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чевината на лицето му. Но сноро нtщо друго

съ усмlшо лице, да lIfИ каже, че тате й позволява
да

иде

съ

мене

- Кой
cB·nceHO.

3.зъ

-

на

почнж да става на другия край на площада.

парада.

ти I<аза,

че ще

IIДЖ ~ In'i.

уморена и не мог& да те стигнж.

Но азъ бързахъ. Множеството се трупаше все

О, тате каза, че ти позволява да идешь.

нататънъ и момчетата, нtкои отъ моитt друга
ри, нато минувах,у,. ми се присмиваха: "Гледайте

Той ми IШ;Ш, че ще видимъ солдатитt и ми даде
пари да си нупимъ захарь; накъ добрt ще пре

забавачката съ MtTCTO си!

нарамс времето си!
Струпа ми се че а:зъ не

-

щж

да идж,

сп.

Тогава 30рна се спрt на срtдъ пжтя, сtдн&
на единъ камъкъ, и почнж да плаче. Азъ Iffi хва
нжхъ грубо за р,ьката и Ъп тътрtхъ подир't
си. Ощипахъ Iffi за ржката, догд-Вто испищt отъ
бол-Всть. Азъ ЬYt бtхъ разсърдилъ, осв-Внъ д-Вто

Синко, Iшза баща 1IIИ; IЮЙТО дО сега бt

-

l\lълчалъ, Iшд'nваll1Ъ се, че ще идешь и ще се гри
жишь

за

желае

да

На

сестричето

сп,

което

толкоз и

много

види парада.

момче му е извtстно че дохождатъ

BCtKO

Iffi

npe~IeHa когато всичкит-В преДУll1вания сж напра

зно, и азъ чувствувахъ че това време
ло. Но се р-Вшихъ да
та

за

покажж

Азъ отидохъ до площада съ сестричето

си,

Азъ

часть 01'1. пжтл
за

да

ме

тл

б-Вше

тъй

бърже,

щото

принудена да тнча,

СОЛ,lЩТIlТЪ I1з.11,зохж съ всичката си слава
барабанчето да бllе и да ср свири,

ПЩЮДIlИН Маршъ,

ШIЪ УНllфОрМII.

нато ВI!Д'БХЪ тъмнозеленит'l1

нато ги

наб.1ющшахъ да СТihП

ватъ въ ТНliТЪ. аа МlПlута б'l;хъ :забравилъ ра:з
lЩОСВНIIII СТО

си.

ДО IШТО Г.'lеJ~ахмс со.rЩНТIJТ'В да
ватъ, еДIIIIЪ IЮНЬ ВIIр'nгнs"тъ нъ

II

почн,1',

заначи

нататъкъ.

ще те обаДIffi
тя ... Въ

да ТlJча

съ но:юта

;щ ,У"l'ъ:rътъ

1\0.11\ сс

Не ЩiY\ да идж! викаше тя, една стжпна

-

не отиваlllЪ по нататъкъ. Азъ потръгнжхъ безъ
неьк, тогава тя почнж да плаче

шително се върнжхъ пакъ при
да
и

bl'\

УЛОВIffi

хвърли

за ржната, но

върхъ

мене

Тр'вбваше да ПОМНIffi, че

голtмъ отъ HeIffi и да се
Bl\ltCTO да Iffi раЗJ\разнямъ

наедно догд1>то, се

на едно здание и се

строши

.

тtхъ.

нахъ по лицето,

догдtто

Подпръ минута

време

УП.1:lшено.
се

Изведнъжъ

повърнiY\,

че б13хъ прпнуденъ да пдж да го ТЪрСIffi,
да

lIIY

по

и ы;шаръ

азъ

сс JшраlllЪ.

азъ

си и

ЬYt

налюш

с.lушалъ

да ми

раСIшзва

Iffi

само,

до вратата

на ПЛОщада. Но
мене. Азъ съмъ

НЪКОЙ си,

че

като

расхожда человънъ въ каменно-въгленнит-В

пунне

лъщtхж.

Но

си

се постарахъ да

3аведохъ

и послt се ВЪрЮБ.хъ назадъ
нtмаше вече забавление за

при все,

още се

по

тя забрави ядътъ

И двама си отидохме разядосани,

та въ Пенсилвания,

СЪ.lзпт1> му

много

да Iffi УМИРIffi,
по-вече; напротивъ

чпнъ вече, трtбваше да си отидеыъ; ТЪЙ И сто

Когато МС впдt радостьта му бtше твърд'!>
го.тlша. То се ПРIlПНiY\ hЪ~lЪ мене, у.l0ВИ се съ
Р,nЧПЧliПТВ сп за HO.TBH'Bтt 1I1И. п се смtяше,
че

захарьта.

hh емъ.1Ч<l, но не сполучихъ. Н-Вмаше другъ на

че сестра ми плачеше.

чувство

съ

съмъ

отъ болка.

за него, 11 азъ го впд-Вхъ че на н-Вколко l{раЧЮI
плачеше

pt-

Поискахъ

HeIffi.

съ бързината на единъ

HeIffi

pILXMe,

сс р'13IШIХЪ

по-висонъ

TPYMIffi

азъ СfЮЧИХЪ върхъ

Но подиръ МIIнута вреые, нtкой си l\1И спомни

мп

съ

тл се опнжназадъ

книгата

тиеръ, нойто хваща жертвата

на умъ за него и се прпсъедшшх:ъ при

мене

те

чешната на БЛИЗНШI рътъ за да играЬYtТЪ.

lIIарширо

.момчетата се събраха Н<lOJЮ.10, и азъ ос

предишното

тате, за да

тази минута всич

IIОДП.ШШИ

таuихъ сестричето си, безъ, даже, ла, 1I1И дойде

отъ

на

гдасъ отъ страхъ и раздражение. Полена и

стигне.

JI нато чухъ

Азъ

за това тя се спрt, и не

по

накаже, ,. викаше

внимание на нейното

върв-Вхъ,

върви

ЮlТt момчета бtхж се сдумали да отиджтъ ти

още като какъ.

но НШШhЪ не обръщахъ

бърборение.

lIшкаръ,

да

-

не

рtшилъ,

сп;

бъхъ повредилъ,

рачеше

нtщо до вечерь

CTOpIffi

силата

бtше дош
че

б-Вхъ

да

каза единъ. Колко

ти плащатъ за гд-Вто бавишь дlща1 питаше
другъ." Колко веселъ се изглеждашь! думаше
трети. "И достоенъ!" прибави четвъртия."

ОТГОI!ОрИХЪ безгрижно, и лицето й изгуби весе
лостьта

Не тичай, ми каза то, азъ съмъ lIШОГО

-

питахъ

такива

l\l-Вста

:зеll1ЯТ<l,

и человlшъ
само

случва се

гд1>то

една

да

огнйове

срtщатъ

буч,ь.тъ

чувствува,

малка

се

че

часть,

ако

ще

се

поле

отдолу
се

потъне

рас
въ

азъ не бъхъ расположенъ да му се УСlllихваll1Ъ,

дълбинит-В на земята.

П.1II да го гаЛШIЪ.

Тъй и азъ чувствувахъ. Азъ си 3HaIffix'}, че
баща ми щtше да ме вика да му се облсНЫ>.,

Говорихъ му

строго,

Hapt-

IЮХЪ го глупаво, а това го раСl1лака отъ ново.

Тогава се потрудихъ да го УllПlрIffi, като

му нааахъ че ще ОТIIДС.\IЪ да купимъ захарьта.

Това п сторихме, п веднага се въдвори слън-

и си знаIffiХЪ

ше, ТОЛ!{ози

че нолкото

по-вече

по-вече времето

разядосвани~то

ми не

се мръкнува

наближаваше,

минуваше.

но
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Преаъ второто полугодие баща ми се р"азболъ внезапно и пратихл.. да ме ПОВИЮ1ТЪ. ДОll-

защо тъи

дохъ си на бърже и ако

HtKora усърдни МОJ1би

се отнасяшь съ сестричето си, което си е лег-

сж били вдигани, къмъ Бога З:1 живота на НЪ

ня.ло расплакано,

кои человtнъ,

като

че

му

е

съкрушено

сърдцето.

неьу, вечерь

Tt

възлЪзохж. Но

азъ пристигнжхъ късно. Синко, не lIЮГл.. ти ис-

р1Jшителность, която достигаше до свирtпость,

Азъ не

каза чувството, което пълнъше грждит'в ми, IЩТО
стояхъ при бащиното си студено, безчувствешю

и не искаlllЪ да ми се отнасятъ като че съмъ.

т1Jло. Предъ

-

съмъ

вече

Я гледай я!

дtте,

отговорихъ съ

отговори баща ми, малко

очитt ми се испр1Jчваше лицето
му както се видtше онази вечерь KOГnTo го уда

очудена, на думитt и обноската ми. Този ерихъ. Припомн1Jхъ си какъ почуствувахъ, като
начина по които покаавашь признателностьта се допрt ржната lIШ до лицето му. Спомнъхъ СИ
И зачитанието си, на ли~
блtдностьта и тогава болката. Жално пла}{ахъ~
Подиръ това тои се приближи до мене, но

но нищо не можа да lIШ спомогне.

азъ нато че бtхъ обзетъ отъ нtкои лошь духъ,
обърнжхъ се, блъснs~хъ го, И го ударихъ, като

Азъ съмъ вече нренара.1Ъ голtма часть
отъ живота си. Ималъ СЪJIIЪ много н1Jща да ме

сложи р,у,цtтt си на

направы.тъ щастлиьъ,

paMtHtTt

ми.

Да, и до днесъ чувствувамъ нанъ ми б1;ше
стисн,у,та

ржната на

юмрукъ,

нато

го

уда-

но онази ОIllIТНОСТЬ си

СПОllШЯllIЪ често пжти. Още ми е нато товаръ на
съв1;стьта; тегоба, IЮЯТО притиска душата

JIIИ,

рихъ по лицето, и като призранъ, ноито слtди щомъ има нъщо подобно, като днешното, да
виноватата съв1;сть, това чувство ме преслъдва ми спомни онаи день.

на всtн,у,дt. Баща ми се подръпнл.. назадъ. Тои
И сега, нато говоры. отъ горчива опитность,
бt сманнъ. Очивидно бtше, че таи нинога не но говоры. СЪ пълно ув1Jрение че cыlъъ въ пра
бt очанвадъ за нtщо подобно. Тогава забtл'В- вото, да б'Вхъ ИlIlалъ приятель IЮГОТО да оби
жихъ погледътъ му че бъше отчаянъ и смърт- чамъ, и al\o нtщо 6t се случило, да раздt.1JI
на бл1щнина понри лицето му, като излазпше

връсната, ноято

отъ стаята гдtто бtхъ азъ.

чаналъ ни минута, но щ'вхъ да ид& веднага

Тогава живота ми се представи въ всично-

ни съединява, азъ не

за да се примиры.. Ншюга пе

бихъ

бихъ заспа.1Ъ,

то си онаянство. Струва ми се, нато че б1;хъ : ано Иllf:lше н'!нцо неприятно МСiI\ДУ мсне

JI

при

изгубенъ въ една тъмна гора и съ смърчава-, ятеля ми. Това може да нарани ГОIJДОL:тьта ти.

нието, буря и

опастность при6лижавахж. Да но обратното можс да ;щбис отровенъ мсч}, въ

бtхъ се сюrталъ въ наи-тъмната нощь въ едипъ

гр.\щи'гt ти, lЮНТО ще ра:шссс отроната си пре:!ъ

гъсталакъ пъленъ съ змии и свирtпи животни,

ц1;ЛШI ти жшютъ. Предъ тебе има два П,\;ТП. ти

не бихъ се чувствувалъ по-изгубенъ отъ

св'п-

тътъ, накто онази вечерь.

СИ снободенъ /([!. си И:luсреП!l, еJ~ИНИН, или другин.
Вечсрната дръзгашша се u1;шс пренърп,\,-

Ниной не доиде въ стаята гд1по б'вхъ азъ Шt на ТЫШIша ногата учителя се сщуп да го
и когато излtзохъ отъ тамъ ни~кого н: пскахъ нори. ДЪ.lБОl\О ТИШИШt владtяшс дО l\'ПО МШlче
да видbYi.. Върнл..хъ се, но никои не доиде, нито

то стояше на една страна до масата, а до дру_

гата зарань, слъдъ една безсънна нощь, манна

се пострt надъ масата, ноято бtше сграбчена

панъ азъ смtы.хъ да идж при тtхъ. На дру- гата с'Вдtшс учителн. Тогава една суха Р"'i,ЮL

1I1И ме повика на подханка. Баща ми бtше T~XЪ, отъ друга пб-голtма, но нежна, и 1I1ълчание се
но подхапката ЬУ\ 'Бдохме въ мълчание. Никои не видtше да ИСПЪ.1нява небето и земята.
спомtнж тогава, или ~б-послt за случната; но
това ме, само,

още по-вече отчуждаваше.

Азъ се ръшавахъ много пжти да идж при

баща си, но нtмахъ дързостьта да испълньYt pt-

шенията си. Слtдъ Н'ВIЮЛКО седмици, по планътъ които бtше р1Jшепъ отъ пб-преди азъ бtхъ

Неы. вечерь ногато учителн сtдtше у дшш

си въ спокоината си стая; тои се видtше унесенъ

въ мисли за дълго време. Тогава CTaHoY~, запа.1И

си .1амбата, и самъ си нааа: "Пос~тtдния урОI,Ъ
бtше наЙ-доБРIШ."

пратенъ на едно техничеСl\О училище и ногато

си дойдохъ 3(1. коледния распусъ б'БХЪ напълно рi>шенъ да надн,у, на l\ол1;нt предъ ба
ща си и търсы. прошка.
и го ср1Jщн"ьхъ,

азъ

Но нато си отидохъ,

вид1Jхъ

сжщото

хладно

нръвие и студенина кыlъъ мене. Куража lIШ IlС
чезнл.., и още веднъжъ се раздълихме 6езъ да
нажеlllЪ,

ни дума по преД1ll1па.

Вс.1IIRДСIIЬ НЪ Русшш.

Велш\ата нед'tля се отпразнува съ го.тБ~о

тържество въ всичюпt РУССЮI градове, но осоо

но въ Ыосква.

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ.
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На Велиюш Петъкъ, преди срtдъ нощъ, два- вратата се отварятъ като съ магия. Тогава мно
надссеть души СВШllСlIИЦII, преД130ждани отъ жеството поклонници съ факли въ ря.цt се раз
мстрополита, l\Iоскопсrшл архиепиеrюпъ,

облtче-

д1шятъ на два реда, между КОИLО архиеписнопа

ни въ дълги чсрни оД'lш{Ди, съ високи черни ша-

влазп, послtдванъ отъ свпщенницит1>,

ШШ, ОТЪ IЮИТО висrжтъ дълги черни була, оти-

гол1>мото множество

сrю и сериозно нанаХПДа ;щ УМI)'I;:нш Христосъ.

на

ватъ въ натсдралната цернва, нато п1>IЖТЪ НII-

хора, и

народъ.

Поср1>дъ бл1>съка и п1>снигl> всички падатъ

'1"1; вла:mтъ въ Iштщ(ралната

кол1>н1>

и се покланятъ.

Тогава

святата

цсрнва, IЮЯТО
с растворсна и ааUПЮIJIIlТЪ СШ!ОВЛИЧIШЯ гробъ
на Хрпста, но{1то е нощштъ съ сдно ГО.'1'l>мо по-

зав1>са се вдига и ето! осв1>тлениата партина
ШI въскръсн,У.лип Спаситель бл1>сва надъ мно
жеството съ изражение на божеетвенна милость.

I'рива.10 отъ чсрно Юll~сфе, изработсно по I\Р;lП
съ аасл'lШИТС.111О хубави Р'псп отъ ск,у.поц'lшни
наМСIlИС. Туна II3ВСДНЫliЪ прсставатъ да п1нжтъ.

и любовь на любезното лице и се иръстятъ по

МърТВ<I

чкото събрание

ТШШlНа

настапа.

Тутакси

Очит1> имъ впити, т1> гледатъ съ очудвание

вторно съ наи дълболо почитание.

тридесетъ

11 ДВ'lп't ГО.1'БlIIП ШIll!uани на НРС~I.1ИНЪ ПОЧII,ьТЪ

съ ДУll1итt

да UШif,ТЪ ПО.lеl\а и б<lВНО за УМР'IЫПЯ Хрпстосъ,

"Н<lистина

II отъ всtН,'У.д1> отъ Мосюш петьтt СТОТIIIIЪкате-

се прегръщатъ

"Христосъ

въскресе,"

три

п,У:..ти

и

отговора,

-

знш,ъ на

въскресе."

Наи-послt турятъ свtщитt си

дра.ши цернвп II манастири отговарятъ съ Гp<lMO-

Тогава вси

по

пламеннатаимъ любовъ- предъ святитt икони,

Г.1<1СНIпt С1l звонове.

r и множеството си отива да се весели и 'Ьде. Презъ

По-стаРИТЕ членове H(l вс'tIЮЯ фамилия е,ь. I цt.1ата седмица хората се ц1>луватъ и прегръ

CT<lH'Y.,lII

II об.тЕчсни

чшштъ

тази

3<1

ПОIШН<I;

щатъ като се по:щравяватъ единъ други. С оУ. що
правили раннит1> ХрИСТIIанп, въ първит1>
времена на Христовата церква, и съ ПЛ<lменни
сърдца повтарнтъ думитt които ще иматъ сила

всички отпватъ съ б'lыи ЦВ'kfJI въ р,ь.ц1> въ Iщтедрп.llI1l'Г'П церюш. ВСПЧЮI c,'t',. Т.У.jliШI П МЪ.1Ч,ь.тъ;
по cTpaIllIТ'I; на мно;шна

TCI"Y.T'},

СЪ.1ЗП, нато ~III-

слк,тъ аа Оп:нr. Н:ОНТО уЫ(уl;.lЪ аа Т'l;хъ.

Патриарха п()~о'ша на аатворсппп гробъ И по-

нтаря

, така

съ ч)()\'аТР:IIШ ДУ~III ИСТ()РlIлта аа

jliCCT()-

! презъ цtлата вtчность, "Хрпстосъ въскресе!"

;
t

XpllCTOBa на щ)ъста, страДaJIIIлта'
II 1I0I'p'I;()PIIIICT() ~IY· C.TI;;~'}, това
Дапанис Награди.
на рщ(а rщщаСI\ r~B'I;TI\Ta СН lIа I'POUiI 11 сп ОТIIватъ T-У,jlilIll 11 ~П,,'I'II':III1Ш у J~O~\()B('T'I; СII.
'_
Прсзъ lI1tсецъ »оемврии пс1>ка година въ
ОIЩ~ 1')(II"I>j[, 1, ср'l;що Bl':IIII(j(t'I!I,. IIocp'I;;~'!> НОЩh • lIарижъ става нtщо необиюювено. ФраНЦУУСК<I
СВШI(СIIIЩIIТ'[; ОТlllттъ <:'1, ВР:IIШО.Т!НШIl од'!mЦII та АюlДС~lИЛ дюза награди за дtла отъ наЙHl)c:l'!> ОСВ'!;'Г:\СIIIIlI I'I)(\,"'!>
"'....
,.,
, на Г().тl;~la°l·а l,aT('I'I)',1.11I',1
,В 1I СOIШ Доородьтель
и сеоеотрицание
изъ цtлил
1(t'[JImil.
НаН-първо ес хвър:нть hail-ГG.тl;шlП топъ. народъ. Баронъ де МОНТИОIГЬ ос
о.
НОВ<lтелл на

I\ilTa

с~п,рТI,

му. CMъpTI>Тa ~[y.

'

,

I\OIIТO сс ПОС,l;цва отъ МНОГО дpyГII изъ цiшш., това учр'tждение, преди по-вече отъ сто ГО ипи

ГрiЦЪ. ТО l' а.ва ОIIС I'О.тlщатаl,il~lбаlIа_па Св. Ио<шъ, .: е даlЪ
само еДН<I
"
'награда
, 110
ПО~.тl;дваlIа
отъ В~II'I1Ш ДРУГII нюIUШШ. БIIСНI\•
_

сто на 1.\ЮIUаШIТ'Е ~ р:Цостпо, ПССС.lО.

, II

:заГЛУIIIII-

те.ШО. Пш,ъ ц'Ь.1а МOL~l\Iза е раЮIЪРД'ша. Съ

по'Таръци
су,
БII"И дадени Н'"
'.
,;
' , " . •
<t
щото МlIн;ьлата година дев

;311- , гради

па.Т!НIlI св'!;щи въ p,ы~1; Щ'II'1IШ се :3:lТllчатъ въ

ЦС!)J\lШТ'П, I,OIITO С.У. аа1'вореПIl. ПаШЮ.lО на ~Ia,'I"

,,

Ы[ CTO.10Ы~

.

,. .

-

_

"

1'11

_

О.lаГОС.1ОШi\-,ТЪ

СВПЩСlIшщигБ.

сж били дaдeНll

'

па-

BCtHo фра~

:Щ иска нагrJ<lда за на цуу:ко ;ело е пратило

"
-, Д<lНИНЪ.

С,), паС,10,I,СIIII UС;ЮРОIl!IO ЧIIСЛО прv-

СОрЮI. аа да

това

д,

много

..т,
учр ьждепие

'е гдесетъ и осемь

Почти

•

:

ТОЛlюва

u

Г-нъ

и-доородьтелшlЯ си гражМонтион

'въ несебеЛlOбивъ 'IШВОТ

ъ изиснвалъ ПОСТОRнетво

ШеСТЛIIСТО ~C ПрСДl1Оil,да отъ архиепископа,' ни; но сега толк~ва MH~~~OHe, на четири годи-

'(I"l'I" " О- .'111"0
'" 1111
1 свлще'
съискатели
се по:казI\'OI'OT() 110"'-'"",1,1'."
" . l'I)IIC'I"1
• ;,~
13<1ТЪ щото наградит1> се
ав
ШЩIl. еъ Щ1Ъстове п аапа.1еШI 1"ЦII.'IIIIЩ!! въ р::,'._ геройстпо презъ цtлип
д. атъ за търпеливо
ц'п; IЩl,I1РЪ Tl;x'}, нд;у.тъ етоТIШИ ЖНI'Iста об.ТВПай-висоната
жипотъ.
ЧСШ[ въ б'Е.lII дрсхи, r,оито I10СЫ,ТЪ :шпа.lеШI ф;ш- ' ГО'(IIП<l на единъ' б:аграда е дадена l'шнжлата
.111 11 ЗПЮIСШ1.
HofITO C~'BДЪ
денъ свлщеникъ отъ Лоипи,
'Г
.
сражението па 1870 г
опа ТЪРjJ,сетвешIO шеетВIIе :щбика.1Л три с,У.щото lIItCTO, меж
Ф
(
одина на
II.''t'.TII наОfЮ.l0 цсрыщта, IШТО п'tы;,тъ На впсшю. 3Юlесълъ съ собств~~тt ранцузитt ~[Пруситt,
ПО,l,нръ треТl1та оБШЮ.Шil ВСИ'lIШ се сппрптъ четпристотинъ анени
си р,ь.цt по-в~че отъ

предъ I,атедра.шата врата I\ОПТО е още 3(1ТВО- к,ь.щата си и це Рквата и отъ двtтt воис:ки въ
рена. АрХIIСПИСIюпа ЧУI,а IШ вратата тогаП11 съ бурн Правит р

I,,);ДИЛНИЦ<lТа ПОН,ьДl1па

oтrop't

,

И.

Изведнъшъ

.

)'lIIрtЛИ'Г'Б

, на заслонъ отъ свирtпата

елството му Позволил
отъ бо u
о да закопае

ИНото поле и неСПQЫОГНЖТЪ,

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
отъ никого тои изработилъ и испросилъ пари,

ФРIlД})]IХЪ

за ДQ отбtлtжи хиллдитt гробове.

Друга награда била дадена на Тереза Тру
елъ, бtдна слугинл, колто когато била младо
}юмиче,
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Фрс6Сo'Il.,

ОСНОВАТЕ.1П НА "Д13ТСfШТ13 ГРАДИНИ".
отъ Т. Ган'lСвъ.

нерачила да се ом.У>же, защото господар

ката Й, колто била болнава, щ1ша да страда
безъ HeЬYt. Повече отъ петдесеть години С.У..

*)

ФрIЩрИХЪ Фребель С роденъ ПРС;ЗЪ 1782
год. въ Обервеfiсбахъ, ТЮрППГIIП, Tlt'bTO баща

се измин,У>ли. Господарката й е умрtла и Тереза
отъ обичь кыIъъ HeIJYt, дава живота си за да се

му БИЛЪССЛСН!I свпщеншшъ.

Преди да навърнш

грижи за сина Й, които е идиотъ.

една

му, ТaJШ щото

ГОДIIна,

Друга една на
града

на

маfiIШ

ма.l-

юш ФрсОе.lь:за IНi

била дадена

Н.У>ГП се ЛIIIIШЛЪ отъ

Жан наБ е т

рандъ,

умрtла

OIгЬзн ГРШI\II П lI!ай

колто, кога

ЧIIНО

то била на осемна

ПОКрОПIIТС.l

ство, ОТЪ IЮIПО вап

десеть години, оста

много

н;ьла

сираче съ де

нсtlЮ д'Бте нъ пър

сеть ХИJшди лева. Съ

ШП'Б годшш на ЖII

паритt си тя съгра

вота сн.

ДIIла

повторно

една

к.У:..щица

СС

и турила да живt

НIIЛЪ

и

Ы',тъ нtколко

жена

се

б'!щ

НУЖДilе

Бпща
СС

му

oil,e-

втората му
ПОI,аза.lа

ни стари хора, кои

С,У>ЩIIвска

то нtмали НИИД'В

спршю бtдrшя Фре

пикого.

3а

да

бе.1Ь, I,OГOTO с,у.дба

ги

та

прtхранва тя ходи

ла пешt отъ

~Iащеха

тпна

с.lучаfiно

хпър.lп.lа пъ нейнн

MtCTO

на м1>сто да продава

Т'Ь р,у.ц'Ь. ГруБIIт1>

дантели

оБНОСКII,

та

отъ неина

провинция,

дtла францил.
га

три

още

l\I'у,~lреш!Л

Il

шша:заПIIП С.У, БLI.1II

Се

пеСIIОt'!III :щ

е вече Шl шесде

сеть и
и

lшт'l;

изъ

11

ЮП<lднев

пеШIII

нот() още ;~'I;Te; то

години,

рано

поддържа

НО"уетвува.'IO

безъ ничия помощь,

Шlра:m 1('bll'!> f)аЩII

по-вече

ната

IteceTb

отъ

cel~eM

стареца

ell

I;s,ща. oрlI

ро;щта паОI{0.10

и

БII

.1а ве.1IIчеСТJ)еНlIа.

старици.

II13IЮШЮ

ПреЩJaСНII'Г'!; цвtтн,

награ

ДИ били дадени за

хубаНIIТ'Ь ГOpll, обра

спаспвание животъ

стн.у,:шТ'Б

по море, но п6-го

ннна ПОЛI

лtмата

часть

дрit:ШII:Ш

отъ
Фридrихъ ФРЕБЕЛЬ.

наградитtбилипратени

на

дtТСI;а

съ

3('.lе

II ;Ю.1IIНI1,
iI,lffiitTa ~IY

фантаЗIIП.

Фребе.1Ь захваН,У>.lЪ

непознати

хора, ноито тихо пожертвували iКпвота сп въ СI,РШI- ' да IIзб1>гва отъ I'.У.щп на ПО.lето и сюlO тунъ,
нитt

или за други които С,У:.. по-б1>дни И по-не~ющнп
отъ сами т1>хъ.

: въ тази ПЪ.1Шl съ расношъ прпродна граЩIНа,
: тои нюшра.1Ъ YTtxa 11 СПОI{оiiствпс. По ц'Ь.1II ;l,IШ
; не се ВрЪЩ<1.ТЬ у ДО)/[l сп. Събпра.ть се съ се

Наградитt въ по-вечето с.1УЧaII с.У. QIIле неочанванн и I-\<1ТО се СЪСТОliYtТЪ отъ знаЧIIте.ll1lI сушш,
ГБ доставятъ добра ПD:\ЮЩЬ, IШКТО.П щастпе,

:шнптt н гп прпдружаВП.1Ъ въ раБОТIlТ'Ь ШIЪ
IШ по:reто, ДРУiIШ.ТЬ СЪ OIщсТ'I, II l,раПIIТ'Б, по
с1>щпва.1Ъ раОотп.1IllЩПТ'Ь п Г.1(';Щ.1Ъ I\aI,'}, Н що

което дохожда отъ ИСТlIНско съчувствие н по-

раооТlЖТЪ рпоотшщптt н пр. ВсtIЮ цв'Ьтенце,

хвала.

си

жив1>лища

за старит1>

си ро;:щте.1П,

*) Нрll състнвтшето па та311 паТШJ, IIО.13\'ПН.1Ъ съ\!ъ се
haJ]-вече отъJ!СТ()РllJIТН па л. н. ;\jО;I~а.lевсю!i1 ,U'J('рJ;Ъ I!CTOpjll
ВОСПIIтннiл 11 оБГJенiл съ ,IРСВlг!;i1UlllХЪ д() ННШIIХЪ врС)Jенъ .•

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ._
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псtн:п. бубулеЧЮ1, или юшъвто и дп. е предмtтъ,

-

обръщали

пшшнието

Iшзглеждп.лъ ги
По причина

1IIУ; той

се

рп.змишшшп.лъ

11

пп. това,

у

пего

спирп.лъ~

върху

тпърдt

тtхъ.

рп.но

се

ра:зпила I\IщИпа любознп.телность и страстна нан

ЛОШIOСТJ,
1II'ВТН

н

I{Ъ1llЪ наблюдавапие
лuленил,

а

ПРИРОДПlIтt пред

това именпо

оБСТОflтелство

е дало направление на п:!.>шш му пО-Iштп.тъшенъ
iIШВОТЪ.

Iшже,

Сл'l;доватеЛIIO,

че I1ЪрВИГ!;

може справедливо дп. се

по:шапип зп. прирщщта и

Ht-

шелъ въ Франкфуртъ на Маинъ. Тукъ се з~поз
налъ

съ директора. на току-що откритото ООр<1З

ЦОВО училище съ

педагога Грунера -

проницателенъ

умъ

и

доста

Въ разговора си съ него, Фребель неволно исказмъ
всичкитt си м,у,чителни мисли, влеченип и коле

бания. По поводъ на това Грунеръ му далъ

слtдующия превъсходенъ съв1>тъ: "ДО КОДНОТО
можахъ да разбера, казалъ тои, вии търсите
Пр<1ктическа работа, която би дала възможность

щата, ФрсбеЛI, с добилъ чре:зъ самостойно на

всестранно и съ полза да приложите

блюдапаНllе са:\laта природа. Самъ той по-послt
назна:" I/риjlод(('lIlп бlыIсc .,tOЯI/1(t m;рв((, шщщзuл,

тика изучеНИТ'Е отъ

(t

дo}НlClllallla 1t

ЩJlbIllЯlll((,

.1tOllJlllb 110рви !/'IIl-

-

човtкъ

сшшатиченъ.

васъ

природни

Н<1 прак

закони,

а

заедно съ това, да можете още п6- ДЪ;lбоко да
изслtдвате тtзи закони; и тъи на В<1СЪ

се па

да да подобрявате не земята, а МЛ<1Дl!тt ГЛ<1ВI!,

те.т. "

Ногата стан,),лъ на

години,

J(CCeTb

Фребель

не

КihЩИ

да

градите,

а

УЧИЛИЩ<1, не да oTГ.leil{

тилъ да слtдва пъ гимназията въ ближния градъ.

дате растения, а дtца вии трtбва да 6.1.дете въспитатель!" Самъ Фребель поди ръ тOIЩ

Ту къ

К<1зва: "Грунеръ въ мигъ разрtши

отишелъ

въ село при уйка си, ноито ГО испра

не

показалъ

особенни

н1шои

дарби,

по предмtТllтt, съ иснлючение по Аритметината;

ми недоумtния

и сега,

ние;

КaI{ТО и по

преди,

наблюдението

надъ

11 направо

азъ ще стан,у,

природпитt преД~l'lпи и нвления, е било най-люби

треВОЖНllт'l;

укаЗ<1 моето призпа

пеД<1ГОГЪ!"

Новата си дtятелность Фребель ПОЧII,у,дъвъ

1IIОТО 1IIУ заПflтие. СлtJ(Ъ свършвание курса на ГИ1ll

образцовото училище на ГрунеР<1, ноито ~!y пов'l,

Шl:Шflта,

рилъ единъ отъ долнитt класове. РаБОТ<1Т<1 JlСПЪр

наlllИСЛИ.'1Ъ

да

ПОСТЯ.пи

та, но нито ср'Iщствата
1I1аlilШ

въ университе

на баща му, нито панъ

му е ПОЗВОЛЯВ<1Юl това; тп счита;ш универ

СIIТСТСIЮТ()
IЮlllССТВО
Фр(~бсЛI.

оБР<1;ЮВ<l//IJе

С тр'/;(iвало

твърд'!.> СК;'i'>ПО р<1С

I\aTO

:щ д'lщата на

СДlШЪ б'hденъ

да ('и

IJ:!бсрс

човtкъ.

друго

поп

рище за работа. УВ.'I(·ченъ страстно отъ любовь
природата,

l{bll'!>

тоН

си

набралъ

ЛССI/IIчеilствто (наJ(;шратеЛI,
стоплъ на

J(III111

аа

нариер<1

на горит'Б.) ДВ'В 1'0-

та:ш ДЛЪiЮIOСТЬ

и това възбу

ДII.lО въ пего още JIt')-ГО.тlша любовь НЪ)IЪ есте

СТIJСШl1lТ!.>

паУЮI. Подиръ ТОВ<1 ФреGель ПОСТ;i'>

ПIIЛЪ въ ИеПС/\/1II УПlIверсптетъ, гд1;то ревностно
эслъ

J(a

lIIeTeM<1Tf!I{<1,

II-ЗУЧШЩ

ГР<1ждаНСЮJТt

паУНII.

естествовtдение и

Об<1че

слtдъ

половинъ

ГОДИШl бtДНОСТЬТ<1 го З<1стаПII.l<l да напусне уни
верситеТ<1:
годиш!

той

ОТlIше,lЪ

у доыа си 11

на редъ ЩЮДЪЛiIШВ<1ЛЪ

Э<llШТlI,Il,

нtколно

ШlчеНihТlIтt

си

безъ вс1шо ЧУiI{ДО упя..твание,

вомъ тръгня..ла добрt така, щото Грунеръ

немо

жаЛЪД<1 се нахвали съ новия си учите.1Ь. Въ това

си

положение

-

Н<1КТО

учитель,

Фребе.1Ь

ЖД<1ЛЪ възможность да ОСii"ществи онзи

ви

иде<1,lЪ,

които полека-лека СТ<1НЖЛЪ съзнателна ц1шъ на
живота му

-

облагороднвание человtчеството.

"Hoг<lТO ст,у,пихъ, казва тои, първаи п,ь.ть въ

моя КЛ<1ССЪ, които имаше

30.

учеНИК<1

-

дtЦ<1

отъ 9-11 Години-обзе ме твърдt прилтно чув
ство;

<1ЗЪ

се чувствовахъ

съвършенно К<1ТО въ

ПОЗН<1Т<1 ср1>да, канто що се чувствува птицп.Т<1
въ ВЪЗДУХ<1, или рибата въ водата". На

брата

сй ПИС<1ЛЪ: "Чудно

гдtто

ми

се

стори

ТОВ<1,

отведнъжъ почувствувахъ нато че ПрИТ'Бжавамъ
отдавнаШН<1 учителсна Пр<1ктика; като че ли

б1Jхъ се родилъ именно за Т<1ЗИ профессил и кп.то

че нинога презъ Живота си не бtхъ

раGотилъ

друго нtп:.о ". Обаче, не слtдъ много време, Фре

Бъ 1802 год. YMpt.lp б<1Щ<1 му И остави.1Ъ
бель,... се уоtдилъ въ ТРУДНОстьта на Р<1ботата.
20 ГОДlIШIIIIН ФреБС,lЬ въ I{райна бtдность. Съ

що да се :залови, за да б;f.де полезенъ, Н<1НТО
аа ссбе СlI, тъп

1\0iiTO

I! 3<1

нап-много

го е

другит1J,

ето ВЪПIЮС<1,

-

м;у,чилъ.

И

Ш1УIщта

и

Пр:ШТlIчеСl{ата д'fJiiность еДН<1НВО го МШШ.1П. Слtдъ

ДЪ.lГП

но.lебашш,

Обервеfiсбахъ

п

тоП

отпше.ТЬ

Р'БШIIЛЪ
Т<1

Д<1

ОСТ<1ВИ

СПШ;\'.ТЬ управи

ТС.1Ь па едно Ч<1СТIIO Шlенпе. Прп испълненпе
на Т<1ШI сп Д.1Ъi-!ШОСТЬ, Фрсбс.1Ь посвtщавалъ
свободнпт'Е сп часове :щ П3УЧВ<1нпе естсствен
Iшта псторrш и други наУI{П. Осв1шъ това, той
IIСIШ.1Ъ

ц1J.1Ь,

да

lШТО

изучи

п

архитснтураТ<1

напустн.'I;.'IЪ

та

длъ;кностьта

З<1

тази

си,

ОТИ-

Трtовало е да обучава другитt и да ги заСТ<1ВIffi.

вс~чко да знаьктъ, ногато на млади гощши С<1МЪ
т~и е мразплъ УЧИ.'lищнитt З<1НЯТИн' КНИЖНото
ооучение

~
»
, говори тои,
нинанъ не ми се Х<1реСВ:1BctKora
МИ се
'
е покаЗвало сухо и мъртво'
ЗПр<1ДЪ подобно обучение азъ OTдa~Ha C~lIIЪ H:1~

ше' то

Мр<1ЗПЛЪ УЧИлището и съмъ избt

Прочее l.ЮГ

,

съ това, ноето Н<1 мене е

О'

t

гвалъ въ горптt

я. ли сега се рtши да мmЧ8. ДРУГИТ'Е

,. .

Оll.'lO ТО.'lН0311 противно!

. св НЪ това азъ ВИЖДамъ че трtбва още Д<1 се
)' ч,у. и да търсы. по-нови п6 ""
обучението".
' -доори П;il.тища 3<1

3а Д<1 ДОПЪЛНИ педаГОгичеСl'итt
,

си знания,

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

7!:1

Фребель се заловилъ усърдно да изучва Локка,
Русса, Базедова и Песталоцци. Новата метода

въ родното СИ

за въспитанието на послtднии, неговитt принци

основалъ

първия

пи за нагледностьта

Нейлхау,

които с,у.,ществува и до сега. Въ

и за индивидуалното

'Тие до ТОЛlЮСЪ го заинтересували,
се

появило

силно

и да е наЧИНЪ

1

желание

разви

щото, въ него

да може, по канъвто

да види и практическото имъ при

лагание.

За

требвало

е да отиде въ Ивердонъ

да

удовлетвори

при Песталоцци,

това си желание,

педагогическата

(на брата си) и

заведение,

Тукъ прибралъ сирачетата

MtCTO.

дtцата на другия
институтъ

основано

приемали

ДО

ние,

10

години;

въ

него

но при всичко

това

II

то не можало

да над

мине

дtиность

лища. Това обстолтелство Фребе.1Ь ТВЪРД'В осно

на

въ

нищо с.ьществующитt тогавашни учи

вателно

което дtцата дохождатъ

му се удало згоденъ
семейство

му по

двt дtца 11 го испратило съ тtхъ

CBO\:lTt

с.

това

(Швейцария)

на своята слава. Наскоро

вtрило

въ

се практикувалъ и новъ спо со бъ на преподава~

ногата, въ това време, била достигн&ла до върха
случаи за това. Едно богато

си братъ и

сирачета

на съвсtмъ нови начала, се

01'1, 7

дtца

за

отдава

на

домашното

въспптанпе,

въ

учели щето.

СЪ

Нато

бllЛЪ дълбано убtденъ, че общественното въспи
таНlIе

неможе

НIшога

да върви

съ успtхъ

на

въ Ивердонския институтъ на Песталоцци. Тукъ
Фребель престоялъ двt ГОДИНf1 11 колкото по-вече

предъ,

вниквалъ

ВЪСПllтание, той захван;..-,лъ сеРIlОЗНО да размиш

въ

работата на Песталоцци,

толкова

по-вече се убtднвалъ въ важностьта на реформата
по

но

въспитанието

съ това

едва-що

Фребель виждалъ,

захван,у,та

а Песталоцци,

HtMa

01'1,

предприета

има

при

нужда

за

01'1,

сп

да

богато

съ

по;~крtпа,

гениалность,

по-напредъ

лява,

нато

първоначалното,

иакъ

да

помогне

нието на туй въспитаНlJе.
машното

ако не се

въспитание,

преобра

дшшшното

за преобразува

Подобрtнието

на до

не ще сыltнllе,' е възмо

жно само чрезъ рационални срtдства, ноито преди
всичко,

трtбва да знае

маЙI>а; а за да

II BctKa

и

се намi>ратъ тtЗII срi>дства, трtбва да се изучи

че въ сегаш

напълно ПРllродата на дtтето, законитt II срtд

ьъ поднрtпи

свърши съ успtхъ .. Той разбралъ,
ното

но заед

че тази реформа

всичката

достатъчно данни

него;

зува

ако не се подобри,

научни СЪКРОВllща време, само

ствата за неговото развитие. Работата, очевид

не

но, е била много тежка; ИЗlIсквало се е посто

СТl1гатъ за да се направи една коренна рефор

яненъ трудъ, много вреll1е, а при това вtщо и

.ма

проницателно око, но Фребель не

единъ

талантъ,

въ

само

една

гениалность

наквато и да е общественна

-

сфера; за

танава трудна работа е потрtбно още пб-голt

чилъ,

мо

тази цtль.

знание,

а

такова

именно

знанпе

липсвало

а

цtли

десеТЮI

Всtии

се обезсърд

ГОДIIЮI

посвi>ти.'IЪ за

праЗДЮIl\Ъ, вС'вна свободна

на Песталоцци. То не достигало и на Фребеля,

МlIнута, таи гл:сдалъ да пренара ПО(;lуIщъ д'Iщата,

това самъ той е съзнавалъ и за туй,

за IЮНТО ц'Iыь

1\:1.1'0

се

посtщаВ:1ЛЪ ту едно, ту

(;емсистпо, нато

учитель

прс:зъ ваНЮЩIIOIIIIит'I; м'I,ССЦII 11 по 1\'1>:111 нсд'I;.'IИ

(Песталоццп),

трtбвало

по- напредъ· ;~a

се доучи самъ. Таи се пърн,у,лъ пъ Фрюшфуртъ

у пего.

съ въспптаННИЦlIтt сп, предалъ ги на родптелитt

БЛЮДСНIIН

IIМЪ и, нато
отправилъ

събралъ посл'Iщнит't

се

на

ново

въ

сп ср'IЩСТI3а,

УПIIверсптета

ПЪрI30

Пло;~ъ

препонвалъ по

/ПJУГО

рtшилъ твърдо да ПРОДЪЛЖ11 реформитt на СIЮЛ

ц'l;ла

чалното

ВЪСПllтаНllе,

пеНlJето

CII

(;lIстема :за

наето

въ

(;Ъ'1II

оспо

въ ВЪСПllтатеЛНIIГБ

време

и педаГОГllческата

тото училище. на Д-Р<l

въ с,у,щото

си дtйность въ прочу

Плаr.шна.

Въ

1813

г.

СI)'вдства,

СЛ'БДЪ

нi>колко

назначили го

въспитанието

като

приложи

на

Bpe~le,

практика

и то

върху

онtзи, що
оставилъ

ситета. Нато

ведение на едного свои родшша,

не оставялъ и

Педагогията. Таи

виждалъ че

приемалъ

въ

дtца

да чете и лекции по Минералогията въ универ

Фребель

ве

педагогичс

Фребель
новата

ралогически музей въ Берлинъ, съ задължение

минералитt,

особено

ски преобразовате.1Ь.

въ Лютцовсний норпусъ. Подиръ нtнолно време,

изучвалъ

<l

се зю;лючава

линото значение на Фребе.1Л,

да

кралския мине

ЧС.1013'tчсс!юто

развитие". Въ тази Iшенно спстема,

Фребель станs.,лъ волентиръ и билъ З<lчисленъ
за· инспекторъ въ

па

първона

113ЛOiI\ll;IЪ

и

продъ.1жаВ<lЛЪ

а

"МIJСЛИ върху ПЪСПlIтаНllето,

вано на естсствеНIIТП :заНОНII за

IШТО

дни,

отъ тп:m му МIIОГОГnДIIIIIIIП

се яшша

въ Гетингенъ, а слtдъ това пъ Берлпнъ, гдtто
захвашьлъ да изучава наи-вече ФПЗIIОЛОГIIЛТ<l
Философията,

ц'Iши

управлението

въ Тюрингин

и ВЪ

ПОIIСI\а.1Ъ

система

пб-малкп

НеИЛХ<lУ.

3а това таи

на това ПОс.ltдното

1840

г.

за

01'1,
за

а само отшпе.lЪ

ОТI'РИ.lЪ ВЪ

Б.lан

законитt за развитието на цtлокупната приро

кенбургъ едно завсдение за въспитание на д1;ца

да с& тождественни съ ТЕЗИ за развитието на

01'1, 3-7

човtка.

Въ

1816

год. умрtлъ

по-стария му

братъ и оставилъ три малолtтни дtца. Фребель,

Iшето

"rJmIlCJ>(t

заведешш, пО-ПОС.lt

му далъ

Фребе.1Ь

открилъ ВЪ много градове на ГеР~IaНlШ: въ Хам

безъ да гледа на згодитt въ материално отно

бургъ,

шение, напусн,у.,лъ длъжностьта си II

название

отишелъ

годишни и

!радина.« ТаRива

Дрезденъ,
на

Лейпцигъ

и

Гота.

Самото

това заведение извсжда на яве иде-

СЕ:'IIEЙНО ОГНИЩЕ.
то IIIИСЛИ Ннягинята,

се удобрява отъ всичнитt'

Британсни жени, маини и дъщери.

Години сж се lIIИН,у,ли и деветнадесеть
дишната

е

HeBtcTa

вече

майна

нй

1'0-

тридесеть

Rl

Прие~!Н<lта й стая, lIшнаръ че .'Iyt,соэно ~IO

' бп.1прана. по-вече ПОI..:аЗIЩ ННУСЪ

У~11ншЕ'. НаП

11

първо ОТЪ НСИЧIЮ е споиоипа и СЛУilШ Э<l ПРII
!l1'Ьръ

-

достоенъ за сл'Ьднание

на

--

IIIНОГО

годишепъ синъ (аио пе бtше се ПОIllИIЫ;ЛЪ по-

жени, I\ОИТО претрушштъ СТешгl; си съ ета.юне

МИН;hЛ<lта ГОДlIна) но хубостьта на лицето JI
магнетизма на обноснитt й, но ито обаяли АнгличанитЪ отъ първо ПРОДЪЛЖ,Ш<lТЪ И до днесъ.
Тя е наи-доброто доиазатегсТlЮ въ cBtTa на
фанта, че една жена е ОТНрИЛ<l Т<lИН<lТ<l на I3'ЕЧ-

п lIIаси,

на хубость,

догд1;то чtлов'lшъ почне Юl се СТрйХУ
да се мръдне.
HaH-БШIШI<lТ<l цернва до та:ш Ii,nща се П:1lшча
ВО;1вертопъ, стйра церипа, НОПретена 01'1. Га.1
СЕJlЯ hшыь. На едната' страна 0'1'1. вхо:щ ШIa

ua

тя се

<l

С'l;дшшща

извални

състои -ВЪ любез-

отъ )(ыlо,'

но

чени

сърдце,

веЛИl\О-

:щ

назна-

царската

душенъ умъ, и при-

фшш:шя

и ГОСТИТ'Е

нтно, любезно

ШIЪ,

дру г а l' а

Сl\lИ-

сляние за другитt.

на

страна с,);

С'ЕД<l.1И-

ща та

за

СТрйННН

Височество е най-

хора.

Има

весеЛ<l иогато е

прозорци

Нейно Царсно
въ

С<lНДРШIГХШ\IЪ, в Ъ

пи

НОРфОh'ь, гд1>то тя

е;щния е въ IШIll'tть

жив'tе просто, като
боляриа. Тука тя
ходи съ и о Л <l на
обичнитъ си 1I1ъста,

нй ХеССl\йта hНЯгиня, А.lIIса. наПр:tвенъ отъ БР<l та п
Га,1СНИЯ Ннязь; на-

прави

МИЛОСТИНИ,

срtпщ този е н:tПр:t-

тука е образцовата
й стqя 3:1 ПР<lвяние

венъ за Ннязь Леполдъ. Н:1 ед на

масло, туна е

и гра-

страна

СЪ всичн:и-

шtм'l;ть

дината

за

четири

направе-

въ

ПЮl'БТЬ;

е писано въ

на

!lНl.1IШf1

тъ й галени животни И ПТИЦИ. ЖениTt ноито се интересуватъ въ цвътното
градинарство тръб-

К п JI:З 1" I..:ofiTO Cl'
ПОМИН;i'. на 7 "\IIрИЛ,
1Н 71 година. 'l'а:ш
I'оюrна uила мпого
теi1ша:щ hВНГШШ-

ва

та, но сс

да

знйьътъ

че

СВЪрШlI.lа

Ннягинлта много

БЛ:tгопо.1УЧlIO и отъ

обича

при:шате.1IIOСТЬ

диви

да

отгледва

цвътя,

ноито

нанарала

да

та

се па-

С,}; посадени пп. една

пишжтъ т13ап ДУ~1Il

та

Нй

страна

въ

грй-

дината Й. Сандрингхамсната Н,ЪЩ<l не
се поназва на публината, ианто се пра-

ГАЛСНАТА I{НЯГlIНЯ.

те.то

ВИ съ другитt цар-

;ю

СНИ ИЖЩИ, но не ще

НИ

то сЖ щастливи да сж
на Нейно

Кжщата

ЦйРСНО

е

голъма,

единъ

отъ

про-

:юрцитЪ.
За Божията С.иию,
ЕО1l0 б.U1l00аjJU-

дума

че тъаи нои-

прислужници и гости

Височество,

с,у,

h1'\.

видЪли.

14 ДС'hС.l((Jj!UЙ 18i'1.

Въ МИ.10стинитt си ННl1Гинята ПОI\<l:зва
ГО,1tмъ

интересъ въ учръжденията

H<lfi-

за а;енпт13

но

и дtцаТ<l, а особно се е l'рижа.1а за il..:еПСI,аТ:t

впечатлtнието ноето прави не е нй велшюлъпие,
а на СПО кои ствие. Туна въ добрt !l!обеЛИр<lната

Бо.1НJЩ<l въ Че.1са и :за СЩЮШIТа.1ищата.
Ногато тя сама стра)щла отъ реюНlТИ3~!Ъ

й СУТРИШН<l
презъ

деньтъ,

СТ<lП

MtcTHocTbTa красива,

1IjJll1Юlllсm(('

.l!ll.IOCIJIblIUl .1l!J.

си

нарежда

работата

3й

чете Ч:1стнитt си ПИСllНl, и е мно-

го по-занята ОТЪ коп да е СИРШНlХИИНЛ, особно въ ГРШI,<lта си за другитt.

дtцата въ

БО.lницата

и играЧЮI, подарIШ

приеМ:tЛИ по-вече

отъ другъ п,у,ть;

И

азъ

l\НПГI!
иоп

; то СЪмъ гледала съ очитъ с.и, каиъ ааоБПI\о.1Я
стаитъ на бо.1I11щаТ<l, нато подаВ:t TYI\'}, едппъ
11

СЮIЕИНО ОГНИЩЕ.

етры,ъ цв'.tте, ТЮI1,

Ci-(IOt

СЪЧУВСТВlIте.1шt

дрш,

отн,у,д'п ~ra.1r;0 съв'Iпъ. ПСiI;юtта oUHocr;a, д06ро-

'

то сър;ще па вс'IИ,,),Д'Б

Ы1.ТЪ Рof{.lитt. Т'!; могжтъ да готвЫ1.ТЪ,

11

гот

Ш.iКТЪ много добрt; т'!; знаы;.тъ да си мtсlЛ,ТЪ

Ijl' ПРИДРYiI\iнзатъ.
~ СЮIII х.1tбъ, тъй щото af{o би да остан,ьтъ да
КЩ() отъ наН ГОl)'БЩlIтt iI iI,С.lаПllfI е било ШIатъ нужда сами да си СЛУЖ'hТЪ, т13 сп се
)(а У'1/)'IЩIl въ Лондонъ Дo:lI1, ;щ раБОТНIlЦIНlO- , гледватъ. Тази подготовка имъ е била дадена
bllIчста; :!а т-l;;щ IЮlIТU

нюшратъ обшшовенни-

не с~Jю за да С.1УЖ,у>ТЪ за ПРlшtръ

на други

т-!; наШ:1l0IШ (НШН.'IЮПЪ (;С ПЩJllча I"ьща въ 1>0- . манки въ царството, но за;цото Нейно ЦарСf{()
НТО ПС са~ю ДЪРiIШШЬ (;тан подъ нае~IЪ. но още

1I

Il

Височество го е мислила за собственна

дды>-

'I;дсшь аасюю съ фа~!II:lIIпта) ТВЪРД'Б СК,У,ПlI, • ность на дъщеритt и. }Rелате.'IНО е, да се знае
IЮIIТО

~IOГ'у,тъ,

с,":I, IIРIlIIУЩ~II1I )(а

си ГОТШjУ,ТЪ

ICIII

случаИ;«1

въ

пu-всчето

Отъ та;З1l нсйна lцеn

Iюгато

сухуватъ.

с ПрOlп.тВ;ыъ Алек-

колно Българсни

i

~шсло, IШIЫ1.ТЪ,

lIIУЗlша.1НIIИ

дъщери

lIIОГ,ьТЪ

живопиш.У,тъ,

инструменти,

да

да

БШmТЪ

СВЩЛmТЪ

на

lIыатъ извtстни поня

саIlДрСШШ )(ШIЪ, пъ НеШ:lIIIГТОНЪ, а ДРУI:1l i1;ени,

тия отъ ваятелствато,

нато СlI СПО~IIШ:Ш щО върпП! наП-пе.1Iшата же-

ПlIIШБ.ТЪ и говорЫ1.тъ три, четири лзика? А шшъ

на нъ дърil>авата, с", ТРУДИ.1И да Ут подражаватъ

дъщерllтt на

Il

с.ltдствието

е, че ~IНOГ() други подобни дшю-

пе с,у, се ОТlЮрН.11I изъ раз.1ИЧНlIтt части на града.

j-Нивота

ШI1,

въ

Сан:чшнгхамъ

е

твърд'!;

простъ.

е другъ

цаРСlmта

Галската кннгиня

С,Ь.

JI,ЬfI;Ъ.

фюш.1ИЯ.

съ синоветt

r;опто

си,

и коп

се би 0.1УЧИ.1Ъ отъ

Ннягшшта подхппнува

сюш

в1Jщи:

ВЪ

ЕСlJЧЮI тtзи нtща. Съ лица приятни, тtаи здра
ви момичета,

чеНIl

и

се

С,Ь.

BctKora

занимаватъ

твърд'!; просто

съ

Iшиги:т1J,

та И иг.1Ит13 си по такъвъ начинъ,

Нняза подхапп)'ва
да

и да МОГ,hТЪ да четжтъ

• занаятчипски
трtбваше

об.1t-

молива-

щото ;IIНОГО

дъщери БИХ'h се засрамили.

да разбиратъ

ВСIIЧf{О

щО

1\OIlTO

се отпаса

до женсната рпбота.

въ стаПТ<l си, а ~I.1аДlIтt ННЯГIIНИ 1Jд.ь.тъ подхапr;ата си въ една стан ~IOUe.1lIp<lIIa по старата ~IO:Щ н п:зв1Jстна. ЮlТО УЧII.1ИЩШl стая.

Нолко дъщери има тя? Едната се Оif{ени
преди четири, петь години за ФИфСI,ИЯ Дукъ.
Нап-стария й синъ, които си ПО:ШIН'h се нари-

Щш!ъ СВЪрIШБ.ТЪ подх:шmt, Т'Б слазятъ до-

чаше Албертъ Викторъ, втория синъ е Георги,

.1)',

;щ да у\;т,;,\,тъ ;(06ро)'тро на б<lща СII.

Господата ОТlIватъ па ЛОВЪ.
'!;:ЦIjУ,Т'J,.

а ['О('ПОiI,IЩИТ'!;

11;111

ИЛИ

просто да

ОСТШ:<lТЪ да СС

:забав-

наС.ltдншш

на

Галсния

Rнязь;

втората

дъщеря е ВIIf{ТОРИЯ, а третята l\Iодъ. Простота
та въ обноскит1>, както и въ дрехити

е

ОТ.1IIЧИ

:ншатъ съ l\IlII!'II. В'!;СТШЩII. 1I:111 i(p)'l'a работа 11
1I()-\\'[,CIIO сС присъеДIllIНва lJl)J[ T'I;x'!> Il ННПГlIнпта.

те:шата чърта на княгинитt, защото ~rat;аръ че
С,1. добрt З<lпознати съ етикета на фОР~IaЛНИ

На :mI,)'CI\ilTiI се t'ъ(jиратъ ВCII'll\ИТ'!;. ТОВiI
не ФOlНlil.1IЮ 'IЩСIlllе. "огат() Нl)e~!eTO по:шшшва,

СЛУЧ<lП, ШШЪ ТБ сж тъй естественни въ обнос
ЮJТt си, щото чужденеца, копто ги срtща най

става въ една па:raт!,а

много отъ това се въсхищава.

(чадъръ)

на б:шзо iЮ шуыа.1ЪЦIIТ'h. г;(1)то

Нннгишпа

распростр'пна
(.:.":1,

:IOВЦIIТ'Б.

во;~и шествието нъ една ыа.1ка

Iшбрио.1на (единъ ЕИДЪ НО.1а съ дв'в но.1е.1ета) I,OHTO е Т'ВГ.1ПТЪ 1I1а.11\11 дребни кончета,

il,e.1Ta

тл саЛ:1 сп кара НО.шта, а Ут ПРПДРУfl,ава

Ht-

IЮН отъ ГОСТННJштt 11.

.1И

Хората говорhYtТЪ за заняти жени, но едва

има по-заняти

отъ тtЗII

високопоставеНlI

.1ПЧНОСТИ. Погрtшни не трtбва да се правлтъ,
за това се изисква добра памtть. Гадската
ННЯГИЮI държи приемна стая въ ш!ето на Ца

с.1tдъ закусr;ата госпожитt се вращатъ
въ Сандрпнгхамъ 11 се срtщатъ шшъ на петь
часа аа чаП. а обtда дохожда въ залата за
tдение на oceJlb 11 ПО.1Овина часа.
Княза и hнн.11lI1яТа об'БДВ:1ТЪ съ гоститt
сн; I\нягпнята с1щи въ срiщата на едната стра-

добпва С,ьЩIIтt привелегии, накто предъ царица
та. Тл никога не забравя lIШО;liеството жени
копто п се представятъ, и погледа на припоз
наванпе, когато По-късио ср13щне нtкоя, и Ес1;кога ~ШОГО цtни, И И печели не само BtPHOCTb
отъ жената чието лице не е забравила но ir

ща й. Ногато десерта (овощия, lIlИЛИНII II пр. С.1аДЮI
работи) се сложи. тогава отвънъ на норридора
се СIШрИ на гайда, по ХаплаДНСI\lШ обичай. т. е.
гайдаря върви ту напр13дъ ту назадъ.

Малборовата К'hща, е градското жив1;лище
на Галската Килгиил чиито изгледъ е по-велн
нолtпенъ. Градинитt наоколо еж голtми и ц1;
лото здание се изглежда по-вече като палатъ

исnаза аа въспитанието, Jюето е Дilшt Гадскпта-

Не ще ни дума, че тука ННЯГинлта е По-малко

Jюна да ШШ.iКТЪ щото мог.ЬТЪ сали да си ши-

Анг.111Я, но, даже, когато ВЪрШИ това тя обай-

на на трапезата, а Нннза С'вдп точно на

cpt-

рицата, и жената IЮЯТО се прtдставп ней

обпчьта й.

'

Едно отъ обичнитt 11 MtcTa е стаята гдt- отъ Ко.шото Сандрингхамъ; но и тупа, както
ТО сама си прави ~IaСЛО. ВСИЧIЮ не би могло се II тШI!Ъ С'У>ЩIlН хубавъ всtкодневенъ животъ.

}{НЯГllня на дъщеритt сп. Т'!; знаhYtтъ до тол- господарка на себе си, а По-вече

с.'Iугиня На

СЕ~IЕЙНО ОГНИЩЕ.
ва тъй

съ приятната СИ сладостъ, щото награ-

дата 1) дохожда,

даiJ:\е,

туна на замята.

: сюIa носи ШВlУЧНИ дрехи 11 )шого i:!~енп cs, I,a' за.11I, че alЮ Нпнгшшта шешра :ш нуа;но да носи

Не е чудно че ННЯГИНЯТ<l е спазп.'ш хуба-' баС)lеШI рОК1И, то НОЛ\О по-вече НУniда шштъ Т'Б.
H<l HOj-ЮlТ<l СII, З<lЩОТО тя обича да
Не пред 11 ДЪ.1ГО IJ11'Б)lе Нпягшшта хо;~и нъ

ВIJЯ цв'Бтъ

ходи на расходъ И.llI д<l се вози въ но.ы. Прос- • Ир.1alЩП Я. Гf(tTO БПЛ<l щшета съ rO.1t)Ia р,цnсть
тотата е К1ЮЧЬТЪ на обл'БК10ТО й, И по ненно: отъ Ир.1alцциТ'Б 11 паil-J(ЪРЗОСТШIТ'Б отъ Т'l;хъ
влияние се носятъ вълненит'Б 1ЮК1И JI lIlаЛI\ИТ't : Ю13В<l.lИ, че юю са)1O Ннягшшта би ОТJlШ.1а ,1,а
шапни. Ногато Шf>.ТУВ<l съ пщшходъ тя вс'БI\ога

fliинtе )Iеf[,л,у Т'БХЪ; то зе~l.lев.l,ца.1циТ't. ЮlliТО

се облача съ синя СЕржена рокля, съ Ш<lШi<l чи-

, IJ Р<lБОТННЦИГБ ще се сдобрlmТЪ ПШlе;I,ду СИ,
ето украшение е само името на царСН<lта яхта I 11 мпръ И и:юБИ.lИе ще В.1,щ1>In\ТЪ. Явно е, че Ш;О
(lIlалъкъ П<lР<lХОДЪ), С.У:..ЩО канто и на дъщерит'Б : е;ща j-1~еГiа е СПО.1учи.1а J(a ПРИВ.1ече ц'l'.lП нщю;щ
Й. По този начинъ Т'Б с,у, добр'Б подготвени за да Iffi оБШШ,"'i',rъ, то трtбва да Юlа въ
пеы>.
да се наСЛ<lifiдаватъ на морето и на МОРСЮIЛ П'БЩО героисно 1I б.lаГОРОJЩО н'tщо п6-;(обро,
въздухъ.

по- ве.ШНО и да е п6-ве.1Iшодушна, по-непорочна,

Непорочность

въ

l\IИСЛИТ'Б

отличитеЛНИТ'Е чърти въ iJ:\ИВОТ<l

д'Блата

H<l

Неино Цар-

СНО Височество,

I1 да си

познати,

д<l се събирашь съ жена,

значи,

отъ

и

нейнит1;

С,"),

б,lИiJ:\НО
ноято

е ИЗВ'ВСТН<l на Ц'Блия св'Бтъ з,""i'],Т 00'"'1),"'" TI O,....l·,lrO-

родна по сърдце.

високопоставени
но често

п,у,ти

неинтересенъ.
защото

Женитt

С"lУЖ,ьТЪ
ПРЮltра

pec<l й не

за прим'Връ на св'Бта
ЮIЪ

Но Княгинята

СЮIO въ

JI

.J )ТJIап,

1,'

чийто ;1,t"lЪ е да с,ь

ПрИЯТН<lта й обноска,

то била въ снърбъ -

сърдце)IЪ отъ други j-кени.

е

е

У)lOрите.1енъ

би.'ш

BtpaT<l

-

Ц Il}ШДП

Отъ Сара А'. БО.IIIIOl-i7J.
НаПО.1еонъ праТП.1Ъ едно отд'Б.1ение ДР<lГУНII
И ДЪРЖ<lвната си карУЦ<l, T13Г.1eH<l отъ

H01'<l-

че ще й се помогне, инте- 'да
нейния животъ

I)JСRПТП

1I

раз,шчна,
й

n

и този на

поср'Вщн,ьтъ

: ТП.1ЗИТЪ

на

G

Лупза.
Ю.1ИП.

oce)lb l\онпе

Тя ЩШСТIIГН.У,.1а въ
Напо.1еонъ

и

Та.lеН

ближнитt Й, но, даже, въ СТР<lННИЯ и непо:ша-

Р<lНДЪ ОТИШ.lе веднага Д<l hh пос'БТlffiТЪ. Тя БП.la

тия страД<lлецъ, е Н<lправило много жени да
желю1YlТЪ да с,ь добри както l{НЯГИНЯТ<l.
ТЯ притtЖ<lва чудното искуство д<l пршш

об.1'Вчена въ РОЮШ ОТЪ б'Б.1Ъ нрепъ, БОГ<lТО
В'Б:3aIШ съ ноприна. P<l:ЗГOBOpa Тр<lН.1Ъ OI\O.lO три
четвъртп отъ Ч<l(;Ъ. НаПО.lеонъ съ обш,новен

добротата да се види привлеЮl.те.1Шl

;щ пред- ното си прибър:шание и вне:щrшость 1т ПОПllта.1Ъ:
стави СПР<lвед.1ИВОТО д13ло, K<lTO пршпно, 11 да . "Наl~Ъ дър:шахте да почнете B()iiHa 1.:1, ж'не!"
впеЧ<lТИ на ВСИЧfiII, ноито ьк по:зшшатъ че да :
.,Ваше Ве.1IIЧl'СТIЮ. ОТГОВОРИ.la Луи:ш, ;(aj-I,c.

правишь

добро

е да прекаРВ<lШЬ

времето сп лъ

да с)!е

се и:пы'аЛI

въ други

оТ!юшеШ!II,

шшъ

удоволствие,

<l Д<l се отречешь да го Пр<lВИШЬ е , Фредериховата С.1Ш!а ~lOiI;eUIe :ш /'«1 Ш! П:ИI,l)1I!
Д<lизгубишь приятностьта въ живота сп. 3а lIIНО- I OTHocIITe.1HO СИ:ШТ'!; ни? Тн прош:ra ;«1 се поща
го княгини

се е ПIIС<lЛО че с,у, бюи хубавици
че с,ь ПрИЧИНИЛИ голtми войни, че с.); СТОрИЛI1

ДImТЪ H'1;I~OII отъ ПРУСЮIТ'I; l,р1Шоети, но наЛ-вече

геройски

p<lTOp<l,

д1>.ш,

че с ,у, били

ЩШЧIIН<l

l\I,у,же

Магдебургъ.

да

"Ви!! ЩJOСlIте )ШОГО, ка:за.1Ъ ШlПе

но да

си ПШШСЛhh."

мр,ьтъ И Ц<lРСТВ<l д<l се биьктъ 3<l тtхъ,; но З<l
Пб-послt Наполеонъ 1\(lЗ<l.lЪ на Та.lеfiранда:
НИКОЯ отъ т'Вхъ не 1II0же Д<l се KafI\e. както :ш.,Аз :Ш<lЬКХЪ че ще ВИДИ>. еДН<l хубав ца iJ:\eHa.
тази блаГОРОДН<l j-1;еН<l, че ц'Влия св'Бтъ ПОЧПТ<l . И царица (;ъ прелестни обноснп. но азъ на~I'Б
сладостьта и
наи-глаВН<lТ<l

добрИН<lТ<l Й, че мирътъ
дрш въ

е бll.'1Ъ. рихъ hafi-ДОСТОЙН<lта цаРИЦ<l

живота й. Въ собствен-

11

С,l,щевре)lенно

I нап-интереСН<lта жеН<l, ноято съ)!ъ ВlIд'В.1Ъ до
ната си к,v,Щ<l тя е предаНН<l СЪПРУГ<l и l\шина; . cer<l.
но ТЯ YllIte да сп държи lIItCTOTO нато жеН<l H<l .
На БОГ<lТIШ б<lннетъ H<l нопто Н<lПО.1еонъ
б,nд,ьщия АНГ.ШПСЮIЙ Ц<lРЬ. СЪПРУГ<lТ<l п ыанна- hh ПОНi1НП.1Ъ, тя сtд'Б.1<l H<l дtснаТ<l )IY CTp<lHa,
та никога не :заБР<lВЯ ДЛЪiJ:\ноститt си, като а Ц<lрЯ H<l .т:БВ<lТ<l. ИмпераТОР<l
си говорП.1Ъ
ННЯГИНЯ, НИТО ННЯГИНЯТ<l заБР<lВЯ TOB<l, ноето своБОДН<l, НО Ц<lрЯ lIIЪ.1Ч<l.lЪ. Ц<lрпцаТ<l би.Ш бър
длъжи на Англия, нато СЪПРУГ<l и lII<lИН<l. Живо- : :за и PIИ<l въ отговорптt сп на НаПО.1еOlIa. б.l'ВС
та й е lIIногостр<lненъ, но Нейно Царско Впсо- нава 11 Т<lнтпчна, но ['.1<lВlIaT<l й ц't.1Ь не ИЗ.1И
чество е способна Д<l извърши ВСИЧНО що се З<l.l<l отъ умътъ iI по-добри УС.10ВИЯ за П<lД
очюша отъ Helffi съ грациозность и достоинство. IOi'.l<l Прусия.
:Макаръ, че се об"шча просто когато е H<l село,
НаПО.lеонъ iI поднесълъ единъ пренрасенъ
ТЯ П<lКЪ съвършенно разБИр<l ИСКУСТВОТО H<l ТРЪНД<lфlIЛЪ. Тя се поспрtЛ<l д<l .1Il Д<l го взе
велююхfшно об.1<lчание. HOf<lTO се ИЗИСl\В<l. ТЯ )Ie, но H<lfi-ПОС~lt го пр.lеЛ<l, H<lTO Н<lза.Ш: .,Но
I

I

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

;ЩСДНО <':1. blагдсбургъ."
РИ~lЪ:

НаПО.1еОlIЪ й ОТГОIЮ-.

Сл'Б)~Ъ Тилзитскил договоръ Б<lРОНЪ Фонъ

,,'Гр'I,бва да :щб'П;11,il.,у, Шl Ваше ВСЛIIчес-

Щаинъ, билъ пакъ ПОВИК<lНЪ за първъ ыинистръ,

тлu, чс <':Ъ~lЪ a:~ъ които подарпваll1Ъ, а вии КОПто II1HICll1aTC."
'Още ('ДIIЪi;,Ъ. м;шаръ ПjЮТlШЪ полпа Й,
ОU·!Щl:а.Ia съ Ilмпсратора, (;:!'Iщъ I\itTO вече зна,,у,,ш, 'le тоП ш· се съг:шснна па IПIЩО. Разгонора Ш!l, UII;['[, <':ту)~еIIЪ 11 царицата преди да
СII TI)'J,['He му на:щла, 'IC тв сс 'lyl:(;1'lJyB<1 твърд'в

.

~IПО!'О 1I;j~laMeIla.

I

i

TOI'al:a.

(;Трiщахъ

други.

I\О.lIЮТО

;Щ (;ебс

отъ

п()-пече

(;И.

А:зъ

МО~lIIХЪ се, въ името на .1юБОlJьта

ството,

въ

ЗaI\ОIШТ'Б,

По

ШIСТО

на

НaIШIТ1J

lЮIIТО УПр,Ш;lпватъ

раБОТПТ'Б ПЪ р,у,ц'Вт'в

мог,у, по-лссно да си вдигамъ

ТП.1:ШТСЮШ

СП, азъ

сала тл на Щайна. наСIЮРО

IUn.ll>

министръ,

чувствувамъ

че

главата, м:шаръ

"

на

сл'Вдъ

Д<l сте търпе:швъ

вит't ;l1'Бсеци; царп

HaBtpHo

МОЛJY,. ви заради

като
прсзъ

стапър

ще устои на думата

Ч<lдата

ми,

отечество

царл да сте търпе.'IПВЪ.

Въ всичюп'В Щайнови преДПРИf!ТИil за преобрааование ВЪ въспитанието, въ воиската, въ ос-

CB'tTa.

договоръ.

се е

, че е ПРllТРУП<1на съ грижи." Умо:rлвамъ ви, пи

че~lOп'Вче-: то ми, и

II

Щnинъ

<':'ЫIЪ сс научила че тои зема управлението на

I

заради

псщасТlШ

се радваl\IЪ че

i

П.шнахъ,' СП ..

и

"НОЛКО

панъ ПОВЪРНjYtЛЪ на М'ВСТОТО си! Да, отъ ка къ

с.тlщъ Щ\IIa I'ОДIIШl Луи:за l,а:~а.Ш: J{анпото

по(;тра;щхъ

за I'ОЛ'Бма радость и ут'tшение на л)'иза. Ти

,писала:

ПРУСЮШ

цйрь i вобождението на

сеЛflнитt,

Луиза

му е

била

'Г пимала

•
ПQ;lющница и ПрЯИТС;1IШ.
HaM<l.lII воJlсЮtта сп на четирп- i rO.ltMo в.1Иflние ВЪрХУ l\I,y,IКa си, ноИто БИ;l1,
десет\, 1I дв't ХИ.lflДII II да П~laТП военно обе:з-! естественно по-консервативенъ отъ пеш•. Та спо
LЦстенпс сто 1I пстдесеТh ШI.lИлона т.ыера.
: ;lшга:ш на вс1ню добро д-Бло~ На РОilщеннил {!
На НаПО.Iсона Шt уыъ. даil'С. пе ид-Б.10 че день въ 1807 год. се оспова.l0 ДРУjl\еството
та:ш СУШlа щt.la да се попърне съ .1fIXBaTil й , "ЛУIIзина Спом'Внъ" за сирачета, п6-uечето отъ
въ 1870 го;щпа! Царицата ПIlса.lil на баща (;и: • IЮИТО би.lИ СО.щатски Д'Вца. Тл спшюгн,у,.ш СЪ
припуденъ да ОТСТЖПlI ПО.lОIшна отъ СВОП- I Г.lавнйта

БП.lЪ

ВсlaД'lшия,

1'1,

да

i

"А:3"I, С1,;lI1,

у(И,;\сва че' на ЧШIil по н:оНто (;е

свър:mа J\IПрЪТ1, щс

б:!ill'О(;.'IOВСlII!С

на

донссс,

ПРУ(;ШI,

ще IJS,Д,у, i[\lша /\а

1'0

рано,

;lщюtръ,

1!,1I!
че

I

пари Ю1КТО и съ време.

късно,

:шъ

Студенип климатъ въ Меыелъ

п~

З;1-Б

под'tii

ствува.1Ъ на здравието Й, и царската семеиство

НlЩЫi. с,

СС ПРlш'БСТIIЛО

въ

Ненигсбергъ

рано

въ

1808

Дърil\i\вата IJнла U.'[II:Ю )\0 IJaII!,p~TCTBO Il
[\арв ()lI:r'!> С'ЫJ'!;тваllЪ !\а 1."- II(ЮВ'I);Н'.'li1Ш :за
таli,ша. IЮ тоН I,ааалъ: "Ааъ ;llOil,(, !~a <~'Ыl'l) нсIiщ-

ГОД. Н:а IIЪJШIIЙ Февр" на с,у,щата година се
jЮДIЫО Ж'13етото iI д'tте дъщерн което
I\j)'f,СТН:Ш Луиаа. Тл писала 1IIалко пО-ПОС.1-Б

ст('нъ, но I;()['", ще мс :mllа:щ )щ НС (; То РШ' IШаОС1Ъ. (,
НШI:ЮВС'ГG I1 наро/щ сс ;Щ_lOВ~I.Ш СНСрПl'!IIО
да lIС!I.'lаТln>'ТЪ
востша СII /\Ъ.1ГЪ, З.laТlII!Т'П
С'l,ДОlJе ца Фредсрнха Вl'."Шl\llii бll.'Ш пратени па
фабрш,ата за да стаПjF,ТЪ на !\lОПСТlI. Царпцата
дa.lН ВСН'll\lIТ'Б СII СI"l,ПОЦ'GННОСТИ, осн'lшъ едно
бнссрно УI\РnШСIШС, l,OCTO Iш:за.;Ii1 тл ШI папомl/IiY, ;щ съл;ш, а азъ СЪ;lIЪ про.тtла ТОЛIЮЗИ

на баща (;Н. "Приятно ще ти е да чуешь че
Н€ЩilСТIIСТО lюето пи е спол-Бти.l0 не е повреДИ.l0
ДШIШШIOТО пи щастие;
напротнвъ
като
че
ШI С СUЛ!lЖШ/О по-вече, и е заягкчило любовьта
IШ. Царн, nОИТО е най-добрил че.l0в-Бкъ, е по
благъ отъ по-папредъ. I1реданностьта си неис
Юlзва толкова съ думи колкото съ дtла, Сюю вче
ра бtше когато ми каза: ,,:Мllо1а Луиза, ти си
стап,у,ла по-драга и пО-ск.У..па за мепе отъ l\aKl>

,

;lШОГО. "
, l\IC е наПnДН,'h.l0 нещастието. Сега ([зъ 3ШlliYt
ЦарСI.аТ'l трапеза въ Ые;llелъ пе Р<l,1:1ИЧ<lва.1а ! отъ ОПllТПОСТЬ ШlКво съкровищс си за мене.
въ ШIЩО oТ'~ та:ш па с/щнъ обшшоВ!:.нъ' Н1ша бучи БУРflта отъ вънъ, само нашето до
граil'Д;ШIШЪ. J<,/щнъ РУССIШ ДIПI.10ЖlТЪ НОIlТО :lrашно щастие да остане неповредено непок,у,т
преl\ilра~lЪ ;а;l!О сдпа нощь въ цаРСIшта К,liща: нжто. Защото те обичамъ тъй нежн~ то съМЪ
I.;а:шлъ :,,~и,нща цаРСIШ угощешlЛ и з:шТIШ пожела,]Ъ наи-ыалката ни дъщеря да 'се на ече

УlIllфОРШI
оихъ Ц
J\a:l'!>
.
ОПn:Ш

всчерь.

IJ'},

:ЗЮl'пна :за СПО;lI'Бна отъ Луиза
.
. Т<tЗИ нелшость отъ нег ова

арицата

еlщи

на

СI.ро;.шата

р

страна

а в

ме

трогн,у, твърд'В много. Азъ се го

tlJ1'i.

бовьта lШ най-добрил l\I,liЖЬ

.
цото ~~ а.ЗЪ

трапс:~а. IЮПТО I\aTO IlCI,Y, С .1пшеШl отъ ВСИЧЮI- II 'чувствува~IЪ щаСтлива че при~~жа~а~IЪд ~:~

Т'Б си въшшш унрашсшш; по грацио:шо(;тьта,

и зm

хуuо(;тьпt II ДОСТОIШСТВОТО Й св'IППХ;h още по- го оБИЧШlIЪ отъ всичкото c~ съ
uтhСI"ШО
•

>

\,

•

•

.. ,

U,.'

До Hel"" снди П<lIl-ГО.ltМ.tта И дъщеРfI,
Н
НШГ~I'ШII арлтота, Ka.K~~ пъпк.а1'а П~~I..ЦЪВII,li.lИП

l'

тръпд.t< НIЛЪ.

П спод ь.шшс

. ' h '

I\ПТ ь ДШШШШI

ДЛЪiIШОСТИ.·

СЪ

МШ!К,l

си

мад-

рдце,

нии c~Ie

та.на свързани, щото воллта па единия е волита

на дрvгил. :Много лесно
J
ни е да жив'tеиъ въ
съгласие всtкой день. На нратко той lIIИ е посърдцето

му

,

въ всично

И

азъ

Cblll>

по

сърдцето

И НИЙ сме най-ща
.
(сливи Когато сме заедно.

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

"Дtцата ни C<l'. съкровищата ни, и очитt
ни ги Г,lедатъ съ задоволствие

ронния

I\НЯ:ЗЬ

е пъргавъ

ди кыIIъ добъръ нраН. Нр,Н! се ВIIi1>да да с JlIНОГО

и надtжда. Но-

и духовитъ.

Той

има

отдалеченъ;

В'БрОНТНО,

ще УlllреlllЪ,

по }{акто исна Богъ"

чс Н'БlIIа да го ВIIДШIЪ,

а

добри способности, които добрt се обработватъ
иразвиватъ .... Тои е особно привързанъ l\ЫIЪ
маИIШ tИ, и по-чистосърдечно момче 0'1'1, него
неможе да бя.де. Азъ го обичамъ нежно, И често

Наи-посл't француснпТ'I, воПски напусн.У •.lII
Бсрлинъ И па 23-иit ДСI\. цаРС1>ОТО сеlllеПtТВо
се върнs.ло. Точно на шсспадесстогодишшшата
въ деньтъ п чаtътъ отъ :задOl\IПВШШСТО й, Луи

му при!,а3I3aJIIЪ

за пакъ В:ГБзла

н.у.тъ

върху

НаШИFI
ПРlыича

за длъжноститt.
него,

ано

синъ ВилхеЛIliЪ,
на

ноито

жив'ве да

ано се

ще

стане

не

падцарь.

МШIIIЖ,

баща си, простодушенъ,

си дъщсри

ще

справед-

до толкоза

само, струвами се, че

хубавелtкъ.

Ти видишь,

не е

~IИлий

HIlT't.

С.тПдъ

!што описва и другитt дtца на ба-

ща СИ, тя прибавн:

"Възможно е, да е

добр't

бtхiК

съ

пыI'!;лиlI П'tllll,

;\вамата

1;:1'1'0

ГРЮКДЮlil'ГG

ПО-ГО.Т!ШИ

iI

офицери,

БП.lII

пъ ПО.II-iа

ВЪСХИТСШI

: ПО.'IУ;Щ отъ радость. Цаj.JСI\:па ф'Н!IJ.1ИН
; най-първо на lIIолебенъ въ !(атедра.lната
I

)щ'I;Т'Б

11 въ I,a.1JIC0'1'1, граi!ща

Царн билъ па 1\0Пh t'}, гепсра.шТ'!; tИ, а

: СШЮI~е,

:за д'tцата пи, да пауч,ътъ отъ рано сериозната
страпа па живота. Ано

заедно

с!шовстt

Фредерихъ и Бп.1Хе.l~IЪ,

мп· ШI царицата.

тате, че азъ сыIIъ още влюбена въ IIIжжа СИ."

0'1'1,

ната (но.lа), IЮНТО й БН.1а по;щрепа

ливъ и Уlllенъ. Тъи С;i;ЩО И вънкашно тои при-

.1ича на баща си,

въ Берлшъ,

и еДIlНЪ

дО

ОТlIШ.la
ЦСРЮJa,

и отъ таlllЪ въ операта за да угоди на народа.
БОРОВСЮI, ПРИДIЮРНIIЯ священнш,ъ. !\аза.ТЬ: "На

израстн.ъ.1И въ

шата .1юбсзна цаРИЦ<l не с вссе.1а, но сериозпоtтьта

и:юбилние. и Р<lСНОШЪ, тогава щtх.ъ. да си въоб- и тишината ноито й Богъ ;щва. распръt!шатъ .1УЧIl
разнватъ чс всич!ю трtбва да бжде тана. Но, върхъ цt.l!Ш Й i!,iШОТЪ. Наистина очитt 11 C;'i>.

Т'Б IШДIЖТЪ 0'1'1, сериозното лице на баща си,

JI ГрШ!ШТ'Б и сълзитt на майка си. че нtщата

се и Зll1tнS.TЪ.
Презъ

зимата на

1808

!

изгубили прсдишния сн б.ltсънъ, 01 ъ ~шого

П.1аЧЬ; но '1'13 с •..,. доби.1П едно ново израi1>ение
; на търпе.'Шва· тжга, Iюето даil,е по-обайва. CTp<Iгодина, Ц<lрЯ и ца- i нитt й t.Y, изгуби:ш червепитt си рози, и б.тП
I

Рllцата, по покапа 0'1'1, Александра 1, ОТIIIIЫИ jЩ : дость ПОЩ1Ива цt.l0ТО й .1Iще. На пре~lепи уtТни
ПОС'БТImТЪ Петербургъ. ДваН<Iдесеть елсгантно, Т'Б iI трепернтъ, нато че ще заП.1аЧС, JШ'tсто пре

уредени стаи

бн.1И

приготвени за

царицата, дишната
I

е}\ната съ завtси отъ пеllIбtна !ЮЩ)lННl. Шесть
превъсходни турски ша.юве й били по}\:tрени,
осЁ1шъ Хрllсталния сервпсъ (танъмъ) за трапе:за,
цвiJТарнИI~И, КОПрllнени платове Il други СНS,Пl!
нtща. Тя ПОС'БТИЛ<I БЛШ'Оj(tтслпиТ't УЧI)'t,!\)\С'I!I I П

. JIlI:l'},

съ ГОЛ'Бмъ I1нтересъ. На з;шръщаписто СИ у дома

• PC!!ll'!"!;

си тя наЗ:lла:

.,Азъ

се пъ!ш;'\,хъ ншпо

11

11

вссела УСЫllJша. Об.ТПкlОТО

I1

е Bt't1>OГ<I

Т13ЪРД'Б проtТо, само !~BiHa на матерШIТа ПOl,а:зва
настроснието на Уll1ЪТЪ 11.,.
Царя, по оБИ'I;tIl СII 11 въ '1'0311 t:Iучаjj сс ("~lIН:
I

да

ДВЩ(ССС1Ъ

IЮ~;ОI'Нl~ на б'!\}ЩIlТ'!;. 'Toii ра:ща.Тl.
петъ X!U(~}\II .1сва, осв()бо;щ.'l'I, аатв()

11

:ш .'!СЮ! Щ)('ст,у,IIЖ~IIIIН

оти-. бил!! :ЩТВО[JС:JIII :!а !!(Нlа.'ШО

!iOlIТO

!I B<.:IJ!lIill
отъ

една

!'C)j\IIII:t

дохъ. Нищо не ме ОЧУ.J\ва. ПllТО ПРIlВЛllча псчс. : врсме. П:tjю;\а Э<t ;Щ ув !НЮВ'I;'ш нъ:шраЩ:IIII1СТО
Ц<IрСТВОТО

Презъ

ми

не

е

0'1'1, '1'0:311

'
1I11IЪ Б
пъ
ср.Ш!!Ъ

1,'
св'ьтъ.'

ПрШI'Бтьта и лtтото на

18ШJ год.

пренрасна

Ba:~a,

ТуjJlI.'IЪ

IЮПТО

НЪ

'['
. IIСjJГЩJТСНЪ e;\IIa

BC'IH\(l

ГЩ(llIIа

!!'kIНHT'!>

царlIЦ<Iта била болна по-вече отъ вреllIСТО. Фран- .съ цвtта, на 1О Март !,. РOiI,ДСШIШI i\CllL 1I<I Луи:за.
цин И Австрия се битшо Луиза се CTpaXY13<l.'I<I'
По царицата отп:ца.lа нече съ З;J;равието
да не би и Прусия да с:е увлече въ борбаТ:l.
еи, Гр.);;\на
UО:I1,С1Ъ l!ма.lа. H<I пос.тБдния
I!
Сл'Ьдъ сражението при ВаГРЮIЪ, 5. () ЮЛI!I, 11Оif\ДеlГЬ день, когато БИ.1а па тридссетъ и '1ети

1809 год. тя писала на баща tи: Нии сме IJСИЧНО I ри години, тя нааа.lа:

"Струва ми се, че

ще

изгубили за сега, манаръ и да не е за BctKoгa .. прааДНУВЮIЪ за пос.:!'Бдень пжть".

Вече не очаКВ<IМЪ нищо добро въ ЖИВОТ<I СИ . . .
По-добри BpeJlIeH<I на BtPHO ще доПд.ътъ. Btpaта мп въ Н<Iи-съвършеннотоСжщество е гаранция за това. Само чреаъ добрината lIюже Д<I се
подобри cBtTa, затова азъ не вtрпамъ че Импера-

Държавата не МОГ.lа да I1СП.lати ВСПЧКlIтt
пари които lIЗИСl\ва.1Ъ Наполеонъ. 3а топа
посл'вднин нааалъ: .,А1>О царя не ~юже Д<I ~Ш П.lа
ти, тогава да ~Ш ОТСТ,ЫШ Силезия". Царицата
писала H<I НаполеOIШ да Му; проси да БN,ДС па

тара,

ма.1КО взискателенъ спр'в~ю Прусип,

Наполеонъ

Бонопартъ,

е

оздраненъ

II

но нищо не

безопасенъ на бл'Бскавин tИ престолъ. Само: спшюгн,ъ.'IO.
ИСТИН<Iта и праВД<Iта с.у, силни и безопасни ... :
H<I Юний 25~пfi, Луиза отишла да посtти
Той не е умtренъ, а нойто не е ум'tренъ изгуб- баща си въ ШаР,10тенбургъ Слtдъ ПрИСТlIгани
ва

раВНОВ'Ёсието

случило,
доброто

сп п пада. Топа, което се е

не ми се видп
на вспчки,

трайно,

нито пакъ за

но само п.У:..тена,

конто

во-

ето й единъ день тя ПРllеllШ.1а официа.1НО.
та вечсрь

поназала на нtl\ОЛНО

третя на М.1.жа

си,

като едно отъ

Сжща

госпожи

пор

най-скжпитt

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ.

8(\

11

сы\lIlIIща..

:lIS,jl\a 11.

На

ДРУГiIlI дснь

Нато БII:Ш :зае.:що

ПрШ;ТIlГНЖ.1Ъ

и

съ брата СII пъ ста

ята на баща СII, а ппса.1IIIДlIaта ма<:а бп.1а раство
рена,

Il

тя С'!;i(В,У,.Ш

паПII<:а:ш

Т'Б:m ду~lИ:

~Ь"
r)"II(I'jiЯ

/l

I11O-СТрl'.lIЩЪ,~Н-IIЙ 10111111, IНI О

1'.

.J.l[I/./I//i .111/ 11/(//111',

Щl/I:/J/./l/I/а. /;I/то
ll(//i-r)u(jjiIlЯ .l/,);Ж".
На

el;op()

еъ фюш:шпта
се върне

/I/(J(J}/

еС.10.

въ Бер.11I1IЪ, но

I1

на

петна

точно ное е нап-доброто Н'Бщо да сп IIзоере. ,.
Н'Бма срш'Бние,

че

той

подраif\апаше

съ

r)Щ'I?J J1fIOIO ДУ~ШТ'Б СИ Н'Бнои други хора, ноито С<f> внуши
/;ито ж·сщ{ }((I, ли това привремено ПОГР'БбваНllе, като начинъ
за да !JзбiJгн,у,тъ МS1ЧНОТIIIJ. НО факта, че му

1:".1/"

-

:I)'иаа.

11УII:\;1 ОТIIIJI.Ш да IllJеl'Щ>а

сн, па

бп бп.1О за мене да ме ПОГР'БбhhТЪ

десетата ми година I! да ме ОДРОВhhТЪ с.1'Бдъ
двадесетата. Тоднози трудно е да знае чедзв-внъ

Царп

.1tToTO,

трtбва.l0 да

IIвса:гь :lIобезнп ппс-

е ;(ОШ.10 таква3и една идея, пою).звn че

Toi!: се

памирпаше

СЮIOто

въ

Шi'>чнотии,

макаръ

lIIОllIче е способно, здраво,

. БIII,О:lено

че

добр,? на

Г.1едъ, за

съ преимущества, а Н<1п-пече, юш раз

ыа. Е;щнъ ;(ень с.ТЬДЪ 1I0.1УЧЕШШСТО на едно. )'Аши родители, въ добро М<1теРllа:шо състояни~
отъ IШС~Iaта ;\IY. тп го ПРПТIIСП;i,:Ш о сърдцето; за ;щ го У.lеснн,ьтъ въ испъ.lнението на ноП
сп 11 наза.lа.

.1lша

"Ахъ.

Ю1КВО е пис~IO! НО.ll'iO щаст-

да е планъ, нойто си направи .

та:ш I'iOПТО ПО.lучпа танвози пис~IO".

Но нато

разумно

1II0JIче

на

шестнадесеть

Heif\- години, той чувствуваше, че е ДОСТИГП;i..1Ъ r.·~t
но г.lс;щна отъ ссстра сп. "Охъ, п,ъШJ,nЛ\ тя, то че.10В'Бнъ - манаръ че е ощс учеюlНЪ Лvи:ш се наСIЮРО разбодt,ш, но бп.Ш

сюIO ;~a не се ГРПif\ах,'Ь. ТО.lIЮ3И 1ШОГО зn мене!

трiJбва да почне да р'Бшава. Въпроспт'Б IЮИТО

T't

той юшше да рiJши

ВСИЧЫI ще се побо.тl:Нnl'"ГЪ отъ МИСЪ.1Ь за

Въ ПОНСj(В.1НИl\Ъ,

1G-пй

)leHe".

Ю.шй, тя ПОЧНЖ.lа

C,'i>'

много

да П;\lа спаюш, НОIlТО се ПРОДЪ.lif\аВn.1lI петь часа.

вит'Б години се БОРln>'ТЪ.

Пратпли да повшштъ Ц<1РЯ.

университетъ

,.дn

.1И

ще доиде

ПО-ПРОСТII,

отъ

l\О.lНОТОТ'Бзи съ НОИТО ~IНOгo МШIчетn на него
Въпросътъ,

ще постжпЫi,"

"БЪ

Koi!:

не е ТО.ШОВ<1 тру

<:1,Opo? ИО.1l;О е часътъ ?; повторно ПIIта.1а.
,,:'IIис.l'Бтр <:н тп I;<lза.Ш. да PIP;\>' азъ, а Д<1 остаВI'Yl [щра I! д'lщата си! На ;(PJTaTa :шрань въ

денъ да се разр'БШИ, ако С.1'Бдъ р'Бшението всич
Ю!Т'Б матерИfl.1НИ СР'Бдства сж готови. "Въ I,oe
звание ще ще б,"ii.Д,Ь наИ-спо.lуч.1ИЕЪ?"
не е

ЧРТЩШ чаен ЩJlIl'ТШ'IUI>..l'!>

твърд'Б застрашително

Ш\,iЮ\

еп t'IIПОВl'. Съ ОЧи llрепъ.ЛН.'IПI
ПО!':IС~:(lI;'),:Ia

i(H'!;TI; еll

1I съ
ОТ'!>

~1O~I'fCTa,

дпа~шта

обнчь

l,aTO

тя

1;<13<1ла:

питание, ано С,l'БДЪ Н<1ТО

се дойде до заключението,
СТ,ьПЮJ, зn да се

ВСПЧЮI други нужнп

постигне званието с,ъ

"МОН ФР('i('IJIIХ'!.! ~ЮН ВIf:IХР:ШЪ!"

:за ll:зе:'1ание. Но за 1I1О~lче, КnТО

1{00'ато Im:m.1и на ЦЩJfI, че тn ПСМОil;С се
:Щв:lР ОТЪ БО.тl;СТI.Та ен, Toi-j {)Наа.ТЬ ННl'I,ърбсно:

тру;щитеЛШJТ'Б ВЪПРОСII с,ь
Il'lшон
умственни
задачи,

"ОХ'!.. да нс iJ'lнпе IIЮП, тя бп il;lш'kш: но

y~[ъ

1\().-

него,

.1еСНII

най-за--

разр'Бшението
на
ПО<:Р'БЩН,ьТII
отъ

HoiiTO сега расте, предъ него се испр'Бчв
въпроси 3<1 БЛ<1гоприличие и IШl\Ъ да.

то е ;\юп il;спа. тп lНшl;рно ЩС умре !.; ТоП Ilз.тt-

ватъ

за.1Ъ отъ стаята

приспособи себе си, тъй lIIЛ<1ДЪ И неопитенъ на.

за

Д<).

об.ш;ще чупствата сп.

"HaiJ;CTe .lIlу. НН:-Щ.lа ЦnjJицатn, ДЯ не сс треВОilШ CB'tTa, l\оито е остар'Б.1Ъ.
TO:IHoua ~IlЮГО, защото ще YMPiK IIЗIJСДНЪif\Ъ".
НО умътъ му б'Бше ТО.lкова събvдепъ 11
Цщш с1ЩН,Ь.1Ъ Нn I,рап на .1er.loTo fI IJ се тру- С~Iутенъ отъ чувството че се НnlllИрi1. па 'ПР<1ГЪТЪ
i~II.1Ъ ita стоп.1П студенит'Б I'i р,ьц'Б. Десетъ мннути ЩК';lН деветь ча<:<1 сутрината, Лупза ги И3Г.lе-

да.1а ВСИЧНИТ'Б съ ясНlШ сн ПОГ.lедъ II тогава
ПОГ:IСДНS,.lа J,Ъ~IЪ небето, нато наза.lа: "Азъ УМИРЮI'!.! О, Инсусе, ПШIOГНII МН! .,
(Clfbjl(((('ho).

Г-жа FI'Ш1ti;; Вшпеtt.

.JI.1DД ~a;a
1Il0:llче

II -

j,'OIllIllO lJ1Ыl/п/)r(.

нойто МII_

внуши

настоящето

на шеснадесеть ГОДJIНlI, д'Бптелно

II

е

с~шс

лено.

По н'Бхогашь си ~ШСЛIm, IIIИ каЗ<1
лице

по.1У31С~I1>но,

По.1УН1Нlръщено,

че

ва MOiF.e да е на петнадесеть, осемнадесеть,
на двадесеть има, даже, Д'Бца които Р'Бша~
ватъ ногата ниной не подозира. т'Бхната ДЪРЗ0СТЬ
-

Л.lаДСiIШ ]11)C;~I[ ;~Шlдс(~ста'га с][ годнна.

'lm'lI/h

на все.1енная IJ че р'Бшенията,IЮИТО прави с,'Ь.
отъ го.тБ:lIa Южность. J\Lшдежътъ KOri1.TO Р'Бша

той, съ
добр'Б

но рано Н.1Н нъсно малдежьтъ Iюито има въ

себе СII мitтеР И Я.1а

отъ

шенията наКВIIТО 11

да

които

ся,. направени

~[;l>.if\ет'Б, КОИТО струватъ нато частни едеНJJЦИ
въ ГО.1'Б~шн, д'Бяте.'lНИЯ 11 прогрессивния св'tтъ,
часъ:ъ за,.. р'Бшението тр'Ббва да му доиде, 11
JJ тоП тр'Бова да приеме сл'Бдствипта
отъ p'tс,'ь.

ОТЪ ДЪ.1ГО време е с,ьщеСТВУВ<1ла
ЩОПРllетата

теория,

дина младежътъ

всеоб

че на петнадесетьта си го

е често

п,у.ти

неинтересенъ

11

непривлекателенъ преДlll'Бтъ. Да ли се е МИСЛИЛЪ

Н'Бкой н'внога че пшожението му е трудно ~
ИСТlIна че е IIIладъ, но вече не е Д'Бте за да.

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ.
се отнася нато Д'Бте, П.1И да МIIС.1II като Д'Бте;

-

тоП е вече гол'Бмъ
Ы;ЫliЪ,

1I.1П д'Бйствува,

мененъ

И, даже

юно

: .1'Бзанъ

става над-

(С~I'Бшенъ).

Ано

ТШШIIЗII,

се

по УilIS. тъ си съра:m'Брно съ

си, ТОГ:1ва домаШНIIТ'Б му се отчаfiватъ.

II

<.:и

тъП

свързано,

И

ilЮГJnТЪ

ПрlI

НО

таквп;ш,

ЮJ<l

П

да

Ci1'

еДПНlЩПГБ

ГОДIIНИТ'Б

несъзнате.1IЮ.

Дfl е препълненъ съ l\шс.1И, но ВЪЗМОiI\НО

е да не llсназва l\1н'Бнията

поне.

прибавеНII
презъ

Топ може да е съ умътъ на едпнъ ПОрЙСТНS...IЪ
1\1;ьЖЪ

iЮlВОТЪ, iIШ130ТЪ IЮnТО по ЩШЧ!IIШ че е

говори нато· невреДIIте.lень, счита се въ ЧIIС.l0ТО на ДОUрIIгБ.

танъвъ

ншшченъ

с.1УЧИ ;щ не расте
годинит'Б

ah:o

но пакъ,

нопто

на

uнусъ,

OCOUII<l

оби'IЬ

IЮnТО

първо

оира

се

звание,

И.ll1

Въ

В.lасть,

:11,0

тозн с.lучаli

се l\l'БСIтТЪ отъ самолюuпе, I1.1Н неоБШIС.lешlOСТЬ

В<lТЪ че се l\IИСЛИЛЪ

надуто

презъ

l\ШЛНО

неразБОрИЯТ<l

ВЪЗllЮiКНО
умствената

нищо

il,a

да р'Бши

на осемнадесеть,

се е наб.1ЮД<Ш<l.10, че по нещастие СiУ\IцеСТВУВ<lТЪ

която

съзнанието

родпте.1И,

i\IИ-

телно,

му? А

Ст ВIIIIOВНП,

II

родпте.1П,

не се съзнаВ<lТЪ.

ще

с!!

година

H<l

бжде

ilЮifiеше

е истиненъ

ifieHa

шеснадесетата

билъ въпроса застра-

е

трtбва

Предъ него се простира

pa60T<l

ноито

че шш

че

на

да се

на поносенn

наД'Бжда,

несъ:зна

с.у,

Г.lупаПII.

е IIСТШШТ<l, но П<lНЪ

че защото
отъ това

Д'Бте

подобно

порасте,

Ц'Бльта,

lI1Jnifi'!>

едrlНЪ

не

с:rtдва

на

цъв.fIИ и върiIiе

И.l!!

TOii,

]ЮДlпе.1Ь
и вс'Бно,

POC<l II ctHHa

С'Б~rето

че

разузш и нравствен

Ано би би.l0 това, то ВС'БНII

Щ'Бше да е С.lънчевIПШ,

години

на

е родите.1Ь,

ностьта.

канъвъ

ЖИВОТ<l ЫУ съ

и ПОСТIIiIiение

Снърбна

фанта,

II.1И тя се упраВ.lяватъ отъ

шеснадесеть,
рtши

i\НlНЩJЪ,

IЮIIТО

Трtбва Д<l е пстина че ВИНОВIIОСТЬТ<l и Г.lупостьта

шестдесеть и на oce~!ДeceTЬ години.

за l\Iис:rение,

или ГОДИНИ

И

р'Бши.

Но Р<lботата

H<l

наh:Ъ

х;пщнонръвенъ

(ВПД'Бние),

възможно е, че не би

ще бжде

и

' CT<lR<lT'}, RIIНОВIПI П Г.lУП:ШП.
:
Ще Юliliе IгЬrюfi че гЬ:ш ду~ш <.:j\, ~IIIOГО
е· СП.1ШI, но т'Б CJh liа3,ШfI об~IJIС.lеIIО, С.тI,дъ нато

че е

п.у. ть

отъ онова щО МИСЛИ ТОЙ З<l

шестдесетата

IШКЪВЪ

шите.lенъ.

ПОПР<lВ,у,

развитието

зn пър'въ п;ь.ть предъ
Ано на

l1

чов'БI{Ъ,

сп

остане

фантазмагория

топ тр'Ббва

сп,

Той

H<l

за него Д<l

да не исrШil;е

HyBn

З<l гол'Бмъ

чов'Бче.

се ПОДСМII-

Iшатъ

на

друго.

и про:юр.1ИВН

TOraB<l 1\1)'

I\ОПТО

превраща

още въ добавънъ l\1оже Д<l н'Бма съчувствителни
и рОДНИНИ;

лпцата,

отъ

съ <.:ЪЗllаrше,

ПО<':Л'Б

едно

3<l

Ы.1аДОСТЬТ:1,

-

растението

IЮПТО

cTofiHOCTb.

презъ

но ПО-liЪСНО

з)'uатъ

цифрIIТ'Б,

даватъ

Щ'Бше

П.l0ДЪ.

да

поникне,

ВеЕНИ 'ЫIВOTЪ

би се раЗВИ.1Ъ .догд'Ь достигне до съвършенство

борба, не-

i

говитt шестнадесеть или осемнадесеть .тЕта, по-

'

и зеllшта би се обърн.1\.1<l

на

БОiIШИ. Но

pn!I

СПО.1Уh:<l И безполезно отчанние. Т'Б:Ш ГОДIlНII' рап не е туюt, и шш бащrr, H<l I\OIITO простrш
съдърifiатъ всичното му! ПОДИР'Б си ИllШ саыо не- : С:IУЧ<lЙ на РОJ(lпе.1СТВО шrъ дава в.шсть надъ
вече отъ половинаТ<l

ИЮШН,YtТИ

въ

д'fща. l\IаIШРЪ, че С;'1...11НlIени отъ ра;зу~rъ, и

i\tпшство., ЮI liO!lТO,

по сs. щата II[НlЧIIШt, шrатъ

CII:Ia

lIlaliuсзъ

Но пакъ тр'Ббва да рtши. Толнози lIlШЩlIна Cit" : JЩ шraтъ J\уша или l\lo:J'ЫiЪ.
ноито l\1ИСЛЫiТЪ че е сериозна тази работа, че
е :затруднителна, че lIюже да е и трпгичиа.

Ано l\I.1адежътъ е Сll1ИС.lенъ
Ст,

-

ДЮIiе,

и

тtзи,

IЮIIТО

-

едвамъ

11

мнозина

По работата е чс въ T'I,;II! IIСICIЮ'IIlТе:ШII c:Iyпо;\оuшr ]ЮД!IтесIlI настопватъ, че та:щ с.lучаii-

; чаIl
i.

на Jk-rаСТЬ IШЪ дава право да р'IШlaваТ'r, б,у.. д,у\

СЪ3Iшватъ. щето на еДIIIlЪ

тои се нуждае отъ 6.шгостьта на тtзп,

НОIПО

гътъ СИ

-

il\IШОТЪ "оНто стои още иа пра

i!iIJIЮТЪ на отчаmше

J[

товарll НОIIТО

лежжтъ Iши-близо до сърдцето му, отъ съчув- 'ще се НОСliУ\ТЪ, ТЪрШi'i,ТЪ. И въобще рtшпватъ
СТВlIето Н<1. Н<lи-интелегеНТНlIтt И прозор.lиви'гЕ, това б.1>д,Ytще по наПIJIIЦИП (I\ефъ), бе::JрШО С.ШВО
отъ способностьта H<l наи-даровититt сп прпяте- .1юбl1е, ИЛИ предуб'БiIiДСНflС, IЮИТО ~IНOгO често
ли, за да lI1У СПОillOГНтТЪ да р'БШIl.

н'БlIШТЪ, ип причина,

Защото С<lllЮ той трtбва да рtши и НIШОИ

другъ да се

не l\1tси,

младежи, IШИТО

ставатъ

Безъ

СУlllн'Бние,
,..,

че шш

l\Iтже оезъ да си Иl\ШТЪ

планъ ~ли опреД'Блени желания, ИЛП внусъ;
възможно е да ИМ<l И такива които сж тъи
немарливи, щото по-обичатъ други дn имъ избержтъ. За тю\Визи, струвами се, че челов'Бнъ
не би с6ъркалъ, ако каже, че Tt нtматъ въ
т'Бхъ си lI1атеРИ<lла,
който когато достигне
зрtлостьта СИ ще бжде сила, или въ едно
наПР<lвление, ИЛИ въ друго. Ако тtзи които
р'Бшаватъ
гжтъ

да

за тtхъ постжпьnтъ
ги

подведжтъ

въ

разумно,

HtI\Oe

въ

l\1Il " ,

нито извинение

за сs.. ще-

СП.

"Же.1аЫi да ме
сина

посъв'БТВ<lте

ппсала една

"..,

~

сеое.lюопва

относпте.1НО
....

:Шllша,

отъ

този родъ, на единъ добр'Б изв'Бстенъ .lитера
туренъ l\1,у,жъ. "Много съмъ загрижена за него.
Тои е добро момче, но не с.1УНШ моп съвtтъ.
Азъ ИСКЮIЪ да влезе въ едпнъ ПРШIaТ<lРСI\II дю
нянъ, а той ИСIШ да стане л:'БН<lрЬ·. Hal\BO ~югж
стори за да иснорешж тази накlOННОСТЬ?"
На танвази ГОЛ'Б~Ш глупость се cMte че.l0
вtкъ, K<lKTO H<l каюш да е друга чиста ,1)';.1,0-

Tt 1\[0- : рия;

звание

което да преI\аратъ простъ почтенъ, не

СТВУВ<lнието

но

Пстшшта,

<lKO
че

СП

предстаВII

една

ГЛУП<lва,

сюю за
ПрОСТ<l,

мин)'та

жена

на

за6'Б-: ноято ВСИЧЮlt идеи за СПО.1УI\а се ср'БДОТОЧLь.тъ

СЕ:.НЕИНО ОГНИЩЕ
пъ приматарството,

1\01'1'0

с ~шого почтеНЮl тър-

ГОIШП, са~ю че сърдцето
\\,bll'!, н'l;що друго.
И пре;l'I,

на

СlIна

еДIIО щН!~!'I)jJ'НО,

че тп ,

горката, глупава, маИI,а е щш-

il се Т'ЕГЛИ чината -

ВСИ'lIШ Т'l;;ш годшш па раЗВlIтие

та с uила управлнющата

10

дош.

СIlла въ

iюшота

на

есте<.:ТВРIIIЮ наклонно I,'ЫIЪ Ш1У-

че тя е прикачи.1а м,у,друвашшта си
нато СИНДЖllрЪ около ноs'Бтt на сина си, l,aTo

го принуждава да б,ъде 1fуденъ п

да

се пъне,

когато можеше да тича съ си.::ш.
Почти всtкоий би си ПрИПОМНИ.1Ъ.

ако

сс

l,aTa мом'ю. То можр да с много !(iЧювито и, поразмис.1tше маЛlЮ, единъ ИЛИ п6-uече С.lуч,1!l
;(аil.е, гениа.ШО, 110 пс отбира отъ т'l;;ш работи, на хора чийто животъ не е билъ СПОЛУЧ.1ИUЪ,
11 ПС С I(ОВОЛПО lюрастп,у,:ш;щ l(a I,Y, ра:збира. и да е слушалъ да се дума: "Той много же.1а
Та пс с I(OIЮЛIЮ
М,У,ЩJa :за 1«1 го остави еше да стане това, или онова, но дшшшнптt
на мира, а тоП пе с ощс I(ОВОЛlIO У;Зр'БЛЪ УМСТВС- му не се съгласпвахж." l{азвамъ че почтп BCtШЮ, ;за да нс сс щm;ши отъ нейното клоцаШIе

11

IсIыt1II1ю..

е чу.1Ъ да се говори

Можеше да <.:е С.1уЧП, щото нанлонностьта
на мmlчето да е З<1 ТЪРГОВШI,

11

съ iliе:шшш

.1СПЪ ,юшотъ,

особна

а да

че е препълнено

способность

се

случете

желае СПН<1 Ir да се ЗЮIшlt1ва съ
ПО-ПО'IТСНПО,
можеше

наи знае подобни случаи, но не мислж че н1mои

за ЩНШ'Бръ,

да ВЪЗР11зпва

къмъ дtпте-

майка

HtHoe

званието

му

да

звание

лtка.рь.

Ти

че пршraтарството е про-

спо.1УЧ.lIШЪ

11

нанлонность, но дома.шпитt му не ыi удобрпвах,у;.,
лучлпвъ

въ живота

които lIlУ

избрахж.

blO;I,C

да юra случаи подобенъ на с.ltдующип, МО~lче
то да. е имало жела.ние

, нудено

за. друго н'hщо, но щш

отъ настоиницитt си. или

ва.та. си става.

му, и да на.стопва.ше

жа.лаЫiЛО да

u

нtкой

п СЛ'lщствието е че тои е напълно щаст:швъ 11 спо

ста работа, неприлична за него п за фамилията
да С.1tдва по медицината.

за

щастливъ челов'lшъ: "Той имаше съвсt~IЪ:lруга

обстопте:!ст

Mtcapb, или пакъ само
стане Mtcapb, а Т'В с,ь. го

то да

е

ПРИ}(РI

Въ този случаП СlIН11
пакъ би станж.1Ъ жертва и тн, ГОlшата, пю,ъ Г.1УПШШ. "МОllIчето чиято

вал и да ста.не художникъ и пщ(иръ ГОДIПШ да
сполучи отъ нъмъ парична стра.на. но здрано

ШШ.'IOIЮСТЬ е ;щ TъpГOВIт можеше да

си мtрп
провинци-

мислящия че.10вtкъ би забtлtжйлъ, че ,юшота

басма и да сп продава

му не е сполучливъ п не го задоволява. ЖИВО

н:шото I(ЮI\Нпче.

то, IЮИТО е неСПО~IУЧЛИВЪ е този чиито желанип

то,

l,aTO първа СТ'hПI\i1 по шоссе!,'blI'!, го:гlШiIП св'l;тъ; гд'1:>'го по,
в:шд'l;с l,aTO търговеl(Ъ - ЮШЗЬ

не сж задоволени,

liOCTO

I\ЪСIЮ

IЮ;(II

той

ще

}(ВШ(iJIТС.:IJ1

на

ВI':ШЩI

I1IерIIТЪ въ

ПРС;(ЩШПТПЯ,

Естественно нtщо е за научния МЖiКЪ, ЩJ

аа въ но:иа па 1Il1l0;шна, ЩНЩОUlIтелп па голtMII богат<.:тва. I\O:ITO чрс:!Ъ ПСl'овото УПОТР'Бблешю ще доставнтъ paf)oTa па ра()ОТIIIЩIП'Б, по~ющь на НУil';ЩlOщиТ'Б и тъй епО~lOгне па ц'Б;шп

ТIIста, да желае сина lIlУ да. има нак.10ННОС1Ъ
подобна на неговата; естественно е тъй с,у,що
за търговеца., ш\о не е много ра.звитъ умствено,
да чувствува че синътъ които TtГ.111 по-вечс

ев'l;тъ да сс ;(ВШliИ.
И пtЗи с.1Нба, нераЗУЩIа iкеНllца, която
е ваела върху себе СII Д11 Р'ВШП за него би ста-

къмъ литература, живопиство, или друго HtKoe
IIСКУСТВО е непраНТlIченъ БЪ.1нуватель. Но и въ
два.та С.1учаи живота които ще се рtЩII е тlI

н,),:ш ПрПЧIIIШ Юt го Н<шршш че.l0вtкъ отъ втора

вота които трtбва да се

р;'iша въ едно звание,

село носи.

сила въ търговсшш

ТЪрl'ОВСШI

ноито бихж 1Il0Г.1е да се за

ДОВОЛn'i.тъ.

I\огато l\10lliеше да стане

св1пъ,

с,ь.що тъи каl\ТО би

Този ЖllВОТЪ

ЖИв1;е, търпи или ве
не е нито на

бащата,

нпто на маиката, но на сина..

доби.1Ъ С.шва 1I СПО~IOГIUБЛЪ Gтраждующип свtтъ,
нато наученъ че.lов1шъ. И въ дваТ<1 с.1уЧа.и тя

"Ка.кво ще правишь съ това отлично МШl
че~" ПОПlIталъ нtнои си бащата които се за.ни

I'ол1;ма трагедия отъ тази на единъ неСПО.1УЧЛИВЪ

,,"Канво ще го пра.вЫi ЛII! билъ отговора. Нищо.
Надtвамъ се да 1I1У помогнs, да. си оБР<1зува
единъ разуменъ ха.рю,теръ и тогава ще г.1еДЮIЪ

би напрarШ~lа lliшюта му трагпченъ. И каква по-

,liIIIЮТЪ. нойто бll 1\101'.11. да бжде сполучливъ~
И въ еДIIНIIН Ю11\ТО и въ другпя С"lучаfi, чеЛОВ'ЕI\а,

Ko!iTO iIiIШ'БС Ж\lвота ще търпи страданията

на СПОlll1ш,),тата траге;(IIЯ, а не онзи които 1I1у е

р'hши.1Ъ Сshдбата.
Лесно би бll:1O че.юв'БI'Ъ да сп въобраsи,

ШlI\Ъ таl\ава една 'I\сна. I\ато гледа съ незадоволство на с~!ущеIшята 1I неСГЮЛУКIIТ'В които го

lIIава.лъ съ списателство.

какво ще на.прави съ себе си."

"Но не жела.ете ли да стане и тои списатель?"

,.AliO това е естественната 1I1У нанлонность
1I1НОГО бихъ се радвалъ. Но кой знае, тои мож;
да предпочете да стане 1I1tcapb."
"Е, въ таКЪЕЗИ случай~"

СХВДlibТЪ ГОДПШ1 слtдъ година. би каааЛа:
"Ще се ТРУДhh да му НЮItрЫi една 1I1tcap"Не :зrШI:;- IiaI\Ba е причината. но Славъ не шща въ Н<1и-доброто по ВЪЗ1l10lliНОСТЬ ра.споло
му върпи. Тои не YMte, I\aKTO другптt хора да л,ение, и щtхъ да се cTapaЫi да заоБИКОЛhh. да.же.
си Г.1еЩl работаТ<l." На умъ, Д<lл,е, не би й I бутоветt MtCO съ нартинно от:rпчие. Предпола~

СЮ[ЕЙНО ОГНИЩЕ.
гамъ СИ че СЪ

мал\О

по-вече

вншшнпе,

една мъсарница ~юже да изгуби

11

ичность

свонта

да добие привлекателенъ

даже

ВИГБ спиеаН\lИ. Днееъ за днссъ ДОХОДИГЕ на Госпожа

Бурнстъ

про:ш

.1('ва,

IIзгледъ."

.Но ШIЙ

Годинитъ въ които человъка се приготвн
б"У,Д.l.щето си cs. толнова ыал\О, толко;ш

:за

които тр'hбва JЩ

се

приготпа :~a

С'ЪД:I,РЖ:ШIIСТО

Тре1'ИН

години, ВЪ

борбата на

се ПОШJ1II1ШПЛII,

cs..

бащата не можс да :запон1ща на сина СII.

дъщерн

заДОlllы>'ТЪ
СИ

синъ,

си,

съ

с;у,щата

еъ еди-коп
защото

добро нtщо

би

с ,1'..

строгость

си дъщерн,
отъ

било

т'взи ИСКЛlOчите.1НИ

ИЛl

богата

да

се

да

еди-ноft

фаllll/.шя.

СIЮДlmтъ.

случаи още

се

11

Но че

С'hществуватъ,

нии ВСИЧЮI знае~IЪ. Не е дътето, но си ТП I\ОЙТО
си го натоварИ:IЪ

СЪ ТЪЖЕиа топt1рЪ

на jI\Iшота

-съ беЗПОlllощностьта на дътинството, еь погръ
ШКИТ'В

до

710000

еъчувеТВII~

iI епсче.1И.lЪ рmшна

и

ПО.1е:1Il0

ЧIlтате.1I1.

вП!~ча1'.1'/ШIlС

Ето,

Rкратщ~

й:

(;1111'1.. на Графъ

ДUрИШЮр1'ъ

сс

оженва

годиш[

умира, като оС'тавн еДIIO Д'!;T~ Цсдрихъ на пов13стьта. СТ:lрИН графъ въ:шснаВllжда СПllа
СИ, :НШ~ОТО се ожеlШ.1'Ь :щ ~\)IСрIШaJ[ЮI и lIе I\(·юt да
чуе :~a нсго. Но; ШIСIЮрО умнратъ двамата ~IY П(I-старн

rt:pOfl

Наистина, че I3ремената
или

ДОСТ1Iгатъ

въ НЮ-ИОРI,Ъ :~a една Ам('ршшшш п е.l'!;ДЪ Трll, чеТIIрП

живота.

днесъ

ГО.1'Ь.мо

Bi;eTL, KOHT{J оставя ПРIlНТНО
въ YMOBPT'h на м.lаДIlт'Е сн

слtдствията на това приготовление. НИШ))IУ не
нъситъ

й

i[ J\[а.1]ШЯ Лордъ Фаунтр.1РОЙ; t'Дllа ПРСЬЪСХОДllа по

КЪСИ, сравните.1НО съ ГОДIIНИТ't ВЪ нопто търпи

отърва да изгуби една отъ

произведенията

01''1.

ГОД1lIUНО.

на неопитната

на зрълиа

ЖIШОТЪ,

~Iладость,

и

съ

съ отчаЯНИЯТ:1

неизбtjf;Н:1Т:1

и като' ВСИЧЮI ТБ31I Н'ВЩ:1 ~IY C;'i..
безъ негоно

ПО3IЮ;lение;

ТО,

С~IЪРТЬ

БИ,lИ

поне.

дадени

на

него Д:1

ост,ше изборътъ да р'ВШИ подъ I;Ш\ВII

обстоя

телства тоЙ би ги претърпЪ.1Ъ,

се СТ:1

И.111

би

I

СИНОВС, н той I!jювuжда IJЪ АмеРШia да

ствсшшн С'II ннукъ II lIаС.1'h;:цшкъ
- ()sr..Д,У\ЩIIП Лордъ.. Фаунтс.1рОЙ.

'П,рен ('дllll
ма.1Ы[ н, Це;~рихъ

-

Ноган) приетига пра1'еннпnа Шl Графъ Дорин
кортъ при С'нъха му, ма.1ЮIЙ Це,],рIIХЪ сс нюшра въ
БЮШ.1Н[щата lIа Хо()са, 1',],131'0 СП пршш:шатъ :ш ПО.1И
ТJша, реВО.1ЮЩНI, преде13дате.1Jl lIа Съе;цшеНJlТ13 Дър
жавп, п:~бориТ'в !I шсствинта съ маша.1П. Точно въ
)ШНУ1'ата когато С.1угиннта иде да Blllta Цсдрпха, ГЕ
nОрИ1'Ъ аНГ.1ИЙСnIlТ13 бо.1НРИ.
}Iайnата се ТР~'ди ,],а обнени на д1;тето I\aJ;BO про
)Iiшенис го оч;н,вn. .0, Щ[.1<1 (д13тето по подражшше

на бi1ща сп нарича Мi1ЙЮi еи )111.1:1), не ИСnЮiЪ да е1'а
Нт ггафъ, :З:lЩОТО никой 01'1, ,],РУГnРИТ13)!Il
H~ С
графъ",

l,а:за.lЪ Цедрихъ.
ХаВIIШЮIЪ, пратеННlln:1, ИСКi1 д;) УДОВ.1етвори всич
шпъ прищ'hВIШ на д'hтсто, затова )[У пред.lага пари

1;0.11,01'0. иска. но го пита I\Ю,RО ще еп купп съ т'tхъ.
Це;iрIIХЪ жnа Н:lй-mшрс,],ъ да по)!Огнс Hn lIiшо.lI\О
еnой б'БДНИ по:шайнпци; :щ .}[и.lата", ще ню;упн )1110му, а твоята зрълость може да дост,ши: /(пii му го щ;f'I\раСIIII работи; фаt'ТОНЪ, З:JaТСIIЪ Н::Шр~,СТIIIII,Ъ,
Rсичната обпчь, съчувствие п Hea;HOtTb, о<>:зъ да П//I,('ТСНИ, (']ЩIШ.10пеДJIН 11 в'/;три.l0. .А:за тсбе:- го
има себелюбие прим1Jсено. Но когато си (,,[О}JJf:IЪ IШТ:\ ХаВlIlпа)IЪ .3а сс()е си nихъ шшраВII.1Ъ C,1,11O 1111'всично топn, II добръ сll го еТОрИ.1Ъ. то П<II;Ъ ('твир (1, М:IllJа.1И, I;НЮ'О праВIIТЪ по 1I:~()OpIIT'!;; 110 Е('IIЧ
ю!'ГJ;
)Ю)I'I("]';\ Д:I С,"'I\
О().тJ;ЧСIIII
В'I, УlIIl<lюр~ta 11 да
въ името на справеДЛИВОСТЬТ:1, н1;rш тоП ('а)]Ъ
)\:1 pIlIllpyBaT'I." .
да рtши. И когnто р'ВШИ, сторн ВtПЧ/;О що ('
()'I"J, oeOnt'H'I, 111 lТ<'р <,(;'1 , (, ('p'!;н~aTa
на Д'!ЦЪТ'J. ("[,
въ р,ьната ти да го унр1ШlIIUЬ съ ЛЮU(':I('II'I"
ВJlУН:I ту. Ц(';rj)JIХЪ ОТlIва да JI;IШ'!;Р IIрll ;~'I;;щ ('11. А
неn,енъ и СЪЧУВСТВIIте.lенъ
съв'l;тъ II H:H~'],p:( I .~II!.I:\Ta" KHI:IН въ OT,l,'!;:III:I I;,'.. ща, :IaЩОТ() ('В('I;ъра (1
JI(' !Н'I;:1,IIIIТО да IN\ BII;I.!!, 1111 ЧУР.
Той {'II ("[,(~·ЛIВII.1Ъ
чение.
е;Щ:l IЦСП ЮIТО IOII;ва жена TjJ'I;()Ba ;~:1 р 1'11,11 Ш' Ш'I;:I 1111ра.1Ъ Д:1 се НЪСПОЛ3УВ<l
ката

помощь

отъ

най много. Дай ~IY ВСIIЧ

КОЯТО

се

нуа;дае

~]:Iад()стьта

]цо ш'I-В('Ч\'

.[:1

:Ш:II'.

C.TI\l,Ъ това II,]"У,ТЪ lJедъ ЮlрТIIIIII, въ IЮIIТО IШ ее
раека:ша; ];ш;ъ }[:I.1ЮШ Лордъ е~[rгчаn:t еЪРДIlСТО на

етарНJI

Ла,лша .'10}),],'1. ФаРIТе;(}lоJl.

нува

СЪ особенно удоволствие прочеТОХЫt: В'Ь t:,J)iil'L

01'1, посл1Jднит1; 6роеве Шl "Женския Св'втъ , че Г-ца.
Ц

IОрдпна

Арнаудовn

се

зnш:мnвn

съ

прсвожданпето

l:е()е.llО(jецъ. IЦШI1, Графъ Доршшортъ о()ш,
{'тава 1Iо-добъръ. пон('ж(' IIа~ШJlа У.:lо

BHyr;a ('11

ВО.lетвш' да IЛjJlllll .тБ.1а, IЮIIТО ~IY внушава
(',],]10 н<:.'
IШННО 11 .1lUUпще I:ЪрДЦс. Той :за IIЪрВЪ П.У, ТЬ нъ ЖIIвота
СII

ес чуветвова

на "Малкия Лордъ Фn унтелрой " , която КН1Iлша щ'h.1а

С-1адкото Н'hщо

дn бжде посв1Jтенn, съ височайшето

итъ

СЪИ3ВО.1еню'

Ненно ЦnРСnО Височество, на Нсгово

ЦаРtlЮ

на

щаст.:ШВЪ,

д06ъръ. 3.10БНfllI (:тарецъ

01'1,

н IЩIСТШ'ТО

въ ЖlIвота IЮ

пронсrШ.'(·ТВII('
въ АНГ.1ИЯ.

П\JlIНН'.ll1

BIIT'h

венчю! ее

t' 1\01':1'1'0

по

че най
по

него.

Едно РШ!ШIТIlЧНО

Висо

го правп

Р:l:з()ира наЙ-пос.тБ,

;:1,ОВt'ж;~а Цедрнко

чество, Кня:~ь Бориса.
ABTopRnTr, на твърдi'; интереснптn, пов'tс-ть е Г-жа.
Фрnнсисъ Бпmетъ. родсна въ АНГ.1Ш], но на тршm
десеть ГОДИШШlта е1l въ:зрасть се пресi;.111.1а съ е('ж'й

ОЩ:ЮЩ'рЖt'III1РТО на нрочш;ваннл nр:~Т('IЦl'нтъ:за пае.1'lц

стволо

]!JInЪ, ПjJt'Н:lСЯ

си въ

АЖ'рI1КП.

Тл

отъ

пише подъ пеРВДОНШIЪ. ПърВНТ'h
нжли

до ТО.llюва

зина Itрититщ

ги

впсчаТ.тtН1Iе и

IЮЧН,,\.Ш

еЪЧ1lнения

(1

препневалн
иУ.

на

:ШLl)гhШIТII

A(llllini"tration"

да

о()ър

ВНШlаннето нн пуn.1ш;ата. ЩОТ()

Романа й: .'1']](' НОlllе
НО

рано

Шl

ПJШ

пър-

б.lаПJ('h.101ПIO("'IЪ

(:lIна

('11 11

Н на

е(' ,1.а ЖПlJ'J;е
('веl;ъра

нп

I:T:lj)('](:I къш. хг,
1;0111'0 {'.11;дъ

.}[1I.1ата,"
нъ

;3;шыаa

ДОjJПlН;ОрТЪ,

("П.

Г -Л\:I. Бурнетъ
пtl-ПОС.l'f; р IIIН'а:ш П]JIIчннат:\
и нш,ар:l.1а 11.:\ н:шишс ТО:Ш IЮ.\I:ШЪ. Л:ljJаI\ТIЮ

)1110-

авторн.

е ПРО1l:шс.1Ъ СИ.1

по(;тавн.!Ъ нъ реДl"ГЪ

ГО.т!;)!ата

п'то е]юро ('С щ)(н:тнра

1;011'1'0

на гер он

живо
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е

JlЖl

B:~CTЪ

вс'!!'

отъ

второто

][[eC'II;I;:1,('{'1'1,
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)IШ!'!Р, Ю)(;ТО

ГОД[Шfl.

('

и сега

СпнеаН'.lI;ата

/:2

е

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ

!)()

ОЧ'Lрта,щ тъй ;J,оБР'G ;l,'GikТRющптt .1IIIЩ, щото Ч:I~n
те.1П '!\'вствува 'Ie гп (' ПШIСЩ.1Ъ И говорн.1Ъ СЪ Т Пхъ.

Чи.lОВ'Г:I,Ъ нсволно си ПРИR.1П'!а
Д'kг('

(;О('ТО СЪ

IIIЮ ;ш

Н:ШВIIПТ'G

еи

и обшшува невинн~то

:забt.1'!;rю~и

П.1юшено
метрп

Ц'Бllа

""~1'eHЪ
3а
вtтри.10 съ
25 сантп. ttL
•
4
,....
С., е .).
диаметрп отивп I,(Ю. )leTpa. Оошшовеl:IIП~':l

ПnрЧ

въ

нп злюнил IШРДОНЪ

е (JO

ет.

мстрп.

Яв<.:нПг,t

и употрtое

п и:зрnжиIlИII, ЧУL'IIИ отъ по-старитt, BЪ~

:j\')1!I

U\'Ж;Щ (')[Ъп, и въ пай ШIR,У.('L'IIПП. 'Гл и YMlы~ съ осоо
110 ИСl,\'СТВО ;щ ИЩ)lj('ва чуветвnта IНI маИlШТn въ
ОПJIСIНШ;IL'ТО lIа това д'!;т() , и шю не и на;J)IИН;n,lа, то

11011(', t('
('

раВIIИ съ

lIаЙ-НЪРВlI'!"!; l:Шlсате.1И. 13tроятнн

I[

'11' l:ъ:mаllll()ТО

:за

та:ш

й

()

сила, ьу,

JШl\аРn,10

дn

1I~(~n'!;ТИ Х!;П'I'и,l!(()СТВLта си, Иl:I{лючитеЛIIО, на дtТСl\а

Tn

лпТt'ратурн.

l:()

lIад'I;nамп
МnЛl,О,
тура,

ГO,TG)IHTH

'Ю то:ш приводъ ще ПОДПЪЛllе, поне

пра:шотn на пnшnтn

дtТСIШ

литерп

01''1.

двt, три

IЮЛТО днесъ :ш ;:щесъ ('е прсдст:шл

перио;щчеСl{И

спиtaIlilН и нtlЮ,lIЮ Щ)(:'ВОДIIИ КНИЖК~I.
Пейно ЦаРСIЮ 13l1сочество ('Ъ маllЧИIIОТО СII око

е съ:зр1;ла

:щнеЩlреното

та ни литература

и б'l;Дно състопние на дtТСЮI

п съ СЪ1I3ВО.lението СII. да ее посвt

ти

превода

Тn:Ш ютга, IШ Любюшя ни lIреСТОllа

ни,

който Юlа таковп

Hn

с.тt;щикъ, дава потикъ на ТОЭII нло!!ъ lIа .lитературатn
важио

n

:ш ной дп е нпродъ,

пе;щгогическо

:шпчение

II:Iй-вече зп нпшия.

Лъскпеыъ се че по дъ Нейното вюшание дtтскптп
нп литературп СIЮрО ще взе:lIе

MtCTO.

ПРIl.1I1ЧНОТО си

---------

Вехто ЯП<)НСliO в'ВТРI!.10.

IШIIaВП метрътъ
1.70 ы.

I! CTpYBrl (; ,1евп, но тл ижI широчина

Hn отзаДНflта стана сс ПОД.1спнва e,J,Ho парче

И8ХТО ЛIlОНС:;:Ш ll'h'l'}Ш.lО.

кпртонъ,

Едно 0'1'1, IlроеТllгh ППОНСIШ вl;ТРIl.1а, "оето СII е
JlСЮlра:1O e.1YjI,()aTa пре:!ъ .1'I;TOTO, може дп стпне СJ(елетъ

и

I1зработени

ПрИШIIВПТЪ

отъ

се

три

виеУ.1ЮI

тъынозелена IЮПРШШ.

(ПIlСЮО,ll1),

на <'дно мрого ху()аво еТ'lапю у"раШСНIlе.

Н:ЧУ!;:НН! ('Р <'ДIlО щы·,Г.ifO парче 01''1. прпеЛfIВП
Янена "апана
Ш'Н'О:I'!;Щ) от], OIЮJ!'J('стата ЧflСТЬ ШI
п'I;ТР",10ТО, Ila дв'!;'!"!; ;\0:11111 еТр:lIIН l:C Ш\R'l;;шатъ по
<,;щнъ етры,ъ ~lПР['аIНIТIШ. ПРII:IРШlВа сс ImИflвата па
В'!;ТРII.10ТО.
отъ

нт,»

,

Ii:lTO
:щ да

ес

IIзр'!;:mп

оеТ;lI!<'

С:ЩО

дu:шата

ТРII,у,Г1,.1II0

ЧНL:ТI,

на

ШlР'IС

дръжката

Н('НРШ,РlIТа. ОGIIIIIВП сс ОIЮЛ1IесТIIЛ щmй съ едно парче
тъщю:зе.1СНЪ П.1ЮIIIЪ,
но

на

С,ШТШIl"гра

;)

IIIИрOIЮ,

НflР'i;:зп

СТ'):пепъ

;J,жебъ аа в'l;еТШЩII

Отр1;з8П се едно ппрче черенъ грогренъ картонъ,

35 СПНТШIетрп дълго и то.ШО:Ш ШIlрOlЮ. Изрtзва се
по кроежп на эпднатn стрпна въ И.1.lюстраЦIlНТП. Отрtз

ва се

второ

парче съ

30

саНТШlетрп ДЪ.lжина и

20

в!!ррвъ.

Отрt:шптъ се и 2 ППIРIРТП ТЪШIOзелснъ атлазъ.
ДttНОТО парче е наДПП.1ено на гжшш еъ външнпта
ШIЪ

странп

нпгорt п вжтр'l;щнптп

На .тIшото парче г,\-,ннпт1;

странп

нп

долу.

l:,l, ПРОТИВОПО.10ЖНО надип

.1РIШ.

Височинптп на дже()п с 18 епнтиметрn, п широ
чипата е !). Точно пщво:ш (~ДHO ппрче картонъ се
отрt:шп. Нанаватп, обаче, отъ l{ОЯТО ще l:e направи
дж еба, tC отрt:ща (;1, 1\) еПНТIшетрп виСочина и 21
ПШРОЧIIIШ. Нартонп се туря въ (;рt;щтп на I,aHaBaTn и
и ес ПОДП.1атявп

съ

СIШЪ

С:lТШlенъ

плптъ.

:Картонп

ШИРOI\ата

Отворена

сс обшива,:щ дп сс пе м1;сти.

Пп ОТДОЛНата страна
На ;:J;}hсба се прпшива едно парче ШlНавп !) спнтиме
тра ДЪ;lГО JI I; ШПРОI\О. Джеба прп.1ПЧП на :3flх.1УППI\П
на една праВО;У,ГЪ.1НП

странп

ще

се

!'утил. Съ

прилепи

3П

лицето

!ш

вtТРИ.10ТО, п

т'Бената страна, колта дllПсувп ще б.ьде отверстието'
ип джебn. Отгорt нп tiанпватп е Нашито едно парче
ШЩИП.1СНЪ
11:1.

ТЪ~lНозе.lенъ

атлазъ.

Нп

джеба е ПРlmепено едно трижгълно парче тъмно

зеленъ ПЛЮШЪ. ДРЪЖЮIТП НП вtТРИ.10ТО е, тъй сж.що
обвита отъ сж.щия П.1ЮШЪ.

:Кор.з.она, съ който с обвита дръжната

З:lOБИl{олеШI ат.1ПЗНит'Б

СТiшенъ джебъ з~ вi;стници.

долната страна

и сж

части, Накто и ТРИ&ГЬ.'Iното

широчина. Обшиватъ се краищата на дв1;т!; парчета
съ

тъмнозеленъ

плюшъ. На

п6-малното, точно въ

срtдата, се прилепява едно парче тъынозеленъIL1ЮШЪ,

на което е изработено едно Шlонче ябълчевъ цв'БТЪ.

плюша наоколо се обшива съ златенъ, иди сребъренъ

СЮIEЙНО ОГНj1ЩЕ.

!) J

кордонъ, За да стане по ЯГfЮ (облепява) се съ простъ

Шестьт't копчета е.;;' ~!ета.1ПЧНП

11

черенъ, или шшъ б13.ть

рьу,тъ

про;щватъ

карто нъ.

Фигурата на горната страна на предм13та е мета
отъ

сжщия

плюшеното

нордонъ,

парче,

СЪ

привитъ

IШИТО е

на

Ц'I;.10ТО

заобиколено

гърчели,

ноито

ДЮКЛIlИТ'h,

сс

1',1,'1;1'0

)IОГ;f,ТЪ да се н.оI1;
)!ета.1ПЧШI

и:щ'I;.1ШI.

лична, но може да се зам1;сти, съ една кичура напра
вена

въ

Шt

с,у,

ImtiTO

п[[рче

СТОЛ.1О от:m,1,'1; е

е ПрИIщчено,

точно

I,O('TO

С.1yrIШ

IШрТОНЪ,

0().1епено

съ

въ ср1;дата,
:за

"артонъ,
дноГшо

C,J,HO

ПОДПОРI<а.

събрани въ една точка.

Ма.'ШОТО парче се прилешша, само

отъ

долната

си страна, а отъ д1;сно и л1;во шш трижгълни парчета
отъ нартонъ, които го Сlшчатъ съ гол'Вмото. По то:ш

Гог'!. :ш ;1,]IC(Ю.пш

начинъ отверстието с пб-широно отъ дъното.

Забlь.IJI,J/С1Ш.

B~!t(;TO

чернин

грогрС'нъ

Ю1РТОНЪ

В:ЮШl се (',1:110 парче I,артшп., :1ГУ еантпметра
ТОЛНО:cJI! шпрOlЮ. И:зрt:зва се СI10рС,1,Ъ щюежа

може да се тури Явена IШlшва. ТЫlНозеЛИНШI плюшъ
може

да

се

замi3сти

съ

вишНiШЪ.

B~Ii3CTO

. дълго 11

злаПIIIП

на НЛЛЮ(;'Jрпцилта. Горната

нордонъ може да се тури сребъренъ.

съ

22

чаС1Ъ на рогътъ да остане

СПlIТШlетра ШЩЮЧI!шt.

Взема се едно парче т'ышо:зе.'IС'НО,
суюю)

e,J,Ho

Стол.l0 аа ФОТОl'IНlфшr.

11

се ПОI,РНВ:l. и:зрi;:~шшл

парче

IШрТОНЪ

I,ОЙТО

;щ

11.111

ВIIIШ/ЛВО

I\артонъ.

Отрi3:ша

съвп[[да

съ

се

ДО.1ната

страна на рогътъ. На l,apTOHa отгорt се ПРllлепя
пб-U.тI;до
парче суюю,
на което с;" навi3:заНI!
нiшо.'IКО дреБНII Лl!(;та н[[ С'ДIIО к.10нче. Отъ горната
едно

Взема се
на дължина

едно

парче

ПростЪ,

сантшteтра,

34

дебелъ

а широчина

30.

картонъ,
Изрtзва

страна на СУКНСЕОТО п[[рче е изр'в:зано едно ТРИЖГЪ.1НО

се споредъ фОР~lата на пллюстраЩlJ1та. Дължината на
нартона да
да

остане

стане

височината;

споредъ

страна да

б""де

на

сантиметр[[

тогава тъмнозеления,

съ друго парче П.1ЮШЪ, но
носто е набрано па г,у,нкн. Сукнепото парче е назжбе

горната широка страна

широчината

27

парче, Iшето е заыi3стено
но

ЮIРТОН[[, а долн[[та

ШИрОЮl.

или пишшш[[

Скрояпа

по

крпищат[[

си.

се

атлазъ ма.'шо по

дълъгъ И пб-ШИРОI{Ъ отъ [mртона.

Стон.lО :за фотогр:нjJlШ.

Н[[р1>зва се атлаза
съразмi3рность:

на

долната

3

части,

д[[ е 1()

Рогъ ;·m

но

въ

такв[[зи

СЮlТиметра висок[[,

;

На горната страна

ПрН'1СПСНО едно парче П.1ЮШЪ,

а въ срtдата е събра
но п ПРIIВЪР:~[[НО съ .'J:ppro едно П.1юшено rшрче. Сук
ното по на:зжбенпт1; С1l краища с обшито съ 3.1а1'енъ
кордонъ. За ;з,ша ча.1ка та 11 крюпца та с отиш.1О 1.-:10
)!етра. Отъ .113ват[[ страш\ ю!а 11;1. двt )11;CT[[ по 2

и

копрннеНII

третото.

Взеыа се тогава едно парче аТЮ1ЗЪ по-дълго отъ
долната широчина на стоялото 11 набира, н[[то се
внимава

гжюштt

ната часть да
отлазеното

ното

парче

парче,

да КЛOlIЪУ,ТЪ

се

на

оuшие

съ

I,Ъ~lЪ ср1;,:щт[[, а опор

П.1IOШЪ.

сл1;дъ

1\[11'0

I\O('TO

е

Ilрилепяв[[

му се е нашило

изработf:'НО

еди нъ

се

плюше

стръкъ

Тогава ц1;лия предмi3тъ
ивица

'1'0:311
ГРОГРСIIЪ

плюшъ,

Горнитi3

широка

двi3 ИЗ0стрени

се
петь

обшив[[

наоколо

съ

сантиметра.

части може да сж мета

лични, или пакъ дървени, но lIа~ш:зани съ златна ООН.

въ "lJaпщата,

ВIIСу.1ЮI.

рогъ

~ЮЖС

Imртонъ,

11.111

да

се

lI:зработп

отъ

ЧСРСIIЪ

п,шъ отъ ЯВРIIa

ImHaBa.
еж bllIOro "jJac1l-

ЧетириТ'l; ПРС'Д(;Т,ШСIШ пrJед~!tти
ВII, lюгато се и:~работlJY,тъ добр'Ь 11 ЧIIСТU. Тр1;бва да
сс шш предъ ви;iъ, че 11 най-доБР1lТ't II наЙ-С'lu,:'пит1>
ыатериа.'111

и:зраGОТl'ШI

жжтъ по-вече

маргаритни.

една

с набрано

('

втората 7, а третята 11, Горното парче се испъва
и нашива на картона, н[[то му се поржби добрi3 ДО.1
ната часть. Второто парче се подплатяв[[, поржбю
отдолу, и обшива OTrop'h съ плюшъ. С,ъщото се прави
съ

което

.lреi)о.1IIП.

красъу,тъ.

неВНШЩТС.1IIО,

да грозьу,тъ

стаята

отъ

небр1;жно,
КО,1КОТО

С'1У

,J,a

ЬУ..

СЕЫЕЙНО ОГНИЩЕ.

моненъ СОI,Ъ споредъ желанието, пли BK~'cn. АJЮ бrr

I·ОТП:lI)СТIIOТО.

)' II,Y,TJI:llllre 110

со\'са

.

p/lr;o.

притури

По ЮIlШО МОЖl' да Сl.' 1I0;шаl.' рибата

I.'~ По .1Ы·I;авината на ОlшТ'h

11

ени УШII

ПО Тl!ър;щната

дя. е много честъ прибnвя ее M:'lKO д()да.
.
Но като coycn ще се 1;де съ риоа, може да се

11,

по

'1epBPIIIITi> iI

на 1I.1Ъ·lъта

една

пр·t

вм1;сто леМОН,енъ

COK~,

An се прим1;СIl

всичкото.

I;и(,а';'а г\"(m отъ ЮI'IРСТIЮТО си ЩШIЪ lЮ'ШР да се
Bpl.')[(!TO

оцетъ,

iI

JЦУh'а съ 'IIal1apl'IJQ

ра<:хладнна l;рl'Ж·ТО. ТР)lш'ратурата много В.1ияе за да
П'IЮРИ

чашка

РilзБЪРl\анъ съ черенъ пиперь и посл1;

пр1;сна ли

на ри(,ата, И,1II ;щ го ОI'ЪСIIII.

соусъ.

Щуката се 1;де обикновенно отъ Юлий до ll~артъ;
но най-добра бива отъ Септемврии до Януарии. По

Лошото

i!})p),e и ЩЮТlIВШIТ'/; B'krpOBI' с ,у.. МИОГ() чссто .П,mт~
ПJНI '1111 I:l , :щ (:lIадаШII.'ТО 11 ВЪt'l\ачваНIIСТО ШI 1\1;lInr,1 IЫ

причина

че

трудно

lШЙТО се вари
ВО.1НО за () -

рпUатn.

увира,

варьктъ

БК

по

начина

по

пастървата. Една щука 2 КИ.1а с до
7 души. Да се остърже, истърбуши,

: оыий добр1; и мехурит1; iI да се отр1;жжтъ. Тури се

Jlы'll1>ри(/

-

I

'I/I('II/('}{/(('.

въ една тенжера, и покрива съ набързо сварения

13рl.'ж'то ;щ пастърватаа 1.' отъ м1;сl.'ЦЪ ,l\InpTl> до : СО1,Ъ (но н1;ка да е студенъ), Веднъжъ като по,~нс да
Септl.')ШрНЙ, но отъ IОIIиii до ср1;дата '~l Ю.1ИЙ в.кусътъ , ври дп се остави да къкре на слабъ огънь за '\,4 отъ

1I

6ива Ш1Й-ДI:'.11ll\аТСНЪ.

Пастървпта,

Оl:'зъ вс1;ко про-

часъ.

тивор1;чир, Р царицата на С.1i1ДIШВОДШ1та рибп.
Пстър6ушвп сс, ЮIТО сс рпзр1;жи едно м1;сто на

Съ 50 грамма масло и толкова брашно, испържени на слабъ огънь, прави се кашица която сс раз

llЗВПДЬКТЬ чр1;вптп и яйцата 11: ушит1; се отр1;звать и
llЗВnЖДilТЪ; ШIИВil се въ H1;I.;o.1l.;o ВОДll; НilНИЗВП се

ще се снема отъ огъня да се прибави една Л,У,ЖИIЩ
дребни капари. Щуката се туря на една Д.1ЪГIIсста

коре)IП, нп6.1II30 до Г.1Шзатп, ;ш дп се пъхне р&кпта и

ГЛПВ:1Т:1 iI Ш1 .1ШШ

СС туря въ с;\.;дътъ.

II

пъст Ъjl(J({

на БЪjl.1O

Туря сс въ С;J;па тспжсрп

чиния, обгражда се съ клончета маЙДilНОЗЪ и ЮlРТОфН
сварени въ солена вода. Соусътъ се слаrn

l'IO/I/II/.'Ha.

3

~1Ива съ чорба отъ увр1;лата риба: въ минутата когато

,1lIТРИ вода (КО,1I1Ч\:,(;Т

ГО.11;)IПта щука
сс

свари

по

OT,J:I3.1HO.

може да се Нilр1;же нп "ъсовс и

сжщил

да

начинъ.

вото на водnта рn:ыичnвn спорсдъ ГО.11;ШlНата на ри

бата, която Tp'/;UBa;J;a <:С пш;рпе съ вода) сднn
СО.1Ь, 1ij аърнn ПППl.'рь, 1 го,тlша Г.1:l1Щ .JyI'Ъ,

ЩIШ1\а

1 ыор
1 ЛIIСТО

l\OBl. на сп1'110 Шlр'I;;ЩIIЪ, 1 стры\ъ МПlIдапозъ,
л:шръ, 1 <:трыIъъ ТШIШIlI'Н', 1 чаша ощ~тъ; остпвn се
да вр!! Hi мннутн'
] la'lIIВ:t СР ВСI""Ю т()ва върху паетървата Hapl'ДРЮl въ РН(,III111 С,У,;\Ъ {II\1и(iанн ('(' во;\:!, ,НЮ рп(iата
111' (' ;\ово:шо IЮI(РlIта.) Турн ('(' jНl(,ШIII (~/У'ДЪ, JЮl\jНlТЪ

lIа О(~J.l1Il аа ;\:! ;ЩВ\lII; т()[',ша ('Р отТ'I;ГЛII аа ;щ СII
I,bl'jH' па (,.lн:JO, ;\OI';('I;TO ('1' ('нар" ;\О(,р'/;. l1аетърва
;1,0 I IШ:Ю Тр'!;(,Вll ;\а BjlIl отъ 12 ~;) ~HIIYTII, отъ
2 IШ.l:l, 20-Н,) ЫIIIIУТII, отъ .1, 1\11.1:1. ,1·;)-;)0 МIIНУТII.
:3а ;I,а ('1.' ('.1ОЖII
пастървата,
Шlг,\,ва е(' 1.';1,lIa (i'h.la'

Чllета 1"\~l}JJa nърху (';ща ЧIlIШН. Да ее павади пастър
вата

аа

на

;щ

(';llIa
ср

скара

Ш'Ц'/;;:Щ

и

;щ

РДШI

сс

е.ЮЖП

~шнутn,

да

върху

се

е.nдътъ

прем1;сти

ВНПМnТС.1НО пастървата I1а П.1ОеЮIта ЧПШIЯ. Отрi>;ша
се .lIIКnTa отъ Г'laIзатп, ааОUШ\:1.1Я се рибатn по крnй
КОРС)ln съ l'ilРТОфИ епарсни въ t'o,lPHn вода п поръс
ева съ t'ПТlЮ шч)'/;;щнъ ыn(цанозъ, Съ рп(,ата сс туря
Il СДIlIIЪ соусъ пареченъ .х0:1.1nНД·ЮI.
ХО.l({Н!'h·/f

('1.'

~lа.l!Ю

да

се 1l0СТОП.ll!

11

200

гра~ш пр1;сн~ ~шс

наТРОШI! на :тастп.

1 уря

въ една тРнжРра же.1тыт1;; на ТРIl Яllца, съ една

ЩIIПЮ\ l'J\ТIШ

БJшатъ

сс

СО.1Ь,

1:1.

РДIlП

('два

Щ!ШЮI черl.'lrI, шшерь,

раз

.1ЪЖlща, 11 раюшватъ
II ПО.10В1IШI .1ЖЖШЩ мас
I.';lHa друга Пl)-ГО.тI;~ш тен

ДЪРВРIIa

съ е;ща .1,\;ЖШЩ гор1;ща вода
ло:

туря се тснжсрата

IШЯТО

ШЩ

въ

М:1:IIЮ

гор1;ща

арий, Ю.1ИЙ И СепреивриЙ.

Нар1;зва се на късове отъ по 3 - 4 сантиметра
дължина 11:21\11.10 добр1; очиетенъ и июштъ шаранъ.
ВЪ РДIШ Доста голtмичка тенжера се нар1;зва на сит
но 1 глана лукъ съ 1ОО грама мас,ю. ЩЮIЪ дои;!,е
ЛУЮI дО IIOЛОВIIlШ ОПЪРЖВ<lние, прибавятъ се и

iЮЩИ брашно за да се опържи И то. Раю!Ива

2 :1"'--

се съ

Ч2 101.10 ВОД<l, въ IШЯТО е рПзм1;сено еднn. кn.фяна чаш
I,a ОЦI'ТЪ: БЪрЮI ес на огъня, ДОГ;l1; почне да кыри •.

АIЮ соуеътъ с много 'Iестъ, да се Iшпне още ~Ш.1КО вода.

Да ('С тури салъта, пипсря, една КИТ1\а майданозъ
гю;юиъ, е;lна скелида чесновъ лукъ и н1;1\О.l1\О

JI

г;r.би.

Да сс турятъ късовет1; щука въ соусътъ И да се

тури на добъръ огънь да ври отъ 10 15 минути.
Нареждатъ се късовеТЕ на плоската пията, като се
внимава да се ненатрошж.тъ (да се държи на топло).

Да сс опита соусътъ на соль, на 'оцстъ, и шю

има нужда да сс прибавятъ. Соусътъ сс сипва отгор'h

рибата. Да се наредьктъ наоколо шесть пор1вници
хл1;бъ, испържени въ масло,

С0!ll"!,.

Прlll'ОТШ1 ('Р пъ l'дllllЪ L;ЖДЪ

.10,

П!а]iанъ,

Шарана е нnй-вкусенъ за tденпс презъ Февру

жсра

въ

вода.

Гол1;~l<lта

JПIIIO

нйцата въ Ш)-~l<l.ll\аТ<l тснжера, догдоЬ IlОЧНЖТЪ

ТСIlЖl'ра ес турн llilДЪ С.lnбь огънъ; БЪрlШТЪ СС посто-

З,111ЬОjJlЩ •

Приготовлението на зм'!;орката изисква ИЗв'!;стно

У~l'!;ние. За да се об'!;.lИ отъ Кожата си почва се 01Ю.10
Г.швата. Закача се рибата за г.1авата, и съ една суха
кърпа се хваща кожата съ дв'!; ржцt и се ДЪрпа
1I:1;1;О.lУ, кюпа рmкавица когато се хвърля отъ рЖКil.

З.ll1ЬОРI;а съ соусъ mарmаръ.

3~I1;opKaTa отъ 1 1!2 кило об1;ленn, истър6ушена
да сс вчестяватъ. и:вIыаa СР, тогава теНЖl.'р~та отъ и нар1;занn на Късове отъ 7 - 8 сантиметра. Късо
ОГЪШI н ес притурн натрошеното МПС,10, ма:шо ПО-~Нl.lI\О, , петоЬ СР сваряватъ като паСТЪРВilта за 25 _ 30 ми
l,aTO сс БЪРl\а постоянно ДОГД'БТО СС свърши мас.ют,?' ! HYT~' 11 се изваждатъ за да ИСТинжтъ. Разбиватъ ес
Соуеа Tp1;UBa да станс бl!<:ТрЪ п :Iы1\nBъъ ю\то maH-1 2 шща съ C;J,H:l ЩИпка соль, ~;J,Ha щипка пипсрь ('11.'ОIlС:Щ; опитва ес на СО.1Ь JI пнперь J\ ес приоавn ле- I РI.'IIЪ) , една Лmжица дървено Mnc.10, втапятъ сс въ

СЮIЕИНО ОГНИЩЕ.
тази

CM1;tb

ШIIO и

рЕбеНИТЕ късове, ОТЪРЮlЛВnТЪ

се пущатъ

да се

пържжтъ

('е въ бра

въ тиганл,

гд1;то

има рпстопено масло. Щоr.IЪ се зачервliКТЪ добр1; отъ
еднпта страна
обръща тъ
се отъ ДР1'rnта. Иъrовет1;
се оц1;ДЯВ[lТЪ добр1; И Н[lреЖД[lТЪ
нп ПЛОСК[l чинил,
обграждатъ се съ ШIOнчетп r.шЙдпнозъ.
Слпга {'(' на
'трппеmlТ[l

нп отд1;лно

и соусътъ.

Соусъ
една

Taplllnpb

щипка

:~ ма.1lШ ю!се.1И

Юlпари,

н1;IЮ.1КО

СТрЪК[l

майданозъ и н1;колко скелиди чесновъ лукъ,
се всичко това съ соусъ майонезъ, а
прибпвя се и една ЛЖЖИЧЮl

обърюзn

аа по-вече вкусъ

пнглийr!ш ('инапъ.

Па.1амvдата се 1;де ц'tлата ГОДИН[l, но най-вкус

и Априль.

Този

видъ

риба може да с'С обивпри, или като Шltтървата, или
пакъ въ r{'лена киселява вода. Гол1;митt паламуди
се турятъ въ студената вода на

r.шбъ

:швржтъ ПО.lегка и щомъ почнжтъ да

намалява. Една паламуда

0'1'1, 3

до

Огънь за

чисто

пари

тя

ппстри,

I,:lTO

ДOlшчсние

на

жсната,

конто

,1,:1

:ш

го

д't.1Ъ

Шla равно

упо

се DИ;:Щ

<:1,

право

врфтъ,

5

оки

ОГЪНЯ

Па.ШМУJl,aта мож(' още да се нар1;же на

Но когато сдина държи

Юlсинта,

да СII

а другил

IIспро('ва

по

ВЪ:lе.1а на

н1;КО.1I\О

пари,

то жената сс ПО.1пга въ ТВЪр;I:!; уни:ште.lIlO ПО.10жеНIIl'.

То е нетърпимо, Iюгато сс 0611чатъ и иов1;рлватъ еДIIIIЪ
други,

но :шо, по С.1УЧ:lЙ, .1ИПСВ:lТЪ П тtзи

става

ПРИЧlIна

на

постолнно

дв1;"r1;,

то

ра:цра:шение.

може да

си,

като

р1нuп

IЮ.1IЮ да иждиви

рnrпред't.1И

110

:ш

IЮ.11>0 :ш вс1нюй

отд1;.lЪ, Hal>TO за нол ;щ е часть отъ търговилта )11'.
Ако даде на жена СИ ц'tлата сршп, И.lI! всt.IШ М'Бrецъ
изв'tстна сумма, той ще ВИДII

че тя

ще

ГИ

нсхарчп

сегиtъ тогисъ, КО.1НОТО му се прищ'В. Вс'tI>ИМ-ВСИЧНИЯ

късове

15 -

преаъ годината,
фаМП.1ИJпа

се

тр'tбва да

и се пустне въ вр1;.lа вода за да ври отъ

отд'tлни ШIТ('реси.

много съ по-вече разс,ъждение, отъ КО.1КОТО да й дава

вече и по-малко споредъ т'tжината на рибата.

Да се

съдружисто,

трtби по нсйно усмотр'tние.
На първъ поглсдъ вt'tI,шгhrсiшил

да

ври О!Ш.10 единъ часъ; времето на врението бива по

минути.

въ

:Н,ti.жа, IШТО си :шае пл;пата, 11.111 пакъ Щ>ИС)I1;тнl'
приб.1ИЗИТСЛIIO колко може ;«1 МУ бiЬД(' прихода за

][а.1((.lIуаа.

на бива презъ ФеВР1'арий

АIЮ ПРИСЛУГ:lТ[l която жсната върши въ домътъ
има парична стойность, :шщо да H'tM:1 право на д't.1Ъ

М,l"Жil си на ВСIIЧIШ щО притtжаВ:l той. 1{огато Дв'h .
.'IИI(а СЪtПШ.1лватъ l'AHO ц'1;.10, 'I"!; нс )101',\,'1'1, да IIматъ

Нар1;зватъ се твърд1; Шl СИТНО
краставички,

93

20

-tде Иl11I съ холландски ('оусъ, или съ

д't.1Ъ е най задоволитслната распоредба.

Прнципътъ

е

пстстотинъ

с,ъщия, да

.'IeBa

ли

суммата

за поддържание

е

петдесеть,

на фамилията.

Жената, която не е нnвикн,ъ.1а да употрtбява
парит't, безъ срш'tние ще сБЪРl>а отъ първо, НО тя отъ
опитность

ще сс научи чс ако ПрС)lИне пред't.1ЪТЪ

rршата си едипъ м'tссцъ,

женевски.

ил!

тр'tбва да IШОНШIИСВ:I

на

иду

щия, 3:1 да се уравнов'tси CM'tTK:lTa, и по ТОЗИ IШЧIIIIЪ
ще спадатъ въ естествсннит't се грашщи.
Жената, колто е неспосопна Д[l й {'С повt.рIЖТЪ пари,
разноскит't

Jk1;IШJг1;сеЧНПII ;I,1::IТ. па СЪП}l~тата.

Д:l нс 6и Д:l ги

прахосn,

неДОСТОЙIШ

l'

да

6",,1,('

,1,0-

Щll,I!IlЛ.

Вс1;кп жена обича да си има пари за

И

По-добр'!; е вt'!аюга да се П.'Iaща ('Ъ ГОТОВII парll;

харчение.

;J.'tЙствите.1НО туй желание не е нищо оrоб('шIO ШI

но

:11;0

това

е j(('IJ1.а)IОЖIIO,

а ее

B:!(~)la

жсната, защото и мжжет'!; го спод't.1llТъ, НО IШТО на
вс'tк,У"д1; с оnщоприето, че е T'tXHO право, H'!;)la нужда

тр'!;6па да сс ("Г]ЮГО IJIIШIaва ;\а нс

дп потвърждаваме ф,шта въ T1;XH[l полза. Ди <:торьу,
съ своето ЮlКВОТО жеЛnhfi;;, е IIНСТШШТЪ дъ.1боко Вlю

ЖРllа

рененъ

въ челов'tчеСIЮТО

Иогато

JheHaTa

etTCCTBO.

се Q)I,l>же мжжа

й IЖ юе)ш теори

тично като СВОЯ съдружница. ТЯ шш ТО.1lю:ш пр:шо
ШI съединеното богатство IЮЛI>ОТО и той. Наистина, чс
той печали

пардт1;, но ма.1КО му

бих,,,, помогнжли, зп

да си напрnви дшш и да го подържа, безъ tъд'tЙСТВII
ето IШ жената.

СЪ м,ьдрото

лно распореждание тя прави
ДЪ.1ГО

Bpe)le

си упраВ.1ение и внимате
парит't да тра 1ih 1Ъ по

и твърд'!; мНого уве.1ичава покупите,1НаТ[l

ШIЪ стойностъ. Ний н1;ма~IС

тя внасл

д'tлъ

е да

ВРЧР ОТЪ Оllред'I;,;н'ната еушщ. Ра:lрНl:Iта
памира Н:1(~лаждеШIС !mто нрави

r1'шt:l ;щ

('ПIГНР

ДР<,ХIIГ!;.

храната,

да си

Шt:lТЪ

за

ВР<'МР.

отоп:н'шн'то

ПрН:Ш'JlIИJl

11

Д'!;.lЪ.

РНРIН'И1JШI

11

онрР;\'!::н'ната

Дlщата,

о('в'I;Т.1I'ШIРТn

АIЮ

i!

('Л~ТIIт'I;,

ЧРР:lЪ

Tp'bliJ:a
IIС"У<:НО

ТН )юж<' ,l,а ('Ш'СТII н1;що, то IH' щ<' да ('С
похарчи по ('1'6r.1Io61181, lIаЧIIIIЪ. Ногато IIpaBrr IIО.1,аРIШ
тл ще чуветва '1(' ,l,ава отъ ('восто сп. Това ЮI1;сто дп ы,
ра:ц't.1Я отъ м,)~жа Й, напротивъ ы.. правп

Вn, че рnботи
по

то:ш

заедно

нnчинъ

съ

връската

нсго,

H:l

З:l

ча чу('тв1'

сжщата ц1;.lЬ,

единството

ще

сс

11

УНГI,ЧП

по-вече.

пара

е спече

поп ТI)1;(jваше

въ съдружеството.

наеме жена

пi)-;L1,:Н'О

то
1J(')-

упраВ.1енш'

е да се Г.1еД:l на жената, че

Иогато м,'Ьжа по нещастие, изгуби жена си, ако
н1ша н'Iшой отъ роднинит't му да ьъ ЗЮI'tсти, прину
де нъ

на в'!;ра,

;\а ('С B:JP)J(~

НУЖД:I Вепе::ш:нъ Фран

Н.1ИНЪ да ни напомня, че иконш!Исаната

дена, прочее, справед.'IИВО

611

да му

гледа

тогава му се отварятъ очит't, че подобна
ГО.'I1;~IЪ раСRОШЪ. Осв'tнъ П.1:lтата

що й

к,у,щата,

и

прис.1УГП:'
плаща,

тои

HaM'tpBa че прави ГO.1'tMn раЗ.1Иl>а да.'IИ лицето IЮСТО
стои на чело на }{il,ЩНИТ't му работи е прсдадено He~гy,
или С.1УЖИ просто за платп. Съпругата B'tpHO се труди
да уве.1ИЧИ богатството по най-иконШIИЧНИЛ
начинъ,
а щастливъ би би.1Ъ м,ъжа, ако наетата жена само

во.1но не се труди да го разсипи. РаЗЛИl>ата ще c~
.отбtлi;жи въ уравнов1;сението на С~I'tТЮlТt, юю по
отъ рано не ыi. е отб'tл'tЖIIЛЪ.

:Мамо, МО.1ы.. ТИ

rr,

;:J;a

се бие!

дай мп

ощс едно

парчс

баница.

Не бива ПИ.1('Iще, едно парчр ТII СТllга.
ПО.l0ВIШЪ паРЧ('lще бе МЮIO ~1O.1ы.. тп ('е?
Не БИВ:I по-вечl', С,lавчо.
CnMO ей, ТО.11>0:ЩЪНЪ с, ЮI.lrrЧЮI )ШЙIЮ:
НС бива С.1аВЧО ще 1'11 стане т1люю.
Я, ;щй IШ дt.тето ощс едно пnрче, Iшзва
)I,\>ЖЪТЪ Й. А:зъ СЪ)IЪ отговорснъ al>o се ра:збо.тtе.
- И М<lI\lЩТn му даде. Hal>Bo друго 611 МОГ.l:!
да сторп:

-

l\IюlO дп ОТИДЖ .1П да нгpaЫi вънъ:

СЕ:.\IЕЙНО ОГНИЩЕ.
В1.II1. е )11101'0 сту;,\еIlО днесъ, :1 ти си ППСТIIНе ЩIС.1Ы, че ЩС l' ,'\ОUj)'Б Д:1 и:з.l13зешь, апщо

11,)",.11..

ТО ще паеПШl'lllЬ
а:зъ

01',"1II1

нс

ще

;щ

щ'tше

пU-вече.

ГОХ!;МIIП

)IC xyuaBO (;10

въ

1(,\~Щll

;\Ш'(;'I.,

а

д06р'1; ще е

Само ~Iа:шо !Ц(' \"I'Obl'" бе мамо,' МО.1Ы" ти (;С.
ПР, СлшЗ'ю, П(' ()ивп да И:JЛИ:НIIIIЬ IJЪНЪ!
Н II(~ (;тавай и ти ;\'1;1'('. l1V(;'fИII 1'0 ;:(а ш.тh:зе.

-

Той нс с )ЮШРIС

ЗПГ;ЫIII

го

;J,o()p'!; 11

1'0

-Не.

ТО

ЩР му

,
:
I

ливо,

Ти

-

)IC

да не

ппташь

едно

терпплъ

Ти

да

ще

въ

и

п6-сноро,

}што

ип

:защото ще й дпде ыа

ч(!рr"

:!<l да му

БО.1ЮIТ13

за

iJ

1[ Toii

l:aaa

l\I:шо,
С'ЫП ••

жена

Пе сп

етраllа

че

тв

\,Р,

;щй

~\11

~\a.11;O

д:ц('шь

uGърнl'ШЬ п

.111

да ЮI

i

И:ШЪПрСДllO

станл"

аа('IШШЬ Щl'

l\Iюю,

-

ма.1КО

вода да

MO.11Cn

-

иска

то

.1есно

-

до

;\ Bel:ket.
материп.lIП13 съ IЮ

бере ЮlКIЮ се

И3ИСlша да се направи, и да заПОВ13да

~и ЯВ,но нед~статъченъ

щю:юрrпп

ПИД'!;.l1. п

въ

Iщ'hтарскпл

ПОШШИ.1Ъ

ДП

Безъ прпвото УИОiр'вбл<>иие на Р,h}\юа малко

~о(;тпгне ,тивп Н13ка ученика

н'[нцо

:ю до покп:m.1ецп.

Пръстит13 ще се

.1Н:1та <.:п етрпнп. по ПП.1еl\[\ на часть

Б\

доиирать съ
отъ

ВЪншн

~И. "ез'l:

Но ll'tщо преди година време, ти все дохож-

на ли:'

сложи д'в(;ната СII ржка

(;Ъ ;:(.щиьга иаДО.1У, П.'10СКО на масата, пры:ит't да се
допиратъ е;цшъ ,],0 други, и палецп дп .1ежи нп бли

l'Р:1СIШО.

шс дП Ы, пuс1;тишь,

п се ,мами повторно ДОГД'Ь зву

може да се спюучи; за Д:1 се употр136ява право тр'tб
ва Д:1 се държи въ правото пЬложеиие. За да се

ДЮl\ЯНЪ,

DIЦИ

каче-

СlIоре,J;Ъ ПЗИСlшани

lювет В, IЮПl U се с.1ушатъ, при все че сж ПОГр13ШlIИ,
се в13рватъ за прави.

с.1уЧПЙ.

тозп

cs,

га ип еДП!lЪ Орl'[lJIЪ IЮЙТО ие е обученъ и често пж

ППhn, 1'oгaTo стпиешь

Не, 611.110 БЪР~Ш~', късъ отговоръ.

Дп.

не

, ПТ:1. Свпреllие по слухъ е вредително; свирпчп се 06.113-

ПI се, И<> щешь

дпше :за трыlаaфп.lIl, 1'(')!Нн~тп, ХII.1lЮТРОНН И почти
ВСИЧЮIТi; ПП'j;тн щюго те ПрИВ.'1IIЧПХЖ:'
- Да; азъ IIмахъ СГО,J;ешпщ тогпвп.
- И ти iJ но<.:лше пвiпп BC'hKOГ:1 когато

-

ги

ството ШI ТОН:1 И пзраЖ<>lIието

Ти Вt'че IIе Ю'П\'впшъ пв'hтя:'

-

тя

неговата часть, IШТО Юlзва да .1И работата е сторена

Урока ()'Бше l,ъспчы1.,' но точно Н:1 М13стото си.
Ип ОТlшанпе у дшra сп, то!", се е!ll)'n'lЪ З:1 мииутn Дn
го

e,J;HO
теые

;\П ('е не ра:шие въ щета на ОСТШI",.1IП13, особенно око
то II ухото. Н1;r{П умътъ по<.:р'hдетпоыъ OIюто да раз-

Пагш.Тl. го на e;I,1II1Ъ ПНН'Ъ

Прt':П,

пко

Пр[IJЗII.111О, I1.1И не; да ли тона е прпвип, Д:1.1II

Зпbl;.li;ЖЮI uп БП.1а IJ('р,i;(;тнп въ

прод:шачьтъ

и

е;.(IIО отъ другит1; и наЙ-ПОС.тБ съ
другиТ'!; дв'!;. Тр'1;бпа да се БНlшава штое 0'1'10 т13хъ

дпдешь

да м(' .1Юllшешь:

ПОГ.1t','],:1

до

трън;щфи.1И

на р,ьката да го стори; IIОДИРЪ това ухото извършва

АIШ не Сl'

~Ш

ще

;([1. се обучи <.:ъ

во;\а;

)1\(',,\('11'1> ПI. О(п,ршr ('(' 11;1 ,'\ругата

Друго ~IЪ.1ЧПШIе.
да

и

Окото, ухото и р,у,ката с,,,

х. ~~.

дп ТР .1ЮШНЖ пеДНЪЖ'I.!
ли

се

ито пшшпстит't тр1;бва да д06юcnтъ СПО.lрШ. Не ще
ни дрш. ч~ 1"1; тр13бml да се BOДhЬTЪ ата разрш и
му:шкалнн си ИНl:тншпъ. BC'tKO едно отъ т13хъ трtбва

(;П\!.

l\!Ъ.1ЧПIJII('.
~lюlO, Н(' щешь
мп.ШО водп: МIIОГО <':'Ы!Ъ п,е;\рнъ!

-

си,

Тhошаs

ТР'];()В;llI/(' ;щ ('Р ()I!е:'

мо:!!""

н'tкога да .Ш й

Не. НИlюга не ~IИ е дош,lО, даже, на умътъ.

(ННЦ:1 му пО-пос,1'n.

врыllа,неч(',' от'}, еУТрШI!. до В('

I1 !\('B(':l,\ :
жрдснъ

си Ь"К

Прnвш:шо СВПР3IШС Шl шишо.

['о ()Н!

);oii

Попита.1Ъ .1И

които тя

стнне

I\'ЫI!ЮС'I, С

Не-е, спмо че . . .

въ прпе~шата,

BO:IIITa. I!I'.'IOB'I;[,'I, П:I.ш:!а ()тъ
lIаЙ-!IO(·.Т:; .•\1,0 ВI' !'О ()IIРIII'I, ПI, то а:l'I. щ;;,.

Т'I,jЮ('lII!(',

сме щюго Щ:1СТ

цвtтята не вършжтъ вече рпБОТ::J.

неси ми ги назпдъ. Но цп13тлтп не се повърн,у,х.,Б.

поигра<>.

Д'(;огl' 1Il!

го;щнп вреые.

ТОЙ, пре,J;па:з

- На, 1(П3П той, азъ ти ги даВЮIЪ 1ШТО спо
м'tнъ отъ мии,\,ли времена. Ыожешь да ги занесешь

Славчu ги :!аllесе.
Божс мой, 'Шl\'},ВЪ .1П Чt'.lОв'l;I,Ъ ще стане топа

Това

преДIl

вече? назn

нуги, II като сграбчи, ТО.1Jюва КОЛlюто Рiы;пта )Iy
можеше да събере, даде ги иа неотдавнашшш си

II

МШ!'!t' l(()гaTO вораетш'!

за неь"К

Продавачьтъ ве lIУ отговори, но 01и,],е

ип ТIIШИШ1.

трппеаарпята

0здрпв'tе

ма.1IЮ, в('се.lО .11ще;

3П МПС.1еШIе, о(;в'lшъ

с!!

ожеиихъ

покупецъ.

пгрпешь

всс МП<':.lП. П1;Юl <.:п апиесе ЧУЮ1нчеТ:1ТП
за

се

гърне въ ноето имаше нптопеви

пU-веч<>.

Г.1УПОСТI!!

вид!!

игрпи си ту
Петрова е иерво:шп

He;.;,'tfI;

Т:1 пзъ ПСI,ЮIЪ да б.»де

(;10 Hehn.
Tp'huJ3:1 дп

Другиго

продавпчьтъ

да й носишь:

Азъ н'j;~1П ;щ прПВhn нпкпкъ Ш)"i\1Ъ, И не ще

-

вече~
ип

ие

Занятъ СЪМЪ,КaIпозиаешь, съмиого п6-ПРПI~ТIlЧНllн13ща.

- НРдi;Й Х()ДII ;J:!iTeTo ЫII;
на въ трапе:зарIlПТП. ГО(;IIOЖИЩI
:ЗШШЧЮIЪ

Г.ш<.:ътъ

1\:1'1'0 че ст ",пваше нn опасность.
- РП:Jбира ('е, че Ъ"К оБИЧЮIЪ. Нпи
--

II да пгрш,у, съ ЧУI,анчеТ:1та (;11:

се

иосишь цв13тя

това

3ащо? Казn.1а ЛИ ти е това, тл сюш:

спомогие

И С.1апч() ][:J.1'I;:I(' вънъ па (;тудътъ, газuира (;е
-- ЫmlO ()ива .111 да оти;:(оУ;' въ приемната стая

-

Ааъ

ЛИВИ. НО зипсшь,

да О:ЦР:Ш'!;Р п6-<.:I,О!)().

п не РПСIlоложепа,

й

~ Не ьк .'IИ оби'ШШЬ

та l!('t:B'!> I,,у,щи ДlI (;'tди:

11,

иуеПIII.

не

CI,lt",11O

б13ше НИ<.:ЪКЪ 11 съчувствите:Iенъ.

j,a

I1,,\еll!l, вънъ.

-

Зпщо

раЗ.1ика.

Н13кой ли взс Шltсто тебе?

О:ЗДРПI!'!;t'ШЬ ще

I,огато

Не, ио, дпже, и да струвах".
;J,П ПрПВИ

_

ша.1Ъ, мпмо, и

па(;ТJlII,".

Страхува~п, <.:с чt' щсшь. П6

-.
ш'раРllll,

Тогпва т13 не ТИ се виждах.» Сl\ЖПII, нп .'Iи:'

_
_

I

отивп-

I

,'1,0пта

,],:1 се вдигне ЮIТката Дръпватъ се пръстит l; Ibl гор13 - нраищата да допиратъ ип мпсата.

i - ДОГ,J,'tто стан,у,гъ 1'Р,у,г.1И, ТОГпва Il3ДИГ[l се IШТIШ
I та, ,J,or,J,13TO горнпта стрпнп иа ржката и сvвплката

: С;К съвършеннu рпвни. Повтарп се ,J,огд'hто Mo~e ,'1,
I ~рави бе:зъ нИкакво ст13снение. Внима~а се да H~'l ~~
китката да да стои :като
чувств'

вдървена' н'вк

'
а рЖката да
езе; работата на мишницата е да, ДЪРЖI1 р ",ката Рвъ
}ва че е прекачена на едно лесно ПрИIlрИВИМо

СЕ.'IlЕГ1но ОГ1ПIЩЕ.
пол()жение, П.1И ДR hЬ. ДВИЖИ, ту Н:1 е,:щп, ту Н:1ДРУГ:1 СТр:1-

нп. "rHOrO праВhhТЪ Т:1ЗIl п()гр13Шf.:1; p;y.I,:1T:1 ш!ъ 1"Ьгли
СУВ:1.1К:1ТП. ИСТИНН:1ТП ~lето;щ е точно 06рПТН:1 на товп

и' много ученици БIlХ.У. изб13гн",ли м ).ЧНОТIlИ Н затру,J;~

нения

0'1'1.

юш

наЧU.10ТО

прш:гЬжно

:шл.13гю;кх,\.

да

придобиhnТЪ гъщшсть ВЪ ЮПЮ1Т:1. Щоыъ като Д'ЬСН:1

та psЬKa сс
лtВRТП.

свикне

Нпто
Сll

въ

се

прпвото

нп това

СВИIше

ученика

положение

ПрЪСТИТВ. Н13кп ГИ вдигп
ги СЮlчатъ

за ржюпп,

обучеНllе

Д:1

да

държи

почне

д06рt

:~апочна

да

сс съ

р,цшта

унражнява

стаВИ1"Б

0'1'1.

но дп сппзвптъ

IЮИТО

нриволинейнп

'Тп си формп и да ЧУН:1ТЪ СИ.1НО HR КЛПВIlШIlТ13. Най
много ТР'Б6ва да се внимпвп IЮГПТО се уПр:1ЖНЯВ:1ТЪ
пплеца и мплкия ПрЪСТЪ.

I-It[{a

върнил ,:щ (;е lI:3дигне

Il

чукне, 6езъ да бжде СПОМОГНiКтъ ОТ'Ь Iштю!та. I\IП.1IШЯ
пръстъ

е

много

ЮШ.1Оненъ

да

удря

съ

външната

сп

!I.")

I НI'ПР:1ВИ.1IIOТО
И.Ш 1IIIIОГО

IIO.10жеlШl'

Н<lДО.1У,

Н:1 РЖI~t1"h; ЮIТIaп'1;

първото сс еЛУ'ша. СъеДIlIIСНО
тр'l;б.1СНШ·

р,'ышта,

Hn

ес

P,Y,I;:1 oT,J;'I;.lHO н aaC,l,IIO, :ш
нието. 0'1'1. начало IIjJIIВШШН
ПРОДЪ;1Jhанай

да шцатъ

З:1ДОВОЛНВ:1

се Д:1 се вдигатъ,

когато п К:1КТО щжтъ ПРЪСТllтt. С-1'!щствието

ва е примрtло

свирение.

за да се преодол13е
добие контролъ

отъ то

Единъ пренъсходенъ

Н:1ЧIlНЪ

този лошь оБИЧ:1Й, И Д:1 се при

Hft

върху пръстит'в,

е да се

УПрЮЮIНВR

СЪ

на брос

1'0'1110

сс ;(:1 БРО:IIJII> на !Ш(;О!Ю.
;\огх!;то си а:ЦОВО,1еIIЪ, 0'1'1,

до тогава

ра:зни опитп, '11' С В'I,:НIOато ;щ И:Н'ВИрШUI>

отf{ъс.1ы\ъ

l\'I;.1'!> еДIIIIЪ
Bpe~;CTO. У праiIшеШIСТО

бе:зъ ;(а I!:~~I'!mIlIUb

ш! дует!!,

да .1Н па ШIaIlОТО, И.111 другъ II'!:I;ОЙ шн:тру

УВ'БрИ сс, ,'1,:1 .1И другпл еВI!}ШЧЬ
то. Свиренисто на уПр:1ЖШ'ШIЯ

Д:1 IШЖfh бутне ишtВИШ:1,

Iц;шиша

с .:r:Pyr:1 пог!)'Ьпша. 3а да ес надвнс на това тр1;бва
да ес брои по.1СГЮ! и H(;IIO Врl'ж'то о:шаЧСIIО ВЪ пис
caTn (oтr;ъe.TbHЪ отъ ~IУ:JIша) ;\:1 ('е УЩJaiIШIIВа всtШl

но дn издигn пръстит13

~lИсцит13 уrrотр13бени за да
прот13гатъ ПРЪСТИТ'Б тр136В:1 да им:1тъ равно уПр:1Ж
нение съ т13ЗIl КОИТО ги СВИВ:1ТЪ. Това често се пре
небр13гва, и СВ!Iр:1ча сл13дъ юпо УД:1РИ, или по-добр13

удрп

ШI.1еI(:1 и съ Трl'ТШI Н четвъртип иръети. Тоан ВlЦЪ
Ш1ТШ'!ШШlе ПРОIl:ШОЖ;Щ Г.1:1(;Ъ ~IIIОГО нсщmлтснъ. Сюю
внимание и Р'!ШШТl>.1ноеть бих,\; ~ЮГ,1е да на;~вПI . .nТЪ
П:1 това. Да сс удрн еъ e;lHaTa р,у,IШ ~la.1I;O I!<)-Н:1ПfJС,l,Ъ

ыснтъ

ГИ СЛЛГ:1 ПО ТОЗИ начинъ;

това с Iчmвото упо

(;1,

I,Ol'ато

страна. Ученикп тр13бвп да ПQ}IНИ, че с ТО.1IЮЗИ нуж
сп р13шнтелно, I,ОЛКОТО е и Д:1

БIшатъ,

И.lИ ~ПIOго на гор'1;. но обшшовеНIIO

е

спОыаГ:1ТС.1110

много препоржчва,

ср'I,дСТНО.

Бъ

т:щыJъ

е.тучаЙ

ргl;е да брои време
(;ъ чеТЩJII ржц'l; се

тъй юно ВС:1ЖД:1

увtреиие

и Р'В

шите.'1НОСТЬ.

Често се ;юдава въпросп,
"Н:1
тр13БВ:1 Д:1 е учеIlИК:1:за да ПОЧllе

обучение Н:1

ПИ:1НО?

ОТГОIЗОр:1

прочита мп.шо н1:що

до,

"четпри

С:1МО,

AtTeTo

п,у,ти

11

по

тн,ва въарасть
:,IУ:ШЮ1.1НОТО
СII

МП С,

щш!ъ

може ':1:1

знnе Т:1б.1IlЩl '1':1 П:1 РПIOж'енпе

НУЖНО

е,

Д:1 рпзБИР:1 че единъ преД:'ltтъ може

едно

сж

четири."

,:I.a

слtдующето: С.1'Бдъ нато туришь д13снnтn си ржна въ
приличното положение ю:щъ пе1ът'h К1::ШИШn, С, D,

се

Е, F, а.
ПРНГОТВIl се дn броишь полеН:1 и ясно
едно, двt, три, четири, петь. I-!1Ш:1 се вдигне ПП.1еЦ:1

ното обучение ее Сl.СТОИ Г.1:1ВIIO въ Tt.1CCHOTO р:1:ШИ
тпс. У~lеТВСIllЮТО ра:~шпис, IIрИ веи ЧС пе ()ИВ:1 ,'1,:1 се
препебрl;гва, тр'l;БВ:1 да u,у,де бавно ,J;Or,T!;TO у~IЪТЪ

-

и Д:1 УД:1РИ СИЛНО И твърдо Н:1 I•.1аВIlШ:1, 1\:11'0 броишь
н1:аш дn стои Н:1 м1;<.:ТОТО си ДОГД'hто дойде врс

едно:

1111''1'0 3:1

дn сс повтори броеююто

ПОl\:1З:1леЦ:1

тр'!;БВ:1 Д:1 удари

"едно";

0'1'1.

I;лавиша

и той да

ри ПО с,',ЩШI р'Ьшителепъ

наЧИIIЪ. То:ш впдъ

ние ТР'ЬБВ:1

(;ъ вС'I;IШ

Д:1 се повтори

Iюгато

ПрЫТI.

нс

у:зрtс

оБУ'll'
lIaIlfJ('Д'I,

УмствеНJlОТО

оБУЧI'ШIС

!'.1УПОСlЪ с ;\а ее НРllllУШ,l,ава
~Ia уrЮl\ll,
IЮ1;;1:m;1

('ЧЦI~('ТО

I;OI'aTO

lI'I;Jю:r

нъ

Д'!,.'IiЮlIl:lта

0'1"1,

:завнеlI

lIаI>Шр:l

на

а;\Р;ШIl('ТО

У'l('ИIlI;;l.

Bp('I>!I', 11

вр('ыето

11

е,:що

му ш· т'!;r'.ш,

()('оuиа еIНН'О(I[IOПЪ.

I\'ЫП. ;\'I;п'то, I'У()('ШI('

рЖJШ по сжщия наЧllНЪ, ЮIТО сс почнупа съ ма.1IШН

пръстъ. Н:1Й послt Д:1 се нрактш;ува Сl> ДВ'i;'гl; РХ-,1\1.
нпедно, Н:1ТО се брои еДIЮ, ДВ'!;, три, четпри, I1СТЬ, а

доОрl;.

му:ишата

трЫ>на :\а ПЪрНII :З;ll';\IЮ еъ общил У'IJI.1IlIЦ<'НЪ уеп1;хъ.

сто

1'0

И IШ3:1ДЪ, по нtIЮЛfЮ П,\>.ТИ. Тогава да сс обучава л'I;

BnT:1

,РiЩJ,t.ш Hn ОСЕ')!Ь равна части; ;щ да
раЗРI13ва
ОТI!Осите.lЮ!Т:1 СТОЙНОСТЬ на НОТИ1"Ь. ПО.1:З:1та отъ р:1Н

То

ае
lIе

il;('(~TOI;oeTb

l'

1IР<lХЩ'В;1I1111' нарп.

аа

оБУ'lеlIlН'

OU(~T()HTe.li:TBaTa

1{о,ШОТ()

,1,'hTC ,:1,:1
Н:Ш Н:lI;Ъ

I:J)I'~I('

нъ

Tp'I;(I[!a

;\а

l;olIТO

ее

ШИ! УЧ:~ШIJ(а ево(ю;що

пръститt да сс вдигаТl, и П:JДnтъ епореД'I, брОСШIl'ТО.

O~Ъ дРУ!'!I ааИШl:tlIШI TjY!.()B:! ;\:1 б,у.;\<, УПОТj)'!;бl'НО :!а
При свирението на хорди, Iштrшта на p"hl;aT:1, ООУ'lеlше, 110 да нс (),\~,:I,C llO-~Ia,1I;О 01'1. ;нщ часа ш"IJ
ю! день. На!! i\O()pOTO Bpe~IC ()пна сутрииа 1;01':1'1'0
тр13БВ:1 лесно Д:1 се ДIЗ11ilШ. Този IШДЪ движеш:l' е TPYk
но дn сс обясни съ

дрrи,

а

ученИlШ

види Н:1Г.1едно. Дръжь сунплшта
шенно

СПOIшlIIШ

съ легкота,
телове

и неПОДВИЖН:1,

като че

ноито

се

пръстит13

01'1.

дърпnтъ

Hft

IIOВ,J;ИГIIII

Често пжти СУIЗпш:аТ:1
КИТЮ1Т:1,

си

р

ту

сс М.,-,ча

oCTaBn

;:(n

пръстит13

,.:.:1'1':1
IЦ11Г:1
се

тр13БВ:1

да

Напротивъ

да стои неПОДВИЖН:1,

TOBft

П:1дне

HR

ваий

к.1авищит13

на бърже, но леко,

се издвижжтъ

това чссто,

но

р",

:1

каТ:1 да се повдига' 01'1. върховетt Н:1 пръстит13
IШТН:1та й служи 3:1 резе. Ногато е ВДИГН.i\.та

HsЬTO да

на

Д:1

допиратъ до К,1авишит13.
сувалкаТ:1

го

на:~а,J;Ъ,

се изб13гва,

и

да

преI;i1.',енп

ЮIТfШТ<I

РJhIШТ:1

Н:1ТО

с,у,

1'11

ту Н:1предъ.
отъ

тр1;бва

Р,У,IШТn си съвър

като

HtKa

Il непрес13к

всичкит-t пръсти. Упражня

вс13КОГ:1 легно

-

маК:1РЪ

же.1:1ешь да произведешь по-вече глпсъ

-

и

уыътъ

е

пU-бпстръ.

а

'1"1;.10'1'0

въ

ев'l;жо

C1,CTOIIIIII('.

"l,У.. ЧНОТИII (;С
IЮ(;jJ'j;щатъ
съ иu-вс'!!'
Дър:зость, и
(;][,тl;теНlIOСТlI'гl; пО-.1Сl'НО ра:зБИР:1ТЪ и прtодо.1IIВ:1ТЪ,
01'1, IЮ.l!ЮТО ПО-I,ЪСIЮ ПjJl'ТЬ ,1,еIlI>ТЪ. :\l:1.lIЮ ПО.ыа сс
,J,оБНВ:1 0'1'1. об"ЧСIШI' въ 1.0ето 1'13.101'0 и У~IЪТЪ С".

у:>lOреIlИ. Посто'~нство ;:щ се УПРnЖНЯВ:1 по;J.Ъ ТЮШll3И
- чрезъ e,J;HO погр13шно чуветво Н:1 Д.1ЪЖ
БПВ:1 често пжти вре,:щте.lНО 3:1 З,J;р:1вието, и
дtЙствите.1НО нищо lIе сс Н:1УЧВ:1. 3:1 1"I;ЗII IЮИТО не
сж слаби Tt.1eeHo еДIIIIЪ Ч:1СЪ УПРЮЮlение Н:1 пианото
пе е много нреме. CTO.l:1 на I;ОЙТО сс С'БДII 3:1 ;:щ се
УС.1Овия
ность -

свири тр13БВ:1 да б,',,:I,е доволно ВИСОI;Ъ,
лш,тит'h

на равно съ го!шаТ:1

шитt,

не

за

Р,у,ц13тъ тр13бна Д:1 BIlChiiT1, 01'1, РЮltн13т13 ГР:1ЦII03НО
и безъ IIIIЮШВО ст-tснение, :1 не да еж IШТО залеПНJh
ли до

увеличението Н:1 бързината да БJhде постепенно. Съ

'1''13.101'0,

сстеств('нното

ПО.10жеlIllе,

ИЛII пакъ расп13реНII.

Ногато сс уПр:1ЖНЯВaIIlЬ

т-tзи дв13 основни движения, съ т13хнитt комбинftЦИИ

зо до инструмеНТ:1,

(сплtтенности) и допълнения, ученика може да почне

свито. Тр-tбва Д:1 се с13ди

да се обучава въ много упражнения.
Една отъ първит13 погр13шки която се случва е

може

p.bKftTa

ШIЪ

K.1nBII-

ще

хващай по-бърже догдtто нс си ув13ренъ че можешь
да упраВЛflвашь pfhKaTa сll; но, даже, итогази HtKa

въ

на

че

:1

РЛ'щ'hт13

за да б.У,,J;ЖТ1,

повърхность

О1'Ъ

защото
рШlOто,

не сtдай много на бли

тогаВ:1

доволно
както

и

бодно да ПРСМИfIУВ:1 предъ тЪ.10ТО.

тр13БВ:1 да се сtди

отдалечено
отъ

за да

ЮIТIшта

сво

Свободното И спо-

СЮIЕИНО ОГНИЩЕ.
!юйното раtlIO.10)Ш'IШС на
т1; отъ рю['Пн'/;т'п
доирото

Tu.10TO,

н IШТIшт1;

евпррннс. Ногато

юшто

)!Ного

11

на

Rошl0 въ С.

ее употр'hбява псда.1ЪТЪ,

Iiр:ШЪТЪ да ПРСТ1ItнР то:щ на д'hсната етрана,
н ,1,а tH дш'нр llO.1CГI\a lюгато се свършн работата.
Ано н'I;ЩI lIOI,aaaHHH въ му:ишата аа да се YHOTpt-

H'IH\a

FHr EIise
Gayottc въ G шiпо'г
N осtшlJС въ G. '

на

УЧII'I'Р:IЛ

еи.

l\риво нщ)'I;Ч('IIIIН, ВШ'OIшн Ш'далъ, ее
:щ ;щ ЩJO;~Ъ:I)J\ава Г.1a(~ЪTЪ н върши

(jHBa

][Оllу.1ЯjJНIt.

употр'hтова въ

неиеЮlава

ТО.шова

на-

ва д:l С'е уиотр'hбява м('гюIЛ п('да.1Ъ, IЮЙТО ее lIюшра

на л'hвата страllа.
Ученшщт'h отъ нужда почнуватъ еъ "нетопръсТIШТ'!; упражнеНIIН', но отъ това нс е.'I'Ьдва чс тр'hбва
НСI'.lIОЧНТ('.-IНО да tC З:IIIШI:lватъ съ т'hхъ. 3аучванис
стойноетьта 11:1 нотит1;, РИПlaта ШIЪ въ ма.1I{И Ж'.10;J:ИИ

I

аа ОТIIOЧИВI\а, ';;н;то и ПОУl\а, тр'hбва .'I:a се употр'tбянатъ въ енрЪСl\а С'ъ ЧИС'ТО )Н'ХПШIЧНПТ't упражнения,

ГjJ'!;ШИО

('

да ('С ПРОДЪ.1жав;нъ

то ;~'!;TP, ()(':П, ;1,:1 )Iy ('Р

При вер топа.

111'

;(Ъ.1ГО врсж! съ

;Щд,l' И'!;ЩО

!Ц(' ни .1,)')la,

аа

j

Бееръ
ТШIa
Женаенъ

Лоесхорнъ
Равина

Б. Годар.l,Ъ

Но.1IШГЪ
Хитцъ
Стреаббогъ
БаХ)I;ШНЪ
Го.1ДНСРЪ
Во.1ффъ
Готие.

Ыежду тtзи Юla съчинения и пU-.1еСНiI и пuтрудни, но ВСИ'lкит'h доставятъ преВЪС:ХО;J:НО упражне
ния аа ра:зличнитt СТИ.10ве <.;нирение на пиано, а и

вtИЧIШТ'h сх. приятни аа елушпнис.

bla.1Iio-

отпочиванш:.

Въ обучеиието учеНИЮl тр'hбва .'1::1 Шla Ц'Ь.1Ь предъ

Т'/; ТjJ'пi'iва ;:щ С'с про-

'1('

РеЙН:I.1ДЪ

Fe\v Follct
La GonaoIa
PoH;;Il Dапtе .
YaI;;e blig'lIoIIne
Tllc ~liJI
TarantelIe, А шiпuг
Еtшlе (lе StyI.
Sесошl Gay~tte .
На '{.,.д:в ('Vollin)
Pastoralc.
L'Hirondclle .
Scherzetto.
Clleyalel"esqtle.
.Jn jolly Сошрапу
Le Sccrct.

(jъР)!'(' нсвt.жнн свираЧI., IЮ.1IЮТО IiРИВОТО употр'hб.1Снис на псда,lа. ДрIIIТ/; нва еOI'<1а :шаЧ;f.тъ че трtб-

I\ОИТО ('С уиотр'Ьi'iлнатъ l'.l,ШltтвеIlНО :за да сс придо(тс НР:\аВШ'ШЮ("IЪ и еН.1:! въ пръС'тит'П. Тъй нато тп
(:,);, ПРИIIТРРР!:ШI И уi'iпватъ МУ:ШIШ.1110ТО чувство, по-

Фонъ ВИ.1МЪ
ХО,1.1андеръ

8

С:Ш70l1еttа

МОIllIII И ПО то:ш начинъ ес до(нша сдинъ шумъ твърНищu друго

ор,

.Jпtегшеzzо,

е.ш(jО:ШУЧIIII'Г/;
l,aI\TO н въ ('НЛlю:шучнит'п паеЮЮI
(и:ш'llt'тии )\'/;tTa въ oТI'Ъ('XЫ\a). Ако ес продъ.1Ж:lБа
н{,-в<.'чl.' OTI. IЮ.1l,отu ('С н:шеюm, ('л'hдtТвИстu (jива че
ШJ'шува ,Щ ер ЩJ(ЦЪ.1жаватъ 1'.laеовт'П на ра:ЦИЧIIИ харДОП Н('ЩНlНт('нъ.

"

Бахъ
Фи.цъ
И пО-.1еюIТ'h сонати иа ХайдРиъ и :Чоцартъ

(I/ша ш';(а.1а, то нс 1'0 УIJOтр:f;(iннай, оtв'Пнъ НО наста
В:IРШI('ТО

Бетховенъ

Sопаtiпа въ G.
Ашlапtе СеlеЬгс, ор ;з 1

p'DIIt-

еъд'hЙtтвува :~a

С'ебе tи, а не само да бърза Д:1 ПрСI{ара H'hIiO.1IiO пие

,1,Ъ.1)I\:1ватъ II})(':IЪ !l'!;:ШII )IY )1y:Jlllm:I('II'!. )IШВОТ1" :Щ по- еп, IШИТО да :заПЪ.1НhD.Тъ Bpe~[eTO; но же.1ание ;J::I прео
I'o.TI;~la :II'('IIОПIII и У(:ЪВЪРIIIl'н('твувашн' на техшшата. , ;~O.T!;C на н'hlюе аатруднение, ИЛI усъвършенствува

YHP:1fl,lIpIIllIIT:1 11:1 ['a)IIITI; 1111 BII("I:lTIIBa раа.lIIЧllIIт1: НИС на 1I'hщо, ноето е било вече надвито съ TPY.'l:'\:>
Н:1 1;, laIlIIlIl IIТ'/; н ('lIlIIшуна'ГI. p.';l\aT:! д,:I :lIIае, I{огато евиришь аа IJрияте.1ИТ'h еи не се наеыай СЪ
I';~'!; (' ~I'/;(oTOTO IЩ нотап\ НО \;,I;\IIШ{IIIТ'!'. Отъ I'юштt, н1:що, :I:t Iшето не еи YIJ'hpeHl. че можешь ;J,a го tTOlIочнуll:1 ;щ ('(' ('I:lIрl,i,'П. jJ:I:I:IIPIJIII'ro!; I1jJОИ:IВО;i;!IИ хорди, РИШЬ. И:зевири СИ Ш1Й-ПРОСТОТО С'0.10 еПО.1УЧ.1ИВО. ОТЪ
1;011'1'0 Т()'!;()В;1 110(''1'0ПI11111 ;~a ('1' УIJР<llhинватъ ('1, ТВЪР.l,а, ,IШ.1КОТО да заиочнсшь нtщо ыжчно, I{OCT'O ще 6ър
и ()'[,p:la IlIIхваТJlOеТ!., I\;{то I'ШШ:Н'ТIIЧНО уиражнснпеj l{alIIi> п ('С О'l"гhглишь l:Ъ отвращрние и отчални('.

1':1:\('0111'

(',"'що

I;;ШТО

I!}НI;Iо(iнваШIl'

11

ИfЦХ1,РЖ;III1I('

ананието

ОТНО('IIТ('.ШО Г.I:\('u[;('Т'I; на 1:.ШВlJIIllll"t.
Отъ Н:1'1а.1ОТО, епщНI ИО.1l'I'I;:1. ШIШ!аП·.lIЮ наб.1Ю;J,а-

Н·};ща. БОIIТО СТ!JJнатъ ,l,a се ;шаы;тъ.
ТЪ)lСn се .1!О.1!1lЧС.

вай иръс"ГIIТ!;. IЮtТ('П('Шю УНl'.lИЧПВ;11I uър:шната 11 СВПрп отъ С'тави'гh на Hp'I.C'THT't еи ..З аучаlJaIlIIР 11[1 МП.1IiИ,

.1l't!lП И (ТО;\IIII J11Il'('Н

MOj-bl';J,а

;щ

Г:О!llТ'h

('Р 1I0ЧIl(' щmlЪ vчс-

IIIН,Н :Ш<1(' да \.-ИОТр'!;()lша }J,f>.lI'hT!; tи добl)'Б. и трiбва

('('

I1JЮДЪ.1шава

раШ!l('НШI.

('ъ

У
,,,apal,T('pa

Н

)IУ:ШI\Н,

)[а,ll>О

Като се почнр съ

П(J-)Ш.1Ii{)

T1'1)('IITЪ
;~a

1II',-.l('('IIII'I"!; 1,:f:l('('H'II'('I\ll
'"
,),'''де
111[("1':1 j НО
н(' IIРI',lН,

)юж('

Н 'hl;a
'"
al\o 0."".\('

Ш1('('11.

ОИ('Р:lТ;I. даЖl" въ най-до()рата ('И ФОРЖl,

.111

уи-

на IIIIt'('IIТ'П тр'tбпа ;J,П с tиоредъ

)')Н'ТН('IIIIOТО рП:ШНТН(' на учРнш;н.

ПРО('ТО.ЛО;П!:lта

Пl'ТОПрЪtТНИТ'h

)IY:HH,a ОТЪ hai'I-!JШ'О!;ОТО
('шtфонш:та, но IJ::I\'!. (' Шlе.1;ЦНТl':IШl,
I\:ПО

;щ

)IУ:ШI,ата
щшнтна.

11('

С'(' )!И('-

l,ачl'(:ТВО,
11

С'е

иоучава

1;;lIiTO
е."-

Щl'вр('ж'но

"ато аа()аП.1ппа. ~'пражшшаfl t(' пъ В('ПЧI;О
"ОРТО Р ;~o(ipo .•1,;1 ,Ш (' ва.11\'1. II.Ш ('оната - Н ,1,вата
НIцa

)lу:нн;а

('."

III[('ШШ

(~ЪЧIlIlIIТР.1Н на )IУ:ШI\Н).

отъ

Вt'.lШ;ИТ'/;

I:ШШО:ШТОРП

с.Т!;ДУЮИUШ еп!н'ыъъ на попу.1ЛI>I!II (П}JОt'fо,лодни)

)IУ:ШIШ,lllll ('Ъ'lIIIН'ИИII )IШi\(' да ('Р нреIlnржча :за учсни('.
1;,lfln;/lI/HIt.

Нщнl0 въ 1)

-'[fщартъ

1:00Hlo въ А шillOl'
1lil1lll't (преПIl!'ана ОТЪ llIровъ)

1'('.Щl\то!н,а: Л. Не;~·/;.Ш!)lIа.Н()I1()I1а.

L'
1 \оето

:
I

да

"

приятно съ брnтинта и ('е!:трит'h "JI
1,aI-,ТО .р съ оратията и сеетритt на ДРУГИТ'!; ~lmlИчста•

('

r

!ъй

Което

'-

Спо)щгп

да

направи

)I'БСТО аа ВС'IIЧНИ.

lJ'

носто )1O..к~,

ако сс

"ома

"

\,'I\ажс ну.жда,

""а

('И

)[и"
'-

приятно

•.'- ,У,,'ОВ",
Ос'
'-

правп ;[\:'1'.1'1 и I1соБХОВIIМИ неприятни н'hща, на ;J:раго
сърдце.

L'

нОСТО )!И<:.lИ, ХОЧI.,
.... работи съ
се страхува
ОТЪ 'ПОЧЕ'РННВ<Iние.
и
нОСТО

1\OC'aTa.
1

се

не

и чиеТЕ'ние

етрах\.'ва отъ

на

HOfIiTIIT'h

ржц""т""
"и
li h .
:,

баняниt',

и а.ьбит'h .

:\оето Ю\а по сдно Л'/;(~ТО :за вс1шо

го държн

К

на

)!'hCTOTO

МУ.

11

НС

чРеание

нtщо, и дil

.

01.'1'0 )Iразп нсчистотата н ;J,O ТО.1l~ОlJа щото

паб'hгва.

hn.

К

ОРТО y)['h(' да шие на р;l.ц'h и на )I:Iшина, пере,
l'O.10tBa и Г.1:ЦИ РОI,.1ИТ'h си.
Което (' скршIНО, но .'а. .~ЮЖ('
(j
. . . . .':1 h:lЖI' "н(', '"
)(':зъ да :шаче

"да."

. . КОРТО }I(' :З,нае въ Р;J,Шl ЩlНута Bpe~le п<'J-ВI'Ч(' отъ
1,0.lIiOTO ~!~ИIiа и С научи.1<I пре:зъ ц'tлш еи ЖIlВОТЪ.
lIo,J,ooHO )!ОЩlче се търси отъ маЙЮf, (jащи, бра

ПШ, сестри и отъ всtIiОЙ.

Варна Печатница Ншю.lОЪ ~ IIрухНiШЪ.

Y·T~\ ГОДJПIIПI П ..

"
lL\УЧIЮ·JИТЕf->.NГУРlIO

И

ОЫI~ЕLТВEfШ

IlJ.IJI:I;\ В'), 1I0(·.I"f:,~lIi· 'ПП'.т на щ"Ун:!ш
06(' 1'1. ОТ' •• 10 Щ"ШТIfII IЮ.II( на

CIIII . \ IIIШ

,r:C'1'1~'J,. ю.
-(111.

ПРОГР АЛl~IА:

1) Романи. пов'},('ти и рn('на:ш (ОРГlIнаЛIII Н пр 'lШ ~ПI1) 2) НаРО,J,IШ 1I'1>clIII, пр < 111111.
поговорки 11 пр.; 3) Попу:шрпп статии по НСН'П\llТ'U Н.lOIЮЩ' Шl П:1уната; t) на)"ши IIОJ:L.I!И;
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ДОМАШНО СПИСАНИЕ

ИЗЛИЗА въ КРАЯ НА ВСtRИЙ МtСЕПЪ, въ ~BEМЪ ОТЪ 3ПЕЧАТНИ ЛИСТА НА 8-НИ.

Романи, повtсти и РR3СКIlSИ (ОрИГИНlм.и И прerЮДR0). 2) биографии на прочуто
• .&же и благородви жени. 3) статии по въспитанието. 4) Домакинство: а) кроение и Illевъ
6) РЖlCодi>лие; В) уп&твание по готварството; г) 8аб'h.л'h?Кки по ГР3,l1,инарство'.Го; д) хиге

1)

«IIЧВВ праВИJl8. 5) О'l'r<а.с.леци отъ МУ8ИIса.
6"Jui>жкв ss копчета.

6)

вi>ща, корта С'fруватъ да се зва1ihТЪ;

7)

за·

ГОДИШНИИ АБОНАМЕНТЪ:

За Бъ.лгария 8 ..\ена, за странство 9 JleBa.
А60вамент'1:>ТЪ става само въ ПРt-Ап.лата.

Пора.чки и пари се ИСUРО80а;датъ АО: книжарницата па А. В. Велчевъ въ гр
Варна, • ра.кописи-до реднкторката на списанието въ са.Ш,ия градъ,-М. Нед1ЬАнова-Ооnоеа.

