри НUIшлпона. "Ва
азъ ви I!ОСIЖ добъръ

полеонъ, защото тл е I1ричпшrла

ще ви ПО)IОГНС; тогава пзбавtте народа сп отъ без

царската фа1tШЛШI отпш

Царицата

легпжла

БU:Iна

оп

по, преди да оцравtе, трtбвало да

TptcKa,

6tга отъ таЗfЪ въ Меме.1Ъ, Бато повторила дузштt
на царь Давпда: "Нека прочее падпж. въ ржката
на Господя:; защото еж иного 1tШ:lOститt ~IY; а въ
ржка на че:IOвtка да пе паднж". Т'в пжтували три

ДIIН. Първата пощь царицата СШlл't въ стая съ стро
шени

прозорци

и снtгъ

нав1Jло на .1еГ.10ТО

il.

Но'

тя пакъ не се обеЗt:ЪР;l;чавала.

Презъ топа ВРС3lе НаПО:1еонъ влtзалъ триу
мфално въ Берлпнъ. Той НОС'БТПЛЪ ОЗIIЪ ОУСIl Il
влtзълъ въ стаата, ГД'БТО Фредерихъ Велшшп Y~I
р1>.IЪ. Той наппсалъ Е'ДIlО голt~l() N. ВЪ прахъть на
Фредерпховата гробница и казалъ: да бtше топ
живъ, азъ не бихъ СI'ОЯ:IЪ тука. Топ проводилъ са

бата, шашката и шарфа на Фредерпха въ Парпл.-ъ.
Въ Шарлотенбургъ той влtзалъ въ стаитt на ца
рицата
ясно

II II

ЧI1ЛЪ

писмата, въ нtБОИ ОТЪ които Т:I

показвала отвращенпето си ь-ъ)!ъ

потретъ, обаче, му направилъ
искалъ

да

1ih

него.

Нейнил

СИ.шо впечатление п

види.

Ранно на 1807 год., останжлата нрусска воп
СЕа се съединила при русската и станжла отчаяна·

та битка при Ейлау. Русситt и

Прусситt Шlалп

двадесеть и петь хи:IЯДII убити и ранени, а Фран

ЦУ31Iтt трпдесеть хилядп, затова НанолеОIlЪ пред
ложилъ на Фредериха, че ще СIQlЮЧИ съ него Ю3
носенъ

)шръ,

ако се отрече оп съюза си съ ШI

ператора А-лег.сандръ, но не скл:онилъ. Паполеонъ
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сжщо тъп пратплъ дума до царицата, че ще се счита

вече. Царя не му се щtло, но

щаСТЛIIВЪ

за неfЖ.

да се ср'вщне съ

това би:.lО

невъзможно

неIЖ. въ

Бер;шнъ. Но

нtщо слtдъ като ГОВОРIШЪ

наи-послt иратплъ

Когато приела пзвtстието, тя се расплакала

и извш:ала:

"Това е нал-голtмото

себr.отричение,

тъл п&справедлпво и саркастпчно ва неIЖ. въ своитt

което могж да СТОрIЖ. за народа си". Тя НИС:tла въ

бюлетини.

дневника

Германцитt

никога

не

НРОСТП.Ш, IШТО

забравили това докачение надъ царицата ШIЪ.

Царицата
баща

си:

lIIОЖЮIЪ

още

"Само

да

се

съ

над1,вала.

търп'в;шво

-- рано,

сполучю[ъ

Тя

това

писала

на

постоянствуваНIIе

ИЛ!!

ь-ъсно :lЗЪ

СЫIЪ

че ще~IЪ". ДЪРВОСТНIIЯ генералъ Б.1юхеръ
I:ororo срtщнжлъ въ Хамбургъ:

YBtpeHa,

:казu:IЪ lШ Бурпена,
"Авъ раСЧlIтамъ

въ

твърд-В

ГеР~IaНИЯ и на

много

па народния духъ

ентуспавла,

колто

владtе

Военната СПUЛУI:а е кратковременна,

но

спомагала

несполуката

честолюбие и

увtренп,

се

вродл

за

у

се освободи

сполtтп.10
peCBa~[ъ

и вtЖЛIlва

отъ

иротивъ

унижена

отъ

плячкосванията

ще

се

му,

въоружи

Но BctKa надtжда угаснжла съ Фридланската
битка, j 4: Юлий, 1807 година. Руссптt изгубили
седемь хишIДИ убити n ранеШI, а ФраНЦУВIIтt осемь
Царицата

на баща сп:

писала

n

IJзрода

но не обичамъ

!IY.

Азъ ха

предатеЛСI:ИЯ:

него,

но ПЪКЪ

обстоятелствата

и трtбва да не мисЛ1l'. за с'бе си.

Галилео

три дни слtдъ битката

"Нпл сме почти })'вшеНII да нuиуснемъ

царството. Въобрази сп каь'Ъ трtбва да чувствува~[ъ

това, но, ~IOЛIЖ. ти се, недtй да ![е осжждашь. Не

Галилей.

ртъ Г-ЖА FAPA ус ролтонъ.
(ПРОl\ъ.lжение отъ бр. 2).

i

~~o Ве.1икдень, на

сеть

него".

хпляди.

чело

еДЛIIЪ на

изисканпята

му,

тоя

(слrьдва)

отъ

цъла Европа,

!rразIЖ

на нещrстпето, 1\оето е

Трудно ще ШI бж.де да бцж учтива

спрtмо

}'о ивискватъ

предвиждамъ,

истощена

знае колко ми струва

саМШI царь, КUI,TO
дарбитt ![у,

му характеръ.

слава. Бждtте

чуждестранното иго, топ ще спо
че щастиете не ще бжде
съ вашия l1миерат;-ръ. Времето ще допде,

BctI:Ora

Богъ

~JaI:аръ че не

в'lшъ паI:Ъ тол е ПрПЧШJИната

че когато единъ цtлъ народъ се рtши да

лучи. Азъ
когато

да

стреDl:Iение

"Ca~IO
защото,

въ

университетитt.

родъ

си:

ходение,

въ

1624 ГОД., Гали.l€О, шеи-

годишень человiшъ, се
РИ~IЪ,

за да

р1>ши.1Ъ да иде

посръщне НОВИЯ папа и го

моли да даде удобрението си за КОllерникоuа
та теория. Като много <,.шбъ т1>лесно, той
БИ.1Ъ носенъ по-вечето отъ пжтя на носило.
Прев'Ь шесть нед-Блното си пос-Вщение, ималъ
шесть дъ.lГИ свижданин еъ Урбана VlII; но
Ma[~Hpъ че БИАЪ добр'h прив'hтствувапъ, папа

ность, но че c~re въ Божиит-В ржц Ь, и провидtнието

та не се е уб'hдилъ, а, наПрО'Г1IВЪ, стараАЪ се
да уб-Вди ГаАи.lея, (Je БИАЪ вйб.lудевъ.
Но пъкъ тъН б.lаго се отнеСЪАЪ, щото
ГаАИАеif се върн.у,,,IЪ пъ Ф.10ревцин съ lIйд1>ж

му ни варди. Второто е, че ний падаме, но честно ...

да и ув1>реН1Iе, че

Да живtIЖ.

гол1>мото си съчинение: "ДиаАОГЪ пърху двът-В
Г"lавни сис:теми на сп1>тй, ПТОАОl\lеевата 11 I{o-

в-Врвал че СЫIЪ иалодушна. Има двt главни начала,

:КОИТО

ме

поддържатъ

въ

всичко.

Първото е !IИ

съл:ьта, че ний не сме играЧI;а на слtllата случал

п У!IрЖ

ВЪ

нжтя

на

праведния,

даже,

ако стане нужда, хлtбъ и соль да tиъ, никога не
би могло да ме направи нещастна, но нtDlамъ вече
нзд-Вжда. Ако щастие ![е постигне, никой другъ не
бlI билъ по-благодаренъ

о'гъ мене,

неочаквамъ.

не

неможе

да

неправда,

Но

ме

когато

смаже.

но азъ вече го

сы[ъ го заслужила,

Само

то

когато ний вършю[ъ

:може да ме повреди".

lIоб'Бдепия

Александръ,

'Рода, предложилъ премирие,
Наполеона.

рtшило

по

ИСБанието

на на

което било прието отъ

се, условията

за миръ да се

направIЖ.ТЪ помежду Наполеона, Александра и Фре
дериха, въ Тишштъ. На 26 Юлий, 1807 год. прус
ския царь билъ повиканъ на конференцията. На
полеонъ

се

отнесълъ

съ

Фредерпха

отъ началото, но къмъ Александра
Тримата

об-Вдвали

-Ллександръ

наедно

всъкий

CTYAIJHO

още

билъ прплтенъ.
день,

но са!1O

билъ каненъ вечерь на разговоръ.

перниковата", безъ съпротивление отъ черко

вата. Въ тази книга Гали.lеИ Аава сл-Вдствията
и откритията на научнит-В изсл1>двания на
МИН.У..1.0ТО половинъ стол1>ти~, съ такъвъ ясенъ,
но

затова

дошло

на

умътъ на Александра да

повикатъ царицата, дано тя да може да изиска ио-

украсенъ стилъ,

ЩОТО

ПрИВАек'В.1Ъ внима

нието, Ааже, на простил чеАОВ'ВКЬ.
Оъчинението БИАО готово sa печатъ въ
година, но за Аа се ув1>ри, че
папата не ще да препятствува, ГЙЛИАеи 6ИАЪ
заставенъ да иде .шчно ОТЪ ново въ Римъ.
Тои ОТИШЪАЪ И представи.1Ъ работа па Урба

l\IapTa, 1630

ва, които се СЪГАаСИ"lЪ, стига само заглавието

на книгата Аа показва, че Коперниковата си

CTel\Ia е пос.1УЖИАа, просто като хипотеза (иреА
ПОАожение),

и че

тои,

папата,

Iце

пише за

к,,\ючението.

ГаАилей

Наполеопъ не отстжпвалъ въ нищо на Фреде
риха,

ще е въ;можво да издаде

лаЯАЪ

то

да

се

ра60ТИ.lЪ

се съг,,\асилъ,
напечата

толкова

защото си,,\но же

съчинението,

върху

кое

години, и се върна.лъ
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пъ Ф.10ренция. ПОЗво.lIIте.шо за напечатвание

отговаря

му

.1-Бтия, за НйI~.l-lшетваllие въ еретичество. Прия
те.лит-Б МУ го преДУl\IВН.1И да пе ходи, защото е
старъ и С.lйбъ, та може дн уыре по П'у,тя, но
знповъдьта ни Урн6нва би~а настояте.1на.

611.10

дадено

отъ

Г.1itВIIИЯ

Инквизиторъ

И

пице-генера.1а въ Ф.lОренции с.lЪДЪ ДЪ.1ГО вре
ме. ПНПСКlIТЪ В.щсти ПТОрИЙ и треТИIJ ШЬТЬ
ИСI\;\.Ш Д:! ПРРl'.1епцатъ

р-у,l\описа.

Двъ години

6аВIIО се ИЗШfIJ -У••1И.

ОСВ'внъ бавението, И други грижи Ii3.1ег
H.n.lII

ШССТ"ссеть и

осемь

годишнии стаrецъ.

Ве:-IП:IРИ'I11I1Н l\!ихаи.1аllже.10 му НjЮВОДи.lЪ
.жена CII, се"ею,

дiща и

l\Ш'I~а эа. да ги храни.

еДllа ныlIоиюll кър

НаЙ-ГО.1ЪМИН си брата

нецъ ПРОВОДIf.1Ъ пъ Ри мъ да се учи по музи

~a. l\I()~I'IeTO БИ.10 непос.t.ушно, ТВЪРДОГ.1аво и

рааСIIIIlIО, ".10ШИ качества", които с.н\бохарйI~

тервин му баща Ю\ЗП.IЪ, че не научи.lЪ отъ
него, а 'l'р-Ббпн да ги е усвои.лъ отъ ~ЪР~IaЧ
~,ITa си!"

Г,I.ш.1ееnн СIШЪ Винцеюю, се

ожеНII.1Ъ,

и тъН сжщо дове.1Ъ жена си нри б,lща си за

да

жив'ВыiТЪ. Чудно

щастие за този ['енеа

предь

този ужасъ на МИНrh.ШТ'h сто

Га.1II.1еИ, ОТШIДIIЖ.лъ ДYXO~lЪ, писа.1Ъ на е.
ДИIIЪ свои прияте.1Ь:
щото

ме прави

до

До то.Ш03И ми е досндно,

прок.шнамъ

времето,

което

1I0СНЪТИХЪ на т'hзи науки, въ които се ста
рахъ и пад-Ввнхъ да се отбlJЫi отъ отыанияя
lIЖТЬ, обикновенно 1I0С.1-Бдuннъ отъ ученитв

мжже. Не cH~1O че се раскайваl\lЪ, гд'hто СЪ;\IЪ
да.1Ъ на
сыlъъ

cB'hTa чнеть отъ съчиненилтн

НЙК.10ненъ да ПОТУ.1Ыi

('11,

но

т'1>зи, ЩО имамъ

на ржцъ и да ги предимъ п:\

п.1Йl\Iъцит-h, И

тъи да ЗЙДОВ().;llzY>. гор-Вщото ща.1НIlllе на пе
прияте.шт-В СИ, на които l\10ит-Б идеи с<ь. то.л.
кова не.vдобни.

На 20 ЯН'уПрIlИ. 1633 годинн, неДОhгавия

.1енъ lII.hЖЪ! Чуд~о, че тои тръБНtI да ишl пос

стнрецъ ТРЪГI10ь.1Ъ Ш\ IIОСИ.1О за РИМЪ, гд'Ьто

нин. Но иав-встно е вече, че по-вечето знамъ

би.1Ъ изведенъ предь Инквиэицинта, на бър

TOНlIНO 61ЦНIf роднини И Финанциа.ши С~I.уще
нити М.hже С.ь. нреl~-\ра.ли живота си печн.1НО.

I\<lK го всыI'а,'

З'lрЯ отъ сп-Вт.1Ина
6ши IIc-БюцнеВНIIТ'Б ПIIС~I<\ на .l\Iнрия Ое.1естй,
пъ

Cal\Ii\Ta

I~OIIТО та flОI\.нша.la

IIОС1Ъ, отъ КО.шото коя

IIIНОГО

да

по-вече

н-Бж

е друга д,'Ь.щеря

8а баща си. "Нс внйJiЪ. каl~Ъ бихъ !lIОГ.Ш дру_
rO'!I'IC "а се 1f(~I~аЖ;'ii, освiшъ да ти IIИШ;Ь, че
те 06ич:шъ 110-1!("IC ОТ'Ь ('ебе си. ЗНЩОТО по
.'иг ъ Нога, It3Ъ II!НIIIНД.1еж.'h НЙ тебе; н твои

ПРИСТИГН<'Ь..1Ъ н,:\

13

Февруари!r. На

12

АlJри.1Ъ,

же ИС!lИтннъ и пратснъ нъ тъмница, при всич

ко че се отнес.1И

много

жата и .1Il1пението

отъ

lIГВГКО ~ъ пего. Гри
упражнение на отво

ренъ въздухъ го хuър.lИ.1И ва .1ег.10,

втории
на

30

11.'Ь.ТЬ го изuе.Ш

АlJрИ.1ИИ.

I1редь

AOrA'hTO

ИНКВl1зицията

О.лнбъ, старъ и 'уП.1яшенъ отъ М'hКИ, тои
направи.1Ъ

;\lе.1анхо.1ИЧНОТО

"заб.l.Уж девието

И('1I0п'hдвание, че

му би.10 отъ С.1аво.любиво чес

тi:; ДООРШIII Со'); ТО.ШО:!Ь :\IПOI'оБРОllПИ, щото чув
СТВ.Vllа~IЪ. че ,ЖШIOТ:\ си МОГ<У, ,21,,1 тура въ опас

то.tюбие, и чИСто неп'hжество и

ность, с,шо да ~lOr.'h да те избаВI.i'ii ОТ'Ь п-вкоп

десеть Години УЧII.1Ъ всичката тогавашна

Н.!й- по ('.1'В Га.lII.lеЙ се пре~IЪсти.1Ъ дн жи
lJ'h; въ АрсеТРIl, наСР'вща мънастира, за да е

изгорени хора за "окнчеllие на церквата. Оп1>
та не е l1ъ.нmъ съ МОУ.ЖС И жени, които 1\10г.ьтъ да умр.'hтъ за убi>жденинта си, ~O.1КOTO

6-Б"а".

наО.Ш30 до TaSII, конто сюю 3:ЦОIJО.1нваше сър

AUt:JTO :\IY.

Въ'Ян,vариiI,

1632 годv.па, "ДИЙ.lOзит'h"
из.1-Бз.щ ОТЪ пе'щтъ. ЕI~не)III.1ЯРИ би.ли испрн
теш! до

пгипте.lIПЪ

11

учешщитъ му на всъ

~,'iц-h изъ Итя.lIШ. Ц-В.lата страна го хва.ли.ла
наit-ПUС.1-В 1'а.1II.1еЙ се ПИЖД'l.lъ да е спече

IJ

.1II.1Ъ ПОЧIПНlllIето, което отдавна вече зас.lУЖ-ВН.1Ъ.

. -

" Но буря се ПРИГОТВн.lЙ. Неприпте.1И пре

дуо-hЖ.\НЩ1.щ умътъ на Урабнна vл,., да МIIС
.Ш че 1'а.1II.1ео работи.1Ъ противъ церкваПI.

ИзвеДIIЪЖЬ 3:lПоп'hдь дош.ш ОТЪ ИIII~ВИЗИЦИЯ

та _\а се I~ОIlФпс~уватъ Книгит'h МУ отъ всич

~иТ'k IlТа.1IIПНСЮI книжарници и да се ис пра
TЫiTЪ uъ РИl\1Ъ.

Прсзъ ОКТОl\IВРИЙ, Сi'iiщата Година. Га.ли

.1еН би.1Ъ 1l0ПИКННъ да се яви въ РИ;\IЪ, дО 0'1'-

небр'hжие".

Чисто lIеВ'БЖсЮТно отъ че.lОUЪЮ1, които 33 пет

ка! Но тои си СП011Н'h.lЪ, ющъ умрi>.ш

и да се ВЪСХlIщнваl\lС

отъ

подобна

нау

живи

дързостъ.

На 1 О ИШJ, тои би,\о трети и П.'hТh повиканъ

предь .инюшзицинти, и му ЮIЗН.ли, че l\IУ дава

.ли осемь дни да си нипише знщищението. Оъ
трогате.лни думи той ИЗ.10ЖИ.лъ, че ~нигнта 1\1У

би.ла прег.ледвана и пре-прег.ледвана отъ B.la~
тит'h, д~ не би дН lша н-вщо еретично; и то
гава тои ги заСТi1ВН.лъ да Iшйтъ

предь

етаростьта 1\1У И с.лабото му здравие.

видъ

За четlЗЪРТИИ пжть 6и.1Ъ представенъ

предь Оватото събрание на Юнии- 21, и рас

питанъ, да .lИ поддържа, че С.lънцето е центра
на СЪ.1Нечната Система и че зеМята не е центра
и че тн се движи. То и ОТГОlЗори.tъ: "Азъ не
ПОДДЪРЖfIllIЪ, и не СЪ;\lъподдържа.1.Ътова 'мmь

ние Коnерниково, отъ I~oraTo 1\1И е эаПОВ'вдано

да го OTXBЪp.1Ыi: ~О.1Кбто за останж.лото, нзъ

СЕМЕЙНО .2!'Н~ИЩ=,,=Е=.~============6=1=~
.съмъ въ ваши р,У>.ц-В
то ВИ е

Hf\

стор-Вте съ мене, юш

-

угодно"'

ЮНИlI, c~-вдъ п.,аДIl-В, въ гохв~щта

22

за.,а па ДОМИНИIЩНСКlШ
въ ПРИС,У>.СТБието
чу.,ъ

прися.дnтn

мънъетирь

на кардина~и и пре.1аТИ, тоН

ретично.
.сание.
тра

и

Предпо.lОжението,
св-Вта

и

СИ е

Форма.ню

защото е явно IlрОТИRIlО

па

пав(\

отъ м-Б('тото

.lЪЖДИВО-ФИ.,осовеки

и че има дневно

е

на Сп. Пи

че земята не е цен

непоДI3ИЖНй,

върт-вние,

че

се

е (',у,що

И .1ЪЖДИВ')-ФИ.,оСОФСКИ;

ДВИЖИ,

отъ богос.н>ВСI~а

точк,\ зр-Вние,

поне е З<lб.\уждение въ IЗ'hратй

ПРПЗ0вnmН1е

Юltr-святото

...

Шl1е па

РШIЪ п отиде

Нt>ТЬ

йрхиепнсконп,

отъ

Арсетрие

строга

съ

въ Оllена,

m-ЬсеЦIt uъ I~,у,щата на

тамъ прптенъ

,у

ЗI1.:ЮВ'ВДh

ДОl\1й

да

М'у въ

ве гощава

принте.шт-В си, IШТО да ги събира НО lIШОЗllIlа.

lJlJСП.lЪ тоН

на

l\l:tр.lШ

Ое.lестп:

"Името ми е \lЗ.Нl'1еllO отъ Юlllгата на ;ШIIШТ-В".
НО ТИ п-вжно М'у отговори.1П, че времето, отъ
юшъ не го е в И,J:h.,а ,
се струва.ю КИТО Хи·

u

.1ЯДИ

години

1I

че

З1\

ДЙ

се

ти ще казва на шзустъ

не аатр,Удшша той,

седеl\IЬТВ ПOI,tlзйте.llШ

пса.НШ.

Но година време пе ('е

тъй г.\У

За. това.

KnTo

напусне

'f,Y>.iJ\lIO

че с.Iыетоo е центра

на свiпн, и че не се движи
и

да

гд-Вто престон.,ъ

си:

"IIродпо.\ожението,
г~упаво

Сп. l\1ария.

ВО~И.IИ

l\ШIJ,у>''\О 1I l\Iприа

Ое.,еста каВ:1.1Й пое.1-Ьдпит-h ПСП.\ШI заради пего.
Тя умр-В.1а па
десеть 11

три

1

Апри.п,

годишна

1634

годипа. па три

I,aTo

В'Lзраеть,

ОСТlIЮJ.1а

Е:азва~н}, произнасяме, ocs,a~Anll1e и оБНlJавnме,че

Гй.lидея съ съкрушено сърдце; за lIeЫi, к<\
ЗЙ.1Ъ той: "та 6-вше жена съ ПРl'красенъ )'мъ,
чудесна добрина и паi1-lI'hжно привързана f;ы\1ъ

ти,

мене".

нашия

Господт, Исусъ

та 1\lУ l\шика и
р-вченин

Христо съ И па С.1анш\

вi,чно

ДiJВ<I

Га.Ш.lео,

иnрия

.... Ний

по донодит'h нnнесени

Друга книга

ПОЧН,У,.lЪ

да

пише

топ, но

ПРОТИIJЪ тебе пъ АБ.юто, И по твоит-В IIСПОВ'hд
впяии, споредъ l\Iнiншето Па Оп. Оъбрание, си

наЖ:1.,ено ка::зва.'Ъ: "Постоянно ыi С.1ушамъ да

.си.ШО

1\lе вика!"

гюдозр-Внъ въ ереТИQестпо,

именно,

-

че си b-Врв·.\.1Ъ и поддържа.1Ъ учение, което е

6,\',,\е

криво и противно на Б:JжеСТlЗешшт-В Писания,

Га.lИдеЙ!

-

На

че с.,ънцето е центра на сп-вта и че не се

,zJ,пижи

отъ

нстокъ

кы\ъъ

аапндь,

и

се двнжи и не е цевтръ нн сн-Вта
Ааме те на зftТRnрЪ

до

че

зеl\шта

.... Ос,У>.ж

ПО-Iштатъшно расно

си

Х.убйвъ

КйТО

АУХЪ,

орео.1Ъ

които

ОКIМО

ВС'lшога ще

Шlето

нп Гa.НI~,eo

_1636 година той довърши.,ъ, "Двн.1(1Га.

ВЪРХУ

движението", и

Jlейденъ да се

напе'lата.

дина тои напрапи.,ъ

го

H.t

ПРОВО/\II.\ъ

('.l:hд,Ующата

въ

['''-

lIoc.l-hАнето си ()ТI~rИТllе,

реждаНИ!:J и з<\ спасите.\но ОТ/I.\ащание, впи ти

fIозпато подъ назпапието: ".lУНlJИТ-В .1IIБР:ЩIJИ".

заПОВ-ВДfJаме въ пд,Ущит'h три ГО,\lJНИ, веДIlЪЖЪ

I\s.щата въ Арсетри СТtlНЖ.1а ~lp.1·IJJ:\ 11
П'уста . .il{енпта па l\Iихни.lПНЖС.ю, тригl. U дъ

въ седмицата да
7е.\ни

поптаряшь сеДt>МЬТ-В покая

щери и еди пъ сппъ

I1са.1l\1П".

Отъ Гн.Нf.,ен 6и.,0

тъй

сs"що

JlЗПСЮШО,

.. да Сl'\ отрече, прокъ.ше и ннмрнэи гор-вречени
Ti, sа6.1JждеНlШ и ереси". и тъй б-В.нжоеин

yMpi••нr

отъ '!'y~Ja.

Но ::1.\

Гнли.1ео стаН,\',.10 ВСII'ШО двоНно Mpa"II", аа
щото ос.,-Ъп1цъ, "до то.шози, щото това lIе6е,
тази

ЗСllJН,

тази

все.lеШIa,

[,оито

аЗЪ

'Iрезъ

КО

ЧУднит-В си открития, и ИСllilгh си дою\;,mашш

.1.-Вничн.IЪ предь Ц·В.10ТО събрание и изрекъ.\ъ
жа.\остното отричание на В'hрuанието сн: ,,0'1'-

бtхъ уве.ШЧII.1Ъ сто хи.НIДИ ПЖти IIu-вече отъ
п-Врванинта на УМНlIТВ l\1,\',же въ lIШН,Ь.штЪ
в-вкове, отъ тукъ ната,ыъъ ставатъ ТО.шопа

старецъ

рича~IЪ

на

ceдe~lдeceTЬ

се

съ

ис[~ренно

години

сърдце

С:lIиревно

и

непритворе

на в-Вра. прок.шнлмъ п blpa:iЫi р-hченит-В за
6.\'уждеIПlЯ и ереси, п изобщо, всички и пс-Вко

заб.1уждение
.лическа

и секта

ПрОТlшни

на Оп. Като

Церкопа".

Жа.lOСТНО зр'h.шще на неllЪРОТЪРПИМОСТЬ!
Ако нии,
в-Вкъ,

които

сме се

;Iшв-Ве}IЪ

научи.ш

въ

да

Д8ветн:цесетия

ТЪРIIИМЪ

и зачитаме

уб-Вждения,

раз.шqни

отъ нашит-В,

тогава та

зи

драма

се

напрйзно.

З.lOчеста

не

е

Казва се, че Гй.llцеЙ,

на крака, и~'ре[съ.,ъ: "Е

с,'учи.la

ю\то се испрагш.lЪ

pur si muovi" ("При

все топа. тя пакъ си се Движи"),

но 'ГОIЩ би

неЗПНЧlfте.lIIO мn.1КИ, JЮ.\КОТО ми ги представятъ

МОИТ-В т-В.,есни чувстна".

Пос.'·ВДНtJТО ;\IУ съчинение 6и.10 върху
пторостъпеннат,\ l'П'hт.шна на .'уната. " Аз'Ъ
CЪ~IЪ принудепъ",

l,flза.1Ъ

той жа.'ОВIIТО,

"Да

си СПОllIaГa;llЪ съ РЖЦ'hтt II перата. на други
хора, отъ какъ I1згу6ихъ ЗР'hlшето си. Топа,

разбира се, l\Ш причиннва загуба на време.
особно сега когато паШIтьта 1\1И е оСАаБНЖ.ta
отъ старость; тъil щото, като ТУРЯlllЪ l\1IJС.штЪ
си

на

харТl.JЯ,

принуденъ

сыlIъ

lIНЮГО, ыного

П,У>.ТИ да карнмъ да lIIИ се 'Iетжтъ ПЬ-ГОРНIIТЪ

{)и~о невъзможно да стане поср'ВДЬ хора, кои

пред.lОЖСНI1:I, за да

то изведнъж'Ь б'hх,у>' го хвър,ш,ш изново ВЪ тъм

c.ltAHa, 1II1<1'J(' IIОВТОРИ.\ъ бl1ХЪ СЖЩОТtJ lI1НОГО
П,У>.ТII" .

ницu.

На

9

Ю.ши,

на горкия

Га.НI.lеп му пuз-

Той се

ГОТlШ.IЪ

УВПНЫi, какпо трt.бва да

Аа

пише и друго съчи-

СЕМЕЙН~ОГНИЩЕ.
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нение, но смъртьта го ИСIJреваРИД<l на 8 .януа
рий, 1642, осемь години СХБДЪ Се.1естз. Jlю
безнит:!\ му ученици, 'Горриче.ш и ВИПИ~lНи и

СII ва \ОХОЖАанието ти, тъи щат/)

да те иапеде Юli

самъ ~a 'ПllIIЪ, което ще IIвгубишъ съ неочакванното'
Ако си 1I1.J111'0 lIюмиче не ще е ПрIIЯТси лохождаНl1е.
"
но

неочакванноТО

тп

дохождание,

а ако сп

жена

еШIЪ МУ I3шщепзо, стnн.Ш при <,мъртното му

К&.ЩНl1ца то е неИВВИНIIМО.

.lеГ.10.

иска ,,\а стои KO.JIKOTO може съ гостит-В си. Тя не

Той поже.ш.лъ да го

погребы;.тъ въ се-

меНната гробница на Г\1.ли.н~итЪ въ Санта Кро

се нъ Ф.lOрснцин, ДЪТО граждаНlIт1> веднага

Г.!l~сува.ш да се погребе IШ тъхни разноски ;х
t:ъбрн.ш пуждната сумма 33 една мрнморна гроо
ШЩП

НО церквата

би погу6итс.!lНОТО

въ РИМЪ попреЧИ.!lIl,
учение, че земнта

да не

се дпижи,

да б,у>д'е по този Н\1ЧИНЪ п<'дтвърдено. За това го
1l0греба.!lИ пъ единъ тъменъ ,У>ГЪ.lъ на Де.лъ
Новизиато, МЗ.lкз черкпица наб.1ИЗО до Санта
Кросе.

С.лi>дъ

единъ

ГОдlllШ, въ

в1>къ,

на 12 марта, 1737

прис,У>тствието на учени ита.!lИЯН

П. Помиu КОЛ:КО дЪЛJО ще стоuш'Ь. ВС'lнсоя жена

може

Аа стори ТУИ, ако не внае KO.JIKO npplIle ще
стоы.тъ 11 тъп да си прави П.JIановет-В. l\1жчно ще
са)1O еАна
u, стане, 'ако тя е МИСЛИ.:lа , че ще СТОИШЪ
в
~
сеДlllИца, а то

се

11РОДЪ.JIШИ

Ао

три.

каЖt>ШЪ съ кои тренъ ще идешъ,

11РИСТlIгаш,е

ще б&.де

об-ВАЪ И.JIИ

НИll1аН~.lI Аа

ако

11

BpPlIfelo

на

печРря, и Аа ..tи

ще си -В.JIЪ. ЕДШlllIЪ е право да се остави еАна жена
да се смущава

какво

готви, и С.JI-Вдъ

като

да

наг:'тви, KalCЪ да го при

се е

ТРУДИ.JIа TO.JIKOBa, гостя
нинътъ да каже, че се е на-В.JIЪ другзд-В, когато
ВСllЧКИТ-В т-Вви М.& чнотии .l\!ожахж. да се иs6-Вгн&.т'Ь
съ една предивреМt>нна AYllta. Една ГОСПОЖ~, като

препорж.чва.JIа ,РАИНЪ пасти ръ, KaBII~a:
АI1 ла тръгне

писа.JIЪ, че ще

u

сътъ веЧt'ръта,

като

че

тои

пре

доиде на седеlllЪ ча

ПРИТУРИ.JIЪ

това,

11

"че ще е

ски мжже, съ го.11>мо тържество, Г3.!1и.леР.впт1> ситъ'. Тя си го BBiJ.JIa туи като ва еАНО I,оказа
кости би.НI по.южени въ Санта Кросе, сыI- Te.JICTBO, че тои тр-Вбnа да е че.il.ОП-ВКЪ вдравоl\tис.JIЯЩЪ.
ПI. Съобразявай се съ обичаU1111Ъ на домътъ aГl
гребеllЪ съ ~нобезния си прияте.ль Внвиан~.
жоnто си тамъ. Често се С.JIУЧВII, че 06ичаит-В на
Ве.щко.11>пенъ пам1>тникъму въздигнж.ли. Наи
ОМЪТЪ които пос-Вщавашь, раВ.JIичаватъ ОТЪ твоит-В.
пос.11; истината възтържествува.1а.Га.лИ.l.ееви

T1J

съчинения, и шестнадесетт1>
тома, не с,У>
3fiIJретени, както бlМО презъ живота му.

ne'Je

Д

,

•

прияте.JIЪ l1.J1И
нинътъ

става

сродникъ на

отъ граf\ЪТЪ

рано,

но ако

хата. Аа

ще

стане

ИoIШ пакъ е

ПрИВ.:Iекате.JIенъ

гостъ,

ако

е

не

Прllятенъ че.tОП-ВКЪ; но 1I1ОГ.& Аа кажж. това, че тови,
KoiiTO ГII прене6р-Вгва, ще пакара хората много скоро
Аа Ct: наСIIТЬУ.ТЪ отъ пос-Вщението му.

1. HUKOJa
Аа

му

lIДехпъ

не зачудвай

на

гости,

хората.

когато

Cll

Никой не обича

маже к&.щата, кога

111113 60.JI-ВНЪ у дома ('11, lМИ пакъ когато пере. Нед-Ви
Аа се маllШШЪ, като МIIС.JIИШЪ,

че

ра,'\остъта,

която ще

чувствуватъ като те ВИАhY.ТЪ, ще имъ ваП.JIати ва ТВОИ

та неСllШС.JIеНН08ТЪ. Едно отъ Г.JIавнит-В наС.JIаЖАения
113 гостоприемството е очакванието на гости. Н -Вма
в-Вщо, което ('NIa ГОСТО.JIюбива жена обича ТО.JIКОВЪ,
колкото когато си дореЖ,\а ПОС.JI-Вднит-В н-Вща въ
една .\o6pi> ИВМl1та, lIBlIleTeHa и наредена стая. Обик
нопенната ра60та на С.JIагаЮffJ тръпевата се обръща
въ приятна
ра60та 11 д-Вцата, като
Г.JIедатъ на
АУХЪТЪ на 1I1aiiKaTa 11 ТБ IIрехващатъ отъ неы. 11 се
ТРУА1&ТЪ да се отнес.у..тъ наЙ-Аобр-в. 3ащо Аа рав
ва.\яшъ

псичко

това

наС.JIаЖI\ение,

когато

ОТИАешь

на rOCTll h-Вк;У..д-В, когато с&. тамамъ ПОЧНж..1И Аа
миьътъ АЪСКИТ-В? Още кл.щницата 'Uоже Аа ,маН1Iра
ва спокоиствието ти, 11 ва Y.JIecHeHue на нейната ра.
60та, ако внае че ще АоЙ"ешъ. О.JIЗАки·rh н-Вща мо
же да свари 11 6аницит-R Аа ОlI{'че по-напреАЪ, ва да

поcil,'\и съ те6Р.; може Аа

на петь

Аа

'lOH IIOC-ВЩIIва r

и ПО.JIОШIна,

вакъснявашъ

ва трапевата,

Вс-Вкога е ПО-Аобр-В Аа питашъ на

ГОСТЯШIНЪ,

11р"еж\лъ ГOCТlI. Авъ съмъ 6И.JIа 11 тъп и инакъ.
Неlса каж&. п'Ъко.нео "УМI1 относите.JIНО тови пред
м-Втъ. Не I1ска)IЪ да каж&., че, които пави т-Вви

npaBII.JIa!

е ПрИВИКН&..JIЪ

които

отъ уч

6евъ 'да си се

I1ВUИНlJ.JlЪ отъ 1l0-НlIllРРДЬ е неиввиняема Ае6е..tаЩИНII.

(преводъ)

е 6и.:lъ

Аа не

тивостъ Д.JIъженъ е Аа е готовъ. Ако не си распо
.JIоженъ, тъп щото да можешь да си :ПВМ-ВНl1ШЪ
обичаит-В, тр-В6ва Аа се споравум-Вешъ съ домакин

Гостоприемство.

BciJJcoii

ce.:lO и ааратно. Гостя

може

хогата,

похапватъ (вакусватъ)

Почти

~

1

3а прим-Връ, когато н-Вкои граЖАанин?, ПОС'JjТИ спои

ивв-Всти

на прицте..tкитБ

хапва

часътъ по

KO.'lKO

фаМИ.JIията.

О.&що

тъй е

смутите.JIНО

ранното ставани е на
научи.JIЪ

да

става

рано

тр-Вбва по н-Вкога Аа

и ва еАна

гоститБ и.
и

стане

чака до

Тови,
на

к.&щница

който се е

петъ

часътъ,

С{'Аемъ и половина и

до осемъ, но ц-Врътъ е въ рл.ц-Вт-В му. Може Аа .lte·
жи

въ

.JIer.JIOTO

часъ да
времето
нешь

до

сеАемъ и ПО.il.овина

се приготви. А ако не
си

рано

нанието,

съ
Аа

.JIежение
си

само г.n.едаИ

.JIer.il.OTO,

въ

четешъ

И.JIи

Аа не

11

ва

uскашь

по",овинъ

Аа I'убишь

можешъ

пишешь

Аа ста

преАИ

прапишъ

похап

шумъ ва АЯ

смущавашъ АРУГИТ-В, но никога 'Не с..tавяЙ АОЛУ, АОГ
д-В ИР приб.JIИЖИ време ва похаПВIIНl1е. 06щит-В стаи
тр-В6ва Аа се pactp-ВБЬУ>ТЪ, ивмет&.тъ и ивбършж:rь.
отъ

прахътъ,

HaOKO.JIO,

но

когато

никакъ

не

е приятно

Аа

има

гости

се върши тави ра60та.

I'V'. Внимавай аа не nравuш'Ь no-ве'Че с.мущеНUе'r

НеСll1ИС.JIенъ гостянинъ е р-Вдко npиятенъ. Може Аа
е

ca)fO

неСМИC.JIенностъ,

което

прави

еАпа

жена

Аа

~Аи TO.JIKOBa АЪ.JIГО време на гости у Аруга, nrот~
ПОC.JI-Вднята да п-Вма време Аа си приготви вечеря.
И наистина, отъ таквиви ма.JIКИ н-Вща вависи прият
ностьта и.JIи неприятностъта па вивитиТ-В. ЕАна го
спожа ми кава Ш'АНЪЖЪ ва по~щението
ОТЪ ABir

ненни сестриници. Тя има еАпа

u

ro..tiJMa к.н..ща съ

HiJKo..tKO стаи ва спание на ГОСТ1IТ-В. ,,:Много с.н.. АО
бри момичета", кава тя, "по само ми
доста смущение, тъй

като

СIIa.\ни и си ПО.il.егатъ на

ПрИЧ1lпяватъ

ХОдьУ>ТЪ и въ

der..taTa,

4РУГИТ-в.

а пос.1:В ги оста-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
JH3>T'}, неоправени. Никога не
1>ж,щпта

МИ

е

готова

за

знаl:m.

На много кжщници е твър,\-В
'ГJlедатъ

коя

стая

пъ

ГOCTI'.

,\ОСrl,\ите,;"но

гостит-В си NL си оставятъ

н-Вщата,

да
ка

-

n е,;,. и т'\;, Уl\lUР"';"ИТ+' ша,;"оlН;Т'\; и Нр., "а се търка
,;"ятъ изъ к.ьщата. Естественно, "омакинката иска

U

1>.ьщата

Аа е наредена когато ИJlIа гости, по пакъ

1>О';"К') часто се с,;"учва да е наИ-расхвьр,;,.ена. 'Гя не

иска Аа имъ събира Н1>щата ва ,\а не се докачжтъ,
и

ГОСТЯНIIНЪТЪ

е

при,;"ичното

,;,.ице

Аа

се

гриже

ва

"Т-Вхъ. Особно е много доса,\ите,;"но на н+'кои ,;,.ица,
щото гостит-В да си оставя гъ кисията съ парит\; и
скж.. поц1mнит-В н+'ща тукъ тпм'В. Господарката на
кж,щата не може вс-Вкога да се пов+'рява на СJl.уги
нит1:; СИ И гостянката е АJl.ъжна сама Ая. се гри
жи 8а т-Вхъ. Дъртъ Clt ги: ВЪ сж,Н,\,У.I~I1,
когато не
ги носишь,

И сж,н"жка си зак,)\ючваЙ. Н1ШОИ
особно жеJl.al3> гь туи отъ го ст и '1'1:; СИ.

жеlНt

Друго н-Вщо: не карай СJl.УПIНllт1:; да ти пра
.БJ-&ТЪ това и,;,.и онова. Ако имашь н-Бщо ва ЮТЮАе
.дисваниtc>, прати го на Н1ШОП ;1:tc>Hn, която се особн'о
занимава съ такнавъ рнбnтп. Иl\ШЙ си го като за
праВИJlО, че СJlУГIШИТ-В не06ичатъ ,\а ги каратъ Аа
.Бърш,:ьтъ по-вече работа, и Ntже "а
П.1атишь, пакъ
Moa~e Аа 6ърка на к,У.щната ра60та. Ако си СТОЯJlа
в1;к.ьд" за АЪJlГn' upeMe, кога си ОТИШ1ШЬ ПНIНИ
~Jl.угинит1:; и ,\ftй ИllIЪ ПО н'lшоiI ма,;"ъкъ подаръкъ,
ако не искашь ,\:!. и;иъ давашь пари. И д1>ЙСТВllтеJl

u

но, много

ри

Шl

по-равум:но

С';"УГИ1'-В

на

е отъ KOJl.I~OTO

хоте.lЪТЪ,

Аа Аа.вашь

,\·}ПО

си

па

ПJlаща.шь

всичко.

У. По.маJаЙ

по

еаuно

неаока1iителенъ

Ако СИ на гости uъ н1:;кон к.ьща,
HtJ' 6J1агоравум:но ще
помагашь, но

ако

се

ВИАИ,

1',,1:;1'0

начинъ.

има С.1уГИ,

ако се тру,\ИШЬ Аа

нрияте.1ката ти

са~щ

си

върши

работата ИJl.и има само е"на СJlУГИПЯ, llllIa разни на
чини по които можешь да
по~шгашь. 'Го се знпе,
че сама Tpi>6ult ,\а се грижишь ва станта си, но ако

u

сте пО-отб.1ИВО заПОilнати,

можешь

,\а
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когато Ull,J,ишь, че тя tp-l;6ва да е на
се IIЗВIIНII, ва да те ВЪ~Ш тамъ.

въвъ

УП. П",ащай щ CBOUfll1b 'Часlmm разноски.

се

ви"и

ВЪКОl'а

правишь.

1IОЧТII

fI'bKora

('е

като

l~ипа

дП

на

ГОСПО;lшта нпстшша

неПРIl.Н1ЧIЮСТЬ.

II~Ш IIСКАЮ'lенис,

тр1>6па .\а сн

callla

Това

,\а го

нара,\И Te6~, п~от(), ак()

1!lI,\I1 ,\аже l~aTO

с,;,. учаи lIIоже

е, че 1'11

ЧЕ:'

c.tY'll!a,

ТОJlкова lIIНОГО ,\а П.1ати

реqешь, се

неВЪН~I()ЖНО

1'11

11

но

01'-

Въ та

п рави.lОТО

ПJl.:lТШUЬ за Сihп",у.I~а,

отъ I~OJlKOTO .\а. остаВlIIllЬ та ,\1\ ти ПJl.аща. Д'ЫIСТIШ
те,;"но, то ечасп. отъ П,У.ТНlIт-l> 1'11 раЭНОСЮI. Нами

pal!

1'11
отъ

lIaOKO';"Y

се

на нос:tча.
ко,;"кото

когато

тп ~опесжтъ с,у,И,\.у'Юl

11

П.1а

Ти ще иаlll-l;рIlIIlЬ че тоиа е ПО-АССПО,
,\а

остаВИШI,

ГОС1l0жата

"а

го

П.lати

п

ПОСJI-Б да il ПJl<lIЦПШЬ. IIpE:';\Il Nl тръгнешь ()тъ ,\ома
си, пзе~1l1 си КНИГII, п,;"ик()ве 11 ТII~16ри. AI~o СII па
Г,)СТII въ н-Бкой ГО';"+'~lЪ гра,\Ъ, са~щ си п.нш~пЙ за
фаетона, тогазъ не п~е се припирате, коН ще 11.1aTII
кой не ще.

VПI. HeдtЬй аа за6рае1lШЬ аа lluшешь.

uolamo се

вЪрllешь у дома си и оа uзскажешь, "О.4,КО nрuятно ти
е 6ило nОС1Ъщmuето.
IX. HUKOla не разска,вай това, 'Което си uаучu.4Ъ

Отъ еано аО.410 nОС1Ъщеuие. Въ вс-Бкоit ДО';"IIП1. IE\Ia по
е"IIНЪ, е 11зричениt', което си е ц·jца l'ICTIIH:l. AflJleqнит+' ПРIIятеJlИ не внаhY>.ТЪ какво е отъ в3>.тр·!> ,\0мовет-Б ни, но единъ

това,

очит1:;
кошнп

гостннинъ често пж.ТII IJll~l~да

1;0eTo ний съ раАОСТЬ БИJ>:ме
lIIY. Юоже бащата II';"И синътъ
отъ КОJlКОТО

отъ
да сж по-рас
па.I~Ъ ,р, ИВ.1азЯтъ

тр-В6ва, И.1И

ОСТрИ I\У~IИ отъ устата на lIшйюtта
ность,

и.лп ,\руга

тя, ако

11.111

н1>IЩЯ мж,'1нотия,

тази тдйна

ПрИКрllJlll

.\";тет(), 6'1>.\-

каквато

11

,\а е

C:OIO чрев h п()
същението СИ иъ тави К.ib.ща, тръ6ва да J-& .\ЪР;ЮlIIlЬ
като свята. ПриятР,;"ьтъ 1'11 те е иыlJlъъ въ .СШIТан
спятихъ"-пе,\1>:iI да ВJlЕ:'эеШI, съ пеЧИСТII поа1>, 11111'0
Аа IIВJlевешь

си ы>. наУЧИА1.

СЪ не06уэлrtllЪ

ЯВИКЪ.

----.-_a:::-QE;)_..

_~----

върпПlШЬ и

по-вече оевъ ,\ОК11.'Iение. Можешь ,\а ив6ършешь чи

u

пиит1>, Аа
наТЪКШIШЬ Jler.laTa и MHOI'O други 1I1aJlхи н1:;ща, които сами ще ти се пнушж,тъ, но 1'1'1>6ва Аа ги вършишь
тъи, щото Аа не ,\осаждашь.
Никога не ходи въ ГОТlIl1рница.та,
когато се при

:готвя 1>стието.

УС HeotЬй оа .миС.4ишь, 'Че трtЬбва UtЬКОЙ все
стои при те6е. 3а к.ьщшщата е необхо,\ИlIlO

аа

щата стая. Нищо не ще l:m. ТОАкова СlllУТИ, КОJlКОТО
1>ога се върни да нам+'рИ, че гостенката hY>. чака
умж,дрена и съ сгж,рнж,ти рщц-В. 'Гова l:m. прави
нер новна, тъй щото много п.ьти си побърква и 1'01'вението, и 'встието ИJlИ CO;lb нi>~ш, I1J1.И пакъ е твър
А1:; пиперено. l\IHor() Jlесно l\IOЖt'ШЬ ,\а J-& освобо
Аnшь въ това отношение и то само кат() си по-вни
матеJlенъ. 'Като

внаешь

похаllванието,

отидешь

нъ

.да вземешь

стаята

че тя ще е ванята за

презъ

това

вре:\lе

си и да пишешь

н1:;кои в1:;стникъ

lIIaJlI;Q

можешь

,\а

ПИС~Ш, И.Нl IJЪКЪ

ИJlИ книга

да

четешь,

тъи ЩfJТО когатn се върне, Аа те пам1>ри чр, 11 ТlI
си Ои,;,.:\ В'lнята превъ врР,мрто на отс,:ьтствието й.
ИJlИ ак.) си изuа"ишь чорапьтъ ИJlИ танте.лата да
п-.\етешь,

тя ще се ос1:;ща ПО-СllоБО,\на Аа те остави.

:Когато внаешь, че е особно ванята, вве:\НI еАНО отъ
.l\1:;цата

-

туи, което Ааnа наЙ-ГОJli>мъ З:J.Jl.исъ,

ИJl.II на раС1(ОДЪ И.lИ н-БI~&А-Б

на

гости;

на

дъщеря.

РТ'Ъ Г-ЖА РОАТОН . . ]СНИГЕJ1АНДЪ.
u прuяm8JIкumfb U.

Оmдfbll'6 1/-0БJlfbКJlоmо. прuвuчкumгь

нуждно

превъ н-Бкои Bpe~leHa на ,\еIlЬТЪ да е вънъ отъ об

подирь

ШеетнаАееетогодишната

(Продълж"ние

отъ бр.

2)

fПЪР,I'h по.е""о е, още отъ ""еТь, А'
.....

ее до6иватъ привички на впйма'l'Э.tно харчение
и, д'виствитенlO, първонача.шата Ц"1>.lЬ на BCi>-

ко въспитйние е да се IJридо6иb'hТЪ добри при
вички. Истинно е с.l1>дующето изръчение: "По
с1>й д1>.1О, ще женешь привичка; посъil при
вичка, ще женешь характеръ; посЪишь.lП ха
рактеръ, женншь в~че с,'У;дбата CiI".

Привички на. редъ, ТОЧI~ОСТЬ, ра60Т.швость
и себе,Управ.lепие тръбва прtl.l1>жпо Atl. се 06·
работватъ въ моыпчето. За щастие, природата
пи съдъиСТl'у/m, когато се ТРУДlIме да сн по

1111,1,11

магйме, и

к.,.со,

rQ.l1>lIIlI

ТОВи,

уси.lИП,

което отъ

наЧ3.10 е

нуждае се

сю,1O

1l3IIСКШ\J10

отъ

lIIЙ.tко

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
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же.",'он IIие

ЕНI ВОАнта, за да стане нъщото, ка-

то отъ само себе си.

та д'-\ пареди .стаята и.ш съндъка ШI дъщерн
1'1 11.\И диже, 1'11 само да го направи, отъ КОАкото дп кара дъщеря си да испъ.ШИ тази ДАЪЖ-

~б

ва симо с.\VЖII да потвърди, че Трь ва по-вече

Д

а ее обработва тази

привичка.

~

~

ико и

IIbl\Ia

право да безпокои другитъ зз въ своя ПОАза.

Ведпъжъ дадена дума да се сръщнемъ съ НЪ-

кого, тръбва да Ы>. държимъ.
Думата

" пос.otушание "

се

види

р [ си и има повъревието
f

.-

може да го стори, катО отоира

Дъвонката

тръБН<1

да се IIредупред

да е И3-

HeЫf>. съ АъскатеАСТВО, но на прияте.\ка, к

отъ

Н ~
1<
аи-травното

то, може да се повЪрява.

подържа тъи

Аюбонтьта,

качеетвата r

както

~

които еж достонни зз обичь. Ако н·ькоя неже·

,

Ааема ИIIТЮIНОСТЬ се е образува.'Iа, по-м.nдро е

б

за манката да бжде справед.шва и .1ага, и да
припознае ПрИВАикате.шостьта, a~o Ы>. има. По

Т03И начинъ не ще да възбуди по-горъщо пар-

г.шчанка казва: Азъ СЪмъ за:БЪ.1Ъжи.otа въ фа-

опреДЪАени граници. То ще ЦЪВТII

(par-

при

ятеАСТВО е онова, което се основава на нъкоя
характерична добра черта нищо друго не

тизанство у дъщеря си.

дъщери къмъ манкитъ си. Една ОТАична ан-

оито не

ПрИМЪАчава погръшкитъ и, а U посочва добро-

.'IЪ3.щ отъ употрЪб.otение, когато се отнася на

ми.ши, които отъ сътнъ с,n се Dбогати.otИ

и

тъзи, които же.'ШhhТЪ да се сприяте.lln>'ТЪ съ

само за него день, а

Н

на дъще

на пос.:t'hднята,

пъкъ ПРИВИ(ШИТЪ зпвисЫ>.тъ отъ домашното
пъспитапие. I\аЗВН1Ъ пъкои, че минутна 1'0'1~
О то
ность е ст})апно н·ьЩО за жt>IIСКИН умъ, Н,
J

ъ

фа1lIИАИИТЪ, съ които да се събира.

П<J·.:tе<.:но е за маи ката да накара САJГИНЯ-

lIОСТЬ. Но тн не живъе

приятеАКИТ

Даже и прияте,;{ството тръбва да ,си има

п()-дъ.otго

време тамъ, ГДЪТО е спазено '[УВИ'вото па .1ич

venus), че дъщеритъ IIМЪ го мис.othhТЪ за уни-1 но достоинство, ПрОТIIВЪ кранната фа1lШ.1ИЯР
жение на доетоинството имъ, ако бжджтъ пос.1УШНИ. Да пе ПРИIIознавашь, че нъкон има

ность, ГДЪТО домашнитъ работи не се из",агr-.тъ
и, "святая святихъ" на всъко естество си ос

В.lасть надъ

тане ПРlJкрита и се

тебе,

lIШС.otи се за много

непри-

.111 '1 НО въ едно добро общество. КО.1кото кротко и да б.nде родите.otското упраВJlение, моми-

минутй,

че е 110ДЪ I1.otасть.

въ домътъ

чето не трtбва Дt\ изгубва

отъ

:Бдинъ отъ lIatt-ГJlавнитъ

предъ

видъ

съдъици пъ въс-

I1Ilтанието на Д'ЬвоМката сж. прияте.шитЪ

U,

съ

В.шза съ

позно.otение вЪ

когато само сърдца се сношаватъ.

Поради

много

причини

дъщерята тръбва да иматъ
защото

U,

тогава

с.otухъ да сжди за характера

прия·ге.шит'h на

свободенъ

ВХОДЪ

манката ще има
имъ.

Распа.otенитЪ, .otюбезни писма ?оlежду Д'lшоit

които обикновенно дружи, а най вече стъгна-

ЮIТЪ се често осжждатъ, като г~упо~ти,

тата iI принте.1КiI, "която се види да е една
отъ потръбноститъ
на l\мадината". Предан-

то пог.otъщатъ време, което би 1I1Or.otO да се
употр'h6и пО-п/),;{езно. НеЗСЪ1l1н'hние че еж r.oty-

ностьта, на тази нрияте.1IЩ достига

пости, НО ръдко се добива

110

нъко-,

гй. до 060~(авание и е единъ видъ херонско пок-

която е нужна

JlerKOTa

при

въ израже

писание

приятни

ВJlияние върху ха-

писма, и на коитu ТО.1кова се paДBaM~, ако не

рактера и развитието на способностьта за несаl\ю.lюбиво почитание. То е едно отъ ве.1И·
кодушията на че.lовЪческото естество, да се
въсхищава отъ дЪНствите.otнитЪ и.otи въобраЗИl\fИтЪ достоинства на ДР.УГИГО. Опитностьта

сж изучени отъ М.otадость първитъ нача.ш, вЪ
таквизи писма. Обаче, корреспонденция съ мои
чета прияте.1И тр'Ьбва си.otно да се обезсърд
чаво. Прияте.otсТвото
между момчета и моми·

на живота ще поправи пох:ръшното въсхище-j
ние, но способностьта ще остане да се употръби пб-достоИно.
Майката тръбва ВНИll13те.otно да се пави
да не би да завижда дъщеря си отъ приятеJlкитъ и. KO.otK01·O И да се разбиратъ манка и

те.otни Обстояте.otства.. Ако момичето има браТИЯr
сношението съ прияте.otит-В имъ става естес·
твено, но братията сж таквизь придирчивm
настоиници, щото чрезъ тъхнитъ критики тя
е предупазена отъ погръшки, ВЪ които други.
lIЮГЖТЪ JleCHO да паднжтъ.

.10HCTRO,

което има

нието,

кои

ro.ot'bMO

дъщеря, първата пакъ не

може

да

сподЪ.otя

чета, може да се допусна

Маикитъ тр-Вбва да съвътватъ

смъткитъ и въображенията, надъждитЪ и бъ.ot-

си да се отнасятъ
непри.otична

което омаяте.шостьта

ВЪЗl\IОЖНО
.otежи

стьта, както може този,

въ

бжджще,

по

та къ въ

Фами.otиярнос·гь

да

дъщерпт-h

начинъ, щото
бжде

и въ бжджще

отъ еж-

всъкон

мжжъ въ очитъ И да знаЫ>.тъ, че ни

KoitTo r.oteAa

както и отъ

отъ

вжтръшно

разбирание, и MaitKaTa, която иска, да избира

да могжтъ

да

нев'Ьз

можна,

ПриятеJlСТВОТО по н-Вкога Произ.otиза
спохождания,

ИСК.1ючи

таннственно-

щата точка на живnта.

чести

на

въ

u

нуваният& за

онова

само

Koit не може да си припомни т-Вхна
дъitствие, за което да се '1 ер В1:i'l>.ТЪ.
Оърдцето

почти

ГJlедатъ·

дума, И.1И

на всъкой :мжжъ и мо)(

че съдържа по една идеЯ.1на жена. Тя бива.
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честна, обични И д06ронравнй, СР,IIЗIШТf'.1НО нрав

npll riаща си 3а

CTB~HHOTO

"р()('и

турнтъ

п(мощеlJие

на идеа.шета

НI)JJ)lте.ЩJJт1>

стнеlJеlJЪ

MII ч~та

еи на

l\1,у,жетi

еДИIJЪ

пи ДЪ IIрНВ

пЙедеста.1Ъ, ОТЪ КОЙТО г.1УШIВИ·J1, 1\10-

често

са~JИ

С.1ИЗат'!>.

НИ КО('

!\I( .1\1 иче

не

ПЪ.1II0 .,'в-l;реllие :-т
lIа.щ,

даще,

г.lе.1а

за

!{I)()ШlТе.н~тво;

държи

д-П.JНШИ

IЮ тр'Ьова да еж еухи и нео

въ обноскит!>

IIр1>'lВНТЪ. гдi>'г()

HI:\

сн, НIIТО II:IКЪ

101'!>

е

дИ се ис

1\ltCTOTO. дп ".У, гру

се

ние, ~ъвършеllВО

'l"IIВIJО,

но

че

не

е

ПО.1еВII0

МОШlчеПl да ИГрНl:&ТЪ
дн

не

('е

НИl~ои

поз m.шнатъ

ВИ/\Ъ

Не

Чl:\
и

на

расходки

IIНКЪ

Aft

ЩОТО дн бs,де

зне.1НО.

и

3,\

ПОВИШИ)IЪ

и,]еа.lа

.управ.ШВЮlе

си

до

знае, че

'1'0.1 ковп,

на

IIO-СИ.1енъ,

доброто имъ

СJШН:

е дЪИетпите.1II0 нашата върховна

ц1>.1Ъ, за гдi

Ilзведнъжъ

искаl\lt.

да

ги

RОДЮIЪ

И

р B,'\fto БИХ'lе ги намtри.lII

Уllрап.шваме,

то

неIlОЮ>РНИ.

като

I!стпва.

М.ьжество

че

OТlIВH

и наЙ-ПоС.t,h

по хубнвъ,

н1>кои

доказвн

Мnадежа преди двадесетата сн г ДИНL

.111

и

за него.

ВСИ'lI{О
това

за

'1 f'.loB·l, ка ,

несъвършеllНИЯ

) ~--.

('ина

сУ" си? Горко на се6еУПОВНЮЩШI ('е че.юв1шъ,

~ които ('р заеме да рН3р1Шrи выlосаa еДIIЪЖЪ
1 за ВС'вкога ва 1\Ш.1.шонит-В бнщи и l\IИ.t.лиони

СИН08е,

съ

т(м.кози

бащи И:\Iа и

точно

рии, КО.1кото
Чf'.;lOв1>къ,

'ЛI
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TO.1КOB~\

по- мждъръ
на

Со.1mlOНЪ,

ннсъ.

КО.1кото

пром1ш.шви

м.У>.дростъта

6и еН1\Ю

-

ICO.1KO

тео

I1ЪКОИ

по-практичепъ

11.111

си, 1.1:Ъ

въ
КО.1

отбt.1'БЖII.1Ъ

тъи щото да се

haj{-тъщJНТН нuщъ,
ч.увствува.НI.

умове,

6нщи И синове И1\JН. Ако

приспособ.1ението

КОТО

раS.1ИЧНИ

не

lI,ь

СП.ьваме и

рпдостни

въ

БИХ1\!е се

6евъ ма.lI{О не('МИС.1енното

1\111

перо щ1>ше ДИ пише "приэпате.нш", - бихме
М.У бll.1II. Е, тогавн, КlMKO рндос I"НИ И Нt"при
знате.лни

щ1>хме да му

сме.

МО~Jчето си състнвн такнпа една иден на
б,lIца СИ, каквато, даже, 6аща му не :\<lOже дн
обори. П ре,'\сЪдате.1Н нн Вестонската Ю),1.Н~ГШI,
въ едно

отъ

Itесравнимит-h

еи

С.НШИ,

кмша

с.1'l>дующето:- въ раннитъ години на д1>тето,
бащата заема м1>стото на

Бога;

то

въ

ПРОВЪ3Г.1а

нвтора

.1юбпщето
а

на учеовика

1\IИ

кнзвн

момче.

Бащата

МО~lчето

ю/ито ННае

се

тъп",

('1\1110

СИ

'1'0311: тр Ьб

ма.1китБ

('и

по

нн

тI1I\ыl11

иден.1Ъ?

Рано,

11.1 и l~ъeHO синн ще ОП03Вllе ба ща си, зптова
H'l,Ka б,ьде бl\щата '!('стенъ СП!УВ~IO СlIна си.
Н'вка 1\1O)l'leTO да разбере, че бащ:!та IIС с за

"

дн е бащата епр'ВМО

дру

('11 СН.Щ, ПОГР1ШШIIЯ СИ животъ,
('11 Хflраl{т('ръ, да нпсърдчнва

с.ьществуmlllието

Отношението на бащата cnprьMo сина си?

трtбвн

HaIICTIIl1a
отъ

t'ъмните.lенъ

"Бюци

ЛО.7l0'I{енпе,

анания, ('.1:I6ит1>

RoberL У. Burdette.

си.

11 се препира

тържестпенно

'учите.ош

lIонижаватъ

вн

сина

п

пра ви ТОЗII идеН.1Ъ. выlоснH <,ргн е

r
1.1 акъвъ

е

"Баща ми каза, че книгата е крива", И

I/t-' SaeJl1H

1

Бащата

за

НП УЧИ.7lище

съ учите.ш СII пърху

I1рОСЪ

то

МП.ШО н'Ьщо отъ

е

по-ученъ и по ИСТJlненъ

гиТ'в l\I,у,жр.

НО когато .1Ю

несебе.lюбиво a~e.НlHIII:\

и б.lагогоп·l>Iше до

разоира
товн

непоро'lI'lО

по-добъръ,

3,\

бе,то,

ОТНО
упова

ИДРНХЬ

по нашия ВКХСЪ,

неос;ь щееТВИl\fЪ

ПЪ.lIЮ

Тои b-hрвн. '11:\ баща му е по 1I1d>ДрЪ, ДО н-Вкж
Д1,

ы.1НДlIтi

истина

DC'l>KO

нито

но двоици,

да

ДОГД'БТО

ц·В.1Н

Снмо

tete.

Шl

мmlчетн,

съ

си

и по

Н'hщо подобно на нншето ОТНО

-

Всiшоil, които

про·

l\IОМ'lетата

ПО-ШIОГО

въ

ниu\о

H1BI,1

тр !>[)[Ш АН ОЧНIШНМЕ\

наС.lнжl \еIllIЯП\
нито

а

tete

nеЗОПНСIJОСТЬ

H-B)I:\

еамо

нрго

HOB'l;peHlle

шение Itы\lъ Богн.

и ЖИНИ.

за

шепие

КЪJIIЪ

баща

не бои,

приемн

нргоао потвърждение,. въ
отнася

нн

и

разси

храна, об.1i,к.l0

ве1н{О

l\IНЮ\РЪ

И

еи

УВ"ВрРIIIЮ
IIростота

юmто бих,ь

нищо се

му;

O(jOlI~Hm1tlJle

весе.1IJ

съ
СЪ

IIMIН'paTOpъ;

отъ

р.ьката

бl1 И.111 Г.1УIIИВИ, но да С.); СТI~Р(>ШIИ и де.lИКНТlII~,
l\IIIO,I~t'CTBOTO,

Н"БЩ:1,

еДIIНЪ

В,IТЪ.

МОl\lИ'lетптн

проси

l>аТОДII('IIШlта

тр+,бrза дй с.1'I,зе зн да търси т-f>:ш, които стр.у

н"hщо;

BCtKO

"евъа~!ЩI'\IIОСТII;

дохожда

брави.1Ъ двит!> ва М.1:!Достьта си. Н1>к:! почув
ств.ува. че баща М'у ЖС.1ве да му б.жде най
б.lIIСltИН другарь 11 принте.1Ь, !{ПIИ"О съв1>ТI/ИКЪ
И

IIнеТОИIJИКЪ.

Не .лицемЪрстнувю't предь сина си. Ко
гато те МИС.111 за неНОГРЪШJlМЪ, ве го наеърд
чавни въ пtрваПllето му. Не му кнзваЬ, че
когато

си би.1Ъ 1\Юl\!ЧР,

като

него,

никога

не

CII С~I.vщава.1Ъ, роДите.lI1Т-В еll, нИ!{ога пе си се
СЪРJ,II.1Ъ 11,\ 1l0-мн.1Ю1ТН еll ееетра, НlIкога не
си бlI.1Ъ неIlОС.1УlII.1ИUЪ
жестокъ
НЯВН.1Ъ

на

УЧИТ('.lЯ

си,

нито

!~ЪMЪ ЖИВОТНIIТ'l> И IIс1>к(,га- СII ИСПЪ.l

З.1НТIIОТО

праШJJlО:

преди ВСИЧКО, бжди

честенъ. Не се дръжъ много на IIИСОКО. Но.l
кото по-вече те обll'l:\ си пъ 'Ги, то.1КОIШ но-вече
ще ее търка.ш изъ р.ьц'l>т1> ти, .-О.lКОТО по
Be'Ie играе съ тебе, пО-lIIа.1КО ще ти се стра
хува, по-вече ще те почита. 3а съжп.леНliе е
че.10в1>ка. които за да добlIе РДЩ1Ъ

ЧIlтание ОТЪ д1>цата си, трi>бвп
СII

туря. еД1Ш'Ь

ВJI,\Ъ

Г.\ечъ

отъ

13I1ДЪ

3а

I1UСТОЯ\ШО да
IIСКУСТ13енно

ДОСТОИНСТ130.

9

IIa'I'" ОТЪ т1>хъ, догд1> да в.1'hзатъ вЪ ('И.1а, а
"
б
OCTaH.Y>.~aTa по~овина ПОСТОЯНО ги за равн.1И.

?

1lСЮllIIЬ СШIЪ , 11 да стане мжжъ па .1И.
_ 6езрйз.1II'I!IО ТII е да .111 е "господинъ", и.Ш
IIC? ЗаlЦОТО м,'ьжа си е 1II.У>.ЖЪ на вс1>К.у>'д1>
,1'

....

Ако н1>кои отъ днешнитв бащи и маи[{и бихж
" за д'ьцнт..
1.
... си
написа.i1.И едно "BTopo<Ja коние
,

по св'nта. ОИIIЪ ти ТI)1>бва ди. порасте и стане
м,v,ЖЪ, но IIllii-добрпн образеЦ1> на
сс IIЮII1IЩ

въ

въ Свнщешшта

то би се написа.Н)

l\!,ь.жестпо

би почня,.i1.Ъ

Пр,lКТII'IIIa

UСiliжд,Шllе

духъ,
l

на

.1.

l
НСьЕ\а

с.утрина
l

С"РОЩIOсть. В'ВрIlОСТЬ ВЪ ИСПЪ.шение на Д.tЪЖНО~'IЪТ:1, .нобоГ!ьвъ

вськое

отъ дома си по вече натоварени съ запрьщеl
ния, отъ КО.1КО сж ха~Iа.1СКИТЬ тренове и, не
l
IЦЕ. ни AY~Ia, че ПО.;10ШlНаТfi отъ вапрьщенията
се з.<>бранятъ, догд1> стигнжтъ У'Iи.ннцето, а

поВВДСllllето, ВЪ3,\ЪРЖIIОСТЬ въ сдово, широко-

простите.1енъ

бива" и подиръ

"не Много МЫlчета и3.1азятъ

чистота въ ~IIIC.IIIT'h, н'G.1mI.ь.дрпе, правота въ

ве.lIIЮ)Д.VIПП~,

"не

'1
BC'bKOIl,. парнграФ:>
1.

бива" би ПОС.:11>двн.ш една у"ИRите.1на.

ПО I)аСIIO.toжеlIlf(~, ПСIIО!)ОЧПОСТЬ па сърдцето,

сыс'Iие,'

СЪ

1-\

Г.1аuп и IJ с1>ка
. ,

де сеть

е'на съ по сто параграФа;

.1'

11. сторин. 1~POTOCTЬ

б.1НГО!НЦIIII въодушев.IСНlШ, ЫИ.IOСТИ-

,'vxa,
',!

въ

дрУГИ'l'li,

"
другата
по.10вина, ЩЩIЪ се почне н1>коя аа бра1>
нена игра. Не е до бр ди. се 1I0ставн прави.lO,

~иЬДPOCTЬ.

До кнюЩ стъпепь тгiб!Зй да се дйде сво-

бода lIа МО)lчето? Приб.lIIзпте.ню с.ь.щото, кодкото е бll.10 дадено на '1е.lОв1>чеСТfiОТО изо(j-

което ще го преСТЖIШ синъ ти, c,Y>iцO както
ти СИ го преетжпвадъ, когато си би.1Ъ па не

що. Аристоте.1Ь ни ка:·mа: сега м.laдит'h С.У>. говит1> години. "К;)гато играешь, не тичай Аа
на~.10ПНII

да же.1аl:&ТЪ

и

вършатъ

не би да се запотишь". Това се с.lуша лъ 1I1>-

всичн'О, на

което сж си ВДfl.1И ('ърдцето. Не ИСКЮIЪ да кои до~юне, не,

-

iJЪ много ДОМОIЗе

-

ВС'В-

ПОIIРЙВЮIЪ Аристоте.ш, но .1есно може да се
Прllб::ши едно д,щъ.шеПllе 11 то е, че юш мно-

кии день, когато момчето отип!\, на УЧl1.шще.
Но чудо на чvдес~tта! {{ое момче е игра.l0 АО

които върш,ь.тъ ВСII'lКО, нн което с,У> си вда-

широки обе~I.lIIВИ IIр!.ШИ.1а, нО н1>к!\' да CS,

го Тl.Iърдог.ИIВII стари хора, И отъ двата !Нма, день 'дпешенъ' бf\3Ъ да тича? 3,1 това правu
.Ш СЪР,1цата. СпоБОД:1 въ haif-UIllрОЕ\аТit СШJ" Г) 1=
с 10бо
СЪ.1Ь на Д.,')шта, [,',IK' (
= 11,(11)IIЧ'''Iе
<о"
дпп", IЮ е "oiipo IГ!НЦО нп зн MOl\I'IeTO, пи за
,,'

MH.'I.·

ко на брои. 'Го ще ее привикне, СIlОl\юГН;i>ТО
отъ теб!:1 -- не възможно е да се на.учи самО - дн ДОПЪ.lНН подробности'гЬ.

-

M,y,~y~a. ДаН ~IY !II1IIН)[~Ъ просторъ, до извtстпи

К,ШЪ би l\IOГЖ.лъ бащата да СП О Д'h.i1.Я ре

граШЩII, своб(Ц\I, :1IЩ щешь, [Ш Е ,еисюш рай:
,,01''1> lIе'!що дърво па рнн можешь спободпо
да, '1>,\1.'1Ш>, по ОТ'!> дървото па [IOзпанието Ю\

.ШГИ03НИН ЖИПОl:Ъ н!\' сина еи? До то.Ш03И, до

вотъ на паството

си, И.1И на кои да БIМЪ

IIOCTaBHii много Пр:IВИ.ш, по I~O.lR(HO IIзберешь
II'BI:a ВК.1Ю'I[ЩТЪ оБЩIIтt на'lа.1Н на десетьт'в
запоп'В"и. Ужаспо Н'hщu е ностояшю да ти
ПРllг.lушапатъ <'ъ "педti1" Ц'h.шн день. Н1>ко-

Не можешь

МО~Iчето

доброто " Н.l0ТО да пс 'hдешь отъ пего".

КО.IЕ\ОТО свшценпика сподЪ.ш ре.1ИГИОЗНИЯ жп

Не

другъ. когото же.1ае да введе нъ правил пжть.

научи

на 6.шгородно и

непорuчно м,У>жество, безъ ре.tиГIIЛ. Научи го

га на МО~Iчето не би му дош.1О ЮI )'МЪТЪ, да-

преди всичfCО, че Ifни,важното н1>щ~ ВЪ живо
та му е отношението му КЪ~IЪ Бога; ре.;шгиП
Tfi е отъ ru.l'BMa впжность, тя ще трае съ

61>l1Iе му ПРIllIOшш.1Ъ да ги не прави: "Иван-

.1И въ кю.'l.че,

же, да стори нtкои н'вща, ако баща му не
чо, тичай да запесешь тона ШIС)Ю

на пощата,

во да се върнешь!" "Добре тате".

него, С.11>дь като парi!т-h му сж се' нренърн;у,
зе~1И

в1>

пространнит'в

му

пустиня, Фами.1ията му

п.нмородни

И'счезне,

име

"Но С.1.у-

то му се ;·щбрави между живит1>; тя е са~fO

шаН, да не отиде шъ при воденицата, гд1>то се
к,ь.Пl:&ТЪ ropeB'IeTUTa, нито N\ се спирашь до

то нъщ(), косто ще занесе съ себ{j си оттатъКъ
гроба. Приготви го за 1I0с.л1>дпето му пжте

Хаджи НеН'IOвата житница, гд1>то момчетата

ШЕ'ствие така

играl:&Ть

усърдно, както когато го

на топъ".

"Не, не щ.У>, тате"
Чудо ще б,ьде, IШО Иванчо се не поспрt,

ниrо

до

водеНIIцата,

нито

до

житницата,

1:1

пнимате.i1.НО, така

Сl\ШС.i1.енно и

приготвяшь за тръг-

нуванието му за въ гимназия, и.ли IIжтешествието му по Европа. Нъма нужда да го yIMaшишь

за

да

стане

ре.лигиозенъ,

защото

тога

ако би да сс не спре, това показва, че ПОС.i1.уш- \ ва тр1>бва постоянно да го зап.lашвашь за да
ноетьта му превъсхожда

бащиния му

здравъ

стои такъвъ.

раз.Умъ. Ниit па.'l.аГЮlе праВИ.1а и запов1>ди,
Които бихж ПСПЪ.НIII.1И ц1>.:tъ ката.ЮГЪ и очак-

Възможно е, че
че.лов1шъ. Може да

ти
си

не си ре.:tигиозенъ
маи ХАаднокръвен'Ь

Вlще сипа ни да гп ПО~IНИ дъ.'l.ГО време, с.1ЪДЪ

къмъ "тhзи работи", но ако си

ката НИII сме ги Зflбриви.ш. ГБСПОАЬ да.1Ъ само десеть ззпов1>4И на ц1>.\ъ еДИIIЪ народъ порасrнж.1И хора, 'l-Б престжпи.ш око.ло ПО.юви-

.1Овtкъ, ти знаешъ, че е добро нъщо за сина
ти. ТВЪРА-Б е възможно Аа нам1>ришъ н1>що
добро и за себе си, ДОГА1>то учишь него. Го-

почтенъ

че

CEMEIIНO ОГНИЩЕ.
вори му за

т1;зи

му говоришь

работи

за ЮtI~во

естестненно,

ДН е друго

шшто

Н'ВЩО

-

за

угоцит1> му, игритt му, другарит'.в му. Не е
добг1; ДН се опред-Б.нж единъ IIзв1;стенъ часъ,
И.1И м1;сто,

да

ГО

викашь

въ

стаята

си

съ

таюзави уж,tсно-гор-hстна сериовность и такъв·
зи

ПО;J,ве~lенъ

ГАасъ,

щото

на сина ти да е, че
ната

му

пърпото

чувство

съобщавашь

смърть на маика му.

1I.Ш

внезнп

па~ъ че I1машь

67

се наЮlзватъ

по H'hI~Ol'a,

пъка

кажеl\IЪ

МНОГО

П'hТ", с,~що ЮIf\ТО м.ьжетЬ И жешlТ'Ь тръбпn
да се пзкззвзтъ. Но Господь не IШ бие. вс,ь
Кliii

пs,ть, когато

ва съ МО.1пшr;

I1З.IЪ~I~емъ,

UС'Ьrшit

тоН

П,у.ТЬ,

не

ни

I~ОГ3ТО

гръм

прест.v.

ШIМЪ Н1ШОН запов-l>дь, зеШIТ.\ не внвва зй да
пи !IOГ.l'ьтпе. Н иil чссто бпемъ момчето пе за
пего вото добро,

но зйщото

C~1C

раз~цосапи

и

БИС:\IЪ ва да сп искарйме гпЪuа. ОСПlнrъ това,
нпit Xl)pa, 3ашrтп съ много работй, абиенисто

наМl;рение да му "т'Вг.IИШЬ сто 01\11 .J1.0буть"
за II'БКОЯ отъ 1\шогочие.lеllнигБ му 110Гр'.вшки,

е Н:-IЧИНЪ, во-който губпмъ пU-ма.lКО отъ наше

но

то СК,~ПОЦ1Н1НО време. Да ГОI!ОрИМЪ съ

е

ТО.1КОВИ

УI1.lНшенъ,

щото

не

умътъ за коя' точно. Научи го да
върнва,
.ilения,
.ilИ

му

иде

на

се по

1:11

раЗСЮIЖИ му зн р:шнит1> си въодушев
страхове

върху

и нндъжди;

ре.tигиозни

пърнитъ

въпроси;

СИ мис

говори

му

за

кротrю И .lюбрзно
време,

uъвможно

би

и

ни

дпа,

пве.10

а

:\юже

НРГО

еДIIНЪ часъ
да

ГО

при

тупашь въ три минути. С.l'ЬДЪ това отивашь
нернозенъ на работата си, ПО.1узасра:\rенъ, раз

опитностьта си. Но най-добрата ре.lИГИЯ мом
чето придnбива на маИЧИIIИТЪ си ко.IЪна. ТЯ

дрннненъ, съв1;стьта ти,

ПО.lага

ва по п,~тя гп1;вно, ядопито и съ О:\Iрази въ

основата

на еДИIIЪ чистъ и б.шгороденъ

хнрактеръ съ рнвскнзитъ отъ Св. История.
Много бащи ГOBOpЫiTЪ на синuвет-В си
за

ре.шгия,

ватъ,
ва

1,ато

че

се

срамуватъ

щомъ като се исчерпе

съ

каква

Аегкота

отджх

предм1;тн,

Bece.lOCTb

и

и си

тога

се отправятъ

ако

сенъ. По

моему

това

е

а

е

спазено

Дn допуг.тимъ, че

бон

спрострапено наЮlннпие,

еднъжъ
ния

си

момчето
животъ,

ти се пов1;ри
каЗшt

съ

ре.шгиов

'1'11 искушепинта си, С.Ш

само

въ

п():\!Нга

че а8Ъ не 1\1ИС.tЫ>. че

каранието което

е

ВТОрИП

видъ

не

r~арание ВЪ

сп'Ьта

отъ

сътворепието

МУ

до

день днсшснъ пи r'О1\lУ пс с СII01\ЮГН,У,.lО IIЪЩО.

И IJЖДИ МО:\1'1ета отъ домове"!"}; 111\11..

чадата си,

Н1I нап

МЙ.\ко И при шшаюш обстонте.lСТВЙ. Всичкото

както предь Бога ти си пъ СИJlа зз да :\1У
помогнешъ. 'Ги го пече позюшашь. {{0.1 ~o ба
познаватъ

то

-

най много ра

СlIомага

То само нрави

1101\1а.ll~О

1\1а.1КО,

ПОll1ага,

боститъ си, стрt.МJlенилта си и борбит-В, кои
то посръща, отпаря си сърдцето предь тебе,

щи има, които

1\10-

христи

анскит-В до~юве.

звание, и.tи заllПТИС 3а

б.у,ди ув1;ренъ .нъ това; щомъ като

нане
нarшзание.

дшшшко

То е запр1;тен~ въ войската; ТЪМНlщит1;,
реП.lUвате.1СТПО,

за.I1;.11;жи,

Че.tовЪче,

е заТL'hпена,

сърдцето си отъ боя, който 1II.У е бп.lЪ

върху другъ! Този го.11Н1Ъ въпросъ, ре.tигия
та на синn ти, тръбпн да се разискпн свобод
но и на често, СЖп.(О Kar,To {~oгaTO се избира
презъ ц'В.ШП ~1,ИВОТЪ.

не

те бае както съ скорпии. И момчето си оти

анти

и

1\I,ьще

хората

-

1\Iомчета,

-

нерВОЗНII,

дрнвни,

МО:\Ш'lста,
1I0д.IУ.,нщ\

Не ще ни дума, че трi;бва да l1l\Ш

юша·

напие ва погрt,ШКIIТЬ; защото ИСI~91\Iе да

IIма

Ко.шо мно

ДIlСЦИl1.lIIна. 3апр'Ь-гитр.{шш законъ безъ пака

го н1;щз има, които c,~ отъ го.11;мз ваЖНОСТЬ

зате.ншн е прйзна дума. Но ОТМ,'ыценпето не е
наказание. По-добр-В съ прим'.вра си, другар
ството и съвътитъ си да предпазuаме момче

отъ ко.lIШТО хората ги познаватъ!
-Физическа както и

учва

отъ

мора.1на, но момчето ги за

нечестиви

хора,

и

то по тпърдъ

грубъ начинъ, когато тр1;бваше да

1\IY

се ка·

жа.ТЪ н1;жно и внимате.tно отъ баща му. КОА
ко познавашь

сина си? До

кушенията му, които
пО-измамите.tни,отъ
време?

В'Ioпросит1;:

сж

много

знаеlJIЬ ис

по ГО.1Ъ1\1И И

KO.J1.KOTO c,~ би.tе въ твие

наказанието

бява .J1.и и ПО кои наЧlJНЪ.
"обрия

ко.ню

да

се

употръ

Споредъ мене

най

тата

.\юбезни,

Взем-Бте

ва

че.ilов1;къ,

подъ внимание,
които

презъ

че това го
живота

е

вз.1.Ъ много отъ б.1.И30, твърд1; интимно,

дв1; момчетй;

себе си и сина

си.

Този

каз

позна

само

че.Ю

в1;къ не върва въ пржч«ата. Боя не е добро
н1;що, даже, за конет1;, а камо .1.И за д1;ца
та. Момчетата, както и момичетата, тръбва да

01Ъ

искушения,

пО-простите.tни

ни, ТО.1К0811

пО-д,v..lбоко

отъ

КО.1КОТО

да

1'11

въ т1;хъ.

Ко.1КОТО по

б.v.д,v.тъ

накаsашшта

ще б,v.де впечаТ.lението

въ CЪPДЦ~TO му. Б,v.ди II.ротъкъ И търпе.швъ
КЪ~IЪ него. НеГОВlIт1; haH-.юши погр1;шl:CИ те
раздраЗНl&ТЪ

нан-много,

защото

знаешь

отъ

гдъ ГИ е наС.1.ЪД1l.1Ъ.

Когато въ десетина МIIНУТИ, И.Ш секунди,

на чинъ би би.~о съвс1;мъ да се изоста

ви.

си

бllеll1Ъ защото паДН2h.lИ

си
дни

рЪши.IЪ

да

го

биешъ,

раЗ~1Иш.lнваИ

три

преди да т.Уришь рtшението си въ ИСПЪ.1

нение. То н1;1\13 да побъгне, тои стоява и
ЦЪ.)lа сеД1\1Ица - тогава на1\1ЪРИ си сопа за да
ГО бше'шъ.

(слnдва).

СЕ~IEЙНО ОГНИЩЕ.
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, това . защ()ТО ГОJi'Бн:\та гра,1 lша IIС
Б
i\le l\I:\.it-

Ч:lСТЬ

ка l\lИOro ра60та. Много hO-,.J,обр'

3абtntжки по градинарството.

О е 1 НО
к
,

да

'

11

н&ти 110-ГО.l('j;:lIO,

'КО е на С1ще}JЪ, и.itИ НI1

на юго-иеТОI,Ъ, НО ,\
е
както честО се С.1у·ша, то пан,

;lГ],СТО отъ

11реко[(а.е, Н<~OPII

Ако е ВЪЗ:lIОЖНО, зеJiнечущп:\та гра,\ина да е и~.

'0'('811:\
., ,"
.

зеi\IЯ з,\,

\О'В'IIН:1 ,а;ке

а нано.

t

еТ'1

з:\щото Т'В

заС'БIIЯII:\ТЪ

ГO.it1>blO

П}Jостранство

.L

свободното I1РО1\I'jjнеПIIС на въ

украiJНИКЪ отъ l1е1'Ь

ЗII

'1, 1ft се остаВII
на
'0 1 ·сеть крю.а 1111. IlIl1рllllа 1\10. t' ,,'
,.
"ОКО.10
,,' ц·В.lата градина "о УI,раПНIIка,
' .
!Ж1'[)'1J JllOже
о ГI
•

Д ..~

З

,'на

1.

ОТЪ

•

_

11
ир, }i,.
което е ТОА 1,0-

\ уха
,,},

1'1'11 'О шесть крака,

,.
'13 \'0 НI на
cp·l;,.J,aTa на I'ра,\l1l1а1'<I ,,11 се 1""
••. '
'.L
'
О' Ъ 'р\'Гll съ украиникпадрати, раВД'Ь.1еНII e"IJIl ь
I ".
.
,
ЦII ОТЪ три до четн})!! крака IПllрОЧIIНI1, по 1,01110
t

'тъ "ОАКОТО "'а се
О,.

КО.itчета,

1

'~стеНIIЯТ11

J

тvря
,}

.

' • ~ нога 1.IIОотъ C'~I1
НУ;Iца
е'IJНЪ заС.101iЪ
"

H\"I, 'но за ВИj)'liеНIН'ТО на р"

, 1,• е" когато н1;кое растение II:lШ
,1 00 Р
,
.L
ка 'а l\IV се из \l1гне П}JIШр'Ь:lIСННО
"
,
'
отъ дъски
С.10жени на ка:lIЪНИ, И.1I1

се остави е ,на п,У;.текrt, отъ"

Ш11рока'

о Г,1·1.1е

р"С110СТII ратъ на ,,".ite УЬ I.оре
:~~;1; ~;I 1; Сl\Н'ЧЖТЪ ТО.1КОIШ ;111101'0 В.1а1'а отъ ЗС:lIЯ• ,
:хрпн:\ 311. Рl1стеНIJята,
тп IЦОТО l\1a.itKO ои остаНЖ.10
'"
1.
'Б
',
6
0 ' : \ I"Or'LTO се
раззе.1еIГtНiiiТЪ, l'
които сж" на .1113 "
, ,
1"1 . тъ на.

Расnред1Ьление иа !радииата.
t'.1инъ

а' се

lIе06ра60тено.

,..

3С.1енчущната Г}JiI"IIlIa N1. е

е заВ11 р-

З:I:;~;\~:ь "ърНt'та, 11.111 н'вкое ЗN\!IIIt', !'ОГI1Т() се гра
~II I:&щата, тр1>6ва ,,"1. <.'е JlIIIСJiИ 11 ;.щ гра,\lшата.

.AI~O е шеJiатt'дНО,

е,111. се ~e т,

н,j'IЩ.Н'О кра ЧКII, ,\00 ~)I" ,\
объ К'1 отъ КО.1КОТО :11 .СТО "ва.

ПО \ПI\'БНИ на
'1:'

с1>НIШ

1111.

110ДЪ

дървета.

мог&ТЪ да се наса,\IiiiТЪ К:lIIIIНII, l\Н\ДИНИ, ягоди И пр.
плет'"':Ъ
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Нареждаиuе градината.
Ilредставания
чертежь lШ дава еДIIНЪ дост:!.
д06ъръ начинъ на уреж,'\аНl1е въ В8JiеНЧУI11ната ГIJа
дина. И.IlJiюстрацият.а нт,:lIa НУЖ"а отъ обяснеНlIЯ.

е.tънцето.

се остаВ1I

\щсп ре,,·\,.l.снието

Hn

пкуса

на гра,\lшата

на са.шш

Г}JnДIII01рь,

мо

десеть крака широчина,

обработена

цт,.\ьта е да сна6,\и съ зе",еНЧУЦII само

Торо.

-

Како да се уnотр1Ь6лва?

тъii

CTllra ,\а е д06р-В
11 градината постnянно чиста "тъ 6}орр_
НЯlЩ. HciJKoir трт,ова ,1а сп рi:НПII, как'ы!ъ Вll~Ъ рас
..'ения l! 110 ко",ко отъ llc·IH,oii IШ"Ъ би же';"З.IЪ. Асо
11

1I

~

като ФОрШl.та (кроежа) с С,\НО о'!'ъ l\1аJiОВЮIШИТ-В
нi>ща пъ ПРОl1зпеж.\ание на до6ри зе.1енчуци; 11 ма.1
КО паЖИ,;\11. .111 sелята е распре,\+'.,сна на .1ехи отъ
'ЧеТllрll

11

(ВiЬ.1'Р+'ШНИТ~;) .1еХI1 се НftсrtЖ,\атъ съ

НаЧ1lна на
:же

п

t"'

I! ПрИС:ЦII, К01lТО H-В:lШТЪ НУЖ,\а отъ СllА

жрга

Н

IJt€ 1.\

I

раз.lIlЧНИ lll!дове зе,Jlенчуци. ВЪ наИ·външния украи
lНlI,Ъ може да се 110саЖ,1атъ наii-раннит1; зеJiенчуци
11

l'

н

\

Ъ

I-~~~--~~--~~--

ЦСIIТРП.lIШТт,

I

к

I

I
кар

I

\

I

~

.А

I

1

ъ

11

i:I

J<;

САЮ1- фаJl111

"'11Я, тогава по-"оuр-В е да се SC:lIC са~1O JI1а.1ка е,\на

Едно н-Вщо, върху което тр-Вnза да се оБЪРllе
внимание е да се haJl1-ВРИ сгодснъ, д')бр-В
ТО}JЪ за да се ПРI1l\1-ВСИ съ пръстьта; още
сажди,

тютюненъ

IIрахъ, варъ съ

цт,.IЬ

огниJiЪ
пепеJiЪ,

да се на

спипатъ JiCXIlТ1; въ сухо време, ва ,'11. у6ива нас'}що
lIIит-Б, които прояждатъ растенията ЩОJlIЪ ПОIlИК
НIiiiТЪ.

AI:O Ц-ВАата градина не може да се натори BCt.-

ка година, то е отъ rOJiiJ~la

важность,

поне, да се

СЕlVIЕЙН() ()ГНIlЩЕ.
натор+'ше
растения,

часть

отъ HehYt, която

ще се пос+'е

рена Ilt)чгщ. Доб!J'\' наторена 1I0ЧШ\ е не{J6ХОАI1~Ш
карна6ита,

съ

I~ОИТО нелlOГ,ьтъ Аа llIlР'ЬhY>.ТЪ пъ ненато
sе.лето, са.щта,

~ШLIl,ЩЯ,

.tyl~a

зn

11 Р'lШllгk

AI'O СР l'.А.УЧIJ торътъ Аа 6,}),,~e м:цко, то т'J,зи

съ llръеть, сn6рщIn отъ В'У'''1/, I'П:IЦIl, пеНР.lh
И.А.1I

ВЪКЪ

НIН:'Т()

конана

ПОСИllватъ се съ ,.\06р-В ОГIIlJ.А.Ъ торъ, ПОС.А.-В

ТЮН'Ь,

пръсть отъ

самата

почва,

\,

в

к

отгор-В

)511'0

се

ту

рilТЪ с !;l\lt'lIaTa, Особно тр+'6ва да се llllИЩШn ,"\а не
6и с'ыlfтоo АП АОШ'Рn нn саl\ШЛ торъ,3:1.щото СИ.А.на
та ГОР-ВЩlJна въ торътъ 1IIOже "а го УlНIЧТОЖИ. Има

:хора 1:0111'0 н!'рав611 р:l.ТЪ вначеНllето

наТОРЯВ;Ш\lе
то. Т'В не рав6иратъ, че торътъ се УДI)тр-Вб.А.лва C:l-

мо за да I10ДНОllll

11 УСIl.А.И

lI'a

еСI'ествеИllпта

почва. НО

~Ш "а I1РlIне~е торътъ ПО.13Н, той тр+'6ва .,а се Сlll1;
си съ пръстьта

чрев'ь, ОРПНII"

11

Аа се НОJIНЫ>ТЪ, hail-JJfЧt', к,)гато с" унот/,-В6ява ЖII
BOТlIHI'Kllii торъ, IIТИЧIIИ т{)ръ, \~iljO'O И Ol'таНКII отъ

саПУllаРНIIЦII, кожухаРНIIЦИ 11 ,\р. Варьта, пеllе.А.ьта,
КОСl't'ния прахъ, СО.IЬТП. С1;рата, ГНJlса и други ТRlШ
ва

МОl'ЖТЪ

"а

се

раСllРЪ('ИЖТЪ

нреди

ораНllето

въ

Н:tЧИНЪ УНИ'lТО;IШВRТЪ раСТIIТ\'.А.ната СИ.lа на c-Uмена
та II.А.П пакъ lII.itаi,IП-В растl'НИЯ исъхнуватъ. МНnГО

граАинари бихж llОДТВЪрДИ.А.И това, че И.А.И C-U:llената
Иl\IЪ сж ОП.А.И изгор-h.IИ отъ rO.I1>l\IRTa горещина на
не,lобр-В 06ърканиi1: суронъ торъ, И.itll lIакъ 1IыаДIIТ-В
растенил еж УН-UХНЖ.А.II и поже.А.Т-В.А.И наскоро С.'-UАЪ
СИ.

11o'l/lJama.

:Много заВИСII отъ ВIIДЪТЪ НN торътъ, употр~;.
!)'ВСЪ'l.lIшата и г.лИНЯСТ:t

та зе1l1Л се по,\об[J'hва, ако се ПРИJ1'ВСII съ Kp:tHllil 1I.1И
другъ ВИДЪ торъ, I-:ОЙТО II~Ш CВlHICTBOTO да съе:\lIIШ·
ва, сг.кстянз, 11, катn 1'.A.1',lCTВlH', да s;чържа по-вече

В.А.ага'l'а. lln Тllър"ата зеl\1И АП I'е при(mllИ КОНСКИЙ
1'0111'0
Аа раз",в.1 ПЪ .1I;jC/IO ТВЪРДIIТ'В тъil, щото "а стане

торъ, пепе.А.Ь, п,I,сы-:ъ И ,"\ру ГИ състаВНII части,
ровкn

зе1lшта.

Сuлumра (11Оверджемmо )служu като тор?>.
Си.нп рата е ОТРОlJЮ\ за ~IНOГO ПИ,'Оllе наС1ЩО~IПj

да се

с&щенреll1~ННО

превъсходенъ

торъ,

и 1IIOже

уп угр-U6юш K'tTO се 1'аСТОIlИ 1/2 КlЦO нъ 6'/2
.IШТрll 1I0"а ll.A.11 1: 13. Растения, наПО.1'IПll съ та311
Т8ЧНОСТЬ,

(ншат'Ь ,!Драви 11 СIl.А.IШ.

(JaHyHeHaTn 110,'"

е сжщо тъи но.леsна, ак,) се YIIotp-I,6япа еегис'Ь ТО
гисъ, по СЖЩIlЯ

наЧIlНЪ -

РаSМ1ШЛnПЮН', ту н!\ e,~HOI'O,

пе,~НЪЖЪ на се,РШЦRта.
ту на

Ba.JiO П&ПIIШИТ'j, и крастаВlЩIП-U
'Хи' 11 3.tJlРНИТ-В 6у60.1е'IlЩ.
Оmnжжданuе

0)1-:0-

l:раВII торъ,

(,,у,301J11

,J l1е

"1'.

('а 11

ренно ВЪРХУ .A.exll съ 1I1.la,'11 рп сте 1II1Н, въ суша, 611хж ПОЧТII ВС'lщога СIЩ311.1l1 реС/'Рlllшта. 1'р'!;6ва ооа
че

,1R

се lJнп~шва,

lЦ()ТО

ТщtllRiIП

теЧIIОСП,

,':1.

се НС\,1I0Т

;11\

Р:1еТСIIIIЯ~

р'/;баuа,l,ога l'p'he с.А.ыlе;; 1Ш'1'0 н:щъ 110 ~ЩОI'О, ,j':lЩО

ТО .А.истата 1I стъ6.А.ата l1в['а рятъ.

'1' орътъ

-1_ '
Тр'liOlШ

"а

1'

се )'II~)'I'P юши

1'0111'0 Сll п.lащатъ ,111, се оор:н)()тватъ. 1\()гато CI;j С'В
hYtТЪ c-j;~lенnта, троЬ6ва ,Щ Cl;j MIIC.A.H Н.НI че саШI по
себе си струватъ "а се ТJрЯТЪ на lIail-,\обрата 110'1на, 11.111 шшъ че Iце
с.itуж.ьтъ на.\'1
3!1СИ.IЛТЪ
ПО'I
ната 11 ТЪJl ,'n спомогнжтъ на т-Jнш, КО1I1'0 ще п,)с·В
ы>тъ отъ !lOC.A.-В.

Тантела за по краища.
06разсцътъ оЛ1 1 ПОl-:R3П!l, че. ваЯК()О(,Р!l3НИ
т-Н ФИl''у!>К!I С,У. донършеН1I съ ll1;B:tlill\:'. I} PlI31'I'IJn.
КОJlТО е пре,\ь насъ, е 1I8работенъ съ де{)е.НI 1;')iН~И.
ГОрНlIт1> 11 ~О.А.НllТ-U краl!ща сж ОIl.lРТt'Ни атъ ЛСНИ
зе.А.ени I~ОНЦ1l, тъи СЖЩО И 1I1,ЫIНИt"1 О нъ CP'l;.l'\Ta 11:\
КО.lе.А.цата

другото е спаз

отъ ЖРJlТПТ-В 1Ily-

lIaCnKOJltl.

"Течностьта не :1l0же Лесна .\11, се УПОТР'hои Ш\
ГO.1-В~1O 1Iространстпо, затова може дn се употр1>оя
.ва ПООТIШЪ наС'l>КО~1Птi> тютюuенъ прахъ, paд~l-вceHЪ

\j

ОТЪ ясно ве.А.ено, а ра,\llусит'l, С,у"

01"1.

лсно Пt:'1I16ЛН(). Раi\ИJсит-Б сж иsработени 110 I'lt~ЩIIЛ
наЧ1lНЪ, по KoilTO се П'Ь.А.1Jl1 нъ Шl!ура. Cp'I'.~:lTn lIа
ко.lе.А.цата ('е изрnботвn отъ П.lете1Jl1 СИII;ltIlРIl, lll"llIIшание 11 ва60мдаIIIlе 1IIa.A.I:O Щ}-IН\'пtт:Шъ, 0'1'1'.\'1. 10 C~
ПОЧII,У.Т1I. Ма'j'е}НЩJlа, KoilТO се употр'l.6l1ва, ~IO:I;Р .\:\
е "ебе.ш коприна (и6РIlШ1ll\lЪ), 11.111 IIыlъъ .,е6.,.1I1 .l\;'Пени

КОIIЦII,

06раз\щътъ

оЛ1

2 11I1 1lI'еАСТ:l1l.шва

l'flI1Te.1a,
J'apllll'I':'J'H па P"I:.1I1
и.НI 1111 IIP.lepIIIIIJ. ] ПJll'С.1ата, I:oraTO ее .',Cll.lC'/t'.
ставn Ш\ ПШР1lна око,,1О ,,('сеть ~aIlTII311;j1'pa. ] Я ~1<):I~e
да се I1сп.itI'ТI;j отъ KflKBa I'n е 1,[I!1СЮI, СТllга CaJI,) д:\
съотн'пСТII)' ва ИП l\Ш'/'t'РIJЯ.':I, Koi/TO искаме "а 1JI'Ш1iI
РIВIЪ ••ilЪСI~аIllIТ-Б .IIеlJtИ1ll I\ОНЦ1l 3J()r.у'ТЪ .,а се УIlО
Тр'h6яватъ, lюгато ЩI;j се туря на lIЪ.Iнеll:l lIшт.,iнш.
110 не 11 ,м чернит+. п.l:lтове, тогава 1I0-"обр'}, е .t:J.

I.ОЯТО

може

I,a

се

Т1РЯ

l~al'O

се пием\:' "ебt'.Iа IЮllрI1lЩ;
КОnрИНt'НII,

но е и

впръ,

II.A.II

На не'lшии с.н'тай Tp-h6ml ,111 се употрt.
HHIIJliITe.itHO и пре,l'lПS.ншо, НRЩОТО U~О~IЪ се
употр'l;беШI 110 lIIНОГО 1IIОГ&ТЪ да разва.1ЯТЪ С'!;;llеиа
та. Много ГрR,\Иllарll пранhY>.ТЪ 1':1.311 IIОГР'IШШR N\
ТУрЯТЪ СIl.А.енъ торъ въ TOIl.A.IIT-В си .1\'ХИ И 110 '1'0311

6енъ на 118H'liCTH:t почва.

11

ВЪг.1l1ща

,'n CII /IJIa p~!{a l~n.ца 811.1-:1))11'0 ,Ia 11)1:1 IlaT01lt'1I'1> тю

въ

ва ръ, саж,~И,

KOllaHIН'TO.

Подо6рnнue с."а6а

,1ы'lрIIII

е за Гр:Ц1lнарl1

31'1Iш:та,

·6ява'l'Ъ

И8никванието

ОТЪ

Часть отъ 1'11.311 С~I'lнъ, ll.A.lI "р:ТII
1I'!,ЮНI състаШl11
чаСТII, IЮIIТО бих,у" истрОВ1ЦII нас'IЩ()~111т'I;, 6езъ ,\а
JII)JJР~,IhY>.ТЪ рпстеНlIята, :що се ,\'1I0ТР'lНJлватъ )'.'I'l,-

КОШIние. Даже, ко

гаТО ('е упостр-U6яшt въ ГН');3,,0, пакъ Трl;бвn "а е
д06Р'Б СЛ'lJCенъ съ пръсть, T'hHII Еа61М:]iЖЮI Tpt.6Ba

прахъ

И~JЪ.

Hya;,IIIO

наторhYtТЪ тъй: I1СIЮIЩВnТЪ се ш:J·",у,,160ЧКII Гll1>З,':l,
туря

ситенъ

.А.О t',lIlНЪ l1I11НlШЪ за IIс,lЩllil УlllЩТЪ ;jР~IЛ, вс'IilШ СУТ
рина, ,\ОГД'вто растен щп R С(:: O'I1IC1'I1'I'1> 0'1 Ъ Н1I1I<Ц<'

З!'.А.еllЧJЦI1, КОИТО се с,IНih'lЪ IЩ ГIl-hS,J,а 1IЮГ,ьтъ ,~a с!'

се

69

ако

ще

ОUр:l.зец'Ьт'Ь

тъil СЖЩО 'КОIIЦIIТ1,

l'apНllpallle

1'0приненъ

"n.

с;",

П.А.атъ.

&11"1 3 ни IJре"став.1ЮЩ t',\/Ш ТRП

ТI'Аенn ,,\p-ВшК:t, кnлто 1IIO:I\e да сс

захнаllС отъ най

.Ia СР IIСП.lете 'l'о.1К(l1Iа,
КО.А.КОТО Н[Ш-,.\О.А.ннга часть на p&IOBa, г,,-hто е зn.A.о
вена. TOrllBa Д:!' се Зi:1хване О'IГI)р'l, 1I .\а се П.lете
ТО.lI>О1In
на
ши pnl:O, I:O.ll:OTO се 1/3IJСЮЩ Щ\
pRJlOTO.
Да се IIро,\ъ.lжана 11 ОТЪ Аругата страна, "ог,,1>то
6Ж,I.е "остачно ДЪАга на раl\lОТ .. на ,\1Н ето, за к,)ето
широката

~ТрalШ

!lрИ

яката,

се ПАетt'. 1'анте.lата се па,\.,ава, но отза,,'!i lIе се
ПАетР IIсц1>.10, а ран,,+'.1НО. С.I-UДЪ като се ОП.,lете 11
заднятn страна, Toralla отъ ;UIIC1~IIT1; на "ПАУ СР П.Н~
те IICI~'];,'0, Р ;KKflВlIT'}, се 3nП.11lТатъ на pa~loБIJaT:l, спо
реАЪ OTII~PC l'l1~ I'n, което е 61ЦО Оставено отъ по-на
пре,,!>. 1\01',11"1 c~ IIl'аuи з:tбlшо.ll\ата съ .\УIШII'l'h, то
се IlIIlВIaЩl. ,\'1 ;;., CT-!ЮllЯЩI, вn .1n C'lOIl яката ПО-Сuп
та 11 11 1'1l61':lllа.

Великденски ДJlбумъ

..
С.I 'ша.lа СЪ31Ъ 3ШШ:ll
да 1\IИ

~"8IJатъ

"'"

ще се Шl.1епhY>Т.ъ

. я
'"

IJИ;}:-

•
Нова_

- ,\ а "'ох,у" !Щ l~oAe,\a,
J,OIIТO 1I1IIL
11 1)>е.lIlк"ень, 1.,.., къ се J'·Ц1шах,),.
61 -" ИСКЪ
Ао'ъ
l' 11
У ,хж , съ'
u
11, 11I.'l\озшшатъ СР, I\:lже Щ1.в
Шll'ОtТНlЩII
,
често
IISIШЩI1Н1Аа
1\XnА Н:IIТ-};,
"

,)
1::1[1'1'111I11'1'-1;,

те
г,

за дtца

) 'lIна

'
сах.У.

•
}';X'I'

СЪ311

I\ы'I>

,.1'11'\

.. ~
"
II~IIT'J

С;К lЩ ,натъ 1131Ъ се, ГАе,рТЪ

1'11,

ХШ1-

"
•
+ дох О'н:датъ
1'tt11 • " ц·I;.lУJЩТЪ
\'11 11 Нlш·пос.i!,
•
,,О

тона 'C·blY;'OSllIlW··. Въ :\Нmе tp-l;()вн N' Iша е,'ИI1Ъ видъ

съмъ
С ,a6ocтr, 110 I:Ol'aTO IJII"I,y, кар ТIШЮIТ'Н, които L
. 1•

ани отъ ГОРНIIТ'Н Д'ЬТl!llСIШ
,'I'IIСТВI1Я, Il"IilШК h 1\Ш е I1ПIlЯТНО
l'
, защото то'l'ашt СЪ31Ъ
,
а
а
н+що
ув.вРСllа, че СЪ31'1> А' А.
,
, коста
"
6се .е
•а ,\а

'щ

'.011.\11

омаЧI{rJlIll,

; " ' .

подаръ

КЪ

11 iJЧО

на чичо, '1"

0'1''1.

на хасеНI1Т.в страници ще 6,~ДI~TЪ'

Dlа~ш"

".,
"'уги ПРllяте.tll, които

и.tll пакъ n тат

е" но 11 всички
.в"

,

се С1lНJС.thY>ТЪ за "!lНI~КИТ

o'Y1lla Ехъ.
"1'.
се наре1hY>ТЪ въ а.]
.
съ своиТ'h картини, ще"
на,
ость се
поканва
на ~еJ\Я,
TOгalJa съ каква горд
, ПаltЪ 11 на

у..

'.

И на "руги ПрlштеАИ.

и.tо че се е постигн,ж.lО жеАаНIIСТО

lIIaиката
U ем,
",;тето U не ще Nt

че

краСI1ВИ

U

картини,

Торбичка за портрети.

оцап,

.1.,

:xapeca.to JlонрrШИАО Н.а ..,.втето и
I1 IIOCTO~HIIO "ържаllве IIЪ р.,у,ц13,

0'1'1. ГОА13ма о ичь

,'ОШАО е АО това

СЪСТОШIIlt'.

В.Н'8еШh въ н-Iшои

прие1\lНИ

и~новенно е,' на ('тъ
видишъ.? О'О",

стаи,

но що ,';

CT-ВНlIтi 6ива тъ
ии

отр"пана съ портрети,
наковани ('ДIIНЪ до д~yг
r
.; че.tов.вкъ се смаива,
~.
г.te'a
По-вече
щото
на к оЙ'11.
t\
".
.'
при.tIРJa на ате.t.ието (работи.tНIщата) на н+'кои ~~.
тографъ. Съ това не иска1\IЪ да каж&, че не тр ~~

ва да остаllЯ:~lе ОТII'1.НЪ фотографит-В на т.нЗИ, що

oJН

1.

.;W 2.

Но 11:1. .,а IIOМОI'''~~IЪ
JJ'}ilЦО на I'ОрIШТ']; ':\laii}{lf, l'OIITO :l:е.111Ы'>ТЪ, що
то ,\'!щат:! имъ .'11. е,у"
СR,'il'ШI,

lЩОIIО~IlIСl'lI,

ТОВ11.

IIМЪ

щО

~,a,'(,1I0

11 811.

.,а

го

е

l\юже

да

с.,у,

1131Ъ

на често

.tица

та

но

то

ИJИЪ,

че

и

си

I1ъкъ ОСВ1ШЪ това по

(,шl.O

CII:

1IIIIA1I И обичаме "а

ГАсдаме

има м.врката и пред.в.tа.

третит-Ь

епаЗl&ТЪ

ВI1УЧI'Та.та.

се

раз ва.thY>ТЪ,

то

на

бърже

като

сто

h'Ь.TЪ отвъиъ, ОТ'Ь С.tън

IIO.\lOГHe

чевит.н .t,жчи, прахътъ,

с.,-Бдрощет() :

ВЗРМ\\ .\В+, "еОе.lIl му

I\И1\IЪТЪ

и

пр.

311. т.вsи, КОито не 1110-

кави, н+'ка с& 25Х20
саllТII ~lel'pa (:110Ж!' "а ТlI
ПОС'\У ЖI! нi;коя С1\Н1ЧRа

кои ху6авъ а.t.6у:мъ,

IЩ

г.жтъ "а си направhY>ТЪ

I"'ТIIЯ

ва

г.,у,тъ да си KyIlh'Ь.T'Ь н.в

каl1е.1а).

l'VIIИ ",'IЩ ':lIетра. ЧIlрIlШ
_11Jя: хасе, во ,'11. не е
Съuс-lшъ

бi.10,

а

r

'6ы\еe
хубавит.н.
на
r
.

скжс,\

елна

ако

p-l;ЖII хасето на парчета
11 rll I1РИГЖНII

през'Ь СР+'''31'а, TыI щото .tистата да С'ган,жтъ 24Х

19. Haii-.)lа.1Ко п+'ка да I1Ма "вана"есеть такива .t.llcTa.

3аШIIII xaC8H1IT-Б .1IIста въ ВlIДЪ на тетрадка. МОК11.

Dlln !lIOI'.,у,тъ да се при6авhY>ТЪ, като се пробиhY>ТЪ
на 110 ;'8ата края, по "в-В Дупки, както и въ cp-l;~aTa на раеТОЯНllе ОКОАО }'/! CallTIHleTpa п прекара

КОllецъ (чррпенъ), ОСУЬ':анъ отъ ,\руг" пiJ-ТЪНКlI, на

JI-Бко.ilКО ката. MairKaT3, ва ПО-в('че IIpIНlAeKaTe AH ocTL,
sa.il-БlISша отгор.в II-ПКоSI 11 друга ~IaАка каРТинка _
II-Бщо хубаво, на Bd!Jt1I с.t.учаИ. Името на д-Втето "а

ее пшuе отъ е"ната страна и да му се покаже.

Не ще НlI Аума, че ПЪрВlln картини, КОито

кадифяна тор6ич

ка. Ввеll1а се едно пар
че OKQ.tO 45 сантиметра
ДЪАГО И 25 сантиметра

1I1ОЖ~ ,\1\ е кре~IOПО, На

48 Х 19

1)10-

широко,

отв.жтр-Б

I10ДП.tатя:ва

СЪ

се

ат.lасъ.

I ния кран ва да стане еl\ИНЪ дже6ъ
Тогава се прег&ва дес
съ 16 сантиметра
д.,у,.tбочина. Двата краища се sаШиватъ, а .t..вBaTa
страна Остава да се привие

турhY>ТЪ портретит.н.

отгор-Б, С.t..вдь като се

По-красива би стаИ&.tа

тор

6 и чката, ако на четирит-Б Ii Jb.ГЪ.\чета бi>х.ж. се ОШИ

.tи по единъ cTpыtъ цв.вте СЪ коприна.

КаДllфето

1I1Оже да 6а.де тъмно-ве.ilено, тыl1о-чt>рвено,, И.lЦ
п'Ькъ кафено. АТ.t.аsътъ 11.1111 ПОАIыатата да съотв-Вт
стпува по цв.втъ иа самото ка4ифе.

СЕ~IEЙНО ОГНПЩЕ.
УllЖТВАНИЕ ПО ГОТВАРСТВОТО.

съ

La cuisine des familles),

се свары..тъ ва да

се добие

1I.1И ~la.lI,O

1II111~I:\Ba

оцетъ, ири

,"1'аilЮlта Ш\

,\ънотn ,\а остане IIЪ IIРЪСТt'III1Л С.У.,\Ъ, ,\nup·l. се
оБЪ!lIшатъ аiщата 11 :1:1,.le "О: туря С<! теIlЖ"рата 11:\
С.tаоъ огыh,' I,ато ее ОЪРIШ 1I0rТОЛ!IIIO, ,\01'.\'1. заВрll,

Въ ГО.1.'!ПIИт-Б ce~IeiicTBa, г,\'];то се ГОТВII пt'J-веч,',
останкит'н отъ печено м-Бсо, отъ КОI,ошка, 1IIl1СИРI,а
и КОСТIп1>, които се ,шцЬУ>тъ отъ ~I');COTO И пр., МО
г.ж.тъ да

на e,\IIII'" .1I1~IOНЪ,
;1,e.teTo, но l,a1'o се

СОАЪТЪ

бавя се

ИКО1l0,Jщ'ЧеllЪ .М1ьсен'О СОК'О.
(Иsъ
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преUЪСХО,\енъ

сокъ. l\остит-Б се строшпватъ СЪ ЧУI,Ъ, ИJШ бра,\ва,
м-Бсото се нар-Бвва на др1>БНII частички и туря се ВСИ'I
кото БЪ една тенжера съ 1 г.щва .1.укъ, нар-Бвана на
ситно, 1 МОрl,О"Ъ, 2 И.1.и три върна аро~taтичеllЪ
КПрЮIФИ.1.Ъ, 10 върна черенъ Пllllерь, е,\на гo.t'BMa
..iI.ъжица Бода j н-Бка ,\а БрИ, ДОГД1; се испари. ПО,\пта,
като почне да се пържн равбърющ се, ,\огд-l> се до
-6р-В вачерви j тогапа сс на.1.ИВЗ ВО,\а !За- да се покрие

от,\ры1."II1t се тог:ша '1't'II:I,l'paTa аа ,\а 1101;ыlреe 10
1111111,"1'11. Въ това IIpC~le ,\а. се IlpCllpnTII (',\110 еТОАче
беаъ ПО,\llOрIШ съ KP:lI;:1T:L lIа гор-I; j .\а CI~ lIа."IШI)l1
и IIСI\i;,\И е,\На. ("kta I,ЪрН:1, lIа I,OHTO l;р:1llщата ,\а се
вавър:I,,v,,тъ
на l,pal,:1T:I 1J:1 CTo.I'I<:Tn, .\а се Т"'рll
nТ
,\o.t"" lIа Cp'I;,\'lT:1, e,\IIII"!> СЖ.. ,\ъ аа ,\а Te'lC въ .,еI'О

'l'С'ШnСТЬТП. ВНlIмате.1110 се ОТОИР:lТЪ 1{"рИТ'); "пито
се събllратъ

OTI'Op'[;

и се Т)'рhnТЪ ВЪ l{oьpl1a.Ta, тогrш;\

се на..Нl1Iа Жl'.tето, .lЪЖllца 110 .tЪ'I:lIца j 1I'}>I;а ,\а. се
прецi;,\ll IIСII'ЩОТО ,\0 1,:llШ:1. 111'1',\11 ,\а се ТУрlI ше
.\ето

на х.нцно

на ,\а се вчеСТII, ~Ю:l:е

N1.

ct~ (,mЦllса,

всичкото ,\обр-Б j н-Бка да ваври, да С'3 преп'lши, ОГЪНЯ

като се llрllоавятъ
ll'lшо.tко
IШIIЮI l{ap:Hlc.H" 11.1.11
паl,Ъ да CII остаl1е съ рстествеllll Шl цв·l.тъ (0011). Ta.BII
ШIХТIIН се СJl:lП1 съ сту"ено ~l'];co, 11.111 се ,Ь,\е тъii.

да сс на~Ia.1.И, а

като

се Остани

Nt

да I,ъкре отъ

2

",О

3

часа, догд', всичко ,\обр-l> се свари. ВниматеJlНО се
отбира ~laBHOTO и се прец-вжда сокътъ, KniiTO ще се
СJlУЖИ съ раВJlИЧНИТ'В видоне 1I11>Ca и Tpi>6Ba да се
вари ",Ъ.lго Бре~lе j н1>1I1а нуяча да е lI1НОГО СОJlенъ.

ДРУI'O llа'ЧUll'О.
3а да се добие сокъ съ
ч~сти, приоавя се на КОСl'ит-Б
на И.1.11 ШIЯЪ ц-Б.1.О КИJlО отъ

по-вече

хранитеJlНИ

11 останкит-Б, ПО.юви
те.1.ешиii II lЮ.1.Сlшii '10-

Аанъ, нар1>ванъ на дребно; н1>ка да се спари, IШКТО

икономичния сокъ. К.огато м'Ьсото се спари, IIВПЮlца

се j то може да

ПОСJlУЖИ ва

гопеЖN) печено, б-];JlЪ

сокъ (юнпа) ИJlИ ва кюфтета. Тови со къ, тъи ПРИГОТ
венъ, катО му се прибави

IIHMI,O COJlb, .1.ecHO (щ ста
11 може да се

н.ж...iI.ъ на же.л.е (пихтия), особно ни~l';
С..il.ужи съ студено 1I11JCO.

Mtьce1l0 желе (nихтиА).
Ввема се
ЧОJlанъ,

750

OKOJlO 750 грам~ш 1I11>CO отъ те~еlUиir
ВО.1.скиtI, 4 те.л.ешки
крака,

граllпra отъ

llсчнстени, ивб-lц1>ни. Нар1>вва се

~11>COTO

Hncll.1I1Te.1110.
Пилешко желе.

Ca~lO отъ едно ПИ.lС ТПЪ1',\-!; ~Ia.JlKO ЖС.tе 011
cTaH,~.tO j на това "обр'; е ,\а се llpll"ot)anll 11 ~т.\KO
те.tСШКО ~l'h~o. ()Чllстuа се е"но Illl.1.e (ако е ПЪЭ~lО:I;'
но н-Бка е въэсухо), нnр-hэпа се на ,\ребно, строшава

съ

AOBOJlHO

студена

ВО,\а,

Ва

еЛ"IIЪ ИОРI~С~[I]IOВЪ СЖ,\'I" 'Гова :1;e.1f~ еР ",потр,I,,'IIlВ:\
llай-ве'IС 8:1. (,O.IlllI II.III щшъ хора 11:1 08,\pallllllllt'. AI,tJ
е ва U(М'!>lIЪ '11'.10В·);I'ъ,1I10;1:е ,\а e(~ 111'11(1:\1111 11 1 1',\11[\
чаша б-);Jln, стар() 1111110. I1LIШЪ Ж".1f~ТО l' ОIlСТР') ТО
II'JIlIa. 1I,)':I,,\a ОТ 1. I1РII'IIIСТIЩIIllI~. Въ IIP()ТlIIII!I1'!> (!.1 V

'1rJ.if, праВlI се СI10рР,\Ъ l'OpI1CTO
2 U'];.tТЪЦIl ще сж ,\OllOJlI!JI.

на"ребно,

да го

Юl,10

Tell:l:e1'a
съ СТ)',\ена 1I0~rJ., КО.1КОТО Аа ГО 1I01{plllla, е,\IЩ
11\1111I:a COJlb. Да. наВрll, ,\а се I1pell·hHII. ,\а се ИрIIU:lIШ 1
1I10РКОВЪ, 1 прасъ, 1 Г.1аIЩ .tУI'Ъ. Да се остаВII ,\:~
IIрИ на с.шоъ огънь на 2 '1rJ.ca 11 110-Щ"Н', ,\(lг.\·I;то
ВСИЧI,ОТО ,\001"]' се сварll. ПIll]~щте.tllO се 01'6111':1 ~Шll
1I0тата., преl~'!;Ж,\а се 'l'РЧI10С'IЪТа. прсаъ ц'I',\11.1Ю1 11'1.

1Iр:1I1I1.1О,

С:1.\1O

;ю

СОУС'ь МаЙонеJО.

натрошаlJатъ се КnСТИТ+'. Тvря се нсичкото въ е,\на
тенжерп,

'/2

се ШIIПНIII:а 11 cKe.teTn, 1I:11";нва се тоже
те.л.еПШl11l 'IOJlПIlЪ. Т,vря се ВСllЧКОТО въ е,\IШ

покрис,

една стиска СОАЬ, н1>к1I. ,\а заври на с.lабъ огънь, да
се преп-Бни, да се llрибuви една китка lI1айданосъ 11
ювю:uъ, една
Г.шва .tУКЪ, набодена съ 2 IMll Тр11
върна ароматиченъ караlllФИ..il.Ъ, 2 1I1ОрКОБII, 3 праrа.

Турятъ се
е,\на ЩIIПка

2 СУРОВI1 ,1:е.пыщ 1IЪ cO.t:1,\НlIK:l,
Co.tb, една ЩИl1ка СIIтеllЪ черъ пеперЬ, рпв

бъркватъ се съ ,\ЪРlJена JI.У..Жllца ва да се ПРIВI·ВСIl.
ЮЦО до(,ро ~Iaс.л.lll1ено 1I1ac.tO (зеiпенъ), к;\то c~

'/8

прибавя

~щ.л.ко

11 неп рсстаllНО се бие съ
cTaH:l· пt'J-честъ II по-честъ.
като се Прllбавя ~шс.tОТО, 110 ва ,\:1. се 110 paBpi>,\11

Да се ОСl'анп да къкри на СJlаоъ огънь отъ 3 ДО 4
часове, като се внимuuа г1а се извады..тъ III-Бсото и

"ЪрlJеllата .t"ЪЖllца j соуса

краката, ДОГ,\1>то не с,.. ПрlIпр-БJIИ, на да lIЮГ.ж.тъ да
се употр-ББЬУ>тъ.Же..il.ето тр1>бва да се е CBp1>.1.O UKO.1.O
една третя пренъ вр-Бнието си. Дn се отбере манно
то и да се на.л.-Бе въ една пръстена СЖ,\ина, ва да
истине. (ВсоЬкога е по-раВУll1НО да се прави же~ето

ПрО,\ъ.л.жава се ,\:1. се бърка, fI()Г,\-hтО всич!>ото ~ШC..iI.О
се обърк:1.. Ако соуса нс е ~1I10ГO 1Iкусенъ, ПРllоавs
се още Il'ЬКОАКО кпшш Оl\етъ ll.tll .tll~IOIlОПЪ сокъ;

ОТ"Ъ

1lIa..1.KO 110

Bpe~H~

lIа

1Ipe~le

се

ЮlПllупа

пО-~Ia..1КО

ОЦС·ГЪ.

може да се с.ж."и на чеСТlIната). Въ ПрОТИllенъ c~y
чай, наlll1>кнуватъ ctJ н-БКОАIЮ .\lIста же..il.Ю'l1на въ

ако ~И е IIЪКЪ Тllър,\-Б гжстъ, равр,,,,япа се съ t',\ШL
.1ЪЖИlЩ студена. 1I0,\а. ВЪН~IbЖI10 е: че соуса тр1>6ВI\
да ностои lIIa..ш(), ,\01',\'1. ~оiце IIpc~Ie аа с.щгаШlе, въ
TOBll с.\учаii .\001''' е да се Прllбъркна 11 ,\;\ се ДЪРЖII
на студено. Въ с.'уча.ii че lI1:1.iiOHeBa се прес·В'!!.', мо

студена

же

единъ

день

преди

",'I. се преЧIIСТИ).

Аа се

отбер<!

се

по-напредь,

на да се ЮЦИ

чеСТlIната му,

На другия ,\ень ВНИll1ате~но

ва:uръвнж.1.ОТО IlШВНО отгор-в (тогана

вода, на да се прибави

пъ

же.tето,

щ)гато

пречисти.

"а

се

ПО:UаАКО

Пречuстваuuе

на жеАето (nихтиАта).

Счупватъ се Бъ една тенжера

3

IЦИ

4

6-Б.\ТЪЦ11

поп раПll,

като

СР.

почне пакъ отъ

съ жеАТЪЮ\ 111. ,\руго яiiц!.' 11 "а се

lI;\ча.tОТО

I1РIlТУРЯ

ма.л.КО

прес 1"I'ШllЯ СОJСЪ.

Лютиво СОУС'О'
Туря се пъ со.Щ/\НlIка е,\IIНЪ суровъ

жеАТЪкъ.

СЮIEЙНО ОГНИЩЕ.
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11 2 ,nltp'], oltllapclIlI ЖI:'.1ТЪЦII, сзшЧЮШII на СI1ТНО,
'\' 1 :у"Жllца ГО(J'lIща (СlшаIlЪ), {,,'\lIа щипка СО.1ь и
~'11 , ••
'ъpBeH~Ta
е ,IIIIЪ 1I1111t·РЬ' Ра3l1ър,wа c~ IIСII'IКО съ"
'
,
,
•
'11:1
'I'IIIJ'I
о(,1;ХОIIО
зшс,ло
(шар""н.:ltLЩ I 11 c~ ООЪ(JI,иа С,
"
. '
""аГ<lIlЪ) юно се IIрl1ltаllЯ ШI""КО 1l0ШI.1КО, l,aKTO в.ь
. ' IШТО 1I0Чllе д.\,С
Ct' 1101II'11l0Ilt'aa'
се
I.•:у"СТЯllа , каllнува
,
1I1~.ш, I (Щ~'I Ъ ва "а се lIораар 1,.\11. (] [>1:',\11 ,\а с" С.10:1Ш,
OIIlIТII<I C~ lIa СО.Н,.
Закус/(и.
Сту,'~lIlп'I, /I1\1\YCI;1I Ct' турятъ
на трапсвзта,
още Il(НI a1\1lO'III:1II11~Tn 11 ~1()ГН.ТЪ Д::! c~ 1;;\а.тъ п[>е,'1I
суш\та 11.111
11 ','11 ръ. Н'IШОII, к"ито с.lУЖ'nТЪ аа
поПрПIIКII, ct' "ър:ltа.тъ чщtъ ,'0 времето, когато СР.
с,лОЖII Mt,COTO.

мас.10ТО

611 Ш\

ор'IIXЪ);

ако

.1.

•

•

МIIОГО 316ГКО, 1I0-,'nО-

р'], е .,а се С.шга на М1МКИ ТОl1чета
O{,lIItнOHCHЪ

311IС""ОТО

-'-' ,
Т p'DOB.t

ЛУ
ито

'ър
"L 'J'РV'НИ
J'B " D
, "

,а се тру,и ,\а сс не lfаГ.ilе~Jt,'11. 3:11'f
,'"
•
'J'
•
voraTO ааГIIИЖ~IIНt)стьтае ;) 31 ,СТII;) "
.,
t'
'1'
Р иженn , ~,I:ltC, IJ.шие
llЪрХ:У (ю.1НИЯ.
ааll, ",,ИТО ГJlеRflIЦОТО ~IHtlrO
•
, l
"\я. оо,НI1IЛ,Тр'h""
,а б:l\.'~ кро гка въ OOIlOCКlITH СII,
.С3.. <'
"
h
' ' 1111Т'Б СII, ;"ВllжеНII,lТа СII 1I търn'I,.lIlНа, н' ,ща ко-

(вt'.1I1Чllната
е ТIIЪр,:О,

съ ~,\lIIIЪ НО:l:Ъ ,\а се "раЩС nТ!'ор'}; и

I;ИТ-\', кОИТО не ОIlХ,у.

Да се от6ерз>тъ

.\IIt:Ta

КО.1к,н'о не за,

11 ,\11 се СЧllТатъ.
.
тны:остьь тр-hбuа .\11. се упражншIН, най-вечс
пъ Nшаlll1ето хрflна II ц'I,роuс, I::lKI'O 11 CI'I'0ra 1'0'1ность ,'\'1 се спаава IIЪ H,\llp~~leHH.')CTb, Bal1~OTO ('IICте~шта на cJОJlНI1Я 1I0-uечt:J се 00.\'1.1'<1 на времето,
ОТ'!> KnJlI,OTO на КОJlllчеСТLJОТО I1МЪ.
CЪB1>~THO IIСIIълнеllllе по р .... чюlТ·); па ""1,ка рп е
неОIlХ()АИМО, какТО 11 1'0'1110 IIСТIIIНIII отговори на ПII
танията JI1У' HIII:oiI .1-hкарЬ нс харесва: ,СГР,:ва 11111
се", 1I.1И ШIКЪ, ,не С-Р3IЪ точно yJJ'!;pt'IНl",

но 1I0-l1р",'

на

nnаит11. A~ се дпде точенЪ отго во ръ.
BC1;r:IJ,\HeHHo УЩНШШСНllе на ОТl!оренъ nъз
АУХЪ, ЛОВОJlНО сънъ 11 ,,()6ра, вдрава храна с.У. пvж

Н1! ва та311, която ГJlе,\а Uо,лния.
BC'!,KOI'a IIОСР-l..щпй ,л'I;карн I1ЪРВО сазш, 1111,\n-

може

тъп ще

се

,лечь ИJlII ВЪ Аруга стад за ,\1\ ~Ie чуе 60.11111Н; пър
IJO му рааскаа'lI това, ЩО си зао'I,.I'I':I:II.lа, тогаllа 1\IY

OTI'() UO IHJ на ааnитванията, ако C'InHe ну:t:Лn, аапи
Tai-i аа nо-веч~ нnст:ш.1СНИЯ. IIl11юга не се -страху

nО"а.

ваи "а питашь

ПРОАtьmнu Рtьnu'Ч/(u.

11.\\'l'Ъ liыIlIIlт'I,,

повр'h,\И.Нl,

.'

е.\')ТО nре,\1I "а се С.10:КII на Tpi1.lIt'aaTa, тр1юва ,'\а се
СО.1еШI

Н1;I:Ul'ашь, КЪ1JЪ ПРlllцев-

110

1'"

нvждни

;'ОUll1mТЪ 31а.1КI1 ТОl1чета, IIРИ.1IIЧНII Ш\ ч.vРУ~I:1I Ма
ОII.1nIше съ tJ гу"еш\

с&

,

ПОЧl1та "V3lитt ,не 3а6'(,.il.1>:I' 11 хъ" , а на С.1'I'"ующат;v

Прtьсно JIaСЛО.

•'l'lп1;, l:oraTO

жение.

ма.\lШ Р1ЩИЧКII; Аа се откъс
аа ,\а остаlliьТЪ са~ю JЩ1JlКII

1"1; IIЪ

cp'I",aTa. Да се nООТ'h.нmтъ ЧР.1цаПI и "а се
()Mlll,V.Th IIЪ 1I,lн:о.1Ю) 110,\11, ,':1 ct! lIape,\ImT~ въ
IIAlITI:;~ 'JlIIIIIiIK11. 1:',\lIa ПО,\IJрЪ "1'\'1':\ 11 nо.I'!аU'.тъ 01'l'op'll съ IIp'llCIl:l CT)',\~lIa 11O"а. (.;ъ 'Г'(,хъ нае,\НО се
С.шга 11 IIp'I;CIIO масло 1110 е,\IIIIЪ с.ь"ъ.

расхо,\ъ.

I\O.1I:o П,ьти IIl1ii СЮllI C31~ ЧУВСТВУШIJlII товn:
1I10ГII,Y. 11.\11 ti СПtlМОГН3>!" Ето и,lн;(мк() за.гатвания,
които а ..,) се B~3I'hX'b, като IIраlш.lа и т.ур-\;хз> на

IlpaCTIII:1I uIIXTt' стаllз>"'1I много I10JleaHII аа бо.tIНJЛ
си, както 11 позющющи 1111. .11н;аря.
Тави, която Г.\Р,\1\ бо.1Н1IЯ, Tp1>OB1I ,'\а чисти
стаята l\1~', за ТОIЩ нужно е да 1I0Сll lJa.MY'IHa рок.1И,
коят,) ,\1\ се пере, Bc1>KOI':I "а е съ чиста ПрIIСТИ.1ка
11 !II'I;ГЮI 06~'ща, ItOllTO ;\'1 не скърцатъ, защото TOlJa
ОТеГЧ:\IIа ТIIЪ1'.,1; 1\11101'0 бо.ШIШ, ващо ''о тои е пn-чуu
С Гllllте.\енъ отъ 11.\ ра IIlП');. i3l1a'llI, Ч~ р отъ твър;\1;
ГO",,1Н1~ п:шшость СЮЩ тя ,\11 6.\\.,\е чистn; ,\n се ка.
ПР на често, 1'а.ц'lп'I, ii ,\11 с.ь 31-ВГКII 11 чисти, ногк
Тlп-Б 11'1"1'1"11\1111, защото тя ще IlО,'ЮЩ храната, ц+'
рътъ, 11 1I'l;роятно, ще е на б.1II3У 1\') 60.1НИЯ СЪ ча
С!ове 811. ,\11. го растрина.
ПО,\IIРЪ ЧIIСТОТ1\та дoxolТцa BPct>.\OTO расшмо.

Pe~a~TopKa: М. НеАtАиова-Попова

ЫаJlКLlт1.

\ страна нn "РУГIП'h
!\

"Ахъ само "а 1I1ОЖ:lХ'Ь "а CT()]>1m н1>що, ва лr\ му спо

М()Ж~

"а се

ВIIАImТЪ'

;IIШЬ въ 1I0с.11,,\нето, TO!'alJa, когатО I10'IHe Аа оз~ра
111Ш;], 310Жt'ШЬ 1I0-.~PCHO да И:lСТОЯ1НIШЬ lIa раВ.ilI1ЧIlИ
1'1, H'11I1\11., които TI:"I;6Ba ,'\а 1IIУ отричашь.
Вс'lшога KaaBail на 60.1НIIЯ, а"о н-Бкой прияТРJlЬ 1IJ111 със-В"ъ е "оше.1Ъ "а пита ап. 110.10жениено 1IIУ, 11.111 ('И nnср'I'ЩН3>Jln' IIрl1 ШI.1I13fllIиеТIJ СII на

К\I тыIшш

гJl6Аание БОJlНИ.

които

Н1;Юt UОJlНllЯ ,р ти е haii-I'.ilаUната 31ИСЪ,ль. UBv'шаii го, за ,\а му ~обиешь ~ов-Брието 11 :lКО С1l0""У

ЧеРН/l рtьntщu.
Д;\ се оlt'U.н.У..тъ р,IШIЩllгl,. lIар'l,ж,ьтъ на 1IШJl
ПОр');~IIII'1КII, да се ТУрlmТЪ ВЪ Р"IШЪ С,У.,'Ъ
11 lIарЪСImТЪ съ СО.lI, 11 ш:пе[>ь. Н1.ка "а СТОImТЪ за
2 часа. uoь СОJlьта. Да се изО';-'РJII.\\,тъ съ e~Ha чиста
кърпа 11 нарС,'ImТЪ въ П[>О"Ъ.I1·оuатата ЧlшиИка.

въnрОСII,

нев-hжсственни, но пааи се ,\а не flнушавашь на ",,'),каря НtШII ц-Нрове 11 НОВII JI11>[>ЮI.
оВнимаваи Аа не ТЫJН1;ешь, стоп 3Ш рно, ,'01',,1;
6рои 611ението на IIУJlса 11 дишанuет(). И~lаи си I}РИ
готвен'!> .il.ИГРIIЪ съ ЧlIста
НО"а 11 J1I1ШКllрЬ
за оър
саНIIС, ВЪ С.1учаi" че НОlIска да СIl озше рз>ц-Бт-Б 1l.111
.\11. му ~e OnJlaI:HC тРрмомеТр8.

6,лагости и С3I11с,леНlЮСТlI
01'Ь
Сl10ЗШГnТЪ 31Ного на (Ю.1НII8 ва

IIСНIЪРНОТО му прИIJАIIГ:lНlIе. Ако

/l'!>Koil

СII е оста-

ВIIJlЪ каРПl'lката, нъка се А:I"е 1111. С1\~IИЯ 6().iI-Бнъ. Аз'Ь

I

щ)аН8намъ

едно МОМ\,lче, кnето, lЮГ:lТО 6-\нп;} (Ю'\НО r
му се нос'Бхж. IIСLlчкит-Б картички. Тя се 1111101'0 чу-

дяше

\

I

t\a

г,лt',\11., че ТОJlкоа11 МIIОГО 11 [>и~ма.il.а и ГИ дър-

жеm~ 1I0,'Ъ RЪ;iг.tn,вниц,\та, СИ "ог,\'hто оа"раll1;е 11 са
ма IВIЪ писn. (lJIaJ'одарите.JIНII

ПИСЪ31I~n.

тъi, като I'ОСТИТ-В т[>евожз>тъ nОJlНИИ, то вс1.-,
кога тр-В6ва да се допитватъ до таЗII, коятu Г.JIеАа
60""НIII1, да .111 е I103110.JICH(). Пуща тъ се С8111О 1'1;1111,
които с ... отъ 6J1ИЗУ поанати 11 чиято обноска е ти
ха

и

Прl1Я гна,

а

Интересни

стига ,р не Ст

1'.\:lСЪТЪ

НIIС'ЬКЪ

311.

С!llЪрТЬ

IMII

с.1УЧК:I, което ;\JOже ,лошо ,ll,а ее

ния.

llЪ[>IIJ1Т1;

11

С.JIа,\ЪКЪ.

новини С3> "обро н-Вщ() за ОО.ilIllIЯ.
н-Бкоя
отрази

неприятна
върху бо",,

lI',с,1>щеН!1Я "а с.ь не::!С)",ъ.\ГИ отъ

Аесеть ЛО пстна"есеть

lIШНVТИ.

1\(,я Л1\ е щ~на: J\шика: "ЪЩеря, И.JII1 сретра 1110-

же N~ ГJlР,\а БОJlНIIЯ, 1\IЮ се съо6разнва съ горниrn,

H:tCT8BJlt:!HIII'I.

Шумень, Печатница "Искра"

,,:И:С~
НАУЧНО·.,1ИТЕrАТУРНО и ОБП~ЕОТIЗЕННО СПИСАНИЕ

ИЗJl1tза въ ПОСАtАие ЧИСJlО иа всtкий мtсецъ,
обемъ отъ 10 печатии ко"и на 8-ии.

СНал/вали

CiFR

до сега

.()

l1:1l1lЖ1СU)

ПРОГРА~МА:

1)

омани, аов1:>ети и р;зс~дзи (оrсина.н1И и преводни) 2) НЧН)ДЮI' п1;сни,

ния, ПО!'ОВО-рJ\:И и пр.:

3 Попу.lffрни статии ПО ВСИ<fRнт-Б. К.1Онове на HrlYRaT<l: 4)
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<'и остава пэь.-чь Сi'ьЩ'ИЯ при угол/Ьмен'О

3а Бъ.tгарип

12

Jlева

За странство

На учеНИЦII гh се прави ОТСТiliПRa

2

16

обемъ

"ева

.1еВI1.

A60Ha~leНTa се пр.иел'l; само гоаишен-r, и преапnатен'О d"ъ
писъ. Rощенсни и гербови марни не се приемап.
Ноuто с'Обере

Въ петата

.

абонати въ предплата,

10

год.Шflина

щв ПОЛУ':lи

схfiДRfl продъ.lжение

Ваи_ава и проq.v1'ИЯ ро:нанъ на Ф. И.

151'/0

д7>знаграждвние.

отъ У-та

Дост()еНСl~ИЙ -

ннuжна на "Мин лото' .01''0 Ст.

"Братuя НарамаЗО8U·:. Тоя ромаEIЪ се

печата на особни ко.1И, ФОР~lатъ 4-ни, съ особна но)[еРI1ЦШl, Toьil щото ,1а ~roже да се пu,,
върже на отд-Б.l-ао.

__

Тия г-"а абонати, ~OIlT() се аБОI1l'lратъ н.а У-та 1'О/1НН:1, а не с&. 110.l}'HIAII чет,nъртата ва

да иматъ ВЪ8.)JОЖНОСТЬ ~a се снаn,.\IibТЪ съ първит;> 30 I,OAII ()тъ ПР()Ч:"ТI1Я РО)I1tНЪ а Ф. :Мо Дост В
сlrnИ ,Братан Кара tаЗОUII М , отпуща Иi\lЪ се 'ItJТВЪрТОТО годишно 'l'ечение на 10 Аепа, н.ам+'сго за 12, а

тия, които иекатъ "а И;\lатъ .lttuн,илото М v' книжка, отъ наЧRДОТО, което S<ШО'lва отъ П[ го"ишнина ..,
,Искра", трит1; го.\ишнитечеНIIЯ ((1[.

Първа и втора ГОАИJllНlIна

лева, подвързани. Г-Аа
щатъ имъ се ва

60

lY

и У)

от,\15.11но

имъ се ОТlJущатъ 8а

30

Аева.

струна по 20 ""ева, а ,~e15T15

В:Н:,\НО ее ОТllуща т '

8,

3'

абонаТИТ15, които искатъ .\й, се 060ИИР:1ТЪ ва lJеlт1IХЪ l'(),~ИШRИ течения, OTIIY-

.It, ва.

Писма, Р&,кописи и пари се llСПРОВОЖ,J,атъ на името на pe.J,aktopa-И8~ат .1Н 8.

ЮрiJаное'f> ВI

гр. Шумень.

р,

и

ЗА чуздm лm въ БЪJ[!РСКИй Е3ИКЪ
съ ОБЯСНЕНИЕ НА I{ОРЕНИ1ъ ИМЪ

оо Макарова, ДаJlЯ, Райфа, Дубровс1СUЙ

'u,

Мuхелсоиа

С,.стави..,.
.А.

=:z.

:El':И:В:ОJ:I:аеэ"'Ъ.

Страници

816

на 16-ни.

ЦЪИА в ЛЕВА

(Съ noщенскumrь разноски

8'85

л).

_ _ Поржчкитrh ('е испроваЖАатъ АО I\Нlfжарницата на сп. nИскраЦ' въ гр.
Шуиень.

на книжариТ'h се прани 20 О/о отстжп а. По • чкитt ('"гаватъ нъ брой.

AIOСТРОВАННО
IЭD3! В'Ь

РАЯ ВА вetш I1»СЕЦ'Ь,

АWИD СПИСАНИЕ
DВВn 0fЬ

3 J1m.m

ИСУ! НА 8-ВИ.

1
ви, пов-hети 8
811 (ё
8.1"8 И преJlОАНИ ) •.2) Биографии ва прочути
е и б.1агоромв жени. 3) таТ1Пl по IrЬeDЯТ8НВето. 4) ~0I18KBRCTВO: а) кроеRие и шевъ;
коA'iuие; В)
.&т_вв по готварств
г) saбiыо);~1t ПО rpaNIВopC'fBOTO; А) хигеJliilJOi. цравв.лв. 5) OU,eA
_узико. ) Ithща, 1(ОИТО cтpJJlВТЪ Аа e~ 8В
'l$. '1) 9аAAi*кв- 8& мо_вчета.
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