съ~ыlжанIIеe на брои У.
1.

.

ЕдtL\

'Т/1 .
ЕJ)lIIЦ~\ БЕ3Ъ ЖЕНИ. ЩJев дъ).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

П. ЦЖВТЬ'fiТЪ РОЗI1 ВЪ J;О.ШIL.\.. Р,н:naзъ отъ Е. ПIl.СlеjJО. tПреве.lа ЮрОа1l.а Арнаудова)
Ш. ifiliI-L\Т~\

lL\.

ПРЕД ~13ДАТЕ.1Я. (Превщъ).

о

.

•

о

•

•

•

•

о

•

о

•

•

~'7

~9

102
1 :2

П '. БЕТХ ВЕНЪ. lI.~ъ qитан. на DelI1JJlcni~ t!t Lепiеl". (Прево;т.ъ Съ картина.
о
,О. ФРИ:,J,РIIХЪ ФРЕБЕ.1Ь. I1-Ц1>.1Ьта п ср1>;т.етвата за въепитаmlето споре;т.ъ фребе.IЛ.
Отъ Р. Гсt1I.Чl:во..
. . . . . . . . . . . . о
о
'1. lAДj,ЫЪ ДЕ СТА.Е.1Ъ. Изъ книгата: "Ыошrчета. които сж се прочри~. на Сара Б.
Бо.lJllОНО. Съ нарТlIна. . . . . . .
о
•

104

•

107

\11 ВЪ I-L-ШВО СЕ ъетои ДОБРИЯ МЖЖЪ? Мmнията на три Американки: Elizabeth
.
tuart PJlelps 'Ушd, П:Ш'iеt Pl'escott Spofford, АщеJiа Е. ВЮТ • • • • • . .
Уlll. НАЙ-ГОЛ13МА 'ЕСТРА ВЪ СЕМЕЙСТВОТО. ОТЪ Ruth Asl111l0re (Преводъ)
!Х. Р.iYi.I-ЮД13ШПIЯ ОТД1'3ЛЪ: СТ1>ненъ джебъ :за вtстници. - Държало за четна. Стtнно YRрашение съ три джебеве. - Държало за писма. (Съ 4 I-L1.'IЮстрации)

113

•

Хо УПЖТВАНИЕ

ПО ГОТВАРСТВО

о

о

•

о

•

•

•

о

о

XI ОТОПЛЕНИЕ И ОСВ1'3Т.lEНИЕ . . о
о о
о
XII ГЮllU.СТИКА 3А ДОJ\1АШНО ОБУЧЕНИЕ. (Преводъ.) .
XIII 3А.Б'В.1tжни отноеитЕ.ШО И3УЧВАНИЕ ФРЕнекий Е3flliЪ Отъ Prof. AJcec
•

Forcier.

о.

• • •

о

о

о

•

•

•

о

•

•

•

.0

•

о

о

•

•

о

111

11б

117
118
11 !!

119

ОТ'Ь РЕ;J;ARЦИНТА.

В<:tкп чеТИРII хtrеца се прюца на от;з;t.1ИО по е,J;1IИЪ .шсn пtспи съ иотJl1"t
mrь.•1IIстатз СБжтаЮI]1 аaшnтJI на TeTpa,J;Ka ще направяп една добра сбирка
оп п'tСПJI.

Зоб,Ь.1JЬЖ'/t({. ПU(')JД ]( I)ЖКОППСJI неП.:lатеШI не се приемап.

ОТ'Ь АД)ШНИСТРАЦИJlТА.

Опия оп абонаТ]Iт't ни, копто не сж получили в:1шой оп първJI'I.'t четИРИ

броеве да по6ързар. ]1 ви ЯВIiЬтъ.

ИЛЛЮСТРОВАННО ДОl'lАllIНО СПИСАНIIЕ
ИЗЛИЗА ВЪ НРАЯ НА ВС'I;НИЙ Ы'.DСЕЦЪ.
Годпна

Лай,

I.

Ед:н::а

lS!);) 1'0,1,.

сеДМ:J2I:ца

бев""Ъ

-'"R.е:н:::и:.

Е.1исавето гд-В е цодх,ШI\аПl '? Азъ чо, I! ,~pyгa вечерь ;щ не ПРОЧIlташь h'HIlГlI, до

тр-Вбва д{l СЪ:\IЪ въ университета С,l-ВДЪ

ПО,lО-

гд-В си ненаучищь УРОЮ1.

випъ чtlСЪ. Защо пе си Iшвре:\fеННtl?

-

ка ве юша на трапеааТtl.

то си върт-Вше 1!,У.. ДрО
I

и Стояна е занята, :затова тр-Вбваше да If по-

blOГHS, да приготви подхаllната, orBiJHh
да нашия

Ивtlнчепото

_ ВиП

ПОЛОВШIЪ

Шl.1ТО.
тр'tбпа )«1

:\/11,

I;tlза Тодоръ,

Г.щвата

Il

Юl-

rтаваше отъ

J-Нелtl.1а 6I1ХЪ да си по- i тр;шезата, по този ШIЧIIНЪ, ти НlIh'Oгa пе ще r(O-

търпе.llШЪ Тодоре. Ти :шаешь, че днесъ пере1!Ъ

имахъ

Слупшfi братчето

-

О.lе.1е! възд,у.. хна Елисавета, Ю1ТО С.1агаше

дузина

-

г;~'!;тo

Iюпчета

rтигнешь до университета.

i\I a.lh'O

1

X.l..,

:\!е е ГрИ;I;а, ОТВЪрЮБ. Иванчо.

но а:зъ не бихъ се надува.1Ъ, 1\0.11\01'0 тебе, ;щ~

па

iI;C, 11 ;~a

пост,),п-Бхъ

въ УшшеРСlIтета.

'1'

ю[а:llе ТaI\ВаШI слугинн, IЮЯ-

о;(оръ се и:зсм1; и :шхвър.1И ~шпдерената
: НЪ3Г:lаВlПlЧl\а върхъ братчето ("И, и ОТlЩt.' да сп
то сама да си върши vаботата. отговори ~!.la- -.
ДИЯ студентъ. IШТО IIOЧН.У, ;щ турп на чеIIlI~та TI,~CIl lIil.ПОТО 11 lIIаПl.~ilта .. }.:lIIсавета ПОЧНjУ, ;(а
.
"
С'(,ОН]);! 'III!IIIIIT'[; а 13\'11'10 11 IIrJlJ:']J'lllIIl '''rO'I'lT1
СП ТОП.1И тигаНIIЦИ II ;~a rи палша I'ОJУ];ЩО б:mI'О- :
''',_
J
"
'
,..
'
, (:11 ПО-lIаоЛIl:Ю i(O огыII( JI :щrlO'ШS, ;('1 ('11 '1'01[вонно I\{HIH~. С трува:\1II re. че Стоява много :Il'l:- •
"
"
.
'"
'
..'IИ p;~"('!;TI; на ("):'],'1'.:11111 1I.:Ja~I'I,I,'I,.
но l:И Щ)(-'НЩiВil Bpe;\Il'To. 111 ",ного 11 пmlаl'illlll" ,
Елисавето.
-llа('I\ОIЮ нанъ са I)'I,J>II.)', То;(оръ, ХНЧ J • Ш
_ Да, по13ТО\НI Иванчо отъ щ)уl'lllI нрай lIа Р;~ШIТil сн J!~ШaI:I.',I~il )~O E,'lIIcaIH~Ta 11 II I\а:щ нстр;шеаата, ТЯ е дIlIOI'О у!ър:зе.1ИВil!
: тър"е~lIllЮ: 3aIJlIIIl е;(IIО I\ОПЧ(' lIа р.)',l\аmщата
_ l\lъ.1ЧИ, Иванчо! юша Кlисавета. юно Ty-I ~", "IO,ll.А" 1'11 re. !{Оllчето (,Р ('I\;\,(:a ТО'ПIO "ат о
I

L

ри пръста си на УСТНlIТ'Б, l\IШIИчето 1Цt.' те чуе,

а ТИ знаешь че си .101110

1I101\I'H'

1\0l'aTO ГOlЮ\НIllIЬ

()ъpaa~!ъ ТО.lIЮ:Ш ШЮI'О.

- Е.1ИС{lвето. не щешь .Ш л.а :\Ie

тю,а. Стояна е BtpHa и ПрЮТБжна на раоотатн

се ~1O.l-БlIIе ИвiШЧО, ,-;ато ссстра

си. l{аюю ли би н;шраВИ:lО едно l\Iалю ~1O:\!'Н~lще

;~{l търси. I'Г.1а 11 "онецъ.

безъ неfiНИТ'R ТИI'{lЮЩИ? ИСI\aIllЬ .'Ш още ~.I:I:II\О
кафt'- Вупчо'~ Иванчо прелапа и ПII.lапа, II 1'0гава СТ,Шi'ь отъ трапезата.
_ ЕЛllсавето :шаешь .Ш гд'Б си ТУРIlХЪ Грам:мапшата? питаше топ, l\aTO превращаше l\НИГИТ't

-

•

,

,

Пfшr:lушашь?
)[у

се

завтечс

ПОЧilI\аf1 Иванчо. О.lе.lе! l\опчето истър-

lJахъ; П'БlIНl нищо, ето едно друго.

Въ пtНО.l1\О минути Тодоръ си в:зе р.у.. юшицата
" и I\рачеше НЪ:\!Ъ У'1И.1IIщето. а Елисавета ПРИС.1УШ
: ваше Ивапча. На осе:\[ь и ПО.10Вlша часа :\Ш.l
които б'Бх.h на масата.
! 1\0'1'0 неllШРНО lIlШ[ЧР б'Бше IIспратено на УЧIl,lИ
_ Иванчо, не си ли научил, още ypOI\a си? : ще, а Вуfiчо I1 бt отшпе.1Ъ на оБШ\lIовенната
А:зъ си ~шсл'Ьхъ че ти учеше снощи.
. си раСХОДl\а.
_ И:\IaХЪ ню!'tрение, отговори lIIa.lIЮТО безТогава Е.lIIсавето Ш3ШI ЧaIшп1>, .1,ЬiIШЧlштt,
ГрИihНО 1\I01\l[le, но ВIЩИШЬ :захласнжхъ се въ l'l(- ВИ.1IЩlIт-Б и ЧIlIIИИТ'Ь, по на иа.lаЗЛlше 01'1, 1'0Т13а
на интереСН{l ннига, а ти .знаешь що е да се yHcre ршщата Вllд1> пъ пералшцата, че с.l)тшшта 6t
человtl\Ъ въ н-БI\ОЯ твърд'!; интересна ПРНЮIСl\а. с'tДIlЖ.'Ia 11ежду lшр.1IШIIТ't дрехи, :\ltTHS...1a :\10- Добр'в, каза Е.шсавета, IШТО му пода~(с ЩJaта СП ПРIlсте:ша на 1'.laBaTa, 1\<1'1'0 П.lачеше
изгубената h'нига. Скоро С'Бдии да УЧIIШЬ Иван- ; и ее подзе:\Iаше.

СЕ~IЕЙНО ОГНИЩЕ
-Ахъ, IШЮЮ
шеН't

1'11

е?

IiYi.

попита Елисавета опла-

I Тогава като мислtще, че се е дов.олно извинилъ,

Болна лн си Стаяно?

Иванчо оттърча на училище пакъ.

1

~ . Не ГОСПОiIшце Е.шсавето, отговори l\IО~Ш-

Не слtдъ дълго време и Стояна тръгн.У...

'

чето, но раздавача ми подаде та:ш ПОЩ;НСIШ I Елисаве~а мtси хлtбъ и при;отви вечер~та~т~
Iшрта. въ IЮЯТО МИ ПИШ,У.тъ че сестра ми е оолна

на умирапие. Наюю ще правhn.!
ЕЛlIсавета взе писмото и набърже го прочете.

всичко оtше приятно както ооикновенно ког.

; С'Вдн.у.х.у" на трапезата. Но дневната pagoT~ бt
изнурила младата дtвоика, главата l& 0.1 ше,
I

и се чувствуваше
=

1

Стопно. Юt:за тн, въ писмото пише, че се-

, налива

стра 1'11 не с добр'н, а не на умирание. Вtроятно

i -

е. че има нужда да

i

hn.

гледа нtкои, като тебе.

~Юfl,е да си отндеlllЬ НЮlръкванне и да
IIШЬ единъ, ДВй

дена съ

сестра

СИ.

и~Ja

д)машь

това?

По-доорt стан.ЬАО,
време азъ

бихъ

споредъ

СВЪРШIIЛЪ

работатn на това момиче, което си щура ц1шъ

; день.
-

Нато чу това Стоян а зnхваЮБ. да благодари
да благославя, но се върн.У. на коритото си.
Тогава Елисавета отвори нейното писмо 01'1.

Е.'lисавета си възд.ьхн.h. Тя си отиде само
за единъ, два дена, Тодоре, да се погрижп за
сестра си. Съжалявамъ, че не ти се харесвn

1I

l& нанtше дn отиде

Стояна: тя ми

:зn една сеДllIIIЦ<l у тъхъ нп гости.

-

Ще ми се да ИД.У., сИ ДУllIпше момичето, по
като Стояна

да

~aKBO нещастие: из~ика ~oдo~:ь. Наистина

-

• ли

нужда.

Ле.1Л сй j'lI<lРIlЯ, въ Iшето

сtднж

Стояна си отиде, се извика Иванчо, ВЮl\НО,

посто- i :мене. Въ два часа

ако

когато

важно, като съобщаваше тази новина.

Бързай дn свършишь пранието, тогава за гла-:

дение ще IIОШIЮШЪ съсtДJ{!lта Петровица, а ти

нервозна,

чаитъ.

се

види

много

добро

лtнъ, или умрtлъ? се изсмt Тодоръ

ще си отива. азъ не трtбва, дпже,

lIIшшче,

Ахъ. старата прикаска, нtной РОДНИНl1 бо-

HI1 подиг

равна,

да :мис.'!;'\'. ап това.

-

Елисаветената маПка te б'н ПШIИНЖ.1а когато
Иванчо б1шн~ още пе.1спаче д'Вте. Баща й чието :щравие {Нине С.1або Тlу!;бваше да ходи на
топлит'I, M'I,cTa. :m да преl,арпа зимата. За да
може да Пjнши това. 110 ш::06ходимоетt. много
II'!;ща ее ;ю::ртвувах.у. Il РlЩО от'}, т'IJХЪ б'Iнпе I
старата ;~ШIaШШJI.
i

Добръ стаюыю че си отиш.ш, прибl1ВИ Нуй-

чо й: Илия, като си tдеше препечеНIIЯ х.1tбъ.
Споредъ мене, тя не трtбва да се върне. Но
гато майка ти бtше на твоитt години тя СЮ1а
си вършеше всичнатn к.у,щна работа, а ТОГ<lЗИ
имаше ДIНOГO по-вече отъ колното сега.
Да, отговори Елисавета малко распа.lено;
да, и тя си уби 01'1. работа, Ако ~Iaйка ~rи бt-

ОП. ДВ'!; ГОlЩШ[ Шltамъ Г-нъ. llара.lII:ЮНЪ I ше IIмала слугиня, вмъсто да робува тана преди
не б'!;ше се връща:п •. Дъщеря ~[y нъртtше К"Б.- , :зnдомявпнието си. тя би би.1ft още iнива.

щата :за браТШI'га

11

ВУПI\а сп. Вуйчо й не бt- ~

Вуйча й Илия не бtше приготвенъ 311 та

ше много прннтенъ че.юн'IJI\Ъ :за i1швtение. Той! къвъ ОТГОI!ОРЪ, И даже, Тодоръ бt очуденъ.

бtше св'IН:l'lIЪ tтарецъ н ~шого сн.у;.перникъ. I Елисавета б'Еше обикновенно много кротна и
На Тодоровото с.тН,l,U<1Пllе въ УЧИ.'IИще, и Е.1иtп- 'яълче.lива. ОСТ<lНiYi.лата часть 01'1. вечерЯТl1 ж..
ветен ото ДЪРil\еШlе

с.l)ТИНЯ, той гледаше, като' 'Бдох.У.. нъ млъчnние.

бесполе:ши Il СК;f.ПИ раСIЮШНОСТIf. Макаръ, че ':
- Зп късо едно време Елисавета июш вечер
НIIIюга не б'l, отрекъл, да 'Бде 01'1. Елисавете- '. нитt сs.дове. Подиръ това с1щн.у, д<l шие, а
-t....
,..
=
IИ
нит ь доори гозан, ШlКЪ тои го считпше за ну- ': ванчо прилtжно си учеше урона на Грюшnти;.кно да

ПОl\.lатп

Г.швата

си преди да почне.

ката. Слtдъ ПОЛОВИШt часть Тодоръ си издиг

Елисавета имаше шюго м,ь.чнотии, но тя бtше нж глпвата 01'1.

дър:зостна и не се обезсърдчаваше лесно.

Днесъ тя б'пше ТО.1Кози занята щото неусъ-

ти шшъ се МИН.i.. сутринnта и догдt да разбере

че (i'вше вече пладнt, Инпнч() се върн,у, отъ
щ
УЧII:lII е.
о.
l{Of<lTO се наУЧII той, че Стояна ще си отиде
:щ Ht1'0.11\O време, мжчно 1I1~' бtше за необмисленитъ му думи които бtше пзговорилъ на под-

ннигата и hn. попита: 3анжрпи ли подплатата на черното ми палто?
- Олеле, Тодоре, забравихъ! Толкози мно-

го бtхъ занята днесъ!

- Забрави ли! извина братъ й нетърпеливо.
На ли ти казахъ, че трtбва да си облtН'h УТръ това палто? Нанва голtll1а работа има въ
та:ш кжща, щото да не ти остава Bpe~le за
; друго, ахъ бихъ обичалъ да 3Hal&?

хапнатn; затова подиръ обtдъ той отиде въ ГОТ- :
Тодоръ говорtше несмисленно; той не иска
варницата п й даде l\Ш.'IКО отъ неговия ШОколатъ. I ше да hn. доначи, но дtйствитално го бtше
- j'I[.У.чпо ~Ш е, че ще си ОТIщешь, Нако Сто- сторилъ. Елисавета си сложи работата и се

яно! назn той, като се намtстваше на l\шсата. исправи съ плаIl1Н.У..ЛИ страни и блtснжли очи.

Не ще дN ШШ вече ной да ми прави тиганици.

-

Тодоре, назn тя, студено и натъртено, ти

СЮIЕИНО ОГНИЩЕ.
СИ просто грубъ. Ти

знаешь, че

отъ зори до вечерь за

да сте

азъ

работи

СПОКОИНII

-

it

Съчувствите.'IНИЯ Иванчо ц1>.lУН'Ь сестра сп

това е благодарението, което ~IИ правишь! Гла-

i

сътъ й трепер'Бше и "Гя

I

нitбърже

П3Л'Бзе

изъ

II II

I ПОГ.шди страната, и отидж Дit I\аже на Тодоръ
това що му б1> порs..чила Елисавета.
Точно тогава

-

Тодоръ

се

обвиняваше

BpaTaTU,

съ нафяната

аа

стаята. Тодоръ б1> смаянъ; Иванчо не анаеше I нетърпението СИ. Нш,ъвъ l'лупецъ СЪмъ азъ,
какво да мисли за сестра си, it Вуйчо Й знпа- I П3ВJша тои, I\ато чу ИванчеВИТ'Б ДУМИ; и l,itTO
ше съ отворени
уста, като се ЧУД'Бше че II ! хвърли на една страна I\НПГ:1Тit си оттърча на
въ Е.lисавета имало толкози независимость.

I

Еднъжъ въ стаята сп, Елисавета се тръшн,у, на леглото и се
ПJlачьтъ

очудено

11

наплаl\а

поутихнж,

тя

за това що б'Б
б'Б

CaBeT<l,

ШШ'БЗЛ<l

добр'Б,

с1щнж

И си

сторила.

отъ

но

гор'в по стълбата.
Елисавета му отвори

щомъ

расплетена

мисл'Бше

отъ сълзи

Д<l, тя, Ели-

търпение,

И

не lIскахъ

на БР<lта си и вуика си по едпнъ необинновенъ

говорихъ

за неи Н<lЧИНЪ.

Накво ЗН<lЧИ TOH<l~ Тр'вбlШ да

простишь,

не мп е добр1>,

сп IШЗ<l ТЯ, IШТО СИ тури ржка-

на раступенит'Ь

T<l
оми

си очит'Б,

си СЛ'БПИ очи.

р<lсплете

си lЮС<lТ<l<l, но все

l\<lфенпт'Б

~IИ-

маше;

но

изговорихъ

слитъ,

че

ааъ

IШТО

СП ду-

. Ти

безъ да мисли.
сестричето

дшш

нищо

б'в ГОВОРИ.1Ъ,

Не~lOil\ешь

шзъ б1>хъ

очи П<lКЪ почнжхж

че

не

дово.'ШО

по-лепю

б'Бше

се

.111

че

Дi! МИ

много у~юреllа! п
да

се

прелпватъ

110 HOCaT<l,

безъ

гава ПО.lеГИЧI\<l

да обмпсли това що дума; но той се б'Бше ве-

П<1I\Ъ

К<lза:

си

II l\aTO

ИЗВИНИ.1Ъ

l\Iис.l'Бше,

отиде

си

съ

1I

то-

сърдце.

Е.;ШС<lвета почаl\а

11

само

си умореlШ. Е.lIIсавето. ЛеГНII сн и УТР'Б ще

върш,ь о
Тя зн::tеше че братъ

тоИ. Азъ

ЕЛИС<lвето,

MH'~

се чувствувашь по-добр'в;

Т'Б и дваМ<lта lIIП-

стои у

докачs..,

Тодоръ 1т ПОl'.ШДИ
Т<Ш<l,

пакъ и Тодоръ не тр'вбваше да го-

нори тъй, нито панъ Вуйчо.

те

дири

съ сълзи.

СЛ'Бше за това що се б'Б случило.
Мж чно ми е, че

да

Охъ Тодоре,

-

стан,у,

ToraB<l

ПО странит't

Наюю ти е, ceCTpo~ IiY\ П1IТ<lше

-

говори.тш

още лъщ'Бх.У>,

clll\Oca

II II
1I.

и спусн,у,та по рuм1>н'lп't

отпде

дулапа па.ПОТО.

ДОГД'Бто да с.тЕзе,
въ СТ<lята ~IY п

Подп.штата

б'Ьше

взе отъ

зл'Ь

распо

че прпвикн.У.лъ да мърмори и Ишшчо ПО Н'БI\О- : I\жсана, и макаръ че и БО.'I'Бше Г.lаната тнър

га подражаваше брата си, а

оплакпание и I Д'Б СIIЛIO и IЫ'i.ц'Бт'Б iI треперях,ь, тя го зак,ьр

МЪ)lрение не б'БХ'h новп н1>ща аа Вуйчо й. До
сега

Елисавета

постоянни

да се

6'Ь

грижп и

показшt

на

ТЪРП'Бла, но

)1,у,ЧIЮТИИ

лицето

носението

бtIlIС

на

д'Бвоtiката.

На

Не могж да ТЪрПhУ, вече. си Д)'~lа-

ше тя на себе си, ДОГД'Б не си ОТПОЧfIlI,У,.
ва да имъ ПО1\ЮI{,у,

нието ми е

по

IIсчерпано.

н1>ной

ята

I

ЛИЧИ пс')-СИ.'!IIО.

: та
. сп

lI(Щll.'lата

тогава ОЧJIТ'I, II

лини blариини,

за отпочиваНJI(~

осв'tнъ

I\Ю\ТО

това ще

ра:н'леда )~обl)'l; :1<lI"У'lШСIНt
Iшеш\О:

Тодоре.

ти

С'.пм)(/((.

.

i

ЦiУ.В'I'hЪ'I'Ъ Iю:ш въ до:шпптп.

тогава по-

стоя н'БI\ОЛ1\О МИНУТИ замислена, и hati-пос.1'Ь си
изговори: Да, точно това ще CTOpIn'i.. Н1>ыа J~PYго таквозп lII'Бсто

'l'oii

СI! на:m на

('ЮIO jIШIЮТI!О.

паДНmХ,у, върху лелиното iI ПИСIlIO. Тя го взе I
отъ масата и повторно го прочете;

11

'1'1)'/,6-

начинъ че търпс-

Точно

пи IШlшателно и го оставп на сто.'lЪТЪ въ ста

)1)'. Два часа по-нъсно Тодоръ го на)I'ВРИ
ПОЧШi,ЛО! ТЮIЪ. Сама K'III~aBCTa не би )IOГ:1it JЩ го и:юб

деветнадесеть години Т'Бзи работп нс С,у; .1ССНИ
за търпенпе.

'

па

у .1е-

ЮIЪ i~ШIЪ да

(Л/с,,((,,?,

(l1JI?,

Е. JJII,I'.l"jЛJ.)

Ы.'НlдaTa П'IШJIца б'I,ше еДJIIIстuенпата п,ьт

.
шща

отъ първип

Кlассъ,

l,ОЯТО

не

СТР<lдаше

отъ ~lOрсl\а БО.l'Бсть. Въ това вреле НСПЧЮI нс

страшни м,ьченпя ДIOI,е и интерес: ния ПIшнпстъ - но п'Ьвицата си С'Бд1>ше спокоtiно
и ТЯ отвори врататй за да пусне вжтр'Б Иван- . на h:yBepTaTa, гд1>то прекарвп.ше по ц't.lII часо
чо. Сестро, какво ти e~ ЩО !IIОГЖ стори за да ; ве, обвита съ J~ебе.1Ъ шалъ, поради лошото вре
те услужж ~ и IЖ гледаше очудено. Тя придръп- . :ме, и за)ШС.1СIЮ Г.lсдаше съ тъ)шит'в си очи ВЪ
нж ма.1КОТО МШlче до HeЫi си и ГО ц'ЬЛУН,ь, но • безнонечното пространство. На напитюшна се
той почувствува гор1>щит'Б й сълзи по стра-: x<lpeca lIIладата дtвица съ израЗIIте~lНОТО .1IIце.
нит'Б си.
i 3нам'БНИТ<lта п1>ШЩ<l не можеше да не )Iy се
- Нанво ти е, ЕЛl!савето~ IЖ питаше той : хареса, тъП като тя б1>ше и аабtл1>Аште.lна
повторно.
I хубавица;
но тя му се харесва.lа II по това 3<l- Н'Б-'Ш нищо, моето братче, саllЮ че не ! щото Rъпр1>ки нетърпшюто ЛЮ.l1>шше на пара
разбер,ьтъ. Изведнъжъ се

-

ПОЧУIШ

на

вратата.; питвах;у,

1\10ЛИ ти си, Елисавето, бива ли да вл'Бзж ~

:ми е добр1>. Нажи на Тодоръ,
сла3ЮIЪ ДО,lУ, но ще си легнiYi..

че не щж да

i хода,

I на

тя б'Б спазида св'БЖIIЯ си, здравъ, ЦВ'БТЪ
:шцето. Че ТОЗII цв1>тъ не б1> JlСl\уственъ,

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ.

100
топа ОШIТШШ

:\ЮГНlhЪ

'"'
J~OU}yt
:ша!iУ\.lЪ.

111'.шщата

:, Н"IIПС
liЪ Т"131I
)' С",И
~,'

нно

Пl1Острапна

пра:шота,
~

С' '
=' ' 'на\JИЧ'не
не МС Г.1еДШlте
ощс ПО-ВС'!С :\IY се ХЩJсспа:lа, :защото у:\I Ь.1а да , \,.\!, го НlШ
'
•
• Да
"
,
.• съ
.. , T.H~
. '0\"\
"В"НИ'"
си пзu1'1Н> Т,lIШО:Щ :\епето на I,уверппа, за д.!
н O'IY1
' « " ЧС
, '10B1H~Ъ е ТВЪ1Ц .Б НlIчто,r;на
'"'
Р'ь СР'lпненпс
съ ПnИIЮJщта.
I'.аыю
03H(l1 нъ раоотата
Пе Щ)'[;'lИ ва :\!аТРОСIlТ';
IIМЪ". .\' т!{,'\\1Ь п
•п
l'
. .
.

;/,

•

.
..
паii-Вt~![(~ чс сЪ тающ:ш II'lшо О'lУi~В<lIше {МЗГ.1С,!<-

. . . Obl~.tI[.t.
.•..
Jl.t.!<l

.

'..

..
'l.IlЫТЪ

,. u 111''''
И'11lСПО:lУЧ
съчн!,,\
Il>
'
• J •шии М\ТЗIIf,а.1ШI
;
НСИIli1
п
ш!й-сладю!
ХЩJ:\ЮШШ?
КЮ\RО
знач,'hТЪ
'~?
Ч>
.

СНЪР!/Ilн!ше tL' '!CТI:ЪPTIIH дснь ОТ'}, !\<ШЪ I :\ю[!т'u НШI-:\Iе:юдични п'tс!ш,
СТИрИ ДНIl ОТЪ
U'!,X,'i, ТРЫ'Шl'.ЛI. И:ЩIIПS,;Ш U'!1XN, трстпта 'шст\, : IШI,Ъ t:l!e ТРЪГН,'hЛИ. а азъ още н.с tЫlЪ te ,рю
от'!> !fN,TH. На I,унертата ма.ШО [16-blа.1I\О започ- j)И.I<1 iЩ t.lушамъ не.1ичеетвенния h:онцер~ъ. 1013а
HS,X'l' .Ш tC нвннат'!. IU'I,ТIIIЩII отъ Ю1l0тата, 1,011- ' С :\lе.1Одраыа, щ)сдъ КОЯТО Вагнеръ О.тВди'Ве.
ТО б'];х,);. но ВрIШIlh:н,У•.1[I1 на :\IOрсто . .мСjl\ДУ тtЗII . Това е uе:н\Онечна х.аr~roНИR на :mYl\ofJe и пре
се IIа~ШfJашс

ШЩЮIЮ на.ПО

и една СТрОliна

п фантаСТII'ша

фигура,

съ ;~Ъ,lГO

шаПЮl пърху

.1IШИ,

които С,1, ту гигантски и страсТIШ,

["n- I .1ЫiTЪ И МЮlЫiТЪ съ

tl30('TO шрro.Н~Нllе

ту га
I{

П.1lI

дравата :\lУ !\оеа. Това о'!> шшннста, :шам'Бпитъ. i Сlmния.

ПIшшrстъ, I;OiiTO. I;;ШТО
ОТБ/У,ДЪ

OI,e<lIla.

[[ пtвrщата ut ПОI1<tнепъ:
'

J{ОЛh:О непрннтно с па парахода, започн".

.,впи фантазирате, ГОCUOih'lЩ(,!"
"Да, азъ

фантазираыъ.

,шо

съзнанш~то

е

Фаптазпн, но азъ чустнунамъ че ЧС.lОВ'!>чеСI\оТО

'ipТИСТ<l. да говори П<l. СЪШI>.ТI:ПЩИТ<l. сп, -не раз-

HCKYCTfJO

6ИРЮlЪ 1,<l.!\nO прнвлеl,<l.телю пtщо !Iюшрате въ
тtз[[ еднооор;ыни ВЪ.lНП~

ХУI(Оi:l;Нlщата природа; че нашето иt!\Уство ;щ
да 6,),де съвременно трtбна ;щ tИ LJ:зещ~ ш!ча-

Въ тазп ШlНута е;цrа НЪ.1на СП.шо се т.1<1-

.1ОТО отъ природпта. И:Шlш'tте УВ.lечеНllето ШI.

сна о
пръtн,,,\,

еднатп
по

tтрапп на

!\УВСI1Татп

п

парахода,

артиста,

по

пtиа

се

пево.1Л на-

прmш сдно 1;ВЪРХЬ нс граЦIIОЗНО ;Щlш;етше
р,у.Ц'ПТ]; [[ но:з1Jт]; сп :щ да се заДЪРffiП.

съ

е дребнпво, Нll'IТОjЮЮ въ tраВlIенис съ

Вни ще чуете тГ'вссньта

СИ пО-I,ЪСНО.

ИО не на

Шiепшl."

Съ това се разд't:шх,,,\,. Ногато п'tвицата се
оОърп.'h ТЯ С]Jtщна ['Q.lt~lIIT11 tИни ОЧIl ип !\а-

П'tВIщата ср поус~шхп;у", ЮtТО I,П:Щ: ..посеЙ- ПIIТпшша вппти пъ пеьYi., Той вtроятно 611 чу.1Ъ
донъ пр О()Н'lа Щ)Ш:~ШВIiI!'Г'],; пе 1'0 f!Itn1'TC. i дрштt II. затова тя :ЩСРЮlено ~IИнm. пощжй
.Ai\O (:е УТРI,Г'I<шате на парахо/\а :щщо tC пе :ше- ,I него.
I\[СТ(' еъ .ЧУ;!II[;ата? I{аНIIташша ;()'.\Iашс, 'IC нпстру- i
Парахода ЫlIнуваше КИ-lОыетръ t.l't,:('}, кп.1О
жшта нъ :Ja:laTa е IlрсвъеХО;\РIIЪ. }1'1ша су~ш't- ыетръ. Надъ вечерь в'втърn се уtИЛI, но спо
Iше 'IP ще lIШI'],РIIТС (i.IШ'О/ЩРllа ПУ():JIша, liOHTO РС;\Ъ душп't на наПIIТанинп нtмаше оппстность
до НРГJ(1; ще ШI!l ра:!Осре. Оп, УВai[,l'ШIС HblI'!> вас'!., отъ .10ЩО вреll!е. Хората ЗППочнжха да се tъ
1"l'ГO :ш't:ща отъ пърна ве.'ШЧlIпа, шпюii пе ()и опра тъ. ра:згоноритt стпвахж пО-iЮШП. По-ве-

се !УlШIII.1Ъ да Jю(i.ll!il\I! до lIианото".
"НиН се IЮ;(Ilгравате, драга IIШ другарI,е·;.
Артиста се поП[ют'Ьгн,):. н неправи но нс tIl
ше Р;У,l,ата отъ ~I'I,CTOTO ГХБТО U'Б сс хвnн,,,\:,лъ;
ДЪtlШТЬ ее l,.lатБХlh ПО,J,Ъ НО:З'UТБ му, а ~IИС.штt

ЧL'ТО отъ ШБТПIщит1> б'tх,,,\;. вече ЩНШIlh:Н'l:':Ш
на ыорето, ппо-лесно мота.х.У. дп посрiJщн,у,тъ
бурптп, която по ВЪ:ШОiI;НОСТН Щ'ВllIР да дойде
съ tlJвитt облnци. Отрпчанието на пtницата да
пtс се разнесе по ппрахода 11 ПСИЧI\И utx;'"

~ly се 06ЪрlшаХiУ" Г.1авпта ~IY се върт'!нпе. Но не;~оволнп, че тя тъй СI{,У,ПО te продпва. Ос
тоП ВР щ:наше :(а сс ПСh:аже П[Н~,J,Ъ :заС~ltното вtнъ товп не искахж да оетаюьтъ пО-;Т,О.lУ ОТЪ
.1ице на пtШЩ<lта, :заТОJ3а ПJЮ;~Ъ:ljI\И раЗГОВОР<l· :ЗНЮltнитпта артистна въ наСЛilffi,П,ението i~ отъ

';ВИII ЗПilйте .11l, ГОl:ПOiI\lще, че азъ СIШРЫ'i. са- природата, наи-вече женитt ноито Иl:!\<tх,'У>. IOl

IIЮ на ппеТррIентитt отъ Ерара, и БеХЩ<lilН<l?

ЧУЫiтъ

ВСИЧ!{а'Га буря :за да lIIОГЖТЪ да рас

Нал:пвамъ се, че I\(1ТО ПРIlСТИГН,'h ще tИ нам'tрIЖ назва.тъ, когпто стигнжтъ ип сушатп Шшва стр
,'Т,06ро пиано. Но виii, Госпmюще, посит; драго- ШШl ()уря еж преН<lра.1И, почти урагпнъ. 3ато

Ц'lПIIIJIП ~П инетруысптъ вс'tIЮI'а съ ееор сп, а вй ВСИЧI\И се р'tШИХ,n Д<l еtдЫiТЪ на I\yBepT<t
('tвъ още не еыlъъ ви чу.11, Г.1асътъ. Съчуству- та НО.ШОТО се Може по-дълго Bpe:\le.
ва:\IЪ пп че нс TptuBa Да се ХnЪр.1П ~псерп...
Пианпстn слtдъ разговорn за исНуtтвото и

НО ЩlII вес това да чуb'h ваШИi1 оmштеленъ природата вземаше РО.lята на Оtнърбенъ. Той
Г.1асъ въ т~;ш пространна празнота.... МОЛIЖ стоеше на страна, Il съ ПОДСIlIИfJюt отговаряше

пп сс, испtпте само: .,Ц,'hВТImтъ роан въ ДО.1И- ип въпроситt, НОИТО му се заД<lвахж; тън,у,ни
ната". Ааъ СЫIЪ нарочно СЪЧIШИЛЪ ТG3И музи- наше СИ, нато Че б'tше вдъ.lбоченъ въ съчинена :за ваеъ, а не CblI'}, чу.1Ъ да 1т п'tете.

П'ВП.I,щаТ<l пО!\.lа:-п Г.ШВ<lта си отрицателно.
" Впfl

нието на и'Imоя сладн('t мелодия.

Тихото нас.lаждение на п'tвицата се пренра-

не ыи РПЗОllра.те. Азъ нс се ЧУСТВ'\'ВЮIЪ ти Тя се ПnпсъеДИПII иЪ'IЪ

'
J ' .
l'
ДОПО.1IЮ
ГО.ТВ;'I!а :ЗП ДN пtьn. пъ това пеЛJlчествебенно се радваше
н'" н"
иг -.
(,

(

n

~

ооществото II осо'"
..h
Н

I/IIT ь

На

Дьцата.

о

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
lIIагнитъ 3<1
h'OfOTO пеВО.1НО се
обръщаше, I{,ШТО прави CTp't.laTa на КШIШ1С<1

10J

па парахода шraше заб13.ТВilште.1НЪ

ДУJ\шше:

"Иди че ра;ЗUСрlI il'l'llJlгl;. о<:оuешIO ар

ОЧIlТ't на д13вопюпа,

ТИСТlшт't.

,.

h'ыllъ

къJ'llъ полоса. Този lI!аГНIIТЪ б13 отъ ещшт13,
ИllIаше 1. 82 метра височина и носяше ТЫШИ
дрехи. Той често си ~['Бн13ше lII'BCTOTO; ту СТО-

с.тВдъ ЧСТlЗъ!п[, 01"1. ч.н:ъ ГО.т!нтта :за:I,l б'Ь
ше U.тБсн,n.1а от'!> .1а~IБIIт't и ОТ!Jail,('lшнта ШIЪ
нъ Of.1PДil.1aTa и uoraTaTa поа:Iaта. JhСIIllгl; у
/ЮUIIО се располагах;ь. по ЖЛiIп1; l{aIl.шета 11 (''1'0-

еше въ Шtи-горната СТ<1Л НЮJеденъ lIадъ I\<1РТJIГБ

.10111.' и. даа,е.

1>'1;;0,0

I1aIlУliЩХ,h

и чъртеiкит't,

станта ;за ПУIIIl'ШIе. се пJ)\I~ы'~!!I!IIх,у,'

:за ;~a чу

ту отъ

мостчето

се

вглеждашс

въ бучащит13 вълни, ту с13дtше Шl lIшсаТ<1 да
об13ДВ<1. На късо тоаи lIШГШlТЪ б'tше нппитаНIlна.

I,OIIТO

1II.'\;'llieT1;.

I\оНl(срта на lIЮРСТО.
П'ПВJщата наuърlI,е el' об.тПче въ Р,'ща п;шс-

bliT'!>

3И 1IIIIнута и дваl\щта. заб'Ь.l13жихж, че ставаше

Очит't на любовьта ст прозор.1ИUИ. Въ та-

та }ЮJ'.lН, небссен'!> цв'!;тъ. IIо;~оБIIО па lIЮРСI,а
сирсна та 1J.:ltзе ВЪ аа.шта. Б:IaГОДЩ)('JI]!С на

нtщо неочаквано, непредвидепо, н13що което не

рааlll'l;нснието ШI. дрехит13, I{OIщерта стан,);,

В.lа3tШlе въ Сl\I'lпката на l\IОРСКИТ13 пттешеСТВllЯ. тържественъ; тя се над13ваше ,«1. З;1I:'1IIе
Д'tвицата

ВIIД13,

офицери

бърже

растревотепа
нолно тр'Бпнж.
то

какъ
се

единъ

ПOIШЧII

отъ

по

пО-до.1НIIТ13

:мостчето,

два часа,
п13сень,

blOPCI{llТ't

а

нощьта

IJO.1Ш! сп
обшшаш!:'

съ ПОКРИВf\а саllШЛ корабь. Въ за.1ата .1ЮIбитt
общестrю; IJСIIЧIШ С.1уша

опаст-

Хт,

не

СllI13яхж,

нито

да

се

lIIрЪ,J,Н;\;'ТЪ,

нито

да възджхнжтъ. Пиа.ното по,J,ъ ПрЪСТИТ'Б на арти

се изм'tнили, но юшитанипа сл13зе отъ

ста издаваше УДИВИТе.1но C,la~blJ :lIе.lО,J,JШ.

го
очакваше още пО-г.о.l13llЮ тържество. Тя ще пс
п13е п13сеньта за f\ОЯТО дО сеГ<1 с отказна.Ш.
Той съ ВЪСХJIщение I'r оБРЪЩ<lше ШШlllaШlето па
отд13ЛНIIТ'В хубави части на ~Jузш,а.ШОТО СЪЧШН'

щастиеJ" попита тя на бърже, но толкози тихо,
щото Н!IКОIi другъ не чу ДУlllИТ13 й. Управителя

пие. "TYf\a гласът'!> тр'пбва да сс И:ЩIIПIС II да
паРЮliава б.1ЮJiеЮIa ШlД'ЬiJ,;~а, (\011'1'0 ЩJOIП!!\Ва

на lюраба сп св'tсп
това? .,питаше той.

посл'I, при ДIШШIЛ

"Никои.

Но

каза още н13колко думи

в13iТЩИТ13: "Нои

азъ ВИЖДtl.МЪ,

вп

като свърши

каза

чуствувамъ,

ВСИЧf\И

го

че

вата ц'JJЛУВIШ.

ва да сс ПРОЯIJII ТОIIЛIlШl

J\I,l,if\еСТl3енпото .1I1це нn. капитанинn. СВ'ЬТIIЖ.

"Да!

n13i1Te;

пос.тБ: "Ц,\;UТIif,ТЪ

за дане заб13л13жжтъ

пжтницп-

П13вицата се УС.llIИХЮь.. Ней, неочаквано
откри ве.1иr.:а тайна.

Тя

сърдечно,

1'11

;за ноето

]]'J;<:l'III, 11 I1aii-

;~О.ШlJата."

I\OlIIlIО-

го
се

обичаше,
считаше,

розн въ до.1ината," но презъ Yl\IЪТЪ

iI

страшни нарТIIНН. Нато че чуваше ВОДНIlГП СТРУII

любеше

които за.1l1вахж ДО.1у червеншп't П.1аllIЪЦИ." ЦтВ

вече,

не-

Ti-zhТЪ

розн въ ДО.lJпшта,

богъ, че стои

на артистка
при

il,eHa.

събраното

.1ИЦС

множество.
:започн,);

тн.

че ще

TlmT'!>

се

из.113Й си:rепъ дъждъ. Струва ~IИ се, че не би
било ;З.lt ;шо съ вреJ'IIе отиде:мъ въ ГO.1tllIaTa
:ЩЛ<1, и кыllъ музиката на бурята присъеДIIНИlllЪ

-"

f\ОПТО въ та;ш минута

съ

ро:зи

ето,

съ

дрехи, ш!со!\о

всепог.1ЪЩaJОЩИГП
въ до;шната,"

-

че

ШIДIl че

се ЧIIНП ПО.IУ

11

кра!} опастностьта

и ПрИПЪр:lеНII

се бори
f\аЩJa,

JIlшуваХ:;l,

се

11

новенъ,

се присъедини

п'J;СНII

.. Ц,У,ВТIihТЪ

.10ntKa,

скитнически животъ.

П()-t.la;ЩII

отъ тtЗII. l\Iлпдn.та д13во!il,а: П'l;~ШС,

способна и н13що невъ:3.lIIOЖНО въ пеинил неоста-

"Напитанпна,

роан въ

TI)'l;(J-

H'M~T(·)PГЪ.

Нтшога морето пе с С.lуша.lO

часть

на парахода ПllIа пон,аръ."

ново

I!

зптора нс:можешс да не б,у,;~с ;~OBO.1eI1Ъ отъ ПСIJh.

И да б,УiДЖТЪ спокойни. Въ долната

ТЛ ОТЪ

Па това 1I1'II(~TO ВЪ Г:lаС·[,Т'I.

П'l;шщатn. п'.tсшс П'ЬССIIЬ C.TJ;;~'!>

п13йте!

Дn. п13i-zh ли?

Tt,

него

ВПСOIю) въ шо] (мсшо п ,'IСГIЮ) б:I;]',!,СIlt:ТВОТО lIа 11'1.1)-

ВЪ JгБщо."!

за да ПО.lllOгнете

но

сърдцсто, друго м'Ьсто ознаЧaJJ:lllIР TfY<l'<l, 11 наН
ПJНlХО;~Ъ от'!> (]1Il' (T]:ЪP;~O IJ

1I1IIа п13що, ПрШIЪрМОрП тн. J\Iогж ли да ПОlllОГII,У>

"Да,

хва.1лхт,

C.TB,J,'!>

Н<1 дицата, f\ОИТО lпi забикаляхж и тръгнж безъ
Щl бърза по кувертата. При главпата :мачта тя
ср13щнж капитанина.
., Haf\BO е стаПS•.10 ~ Вии очаквате ли не-

l\ItCTOTO

СИ. Д'БВОНК<1та

старата

осв'tтллвах,у.. веселото

но не знаеше нанва е. Небето и :морето

не б'Пх,у..

наЙ-.lIШЛf\О

п13i-zhХт

говор'tше, fШКЪ капптаНlIна неТя вид13 всично това 11 сърдце-

затупа по-бърже. Предчувствуваше

1'1

пость,

ството

IШКЪ

по

обще

очернено

заПОВ'l;дuа

стпхип,
ето,

II

"Ц,ьН-

П.1ЮIъка

че

сн щюпраВi1 ПЖТI. Il I,ыlъъ I,;]ЮТJIтt, JI избухва
11 па кувертата. обхваща П.lатна. l\Н1ЧТII, 1I ВСН
ЧIЮ щО е на п,у,тл :IIУ . .,Въ ДО.lIшата Ц,ьBTЫiTЪ

и нашата. Накво lIIислите, ВНП, уважае~шfi КОЛ.1е-

рози. ,. съ ОЧПЯШIС

се Ilстръгваше

отъ

ГР,у,ДJIтt

ге, :за набърже уредения концертъ'J Вии и:зсвп-

'

ptTC: "Фантп:зията на РубинщпПн;]," а азъ ще
исп13ьn.: "ЦтBTHЫiTЪ ро:зи въ до.1Jшатn."
"Вий самата сте пре.1естна фантазия, каза

, ГрИil\ll за повtреНII.тt He~IY души. MaTpocIITt

ПII<1ниста, като 11 се ПОК.10НJ!. А въ себе си сп

на дtво!iката. Ето че кораба :З.'lТJhпа и Г,У,СТЪ,1,ЮIЪ

се вдпгп надъ него. Но тоН, неСрПВIIяеlllпli, сс
прпбпратъ всIIЧКIl'Г'Б п'hтшщп и ОТП.1УВПТЪ отъ

кораба. Сюю таи не С.l'tзuа отъ ;1I0стчето. гд't-

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ.

lИ2

то с заоБИКО.1енъ отъ П.1амъци и вода; той не
IIСIШ да остави кораба си и пот,У>на въ ВЪ.1НИ

"Ц8,BTЫiTЪ рози вь ДО;lината ....

Tt... "

Вратата на
ТЮIИIШ

З<l.l<lТН се

отворихж и

n.тЬзс съ засм'lшо

липе.

но добъръ гласъ п се поддържа
До

KilTO

би.1а

Hil

чрезъ пtние.

гости У Г-жа. КЛИВЛ<lНДЪ,

рас

пратени би.1И извtстия отъ бtлата КЖЩil на по

"

капи

П1:ШИЦ<lта го

БОГ<lтитt то XOp<l въ обществото, че Госпожица
ВИЛЛ<lРДЪ ще Дilде три концерта въ отдtлението

поглеiI\Да и бсзчустпешш пада lШ земята. "Това

на сенретарь

с II!'./.;СТОТО на първата ц1шупна, азъ си мислtхъ

та на Предсtдателя, за които трtбвало предвари
телно да ПЛ<lТЫiТЪ десеть доллари (петдесеть ле

ЧС този П<lсашъ ще бjYtДС много силенъ З<l нер

nигЬ й,"

H<l

наза пианиста

ОI,Р2ЫI,ающитt

ВЪ СДIШЪ мигъ напитанина
дtвоfiЮlта

и

като

"Опасностьта

1т.

~IIIНЖ,

.
H<lcHopo

се

ВДИГЮllе

озова

го.

при

пришеПН<l

блаГОД<lрсние

на

й:

вашето

с.1tдъ пристиганието

свадб<lта

си. Пианиста

iI,ешl.. Р<lзбира

имъ отпраз

особенно

ляваше горюш IШПИТaIIИНЪ, че си

н:апрiЩИОЗН<l

се, че КОМПОЗИТОР<l

1\ОЯТО не ЩЕше вече Д<l пtе п'вснит1; му. Иску

)Iy

бtше много

По I,аШIТ<lнина
защото

силно

н'lша

З<l HeЫi.

юl.кво д<l

е наПЪ.1НО щаСТЛIIВЪ.

съжелява,

Не отдавна слtдъ

тръгнуванието си отъ Ню- Иоркъ; той чу, че пре
лестната

на жена

ва). За нtколно

дни сл'вдъ ИСПР<lщанинто
на
извtстията, каруци съ госпожи отъ висшето обще
ство ДОХОЖД<l.1И

до Предсtдателсното

за да си кушжтъ

б!!лети.

На

живtлищс

концертитt

голt

)Iy iI,eHa

учяла пtсни за преспивание

д'lща.

п РСПС.Ы.

Презъ

първото

администрувание

сtдатель Кливландъ,
ка една госпожица,

IШ Пред

жена му Iша.lа Зil ГОСТIIН
нейна

СЪКЛ<lсснищt,

I\ОЯТО

се бида запознала, когато БИЛ<l ученичка съ единъ
Ню- ИОрКСКИ пастирь, съ когото си и ПlIсва:ш.
Като се наУЧИЛ<l Госпожицата, че СсьЩIШ пас
ТИрL билъ въ Вашинктонъ, праТИ.lа му ПOlшпа
д<l дойде да ыi посtти въ Бt.1аТ<l кжща. Той
дошелъ на слtдушщаТ<l
говарялъ

СУТРИНLt, 1I

се раЗ7

I\<lTO

съ госпожицата, Г-жа. К1ив.1tlндъ в.твз

.1а въ СПlЛТil

10pi)((J{(( АРНЩ!Г)О(J(l.

ВИ.l

лардъ.

съже

T<lKaBa

взt.1Ъ

шшше много причини за да се СЪрДИ на п1ШIЩ<lта,
ството

подъ закрилата

мо слушателство поздравлявало ГОСПОЖIЩil

гepoticTBO"
нувах,у,

Лшюнъ,

И си подiJ.Л<l

р,У>ката

на

пастира,

I\ilTO I\<lза.1а:
"HtMa нужда да ви препоржчватъ Господине.

Азъ СЫIЪ ЗiШ03Нilта съ васъ чрезъ ппс~raта ВII,

п ып е прпятно да се срtщн.d'>. лично". Подиръ

jl\CllilTIt 11:1 Пlюд(~'J;;~ltТС"Ш.
Г-i1,а. Н:швлан;I.Ъ с :\11101'0 добра
IOlтol,

с!! стар!! сЪ!,.lассшщп

I,blI'!>

всич

отъ Велсната

НО.lе

Гlш; 110 тл е П(Н:С'Ю отъ добра
г!;хъ.

IЮИТО

С-У,

П'lшо:IКО минути приятенъ разговоръ, ГОСТИНИНil

ПРНIIУ/(СШI

1\ы\[ъ тtЗII отъ

JЩ

си

ИСН<lрватъ

Х.ltба.
МIШ,У~.lата есснь на И:ЗЛOiI,ението въ Ваllll1lШ
ТО нъ

на

., Що

чиста

XpaH<l ?",

еДIШ неПiш съ

K-1<lССIшца дърша:Iil ле1\ЦIШ по готвение. Тя би
ла

ГОСТIIНIШ

прсзъ

всичкото

вреl\[е

H<l

ИЗj1Оже

станsYiЛЪ да си ОТИВ<l.

"Ахъ, вий не трtбва да

СII отидете, догдt не заRуснемъ", Rазала Г-iI\а h.1ИВ

.1ЮIДЪ. Той стоялъ И си отишелъ отъ Бt.1аТ<l
1'.У~Щ<l, въсхитенъ отъ добрината и

B<lTa

жеН<l

въ

T<lI\Ta

на пър

Държавата.

3абtлtЖКil. r-ifta. КЛИВЛ<lНДЪ би ПОС.1VЖIl

Л<l кюо добъръ примtръ на женптt у Iiасъ,

IЮИТО остигатъ, Поради мжжетt сп, на почетпп

1'1le .Н ousc]101й.

MtcTa.

нието, въ Вудлс, лtтната I\,У>ща IШ Предс1Щ<lте
.1Я. T'bxH<lTa К<lруца BCtK<l зарань hh донаСЯ.la на
Д.1ЪiI'НОСТЬТil
ето

I1il

iI

И

IJYi

И:З.10iкен!!ето.

отвеiI'Д<l.lа
въ

при ;щтварян!!

еДlIlшдесятъ

часа

П.lаДIГll.

Госпожа

h.lllВ.11ШДЪ

БИЛ<l

:ВЕТХОВЕНЪ.

пред!!

редовна С.1УШ<l

.. Бетховенъ се оттtг.1ИЛЪ въ Баденъ, гдtто

сп ЖlIвt:1Ъ уединено съ маЛRата пенсия която
телка и това прапяло К1<lССОIЗстt iI популярни.
едвамъ снабдаВLtла нуждитt му_ Самото му на
ВС'lша сутрпна ГОТВЩШIЩ<lта била уиитвана съ'
СЛПiI\дение било да се скита въ хубаваТil' горица
цпtтл отъ теП.1пвеIЩТil

на Бtлата К,У>Щ<l и ни

що не би.10 шюставено

отъ жената

дате.lЛ

1)1,

:ш Д<l СПШЮГНС

предпрпятиото

съклаССНlIцата

H<l

Предсt

си да успtс

СИ.

ГОСПОiКПЦil К<lтеРИНil Виллардъ, ВНУЧКilта

Hil

ilПОСТОЛК::lта на ПЪЗДЪ1УАшнието, Госпожнца Фран

сисъ ВИ.1.1ардъ, живt.1(l въ една СТШI съ Г-ilШ.
Н.1ПВЛilНДЪ въ Велската I\оллеГIЩ .Тя юш ОТ.1I1Ч-

IЮЛТО се намира.lа наблизо до града. Тамъ oca~
lIIотенпя геней СЪЧИНЯВ<lЛЪ превъзвишенитt си

симфонии, IШТО оставллъ душата си .да ГОВО и
.р
съ хар-

съ ilнгелитt и да се ВЪЗДига до небес'"«
t
МOIшчнит'

си Звунове.

Но внезапно му дошло едно писмо, което

го принудило да с.1tзс долу
го очаквали нови СRърби.

Hil земята

'

гдtто

СЕ~IЕСшо UГЮIЩЕ.
Единъ неговъ братенецъ.

;и IЮГОТО се гри-

жалъ и къмъ когото се ПрИВЪрЗ<lЛЪ
рото,

което

самъ

му

впл1шъ въ нtщо
неговото

стрУВ<l.;JЪ,

неприятно,

ТРЪГНJhЛЪ,

}{OГ<lTO свърши.Ш,

поради добПИС<lЛЪ

въ Виена,

че

тв единъ

.1IlBOTO

се

впеЧ<lтление,

мmш

II отъ ново вз'вли инструментитt СИ. Тiз почн ..,лп,

се

спрелъ

въ р,У.ц'Бт'В

и

а З<l Д<l не харчи П<lРИТ'Б

вечерь тои

H<l ~ШИIШ СИ. То

но тозь п.У.ть ОЧlIт1> ИМЪ били Е.1ЮКНИ И

предъ

една

Прияте.1И мои. IШЗ:lJIЪ
:шочестъ.
I

гд1по

Д<l

УДОВО.lствието, наето усtЩ<lте,

СЪмъ

участвувамъ

въ

:защото и азъ

оБИЧ<lМЪ

позво-

свtт.1И.

Бетховенъ. азъ

немог..,

истощенит1> му

му

Д<l се преД<lД.l,ТЪ Щ<lСТ

което ПОЧУВСТВУВ<l.lII

Г<lBa П<lКЪ се изглеЖД<lЛИ, IШТО да се СЪВ'БТВ<lТЪ,

Д<l го

ималъ още н1>нолно километри пжть до Виена.
сили не

ТБ си ПfНПIIСIШ.'lИ РЖЦ'В-

K<lTO

избави.

би могло

бtдна н,У.щица и попросилъ гостоприемство. Тои

НО

други,

чето се хвърлило

си, часть отъ пжтя измин;ьлъ п1>шномъ.
ЕДН<l

H<l

11 C<lMO

прис.У.тствие

Бетховенъ

му

10:!

НО

ВИИ

МУЗИН<lТ<l;

тр1>БВ<l да

ШIВМИ Д<l продъл-

сте З<lбt.ltаШЛIJ, че

жава

CЪ~lЪ глухъ до

п,У.тя СИ

неш

В е чер ь. ПриБР<lЛII

TO.l-

нозн, щото не MOГ,,-h

го. Тои вечерялъ на

;~a чувамъ никакъвъ

едно съ хазяитt

и

г.шсъ. ПОЗВО.ltте ~Ш

посл1> се отт1>глилъ

да прочетж Т<lЗИ му-

въ К8,т<l при огъня.

:ЗЮ,<l,

гдtто сtд1>лъ б<lща -

ЧИНl1ва таквизи жи-

та.

вп впеЧ<lТ.1еюш.

}{QгaTo р<lЗДИГ-

HOI1TO

ви при-

Н.У.ЛИ трапезата,

X<l-

Тои вз'Б.1Ъ тетрад-

.ЗI1ИН<lОТВОРИЛЪ

ед-

I><lTa очит1>:l1усепри-

но

BtXTO

три~ш та

откачи

ПИ<lНО

му

ли

И

ЦЪ.1НILlИ

синове

СЪ

СЪ.1ЗII

,J;НШ<lнпето )!у се за-

инстру-

ТРУ,J;юпотогазипоч-

меНТИТБ си отъ сТ'В-

Н.У..ТЬ да П.1аче и пс-

ната. Маината и дъ-

пусп;у,:lЪ

щеРI1Т<l се

та. Защото това що

заНИМ<l-

вали съ КЖЩНИI1 хез-

СВЩНI.11!

метъ.

това

Б<lщата далъ, нота т <l

И

.11:1)11' 1I11111/() 111l

ПОЧН.У.ЛП заедно; съ
тази врожденна способность за музпн1>мцит1>
ватъ.

С

<lM о·

се,

., ..1.1Ы, 11/,1'/1

IJ(;I10fJШ/l(l CII.II!f;Ollllfl. "
Ц'!;:lата
фа l\[ И.Ш П
се събрали око.lО
него,

прит1>жа-

Види

се.1шшт'Б,

що ГJl ВЪСХИ-

тнва:lO, би:ю;

чеТИРМ<lТ<l

ШlТ<l, к О Я Т О

теТРiЩlШ-

lШТО му пока-

ава.'1II

че

съ

;ШШЮllС

ОЧУДIЗанпе-то

и

.110-

това наето свирили
живо ги интересу-

бопитството си. За
H1>I>O.lKO МПНУТlШОН-

В<lЛО, защото

By.1ClIВНIIТ1>

изглеждали

т1> се
ВД<lде-

TOB<l само можалъ да раабере
аащото не можалъ да

чуе, ни еДН<l

Бетховенъ.
нота;

но

по точнитt движения на СВИР<lчит1J, по съживлението

H<l

ЛИЦ<lТ<l

НIШ

ьЕТ Х ОН ЕНЪ.

НИ И т1mо и ДУШ<l.
Двtт'Б жени Н<lПУСНЖЛИ работата СI1 за да слушатъ; по наивнитt имъ лица се ПЗР<lжана,lO
приятно удоволствие; и лесно се разБИр<lс1О. ЧР
сърДЦ<lта имъ трептt:1И отъ съчувстви('.

ИМЪ се ВИЖД<lЛО. че т1> ЖIlВО

ЧУВСТВУВ<lТЪ TOB<l ЩО свирштъ. Тои си мис.l1>лъ
3<l превъсходството IШ Т'ВЗИ XOp<l надъ ИТ<l.lИI1Нснит1> СВИр<lЧИ. КОПТО С;Ь еа?tю добрп МУЗИl\llЛНИ
М<lШИНII.

:I!Y

ХЪ.lца-

пречп.'IИ

да

говори. TOГ<lBa тои
ЮIЪ каза.1Ъ: »Азъ СЪ:lIЪ Бетховенъ. '"
'1'1> сне.1И шашшт'Б сп II му се ПОКЛОНlIЛИ
мълчеливо, а Бетховенъ ШIЪ пода.:lЪ ржц1>т1> си;
сеЛЯНIIТВ ги СТIIСЮ1ЛИ, ц1>.lУВ<l.lИ, 11 го Г.lеда.:1И

въ .1ицето аа Д<l BIIДhКTЪ чъртит1> му п да на
м1JРI,у~тъ отпечатънъ

Изведнъжъ
пианото,

да:lЪ

отъ геюш

той СТ<lН;У,ЛЪ

знакъ

H<l

:llY·
II C-ВДН,'i,.lЪ до

тримаТ<l младежи ;щ сИ

зематъ изново IlHcTppleHTIlТt, II с<п!ъ ШIЪ И3
свирил, обраЗЦОВ<lта сп пиеса. Тв ОСТ<lЮ~>';lИ
С:lшенп, НШЮГ<l не е Ш:<l.10 пб-с.шдка :lIУЗlша,
нито Ш1- доБР'Е IIзсвиреН<l.
l{OГ<lTO СIЗЪРШIL1Ъ

СЮIЕОНО ОГНИЩЕ

:ш613.11JfhВЮIе въ д'fJтето, е постоянното
1lис. Доста е да наблодаВЮIе д'lщата,
оставени на ПЪ.1Шt свобода,

1'13

не се спиратъ:

()I/IIЖС-' Т'Б

l-;ОЛНО

C.l, . нн

нп!i ще шцш!ъ че

пърното ПРОЯВ.lение на живота, та :ш

c I ,да
" "се' ' 'оовива
'
трьова
въ

пе.lени,

тона

по тоаи НilЧ!ШЪ то добива по-пени, по-utр

JJ

ПОШIТШI аа Т'Бхъ. Д1:;тето ее научва да ор

01'1, Ш13'БСТlШ части Il'!НЦО цi;
01'1, H1H'O.1h:O ц'U.1И - една ве.1II

гаШПЩJa (състаuн)

приш.;атъ, СШlчатъ, IIГрШПlТЪ

разни игри и прч. ДВIIжението, с.li;довате:шо,

105

.10,

е

И.1И пыIъъ

чина. Въ то:ш с.lучаii д'lпето пост'у,ТШ тана, що

не

, ,'1.руго

нито т'Б.10ТО

новенно. Фребедь, J\aTO се ПО.13ува отъ това
естественно ПРОНВ.lение въ д1>тето, IICh:a ;(а упра-

:

01'1, наU.1IOдеШIе IIllСТlШI\ТIIт'l; па д1пето
:заUi;.тБiIШiше п{нIaтаты;ъ,' че то обllча да ПJШ
етопва (да се ГРИiIШ). Това обстонте.1СТlЮ е

j!Y

твърд1>

впаiНО

чрезъ l\ЩЛlШ гюrнаСПIчеСЮI IIГjШ, IЮIIТО да се устро-

хВтето.

01'1, та;ш

lЖтъ

UЪСПО.Л~УВЮIС

НИТ13

така,

щото

ыуску.1II

да ;\ОЮtратъ

СИ.1<t,

като по-важни.

а особенно

Ве1н-;а

щото Д<l ДIштуватъ

на

т't:ш

:за

11

нравствепното

да

раmmтпе

На

НШ'.10шюеlЪ тр1>бва да се

j!Y
го

наВII!,неjIЪ.

MOfl,e

I,О.llЮТО

: ш'J-р:шо, да се Гl)lli!,1I за I-;ШШОТU II ;щ е бfl.lО,
. та по то:щ начинъ да jЮiJ\(~~IЪ да го ЩШУЧIШЪ
ВШI-;да СЪ пi>сни, I-;ОИТО Фре6е.1Ь ПОСОЧЕа ЕЪ юш- , ,'\а 1!СПЪ.lннва нъ о,у,Д,'ыце СВОIIГ!; Д.1ЪfЮЮСТII
Г<lTa "Бесi>ди за ыаИi:ШТ't". Пtснит1> С.1УЖS, тъ . въ обществото. 3а да се постигне това, Фре6е.1Ь
ОТЪ една страна да даВ<lТЪ на д1>тето ПОЮIТIIЯ . препорs,ча Д<l се опред1>.lI1 3<l вевко д'lпе по
за предм13ТИТ'Б, а отъ друга д<l раЗВ!Ilil>.ТЪ е;ща .1еха ВЪ градината ПрIl
:щбаваЧШЩIlтt,
СЛУХ<l му. Вс13ка игра, по CIICTejIilTa на Фре6е- колто .lexa д1пето eajIO тр'tбва да разраБОТII.
ля, е СТЪЮIеН<l така, Щ;JТО да упражни и ЧУВ- , насаДII съ цв13тя, ПО.1IIШl. чист:! П пр. ПОС.lt то
стпатй IШ Д'kгето, поито, 6езъ С;f,,,ш1>нпе, шraтъ i тр1>6ва ,l,a се ГрIliIШ ;за чистотата II реда на IIГ
доста 1'0.1'131\[0 значен йе въ първото
въсптюше.
рачюпt си. юtI-;то въобще II 3<1 ВСИЧIЮ, що jIY
Обаче Tp't6U<l да се гледа въ С;ЕЩОТО
вреl\[е, е Дtцено. Освiшъ това ncth:o д13те тр1>6В<1 да
чувстваТ<t да пе
доБИl:ЖТЪ Taf\aBa
R.lекуща; израБОТЕа ~I<l.lKII, ~ra]-\щ)ъ Il простп p;ЬKOд1>.lНI!
рs,ц'tТ'Б,

на дiпето,

въ ДВНII-;енпе UСIIЧ-

е/Цю И.lll

отпошешrе.

I

нито духътъ на д13тето, Юll-;ТО що ЩШШihТЪ оБИI-;-

ЖШI методически ВСИ'lюrт1> 'оенове на т1>.1ОТО

U'!>

то ;(а направи и;ш'l;(тнн T-;ШIбиннцин

на

IIгра се съпро-

волята.

а напро-

ПРОI!.1IJедеНIIЯ,

ТИВЪ да се научжтъ да се подчинншtТъ на II3ИС]-\ванията

на

Tt.la.

То!!

,'\:ша

д13тето наи първо I-;Ъ.1UОТО

въ

Р/I\Ц'ЕТ'Б

(ТOIшата);

бель счита за наи

1(061blTa

I1грачна,

естественъ

развшm,

Il

наЧИIIЪ

душевни

спосоБНОСТII.

него

Втората

п6-нататыъъ Фребе,lЬ :заб't.li>а;ва,

{-;ара д'1;'[ето

;щ

се

.1аНШI;ша

на

по

ВСIIЧI\ИТ'!;

H<li!-:3ГО!(lIi1

и

['у6а.

че IШСТШШ-

("1,

шt тази природна поТ}ув6а и строп тш;нна }]'I:;ща,

н:'tдали

би l\IОГЛО Д<l направи,

му се З<1поп'Вдваше.

<lh:O

нарочно

ственит1;

МУ произведения;
ХУДОЖНИНЪ.

fI{!1I/Бе

иаобр13тателенъ;

или

то е, тъй да се каже,

споредъ

силит1> СII.

ПОрЖЧ<l

Фребель,

Освънъ играчнит13

се

1'0.11\0:31,

еЪ:З,('ШIlН,

п

i\ail,C

~\IЮ то пе

отъ

UiliIша

е

ОТ.11IЧiша
поТ}уuбата

равни

пеjIУ,

II

чо
да

та:зп

:за чон1>l-;а. не е зеjIена

подъ UНШIание въ д1>тпнството

~IY.

нъ ce~IeilcTBoTO

да НЮI1>рп равнп

;1,'1;тето

на себе по въ:зрасть,

ПО-l\Iа:шо

lIa{HIНOГO

I-\O('TO

Щ)УГ J1 ГБ

въ общесТfЮ

потр1;Gа,

КО.НОТО соб-

то д13Иствите.1НО

по-вече

другаРIIТ'Б,

еЪПjЮВOfI,;(а II!'jНIгl; въ ,'('UТСIштi,

Обаче това,

B'Jm<l 01'1,

и гради 1{;f,ЩИ'IЮI. Пj):НШ

тето толкова го.l1>мо УДОВО.lствие,

И

на r;.IaJ'OTI10pllTP.1II0eТl,.

гра;\IIIIII.

прозорци и пр. НИЩО не прави на ;1.ъ-

явява като

ПЛI за

ЩЮt;ТII Ш!II'l;ВII, тш-;у щmIЪ :3aXHaIН: да U:IЪ
юtl\ТО С!lш!'I;н,у,ХjI(' m'Н'Оj)'П, п'п

'faK<l

бира дървени к,у,счета

C(~~.ttikTROTO

u.le. Ето :защо.
' IIIleTO трtбва ,'(а

и му дава ра.зличенъ

Кl<lденци,

си,

проп:зведеНIIЯ

СР Тру,'(И ;щ гl;;щ.
!тито (){)II'!it. то
.lю60вьта
jIY (' ]](що,:таТЪЧIIО ра:,ШПТ<l II не (' )1'1, СII:Ш
i\a lIiЩI:не (:I'OII:1l\!:I.
i
П1;ШJ(~ТО е T<lli<l еs,що (~iЩО от'!> I10Тj)'I;UIIT'I;
: :за ,Т!П(')i;,та )(YllIa. Д'I;т('то :щхваЩа ;щ ('н II'I;('

напр. д1>тето зе?,I<t п'tвидъ rmC)'Ba пп
него съ пръсть, И:IИ пръчица разни фИI'ури, ('ъсъкъ

f\bll'I,

го П[Jl!учватъ

('III))I){'1/III'.'

Оставено па волн, то нееъ:знате.1НО удов.:IеторнIШИТО

та сп

Фре-

lЮПТО

уси:rла

игра е, пграта съ ва.1НЮl (ЦIIЛIНдъра)
та

Р,);JЮД'ЕЛШ

pla. Прп игрит't Фребе.1Ь захваща jIУ,:J;i1ватъ ПЪ:ПIQiI\lIOСТЬ ,'\а ПрОНВИ Прllпързапость

съ ТВЪРДИГБ

l\IY

бп.lО частно :за себе

ДШIaШН!IТt ·Ш. 'Г'l;зп

HelllOiI,e
~Пlс.::ш.

И НЮIСТlIна

стр13jI.lеШIЯ,

ния н пр. :защото родпте.1IlТ't, Юll,ТО

11

fI'C.lil-

браТШIТа

III(ЮjН'Цт.' И.1И сестрпт1; му, rшто по-стари ОТЪ него по lг1;[-;О.l
що

пре-

1-\0

и УП,h.тванип,

нато

негови другари и не Мог,'\;'ТЪ да УДОВ:IеТВОрI:ЖТЪ та

юшъ да се пол.зуватъ дiэцата съ тiэхъ, та по
тоан начинъ се даП<t H<l д'втето ВЪЮIOiI,IIOеТ1>
да осжществи своит1> идеи въ каннито II да е
прои:шедепин. Този видъ :забавите..1НИ :заНШI,ШШI

:Шl\IУ естествеllна потр'Бба. ОСВ'ВН1, това,общест
венъ fl\ИНОТЪ, поср1>дъ равнн па себе, е необ
ХОДШIЪ :за дtтето, ;за да МУ даде значенпе IШТО
членъ въ оUщеСТ130ТО. Въ ;\1>ТСШtта градина, ШIен
но д13тето сп нюшра другарп еднаквп по го
дини. Въ топа общеетuо отъ Д'Бца, въ J\oeTo

тои дава

упражнпватъ похвата на д1>тето, подuуа,датъ
ГО Д<l РПЗГ.lедва, П3УЧ<lва и сравнява преД.\I1>ТIl-

i

.

ГОl!.IШП.

естественно

пе

.\101'21'. тъ

;щ б'h,J';f,ТЪ

а

1()(j
' Ц
1",11I"T'IH",
'.IO·.1·e
"Н 4 до 5) . - тя доставя па мnикит1J Haii- доброто
се Ч!lС.1И
Ю1ТО
еди l тИ n,
т
'-'
JlТ
1-\
'Юll"Ье Tll\'l lЦОТО ПО СДllНЪ съвыlIlн'нпоo естест- . и llnи-в1Jрното СПО~ШГ(lТелно срi'>ДСТВО, зn )(а.

то

1

<L

.,

ЦI1\Тil
. Отъ
~
<.:llOCOUHOCTII. Вс"нш <.:пециа.ша дарба, ВС'БКИ IIН- : CTpaHn, понежс по систеыата H~ Фреое:ш, тру
(IШlп\'а.1е11Ъ хар;ll'ТСръ. Т\'I,Ъ нампра С.1учаЙ да . да предшествува ученпето, въ сооственната смп
'сс l1i\;mlШ. 1[а lll\(ШСТUСIIо~тьта тукъ се обръща СЪ,1Ь на дуыатата, то дътскит1J градини УПрnrК
ГО.!'!"Ю IШШI;Ш!lС; да се !)БИЧ;lТЪ Д'Ецата e)~HO : НЯ13атъ похвnта на дътето, РnЭlз!шатъ uъ него
,'(pYl'O, ;(а tll IImraraT'!> С)ЩО 11n щ()то, - сто I охота нъмъ праI\тичеСIШ ра?ота, а БЪ ~;hЩОт.о
общото '1УВtтrю, оБЩllН :заI\О11Ъ ВЪ i('!ПСlшта. Hpe~Ie го подготвуватъ 11 аа по-правилю, ПО-СI~те

венъ па 'IIШЪ ;(а се ра3Шlln, тъ

J'

"

неГОВПТ'Б СИЛI п

'

ПСПЪЛНIЖтъ своето ВИСОКО призвани

.

,

е

r

.•

I

l'[щ'(!ша. ТУ!'Ъ сс Щ)СШlтtПJува ;за ра:ЗВIIтието: М:Iтпческо образувание.
на ГО1';(0<':1ъта и тщеtлаIШСТО. Ра:иг/;ната па у-

с:rУГllтi; ~ll'jlЩУ J('!щата, нато турп пр~гра;~а на

еГОll:нra,

Щ)ljУ'lва

СлЪдовате.1НО,

Фреое.1Ь

. llСlШ да образова дътето ПОСРЪД<,;Тl30:ЧЪ труда,
~ хойто С.1УЖИ не само за TOBn, щото да го щшу

1'11 на <.:аllI0ПОi"СРТВОI3ание.: чи Д<1 изнамира и произвсЛ\да, но и да пI юсв 'в
! ти неговия умъ, да облаготрови сърдцето 11 xapa!\~
сепъ обра:зецъ на J(l!СЦllП.1Iшата, но пе таюшit Teprt 1IIУ. Б.1агодаренпе на упрш"нешшта.
IЮИ
еУРОlЗn il!lСЦIШ.llша. l,aI{IШТО I3ШlS,ГП еР'Бщаlllе ВЪ • то (:е даватъ ВЪ дiзТСI\аТ<I градина и l,ОПТО чес
пршотитiз и УЧ!lcllшщта 11 IЮПТО е ТОЛЮ3Ъ 1'0- : то te м1JНЯВ<lТЪ, дътето придобшш .10ШЮСТЬ въ
.т!,:>ш неПРШП8.1I\а на Д'ВТСЕата натура, а дис-, раБОТИТ'Б (:и, точноеть II бистрота пъ I3Ъ:Зl'.lСДП
ЦlШ.1I1!Ia поеР'U,1,СТНОlllЪ работа. Дllсцип.lIIШПn,· тъ си и способпость ВЪ сраннение ; ЛЪ пего се

По то:ш наЧIlIIЪ 1('lпtI;nта Грrtдина дава преl,ра-

безъ работа, пе е ПС1'ППСI\il ДИСЦИП.1Iша; тя развива таЮl сжщо попптие :за хубавото, чув
lIЮiIiе сшю IЩ препятстпувn аа раЗВИТIIСТО на ~ ството а .. хармоншпа. Съ една p'l,'!!> ВСI1'!lшТ'I,
:З.10ТО, но Н'ЕlШ она:З11 СИ,l:l, l\QЯТО е потр1>бна,
:3<1 да ~Юjliе ;щ подбуди Д'Бтето да върши

. вродени

способности

доб-: ДО Т<Iюшit

ро. ИНСТIШСIinта ;IИСIIIШ.lII11а тръбпа да упраж-

степень,

на

Д'БТ8ТО

щото

БЖД;"'ще.

п()тр'ЬБШl :за да сс ПОСТIlГПС доИрото. Да

Вf1.1И само за това, защото не е

IIHT<.:THyBn

;щ ра:Н:IlТlIет()

на

~

3.101'0

ра:зшшатъ

,ДШliе да се

опред'вли неговото спеЦlf:1.tlно призвnние :3:1 пъ

ШI, да ра;шие у Д'Бцата ВtИЧЮП'В СII.Ш, щО С;I>,

tC

се

blOiIie

пре-

И нnистина,

ПЪ3МО)l,но, П възможность

да

се

IЮ.'rf\О та.laНТП с;ь
ШШ;10

заБЪХБЖЖТЪ

угас
случай

и

обрnбо

CTaB<I

изобщо

еюю тогава. li01'ilTO J~'I)TPTO ен ПРIlСВОIl добри прп- : ТlЖТЪ на BpellIe! Нолно шь.ти '1'1> С;Б довеih;l,n.11I

1\11'11,11.

О'l"I,

това

пава

ПСll(),

че ;1:1

)('!;тето е

!

1I0тр'!,()на таIiiша <:/)'1;;(;'[. 1'/('1;'1'0 ;щ .\ю;ri(! tlюбодНО ;щ ;('!;iil'THyHa. у~I'I;(' .'1II д'I,п'то J(a I1раш 113-

(,оръ Щ'iIЦУ тона

-

що тр'!;ива ;щ раБОТII и

от'!. що !(а еР !lIH"'llla:ma.

чоп'lша, даJhС до

зло,

-

Ю1КТО

съ сплп пе дисциплинирани понеrКС сж би
ли лишени отъ нужднит'Б сръдства за развитие!

Методата па Фребеля не е НIIЩО друго, освънъ

I

то нече :~aHa П1,.1НО: j!1I:юIt11lItс 1IОСjJnr)СII/(IO.щ 1IIjJ!JrJa.

праВtтВL'II1IO :ша'1СНIIС ва неговата ;('bliHoeтb. Въ
('('ж~i\ството а ощ(' пm:ечс въ У'IIl.1l!щет(), r;(ъто

ТР'ЕБНi1 да се признае, че lIlНOГ() дъца 0'1'раСТRУВitТЪ въ <':р'Ьд:'t, лишена отъ простотn II

.тl,тсто е ll{)Ш,OIJ,ШО о У'ШЛШЦПIIЯ столъ ВЪ про- ! ншшность, ТШШ ПрПС,),ЩН на д1>ТСI,ата възрасть
ДЪ.1jl;ешн' па В'БК();НЮ чаtоне. немоа,е да му te и по този пачпнъ привиннуватъ дn подрааш
;цщс въ:шоа\I[оt1Ъ ;(а ПРИ.lОjКП ВО.lпта <.:п на д1>-

.10

I! ПО тозн ваЧIlНЪ да

hh

с.тЕдовате:шо, )/IICC/fII/{()('/i/bll/(!, па I\ОЛТО ПОД.1i1гатъ ll'l,TcTO е протввоестественна ДПСЦIIП.шна,
IIСТИНСЮl

отъ

I

Hn

възрастшп'!;.

Много

ранно

пращание въ у'шлище прани щото Т'вх

нитъ ;знания Дi! бн,д,У>.тъ по-нече привидна отъ

Въ ~(1)T-

собственнитъ

ко общество, единъ малъхъ свi'>тъ, гдъто подъ

ПОС.1УШПОСТЬ.

~IiaTa rра;(lIпа ~:1Ж) ;фтето,

въ НС1IЧКО

• l\O.lf\OTO д1JЙствителни. Тр1>бва да се знае, че
: преди НЩjlщmа" тi'>мъ тр'вбва ЖU60/l/7., та за '1'0' Вй С нуждно да се устрmI зй Д'Бцnта едно мал

:защото чре:зъ нс естественни срiздсТ!щ се Гоlеда
да се ПОПlIгпе

. ватъ

насочи нъмъ добро. I то ШIЪ

CII lЮСТ.У,ПlШ, ще се убъдп, че направеното отъ. надзора на въспитателит'Б дй мог,У>.тъ самосто
нсго :!.1О. !I1)1!ЧIПIШЩ още неЗ'ЩОВО.lСТВО lIlежду· ятелно да дЪЙствуватъ. TaIioBa маЛI\О общество
другарнТ'l; ;НУ и ШШРОТI!ВЪ, че доБРИТ'Е постжп- 01'1, дъца, ТНI\ЪВЪ ьшлыiъ св1>тъ, представ.'lЯ
1\11 ВlIП,),Пl B.leli,hTl> подир1> СII ][ добри с.1ЪД- 13НТЪ ДЪТСI\ИТi'> ГРnДИНИ (зnбавйчницит1».
ТУliЪ
ствшr.
. дътето е щастливо, като вижда че !lIOiI,e да ОС,У>.~атерпп.шпт1> и Нр<tвственпи облаги, що ществи СВОИТ'В помисли; то е щастливо че ыо
се доuиватъ отъ д'I>ТСЮlТ1> гра;щни, С;1' твърдъ

же свободно да исказва ВСИЧIЮ, каквото

П"И.СХ()~Н~. ТОЧI-tа, по I-tатО ПРПОI2 Щ

lII~I{POf\OC~Ia (lIIалы-tъ свътъ),

става

:ШНЧlIТС.1IШ. Д1;ТСЮl.та грnдИIШ, шшстина, П'Б~ra въ него - дй обажда ыилит'Б ~и и на другит'В.
:3:1 l~1;,lb да 3ЮltСТII сеlllелното, Дшщшното въспиОсновния принципъ на 'дЪТСI\ата градина изоб
Тi1Ш~~, I,~eTO в~ыlгаa :рtбна Д~ остане центръ що състо][ въ това, щото да се предстnвп въ
н UI,O.1IiO ысове

ирезъ

д1щnта

за

депя (ООПf\новенно отъ

ПОСРЪДСТRО~lЪ все-

оощитъ' уси .lИ<Т","ХОД',( Н"" чо.l-.
.
в ьШКОТО

развитие.

Т 0-

СЮIЕt'Iпо ОГШIЩЕ.
зи ыа,lЪКЪ

го.тIшия;

свtтъ

трtбва да подготви д1пето за

то трtбва да

р,шбере

еДIIНСТВОТО

lIIногообразието

(ЧОВ'lшъ въ чов1>ч~ството

вtчеството

човtiщ).

въ

ство въ lIIногообразието
и при въспитанието.
ННТИЯ

въ д'tтсюtта

Такова

п

пълно

въ

Л~цалъ ;~C Стас.и,.

чо

един

] [л,

тр13БВI1 да се постигне

I.HIl /(III/a ., .JJ().1f/I'{(' IIШ I.OIlIlIO еж се

Сара

Споредъ това НСИ'II\ИТ-Б за
градина

трtбва

да

идсн,

bll.IllIOH~.

/{.

първо

к:шъвъ

развитие

не тр'tбва да занимаваме малкпт'Б
по-всче

IUi>CHaTO

отъ четвъртъ

растнигв не по-пече
Фребелъ

на

д'tтето,

Д'Еца

непрп-

часъ,

за естественното

нне IШ

д"!;тето.
дtтски

способности?

К.lассоне

захвапщтъ,

сиронатъ

д'втето,

ни шшпери

тъи Дit

обуче-

I

разлпчпн

отъ TyliCЬ И ОТЪ

свва

раЗ.lIIЧ-

съ

ЗС.lеНII

ИСIщчватъ

ПРИСТРУВКИ

капаци;

1I0pTitTa II

по

друго,

рин

съ щюго бустове
:ш па ГоеПОДIIНЪ

ДБоетюtiIIa

Б.lечущи

на ш'гоната

ДУ<JДIЮСТЬ. Наыю пъю. праШmТЪ

е.тJ;дующата

ВПДhhТЪ.

шение

д'lпсниТ'Ь

представя

граДИНII?

Д'БТСl\ата

Като

В.1СЗСШЬ

01'1,

IЮИТО наП-хубаВllfI

е та

Ненеръ. Първата стал е го.ТЬ

Шlа :liШ'!;СИ отъ I'06(\"II!ПСКit

(пrщnuн()

'1"1; (,оу,

IIIЩIIВII-

T)'ii

въ

се

ВИСОЮIт1; СГБНIl; красни

B'I;:~НlIlI

lIа

C'I,

('(~Г(Ш[llИТ'!'
Ш':lil

liOв!iори,

liOB!inpIlTI;

а

телвость ва д'kгето 11 по т():ш lIаЧlllIЪ полеГI\а-.'«'Г- . lIа l\lallllllla) (~ ("га 11 та lu)',;~'I;TO
на сс заличва отпечатыш

Ky.la,

растения

мата 6Ilб.1Iютеl\а .'\lOбе.lирапа пъ б'!;:1O и СIIНЬО;

xJ;H-

за свободва и самостоНна

се

Кmща,
Ня,щitта

СТ,hIшашь въ СДИПЪ liорредоръ, съ ЗС.1СНИ пердста,

ИГРИ паl>Ъ по подра,I,('вие, IЮИТО

l\1'ПСТО

ilillB't.la.

е по направата си фраНЦУСl>а,

дрс-

ЧСрНIIЧНII II

пзв'tСТНitта

Дit

цв'tтп на вс'tI{i'I;Д'Б

не даватъ

3:1

13Ъ 1>0flTO Ыадамъ де СтаС.1Ъ е

дина на нашота

осв'Jшъ

съ

СlГЬi!iIЮ-ВЪРХIIЛ

тукъ съ дs,бове,

още отъ първата 1'0l\IY II това прit!3Jn>'ТЪ съ цt.lЬ
да го научжтъ Hit приличие. Обаче всичко туй
с ЧУЖДО още за Д'!ПСI\lШ умъ и )('I;TeTO върши
ВСИЧIЮ по по;чщжспис. Игрит'в щО ШIЪ се ;(а ватъ въ УЧИ.ll1щата 1I въ к;ыrщ
ш' с.ь IIJIЩО

II

.-I.У.СIUI;.ll1

ОТЪ парахода по пова.lена-

висшитt

на

се

красни.

ДНВИ кестсновс l(ървета

свобода на

се IЩi!iе,

нато го приучватъ

.1СХИТ'П

та стълба и ~1I11I.У.Хlllе презъ П.ьтеКit заБИКО.'Iепа

правhБ.ТЪ

Въ

хубавото

.ыонбленъ гледаше на долу върху тихата ДО.1Ппа.

KaJf\e,

и

IШКВО

отъ

;~o IЩТО

Ни!! П:3.1't:ЮХlllе

се

въспитание

Но ПИТit се:

ВIIДЪ.

цв"!;т}}

а ПО-IJЪЗ-

тъй да

зit Дit даджтъ ужъ пълна

вродснит't

С.тыщето бл1;сТ'lШIС надъ

отъ половина часъ.

е и:знаlll1>ри.1Ъ,

'К.1Ю'{Ы)/О

въобще,

д'lпе,

1~H 1 година.

iН'СНС/!{:IЮ
сзсро, нато OТJfJ\OX~IC съ параходчето за Ноппс.
Нраilбр1;;ЮНlта б'(;х.у, ПОС'БТИ съ хубави ВИ.l.1II,
полу-скрIIТИ
съ
влсч)'щи растсппл
отъ пс'Б

фиапческото

че ЧОН'Бка -

Б'Бше дв,щесстиП Септе~lВрп1i,

Тр'tбва да прилича на чов1>чеството пъ Д'lпипството ~IY.
По методата Шt Фребе.;ш, Iюtiто поставя па

MtCTO

тааи

IIJlOI{,1/.IIl" Щ(.

съдър-

жатъ елеlllенти за общото ЧОВ'БШКО обра:30ванпе
въаъ основа на

1U7

отв{)- i

г!т/'(IIIЩ

тапест
СЮIO че

СоУ, ТN.liillШ

Лlадаl\l'I. РСI\al\ШС

(;'(;1'('1;:1" ("r• .МЩ(".'\I'I. /(С Стас:п

на пре

lipacBaTa M'!;C][O(·TI,.
Ha:liI. :Щ;!iС '1"1;;';][1111

" I'.Ю,'Щ.Ш
Tp'bliBa ;(" с

()ТIIOЧII

!ЮIIТО

('l\IУТ<~НЪ

,liIIIЮТ'I,.

TY!iЪ

С

lioii- масата на "онто (1 ра(jотп:!а ;Iiеиата. "ОНТО Ыа
то ОТГОВilРЯ на изискнаНШIТ<l па неговата ('1:0liO:lefi на !Н'I\Ъ.Тf.: .. lIaii В(',ШIщта на BPC~I('TO l'1f,"
бодна д'l;нте,lНОСТЬ; тл дава по'rр'l;бниТ'Jз уп,у,тII::за Iimпо J)aiipo!l'!> с liа:щ.ТЬ: .. тн с Р;(ИIIСТIJен
вания, отъ 1i0JiTO д1;тето се пол:~уг.а. а да Щ'.У.ната
,liPlIa 11 (' ('ТОJНI,Щ IIOВСЧС 01''1, I,O:lIiOTO
ществи

на набора на i~'tTCTO матерJlа~lЪ,

СI3011Т'Б

идеи,

безъ дn се ЗnДОВО.'Шва

МО съ едно ПОДРЮIiав:нше

казпатъ;
да,

I\ОПТО

на онова,

най сетн'в, тл му ;щва

са-

ПРЮШ.lО.

го прави надърно да lI:шамщm

II

Зitеl\IС

по

своитt вродени

съ достоинс1'ВО .'\I1>с1'ОТО,

ВЪ общсството.

.'\1)'

се пада

събрюш

тв тр"!;бра,lО

нас;що.

:iO::TO ('

I

IJОСТ,lilна

въ Уl\IСТ!JСIIIIО

;щ U,"I,ДС

Г10;ЩрЪ та:щ ('тан сс в.шая

про-

наК.10IШОСТИ, да
ШО

i\[)]ТИ

ОТlЮ!IIСIIIIС:

ж'то-

извен,да. Сл1;довitте.1НО, дtтсната гр:цшra )(ава
възможность И ПОТР'ББНLlТ't ср1;дстна за да сс
раавие хармонично д'втето, беаъ да сс ст1>сннва негоната природа, та по този наЧIП-IЪ да .'\10же н въ БN,д.у,ще, нато се р'I,I>ОВОДII по ВЪ3-

lIIOЖI!ОСТЬ

В('НЧЫП'Б

що 1:у по-

еъ ЮI.1ШJЪ

jls,it,ъ."

ПЪ ЩШС.'\Iшпа,

отъ ц'n.ть П.lатъ;

l\ю6е.lирана въ черr.спо 11 О'П.Ю. Спирахме се да
Г,lедащ' портрстл вn ГОШОДШIЪ Нскеръ, баща
11, че:юв'I;IiЪ ЛI{Ъ, и съ б.lагоро;~енъ И:3Г.lе;~ъ:
на .:наП!{а й, об.тl;чена въ бi;.la I\ОЩl!шена 1)Оli.Ш.
съ нанудрсна IЮСil, твы11,, хубавица ;lIа ЫаДЮIЪ

де CTae.ТI., об.тl;чспа въ ЮlфННО rt'С.1Т1l1iaIЩ lЮ1,

.1f1 СЪ И:ШlIта пn:зва и КЪС!! р ,Y.l\a 1311, ДЪР;I\II въ
pS,I\:lTa l'и стрыъъ цв'!;т!' аа да не C,"I, пра:lНII р,);ц'ЬТ'J; й. до

koi-iтО

ЮlТО

очудва,lЪ

що портреТfI

тл С

зашпа

ра:згопоръ,

па Барона,

TYl,a е тъН c.'i'MS.iIiit 11, съ б'l>.lата СИ

i пеРУl,а 11 ноенно об.1"!;к.1О;

I рет!!т"!;

ВЪ

ц'Н.lа Еnропа.

а по нnтатакъ порт

на OUOi!{aBaHIIT't отъ Hehh спнъ 11 дъ-

СЮIErIНО ОГНИЩЕ.

lИ8

... ШО tTOТt( на Лудовика
ВИiIщалъ да се подрутва,
щерн. ПОt.Т1.;дната краtива. еъ I\pOTI\O ,I,,[.!.
д О"'JI1Ъсе \'~IOренъ
отъ ИЗВЪШltрно
:
, .'
лице, 11 тъ~ша l\Ota н очи.
,,1
•• ,
t
. нъци Некеръ бll.1Ъ повиканъ на
Защо ДОХОjкдатъ t'!> ХПЛЩII хора Bt;13bll го- теffiЫП ,да "Д,4,':'да че съ ИКОНОМIIН Н намалеi

:щщото

наро

а

н

'ки- I по~!Ощь съ
"Ьш
,
ина на това vеюшено ~l' !)(:'1'0.? З ащо то т \'1"1
J ,( ' .
~. ще
"е изо'""ви н"рода Освtнъ
.
,
ННС
Н'l
расхо
'ЦIТь
" на «правителството
«
( •
B·1.;~10, шн.:ало и tтрада.l0 еiШОТО .1IIце отъ I,OCTO
( С'
Ъ зае~lЪ
де-

Д

(

•

_

/

Н"
"I'!, 11 3'[ I'ОЯТО . тоыа тои да;lЪ в . (.
(
(
Наполеонъ uС,'ШЮIIl
eL' <.:трах) в,[, ,
. '.. ' ~
, {1 "ни., Естественно Некеровата
1"
", наП '~::tО'Б- сеть МИЛJЮНR ч}рп
,
ГаЛllфС, от'!. J \eIюва ес !IJюн:шеt;,IЬ.
~ ( .1!
П., CTaH:'h:I'l
общественнъ центръ,
l' е I)()"Иlа' \'че- к,у,ща въ аРИrКЪ ,4,
, . ( пр"в l ва Гиббонъ
л'I>iJ\IlТСЛllата а\СIIа. I\OН'I.() Е'.Hpo!.l
а
т·
"IЮ[IТО 1
'кена
п
на богата аВТОlшата па, /tl)jllIIlll",
и " I'JI.Шl1lllЯ,
.MV
. VlI1ьела
.
. да у. Т« . ~.
. -Тя
"

1(((.

1,

' • ,

,

J . .

В1юбенъ
РЪ
ои lШ3;ШЪ.
,
, послБднаlа.
.
••

•

"

Анна Луи:щ iHCPMCII'I, ПРI\е[)'ь,

t('

. !I OICIЪ
,...
родюа

"

МАДАМЪ ДЕ СТАЕЛЪ.

въ ПарIШ,Ъ, на '2.7 Апри.1Ъ, 17(Н; год. бюа. е учена, но не педантична, веtела ВЪ разговоръ,

дъщерн на HI\OB'!, Неl\еръ. Мшшстеръ на Фи-.' невинна по чувtТВо и елегентна по оБНОСКII.
навцнитt ВЪ врсмето на JIудошша XVI, че.l0- Първото му lJпечатление билъ залгчено отъ по

1:\1>1\1, съ FШСОIШ УlI1ственни споеобности, апторъ ТЪсно познпнетво .. , ."Ногато бtхъ въ Нрассие
на петнадесеть ТШlа: и на Суеана, дъщеря на II Лозаннъ азъ се наслаждпвахъ отъ щастието
единъ ШвеiIцаРСКII пастирь, хубавица, учена, и - на мон сънъ; но на завръщанието си въ Ан
усърдна Хрнстшнша. Нсм'ръ te обогати.1Ъ на Г.1ИН. азъ скоро разбрпхъ,че баща МИ не щtше
?tL1аДII години съ баннерство, II би.1Ъ пспратенъ нито да чуе за това сроднвание съ чужденки,
отъ ЖенеВСIшта репуб.1Шiа, l\aTO Постонненъ и че безъ неговото съгласие, азъ б1>хъ съ праз

ПОСЛaIППШЪ въ Вереап.'IСЮIЛ: ДВОРЪ. nогато пре- нп Р.hцt. Подиръ много изшьчванин, азъ се

СЮIEi1но ОГНИЩЕ.
ПрИКЛОНИХЪ на

с<'Ьдбата

си;

въздпшахъ

нm

като' носите.ШО

Hebli си тя писа.11l

любовникъ; но послушахъ като синъ." Ги660Н q

съвре:менНIЩИ с.ь.дбата би ни

не се оженилъ но спазилъ презъ цtлия си жи-

ди ръ C~lъpTЬ1'a :му тл каза.lа:

потъ приятелството

oCTaHN,JHtTa

и въсхищението

СИ за

Го-

спожа Некеръ. Затова не било чудно, че Гиббонъ обичалъ да пос13щава неfiния салонъ. к,у,-

часть

"Сюю да б1>Х)lе

съе~щни.la". По
"Азъ

отъ жшюта си.

бихъ да.11l

:ню

)Юihеше

да се иъзвърне за шесть ~г1>ceцa". До наfi-пос
л1>дпата минута топ 11 бll.1Ъ JIДО.lа.

дtто Бюфонъ, Хюмъ, Дидро и д' АшtМбер;ъ че-

С.ТВДУIOЩИ1"В н'Вко.'I!Ю годинп ц'I'.lата фа-

сто ходили.

МИ.1ШI

п,ь.туuала пб-вечето

о1'ъ времето.

Неl,еръ

Дtтето на ТaI\Ива родители тр'вбвало да е пуБЛIшувалъ една юшга по ФIIНШЩll1l/J/IЬ, отъ
инте.lигентно. Майката била систематична учи-· f'оято изведнъжъ се распродаЛIJ сто ХIJ.1Щ{1J eI,тешш, и вс1>ни день дъщерята сtдtла на

веното

си

дър_· земпллра. Една по-предишна юшга, С.ШЫI/lШ ')а

столче до HeЫZi., за да си учи уро- : дсна lIа Царя, въ която поназва.1Ъ 1,а!,Ъ за го

цит'Б. "Тя се много страхува отъ майна си,
писалъ Симеонъ, пжтешественнина, но е твърдt

дини държапнитt пари бп.llI прахоснапп въ
Франция, тоже, се много продава.la. За тtзи

фамилиарна съ баща си и много го обича. Единъ
день сл13дъ 0613дъ Г-жа. Некеръ излtзе отъ стаята.
Изведнъжъ дъщеря й си нагжнж кърпата за 1'рапеза и ыi хвърли връхъ баща си, и тогава като

нниги, а пай-вече за една норреспопденцпя съ
той билъ пратенъ на ааточенпе н;)да
лечь отъ Парюкъ. Сърдцето на дъщеря )1)' бп
ло нато сънрушено ногато се наУЧИ.1;) аа топа.

ст:шж хвърли се на врата му, като задушаваше
мъмранията му съ Ц'lшувни. Но щоыъ се върнж

Тя обичала до толкози П;)рПiКЪ, щото I\Н:зва.lП,
че по-предпочита да жив1>е въ него съ сто .1ена

.майна й, тя пакъ С1'анж мълчелива.

HtHOrO,

за година, и въ четвъртия етаiI,Ъ, отъ

"

f'O.lI'OTO

Д'В1'ето отъ рано почнжло да проявява
литературнюа си дарба, като писала драми, и
l:И правила царие и царици отъ хартия за д;)

нждt да е другадt въ св'lп;). Иоспфъ 11, Ав
стрийснии царь и Неаполетанскпя царь, пред
лагали на Некера добри ыъста въ ДЪРiI\авпт13

JIГрШЖТЪ

си, но тои не приелъ.

ролитt.

Това

I1ШЙК(lта

не

удобрила

би.10 запрtтено. Когато станжла на дванадесть

Госпожица Некеръ достигн,у,.ш до nъарасть,

l'ОДИНИ н;)писала една драма, ноято изиграла съ

безъ да бжде красив;), но съ чудна пршз.1еf'а

I!

ЩJПятелнитt се въ приемната стая. На

петна-

телность и таf'ТИЧНОСТЬ. Тп I1ЮГ.1а да говорц аа

десеть години тя написшш съчинение върху Ущи-

добритt н;)чества на другит'!;

lIlQ.)/CCHUCIJIO на НаН1JIСлltл едUЮ)/(j, и друго върху

нае,

Монтесневото ));7;IJп[ Ш[ 3Щi:ОllU1JlIb.
Отъ гол1>1\I0 напрtжение на мозъ1ш и проДЪЛiI,ително учение, тя се р;)збол'!ша. и ДOI\Тора

наръ, че ha!i-б.тl;СЮlВ:t говорпте:н,а, llaI,'!> )IOг.Ш
КЫIЪ себе сlI IIlIIс:ш'Гl; JI IlOB');pCнието па други,..1;. Тп ШJса.'lа (';ща I\lIJJl'a m,рх)'

11

iI

предписалъ,

за

голtмо

непно

ИС:)Ъ да ги .тьс

lt ВС:IJII\О;~УlIIпа, п ма

да привлече

удоволствпе,

Гуссо:за

чистъ въздухъ И слънчевина. На чифлина имъ
СП. Уепъ, тя често подсначала, играла, отъ
сутрина до вечерь. Г-жа. Ненсръ съжелявала,
че П.laПЪТЪ

бшш добросърдечна

нопто

много сс !'иntl! 11 1.10.

lIптъ 01''1>

АпгЛlНl, Ноптъ Фер:зепъ отъ [ПIН'IЩII !! :Ч)~ТII
й предлагалп да се ШliY.iI,Р :щ тI;хъ, ПО ТII 1I1!ного не обичала IШ1\ТО баща си. СЪГ.'IaСIIJJa.'Iа

й се ра:звалилъ относително

въспи~

се да се задошr,

тапието н;) дъщерл й, и слtдъ годшш,

ногата

ние, че ншюга

пос.тl;днат;) се отличила, тя н;)зала: "То е съвър-

само,

al,o iI

не ще

БJhд('

се д.ще

об'1;ща

Il}HIНY;\l'IIa да

te

раздtли отъ Heг~.

тенно нищо въ ср;)внение на това, което бихъ
Баронъ де Стае.1Ъ, ШведсюIН ПОС.li1ШШf'Ъ,
го <13Ъ н;)правила". ч е л о в 1 ш ъсъ висоно обр;)зование, съ прсвъсходГосподинъ Ненеровото намаление на пен- но общественно ПОЛОi!,еШlе п т1>сенъ ПрИЯТ!:'.l!>
~питt, II налаг;)ние акциаъ на .1УКСОЗНИТ'В (рас-. на Густава. БП.1Ъ готовъ да направи l'ЮШО да

lЮШШП13) вещи н;)скоро повдигн;у,ло аристокра- . е обtщанпе, :зарад!! богатата дъщеря на Ып
цюпа противъ него, п добрия, но слабосър-· нистеръ Некеръ. Топ бlL1Ъ на тридесеть п се
дсченъ

царь,

oCTaUKaTa.

помолилъ

Жена

J\Iинистера

му и дъщеря

да

)[у силно

си

д;)де

почуп-

демь

.

ГОДППIl

глаСlиа на

а

тя,

само

на двадесеть, но

се

<.:ъ

пред.lOiI\енпето, :за да угодп на ро

СТВУlJа.1И удара, защото и дв13т1> го обожавали. ДИТС;1ИТ'В С!!. Нато ОТПШ.lit иъ ПаРИiI\Ъ, тя би
:Ыпдаиъ де Стаелъ назала за баща си: "Отъ ла приета въ ююра, II Ыария Анто;)нета 11 се
I,IИнутата на женидбата ЮIЪ дО смъртьта й, :Mati- . отнесл.:1 много б.laГОСКlОННО. Hacl,opo подиръ
I,а ми е държала llсtнога най-пърно М'ВСТО тов;) Ненсръ билъ повш,анъ отъ :заточението
ВЪ МПСЛllтt му. Тои не бtше нш{то други м,ь.-

же нп вл;)сть, да

б,у,де

.1юбезенъ

сюlO сегисъ тогпсъ. но постоянно

ныI[ъ

сп на старпл сп чпнъ.

неьъ

Фин;)нцпа.'IНОТО ПО.10il\ение на дърihават;) сс

11 ИЗР:1ih;)ва-

подобршlO и Некеръ стаНЖ.1Ъ идола на народа.

ше паfi-нежнитt II н~п-деЛIIнатнитt чувства"'. От-

I

Скоро ПОIIска.1Ъ народа, да си Ю!а представпте-

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ.

[10

.11I, 11

царя

II1ЩII

II

'I'C'I'lIIII"TO
11'11, 110 I-I"- Н"ОТТ:'
отъ шесть коние. Изведнъжъ ед.
/,.
<
.н< Ttr.leH'l
,
lНIl1Ъ

испъ,

1\(~PЪ пе бlI:IЪ

L

удобренъ отъ

повторпо

бll.1Ъ

",

цаРСЮIтt

L

съвtт-

на сгань отъ ПО.1УГ.1аДНИ и свирtпи жени се на

пакпранъ да напусне

трупали нпоколо, и се испрtчи.1И напредъ ИОНИ

Парl!il'Ъ, бе:~ъ да р<н.:назва много за това; но народа, IШТО чулъ тут,шCII IIЭПСIШЛЪ възвращапието му,

eTt. :Колата била спрtна и Мада:мъ де Стаелъ

отведена въ Народното Събрапие. ТаllfЪ тя се

и тоН бил, набърже

ПОВШШПЪ отъ Брюксе.'IЬ, • молила на Робиспиера за JlШЛОСТЬ, и тогпва ча110 Iю:южеНllето на /(ържаВНИТ'Б работи би- : нала шесть чпса за р13шението нп :КОllfllIуната.

ло ДОl.:ТJIГl[,''1'ЛО

до тамъ,

щото

да предизвика

I,Ъ!шнвата реВОЛIOI(ШI. Дър:зостната Мария

Презъ това време тя видtла

Ан-

наетит13

да минуватъ подъ ПрОЗ0рЦИТ13 съ

убиици

оржжия на

тонпета

l.:<; НВIIла па балнона съ ДВ'Етt си дtца, кървавени. Сганьта се спустнжла да обере ко
/(0 lШТО Лафаiiетъ IЮ.тIШIIЧИЛЪ предъ Heltli п лата, но сдинъ ягкъ челов13къ се покачилъ на
I~'1;.1УП;У,.1Ъ РiY,Ю1та 11. Но народа НСJlIOiI\i1,lЪ да предницата и m бранилъ. Пб-послt тя се нау
се У:lШри.
Некеръ 1\(1TO Iшдiшъ, че нс ще lIIоже да
С:IУiI\П пече царя сп, се оттtглплъ въ :Коппе,

вика

Швеiiцария,

ь11.тъ

гдtто iI\IШ'!ЫЪ до смъртьтn си. Ыа-

дa~IЪ де Стаелъ, като il\епа
ланнш;ъ ПРОДЪ.1iI~авала

прсзъ uснчюп13
по па баща си,

ПО.1НТИШlта.

C.'r>'

се

ФРЮЩШI

С~lутопе,

въ

ЖIШЪ

l\а:за.1а

да ~IЪ.1Ч.ь.тъ

тл,

ПО;lI1Тl1чеСКlI

въпроси.

т1; напраU.1Jшатъ ра:згопора,

заповt:щ.1а па

на бiЩНИТ'Б въ Парижъ въ

въ

сега той се отпесълъ

"жеНJIтt

предъ ~I'hil\eT13,

и

солдатитt да би

силно 6арабпнчетата, за да се заГ:lУШЖТЪ

терръ билъ вид13ЛЪ Ненсръ да

ежиднев-

пнтересъ

XVI,

послtднитt дрш на умирающия царь. Но Сан

Парпжъ

като писала

п в:зсыа.1а

ра:ШС1~ватъ

пп Шведския пос-

да iIшв13е

"Въ Анг:шя",

ЩНшШШiКТИ

гато

ЧИЛil че тои билъ прочутия Сантерръ, личпостьта l{ОЯТО надзирава.'Ш посичанието на Лудо

МУ, заради

1\0-

зволено

Въ

СИ

6.1агородното

пристпгн.ьла

11

прияте.1СЮI

д"!ыо.

пп

храна

глада,

11

КЪ1IЪ дъщсрп

Наfi-сетпt

й било да ПРОДЪЛif\аЕtl

густъ, изнурена

II yMoEeTt

раздава

Bpe:lle

по

пs,тешеСТIJНСТО

пъ :Коппе съ дtтето сп, Ав

отъ ыжюп't,

l{опто преl\ара:ш.

ш!ъ съ rOTOBHOCTI> щшдоб!шатъ леснотата и та:ншта (,(што, та:зн ЩШВlr.1егшт И:ШСlша. Лафайетъ,

Швеицарсюш ДО:I1Ъ пастюро стаНN,ЛЪ при
б'Бif\ище 3n т13зи, които бtгплп отъ Yif\aCIIT't на

] lаР()ОIIIlЪ 1I

:КОlllыуната.

Та:ll'iiрюцъ се l.:ъв'!;тпаЛII съ HefiYt.
Тн ШНlIIеа.Ia 1'.lшшата чttСТ1> на Та:Iс!iраЩl,ова

jJaIIO)H'!.

но IIУ():I II ЧIIOТО нъеll1IТШlllС

lI:чm()ОТII.щ I [ap()OflIl'!> .'~a е(\ НOIЩI1I1

11 III)-)\'I,CI!O "OI'ато Та.IРiipаIЩЪ
'1 еlJIН , ll:I!!Clia.'1<l lla:ma'lI'J1I!I'TO lIIУ

въ

:Ia

1790

Тя наела единъ в"врснъ водачь, 1\ОИ
то 3fШЬ11.ЛЪ ПЛЮIИНСI\ИТ13 проходи, за да прево

Г.;

жда бtгалцит'Б.

1!IПIllСТРЪ;

На слtдующата ГОДlIна 1\ато желаtЖ.1а

()II:IЪ на зато;щ

)lIl11I1l.:Tp'],

да

направи малко проыtнепие, тл посtТJI.1а АНГЛIIЯ

на

ГД'БТО

бlI.Ш доБР'Б приета отъ ~шого 3Н<llll13нито

В'I>lIlIШIIтl; ра{)отп.
[JО.Юil;еНlIРТО На ра()ОТIIТ'[; ОТ1шало отъ злt

сти, )lеif;ДУ_ IЮИТО БИ:1а II ФаПНII Бурне, автор1,aTa па Е(Jс.11l1Ш, КОНТО наза:Ia, "че никога по

на 1I(')-:I.T[;. ВЪ I 7!12 ГO;~.. lUне;(ClЮТО l1раuпте.lство 110вш..:а.Ю ПОl.:.-I;ШI1II1,а (;ll 11 l\Iад:шъ де

преди не UИ.1а чу.ln разгOIЮРЪ. Въ Hem се сър
ДIllfJIвах,'Б най-слаДlЮТО краепорtчпе, haIl-ост

аа да ШО:ШII

haH-IIЗНЩНИТ"Б

Ста~'.л) сс ЩНIГОТIШ.lil да и:~б'l;гне, по OCTaI1.'r'.1a
Н·!;f,О.ШО отъ

дe~I"Т'[; ПаРШI\СЮI ТЫIlШЦIl БИ.1II преНЪ:ШСНIl 11ОДЪ
уа\:1СI!ОТО УН)J:шлешrе на Ро6еL'Пllера, Дnнтона
н 1\lapaT<1. ГО.li;)llI НУП08е отъ УЩУБЮ! леже.1Н
предъ ве!н,а ТЫШПЧНil BpaT'~. ПреС:lltтнжто е,
'1(' Щ)('ЗЪ В:I:ЦlI!Н~СТIЮТО на'

осе~lII;Ц('ССТ[,

~1I.1JЩlI

Il

рото псбдюдение, паи-б,ltеюшата

прпяте.l1lТ'!; си. Се-

3 J/{'((('blJ/iJ,

шеСТСТОТI1ПЪ

обпоеНII".

духовитость,

На Ян. 21, 1793 год. нещастния Ц<lРЬ бих!>
(;1, ГИЛЛОТIlната предъ ГО!l'Б~lO множе
' ство народъ. Шесть души ГО свързали за дъ
, СIШП1 и тогава глпвата му отхвръннж.l'у, отъ Т'Б

.

посtченъ

:заГlJН,у,ли ! :юто IIоер13дъ виковет13 и ~IaхаНЮIТа на шаПКII
.1lща отъ

• Т'Е

на нрЪВОi-кедната ТЪ.lШ1. Ненеръ се ЫО.1ИЛЪ

ГИ.I.l0Тlшата. ltогато хора от1, ПО.1Iщията посt- ' да отиде предъ Конвенцията З<1 дN испроси ми
:11.111 !,;'\,\Ц;lта 11, ГД'!;ТО Н'БТ,ОIl отъ ~ШIШСТРllТ'h .10сть:за царп, но му отреl\ЛИ. Мадамъ де Стаелъ
ОИ.Ш

Cl'I)//TII, ТЛ ги посрi;щнж:щ лъсюшо, lШТО отпраВИ:Iа възванис нъмъ народа за въ полза

ги 11O.l'J;:ra да не юа:mтъ пъ частната I\i1tЩn' На
еДIПIЪ lIOС.laIПIПf'Ъ. IloraTo Пj)пяте.штi; ir би.1П
ареПУВaIШ, отъ BapBapCI\IIТt предводите.ll1, съ
С:lаДI;ор'l;чието ,~и, '~fI ПСПРОСll.'la Т'Ехната бсзо-

па хубаВIIцата и нежно-сърдечната J\Inрип Анто
анета; но на Септ. 1(i, 1793 год. Н<1 четири
чnса сутриньтn, въ една раскрита колn пшrеfl\ДУ
трндссеть ХIЫПДll ВОЙПИЦII И много ШУll1Ъ 11 вря

паСIIОСТ~: и тъп п:юаВ/I.lа iI\lшота па мнозина.

ва, II тя БИ,ln отнесена на ешnфода; и по- ПОСЛ'Б
I\ОП1ТО БIС10 посочено оnървапеното й лице
предъ тълпатп, T13 викали, C~[t.11l се отъ радость
ДОГД'БТО присипн.ь.Лl1.
'
На СЛ'БДУЮЩnТn Год-нна 1794, Госпожn Не-

НnП-ПОС.т1; тл. чУПбвало да напусне ПЪ.11IIlЯ

съ уа,асъ, грпдъ. Нато СН ПfJеДПО.lагала че поло,I\ението

1I нато iIieHa па ЧУil\достранепъ ПОС.lаШII\Ъ ще h'h ааЩl1щапа, ТЯ ТрЪГIИ,.1а съ една

СЮIEЙНО ОГНIIЩЕ.
неръ умрtла 13ъ
пос.тtДНFIТ<1

Наппе, като

СИ ВЪЗДИJlIh<1:

въ Небето". "Тл
СЛУШ<1ша

глеД<1ше I,ЪМЪ

съ

hOIJTO MOil,e~[l> ла Юlil,(ШЪ сюю: '.' HO.11\0 СI,ЪрU
IJ .'IOIIШ c,n,., ТО ~Юiliе~IЪ ;\а :JC~Ie~Il>

ВIJДШ[Ъ

ни, Г.ЧШШII

небето

haTO

:щ

на :\1O.1Итвата ми; тогшт, ВДИГП,Е

пръ-

iIiCHaTa

ста си Н<1 .'1tl3<1Т<1 р;ыш,
теIШ,

пришепна:щ

"Нпfi ще се

ноито

1'1

бtхъ

IШ нопто нослше пръс-

далъ,

з<1 да мп

111

оGщо

пршш.1О, ЧС

не ;\ЮiIiЕ'

с)щнъ

IJIIДl>

IЮСТОJ11IlfО:Щ

с" ;у... щсство

оБJ!'Iа

топа

J[

е

l1е:1I0бс;шото.

Ш1пmlllll

ПШII,У, Ba~TЪ В.ll0БСШl

об'tщанието 1\0eTO бtше пtlсано на него, да ы"

. да

обичамъ вtчно". Преданостьта 1I1Y I,ЪМ:!, НСЫ,

хlmоiilШ:

Iшii ;\Юil;етс

110В'!,рите щастш:то Ш, II ДР)ТИ

11'Lшщ рав

I1П HC~IY, сюю на сюшъ I1Сi!,СIIЪ ~1.У,iI'Ъ. Съ та

с било

01'1, особенъ харантеръ, ., НИ!юli еЭИI;Ъ
не би 1IIОГ,'IЪ да Д<lде еДН<l точна иден :щ ТОП<l;;.

ва нс JfСI,ЮI'J, :\а Jia;I;.)' ;\1;\,il,'J" !\oiiTO е СIIO,IУЧ
.-IIШЪ :IIОUОJ)JI!ШЪ, ВСИЧI\llтl; ~I,Y.iI;C С."- 1'110.111'1.1-

ИэнуреН<l

ви :l!обоrшшщ,

отъ бдtние нощ'Б,

то

често

спtшс

СЪ глаВ<lТ<l си О,l'tгнжта Шl РЖIЩ1'<l му, А:зъ
го Бидt.1а Д<l стои неПОДВИЖЮIЪ

З<l

сыlъъ

часове

сжщото положение, да не бп д<l ы'i. събудп,
се Пo:'llръдне.

Подиръ Н'!шоЛlЮ

пъ

шю

Iюгато

II:зrаiJ\еIIJШ

lIШ.1I\О

се Оllls. . flша

3<1

.

:I1000ШI!l'Г'!,

,П;!шоiil,ата,

[;Ш1ТО

Шl. . i[,Ъ, IЮНТО С"С С ПOIiа:Ja.1Ъ гру6ъ

11 студенъ, заС.1ужва

Ч<lса отсжтствие

J[CIi;l1'l,; IЮ

стррmтъ,

ще 1т. постигне.

с" . . д6ата,

НОЛ!Ю

"олто

подаръци

ПШУl,рпо

1'П

Jlраща'~

:ш да си отспи, на а<lвръщание таи питалъ при-

НаЛНО ц'Б.1УIШИ ти Д<lва~ Т'l;:щ нс с.'Б

С.1УЖНОТО .'IИЦС. да ли го е ВИЮ1Л<l.

Tt. Да ли сж обtщаНШlТ<l lIIУ УСЪРДШI? Д<l :Ш
С,У. . ПИСllшта :lIУ любезни? Тt:ш СП, съвс'l;~IЪ ~тa

(с.l1ьдаа)

.10пажни

работи.

Но

I\акъвъ

ОС<lllютеНIШ

Нъ IШRllО СС СЪСТОII доБРIIЯ }Ы'iЖЪ ~

си

СШIЪ е

баща?

щшв.1eI{ателнаТ<l,
Гсr)аЮ1l0jJа на a.IlCjJlIh'aHC1-;ОmО женсно еlll1саН1IС,

"Ladics'
Ноте Jоurпаl," .1I11НЖ.1Шlla юд1lна ес отнссоло до ОСС.нъ
JleeH1I

('((.110

за jЮЗ]iIЫ{{('Н1IСII/0 на ЮjJН1IЯ

Н1Iй

1

.

вЪ1ьроео.

'lитаmе.11I1J11Ь си лrн1ыl{яmаa

lIjJCIJOJlc,)a.lIC .1n

на mр/{ ото 1IШJ'Ь.

ВЪЩЮCl!

тоП на

остарt.1IIЯ

Търпе.1IШЪ

болна,

п

;.r;a iIiе ,

~[ЪР~lOРIIца

:маИК<l ~ Разлдосва :МII се по IГ!ШОГ<l.

роденъ ТЪИ?(( Сърди

.1II се,

и

.Ш с съ не

,. защото

с

небр'БiI;.lIШЪ .1И е

П не;lШ.1ОСПШЪ, п очаквали да ~IY ПРО(;ТЫiТЪ

1I за-

БР<lВlЖТЪ всичко, З<l Д<l ;lЮil;С и дру гъ П,У. . ть ,1,а

прави подобно?
Вий

iI\е.1i1ите

Д<l знаете

;lleHC H<lH нужното

кое е,

hачество

у

споредъ

единъ

Студенъ

м,у,il,Ъ,

сели бо.1IШ,

.1II с KblI'}, БО:ШII негови IЮДIIIПШ?

Нс

Г.1упаlШ

IШ-

(:'j,(:траi],;~а.Ш

чрезъ което {l,ената би била щаСТЛПВ<l въ задоlIIлванието си. Първата lIIИ нанлонность е Д<l ВИ
OTГOBOplih съ една Спенсерова дума: не:шаемо.
Да си НЮI',у... прано, въпроса е безъ отговоръ,
II lIЮЛIЖ ви се, имаите ме :ш И3ВIIIIеIШ. Защото
начеството, Iюето би ДОСТ<lВИЛО щастие за еДIIО-

съ болна пе твонта'?
Лесно Ir:1I'OBapH .']11 ОСТрll ; \Y:l1II , а !J'!ЦI\О
да еъ:шава, J[ още 11<)-Р";,'1,I\о ;щ C(~ П:ШIШlIва.
Тогава ВlIIш;шаii. С1'пllll ('(:РIIО:lIIп 11 рп:l
мисли. ПитаН душата си, JI Т'I,РСИ вrrЮIа1'Р,IIIО
и
J~ЪЛГО време ПРОI!СХOiIщаШIt'ТО па .110бовьта СII,

го бп

преди да

било

на ДУШ<lта,

нетърпимо

IЮЯТО

за другиго.

Тишината

il;('IIII;~(ja.

;lШРЪТЪ,

сж

отвратителни

Истинно неiIШIШ

в'т,

тази

да

на една

il,lII:01'a CII

с,ыцс
ство въ сп'I;та. ПРИВПЧШl въ НРiI;IЮСТl, (' t:B'l;T.1l1на въ iюшота, С.1аШl па .1l000пьта. С"игуръ на

може

неРВIIТ'В

риснувашь

жена може д<l дот'tгне на друга; веселостьта
П принаЗЛlIностьта, IШИТО СЖ прпвлекателни З<l
съпруга,

утаЛОЖВ<l

З<l

И

OCHOB<l

Ы,У. . iI\Ъ е наЙ-НРi1\lЮТО

на

дш[ътъ.

друга. Юначество се XapeCB<l H<l Ивана. Нротоеть 1I10же ;~<1 се нраЕИ H<l ИВ<lнна.
H<l късо не lIIОГ<'Б. да рtшж З<lГ<lтката, ако:
не !\ш посочите, кол meH<l на I\ОИ 1II,у,жъ I!СЮ1те да дадете, Но :шо пекате единъ параграфъ

З<lдmш се съ че.1опtI,Ъ, I\ОПТО е постолнно
Сllfпе.lенъ, б.1:1ГЪ, неil,енъ, IIСТШlенъ II щютыъ•.
Омъа\II ее З<l lI!ЖЖЪ ЧIIПТО СЪПРУi1;еСIiП дt.1:1
ще б,У...Д;'i>ТЪ тъи нежни, ЮlКТО Щ'~ЩТ'Б ~IY, liaТО :поООВНllhЪ. TOI'aBa ПСПЪ.1ННВ<lИ тво}\та часть

отъ

д1ШОllIiИ,

hОИТО

11

ще В.'1азятъ наскоро презъ серпознитt
На З<lДОll[еНШI животъ, Н'Б!\Ш НУlliд<l Д<l

нрата
ходи.

Но вншшваfi вчера, днесъ п вс'tIюга, да
не би топ )щ те наПрСi\llaрИ въ Юlчеството, ;щ

простъ

женски

съв'hтъ

на

Д<lлечь да го TЪpCЫ'i..

Една Д'Бвоfiка 1Лi.
онази,

за

много,

иди

I

хареСВ<lТЪ по
пакъ

З<l

пп

тази,

една

1I.1П

и

УПОВЮlИето,

IЮIIТО

е

Д<lла

cal\!Ouo.1HO 11

СЪЗН<lтелно. Дtвоиката не знае защо
Съпругата 3H<le Н<lПЪЛНО, за~цо и IШЮЮ
Нато

изБРОIl!\[Ъ

ВСПЧl\lIтt

ще

си Щ<lСТ.1IШ<1

iI,elIa.

IiOCTO ГО обпчашь паlнпюго.
Elizal)(,tll

.
StllШ'!

PII!']p;;

\\"1н(1.

причи

на. Но една съпруга си с Т<llша:ш, ааР<lДИ .11000вьта

тп

люби.
.1юбп.

IIСIi.1ючеНIJFI,

за

Н<lli-първо
nOДln,TЪ

да

ОТЪ ВСllЧhО,

Н<lб.-нодснплта

1I3IICIiB:1 xnpaIiTepa

iJ

ыi

IШ ;lIЖil,а дп 6ж

де основанъ на съвършенно добрп паЧП.1а. Съ
това. тл е

yB'tpeHa че дъщеря й ще

бждс

до

нthS'iТБ оuеспсчена; защото )[,У...жътъ ще О,У...,l,С

СЕ:\IЕИНО ОГНИЩЕ

112

ТОГiша почтенъ, въздърженъ, дързостенъ и 6.1<1ГЪ.

гава

НО, д'liке и че.1ов1;нъ СЪ добри начала и естест

сп

вешю
да

приятни

харантеричпи

направи

нещастна

чъртп
една

моглъ
жена.

ка::Ш.1Ъ:

отиде!lIЪ

"Ний Иl\!Ю!С

вода

Нtщо по този начинъ се

6и

Има

у ДШI<l;

Н'Ека

да вечеРlше."

рtшава урапне

нието въ фаКТ<l, че ВСИЧЮПЪ доОродЪте.1П, при

:много добри хора, които сж пеприятни. Той МО

вликателности и нежности

СЛУЖ<ьТЪ да

произве

iliC Дil е преl\il.1енъ святецъ и несвободо.:1I06IlВЪ, дs~тъ люОовьта.
ЖенатiI., f\ОЯТО д1;Иствите.1НО
JI тъй да преВрЪЩ<l Домътъ си Шl ТЫlНИЦ<l, :110- люби l\IJYi.жа си, ще ПО3.1атп тъй погр1;ШЮ1Тt i.IY
iI,C да е :\I11ОГО силенъ Т'lшесно, а правственно съ нетНОСТЬ, щото сме принудени да мпсшшъ,
jЩ с еграх.1ПВЪ

четьта

й;

причшш

UIШЪ,

може

па

ппо-този

да

е

нервозность;

нетш,т!!ченъ,

:llOiI,e

ЩI.

перазуменъ

CTBY13<1 таквази раЗЛIша
ята ШIЪ,

начинъ да губи по

рпздразпителенъ,

J\ОЯТО да

въ

е

че необходимото НутНО нъщо въ З<lДО:llения iI\И
вотъ,

е любовьта.

славалю

и

Д<l

Нютi~t РГбl:ОН

сs.ще

и мнtпи-

BKyeoBeTt

причинява

по

чести

домашни

спр1;чнваюш. ТЪЙ щото, даже, СЪ добри Нilчала, )lOа,е да н'lшil. трайно щастие. Но едно Ht-

що е пзв1;стно: че н'hш!. трайно щастие 6езъ
тЕхъ. Едипъ )ЫЖЪ може Дй е дО ТО.1IЮЗII спо-

Рil.ЗЛНчlIи жени изиснватъ
ски

кпчества.

Ы<ьжа,

Spo[!'ol'<l.

разни добри ШБ.iI,

Hof!To

би

:заДOIЮ.'IИ.1Ъ

една жена бих;}. МУ неДОСТИГН<Ь.1И ;нного l:ШiI;НII
особенности за друга. Но, при все това, ШIa 11'1>кои норенни Пр<lВИ.1iI. по които Bc'lma д1июi/ка
бп l\ЮГ.1Q да се вод!! при изборътъ СИ.

собенъ щото теНа му Дй се гордtе съ него;
ПЪРВО, i.!'Ш<lрЪ, че различие въ теi.шера
но безъ правота )юже 11,<1. lli>. ПОСРil.l\1И IШ нран. l\!ентиТ'1> често води I{Ъ~!Ъ щастие, разлша, оба
Съ СЮIOхвалството сп l\IOiI,e да 1Ж направи да че, въ BKyconeTt 11 обичюггв ВС'БНОГ<l П[ШЧIIШI

се отвращава 01'1, пего; blOIf,e даже ТВЪРД'Б добритt
i.!y обносни И прИВ.lе1ште.1НОСТIJ да съкрушжтъ

сърдцето й; п наи-посхt отъ голtшIТ'В ~!y д06-

В<1. ОН<1.ЯНСТВО

-

т. е. ю,:о единъ русъ

:1I<ьiКЪ се

ожени за черноока жена ыог;},тъда б,у,д;\;тъ щаст
ЛИВИ; ПО м;\,жъ, Iюfiто е предаденъ па пауна та, а

РО;J;'I;те:ш да сс породи ТaIШЮШ себеизмюш: що- се жени за жена, IЮЯТО обпча обществото, iI\eто Д<1. СТЮ1е нетършшъ.
lП;r,тъ се за раздоръ п взаимно презрiшпе. bl,liiI;a
Добро II'БЩО е, наистина, че не е нужно: и жен<1.Т<1. ТIYBOBй 11,<1. обичатъ СJYi.щитt нtща и
аа IIщпието

на една

il)~епа, l\lS,iI,a

й да о,ьде: да шштъ взаименъ интересъ въ СJYi.щпТ'В пред

еыJршсII'I.. '10(:']ШЪ. 3ащото има щастие за п;е- мtти. Различие на Нil.родность, а най вече, ко
ната, )~ail.;C l;aTO Cl~ ПРНСIlОСОU.1Iша ;3(], l\Uhil;СВИ- ' гато се ЮI<ьннуватъ раЗ.1ИЧНИ оБИЧ<lIl, С,\; ВСН
т'!: си ОТli.'IOНСШIЯ отъ сы:ыlшснстIю'. ПМ<1. })а- нога, рано И.1П I,ЪСlIO, причина HiI. oHaIIНCTBO.
ДОС'I.Ъ въ

ТЪРНСВИП

,

ССОСПОil;ертuованпе,

I1

старанис да се снечели нохвалва

въ

'с

дума. въ ус- ,И

п'!;хъ ЛЪП(У])lilI М,У,ЧНОТШI, U'!> ираВСНllе
пв!!с Ва .1IOОЩШII.

;у.що

MOiI,e

го,тlша

Дй се каже и за Р<lЗ.1IIЧfIИ ре.ШГИIl

ра.злнна

въ

ГОДИНlIт~Е.

На

KPitTf\O

УДОВ~Л-' д'!шойr;атй тр'вБВ<l да си взю!е ЫЖII,Ъ отъ народностьта си, отъ BtpaTa си, и прИ.lпченъ за

Нито БОГ1ТСТUО
1111 Bl!CO"O
Й - приличноеть знйче
да не бs.де
"
"1101'"
. ОЛеСНИС, НИ I годинит'в
•
,
та,lантъ, не С;,\, не06ХОДПllIО НУжни за щастието: ПО вече ~:ъ десеть ГО~I1НИ по-старъ отъ неЖ1.

на jI\еш!.та; но основа на г.lа~нит1; доородъте- С:l'ЩО т ьи: и даже, по-uажно е д,!. не 6,\,де отъ

~10 lIзработени uъ неса~lOлюБIIе, Сl\Iисленность и ~tI.ЗЛИЧIШ l\ЛiI.:с<1.. ПОГР'ЬШl\<l въ това, i.Юil\е да
доброщювпе ще го добшmтъ. 3ащото жената стане причина за fO.1tllIO ОЮlНIIСТВО и униже
TptOBa да почпта мжжu си най-първо
. _ ние за една жена. Дй си предпо.10il\е~IЪ тогава
.1еПНостьта и добрин

1'11\'
•

J

III)"ВЪ
ц,

ще

Постоянно .1юбовьта й, жива 1I СИ.1Н<1..

та тогава е Г.ШШЮто н'Бщо.

"

..

,

а Сi.ШС

че една д'Ьво"

'

Любовь-

,'h

'ИК<l Иl\Ш сгодеюшъ отъ вьрата. си,

спазватъ,

Н~РОДПОСТЬТt1 си,

прил~ченъ за

ГОДИНИТ'В п, и

оощестпенно не стои по-долу отъ неы'..

други НЪЩ<l СЖ нужни, З<l да б<ьде

Какви

аадомеННII

~Иi.!ате .1П х.тlю'I3?- попита.1Ъ СhJYi.пернИIШ ЮIЪ iI\ИВОТЪ щастливъ?
I~a ПЮЩрlI. ",_Да билъ отговора, хлtбь· 01;лъ
Първо - Избери си l\IЖЖЪ, който е БJ1<1

~aTO ы.~'bI{O . ",~opaTa сраВПIIВйТЪ Х.1tба съ l\IЛ'Б- гочестивъ - не ТО.шова "чернов~икъ", _ КО.1
1\0, тог,нщ трtопit :II.1tl\OTO ~'Щ е по д06ро 1ГВ- кото естествепно ре:rигиозснъ' lюfiто оБИЧ'l нс

що, ~it ,си l\y~e~I~ lII.T}j~O." "НI~Й ЮШllIе, о:говорилъ тината, милосърдието и ПРQ~дата, И ной~о би

продав,!.ча мл1,liО, пр Бено, 1-(,lTO ~щсло . "М<lСЛО- СЛУiIШЛЪ Богу Iщже и 11,'1, ум! ЪШ
.
тог'ш<1. е по д06р
1;
?
"
,
,
)
е ДЖШОЛ,l и
,{, :.
О. Н 'що, имате лн l\ШСЛо 1 да н1;~!аше черков<1. на Р<lстояние на ДВ'В ХИЛН.~ТПII1"
Прод.ша
I~"
отговоrJll1Ъ.
"Ыйсло,
С.1аДНО, Ю1ТО зеи- ди часа. Но панъ помни че ходеНllе н й ч еРЮЗ,l
'.
Зе'}
'Б"
' . • I тина тогава тр 'ORit да е за предпо- поддържа чеЛов1;ка въ сношение съ добр
то

J

,

ЧII~:н:ие: ШI~те .1~I ~еfiтинъ?"" "Имаме .зеtiтпнъ, Бога, и прави го, даже, да гледа на CB1;T~T:'1. T~
тъп шстъ, "ато оистра вода. "Сl\жпеРНИН<l то- на прияте.1И. Человtка, ноито не ходи на чернвn,

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ.
въ

единъ христиански градъ е непредпааливъ,

че

lIюже да е и небезопасенъ lIIЖЖЪ.

Второ

Н:1И-б.1ИСНО до неlЖ. blапната l\IOЖС да .1юби си
на си, но не може да се пов'hрп на него нанто

Избери си несебелюбивъ 1II,ЬЖЪ.

-

11~

на Н<1и-гол'tмата си дъщерн. i\Ii1ПЮ1та и

дъще

:Много по-добр1> е за еДIШ дtвоика да си оста

рл.та с;'ь, тtсни

не

незадомена

отъ

върже за ед

расправл.тъ l\Iалюrтt. работи, ра:ШСlшатъ l\Нuпш

но

с,У.щество,

ноето

е

Tt

нолното

се

да

мисли

се

че

всичко,

за

щото тогава жена му трtбва да е нищо.

Третьо

ноито ИllЩ цtль въ живота си, или тои ще на
прави себе си и

окаянни.

т1>зи,

ноито С,У.

Ако е богатъ и

наоколо

занимамис,

HtMa

ва гледаи да си има една невинна манин,

танва

нидt-Iевно
жеН<1

за домачадието

таи,

си и д1>цата

Четвърто

на бездtлния

би

HaBtpHo,

направилъ

и

си.

които се

труди да събере дваТ<1 Кр<1Н на едно. Челов1>нъ

Htl\Ia

въ танона положение

Пр:1ВО да

аа

ва по-пъленъ

съ радость

ЧуДlЖ се, да .1И

СС

паС.1а,I\

ц'В.10ТО

ство. На късо ц'tлил. ЖIШОТЪ на

сеl\lеп

би

cel\leficTBoTO

поради сестрата.

съзпавашь

В.1IIНнието

си?

А още повече се ЧУДlm. да ЛII го УПРi1ЖIШШШIЬ?
ЖеЛ<1ла бихъ

да

ЗНaIiУ, да ли

може да б,),дешь

:rюбезпата,

но Д<1 съвtТВ<1ШЬ

того;ш.

съ:шавашь,

че

II готова
СПОl\ШГ:1телна ржюt? Ано съзнавашь,
l\1O il\ е да
б'hдешь утtшение на много хора. blOine .1Iобеэ

11

Не избираи мжжъ,

-

МN>.ЖЪ,

клtти,

IШЪ

смущенил, и IIзмиll1лнватъ l\Ia.1ЮIТ'Б

му

1'01':1-

зи да обича да ходи на ловъ, или пакъ ГР<1ДИ
нарство. :Молитви тр1>бва да се възнаеfIТЪ BCtЗ:1ЩОТО

ПШlежду

денил. и Прi1ВЛТЪ RЪЮlOil\НII

Избери си работенъ МЖЖЪ. Този,

-

приптелюr и

весе.1а

наито

чреаъ UЛИСI:ШТ:1 родствеlШ:1

IIlIIaШЬ

по-гол1>1II0

сеетрит1>

е въ <:y:llНtние

връсна,

влинние

върху

l\Iоже

Д:1

бр:1ТIIнта

11

си отъ нои да било другъ. Въ сеl\lеи

мисли З<1

ството

ТИ ИllШШЬ

любовь, защото не може да наеме колиба и пое:1ДИ

всtкои

членъ.

рнзлично

IIО.10теНlН'

спрtl\lО

трандафилит1> й. МLY:.iКъ, които дtпствително люби

една жена не би ыi 1I1ОЛIlЛЪ да спод1>лЫi ОК:1ЯН
ството и

б1>дностьта

ще юьща и теН<1,
тази

ц1>ль;

му.

HtKa

защото

юю

тов я преди Отенванието

би го сторилъ.

Ано

Сl1jJJЬJЮ .1Iаluщ си.

наистина 1IIУ се

да Р<1боти и спести за
не

сполучи

да

стори

си, никога по-поел'в не

Да се Отени человiшъ е лесна

Р<1бота, но да глеД:1 к,У.ща е ТРУДН:1.
Пето Избери си търпеливъ и "lюбезенъ

маика ти е царицата

Al\o

й ПОlll:1гашь
1II0аъгна

и

да

се

нспълни.

сърдцето,

а

Въ нс'Вно ссмеНетво
МaIlIlша,

се

IШВС)ЩЪi/,Ъ.

то поради

това ще търпи погрtшкит'в

ноле.lстата

статъцитt

Й.

Но тука

почнува

с.У,

готови

гр1>шнитt

се за

и недо

спира

ВСИЧI\И

ДЛЪтно<:тьта

е в:заИl\Iна. Ако l\ша

дитt ИСК<1ТЪ да С;у" щастливи,
Д<1

да

да

то

забtлtжватъ

си еди нъ

на

другъ;

не трtБВ<1

1"13

Н:1

бър:ю

Tt

ТР'ВБН:1 Д<1

ПШIНЬYiТЪ че Богъ ПllIЪ е Дi1ЛЪ ЮГВП<1ЧИ юшто

Al1le!in

по

11

ОЧИ.

аи

Но

tщна

въ ССl\lеi\шm

нина.

на;

Наti·I'од1пшта сестра въ СШIeЙСТВО'ГО.

ЧУДI:&

се IЮЛКО

МОl\шчета

привелегия да с;у, сестрата
гато

назувамъ

гo.1tMaT{l

сестрата

дъщерн.

По

IIматъ

голtl\rата

въ семеиството. Но-

I1СЮ1ЫЪ да Ю1Ж'у,

HtKoгa

тн бива чадото,

:мачадис

;

пон'вкога тн

има

по

двама

браТIIН :ш да IЖ поер1>щнщтъ въ

дtто е първото 1I1Оl\lИче.

сестрат;}

11

и

CBtTa.

тн ве'Вкога

трима

ще

бж)(р

ще шш особни праВ<1 п привелегии.

Тн бива въ най-т1>сна

свърска

съ l\1:1ПЮl СИ И

:J;щръетва,

ДВIIi!",\,ТЪ

и

ЩОТО

ра:щраВЫ\1"h

II рИЧИlIит1; ва 1"(;-

ра:J.'II!чаuатъ

IJЪ

оБIlЮIOВt'НlJa,

е

вс'lнш

ДШIЪ.

ЩJlIСl\lallllето

конто си има особенно<:ти въ ха
да е досаДИТС.:ша,

ни.

МШlчетата

тыIlснllетоo

дразшm.тъ

но

И по

<:тарата

те-

с.тБдовате.1НО не

го Сl\lущава; но ПaI-,Ъ тп досажда Н:1 l\lаfiюt ти.

ВЪЗl\lOтНО е, че е биба
;~a l\Iатерпалнит-В

нин,

IЮИТО

; ридесеть,
; гото
то

чстнриде<:еть

е БИ.1а Н:1

а
и

ТОВ<1

нъэглеДII върхъ

и:знсква
петь

1\01.'1'0

ЖИВОТ<1 еж

прш/1шеотъ

шшшь

чети

годишната

си

е П:ШСIШ<1.la IЮ

-

пос.1у

сс

раЗШllрП.11f,

съ работа. l\Юil,{' Д:1 сс ра:з

отъ вшrСК:1НШlТа

Il

ДОХOlnда па

въ всично. 1IauHa ти, ЧIIИ

Ето твоя с.1УЧ:1П.
УЧIJ.1нщето

стара ,пена,

петнадесеть годшш

ПOIюрность

а е и ~IНOГO занят.l

Др;lЛНI:&

iI

II plCTBeHHIITt

сж СТ;Шili~lИ,

П.lJI дъщерн,

II

ти. Нато

поизбеЗУ1ll1ша, не

pr'!>

до-' шанис

Но дог-

сърдцето.

11

Bpel\lclJa lюгато
отива.'/а :111101'0 ДОUI)'t

баща ти р'!щко 1:& види.

нап-: снъха,

ное то дава Богъ нап-първо на щастливото

с

J:Ъ:3l\IOЖНО е, дате,

и до нiн..;ждt

Hut]l ASltlllOl·C.

да

Крi\;ГЪ на lIi)J\ОП (УЬдна. стара род

Н'ВНОН,

pal-\Tepa,

а ти

преДСТВ.lл.uа

Р,'hюtта

снърl~:Нlllе.

твърд'В

Тн

И:II! тъii

се

непраВИЛIIОСТИ

l\IOЩlла

Отъ

IЮЛТО

tЩВЮIЪ

съ своето

ти

пакъ ШIa прюю на оБИЧhта,

Е. ВпГ!".

то

ДОХОllщатъ

к,ьщвата

Ci1MO

ДШIЪТЪ,

lIIоже да рtши ЮlНВО да се направи,

ПОЗН:1ва съ това чудно сжщеетво жената, и нои

м,У>.жъ, IЮИТО знае, че

въ

ти l\lOжешь да й б,ьдешь първия .шпшстръ. Тн

Ти

j'f.

CII

ДОВО.1НО

вече

НilПУСН.ь.Ш

свободно

15

BpCl\le:

114
аатова употрtби го IЮЛlЮТО lIIожешь

HtHa

си.

;:ш

часоветt, които прекарвашь съ

да й с& приятни Ногата ти омръ;:ше

баба
неIiК

исправи

най-голtмата му дъщеря би Н<tправила наЙ-СКрШI
ното живtлище удобно и приятно MtCTO.
Таи кпзува:

"Не

вреди

колко

ся, отчапни дру

се предъ огледалото на б лиао до oRoa си
1 гитt, тя BctKoгa весело посрtщn, засмtпо при
Сll представи, че пtноЙ день и ти ще остарtешь, кпзва, приятенъ въпросъ за разискв<tние пред
накто HClm.. II друго н1шаfl момиче трtбва да сТ<tВЛ, съ които з<tинтересуВ<t и другитt, що

{),у,де търпсливо

бп обичала Щt
Н'lшога,

или

,.. ,.-

1

СПР'lшо тебе. Ианамtри

IШНВО

n

сторишь

много

често,

II

то

го стори. Ако по

се увлича

да ти рас

назува :за хора, които с.у, у:мр'вли вече, слушаи
IЖ съ интере съ и си IIIИСЛИ за себе си, че въз

MOil\HO

е, Iюлtто

остарtешь

и ти

да

като

Никога,

търсишь

.за приятелнитt

товаръ.

Рnскажи

подмладена. Това е

съ

й

отъ

н'Бщата,

си,

да

затова

умътъ,

нарn нtколно
весела

и

раск<tзватъ

се

ще

да

гледа

да се

развилъ

шhч

па

на

разговаря

посрtдствомъ

паритt, които е изрnботнлъ; да гледа
приятна обносна

спрtТН<hТО

и бърза

Hn

хуба

об.ltчепn,

съ

готовность да услужи

другитt.

които

остане свобдно време, тя ще допде да

:11

му

който се е

можешь да сторишь за маик<t си. Тогава ногn
то

да

иснара прехраната на дшючn
не

вата млnдn дtвоина,

въ себе си, и ти
видишь баба си, нато

1m.

едно

време

МР<hщени лица и да слуша наТНКВ<tIЩП. Той же

си и всtкодневнитt си НRслаж

дения. Заинтересуваи
сама ще се чудишь да

остава

лае весело л:а го посрtщжтъ,

за минута BpellI~, даже, не ьn

остави да си МИСЛИ, че е

имъ

са труди

лието

н1.шоИ, да слуша да му расказвашь аа м;шдитt
си години.

пе

нотиитt и несполукитt си. "Да се прав'Вше то
вn въ всtкии домъ твърд'Б МНОГО БИ СПО:llОГНЖ
ло на бащата. Тои е вънъ презъ ц'В.lИя день,

Сl1Рlь.IЮ брато си.

пре

Братъ ти е наблизо до годинитt ти. Може

часове съ неьк, и ще ьк нам'ври

да е мално по-старъ,

приятна.

панъ

нъма ГОЛ'В!lнt

или малко

разлина,

по-младъ,

:за да не

но

може да

ти бжде другарь и приятель, ако желаешь. Нан
баща, който да се не гор

во мислишь да правишь? Мислишь ли да го 0ставишь да се отдалечи отъ тебе и отъ семей

дtе съ дъщеря си. Топ мшне да обича синове

ството, за да търси другад'Б удоволствията си?

Не съмъ виждала
Т'Ь сп, но hafi-го.тВ~шта
БЛII:Ю до сърцето

му,

дъщера
и тя

живота му ПU-ПрИflтенъ.
ленис,

сърди,

аэъ

С'ЫIЪ

даже,

IЖ

Но

ногата

той

съмъ lЖ дn се опшшвп,

които

имали

на

пnри

вечерь,

значи

З<t

да

нара времето

се

iI

rO;ltMa

ако

iI

че баща й е ед

печели,

I\OrnTO

за да ги хар

си

дойде

баща

съ усмивка. Тя трtб

да

му

дъщеря,

а

угоди. за да пре

са

представи

въпросъ

ГО разрtши, Ако е

била

добра

дъщеря, тя шшtрно ще нам'Бри любезенъ съ

вtтъ и съчувствие. Нtкой день ногато съ ру
мяна .lице отиде при баща сп, за да му нюне
че обича м,ь.ж:1, HofiTO 11 е предложилъ; тогава

тоЙ

ще

рnсппта

то е поже.lалъ да

и

11

разгледа

человtна,

стане другарь

lЮИ

до животъ.

не сюю презъ РОЗОВИТЕ ОЧИЛ<t презъ ноито T~

['.leAa,

но. презъ яснитt

не, гдtто се

събиратъ

момчета да пушжтъ

и

но по-добр'Б е братъ ти да II:\Пt

до

важностъ тя отива при него за да

пшюгне да

Нn долу изъ улицата ИАШ едно почтенно hафе

нtщата,

Й, и еъмъ ДОШ,la

си по-приятно.

По HtHoгa,
ОТЪ

II

близо

имашъ?

че тя lгlшплn

почеть, че му е
труди

съжа

шшs,свn

всичко що

приназватъ. Възможно е, че нtщо по-зло нъ~ш,

да го посрещне

ба дn го брои
това

се

)IЪрЖИШЬ на

ВИЖj~ала

да

чи тя. Нейна работn е

11

ГО.ТЕМО

да

ли да го

до себе си, ва да спод'Вля

напр,ши

:3:\

че тп си ми~ли,

маШИIШ, само

да

е въ I-;ЖЩИ;

ДРУГЩ1hИТ'В

зюшючението,

може

виждала

Ще се трудишь

дохожда най

ОЧИ.·Ш

на здравие

ра

3Y~lЪ. Той ще прет1>ГЛII съ вtсиТ'в си человtна
u'

,

lЮИТО иска д'l му вземе нntklюбшюто чадо.

Познавамъ единъ баща, които увtрява, че

удоволствието

си у васъ. Ето, юшъ би могла да го напра
вишь щастливъ. HtHa да чувствува че негови
Tt приятели cs, твои приятели и да ги довеж

да у
искаи

васъ. За

въ неино име,

l'IY

още

по-добро позн<tв<tlше по

ПОВВО.lение отъ

майна

всtной

си да поканишь

единъ

отъ

нара. Отъ първо иска
еДН<l проста

сардели и
може

да

же мъ че
нtнолко
ВСИЧКИ

закускn

милина
има

пакъ киманъ,

малко
ОТЪ

(баница).

П'ВСНИ,

а ако

да се посвири

HtMaTe,
весели

ВНУПОМЪ,

ИЛИ четири игри

трудъ.

чай,

Приготви

масло,

СЛ'БДЪ

ХЛ'Ббъ,

зnкуската

има и пиано,

или

малко.

ка

Но да

ни едното Н:I друго. то панъ
народни пtсни испъти отъ
И.1И

н'Бноя

ти, или тебе, не ще е злt.

нова

отъ

Подиръ

ное е наи-непривикнжто

най-много него да

три,
Изна

или по-добрt

па общество,

занемаешь,

братъ

това

и вечерьта ще си мине.

мtри кое момче с наи-срамежливо,
се

приятелитt

да дойде у васъ една вечерь ва да ыi прt

и труди

защото

ис

юtшь шшъ да доfiде, на ли? Той трtбва да се

убъдп че

ще пренара

по-добрt

вечеритt

си

СЕ.\IЕЙНО ОГНИЩЕ.
когато е у Иванови, отъ :колното ако I\apa Ивапъ

Hi1

да иде съ него на Iшфенето. Слtдъ lIIалко ще

дълго

намtришъ че братъ ти ще расчита на тебе за

бенъ.

нtща; ти ще видишь че принтелитt му ще

ти

115

срtща Нойчева
Bpe]l[e~

Въ:июжно

новината,

но даже

ПО~IНII

Hi>Hofi

стане мъстато гдiпо человiшъ може

де

да

отиде

реда,

безъ да го обвиннватъ ПОСТОRННО, че все ириво

IГБlIIашь

прави.

е

Таквози

едно

семейство,

азъ

далечь

отъ

дома

l:И,

вечерн,

но

и да не ти е, не ПOl\азваЙ.

день ~IOЖС

Iюгато

и:ш:нгtрилъ

той е ВЛО

ще

11

на тебе Дi1

обичашь

само

едного,

та:зи таПна.

дохожда:хж да

С'JlР/I,.1111

всичкото

(~('CJJ/jJltlll IIJ 1:/1.

пре

време

Ти самата l:И

пре

била ученичка

праВШIa погрiшши, ти

l:l'

за това не е много да

дадешь р.);ка на ПО~IOЩЬ на пО-~!1l.1ЮIТЪ СИ

ти, а остан.У...1lПЪ съставлявахж :хора.

ри.

облаюродu.ш;.

Това

че

IШШЬ

ЮIЪ

да

назвашь

Това е

твоя

работа.

Момчето,

Iюето

е

тръбва

Юlзвашь

се

живота, нато

обноски,

и е изобщо

несми-

сленно, ПOIШ3Вi1 ясно че не е имало сестринско
влияние. И тъй

макаръ че си

но!'ато

попадне

въ

пжтн

принуденй да го гледашь,

чуздъ БРi1ТЪ, труди

по единъ

te

а

на

-

безъ

ВИСОIЮ.

с.10lю,

тъй l,iШТО си

ла ти,

l:И

държишь

ПОВТйрЯТЪ l:.'h.щитi>

невнимателно относително външния си изгледъ,

И:Jисюза отъ тебе да

да го ПрйВIIШЪ

четешь

нtодtланитt

l:H

на велината учите.1IШ, опитноеть;

карвах.У.. принтно. По HtKoгa двt, или три отъ

/0

11

че таи първип

момчетата се отбирахж да пthhТЪ особни час

Каю; да

дой

познавахъ,

каратъ Недtлн вечерь. Тамъ не само че нами
рах.ь. добра

че

право да го обвишшашь

гдtто много момчета, МОlllчета безъ сестри, или
пакъ

Не ще ти вземе

разберешь

е, че не ти е твърд't приятна

се повi>рватъ. Постепенно Ивановата Юi>ща ще

че

кшденецъ.

за да

но

да

l:eCT-

да по

и

че

l:e

ШIЪ

заинтересущша

ис
по

да не

погрtпши, IЮИТО си прави

жел<tешъ тъ по-лесно

да

пренаратъ

се ВЪСПОЛЗУВi'ТЪ отъ ТВОЯТi1 опит

ность. Естествен на наК.lOнноеть е по-възрастното

ТИ,: МQ;\шче да се ДЪрiЮI по-на високо, но ти се

Ю1ТО

отъ това. Н1ша

тихъ начинъ

cel:Tpa ти,

варди

ШIИ сестрит't ти, ти бs.

Д8,ТЪ другщжи и приятешш. CTi1pafi

te да шша

Д<t му покажешь що е Прi1ВО и що е :криво.: рашь всiша еJща J~a за.'гБга за сеlllепшщ пи il,IШОТЪ
Нtкои день може да ти се УДi1де СЛУЧйЙ, да му ! да бs>.де по-интересенъ, и да съд1>fiствуватъ.
Юlжешь колно трудно е било да свикнеШh БР<l-

та си, да ДЪРЖИ р.у,цiп1>
измътени и

че

си чисти, дрехит't си

чисти ризи сж

ако желае да дружи

съ

да

р;ьц-Бт't
му

l:И посрамено;
е

смаЧ:К<lна

неоБХОДШЮl:ТЬ,

сестра

момчето на което раl::казвашь
и

:1а да

. ~I'IHl't.

си.

отнс.ме Т'Еготата отъ ~raЙЧIIнитi; ви ра
Р<lЗЮШlщi1 на Сl'l:тритt си аа твоитъ на

l:l'

е.1iШiдеНШI; п'jи,а да чуветвуватъ че :щедно jЮ

Нав'Врпо·

il,e

да j>ННJfСlшате ве'[Н\lЩНСIJIIШI

ТОВа ще rЮГ.'IСil\-·· чуветвуваil

lIIоже да се досi;ти,
кирлива

че

тi;хъ. ПОIll,Н',Щ ШIЪ

011 а:311 , tiОПТО

въ

ypOI~IITI;.

че

mшта

T't

му не c,y~ ДQбръ изм1>тени и llШШШТn' му е : il\НешlП на пианото; ЮliliИ :за

покрита съ прахъ. ЩОl\lЪ съанйе т:Бзи

дрехи-

очудвашь да видишь колко на

бърже

ще

: кйнъ

по-

си.

Тогава Iюгато нtlЮR неучтИlЩ, ИЛИ, да;I\(',
груба и дебела

дума

би изговорилъ,

I:е Уlllорнва въ jlIlOГОТО

единъ

Jf

l:еl:трит1>

с;ь ВНШIaтелни

не.1IOбезпиТ'В

учи 1'11. НО по I-;роты;ъъ
ее ДЪРil\N,ТЪ

на

упра

на

;~РУГIlТ'В;

потушаватъ Г.iа

са на ОДУi\lНIIЮI

пог-. да

'JaCOIН'

11 I'O:I'I;~IOTO Iше.lаж

:хаРЛОНJfЧСl:НIIТ'Б гласовс
('И да

аа

lIаl:ърдчаваri

Ф<lКТО- I дение, което J\lУ:ШI,ата II!ШЧIНlпва

ве, той ще се труди да се преобраЗII, и ще се
ПР<lВJI погрtШЮlтt

ШIЪ iIШIЮТЪ. Съ

JШЪ въ това ЩО е(' тц" ВaiЮЮ

наЧIlНЪ.

н:зражешlН. УЧII
за

дрехитъ

Научи

трапе:зата.

по

CII;

ГJl накъ

учи

1'11

по

ледъ и малко спомняние, че таи се (' :забра- наП-добрин наЧIIНЪ -- еъ ПРIШ'tръ. Покажи IШЪ~
вилъ, Ще го накара да lIIИСЛИ~ а :какво пе би. че даже haii:-~Iа.lНата отъ т-Бхъ, II'Б~lа право да
сторилъ человъна, който почне да IIIИСЛИ~ ФШ'i-. очаКВil аа титлата ЛХ'J/ОЖ'UЩI, ано присте.1ШIта

та, че Ивановитъ ПрИRтели те

хареСВilТЪ, че

I

11 е ЩJъсна, I\OCaTa 11 расчор.1еШl

се въсхищаватъ отъ тебе, ще наПР<lВИ Иванъ
да се гордtе съ сестра си. Тогава тоН лесно

1\OlI НsЪЩIШ раБОТII, п ТII сама ще

би внушилъ

на Др)Тi1ритt

1\0.11\0 ГОТОВII

да върШ,'i:;ТЪ

това що

си. че

и:зисквашь,

да се сръщатъ съ тебе~

Драго

Tt

ТР'Ббва

ако

ИСЮlТЪ

момиче. ти не

и обносюпъ

11 неПрIlЛИЧНИ. МО,ll1 ги да т" пшraгатъ въ нъ
го праШihТЪ отъ Д.1ЪiIШОСТЬ.

• 1\Ol'TO

ее

чудишъ

ще б.);детъ;щ те УС.1Уili.'h.ТЪ, ногйтоне
но нато

нi>що

;~a УГОДIЖТЪ на jщtiюt СИ. II.lИ ('t'cTpa

съ

СИ.

съзнавашь колко голъ~1O влинние ЮНШIЬ върху'

В" )I/(JOCIIIO .1IIIJCJJ/O.

брата l:И'~

Ще
многи

дойде

време.

заобиколни,

ногата

братъ

исчервявания и пр.

пита, да ли позНtшашь онова хубаво

ТlI
ще

съ·
те

J\IОjIиче

Ногата Богъ те ПО.10il\ll въ )IЪСТОТО, :което
сега ааНIшавашь, ногата те направи

най-гоЛ'в-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

l1G
мата

tetTpa

въ

te:IIeticTBoTo,

Топ е нскалъ

бждешь примtръ и ПQl\ЮЩЬ Шl т13зи що
lЮЛО ти, а

МОII;ешь
умна и

не

да

te

ШIЪ

t,y,.

да

нао

надувашь че знаешь

по-вече. Той е пскалъ да

с~шсленна, като не

tи

iI

весела,

Отз<\дt е аа шито едно парче корДонъ об.1'tчено въ
лененъ платъ и дастиг<\ до втората извивка. 3<\ това
ПОСЛ'hдното

парче и отгорното

двоино ленено парче

t;y.

чашь t;лаuитl;
на

радость

нспо:шатп,

и почиташь

пакъ даже и
Той ИСf\алъ да оби

стаРЦИТ'Б, да СИ в'вч

па родитслпТ'l; си;

да си утвшение

на маНюt си, да спод'вллшь щастието й, п й спо
lШ1Г<1l11Ь

въ скърuит'Б

ва, ппо-вече

пеЛИl\одушие

да :запълнишь

Когато Обалтелнпй
ва нпЙ-щаст.1ПВШI

цtлото

lIU1;чнотиитt. Б,);ДJI гото

отъ готова, да правишь

тъй чрезъ обичь,
съвършенно

II

п

пршю. И

смисленность

MtCTOTO

едно

дълго.

долу Н. Отр'tзва се още

е превит<\

св'Бта;

.защото

ще пра

6i'3Ъ сеётрп

второ
съ

парче,

височин<\

к<\то.се
с<\нти

18

метра. rO.1'tMOTO картонено парче се покрива ДО H'tJ;aд1> съ Явена К<\Н<\В<\, а по- надо.1У се довършва съ
сива ленена подплата. Горната TЪ~IНa час тъ е TЪ~IНO
:lТ.1:lЗЪ

"Нпкво

едно

изм'tрв<\ отъ долната стр<\н<\

страна

въ

си,

Взема се hapToH'}, 30 сантиметра дълъгъ и 20 широкъ.
Изр'tзва се по кроеж<\ на иллюстрацият(\. Н<\й-шпро
IШТ(\ страна да ост<\не 20 сантиметра, а наи-т'tсната

зеленъ

си,

25

Държа.1O :m 1(('1JIh·a.

ЩОТО

сеllIейстvо ще казува:

ВIIМЪ 6езъ ДЪЩi'рн

зашпто

Върху това парче почиватъ в'tстнпцпт't.

Ннлзь дойде. ще се чуству
че.lОВ'ВКЪ

е

шпроко и

го СЧlIташь за трудъ

да УС:IУiI\lIШЬ тtзи що обичашь,

Т'В:Ш щО ти

лице

7 сантиметра

liаДИП.1СНЪ н<\ ГЖНКII, отъ които

на

еднн

долната

страна, а горнаТа на друга,

си ~ ~

р 'nIЩ1,1;;ПIIIН ОТ.l,'J••1Ъ,
Сmn1(('1(Ъ

/)ж/'бъ .т /i/bl'lIIllIl1I,lI,

Вае)!а се едно ппрч(' ШШ1ННВЪ 1I.1ЮШЪ
метра Д1>.lГО

11

;з;) UШРOlЮ,

ПРII.1епнва

"(\РТОI1Ъ, КОЙТО Iща

('jr..ЩIIТ'h

ес

11

"ПРТОIIа,

I\;ШТО

П.1Юlll:l,

се

1I:!.\I'hрmШIIН.
по

форяата

40
на

санти
дебелъ

Сhрояватъ
нп

ПJIЛЮ-

Д ъ I'Ж:<.lО 3:< чеТf>а.

АТ.1ааа с ;що.UIlI-;ОЛСНЪ съ сребъренъ IШРДОНЪ. На по
Ma.1I;OTO парче е lIав1>:~ано едно по.1ув'tII'!е съ еДllа
1\')'ВН'\;.1а м<\ргаРIIТI{а въ ср1;дата. На отгорната му
част!> е ПРП.1епен() едно парч\:' тъ)шо:зе.1енъ плюшъ

Imр'tзанъ на ТРИД'.ГЪ.1НIЩII. Въ

"•.1Ъ.1НIIЮt,

срf;дата е ц'tлъ

а oTTYI-;Ъ и ОТТУI\Ъ по
I-;Р<\IIЩ<\ се ;:ЩВЪршватъ съ ВI:СУ.1IШ

три

ПО.10пина. TPIITf;
отъ ТЪ.)IНO:1e.1CHa

Iшпр"на. Джебната часть ее щ;идържа о го.1'h~щта, не

,

сюю отдо.Ч·, но отъ дв'hтf; еи страни шщ по едно
трижгълно парче отъ Явена канава зашито. ПРЖ11I1
ц<\та юш ОКО.10 3f1 сантиметра. Тя е дървена и nоя

диСана

h<\фЯН<\.

01J/1/,1(1(0 ,1j1.]i//1//C1(lIC

СЪ 111)111 /)ЖСОО/i('.

КаРТОIl<\ да е :~8 саНТIПIетра ДЪ.1Ъrъ и 27 ши
РOJ<Ъ. Формат<\ ;:щ се пзрtже споредъ и.1.1юстраЦIIята,

(;Г(;Н"IIЪ Д;f>еrJъ :ы р,'l;ешщп.

ШИРОЧlIн<\та при ПР;f..Чlшта да е 20 СaIlТШlетра. Дже
бовет1> отъ д;'l;СIlо и л'tво сж еъ 15 сантимстра дъл
бочина п G сантиметрп ширин<\,
П.1атътъ е пепе.1ева Явена кюшва, lIзр<\ботеН:l
~oeTO се ~~,:щ 1\'1. П;l.lЮСтр<\цпнта е 1\:1l1авпта върху
каято е от. о 't.1'h3<\Нъ прш['Ьра, Който ще се в'hже.) На съ копринени ПD.1ув'tнчета OTrop't 11<\ джебоветt. Л'h
СШllIя hp<\H haKTO и иа.1lЮ пО-ОТВif..тр1> е нашитъ сре- . вия II д:tсния джебове ПЖlТЪ на горната еи етрана
бъренъ кор;:щнъ. 3а това р,у.,кодt.1ие е ОТИШ.10 4 метра. i по едно в'tТрИ'lце направено Отъ ТЪ~lНозе,lеl1Ъ :.lтла:зъ
и :заоБПКО.1еIЮ ПаОКО;10 съ сребъренъ нордопъ. Отъ
етрацпнтп. На 1I.1Ю[Ш\ се нпв'Ьаватъ

ДЪ;lГИ КЮнчета

отъ 3('.1(,Ш II[П , пърху (И;.lа канав<\, IЮНТО поел't с\:'
J~:JI~IIЩН JI оетав<\тъ ('юю в'hаанит't К.lОнчета (Б'h.lОТО

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
С"",ЩИЯ атдазъ е направено и набраното парче въ

дата, а е заоБИКО.lено съ едно парче

2112

cpi>-

сантиметра ши

рОКО,тъмнозеленъ плюшъ, IЮЙТО е обградснъ пакъ съ сре-

117

до пржчката да с

БТОР:1Тil часть трtБВil да
;) l:аllТЮlстра по-На го
ръ и дН ЮШ ВИI:О'ШIШ 22 сантиметра.
OтroplIHTa М:1терия, на която се и:зраБОТСIIИ I[Btтята е тъмно:зелеllЪ атлазъ, зноБИКО.1СllЪ съ 3.1атенъ IЮр
донъ. На двата .у'Г.ll1 I:Ж турсни по едно чш,ы'ъ.1НО
парче отъ :1Т.'Ia3Ъ наДИП.1СIIO lIа ГЖIlIШ. На ГОрН:1та

ropt

20.

да е туреllН върху ПЪрВНТ:1, но

страна на джсба С.);' турени два П.11О1IIClIII ТРИ,),ГЪ.11111

ца,

които

тъй

е.У.Щ()

еж

:шоБШЮ.lеШI

еъ 3.1атснъ

"Кордонъ.

ОТ:ШДIIОТО парчl' I\:1РТОНЪ е покрито 1:1, виillшшЪ
П.1ЮШЪ ТШIЪ

си ВИДИ, а

I'xkro

другото

('

ПОI;IШТО съ

ВИШНЯВil еатшш. СЖЩО тъй е покритъ и ц,u.1ИЯ гръ()ъ.

Норде.1ката IЮЯТО СI>:lча Ma.1I01T:1 часть съ rO.T!;)laTa е
ТЪШlOаl'.lсна, и 1 Mf:Tp'!> е ДОВО.111О:за ,J;:! СС напраВlro.тъ
ыа.1юпt РО:JеТlШ на ;(в'1п1, страни. Вюшча:шаТ:1 (' 01'1,

:1.1:1'1'('111,

е ""'щип

кордонъ.

8пfin./nЖ'/о'II.

П.1ЮШЪТЪ

I:C В:Ю)!а )!итрътъ )Iy (i
70 I:TOTIIH-

лена; аТ.lП:~ЪТЪ отъ 4-~3; 1\0РДОII<1 а.1:1ТНlШ

IШ, а СIJl'бърния :iO. Тайната с Д:1 сс изрпботи ЧIlСТО
11 ВК)'(·НО. НраС"КII, IШИТО не I:C С'хож,],атъ, ГР03Ы>.ТЪ II
11 най-добрата раб01:а. Тъ)!Нозе.1С1Ю II пеIlС.1НВО, "КЮ,
то И ВIIШНJlВа

прим'всI-inТЪ
таВII,

и пеПС.1ЯВО

lIiJKO.lhO

СЮЮ,

н;],

111;що I,Р:1еиво

ОТИВ:1ТЪ

,],обр1;. НО ЩШIЪ

l;рНСКП 3:1едно,

артиста

Д<1 ги

тогаВ:1

СГРУПИРil

,],:1

:ш да

сс

сс ОС
113.1t:зс

и ВКУСНО.

СТЕННО уt:Р:lIпеНI1Е' ("[, три ),а;е()ове.

бъренъ кордонъ. Отъ с.У.ЩI1П П.1JOIllЪ С ааобшю.1еШl 1I
горната стр:ша нп ДО.1НИJl jJ)КР()Ъ. 3а дп не стоятъ
джеоовитi> ааЛСШIЖ.1И, то оС'в'!шъ дпдсната ЮIЪ ши
рина и

дълбочинп,

стран;], съ по

другиг13

три

платътъ

;) СЮlТиметра
Ti>CHlI страни.

е п:{рiJ:шанъ

п6-вf";Р

()тъ

иа

Говеждото

Дрожало ,т

il

ширината

110 l'отваllСТI!О.

rIJt1C,!I("f)O .НnСО.

1,0eTo ('тшштъ

"2.7.

ll1f('.\lII.

И:чУkmа

)I'/,CO с ;lO()po шш (;тои lIа I':II'ДЪ Н(;
:11\0 (' ТВЪ!ЦО, н ЩtС1'!.та ~I\';Щ С НСНО jl{C.lТ
lIит,ва. Тl,)!IIОЧСlШ('1I1111 HB'!,'!"I, 11 ~ICl'I;;JTaTa IItJJ;а:Ш:1Т1.
НО

Дължината на :3:1ДНИJl l>:lРТШIЪ трf,(ша
сантимеТрil,

~·I1.fiТШ1ШIе

тритt

('('

да

('

картона

;!Н

110

'Н'!JlН'НО,

'1(' ~1'I,cOTO (~ отъ ;lО.lIЮ юt'[(~СТlЮ.

)'ов('нцото )1'1;1'0 (jIlBa 1I11Н-,lО('!Ю :lа '!;;lI'HIIl' fiTЪ
ОI;ТШ1ВIНlЙ ;10 :\lаЙ. :iш\'!; TP'!;(jB:t ;1'1 сl' д'Рilm I';ЦIIIЪ,
два
е('1'!.

11 ТРIl ,11111, 11 .TI,тc!, паИ-)Ia:П;О ,щ;це('(~ТI, ;~() ;ща;l,С
11 ЧI'ТI!IНI '1:11'11, ,l,(JI';l'f; I'таш' :Н'(ЦIIО аа '!;.1('ШI('.

О()наР('IЮТО

)11;1'0 11(' Tlyh(j[Ja

да сс IIрРварнва твър

~IНOГO, :mщото съ тона
IIз.lа:~нтъ XP:IIII1TC.1tIIITt
частици въ супата ( r.u·')lIit ,т 1IIма (//, (ijiOii 1, С1llР. :2Н:
С!/IШ ;fI( :; 11.111 li д/l/{{и).

;1.t

(1.
1I0ВЪ

оивар{'ното )!1;('о

)южс ,],а I'С

С.lОже

11 xpi>-

соусъ.

ХрnНОl10 СО/lС".
НаtТ}JЪГВilТЪ
хрtнъ;
вено

туря СР

ыаС.10

и

се IIа

('0.11"

ТО.1копа

I:JIТIIO

;щ1;.

три

KopCII'IeTa

ПIlП('рЬ, една .ы;,жшщ до(jро ,],ър
онетъ.

ОfiI1ПР/'НО .\/}Ы'О 1((:1I0РЖ'/'НО 1/0 .11111'.11I.
НарiJ:ЗВil сс
со Шl

дЪjJmrt.НJ

фор~шта на п.1.1юстрациятп,
мата широчина отдо.'ТУ да

IУБЗВ:1 сс Н:1 ('итно едн;],

:ш П!Н·)Ш.

ца ЖIС.lО

"Като сс остави Iшli-го.Т13
бжде

27

0I:T:1H.th.10TO 0'1'1,

сантиметра,

il

на

.1у"Ка

вчрра

~Ia.1Ю! четвъртити I,ЪС'IеТ:I; Н:1

1'.1:111:1

о()нарl'ИО

.1УI'Ъ, И съ с,],на .1,У,ЖИ

1101'111'0
,],0 ПО.1уопържв::шие прибавнтъ се червенъ
II надребне1l0ТО )I'13C'o. Да се IIСПЪряш веич-

туря се на огъня, за Д:1 сс ИСlIърже.

стигне

ШIlIf:РЪ, СО.1Ь

)It-

друга страН:1 на

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ.

118
{(ото
;щ

;~O!'.J:t

ес

ее

Шlешн'

:lа'lсрВh\i,:ГЪ м1,сото

да

се

1,:1пне

е1l съ ~Ш.1I\О мнйдаIlО:~Ъ

М:1.1IЮ

и .1УI'ЪТЪ.

оцстъ

И

Д:1

IIОР1Ь.1lllщ/t

Преди

се

поръ

Да (;С 1IЗВДЫiТЪ костилкит1; на J ки.lO чсрни
череши, да се турятъ въ една тенжера съ J оо грамма

и ГlOзомъ, ситно нар1>аани.

06/Юlil'НО .II1Ы'О на 1I1II/ШI1l1Щ.

захарь,

(' ,у,;\ъ,

о(iърющтъ

с() еъ

ДВ'В

ЖihТЪ
се

л.у,жици

1I'l>IIa I!

IIlI,ТЪ lIа
ма.1lЮ

110

еР щmбави

е 0.11. 11 ;\B'I;

въ юнната

11[1

топчета сл1>дъ ка

пор1;:ШИЦИТБ

м1;со

да eT:lВa ва до(jъръ огънь, :ш да ес

кило

малки

i'ОрСКИ

пръстена паница съ

a:l-

и

да

се

величина, да

наредььтъ

чиния; черешит1;

на

да еР иси

ягоди,

да се

100 грама

турььтъ

въ

една

ситна захарь ра3~I1>еепа

съ ванила, или ыалко канела, но да ее обърква поле

червььтъ.

гичка аа да не се натрошжтъ ягодит1;.

СЛ'7,.I1IГ1 но .1IIЬСО еъ h'/'t:1JlC/l/I.
Скълцва се о(iпаРСIlОТО ~11;co

аахаръ

Да се нар1;жЬУ>..ТЪ на дв1> 8 до JO околчести по
р1;:шици. Да се сгор1;щи 2 лжжици претопено ма
сло въ единъ тиганъ, да се наредьу,тъ
пор1;зницит1;
аа да се испържатъ до зачервявание. Да се взематъ ;з 4-

и ('Р IIР:ЮlТЪ да ес ПЪрЖihТЪ въ вр1;ло масло.

ПЪрЖt!IIII('ТО

съ ситна

lIОji1Ь.1Н1щlt съ ЯlOrJlI.

догд'l. СТН

lЮЛОВlIна чаша ВОД:1, ед

Втапнтъ ее тоrnпа

да п/)

пььтъ въ ср1;дата на пор1;:шицит1;.

JUl~ЖIЩI! брашно, IШТО сс туря

ма.'lIЮ, аа да 11(' оетапс

то I'е о(jЪРIШ.

пор1;зници хл1;бъ отъ с;nщата

('('гнсъ 'j'ОI'И:lЪ.

Ра:l(iиватъ ('е, (':I'lщъ тона, ДВ'Н НЙI\а
па ЩIlIIhН

12

поръсятъ

корона на една плоска

(Щl'ТЪ 11 ~щеJЮ, 1IIl11cpl. 11 ма:IIЮ ~1:1ЙД[\IlО:!Ъ,
еитно на
Р'(,:IaIIЪ. ()етавнтъ еР да llOс'l;дlJY,ТЪ:Щ IIО.10ВИlЩ Ч:1СЪ,

нато ес о(jръщатъ

една клечка канела и една чаша вода;

вржтъ 111;колко минути. Догд1;то вржтъ да се испър

lfа1'1;:ша ('С о(jпщ>рноТо M'l,co па пор1;зници, кол
ното р ВЪ:lмmюю
Bt)-равнО н:зр1>:!:1НИ. Турнтъ се въ
СДИII'I. дъл(iOl;Ъ

съ '1среuш.

lюгато

IЮ

Ко.1111Omъ ColOPCкtt ЯlоrJu.

етрува

;щ сс нар1>же на пор1;зници, за да се шшрави еъ

111>-

Да ес турн въ една теножера 52И граюш натро

IШКЪВЪ соусъ. Hap1;:~Ba ее, на ситно, сдна Г.1аВН лукъ
11 СЪ 50 граМ~iа маС.10 сс туря да сс пърже. Когато
ПОО~IСГКIIС луна, приб:lВЛ (;е 11 една л;nжшщ браШIIО,

гд1; ее разври добр1; и стане почти желтъ; тогава да

еО.1Ь, пипср!> п ма.1lЮ меРIl:З~Ш;

се

цаното

~I'I;('o;

шена аахарь съ една чаша вода, н1;ка да ври еиропа

е л1;дъ това и II:lКЪ.1
ес да ври отъ 10-J5 минути.

оставя

го еиТlIO НЩ)-Н:I;\IIЪ.

мМцаноаъ

Д:l се ТУрll да се

})('IIII 1,( '(:'Г('НII.
I

1;l'(:T('IIII,
(:(' Bapl,\i,T'], ("]. етуденOl

;~I'Щ\Т'J, ('е ~:iO

('('

турнт",

;(а

новр""-,т,,, от ...

:\--·4,

O(j'I'.ll'Y"T'!> ,l,()[';\i,TO

!'paM~1a

Ш\'1l'lшатъ
вода;

(;С и

н'нка

да

МIШ)"I'II, тогава да ('С II:JВ:lДI,у,тъ 11
(',y~ гор'l;щи отъ l,opaTa 11 0'1'1. дол

еъ

вода

IЮЛlЮТО

да

ГII

11

IЮКlнша,

сдна

нс

мно

го ПЪ.1IШ ,l'У'iIOIlЩ масло,

1I'I'КОJ!lЮ

на ЩIIПЮ1 еllтна :щхаРI,j

IГНIШ да I10ВР'У,ТЪ догд1>то IOIЪ

и:~врп

К:lПlШ карамел!>, ед

ВU;Цlта.

Сh'Ъ,ЩIIНО .llJbl'() /'Ь o(j/Jl/jI/'IOI

СЛОЖihТЪ на трапеза.

евари

250 граШIa зuхарь еь 2

чаши вода, и еДЮl клеЧК:l канела. Когато европа поч

,пс
д:l се вчеетява,
да се
енеис
01''10 огъня :за да
, истине. Да сс ОЧНСТhY"тъ ДрЪжкит1; на 1 нило хубаВII
едри ягоди, да се паредььтъ въ видъ 11'1 ПИРЮIИда въ

дълБOIШЯ: сждъ и да се ПОЛ'GЬЬТЪ съ студения: сиропъ.
ЧерсшеffЪКV,1I1lОmъ.

иата ШIЪ \;:lфнна \\оЖIl1Щ. Турнтъ се тог:ша въ тенжl'
рата

за да се пуснн,.тъ вътр1>

КО,II1101IlЪ оmъ Ю.l1I,.I1U ЯlOtlll.

Ногато ее на(;IШl' въ ЧJшинта. по

}.'/'/:III('HII.

тенжерата

горски ягоди; да (;е обърка ПО.1сгичка

динъ дълбокъ сждъ за да ср

мно

ръ('ва ее съ ('(1I\Ъ отъ пс'!l'но ~!'l;eo и о(iгражда съ' сва
("llIjll'HII

отъ огъня

за да се не натрошжтъ ягодит1;. Да се турятъ въ е

АIЮ 'нетието е много во;1,II0 при(iавятъ <:е и малко тро
хи отъ ПрСIll'ЧСIIЪ Х:Ii;бъ, които llOIшватъ водата. На
СНL'~!ШlПt' отъ огънн тури сс 11 малко

сне~ю

750 грама отбрапи

,'1,0-

Да (;е очи(;тьктъ

дръжкит1>

на 1 КИ.l() череши. Да

:1:1ВРИ въ единъ П.'1итъкъ еждъ

~'раюш захар!> съ

2

(тава:щ е.l~ДКО)

25И

чаши во;щ и една К.1еЧIШ юше.1а;

гогава да се пусн;n тъ часть отъ черсшит1>, за да по

яiiЦfl.

ВрihТЪ ~Ш.1fю; когато ПОО~lегкнжтъ да ес и:ша;:Цi\,ТЪ еъ

)[1>сото (;с ШШЪ.1IIва и ПРIlГОТВН ЮШТО по гор1;, само
Чt' ес о(iграж;щ ('ъ нйна l'трошеllИ, че обнареНII въ ВО

Д:l, K:lTU (;е турн :ш В(;'НКIIГО по СДIIО; IIЛИ сс
варяват}, ц1>.lИ и 110е.11> l)'GЖ;ЬТЪ на пор1>:НIIЩII,
1Iаl,Ъ (;'10 ПЪРЖСI{И ПОр'h:шшщ Х.11>бъ въ масло.

об

11;111

1~1>ди.1КаТ:l и да ее испиЫiтъ въ еДIIНЪ ДЪ.l(jокъ еж.дъ.

Сокътъ на череШит1; н1>на ПРОДЪЛж:lва да ври ДОГД'h

на г,кстъ сиропъ. Тогава
черl.'Шит1; 11 ОСТflВИ да иетине.

CT:lHe

да сс

иа.l1>Й

върху

.

!Jfll1J/'HII l//)jI п,m 111(11.

Отр'I;:шатъ

('.j'

метръ др(iР.1IIШ1

(;1.

ЧРТВЪрТlIта

Р;ЩIIЪ ,l,Ъ.1(j0I'Ъ {~'''дъ

IIO,

I10р'Н:ШШЩ съ по ('ДIIIIЪ

1';

11

фОР~Шj турятъ

на ~IIЖрЬ'Ь.тъ по ~ШЛlIO

се въ
(;1,

мл1>

П.111 бli;тана,

На друга етрана, ра:I()IIВ:lТЪ еР :i 1\1>ЛII НЙI\:l въ сдна
ЧИlIШI;

Н'н!,а ;щ (:р

е.1О пъ Тllгани;

eTOII.111 ;i

.1iКiЮЩII

прстопрно Щl

да еР наТО1I1I веiаIOЯ ПОр-Баница Хл1;бъ

въ pn:l(illТIIТ'B Мща 11 тури въ тигани; ,1,:1 се опържа тъ
отъ Re1,I\a страна ;~()j'xl; етан.\>Т'1, червени, тогава да се
1I0рЪСИТЪ

еъ ('НТJШ

:щхарь Р:l:НI'l;ееИ:l

НР.Ш. ОВЪРЖ('ШIТ'Н ;щ
ЧЮI

Cl'

ДОПl.рж.l>ТЪ.

('TObliTl.

()ТОП.lеНllе

(;ант

съ счукана

K:l-

па ТОП.10 догд'l;то вси

11 OCI11'1'.leHlIe.

Една майка, която (iи.1а оt:обснво СПО.1уч.1ива Дit

,.

.:а~ЪРЖ:l (;иновст1; еи всчсрь у дома ен и до '1'001кози щото еъ гол1>мъ трудъ ГИ ПРИДУМВi1.Л1l да ИДihТ'1,
~~a, гоети вечерь
била ПОПlIтаН:l да каже наква
laIша

имала,:1:1

кателенъ.

_~

да прави

Отговора й би.1Ъ:

дo~!ътъ

;Гайната

t:и

тъй

привл:с-

ми е, ако ияамъ

танва, да ото~ллв:шъ и осв1>тлявамъ

i,жщата

е1l

аа

да бihде спOlЮИ!Щ И ПрИЛТН[l". Но ногато й ее въ:~рази
ЗИ.'10, че аа TOB[l тp1;(jBa много П:lРИ да се хнрчжтъ
ТЛ ОТГОВОР1l.1а.
'

"И

НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНО

И ОЕЩЕСТВЕIIНО

lIа.IJlза въ пос.тf>,J,не 'шс.-.о Шl ВС'f>юш
06е}lЪ отъ

10

(/[з.llьз.111

еж

1)

РШIaНИ. пов1;сти

-5)

3)

до

сет

раСf<аЗIl (оргпна.1Н1f

8)

6)

въ

9 Ю-l/(Ж'IЩ)
и

Попу.шрни статии по ВСИЧfшт1;

Статии по въспитанието:

щественъ животъ и

Il

)J.'f>сецъ,

печаТllI[ БО.Ш на 8-ш[.

ПРОГРА~ПIА
поговорки и пр.;

~ПИСАНIIЕ

:
преНО,J,НI1)

2)

НароДl-Ш п1;сни. предания,

КlОнове на I-ш.уюtта:

НритичеС1\иfi и биб.:rиографичеСКllil отд1;.lll:

4)
7)

научни новини;
Изъ нашия об

Изъ ч)'з;щя общественъ iliПВОТЪ.

ГОДИШНИЯ аБОНЮlентъ си остава паf\Ъ с;ьщия при ylO.1Jb.1leHo обе.Ш,

3а България

12

дева

На ученицит1;

3а странство

се прави

отст,ьшш

2

16

~leBa

.1ева.

Абонамента се прие~1а само rОДIПII~Н'Ь и npеДП.lатеН'Ь съ пощенски бонове,

или пощ. записъ. Пощенски

n

rерБОВJ[ :парки не се приематъ.

Войто събере 10 абонати въ npеДШIaта, ще подучи 15 о,о възнаrраждение.
Въ петата годишнина слtдва продължение У·та кнпжка на "МJmждото" отъ Ст.
Заимова и прочутия романъ на Ф . .м. Достоевсний - ,,:Вратия RapaMa30BJI". Тоя романъ
<:е печата на особни НО.1И, форматъ 4-ни, съ особна номерацкл,

тъfi щото да ~юже да се под

върже на отд1;лно.

Тия г-да абонати, ноито се абониратъ на У-та годин(, :l не сж получили чет
въртата, за да иматъ възможностъ да се снаБДI-mТЪ съ първит1=; 30 IЮ.1И ОТЪ прочутия ро шнъ
на Ф.

1. Достоевсний "Ератия Нарамазови ", отпуща ЮIЪ с ч твъртот() годишно l' чени за
10 .1ева, нам1;сто за 12, а тил, ноито искатъ да и lатъ "Мнн.ж.JIото" V книжна, отъ начало
то, ноето започва отъ III година на "Искра", трит1; годишни теч ния (lII IY и v) и IЪ се
отпуща за 30 лева.
Първа и втора годишнина отдtлно струва по 20 лева, а двtт1; заедно се отпущатъ
.за 36 лева, подвързани. Г-да абонатитt, ноито искатъ да се абониратъ за петтtхъ годишIШ
-течения, отпущатъ ЮIЪ се за 60 лева.
Писма,

В. Юрдановъ въ

Р.жнописи и парй се

rp. Шумеш.

испровождатъ на

името на

редантора-издателя:

нС Е МЕЙ Н О О rн и Щ E
ii

ИЛЛЮСТРОВАННО ДОМАШНО СПИСАНИЕ
ИЗЛИЗА ВЪ КРАЯ НА ВGъКИЙ МъGЕПЪ; ВЪ ОВЕМЪ ОТЪ

3 IIEЧАТНИ ЛИСТА НА в-ни.

ПРОГР .A.::N[::N[A.:

1) Роыани, пов1;сти и ра3СIШЗИ (оригпна.1НИ и преводни). 2) Биографии на прочути ЫJЪже
и б.rагородни жени. 3) Статии по ВЪСШIтанието. 4) ДО)1аRИНСТВО: а) кроение II шевъ; б) РЖRо,;(1;.:IИе~;
В) УПsh.твание по готварството:
отъ )1узика.

г) за6J;.rtжь:и по гра;J;инарството;

;1;)

хигенични правюа.

5)

Оь:жс.1еЦИ

6) Н1;ща, които струватъ да се 3НaJЖТЪ. 7) 3аб1;.тl;ЖRИ. за :М:О)J:ичета.

r о ,1, п ш н II й
3а БЪ;IгарШI

А БОН А ~I Е Н ТЪ:

.тева, за странство

9 .тева.

Абона)1еuтътъ става са)10 въ пре;Щ.rата.

ПОр,УЧIШ и парiI се испровождатъ до: Rнижарницата на А. В. Вe.Iчевъ
РЖRОШIСИ-;J;() ре;J;aIiТОlЖ,lТа па :юпсаШIето въ с

въ гр. Варна, ~ а

ЩIIff гра,з;ъ;-М. Недtлкова-Попова.

