ИЛЛЮСТРОВАННО ДОМАIIIНО СПИСАНIIЕ
ИЗЛИЗА ВЪ НРАН НА ВС1)НИЙ ~1'lJСЕЦЪ.
ГОДJlна

IOшrlr, lSЯ5 год.

1.

IIeТb

об.яс~е~.

Rогато почнжхъ да НОСЬУ>. ДЪ~lГII рокли,

С.l1>ДУJOщит1>

H1;нo.lНO СЛУЧ<lП еж отговоръ
Ногато бtхъ ма.жа, азъ
бпхъ ЩL'Ш да ми отр1>ЖihТЪ едното ухо, :за да

И да си навивамъ косата на главата, т. е. догд1>
то се преобразявахъ отъ черв1>я ученичка въ
пеперудата

госпожица,

""

люоопитсвото

ми

"''''

О ьше

възбудено до не малка степень върху преЮI1>та, .

на запитванията

ми.

чу!ж

това

съ

другото

lюето

ще

ви

раСIШЖЖ.

l\IаfiIШ ми б'Бше издала УЮ13ъ, че не бива да ко

нои е начина, по които М.У.жет1> се обясняватъ: кеТНIIЧЖ догд1> СЫIЪ още ~шлко мшшче, юшто пра

на женит1>. Иснахъ да знаЫi точно Дрштt, нои- ! ВIжтъ други мо~шчета, затова порастпsy,хъ безъ

то употр'вбяватъ, топътъ, погледа,
нията и пр. Чудяхъ се да ли

cs,

тtлодвижс-: да зпаы, за подобни работи. Ра:збира се, че това

много сериоз-, мс ШlПрави СР,НIСiIiЛlша прсдъ ~liniIieT'I" да хра

ни, или твърд1> весели; да ли мшшчсто е щаст- . Шi" ВЪ:ШИIlIСПII Щ(СII :щ любовьта, да ~IIIC.1U'l' Чt'
ливо, или понtНОl'а да ли се оплапша ~ Иде ит');

;

ВСII'II\II'гl; М,У,ЖС с,у,

J]()'ITCIIIIII,

веlН\а жспа 'н~етпа.

ми б1>хж ТВЪРД'В първобитни ОТНОСllТС.1II0 това,.
затова подпитвахъ lI!аfiIШ си, ОМ.У.жепата сп есстра, лелитt си и др. На ВСИ'ШII'Г'l; МII ПllТаШIII
отговарях;ь, освtнъ това, ноето юшалъ"топ" въ

m~'I)J;a ОUIlЧ!. (i.'ШГОРОдllа. :Моет() II() естество ро
МШIТIIЧIIO въо(iраil;СIIIН~ (i'I;шс IIJ)(~II'J,."IIII'''O C'I, чу
;(с('а. liOIlTO е" u'l; (~'I.:lJЩ.~IЪ РIЪТЪ ~Ш. JI 11 ЩО JI('
;mаы.,х,. аа I\ОI\СТСТlЮ 11 ч)'I;(iва /(а elo~l'!> ОЧУ/(

върховнатй

ва.1а СДIIII,

lIIинута.

ЩОllIЪ ЮlТО достш·п'J,х.J. до

друГII

да

ebll'!.

оетаВН.1а

ВЪ IIс/(о

тази точна, Tt внезапно забраВЯХih. НО мон подо- 1 УМ'ВНllе, а ТРСТИ да ме е,У, OC~IIIBa.1J! (:ЩЩfПО Ш1а
зрителенъ УlllЪ МИ казваше, че мс лъжжтъ I\ато • 11 таl\lIва ~1.laJ(CiI\II, 1\011'1'0 сс lюдсюшатъ па нс
гледахъ,

че очитt И1\lЪ бл1>снах,у,

СЪ необlfЮЮ-

IШIIlюсТ!)та.

венна свtтлина. Явно бtшс, че не

IЮПТО

т1; саМII не~ЮГihТЪ

да

раа

ПСl\ах.у., а : берmтъ).
шшъ в1>роятно е, че не lIIOiIШХS. да говорЬУ>.тъ :
3абt.т1>ЖlIте,lНО ЮI б1>ше .1'1>'1'0'1'0 lюгато
:за м;ьжетt СЪ l\OJlTO б1>хs, се зпдшшлп. Тог(\в(\, еторнхъ шеетпадесеть годинн аащото тогава ЩI
азъ се рtшавяхъ, че ако HtHoгa б,У.д.);

щаст-

се напраВII първото оБПСНСНIIС. Ваl\aJЩllНта бtхъ

лив(\ нtl\ОЙ 1IIS.ЖЪ Д<'! lIIII се обясни и не го Прllемяхъ, да заПОlllНl:iJ, BetHa дума,. д(\же да lIIУ ее
извиннхъ, ано стпнеше нуждно, п взе~ш :щппснп

ОТlIш,J(t да Щ1Сl\араlllЪ <':1. братовче;ЩJlТ't еп. Нс
: ее.11I, ПрlIЯТНII 1IIШIIIчста б'БХ,У, т1;! iНlш'lн,у,хn;
• въ едноетаil\на liihНЩ отвънъ грпда, ц1;.lата по

Р1>шихъ се да раенпжл. па друпп1> ~ю~шчста нрпта <.:ъ плечущп травдафе.ll1. МаI,ПрЪ, че у ;~o
ногата ме питатъ; :защото мн се <.:трува, чс ~ш нс б'IШIе ПО;3Вf1.1СНf1 да Щ)J('~lalllЪ ~1i1'''i1i(', !,ато
не е просто любопитство, ноето ГlI I\apa да :ЩПIIТ- ~1011 ГОСТII, Т)'IШ Т'п ДОХOiI\;ЩХN, съ ;(У3ШJJl. Е;щнъ
вптъ, НО ГОЛ'В~IJШ интересъ, IiОй.то чувствуваТ1, дснь ее (~Р'I;ЩII,У,ХЪ съ еДIIIIЪ Г()(~НО:(IIIIЪ ~ НС('
при границата на вълшебната аСlllП нпто I\,Ш- . общъ 1\01\(''1'1, - то:шо:ш В'БЩЪ IiO.lIЮТО (Н.. хъ ааъ
ЕО ще Iiпже 11 стори Iiпвалеря, I\огато сж ('Т,у,- . псвtжн. Той ~IC тъп :псш!, ;1.0ГД'l;то ~III ;{;шър

пали нозtтt JIl\IЪ въ царството, I\жд1>то ~lOгжтъ т1> ~103ЪГIШ, 11 ЮIII,У\ нрсзъ ПСНЧЮП'Б степснп
да го срtнщл.тъ ной дп е день. РОШШJlт1> п:зъ : JШ IЮI\СТСТВОТО, бсзъ да ~Ш еПШI'Jше НОНС всд

ННПГIlт1> не спомагатъ, ващото т1> же.1aIЖТЪ да
ЧУЫl.тъ нtщо отъ дtЙСТВJlте.1lШН жпвотъ.

11

нъжъ :за iненндба.
По е;щнъ не ~1II0ГО песвъ начннъ а:п, чуu-
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ствувахъ

че

шшше

нtщо

криво. Стtсн~вахъ I н.ж . въ ко:то безъ

се да НЮf{Ж Н'lШО:IIУ, но азъ СПlllИслtхъ: топ Tptбва да разбпра, че азъ не МИСЛИ за него тъй
както мпслп той за мене

HOI;TO

ми говорtше

дпо :~a оборванпе,
му ГOBOIHN, саllIа.

При все това всично,

б'Бше ми непонятно

а ПaI{Ъ ясно не

и тру-

lIIожахъ да

Едппъ день той ме покани да пдж на рас-

ходъ съ неговата нола, но презъ разговора,той
ВIIСЗ;ШПО сп прострt рЖIшта около нръста ми
и мс прпдръппа за да 1IIе ц1>луни. Уплашена до
изvмление, азъ станжхъ права и си турихъ нра-

малко

щtхъ да

~олудt:~.

Какво бихъ сторила~. Защо не говор1>ше тои ..
За какво ли си мисли~. Най-послt проговори.
"Да, азъ, те ИСЮlМЪ, и ти ще lIIе вземешь :за
lIIЖЖЪ,

на ли~".
"Ахъ, не! Моли ти се недtй да IIIИ предлагашь подобно н1>що. Азъ сыlIъ се все страхувала отъ това,

саllIО че не lIIожахъ

да ти IШЖЖ

по-рано". Гласътъ lIIИ треперtше отъ неговата
усърдность. Той lIIе придумваше, и азъ почти се
распланахъ нато 1IIУ отричахъ. Най-посдt
IIIИ
каза "Е, до6рt, не щж вече да те дразнlЖ.

на' на ст~шалото, за дп. сночж долу, но той сва- Отъ тунъ нататънъ ти ще шшшь 1IIНОГО любов

ри да ме улови за ржнп.та и 1IIИ наза: "Сtдни
си нп. ~I1>CTOTO lIIшшче. Обtщава1llЪ ти се че не
ще да те занача" Нинога не ще да забравя
онази унизителна за мене ШIНпута. Сега нато си

ници, но HtHa ти нажж само това: Ако се ОТ
насяшь съ т1>хъ тъй нанто съ 1IIене Tt ще бла
годаритъ на Бога, че сж срtщнжли, поне една
съвършенно почтенна жена." Когато ми пшю
ПрIШО)IНШIЪ, ]ШIСЛИ си, че нищо по-неприятио гнж да сл1>зж отъ нолата той прибави: "Ншю
не IIIII се е случило отъ онази покусптелна цt- га не ще да забраВIЖ днеСН:1шната случна, ни

лувка, З:1ЩОТО тя зацапа неопятнената страници

то

на дtтското IIIII пов1>рение въ lIIжжетt, и това
пятно никоги не ще се изглади.

ще

се

ожени.'"

Той нс дойде въ нжщи, а това накара всtки
да се УСllIихне, а най-вече отъ гузюш ми изгледъ.

Топ ми наза: "Азъ нtllIахъ нам1>рение да ти
напакосТlЖ. саllIО ИСIШХЪ да ти пOlШЖЖ

IЮЛКО

Гласа му бtше до толкози трагиченъ щото си
помислихъ, че е възможно да се убие. Чувству

МИСЛIЖ за тебе". Сега мълчахъ, 3RЩОТО знаяхъ,

вахъ се виновна, защото ставахъ

че тоЙ н:окетнпчеше,

уединения му животъ.

il TOHR lIIe

твърдt

много

Р:1алдоса.

"Заведи ме у ДШlil", му наЗilХЪ азъ. Мислит1>

lIIП тсчnха една с.тЕдъ ДРУГ:1. Внезапно го чухъ

да ми назва че ме обичалъ. Азъ се обърпжхъ
и го изгл.едахъ.
мп говорп

Това

б'Бше

първиfi

Но

-

той не

причина па

YMpt, а се просто ожени за дру-

го lIIомиче. Азъ не знаяхъ тогава, но сега ЗНaIЖ,

че ,,"Мжже сж умирали и черв1>п сж ги яли, но

причината не е била любовь та".

ПifiТЬ да

той т;ша.

"Да, азъ те обпчаlllЪ" , III1I кааа той.
"Твърд1> много съже.lfIВ<ШЪ ". го пресtкохъ се

шзъ, но IlзвеДНЫI\Ъ ПОЧНifiХЪ да изгубваlllЪ курюна и раЗfIДОСВilнпето СИ.

СлtДУЮЩИfI бtше единъ господпнъ, IЮЙТО
показваше, че е много В.lюбенъ БЪ мене.

Обяснението му бtше тъй: Азъ се бtхъ запр1на

на стълбитt когато идtше той по пжтеката отъ

"СЪifiil.lfIвашь .1П~" питаше той.
НЫIЪ Пжтнит1> врата, а надъ lIIене се издигаше
,.. "Да T~ЪPД1> )!Ного СЪifiе.1ЯВЮIЪ, защото те не CB~ДЪ отъ два корена В,lечущи трандафел.и. НиООIIЧЮIЪ .
"
. ,кой се не виждаше по двора., но браТQвчеДЮIТt ми

"Защо ми говоришь TOBa~ мп lIзвика той.:
"Защо не ме оставишь да те обичамъ догдtто
си тука H1>HO.IHO седмици. Защо ме полпвашь
'!"
съ студена вода. .
"Да )Ie обпчашь само нtнолко сеюlИЦИ ли~"
кааахъ. съ l~е~ОРlt~ие.....
"..
"К:1НВО пскашь да К,lifiешь~ . Топ се ПОУСllШхнж ClI~~T~HO 6езъ ~a ми отговори, затова азъ
ПРОДЪ.IЖIIХЪ. "Бtше ли това студена вода. Азъ

б1>хж вжтр'в въ nЖЩИ, а сюю 3iШ'Бситt на про
зорцитt б1>хж спуснжти. Tt чули всtlШ ду)ш,
защото канта казахж т1> г-нъ. Ивановъ гово,

рt.1Ъ по-на високо отъ обикновенно

кози викалъ, щото лесно могло да се чуе чакъ
на пжтя. Като наб.'IИЖИ, той си сне шапката
за да ме IJоздрави и си спрt ДО;lУ при стыrба:
са. Безъ друга дума, за въведение той наза:

не пскахъ да бждж груб,l, но ошровенна НиГiIеда'IЪ
,.-.'
" Ано МОЖ'lХЪ
, . да( ,
"
IШI\Ъ не же.laIЖХЪ да те наСКЪРОIЖ".
картина вс1>ка вечерь ког т
.
.
.
.
.
'
.
.
'
а о
Т
оп ме Г.rедаше съ .1юоопитство, като ме по-

ппта.

'Г

въ мин у-

ти на нежность, и че въ този слу~ай до тол-

ма си не бихъ просилъ о ъ
Т

на тази

прият на

се завърнж у Д 0-

Б

ога да IIIИ

даде

" II мис.1ИШЬ, че не )IOж~шь да ме оби- по-добро нtщо' :Мислиш
'"
,)"
.
ь ли че ои могла да го
чашь ли, .
сторишь ~"
"Не, не те обпчаllIЪ доволно - за да те взема
Какво да сто""" Tvu
,'/., •
n
.. " . , .
.
.
"
"
щ'
Jna вська вечерь! казахъ
за мж,къ , 1II) казахъ, като си отвърнжхъ шще- азъ VСШIХН;кта
кат
,'/.,
•
{ J ••
, { о си 1I1ИСЛьХЪ, че ми прави
то отъ неговото. Д руго дълго мълчание наста- НШIПлеиентъ за бtлата рокля".
1

,
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"Да, да стоишь тъй вс1ша вечерь, JI да :шаы\
че твоето лице

"Ахъ!
(Трtбва

да

г-нъ.

съмъ твърдt

ство Ш1СТ;Шsn.

111'0

е това на жена мп".

Ивановъ!"

3<:1бtлtжите

ЩЮ~IЪРМОРИХЪ:\ танцовалната

приnтеЛЮI мои,

героична въ т1;зи

че

С.тIщующпт'Ь Н'ВIЮ.ШО ДУI1lП,

МП сс обпсшшахж

нс; помпы,

:З<:1ла

Bc'tKa

си СВЮI\ДШШП, : пе'!ша жена

11

б'!;Хs1,

С;:ВIO

театра. При все това, ааъ

Т'Ьхпа дрш.

ПШIlIII, п

Струва

ще :IIlI сс

тъй нато се много уплашвахъ и изгубваи, еъ- i че 1'О.11ЮТО долу И да падне отъ
знанието си, а и бtхъ твърд'Ь нев'tЖН<:1 въ

1\0-

"Азъ

! u'lша въ ОЧПТ'G на ДРУГПТ'П,

: па

нетството).

те обичамъ

"Ти си единственната

ГЪЛsу,бице",
жена,

копто

)ш

да

сс,

lIое.1'!'
съ

стапе

е'ЫIЪ

псго ..А пы .. ъ

сщу!пlO

че:lO

шшъ ВЪ сърдцето

а;ената, IЮПТО с веДНЫI,Ъ поче:IЪ

пма IН'il"ПlI )шсли

че

В'ПРВ:НIЪ.

Ha:Ja Toii.: ЛOiI;еШIето Сй, :3<:1 да )Iy
лю-

1,001'1,

отmшп

iI,спа.

пред-

вс'!mога
па са

билъ до сега". Дtйствително чухъ гласъ, че! мото дъно се щН!е очудваНIIе, да .1II ПО;J.оБНII
се смtеше задъ зпв1JСIlТ'!;, но нс ем1;пхъ да I ПОГР'ВШЮI бихs" сс С.'lучилп, arю бп 6И.1Ъ 01'погледня,.

'говора

"Ахъ, г-нъ. ИваНОllЪ!"

поuторихъ

паl\Ъ,l\ато

идиотъ.

пптна спр'!шо

,,1\10гла ли би да обичашь
накъвто

ме

Й.,да",

съмъ

наречи

азъ"~

съ

три

"Струва ми се,

Тlшъвъ

ГрОЗНIшъ

ПРОДЪЛЖ<:1ваше

едншшо

че не си

тоН,

научпхъ

дрш.

3<:1ХЪ азъ усърдно, като сс трудпхъ да

съ всичко,

станд,хъ

0-

естеетвенно

nзъ

СIЮрО

сс

въ )Ii\\ЧШI обсто

Съ течението на вре)[ето шю:шна

сс обпспявахsY" ВСIlЧIШ

б,у,д,),

а:зъ

11 1\(11'0

кюп да постжпвамъ

яте.1СТВ<:1.

много грозенъ~; Нil-

и учтива както и Щl кажж истината, н'вща

"не".

обществото

лесно се СВIIКНУШШЪ

l\aTO

лъскатеЛНII

llМ'БСТО

Разбира сс, че съ време

JIЗС:IУШВ<lХЪ съ

)!lI

готов

ность, като се иад'!шахъ, че ВЪЮlOiКно е иtноп

че-

да)ш пред.lОЖП, ЧIШТО дрш

Щ'БХЖ

да

иака

сто пжти несъвмtстими.

рйТЪ сърдцето мп да З<lТУШl

по-бърже,

l\OeTO

Една отъ З<lвtсит1; почн,у, да се клати на
саlllЪ на тамъ, а това Н<lПр<lВИ I.. ОСllIИТ'h И<l 1'.1<1вата ми дя. настръхн,у,тъ, а съвс1;мъ се СМУТIIХЪ

до сега стоеше

г-пъ. ИВ<lНОI3Ъ се изсмt презъ Г~laIза,
И безъ малко щtше да изгуби рашювtсието сп.

А;зъ ПСIШХЪ да Вl"YCliY, и отъ Т<:13И ОПIlТность.
ВШI";ЩШС ми СС 'шето Х.1аднонрыше, просто да

студено II 6езчувственно.
ДРУЖЮIТt)ш се в.lюБВ<lХih, шшше н'tI\ОИ,
които п се ОТ,llОбваХs1\ та защо не II a::~ъ~

HOl'aTo

Но той ст:шж IlзведнъiКЪ

серио:зенъ

прес'!;ЧJI

Il

сыlъъ с;tlIIO СЪЧУВСТllитслна,

ми извинеНIIята.
"Азъ
обичашь

съмъ много

11111 6'tшс Д.'IЪiIШОС1Ъ
старъ

ти, ПИ.lснце,

но

п грозспъ
не

уС'Ьщахъ, че

:m ;(а )II~

1111

сыlъъ

Iюгато

да :Iюб!,)'",.

lIПЮГО i

ета ръ, ни ТВЪРД'В грозепъ за да те ОUII'НlМЪ. СIiОро ти ще сс ВЪJшешь Шl с'tвсръ, но нс;('Ы! j(a
забравишь, че тука

долу

па lOгъ

стnръ человtнъ, lюiiто те обича,
нилъ за тебе,

-

JI

има

е;щвъ

6и еР

OiI\C-

6езъ да гледа на llъзрастьта

ти никога ве би стан жла грозна

-

ти

когато

и да поиснашь".

J[('

~lа]JГЩlIlта

но, :защото преД.l0жеЮIето
му lIШ се вид'!шн'
много велшюдушно.
"Об1;щаfi ми се, че юю н1>1\ога сп П;3l\I'ВШIШЬ
умътъ, ти ще )ш ПIIшешь, прпб<lllИ той, особно
възбуденъ I\ъмъ веJ'шкодушие отъ ыопта явна
признателность. Подъ еплното llпеЧ<lТ.1еlше П<l

мпнутатn азъ дадохъ обtщанпе.

Топ сп пспро-

11[(' още

1I1.r:ща ОТЪ
Юl'гl;, но и
НС с,оlO,

"Колко до6ъръ си! се И3ВПЮ1ХЪ ;щъ искреп-

(',TI;J('I, дъло НI)(>lI/(~ ШlаХ'j. е,ща, IЮ.II\О

ТО .lю60l!llТllа ТОЛl\Ова и

lIH'I!(',
YlIl'tC

Jl('ЛрlllIтна О\ШТIlOСТЬ.
lI[ыlJJe ;~a това. ТIl с н6

lIlI!ОГО е В('С(':Ia,
да сп

ДЪрiЮI

обпчаСll['tщ

1I1'!;CTOTO

че пе СllГБС IЮП да е да

во еДВЮIЪ :ш ДОПУСI\а да

II

II

ЩОТО

преД.1ага.

ЩJlIIЩ:Ш:ПЪ. На то

ва обяснение

ме е още пдъ, см'tхъ и до вtI,ЖД:I:> ме и:юб~ШЧ<lва сыJБстьтn •.
Ищеца на ]ы,ката мн бtше отъ стара 60.1ПJJCKa, но сегй ТВЪРД'Е ОCIIрШIaше.1а аНГ.1пiicI\а
~ ф;шп.1IШ. Горд1;.lIшата ~IY Ж1ПК<l шшо преЗllра
ше А)[с]нша, 1I ШIС.l'Бшс че J\)[СрШ,ЮIСЮIГЬ )10-

)!Il

могл,ТЪ да се ТЪРШiY\ТЪ еюю I,ОПlТО еж съ

си единъ травдафилъ отъ М0Ilт1; РЖЦ'I:> п в.ть-. ГО.ТЬ:ШI наt.тi'дства. ЕЩШЧl\ОТО 11 чееТО.1юбш'
зи въ кл,щп. гдiзто стон дълго BpClI!e. СsЫЦО: б'tшс да въ;шърне паднж.'ЮТО В<~.llIЧПС на фа
тъй IШI\ТО ,ШО бихъ прпела преДЛОil;е!шето )1)'.. ~!Il.1Iшта сп. Наii-стщшн й СШIЪ се {)oJ, Оil\t'IШ:IЪ
Азъ ви оппсахъ първптt

дв'!> съ ГО.тБ~Ia

1'0'1- . за

ность, :защото т'!> б'tхs\\ ПЪРВIIТ't мп преД~10iI;е-

НИЯ, II друго че за нtкоЛI"О ГОДIШIl ПОдllРЪ
тtзи СЛУЧНИ, азъ едвамъ ПРОГОВОРIlХЪ на .чуздъ
МsY.жъ. Тогпва дойде вреые да нпиуснл,

УЧП.11l-

единъ СТУДСIIЪ )ш:шонъ, а паli-ы.lа;щп, пдо

.Ш й,

61> тъй Г.1УШШЪ щото да се ююбll пъ
. рдна Д'Бвоiil;а беаъ. ШIЮШВО наДtХВ,l.СТIЮ.
Той )Ш пока:шпше ;(0 то:шо:ш обпчьта tИ.
дО I\О.lIЮТО смtеше подъ острит1> очи на

)laIi-

ще JI настанж свободното lIШ време .1И Iшзва-, I\a сп. Пре:зъ .11;1'01'0 OТIIДoxъ на )ЮРСl\llТt б<l
те? Не, н-Вщо по-лошо отъ УЧИ;lИЩНОТО роб- i ШI. ВЪ:ШОilШО е, че )IY б'вше 1IIЖ'lНО ;щ 1I1е1Ю,

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
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но юшто п да е, тои ме послtдва. Мама го
презпраrnе заради лошитt му прпвички. Мар
гарита го харесваше

танцуванне.
Маргарита

Точно
и

за

титлата п легкото

тука,

азъ не

се

ви

HtKa

че

само

по

Спшшпмъ си, че единъ день

Шl

ceCTprt

не

п

започнж

да

като се завър

Шlмtрихъ го че

ми Рilgгiш CllOI'US.

И:ШIШИ И отт'вгли,

прави

свирtше

ми се учтиво

CeCTprt

а таи се обърнж
ми

къмъ ме

ко~шлементи

и

не

сл'вдъ дълго време ми наза, че ме обича."
/1'ова е глупость," Iшзахъ азъ. Накво би
казала майка тп, ако чуеше че си се влюбилъ
въ lIIШШ

безъ

-

зестра

Опитаи се

една америнанска пле

бейка? Пазп се."
l\I<tJ1НО ме е грпжа какво би назала тя. Азъ

те "обичамъ, lIIакаръ че си Американка. Цtла

първомъ

на долу изъ пжтя на нечестието,

ГД'БТО

nСИЧЮI 1т не пскатъ. Подигравкитt, които маи
Шl ти прапп

3rt

америкаНСIШТ'Б

моми предъ ме

не, гы1Jyiтъъ въ УШIIТ'Н ми по-силно
гласъ.

А:зъ не припознавамъ

цин осв'ннъ та:ш на ум'ьтъ

с, че Il'lшоfi дсш,
горд'uе
ыене,

ТОЛlЮ:Ш

IЮJllЮТО

н'lшой

много
rшъ

11

друга

"Азъ ще ти ПОll!ОГНЖ", му назахъ
ако желаешь."

"Но азъ имамъ нужда всtной ча съ отъ тво
ето присжтствие. Най-първо трtбва да се ув1>

pIm,

да

ли

ще

ме

вземешь,

защото

кажи че се съгласявашь!"
Азъ се двоумtхъ.

Не го обичахъ.

обича, а не :зарrщи мене,
отечеството

и

ти

ти

гордость

за пари,

а

11

въ

допуска

да

чиито

се

се

домъ, И

Маичинатп

оженишь

CaJIO

ВIIЖДЬ, на лп ще се

оженж аа тебе, и маина ми ще се радва ,да
же, защото те обпча~[ъ, ФШlИсъ."

никога не

~Ш СПОllI'lшешь за този въпросъ; защото

ще

азъ не

сшю че те не обпчамъ, но не могж даже да
почптамъ че:lOвtкъ като съ твоя характеръ.
Азъ сыl!ъ ТII често казвалrt, а ти не иснашь
да се попраВIIШЬ. Ти си лошь любовНIШЪ,
ще бждешь още по лошь мжжъ."

И

"Азъ ще се поправЫ'i. ано ме взеlllешь за
~IЖЖЪ. Ще престанж да играЫ'i. на нарти. Ти
съ

II

можешь да сторишь нан

мене.

Азъ

знаьn

но

право

"Несъчувствителна ЛИ," повтори той. "Ти си
наи-жестоката жена,

ноято

сега. Не вtрвамъ че
"Разбира

се,

ме

че

съмъ

виждалъ

до

обичашь!"

не

те

обичю[ъ.

Мис

лишь ли?'

"Едно нtщо знаЫ'i. азъ 11 то е, че сй ме до
нарашt до отчаяние. Ногато нtщо лошо се слу

Щt бжде."

гордt.'Ilша СII! НО това ме прави да те оби
чю[ъ още по-вече. Тп ТР'Ббва да станешь снъ

вото iI,елаешь

несъчувствителна,

съ

който

на маика си", се извика той ВЪСХlIтенъ". Нолно

си апге.1Ъ, Фнлнсъ,

за

си

Монта са.11O за достоенъ l\IЖЖЪ."

"Ано ме обllчашь, тогава ти

мислишь

се

"Об'Бсвамъ се, аlЮ не кажж това що думашь

ха на нашето се~lеИство.

ме

ще

струва дп

азъ ще се почитаме.

:Могж

Само азъ можахъ да го избавhYi, но нерачихъ".
"HtMa да Ю1лвамъ подобно нtщо," се изви
нахъ на бърже и неучтиво. "Не е тъи и Htll!a

н1шоН,

люби отечеството МII, апщото си

-

ли? "Не, не" "назахъ азъ. Надtвамъ се че пе

чи съ мене, наже си само: Това е моя работа.

Амершшнецъ

-

азъ иснамъ

да се поправЫ'i. заради жена си. Мнла Филисъ,

отъ твоя

душата. Възможно

него

съ ГОЛ'В

<tристокра

съ задомнванието

съ

по

ма готовность. "Дохождаи всtни день при мене,

да си нажж, не те обичамъ. "

семеиство

твоята

мощь".

ще

влезе въ

~

оърже.

една слаба жена."
"Не могж самъ, нуждаЫ'i. се отъ

че ы, ненавпждахъ по-преди. Азъ ще се оже
HЫ'i. само за Американка,
и майка ми ще ы'i.
приеме! Малката Американка ще се равни, да
же съ майка ми. Накво назва тя?"

"Тп казва това: Малката Американка го счи

н отивашь

много

Бжди мжжъ заради себе си, а не аа да угодишь

Аыерика съмъ обикнжлъ поради тебе, при все

та за унижнние да

'Т

самичънъ,

"

на

въпроси относително .мжжетt.
нжхъ отъ раСХОДЮl

,.

му

кажж,

съгласяваме,

лошь, но ано 1II0ГЖ постоянно да бждж съ те
бе азъ бlLХЪ станжлъ пО-добъръ".

че

съмъ

"Филисъ, ти съвсtмъ мално 1\ПIС.1НШЬ за това
що вършишь днесъ. Ано продължавашь, то ти
самоволно погубвашь душата на единъ lI!ЖЖЪ.

Душитt на мжжетt сж въ ржцtтt на женитt.
Моята е въ твоит'В. Нанво ще сторишь съ неи~"
Накто обинновенио, азъ се много уплашихъ.
Зави ми се свtтъ, но панъ се Ilсправихъ и му
подадохъ и двtтt си ржцt, нато растреперена му

назахъ: "Повръщамъ ти 1т, тъи НaIПО IЖ полу
чихъ. Не CMtlffi да се наемп съ такава ОТГОВОР

ность. Стори СИ съ

Helffi канвото I1Сl\ашь."

Тои стиснж ржцtтt ми въ неговитt си, тога

ва ги отблъснж.

"Да ме взе~raтъ диаволитt,"
струва ми се, че думит1>

наза тои Il

му се испълнихm.

Ириво ли сторихъ! нажн lIШ ти, ноято въ
подобенъ случаи си взела друга стжпка. Нанъ
си сполучила? УСТОЯ.1Ъ ли е тои на ДУllштt си.?

Единъ день Иlllахъ предложение отъ едипъ

човtкъ, ноито ме е обичалъ отъ мална 11 е са
мия ми любовнинъ, ноито отъ послt мн е ст а
нжлъ прнятель. Чудно ми е I\анъ любовьта на

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
МiY\жетt се превръща въ

Шlраза,

се даде това що иснатъ!

Истина е

иснатъ

-

много

ано не
че

IШЪ

т'!>

не

цв1>тята на ронлпта ми.
по-тихо

а

защото

горtспомtНiY\титt

нtща не имъ се даватъ съ признателна усмив

повтори

на, ето, че горtщии

любовНIШЪ

" Щ ешь ли.~"

въ

не

всично

друго,

иснлючение

но

и

въ

се

превръща

-

прШIТель

само на тогози. Струва

че

тои,

нато

се

нсправи

исна:мъ

да

танцува:мъ

още

турихъ си ржната ВЪ неГовата и отъ

тои е

ПiY\хме

търпеливъ

да

се

въртимъ

IIЗЪ

пово

приятель, щото BctHoгa си МИСЛliy\ за него на

"Разбра ли Me~" ми пришепнж той.
Сега да си кажiY\ правото, че пе ос

наза бtше:

"Филисъ, до туна въ живота си сме върве.1И
раздtлно. Неможемъ ли остаНiY\лата частъ отъ

работа

ПiY\тя да

се

съберемъ".

"Ногато

му

назахъ

"не" и ПОЧНiy\ХЪ да се извннявамъ, тои ме спрt.

":Мило

момиче, не говори

за

това.

Азъ

да

отречешь

на

еДIШЪ

приптна
Iюtiто

С'lщи на мендеря въ приемната ти стап,

но да

:му отричашь

ржцt:

когато си въ

сюшТ'в

ногато тои повторно ти Iшзва, че

му
те

обича п

може да тури ударение на ДУМИТЕ си съ стис

кание на ржц1>т1> ти въ неговит1>, безъ

нава

жешь да кажешь н'Ьщо; когато

се, че те поз

навамъ. Разбирамъ всичко, ноето ИСfШШЬ да мн
кажешь. Довtри се на

:мене,

както

и азъ

се

започ

МiY\'1iЪ,

СЪмъ те обичалъ отъ дълго време, пакъ и съ та
искренность, щото струва ми

:затова

!lПюжеството.

то неизмtнле:мъ.

Всично ноето :ми

~Ш.

да ли

еДШIЪ ва.1ЦЪ

трtбва да съ:мъ знаяла BctHoгa, че ме обича, а
още танъвъ неса:молюбивъ и

па.1ТО,"

отпр'вД'Ь

Азъ си помислихъ, че тоН ме питаше

съ

ми се,

СТИГНЖХllIе на

"Нюшо правишь ~" го попитахъ.
"Вземамъ б'Ьлип Iюпецъ отъ твоето

просто сърдцето, душата, име

то и личностьта;

Ногато

той се наведе да го вэеж~.

MtCTO

да мо

вс1>ка минута,

незаб1>л1>зано отъ другит1>, те придръпнува п6

близо п по-близо до себе сп, догдtто ти б.1tс

довtрпва:мъ на тебе, и забрави всичко щО СЫIЪ

не

ти казалъ, освtнъ това, че сърдцето ми възди

сж второстепенни нtща, а това което е дtйст

ша

пително е, че те прегржща челов1шъ ногото не

отъ обичь къ:мъ тебе.

BctHoгa помни това.

Н1>ка да слtдваме ПiY\тя си. ((

ще

Азъ бtхъ тъи стреснжта отъ внезапность
та

и

хладнокръвието

съ

щото безъ малко

MtTa,

мнсъльта

за

което

изостави

щtхъ

при:шчность

неприятната

да

пред

падпiY\.

спомага

Шl

Но

шената,

да

вземешь

истина,

за

но се вЪ"здържашь. Въ

Ра:ШПЧIIП

H'l;-

му

такъвъ случай

отречешь,

нато

видове м,у,mс

и юшто Маргарита

гърлото.

танца

да

просто

те

заведе

при госпожата, IЮПТО те прпдрУjJ,ава, ГД:ЁТО съ

UС"Щfl1, ()n 11/(lIlЩjfm11l1,.

на

и

тогава ти дохожда

I\ажешь, че си уморена и желаешь

пршш'пюсТ!,

що

-

мжжъ

даже въ наи-голtмитt нрнзи Щl жинота Й. Ний
обаче, за този мой приятель, още lIIе СТllсюt

музиката

же.Р..d.нието да го 6лъснешь съ двtтt си ржц'Ё,

си

продължихме расходюпа. Ногато си СПОllIIIIiY\,

че

(/U.щ. Въпроса

Н<til,СШЬ

чс

1Ш

мп е,у, сс ОUl!ешша.'Ш

наэва "сс olllfio}J?; IOСl10да о.

читатеJIlЮ

е, 1I:~бра.101..'111 ('И би ти

П'Бно!i отъ Т'l;хъ, или uп сторила нато 1Ilспе, да
ги

Пос-тВдния,. които ми се обясни, б1>ше единъ

остаШIШЬ

защото

едппъ

сър)(Цето

по

еДШIЪ

ти не е

ЮlВалерь въ бала. На фрака му имаше единъ 61>.1Ъ

па Т'вхнитt думи. ЧеЛОВ'БIШ,

конецъ,

ти

когато

дойде

да

ме покани

да

танцу

сърдцето

сама.

вниманието

Маргарита

стоеше работата,
разни

върху

ме вид1>,

конеца.

II

и

го

като знаеше

които се въртtхiY\

нато

(Продъ.1шеНllе

На другата

пжть когато се спрtхме

за да

си

че ще отиде у

си

Е.'IП

l\Iаршши

за

една

Да отговори тп, азъ СЪ~IЪ уморена п IШЮIЪ

нужда отъ почивка. Впи вспчкп назвате че ~IНO

го jШlЛIiО работа
ще ви

между

ле.1ШШ

подхапна

на.то заб'Б.1tilШ,

- Нанво ДУllIашь, до като Стопна Ы';. н'Ьма лп~
се извпка Тодоръ.

намtрп СiY\ЩIIЯ 6t.'1Ъ

вплетенъ

зарань на

5)

сеДl\шца.

поотrlOчинеllIЪ, другаря ми се вгледа въ мене п
конецъ

ОТЪ брой

савета зачудп ДOllшшнит1> си,

-

вихрушки.

. Първий

РСI'сlщпсе.

Е,1,на ССД:ШIЦfi бсзъ жсш[.

че ако жената

се мtркаше тукъ там1>, отъ време на време презъ

двоики,

ОТЗIШЪ

ще расн.1а

какъ

се заинтересува доволно за да обира концит'ь
отъ палтото На нtнои МiY\жъ, то тои може да
IiY\ вземе ЩШIЪ IiY\ поиска". Тя се изсмt весело
като ни внд'В и двамата смутени и в1>търъ hYi
отнесе съ навалеря й. Подигравающето й .'шце

множеството

Pl1i1lis

каза:

"Нои б1>ше гдtто пишеше,

HotiTO

взехъ

дошло и на УllIЪТЪ да ме под

малко, затова

отпдNiТЪ,

l\IИ не е още доше.1Ъ, но ще дойде.

вамъ съ него. Азъ се УСl\ШХНiY\ХЪ, като му при
влекахъ

да си

дало ~шюшъвъ

Шlа

въ нашата I\жща.

приготвhYi храна за н1шо:шо дни,

Азъ
а ако

12(;

хл'Бба се свърши купtте си отъ фурната. Вуй- гледа дулапитt си съ гордость. Както Il да е не
чо I,азупа, че СЛУГШIИт1> сж бесполезни и тъй щжтъ да умржтъ отъ гладъ за н'lшолко дни, си
не ще IШ е мжчно безъ Столна, а Тодоръ МО- мислtше тн. Тогава н<шисп една заб1шtжна нп
же да свърше въ два чпса време работата й лелл си Марил, че приема поканата й и друга
на единъ день. Той шш всtки день наи-малко

на Столна,

трп часа свободно време. Азъ ще идffi утр1> по-

постои още

ДlIрЪ пладп'l,. Ако п'Ьщо не Dтива
добрt, поВlшайте СЪС'lщюпа Петровица да ВИ помогне, а

повикатъ.
Подиръ 061>дь

паl\Ъ въ I,раенъ случай телеграфирайте З<1 мене.
То вашето ще при;шча на ИЗЛ<1зяние на ШlЛ<1Т-

си и ПрИТЪрЧ<1 У прилтелкаТ<1 си Дора Хорту
:{Iona, за Д<1 й каже за планътъ си. Доро, каза

IШ. защото виа не сте ПрШШКНffiЛИ Н<1

такъвъ

Жliвотъ, но l;aKTO знаете нt!lШ много работа.
--НОГ<1ТО

й

Il

Елисавета

бtше въсхитенъ,

II

свърши даговори Вуйчо

Тодоръ се СПОГ.1еД<1Хffi

сериозно, но ИВ<1НЧО
вед-

нъжъ презъ глава.

-

малко съ. сестра

тн на отивание.

че

си

може да

догд1>то

ЕЛИСaJ~рта нареди

Искамъ

hh

сандъка

да наглеждашь ~Ю~Iче

Т<1та, Il ано ИСЧУШЖТЪ ВСИЧКИТ'Е чинии Il обърнжтъ всичко

отъ

гор 'в Н<1 долу, II.1И П<1НЪ оста

ПffiТЪ да глаДУВ<1ТЪ,

О, ю:шъ добрt ще прекараме!

топ Сl\ОЧIl отъ стола си и се премtтнж

въ колто й казваше,

извtсти ми.

ИВ<1НЧО му бtше много мжчно

на

;~РУГllл.

день, като си мислtше. че сестра ~lY ще ЗЮ!lше,

но мисъльта за Пепшнъ го ПОДЪРiIiшне. догд1;-

Тодоръ погледнж сестра си, за да види да

ли сериозно говори и като се увtри че б'Бше,

то Елисавета тръгнж пос.:тБ обtдь,
остави превъсходна вечерн.

-

като

той каза немарливо. Надtва;)IЪ се, че не ще пре-

си отиде у тtхъ си,

l\apa;)le твърд1>
- То ще е

сtдtше по край огъня, а Иванчо б'tше

з.11>.

ШIЪ

Ногато Тодоръ

той заварн ВУIНШ ен,

че

mmр-

превъсходно! извика Иванчо
Нии ще приличаме на Робинсонъ Нрузо. Желалъ би хъ п нии да iIшв'Вехме на единъ оса1I1ОН'НЪ II пустъ островъ!

лушенъ, но ЩОJ\IЪ видt брата сп, ИЗI:j('ДНЪiI,Ъ
сночи и се развеселп. Уррп! Робинсоне, I\аза
той. Елисавета ни е оставила печеРJI. Ш1ТО за
юнаци; хайде върви. ВСИЧII насtдахж, и ~lакаръ

- Да го :шаешь що е, ти не би искалъ толкова ;)[JJ()ГО, се С;)I'I;еше Тодоръ.
- YB'upHHaM'!> те че щtхъ, отговори Ma.lКoто MmPH~. ХаПде Тодоре п'l;I{П да IIграе;)IЪ че
сме! Ти lIюше )~a CIl РОUИIlСОНЪ, защото си най-

че имъ се видtше чудно Е.'Iисюзета да ы.. н'!ша,
това не етанж причина да се не нахранiffiТЪ
добрt отъ превъсходната вечерн.
- Н<1СКОРО Иванчо ПОГ.'Iедн,к на ВуfiЧОВ:lта
си чинил и каза; ДиваЮl IIСЮl препечеНIIfl си

чо да е еДIIIIЪ отъ юш;щпт'u.

Азъ ще

I'ол'Jщин. Лзъ ще СЫlЪ Петюшъ -и-и п'Jн-ш ВуйНа ли ще

бh'tде

хлtбъ; на ли знаешь, таи не ~lOже безъ него.

1IIY

препенж малко.

хубаво; ЮШ,1I де?
- 'l'tцоr>ъ се Сlll'l;еше. Е добl)'l; отговори Toil,

- Той СКОЧИ отъ стола си и отиде БЪ готваршщата. Подиръ десеть минути време върпж се

но на ТОlШ услоuпе: тп, I,ПТО 1II0Н человtкъ Пет-

съ

;,;\нъ, ТР'ББВ<1 да правишь IШЮЮТО ти азъ ЮlЖЖ. Е.шсавето, ти нед'Ьй бра гplllt\a за насъ,
IшfI ще преl\аРЮlе много добрt, увtрявамъ те.

Какво е TOBa'~ го попита Тодоръ.
Препеченин - х.ltбъ, И;Н!ЪР;)ЮIШ Иu<шчо.
Паднж въ огънл и едваllIЪ 1II0жахъ да IшваД1iY~

Ногато се върнеш!> ВСИЧIiO ще отива по

HaBtceHo

лице и съ нtщо

черно въ рJYtц'Ь.

-

lIIедъ ТОВ<1 парче. Н'Бма lIIужда да се СllI'Бсшь. Тодоръ
се бtше ОЛ'БГНЖЛЪ на столп си, и ее С~I.tеше

II ~IaСЛО, щото ще З<lбравишь :-щщо си се Д'БЛИла отъ наеъ.

пж

преаъ

ЕЛИС<lвето, iI иавика Иванчо, нато се пре~lет-

още

BeДHЪiKЪ

презъ

Г.laB<l.

Н1>ма нищо Петкане, кааа той haH-пос.тВ.

-

радпамъ чс щс те H'U~Ia! Не ПСЮlХЪ да

главата си, ааъ се

ДпваКR ще OCT<lHe безъ препеченил си Х.1t6ъ
l\a,KJY, тази вечерь. Азъ ще ти ПОl\ажж Н<lНЪ се пре

това.

че ще

по ПСЮllllЪ Юl наiIiЖ че се радвамъ

ШIЧ<l Х.тВбъ

другъ п,кть.

IIГp<le~l~ па Робинсонъ Rрузо.
!
Сл1щъ като се нахранихж рilЗДПГНЖХ;К' Tp<l- ЕлисавеТ<l ее ус~шхнж. Принтно ШIе, че' пеаата, но Тодоръ кааа че по-добрt е да са не

хар:,свате планътъ IIIИ, Юlза ТJI, НО нъ себе си

приuапн. Чудно lIIН е юн;ъ

С:I'lщ'~ . :дна ,сеД~П~Ц<1'l ,

ще се чувствувпте

М<lцатъ съ сждовет1>,

затова ги наТРVП:lХffi въ

ГОТВ<1рницата H<l МИJIЛНИI\а.

.

,
На д?угата сутрина Иванчо се събуди l\ПЮГО раf.1.ш С)ТJШIЫ ИЬШIЧО отиде па 'J" ЧИ.lището но • Тон с 1:\0 Ч l' отъ "ег"ото оо'" ,tче се ТО.:lкоаи
.
T~!Ъ!JД'!; ~еС~JlЪ, а се:тра ~IY сн Rъ~шеlllе кж~- на бърже, нолното можеше и с.тБае долу въ готII.tT,1 ~aOOTa. '1'11 м'ЬСIi ЛJМ П,YtТИ по-вече хлtоъ варницата. Огъня бtше ИЗГ<lСНЖЛЪ; на УlllЪ не
отъ ооиюювснно, ис пече еди нъ I\О3ИШ!КЪ Н<lП- ЮIЪ б'Бше дошло
7Т<lже "а
., , .
"',
.
~ "
,N
,i,' го аарОБIЖТЪ отъ
1...1,.1

р.ши сдн.t ТillЩ яоъл IеlШ МIIЛПН.l п свари ноълчевъ вечерьта както правъше Ст

~
·
IЮ~ШОТЪ. 1{Or<lT(I ВСПЧfiО О'l;ше готово

тя

пре-

"'.
ницата о"'ъше ИСТIIн"'а
•

Щ.1.

Н

~

О

онна., заТова готвар-

П

етнанъ не се П.l<l-
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шеше отъ такива дребни работи. Той отиде до

ГРИil,аше твърдt много,

дулапа, гдtто Е,lИсавета държеше вtхтитt

BtC-

бtХffi ИЪ.1НИ съ корабии.

ници и журнаЮI,

спи-

и като граБНffi нtколко

защото

Дil,ебоветt му

Вуiiчо ШIЪ погледа натрупашш l,УПЪ CiК

-

сание дотътра ги до собата. Той не ИСК:lше да

дове и Ш13:lIШ Тодоръ, като посл'lщНlШ се при

ги изгори, но пакъ като н'вмаше намачкани

готпшпе да ИЗШlЗП:

ници какво да прави? Затова

сл'lщъ

BtCT-

като имъ

разгледа внимателно нартннитt, ПООТl\ЪСПЖ

Ной ще ги мие~

Не зню,у\! бtше безгршюпш отговоръ. А:JЪ

-

Ht-

тр'вбва да вървл uече. И той сп 113JГВ:ЗС по ста

колко листа, намачка ги, тури ги въ собата, и

рсца още гледаше на с,у\довств. ТоН си ~шс.ТП

цжкна единъ паличь (lшбритъ). 3а нtколко МИ-

ше, че

RуТИ хубавъ пламъкъ СВ'БТ'Бше, но тоЙ :забравилъ да тури малко ПрЖЧКИ и трески, затоuа

Htl\ora трtбuаше да е ~ШJlЪ СтДО
ве, но :забравилъ. Но наююто и да с би:ю Ul>
1IIIIН,nЛОТО, т'в:зи ЧIIНШI тр'вовашс да сс ШШl,у\тъ,

пламъка насноро изгаснж и останж единъ нупъ

затова почн.!.

отъ прегор1mа хартип. Той се опита още вед-

нувarше той СТрОШИ една чаша; сл1щъ

нъжъ, но този пъть тури

всичкитt части па

дебели

дрыщ, безъ

да тури трески; п тъй огънн С,ТВДЪ малко б.ТВ-

не п тука

та Иванчо да :запали

рtше той.

една исчистена га:зена тенекии и :зй.хванж Щl 'Бде.
една ПОр'Бзница

нозинакъ.

чаШ:1Та

ще вършжтъ работа

Тогава му дойде на ума, че Робинсонъ

Tpt-

l,aTo

обра

запесе

въ

л,

сп

мыIю-

Ногато Тодоръ се върнж на обtдь у

-

си, той намtри Иванча

бвп да слезе долу, затова се покачи полегичка

той ги

па Rапоч

избата и ги наМУШl\а въ една мише дупна. По

щукание пакъ изгаснж. Два пжти още се опи-

огъни, тогава с1щнж на

рtшително. Но още

ти е Петюше? го

угрижепъ.

TtXl>
HanBo

попита той очудено.

на ГОр'Б по стълбитt и ее спрt при вратата
на братовата си стал. Нищо не се чуваше. '1'0-

Петю:шъ, НЮЮL1ено.
Натерлхъ се по оградата, та се заnачихъ на
единъ гвоздtй и си скъсахъ панта.1Онитt! О.1е

доръ още

ле,

сп'Бше. Иванчо отвори вратата и В.1t-

зе. Олеле!

си

единъ столъ,

измърмори

като

-

htLnBO

отговори

ще правЬУ.!

сtднж на

Наистина,

какво 'ще правишь?

чудно lIШ е Д:1 ли се мисли за ху-

Не 3НaIЖ;

но може да не

бавелеnъ като е RППНЖЛЪ

таи.

О.1еле!

lIlHOfO

тъй съ устата си.

'1'0-

ХОДfiК на учи-

лище вече.

гава му дойде една нова мисъль и очитt му
СВ'lппжхж, устата му почн,у,- да се усмихва. На

Не, господине! отговори Тодоръ пзвед
нъжъ. Т:швози п1нцо не ще папраШIШЬ по трtб

lIШЛЛНIша имаше

па да си ТУРШIlЬ други.

една гжба.

Иванчо

СТJу,пваше

Ж! пръститt си нато отиде да 1iY, на1ll0НРИ, и
тогава още по-нюшате:IНО отиде до леглото и

- ДобlУI,. но :1:!Ъ IГП)IЮIЪ други, осв'lшъ наП
lЮВlIтI, си, а Е.'IlIсавета не дава да ги IЮСlj'!,

1iY\ стиснж,

на )"1II,1lПце.

тъй

lIШПИЧКО

съвС'ПlllЪ

-

lIШШlЧIЮ;

тънка струи вода· потече въ Тодоровото гърло.
Въ единъ 1IIИГЪ 'Гои скочи, заnашла се, задави се;

- IНша друго ЮlIШО да сс СТОр!! Ч)'J>(Juа ;щ
ги llOСIIШЬ. А:!ъ не :IlН Н.У, да l,ЧНllJУ\.

I\ато СИ отвори очит'h видt ИlШНЧО съ г,у\б:1та
Обt;щ не О'вше п6-дооъръ 01'1. нодхшшата;
въ ржка и въ едно минута време го зам'ври съ под!!ръ п.1адн'Пта се МIIНЖ нещшптно, но нога
възглавницата си. Иванчо се слогнж на до.1У, то доtiде Bpt~le за uечерп Tt вид'вхiК че ЧИСТlIТ'Б
възглавницата отхнръкнж, тогава той ЬУ. граб- ЧИНIIlI бtхж на довършвание.
нж и

l,y\

хвърли

ВЪРХУ

братъ

си.

Едно

сборичквание настанж; столоветt бtх,у\
рени; дрехитt за
послt Иванчо

спание

BMtCTO

да

жино

преlШТУ-

рпсхвърлеШI

~

и най-

слезе но стълоата

се

пързоли по пар:Ш1Клъка на стълбата, нато слtдъ

него хвърчеше

една възглавница,

З:1ЮIЮЧИ въ стаята и търспше
да

се

о

б льче.

а Тодоръ

се

дрехитt си за

.1,

.а

До naTo Иванчо си учеше урона неЬУ. вечерь,
Тодоръ преПlIсваше теJшта, паЛТО О'Бше раз

ВIЫЪ. Вуйка ШIЪ направи забt;1tжка, че l\IИСпо-добрt, да ПОВIшатъ Е.1исавета да

ли.1Ъ за

си дойде.

-

Не, господине! се ИЗlшка Тодоръ, като

сложи перото си; ний казахме, че ~roiI,еиъ безъ

Приготвение подхапка не бtше прилтна рабо- Helffi, и nаЗВЮIЪ ти, че 1II0жеlllЪ. Хайде Иванчо,

та. Тодоръ сполучи да накладе

огъня, и да свари

време

е да си лtгашь.

lIlалко lI!ЖТНО кафе, но tдохж на lIlaCaTa въ готВ:1рНИЦата, за да не HOClffiT'}, н'вщата чаl\Ъ до

- Не щешь .1И да дойдешь и ти по,::щръ мал
но? го питаше малкото lIЮlllче, l,aTo си RaTBo-

трапезарията.

рлше Iшигата.

Подпръ подхапката Иванчо търсй граматиката си, но най-послt ЬУ. намtрп подъ готварската соба. Тогава тоЙ отиде тичешката на

- Ще ДОЙДih, но ТИ върви сега. Лека-нощь.
Тодоръ се обърнж за да ПРОДЪ.1iIШlJa писание
то си, а Ивапчо отиде ropt; да, той отиде ropt,

училище, безъ ЛЮl., съ мръсно лице, но не се

но не де си легне. ТОЙ отвори вратата, запа.1I1
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ламбата,

тогава погледнж

КЪМЪ .1еглото

и изви

ка едпо високо хж!
- Сл1>дъ това отвори вратата на Тодоровата

неговото

хваляние?

грубъ И

неблагодаренъ

Стояна-дn,

Той д1>йствнтелпо е бlШ'ь
спр1>~ю

и Стояна.

сблъсквшшето съ възглавницит1>. Тогава, полуза-

си

и

гордостьта сп. Тодоръ
(С.lIьдва).

И тъй съзнавайки

стая; и предъ очит1> му се представи останкит1> отъ

сестра

заспа.

С~f1>нъ ИЗХБзе и сс наведе надъ стълбата. Слушай Тодоре!
Какво шш?

ИграЧIШ

Леглата не сж направени.

Наистина ли?
Ивапчо чу въпроса му, тогава вид1> че се

Отъ К.

изгаси ла:мбата и Тодоръ отърча на гор1> по
стълбит'В. Вуика му го посл1>два. Като се ис
качихж и :минжхж

Иванчо се запр1>.

покрий

Колно

се

:ш6аВ.lеюш.
Черuецкuй

.Ра;щстьта II забав.1енинта еж ТО.1кова
потр'tбпи за }1.шдежит1;, КО.жото хра
ната

Елисаветената стая

хубава

][

и питието ;отъ
здраВIIО··

т'tхъ се обуе.швн

11 T'tXHOTa

изглежда

.lIOIUCjlO.

стаята й! каза той. Н1>ка да спи:мъ вжтрt! Но
Тодоръ р1>шително отрече.
- Не, нищо нейно не ще бутаме.
Най-първо започнжхж съ Иванчевото легло,

тели значението, което шштъ кнпгитt аа

Отдана вече се съзнава

отъ ВСИЧIШ родп-

но то не б1>ше нищо сравнително съ Тодоровата стал. Покривкитt бtхж распръснжти изъ
четирить кжта на стаята; а столовет1> и въз-

значението на пграчнит1>. У по-всчсто, J{а;ш~ II
у най-образуванит1>,
родптелп възгледа върху
пграчнитt и забавленилта сп остава още пър

AtT-

сното четмо, ала не всични родитсли съ:шаватъ

главницитt лежахж като ранени солдати на бой-

вобитенъ. "Да се залъже д1>тето съ що II да
е, само да не плаче", това е педагогичс
сюш принципъ, отъ когото се РЖl\OIЮДlЖТЪ Tt,
които Елисавета когато купупатъ играЧЮI за д1>цата сп. Отъ

ното поле. Наи-послt леглата се направихж,
съ гол1>:мъ трудъ и мжка. Но юшъ се изглеждахж,

колно

различни

отъ

тtзи

прав'Бше.

това се опред1>ля и избора на

Ехъ, Ипанчо, отъ това по-хубаво не могж,
юша Топоръ нато си бършеше испотеното чело
съ 1\sY,рпата. Сега лtгаи си, налното l\Iожешь

купуватъ не това, което е ц1>лесъобразно, а то
па, l\OeTO е евтино, ефектно и което се харес
ва на д1>тето. В1>щото лице, що опред1>.1Л да

по-бърже.
Иванчо послуша, по макаръ че 61>ше много

ли е полезна или не дадената играЧка е, въ
по-вечето случаи, само д1>тето, а не въспита-

-

у:моренъ,

пеМОflШ дn заспи.

играЧЮIтt. Т'В

теля, който тр1>бпа да има опред1>.lеННlI

педаго-

Тодоропото лtГ.10 не б1>ше по-спокойно, но
тоН не обръщаше ВНШlшнпе, п б1>ше вече СШlЛъ
двn чnса време ногато се събуди отъ задушенитt ХЪЛЩШШI на н1>кой сп предъ BpaTaTn му.
Той СIЮЧИ на бърже, запали ламбата и на-

гически въззрtшш върху предм1>та. Разбпрn се,
че, при такива ус.l0ВIШ, играчюrт1> съвършенно
губl&ТЪ :значеНiIето си. Попе чето ПJY,ти родите
лит1> купуватъ за играчки на Д'Бцnта си: ков
чета, зайчета, колца, тжпанчета п др. т. в'.Нща,

на IШЛИllIчето.

тересъ. Два-три

като го гледаше расплаl\анъ.

зайчето пробитъ

lII'БРИ, че Иванчо се 61> свилъ

на купъ долу

I\ыlIъ които т1> скоро изгубвnтъ неlИi'ШЪВЪ IШ

Ей, Петкане, какво ти e~ попита Тодqръ, ,видишь

-

кончето

деня

сл'Вдъ

останжло

l{оре~ш,

IIОI\УПЮtта,

бе:зъ

кодата

ОПiluша,

току

ва

разнебитени,

Охъ, олеле! се подземаше ИВL~нчо. Лег- а отъ тжпанчето останжлъ само луба (дър ве
!

лото ми е

незгодно,

и не ми е

доорt,

Азъ

ИСIШМЪ Е.1l1савета - н - И Стояна!
- НИК(lI{Ъ не 61> ме очудило, ако ВСИЧЮI 1'11
искахме, възджхн,n Тодоръ, тогава юша УСllIИХнжто: хайде, Петнане, развесели се; не си струла тъй да се отчаЙвnшь. Легни си при ~!eHe н
помни, че ШlШ сюю още петь дни.

шш I>РЖГЪ.) Дiпето испърво се :за.шсва

съ и

грачкnта, ЮtТо новъ още за него прею!1>тъ,
но слtдъ това, подбуждано отъ ИЗИСl\ВiШIlЯТn
, на своята природа. зnхваща да ЬУ.. П3Сс1'Вдва II
i разлага на състnвнит1> ir части, догд'.Нто най
! посл1> 1,,", ра:звали и захвърли !,ато н1>що вече
непотр1>бно.

?ще петь дни! само още петь дни!
Добрит1> играчки, по нашето ~Ш'lшие, слуТодоръ си възджхнn; изъ дълБОI\О Ю1То га- жжтъ за прекрасно допълнение на юшгиТ'в а
.t..
"
u'
""
,

сьше лnмоата.

1щешшш,

JI

нш,ъвъ ОЮ1Яненъ день

01>ше

още п:ть такивn имаше да Дой-

ДЖТЪ! ~ ~ЖЧНо му О'БШ;, п;шъ и съв1>стьта 11IУ

въ много Отношения

СТOI,,",тъ даже и пО-горt.

отъ тВхъ. Нниги съ научно съдържание д1>ца
та почти не четжтъ; т1>хъ I1нтереС'1ватъ Hnti-

го ИЗОО.lПчnше. Kal\BO ои казала Елисавета, на вече приказюrт1> п разказит1>. 3н;йно е, че

СЕ:\IЕЙНО ОГНИЩЕ.
приназнит1'> и разназит1'>

развиватъ

нап-)1НОГО
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)Iета.lофонитt, .1ПРОфОНИТ1'>, разнпт1'> нартини на

фантазията на Д1'>тето, та споредъ това значе-

правени отъ кубчета, образитt

съставени

нието

топчета.

напчици

на

танива

нниги,

та за едностранчиво.

не може

страна,

го

малко

неговата

енергпя

II

го

цата

отвра-

убива

работа.

Наистпна,

ЖIШОПИСЪ

способностьта

:ма.'ШО' право се отнася

направя не-

Таюша играчки,

това не се случ-

нъ:мъ

Csh :lIa.11\0.
;)) ИграчюIТ1'>

карва~lИ

отъ учебнит1'> заве-

отъ сутрень до

времето

си

вечерь

въ четение

безъ да погледнжтъ

ypoЦIIТ1'>

сж пре-

други

нжтъ,

• Tal\a

си.

пр.

раЗ.lагатъ

II

занятията
захване)IЪ

съ науката.
отъ построii

l\aHTO

Юl.ТО

БИЧЮIДЖППllIща

наП-ПОС.1t

цата ПО:lезни св1'>дешш,

юшгп,

отъ

Н

съ кубчета и СВЪРШШIЪ съ )юде.1ИТ'В *)

ЗШ1е)IЪ и не lIIaЛI\О случаи, I\ОПLТО н1'>нои ученп-

защото

съставятъ

на раз.шчни I~РУГИ построiil\И,
ренна воденица,

дения,

съ

способность, която на

-

нато

ва съ всични д1'>ца, що четжтъ нниги, ала ниfi

ци сж бивали ИСl\лочаванп

да

(синтеза п а.ша.шза),

способно за сериозна, накто умственна, тана и : кптt

физичесна

ДЪСЧIЩИ,

ИграЧIШТ'В п пгрпт'в Бъспитаватъ въ Д'Ё

4)

мечтателность, ноправи да се

щава отъ прантичеснитt работи;
по

се счи-

Твърд1'> развитата фанта-

зия подбужда д1'>тето къмъ
ято, отъ своя

да не

напр.

и др. т,

доставятъ

ноито ще

BtTнс

-

на д1'>

ШIЪ

пшюг

при пзучаванието на "пред:м1'>тпт-t,"

п въ праl\ТLIчесюш жпвотъ.

Таюша

играч-

ИграЧl\итt въ ниноп случаи не могжтъ да ! ки сж: стробоскопа, стереоскопа, на.lеПдоскопа,
ИllIaТЪ

Tal\OBa

вредно

влияние.

Даже

и тогава,

i

когато не сж избрани ц1'>лесъобраано, т1'> пакъ

lIШГНИТНИТ1'> играчни, станътъ за тънане, )шшп
ната за шпение п др. т.

принасятъ полза на д1'>цата. Осв1'>нъ това, пол-

За раЗhообразието на lIJOде.1ИТ'Ё п )Iеханп

зата, .Iюято принасятъ играчкит1'>, е твърд1'> раз-

чесюIТ1'> I1грачкп, тр1'>бва да Шlже)IЪ lIШ.1КО

нообразна, защото т1'> уназватъ влияние не саllIО
на единъ нои и да е органъ, не саllIО на една

обшпрно. У насъ, въ Русспя, ставатъ твърд1'>
малко откритпя. Вънъ отъ нашето отечество

коя и да е душевна способность

Ilзобр1'>таватъ, даже,

на д1'>тето, а

ИllШТЪ значение за развитието на ВСIIЧЮIТ1'> 1I1Y
физически и душевни способности; т1'> влияЫ\тъ
на него всестранно а имено:

II

простпт1'> раБОТНПЦII

то

ва не се Сlll1'>та н1'>що за чудно, когато у
насъ р1'>ДI\О ПШШСЛlOватъ за открития, даже, пн
жинерит1'> 11 ученптt механпци. По ТЪЗIl щшчи-

Играчкит'Ё и забавленията, нато пзиск-

1)

II

по

на

ныlоии

предполагатъ, безъ да

Г.1едатъ

че

ватъ движение отъ страна на Д'lпето, уякчаватъ'
съ това организма му, сжщо нанто т1;лсснит1;
упражненпя; развиватъ неговата сила 11 ЛОВкость И съ това ПОДJ(ържатъ доброто, песе.'IOТО

Шlю[е :Ку:шбина п другп изобрtтате.ш сюю
уци, че ниЛ, <.:c-таЮI, не сж~ спосоБНll аа и:ша·
lII'l;рвашш. Раабпра сс, че танова югlНIIlС с нс
<.:правсдлПlЮ. BIIIIOBIIIIl;a на IJtИЧI\О това с: тс

му настроение, Значснието

ОРСТllчс<.:mLта

нения е неоспоримо,
изв1'>стно,
цата

съ

на т1'>ле<.:НllгБ упраж-

а:ш на вtИЧIШ педагоаи е

нанъ безъ

охота се

ГIlllшаСТИ.lшта,

въ

аанимаватъ

СЖЩИНСIшта

Д'Б-

СllШСЪ.1Ь

ШЦtТaJ:а на оuра:нщанпсто

ШIIГ!; учсuни :JаВС;(СНШI
шна

11

<.:ъ рп:шпг!; )lalIIlШП.

ШIa СЕОИ прецс!tснтп

в'}. на

I1с:mно:шаВШIIlСТО

Рус

и:юбр'l;ТСНIlС

B<.:'l>l\O

п с основано па прсдаnаllllС

на думата, а особено ногато тя се преподава, отъ 1\О.lЪНО на но.тБно. Н;што научшп1'>, СОЩIa.1Н11
прека.1ено
системптически п по строги праВИ.1а. , п фи.10СОВ<.:Юl
иден се разшшатъ ЕЪ lI:звtстна
Все едни и Сif,ЩИ похвати п движения, що се ср1'>-

щатъ при Гllllшастиката, се потърстватъ на дъцата. Танива игри, както К,lенза (ЧИJ1lШЪ), свинка, игри

съ

дървени

с

ва.1IШ, а осооно

~

игрить на

: поредица, та1\:1
, Еашшта въ ноя
1\ара науюпа

.I да

<.:е

пзучи

СsI'ЩО

се развиmпъ н П3НЮI1'>р

н да е об.laСТЬ. За да се под

напредъ,

тр1'>бва

-

1\;нша

основно

~

е

Оlпа

топъ, сж много по-полезни отъ гшшаСТlIчеСIШТ't

извъстно

и не сюю че не насилватъ во.1ята на д1'>цата, но

происхожденпето

даже ги увличатъ.

)южно да си оБЯСНШIЪ )шого яв.lенпя

2)

Играч.lilП1'> и ИГрНТ'Ё, оtобенно аадружни-

Hpellle.

' вотното 11
, коте:lЪ, не

Безъ

предварите.1НО
тя

до

теорията на Дарвпна за

на видоветt,

растпте.llЮТО

не бп БИ.l0 въа

царство;

отъ

беаъ

жн-

Ш1.рнпя

т1'>, развпватъ въ д1'>цата дос1'>тлшюсть, съобразпби БИ.10 ВЪ3llюжно шзнаlll'врванпето на
телность и способность БЪРil\е да се орпентп-; )lНОГО lIIaIlШНII. На1\ТО научната теория, въ по
ратъ при изв1'>стнп обстоятелства. Тукъ спадатъ, вечето С.1учаи, с саllЮ реаултnтъ отъ съпоставя
нап-вече пгрит1'> на топъ и др.

3)

Н1'>кои забавления правЫ\тъ д1'>цата спо-

' ние

съ другп, сжществуlOЩИ по-рано, теОрШI,
таl\а и новитt ПЗНЮI1'>рвашш въ об.laстьта на

собни да м1'>рЫ1.ТЪ (улучватъ) съ око (напр. иг-

)lехаНIIIшта, повечето

рит1'>, при които хвъргатъ

бпнацпя

11

ЛОВЫ\ТЪ топъ П.11I

нълбо), а други развиватъ естеТlIчесюIТ1'> ШIЪ
чvвства.
:кыlъъ посл1'>днит1'> спадатъ д1'>тскит1'>
J
:музикални инструменти: музина.1НlП1'> сандъчета,

пжтп сж сюю нова I\ЮI

отъ сжществуlOЩП

Нопто н1'>ма понлтие

за

по-рано )lехаНll:ПШ.

lIшкарПТБ,

ЗiY,бестпт1'>

*) Т1;:ш жце.1Н )!ОГЖТЪ да се разг;тобннатъ на части н шшъ

да се ЗГ.lOGлватъ.

I7
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коле.1а

1I

=
таи

доста,

не

може

да

що ново вЪ об.шстьта на механината, а

що и въ

другит13

области.

11 Н'1, - 1I1V'З"I, Ln 'алнит13 сан"ъчета,
..1ИI)ОС!ЮНПТ13, ыеталофо,u,
H~T13., ка:lеидоскопа, стробоскопа, МIIl\роснопа,
тана сж-

h
изнаllГЬр

С.тВдователно,

съ

д13тсна машина за шевъ, станъ аа ТпаНIIе, пре

успtхъ ыоже да изнамира онзи, ~{Оито има по-

дачка, фОР:lIИ за изливанпс отъ ГlШСЪ бюстове,

вече прю\ТичеСЮl познанил въ извtстна область.

лица, часовнИЦИ И моде~1И на рШJЛIЧНI1 :lШШПНlI,

Р<lботшша-Анг.111чанпнъ, нато борави постолнно

които се

съ раЗЛИЧIIII lIШШШШ, то се знае, ще може по-

нlJща направени отъ телъ, ра:шоцвtтни

сноро да I1знаllгврва що И да е, отъ колното
РУССI\IIЛ сеЛШIIIНЪ, за ногото водениц::tта е наиЧУДШ1Та ыarшша отъ всично що е llид13.'lЪ въ
свое upelllC. АНГ.'ШчаНИШl И!ll::t ыатериялъ за хилпдп l\ШlбиНiЩП, Руссина HtMa що да коыбинира. Споредъ това Англичанина пзнюшра, а Руссина се callIO УД!IВ.1Ява на това. А/{о Едисонъ
бlJше се родилъ въ Руссия, всрlJдъ русското

И др. т. Малка ПО.13а принаслтъ таюrва играЧШI,
l\аквито С/'К: IюнчеТ::tта, зайчетата, тжшшчетата,
буренца и пр. Иснлючение отъ това правьктъ
нуклит13, защото тв даватъ на lIIOlIшчетата не
малко поводъ за са1l10дlJЙность.
HlJMa защо да изброяваме llСИЧ/{lIтlJ lIШ.ШО,
П.1И много ПО,1езни играЧЮl. Нии СПШltНЖХllle са
мо наи-характеристичнитt отъ т'Бхъ. Въ lШlга

Шtсе,1ение,
на

то едва

.Ш би станжлъ

изв13стенъ

cBtTa.

въсшпанпе

зиит13 за д13ТСЮI
избержтъ

Родителитв сж Д.1ЪЖНИ да ИСПЪ.1НI:ЖТЪ тазп
празднина

на нашето учплпщно

1I

да развиьктъ

и праl\тическо

CTpt-

въ дlJЦ<lта сп

lI1ежъ КЫIЪ творчество и lIзобрtтате.1НОСТЬ.

На-

разглобяватъ,

Впрочемъ,
правьктъ

това,

тенеЮli'tнп

играЧНII,
що е

РОДlIте.11IтБ

полезно

ще
Ш\IЪ.

УПN..твnнпп.

ДОГД'БТО не се увtри, че тл еъот

на неговото развитие. Кнпгитt сс чс
тжт'Ь въ извtстенъ порядыъ.. Сжщото тр'вБВrt

сти. ТаЮIВй модели у нnсъ още не се ДИрIЖТЪ

да се наже и за ИГРЙЧЮIтlJ.

много, та:ш това сж СНЖПП, обаче, ЩШIЪ почнжтъ

стеll1атизацйя.

да се явнватъ

тъ зйвисИ отъ

ще спадне и

сюш

:3:1 д1щата

въ това отношение тр'l;БШt Дй се IШ
Н'lшолно

га за четеНlIе,

BlJTcTByBa

I\упувачи,

IШИГИ

Добрпя ВЪСПlIтатель не юша па J('lпето шш

то наи-добро срlJдство за това СЛУiКжтъ ыоделитlJ, що могжтъ да се разглобяватъ на ча-

повече

преД}I13тн,

И ТВ изис/{ватъ си

Често пJ'КТИ интереса IШ играЧЮI-;

TOBn,

до /{оль:о ЮIСЪ.1ьта,

ц'внаТ:l ШIЪ. Този, НОИТО нlJlIШ срlJдствn дn си

крие въ тtхъ, е достжпна за дlJтсното

що се

разбп

нnбавп т,ШIШй lI!одели съвtтваll1е да нупи за дlJ-

рание и дО КО.ШО ВЪ дlJтето еж рnзвити тtзп спо

тета сп поне обшшовенъ стlJненъ чnсовшшъ,
МОСIюпсюt фабрIШnЦИЛ, коато струва 75-90 копеЙIШ. Ни!t C~le ув'l;репи, че това ще бжде добрп нграЧIШ: разг.10БПВiшието и зглоблванпето

собности, на ноито Шlатъ предъ видъ да под13й
ствоватъ съ ПОllIOщьта на играчюпt. Предъ
видъ на TOBn, необхогпшо е да се систе:lIaТИЗУ

IШ тtзи часовшщп Дnва за дъло време хрnиа

и споредъ

на

на дlJ-

витие. Не бива да сс дава на петгодишното д1пе

тето. От'!> ВСIIЧЮlТt играчки, що шraтъ ай цt.1Ь
дn РnЗВИhУ~ТЪ съобраЗПТСЛlOстьта, любезнате.l-

lI!оде.1Ъ отъ машина, ::t на дванадесетгодишното
- кубчета за постройни. Въ първия с.1учаИ дlJ

ностьта п

тето неще знае

СЮЮД'lште.1ПОСТЬТn

и раЗЕ.1ечението

са:lЮД'Блтелностьта на д1щатn, Т03П

родъ (1I10;J.ЮИТВ що се

разг.10бяватъ) сж нnй-

вnтъ играчнитt споредъ възрастьта на дlJцата
степеньта

тл СI\ОрО ще

Нй

Уll!ствениото

що да прави

cTnHe

IШЪ раз

съ ИГРnЧl\nта и

безинтересна за него, а въ

цlJлесъобразнп.
втории случай ИГР<lчнnта ни наЙ-'lIШ.1RО неще го
Изобщо ниГr Г.1еДЮIС на игритlJ п играЧhll- зnинтересувn. TnHnBa пграч/{а, l\aIшато е напр.
TlJ не СЮЮ като на раЗВ.lечения, НОИТО слу- i IIIIШРОСl\опа, :lюже да ПОС.1УЖИ на Дванnдесетго
жжтъ на д13тето /{ато цlJръ противъ досnдата, . дишното I1IOlIIче нато срlJдство за продължително

- но nато на работn сериозна, колто С.1УЖИ за
раЗВIlТието на фпзпчеснптlJ II душевни способноети на дlJтето п то не по-малко отъ НО:ШОТО

тшш нареченnта "науна". Ний МIIСШШЪ

даже,

раЗБ.lечение, ногато напротвъ _ за петгодиш
ното дlJте, интереса що представя тя, ще бжде
не достжпенъ.

Колното се отнася до Уll1ственното развитие

че, възъ основа на играчнитt, lI!оже да се със-

и нан.l0ННОСТИТЪ на дlJтето , то въ това отноше-

стане това, можеlllЪ

нупувшшето на играчкит13. Шахматит13 за н13коп.

~

тави цlJ.1<l спсте:lШ на ооразование. Но догдlJто
да

препоржчаllIе на роди-

ние тр13бва да бждеll!Ъ още по-внимателни при

те,~птlJ СйllЮ IIзв;стенъ отборъ ПГрnЧЮI. Нато по-възрастни д1ща СЛУiКжтъ нато любимо развле
наП-ПО.1езнп TplJoBa да СЧИТalIlе: игра Нй свинна, ченпе, когато, напротивъ, за други 1'13 не еж

игра съ дървени

Вn.1ЮI,

ХnЛЮI за

хвъргание,

привлекателни, защото изиснватъ УllIственно на

дътсшш бплярдъ, предмtтна мозаина (тунъ спа- прtгание. Ано родитслитlJ намиратъ, че за дъ
дnтъ различнитlJ шарИ.1ЮI съ топчици, пръчи- тета имъ, ноето не с привикнжло кыlъъ съеръдо
ци, дъсчици), вълшебнптt фенери съ картин- точеность, бихж били полезни шаХllштитlJ, то
HHTlJ, ПnНОРnll!нтlJ, RартинитlJ отъ кубчета, трlJбва да lIIY даджтъ играчни отъ този родъ, но

СЕ.\IЕЙНО ОГНИЩЕ

l:Зl

отъ начало по-леЫI игри. Сжщо тыl' преди да

СНОИТ'Е сшшаТIШ }\Ъ:lIЪ и:шl;стенъ родъ от1, тl,хъ

се даде

И, въ с.1УЧШ'1, че Т'Ь:ш

на

Д'Бтето

матерИЯ.1Ъ З<1

РИСУВ<1ние,

tШПШТШ1 CJ)' IЮСТОНlШН,

трtбва да го Н<1УЧИЮЪ Д<1 избира боит13 поср'!щ

родите.llIТt

ство:мъ ЦВ'ЕТНИ топчеТ<1 ИЛI

а<1 Д<1 опрехБ.1Ы,ТЪ IIЮ-;.10ШЮСТIIт'Б IШ Д'lщата сн.

книги

11

Т.

пржчици,

Ш<1рени

бп

доби.1Н

се

купуватъ
за

дини,

за

момчетата

момичетата,

сжДlIНИ

за

безъ съмн13ние,

Преве.тъ: Т.

те~ения

и

напр.:

и

пр.

си на

по

за това

по-серио:ши

-

сж

шш:ъ,

:110-

1IlОШlчетата.

гжтъ да се снабдhY>ТЪ
щото

згодни

и

Тр13бва да се нюttе, че не ВСИЧКИ хора

за

СДШlКВО

из

отъ те,lЪ

за

И

сж

съ

добри

играчки,

З<1

сж твърд'В скжпи. При това не може

Tt

Изъ Larli(!s' ПОШ(! JOUI'lIal.

играчки.

И

lIIОl\Iчетата

т.

преД:'>ГБТИ

ГШI'{('(JZ.

IШI~

що се ра,зглобяватъ,

отъ гипеъ,

др.

ИГIЮЧIШ,
готваРСЮI

е ПО.'lезно, ано родитеЛИТ'Е при

тана напр. моделитt,
н13ща

Т<1ЫlfШ

нато

пране

учватъ дъщерит'В
летит13

IШIllI{<1

н,

Само по себе се се разбира, чс пс тр13бва да
вито

IЫ,КOlЮДJшщта

Не зm1Iih
ып ПИС:IIО,

да

.1П

бtше

II.1П защото

ИСК<1l11Ъ

Д<1

се

веЛШiЪ

че.10В'hкъ

препор.),ЧIIте.-нюто

каЗ<1ХЪ

ir

ПСТIШ<1Т<1, че

jlieHaTa на еДПIIЪ
пишж 3<1 неlЖ, но .J:bli-

:шпоаН<1IЖ

п Д<1

съ

СТВIIтелно тя ме прие :lIНOrO б.1агосклошю. Сюю

3<1C:Il13,

че С.1'Вдъ Н<1ТО се

3<1

нищо

казвание.

тя :ШI I\<1З<1

НОГ<1ТО

YC!lIIIXHiYi

че

Н<1стоявахъ

да не отбtлlmшмъ и това жаЛl'О обстоятелство,

та се П<1КЪ

че играчкит13, що

преIШР<1l\lЪ подиръ п:шдн13 Т<1 съ неЫ\ п Д<1 стоя за

се изработва1'Ъ въ

Руесия,

еж несравнено по-екл,пи отъ задграничнит13. Въ

вечеря.

Русия не :може да се купи по ефтино отъ

3-

жени,

5

въз

СЪ

рубли цtлесъобразна играЧIШ за

растно д13те,

а при такова условие,

едно

явно е, че

Тя е

еДН<1

съ приятно,

613,10..

фЯН<1 шаПЧИП<1

ОКIlчеН<1

да

Н<1 ГЖIIКII.

ползуватъ

съ

полезни

играчки.

по друга причина. Изв13стно е, че между Русситt

ВСИЧIЮ

за

други

ШЖТЪ.

р<160ТИ еж

ПРИЧИlШТ<1

телството,

че

не

е

способни, а

IШ ТОВ<1
шшло

други ВЪр

лежи въ

обстоя

ВЪ3:1ЮЖIЮСТЬ

да

сс

опреД'ВЛbhТЪ на време т'ВхвиТ'I, нашюшlOСТИ, или

призванието IIМЪ.

БиограcjшчеСНIIТ'I,

дашш

сви

ПоглеД<1

че шю

РОДIIтелит1J ШIilХЛ, възможность да опред13льу,тъ

наклонностит't Н<1 д'tцата си,

Tt

бихж ги пред

ГЛПIIПЪ,

сеть

01''1>

О'IalшаШlТ<1

ГЛИНIIЪ,

п нато

ТВЪРД13

ноНто

сеСТ}JП

съотв'tтствува на

да види

ЦСРI:мошшта.

сжщевремснното

множество

извtсти че

BctKO

Го

Евартъ
На ;~e

пспраВСIlИС на

и

1'0.111-

заСШlРВ<1нпето

на

HCB13cTJl1'13

бtхж пристигнж

оно б13ше отправено

къ:мъ враТ<1та за

ВЛ<1зянието на неВ'БСТИТ13

II

Ш<1феРЮIТ13

l\итt

минути

:механиката;

на

l\IШЫ;ЛJlfI четпъртыъъ б'J,ше на:ша че

шrъ съ много ДРУГП още свадб<1рИ. ВЪ

отдаватъ Н<1

шшше

Стефанъ

CN,P'!>

а другата аа Г-НЪ. Вп.ПС:IМЪ

мото събрано

ОрГ<1Н<1,

iliсшщба

на

нtмаше Д<1 има У насъ филолози, КОИТО СЪ вснч
си помисли се

че

:lIНOГO

I;ОПТО едната с aГO)\(~Ha аа Графъ

01'1,

Ч<1С<1

ли.

ТОГ<1В<1

Ы\

В'Бстшша въ

НПН день, да се IшвыlшII

Шlзначили за т,шъвъ родь д13ятелность, К<1КВОТО

т'Вхното ПРИЗВ<1ние.

приятенъ,

11

наБР<1Н<1

ето. К<1НВ<1 е Г-ща. ГЛI1ДСТОНЪ.

въ сл'IЩСТВIIС

спOiЮЩН

ГЛI1ДСТОНЪ.

<1ртиститt,

РОКlЯта

1I

деца Х<1вердеlIЪ с БШ11, ВЪ ТРСВ()jIШО ПОЛOilil'Iше,

проявяватъ още въ дtтинството му; тона

бенно е справедливо по отношение

-

е

11

просто

топа обпяленпе: "Отъ п1mоЛlЮ време Н<1СЮIЪ гра

Лпт.'lТонъ,

художницитt и техницит'Б. РазБИР<1 се,

заоБIШО.1ено

съ Д<1нтели.

ПрIШ<1ЗВ<1

Тя ми ПОI\аза

д'Бтелствуватъ, че наклонностит1J на човtI.а СС
осо·

H<111-преК1скате.1НIlТ':В

ОШIIТ<1

което й се

интересува

се ср13щатъ твърдt много ХОр<1, които съвс'Вмъ

ТР'ББВ<1 да

:мегна носа, КОЯТО е прекрита съ Iшде

е отъ MeГf~Ъ 1l.1<1ТЪ,

Не:можемъ Д<1 не снърБПмъ З<1 това още И

ОТ1,

любезно .1Iще,

само д13цата ва богатитt родители ще могжтъ
се

П :ми К<13<1, че

н13:1ш

че шш,

ВСИЧЮI

пристигнжхж

H13I\O.1l\O

И церемонията

аа

нt:маше да има инжинери, които никога не IlСПУ

почнж. 3рtлището бtше много интересно.

скатъ цигулката отъ

р':Вчь, не би имало "двойственни" хора, у които

го отъ свадбарит':В б13хж облъчени въ елегантни
костуми. РОНJ1ИТ':В на жеНИТ'Е, IШКТО и на :l1Н0

завtтнитt мечти постоянно се намиратъ ВЪ про

го отъ арителит13

тивор13чие съ с.'Iужебнит13 имъ длъжности. Всич

и привлекателна наРТИН<1. Цере}юнията се извър

ната

ши отъ БлаГОГОВ'БllНИЯ }К НеВIШЪ. Сл13дъ СRЪРШ

ржката си и пр.; съ една

злина лежи въ туй, че у Н<1СЪ ЛIШСУВ<1ТЪ

срtдства за своевременното опредtляниенаклон

вани ето

ностит13 на Д<1денъ су6ектъ. ВЪ ТОВ<1 отношение

отидохж поср13дъ

играЧl\IIТ13 6ихж принесли не lI1алка полза. Ано

ланията

играчката е Н<1гласена по силит13 ио.. дtтето, то
запознаванието СЪ

много и

различни играчки,

би дало въз}южность на д13цата да проявжтъ

правяхж

МЛ<1доженцит13
на

и

една

~IНoгo св13т~ш

ПрИR.телит':В

чеСТIlТЯВШШЯТ<1

ШIЪ

си

и благопоже

множеството.

"Ето," каза Г-Ж<1. Глядстопъ,
четъ аа нашаТ<1 свадб<1

ванъ въ

Мно

Чеширския

"единъ

както б13ше

вtстНIШЪ, въ

от

оБН<1РОД

1839

год.

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
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Азъ ы'i. погл.еДНi'fiхъ, но тя сшю се УСМПХНi'fi п IIШ

нотпята

донесе другъ вtстникъ, ВЪ които се

тенъ

отпразнуванието

на

опасваше

педесетгодишното

ИIlГh

за

Ii

ство,

му,

каквото

ДО~ltвание. Г-нъ Глядстонъ билъ въ Народния

балове

Свободенъ Илубъ

на чело на

ющитt думи

когато произнесълъ

относително жеН<1

слtду

си: "Съ думи

НШЮГ<1 не могЛi. ви исказа ДЪ:IПL които ДЪ.1Жi'fi

Heli'fi

заради всичкитt

прин

се

подразумtва

съ ходение

банкети и пр; но е въсхитена

трапазата

си, и е

отборъ приятели, които

на

когато е

заобпколена

съ

обичптъ HeЫ'i. 11 Г-нъ.

Глядстонъ.
се

мине
вра

ЗНII,

щатъ въ стария си ДОIllЪ въ Хаверденъ, гдtто тя

домения

ни

периодъ

извър

стпрала дп направи

сесията на Парламента и съ lIIi'fiжа си се

презъ ДЪЛГШI

IШПТО е

се

шила за lI~eHe, IПИ тtзи, които IIШ сж наи-бли
и наи-мили,

услуги,

като

новия си ДШIЪ. ТЯ не се грижи зп обще

на за

Наи-гол1>мото

iI

щастие е когато

жи-

е

постоянно съ не

вотъ." Струвя IIШ се

го, да.Ш топ съчи

че Г-жа. Глндстонъ

нява

е БП.1а много

мжд

р'БЧИТ'l; си, II.Ш С'Бче

отъ

дърва. Това. обаче,

ра.

Различна

жената

на

кои

I\НIJГИ,

ПlIШII

r-il\a.

не :шачи, че

II

IIШНПС

Г.1ЛДСТОНЪ не се IIН

теръ, тя не се е тру

тересувп В'}. публич

да

е

първъ

ДИ.1а да има салонъ,

богати

дие, които

саlllО

пскатъ

ЩL

се прие

lIIатъ

въ

Нi'fiщата

на

пършш

теръ,
се

iI,a

СП;lНИ лю

II

11

не
пъ

на.

Папротпвъ,

то

ГpIlilill

сн

да

сс

въ

11

пъ

:lIY

се

е

га

много

Г.lIIЧПШIгl; :lШС:НiYiТЪ

че Г-iI,а. Г.1ЛДСТОНЪ
с

добро.

Рва

1II t

спокой
ТЛ е

идеалната съпруга и

iI,eHa.

и въспита.1а седе~IЬ

Tt си д'!ща. Преди
HtKO.lRO години ы'i.

Г-ЖА. Г.1JЩСТОНЪ.

ствие и щастие; дtп
ствително

IOIШЧIIa

ТЯ СЮШ ОТГ:IеДа:ш

ТЛ е съграДИ.1а
на

11 HtKO-

съ чпсопе да ча

на ШIЪ. ТОГtlIза ще
рnзберсте :ЗП!цО Ан

за

въ нопто топ

вс1шi'fiД't

ка по стпнцшrтt за

спа

ДШIЪ.

ПС'Н

нрп(;тпгаНIIС на тре

нопто е сторнлъ ТО,l
IЮЗII

на

пзъ Анг.-шя

здра

народа,

на

прпдружппа.

т У ва

же пО-СПOIшенъ. По

3П.lО за

Пар.1а

но

Това ~наЧII да пi'fi

па RciH,,y,;:I;t, 3<"1 да

В1Iето

долнпя

го

пснч!,о,

па чннъ

дn

кой важенъ с.1учаfi

бir.де I,ОЛfЮТО се мо
тозп

това

се аа;(ОВО.шва

ыентъ,

за пего, да б 'Ш пос
ТОПIlIIO

OCOU-

со

iI\еНИГБ С.lушате.1IШ

та

Bpe~le

на ~I,Y,

СС

c.:IylIIa Г.Ш
:lIY отъ СТО
.10llCTI; ОТРСДСШI :за

защшца

е lIOСВ'IПН:Ia

тн

сътъ

топа Iюето таи ТО.l
I\О:JП ЛВ НО

нс

са~ю

IIШНПС

пнтересупатъ

си;

но горд'/;е

ще

а mшъ да

paUOTa

ната

да се забикаля съ

:lI<lИIЩ.

Въ 1874 година, когато Г-нь. Г.шдстонъ се
оттtглилъ отъ набинета, той НЮI1>РП,lЪ за нужно,

ше една брошура

словни

~па)~ни

аа

ПШЮЛИ.lII

върху предмtта:
дtца."

Г-жа.

ца

напи

~3дpaBO

Глядстонъ е

била наи-доората другарка за еди нъ ве.1ИКЪ
да продаде хубавата си Лондонсна К.iYi.ща, ГД'Б
человtкъ. Дtиствително тои е по-вече отъ ве
то БИ:IЪ до:иътъ му за осеllIнадесеть годинн, и

зпщото трtбвало да жипtе въ ПО-lIIална Кi'fiща

тоЙ распродалъ много отъ I\нигитt, кпртинитt

II

~орцеланенитt си сбирки. Това било ГO.1t:l1O

сеоеотрицанпе занего, но пакъ Г-жа. Глядстонъ

като добра жена, се трудпла да Шlегкоти l\Ii'fiЧ~

ликъ, защото е блаГОСJ10венъ съ такава добра
жена и съвършенна

другарка.

СIII'ВШНО ми б'Вше да ЧУI,у. Г-жа. Глядстонъ

да ми расказва за своит'В публични

р'Бчи.

Съ

гол'Вмо предуr.шание спо.1УЧИЛП да ы'i. нанаратъ
да приеме предсtдателството

на Женсния Сво-
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това време написала

съчинението

държала и1шолко ПiYiти р1>чи. Гла<ХЬтъ й е твър-

ето ип empaemlllll1Ь

д1> нисъкъ и малко се спъва като говори,

Лllца и иарооu, подбудена,

що което неможе да се изм1>ни,
т1> й р1>чи сЛt

били

но

съвършенно

не-

публичнп-

ворХ'!}

си: Д1Шl1lIl

щастllето

IЩ частнu

види се, отъ ужаси

т1> на Революцилта.

естественни.

Го.11>~щ часть отъ времето си посв1>щава.;ш за

Тя никога не е искала да говори предъ пуБЛ1l-

въспитанието

:ка, но еднъжъ като станяла насърдчава.'Ш

де не употр'вблва

се,

на

сина си Августа,

старала

се

наказание, нато си СПО~IН1ша

:като мислила за МiYiжа си, 11 исказвала това що , за нейното въспитание. За нежностьта п гри
е искала, колкото се МОЖО по-вкратце но въ: ЖIIт1>
си тл била възнаградена, защото сшНl

отбрани дуыи. Осм'Влихъ се да IiYi попитамъ, . iI станжлъ доБЪръ ХJНIСТИЛШШЪ II благороденъ
:коя р1>чь е била най-дългата 11. "Въ Манчестеръ, предъ петст01ПНЪ госпожи и господа,
азъ говорихъ за де сеть lIШНУТII."
Г-жа. Глядстонъ
по-вече

да се

учрt,кдеНШI

мислп,

заНИllIЮ·ЩТЪ

отъ колкото

сама служи за прш!tръ,

СЪ

на

1876

ПО.1ИТШШПl;

11

тя

He~!y

само спшшга

й, но презъ

год. тя

трtБВ<l

добродtтелнитt

като не

на тtЗ1l що сж наоколо

та холера

че жеНПТ'Б
съ

МIYtжъ.
МадаllIЪ де Стаелъ заб1>л1шшала, 1I не безъ
страхъ, растящето ПЛШШllе на 1II.laДИЛ НорсиЮ1НСIШ офпцеръ, Бонопартъ. Испълшпе.lната
К1асть МllНihла въ Iы,ц'втt на ДпреIпорията, а

ужасна-

.

посtщавала безъ

и

учрtждавала ДO~IOBe

Зil

О~liY,женп

за ве.1I1ЮI

МЖi!-:е

и

СПО.1Уl\а;

Т'ВЗIl, IЮПТО

CiY,

етотинъ.

ШШ.1П пО-б.ltс-

но слtдъ 1\аТО по-

11

БII.1Ъ

на:шаченъ за пълководецъ на похода въ Египетъ.

ДlIреКТОрПЯТil.

ПОЧНih.'JI[ да оздравtватъ. Сега вс'Вка сеД~!lща
тя посtщава Лондонсната Бо.'IНПЦП, Д06родtте.lния ДШIЪ, Сохо, И въ Весвшнстр'J> се вдига.
едно убtnшще-учп.lIlще, което е знакъ на б.laгод1;телнитt 11 J\ШС.1И. И~Ia други а,епп които ciy,
къва общественна

предадено упраЮlенпето Шt DОПСI~ата.

Но той сноро се върнжлъ въ ПарШI,Ъ, сва.'ПI.1Ъ

Н1Iнакъвъ страхъ всtни день ЛОНДОНСЮlТt БО.1ници,

611.10

Въ Ита.ШЯ топ спечеЛП.1Ъ C~laBHIl побtД1l

острото

Шt

Съв1>та
щика,

на Петьт'Б

и

оБЪрНЖ.1Ъ

упраВ.1еlшето въ Нонсу.1СТПО съ тршш кон
суаи, отъ rюпто той 6И.1Ъ първия, П jhIШ'В.1Ъ
въ ТюП.1ерп, нато царь. Презъ всичко това вре
ре Ыадамъ де Стае.1Ъ чувстпува.ltl сеОе.1юбпето
И I,оравосърдечието на НаПО.lеона. Са.юна 11 се
ПЪ.l!Ш.ТЬ

I

еь

ИСПЖДИ.1Ъ

по-вече

страхупа.1И

II

по-пече

за UiY,Дih.щето

съ хорп,

на

1,0ПТО се

отечестлото

са.

сtтихъ Г-жа. Г.1ЯДСТОНЪ доПдохъ до mШ.1IО'lсrш-

; ), lIaii-liраС!IO}уl'Ч!lВlп1; РСlIуб.lIШ,ШСIШ оратори 011ето, че тазп ,1,eHa И:ШЪРШВit пап-добр'u рабо-: .111 Т'U:Ш щО :1ас)[а.lII IC'~Clгr'u (;11 отъ пеl~'. Ыпо
тата си, защото е доира съпруга,
добра )!а!1- , :нша отъ TJ;x'/, lI:j.Ш:нr:ш отъ l\i'itIЩlта li съ р'I;чи
:ка и добра }'IYtЩНIща. 1'11 е ПОl\а:Щ:lа ОТ.'!П'IСI/'J, /1/lI/i'ОТfЦ'II// :m ('.тIЦ)'IOЩНI! ,'(1;111, И <:'" р'J;IIШТ(~:JJIосtl,
пршгвръ за с.тЬдmшпе па АПГ.'Ш'IaшmтJ;, !;ато' ,:~a ГJI прон:шес,у,,!,'/, -- - с)!'J;:юе'П,. ),ОНТО ТО,"С ТJI
за петдесеть II седеJ\/Ь годшш с УJ\I'!;:!а ;~a спа- . ШIЪ II[Н',щна:lа." JIYI~HHII"], 11 ИОСllф'/, J)orю "артъ,
зи .1юбовьта на J\/ЖЖ,( CII, ОlIllТа,ш с щаСТIIСТО: lIaHO:ICO!IOBIIT]; UpaTIII!, ср ГО!J.l'I>I,У,:Ш съ Hl'iiIlOда го ВПД!I да се щшuдпга, етоп.Щ е прп стра- i то ПРIlнте:IСТlJO 11 често II.У,ТI1 J((Н"j;щана:rп 1\,-'\,натn му презъ СI,1,р6ь и рал.ость П пu-вече отъ щат:i iI. догд'Iпо ШП, 611:10 :mпр'l;тено отъ 6ра
I

вс'БКil друга жена заС.lу,нва да се опише, ",Н\то Изабе.la въ TeHHIlcOHOUilTil поеJ\Ia:
Ц((jJIIIЩ/J/(( и(( жеll1tдU(()J/((, 1l11/1-СUliJj!IfIСllll((mа жен((.

____

I

та ШIЪ.

"I\ornTo

ВеШ'ЮШIlЪ I\онстаптъ I1ропзпеС:IЪ

р'Б'lьта сп щюпшъ "растпщата ТIIрашlН,"
.1еонъ ПО,J;о:шра.IЪ, че тя го е
ОСfiiжда.1Ъ. т;ато С"Уiщевре~Iенно

JlадюIЪ де Стасдъ.
(ПРЩЪЮRенпе

отъ брой

5-11)

HilIIOII Ы,

под6УДIf.ln
на;ша.1Ъ

че оби

ча

Репуб.lшшта п BctHora ще ht\ защпщаuа!
Тои казвалъ още че хората ноито 1I3.lnЗЯ.lП
отъ Де Стаеловата КiYiща ~!y били пО-1I1а.1НО при
яте~lИ, отъ IЮЛНОТО Iюгато влtЗJIЛИ. ОКО.10 това

JIзо 1iНli/Шlla

иа ),.1.1IoJlll'lemo, 1i01l1ll0 еж се l1РO'lУ

0111, (( на Сарп К.

БО.1тО1-l0.

вреJ\lе се напечатало еъчинеJ\шето п: .111I1/СР((})/У

рата р((зt.1сr)m-ш во OmHOlllC1l1~C СО общеетвеlmlllll1Ь
V'lрlьж:оеНllЯ, което направшю го.тlшо

впечат

Когато се J\IИНiYiла Революцията и Франция ~lенпе по дълБОЧlIнnта п силата на J\ШС.1ИТ'В си.
станЛt.la република, Швеция
IШНОВО прапmа Анализит'В 'I на гръцката и латинсната лите
посланншш си Барон1, де Стаелъ. и жена му се ратури, накто и на образцовптt съчинеIШЯ Нn
ВЪрНЖ.'Ш въ Парижъ. Салона iI паI~Ъ СТnНЖ.lЪ ита.1ШШСЮI, англииски, н'Вмеки и френски еаици,
центъръ за еъбираН!lе на веЛIlюпt J\ItYtже на ОЧУДВИ.1!l вС'вкого, нап-вече, защото БИ.1И напп
времето. Тя обичала свободата п BtpBa.1a сюю сани ОТ1, жена.
На СIЮрО елtдъ ТОВ(1 Некеръ обнародва.1Ъ
въ републиканеката фОрllIa на управление. Презъ

СЕЫЕЙНО ОГНИЩЕ.
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кнпгата сп: Jfoc.m,rJH/t 60ЗI.lсдu 63рХУ 1to.l1nnuхltlJlа

I слушамъ,

и ФIlЩl1ЩUU1I1JЬ,

I

въ конто

писалъ противъ тира-

нията на единъ челов·lшъ. Веднага НаПО.'!еонъ
Н(ll\flралъ да му

напшпжтъ

ШIС~Ю, въ l\OeTO съв1ппалъ

едно

много

Некеръ

ПО.1ИТШШ.та на Първпн uнопсулъ,

l\:lTO

остро

да остави
~
"самъ тои

твувамъ

чус
Тя ежедневно

t 1

става

се IШТО
. '

haeleI-;трисанъ ...

~,.
ПО-ДОUР,l, НО

" .

по-ве.llша

II

1

души съ голtlllИ таланти шштъ и гол ши стра-

Д ания', т'!; сж осаl\lOтени въ сп'kга !,ато .l\Iопъ
Бланъ, "
IIрез'ь есеньта на

1803,

Нато "Ш.тIнiYt.'Ia :за

UП.1Ъ способенъ да управлява Франция." 3апла-

Парижъ, тя се осмt.1lша да сп

ПО.1аГ.1Ъ, че тя lI!У била спомогнжла въ съчине-

отнесена дума на Наполеона че Пif,ТЯ за КЫ'Ъ

IlШ:IЪ дъщерн му съ И3ГШlНпе, защото си преднието на юшгата.

Та намtрила

за добрt

Hae:>le I\if,ща на
четиридесеть Ю1Лометра на да.lечь. CI\OPO би.Ш

да нейната кжща билъ ПЪ.lенъ съ пос1>тите.llI. Тои

се ОТТ'БГЛИ отъ Франция, да не би да Жt аре-

изведнъжъ пратилъ еДlIНЪ

стуватъ, затова побързала да иде въ Ноппе.

писмо ПОДПИС<lНО отъ сюшго него, че Iit.. Н;3гшt

IЮЛЮ мъсеца ПО-I\ЪСНО, презъ ЗИlllата въ
година,

Ht-

офнцерпнъ

съ едно

1802 ва H<l 160 километра отъ Парпжъ, II iI :шпов1щ

тя се ВЪРНmла въ Парижъ, за да при-

ва да тръгне въ двадесеть

II

четири

часа.

дружи Баронъ де Стаелъ. които билъ болtнъ,
п отъ когото се БИ.lа отдt.лила, защото прахос-

Тут[шси тя побtГНih.lа въ Геl)jIilI!lШ. Въ
Франкфортъ малката il дъщеря сс ;blt побn:l't

валъ богатството il. Той умрtлъ по пmтя.
МаI\аръ и не формално, но тя би.1а като

ла. "НИНОГО непознавахъ въ грал,а" rшса.lа тн.
"Лtкаря, когато ПОВИЮlХЪ нс )IOir,еше Юt 1'0-

Ifзгнана

вори френсни, нито шшъ азъ :шar,у,ХЪ

отъ ФранЦIШ.

Презъ

това време тя на-

е:НIIШ му.

писала новелата си Дслфинз, която била четена
твърдt много. Слtдующето обстоятелство било

Но баща ми сподtляше Мйlчнотпт'!, ЮI; тоН ср
допитваше .п:о Л'lшари въ jl{clIcua и ми IrJli1ща

ПРИЧlIна новелата да добие името си ДеЛф1l1-t3. Като пскала да се срtщне съ Първия Нонсулъ

ше тtхнитt предписания. Нarшо би СТШf,"-.10 СЪ
маИl\ата, която трепери за Жfшота па чадото си,

по нtкоя важна работа, тя отишла въ виллата

al\o

(лtтна Кihща) на Мадамъ де Монтессанъ, гдtто
тоП ходплъ на често. Тя стояла сама въ една
отъ аа.ыт'Ь, ногато пристигнжлъ той, придру-

Въ Веймаръ, тя се ср'БШН'\\.lа съ Гете, ВII
ландъ, Шнллеръ и други заб1>~ltжите.1НИ .1IlЧНО
сти. Въ Берлинъ наи-голt"ш б.1аГОСI\.lОННОСТЬ

шснъ отъ консулсюш дворъ, нойто се състоалъ

и била показана. Луиза,

отъ I\расшш

Н<lправила сърдечень прие)IЪ.

почетни

:Шill,У,ЛИ. растящето

ГОСПОЖfЩИ.

нспрятелство

Посл'Ьднитt
на

господаря

ШIЪ КЫIЪ ПСli'fi, II МШI,У,ЛИ безъ да ж, заб1>лtif,"", тъ, па ДРУГШI щжй ва залата, нато }ж остюшли СЪВС'БlI1Ъ сама. Пnложението и ставало

не бtше молитвата!"

нание баща й умрtлъ,

Прусската Царнца,

който

11

Презъ това изг
съ пос.тtдната

си

издишrш К:lзалъ: "Тя lIIe lШюго обичаше! Тя ые
много обичаше!" На смъртното си лег.lО топ
писалъ едно писмо до Бонопарта. като 1ry I\a-

СЪВС'БМЪ :щтрудпптелна, I\OгaTO една госпожица

залъ, че дъщерн му не била по ншюи начпнъ

по-дързостна и п6-СЪЧУСТВl:Iтелва отъ другаркитъ си преlllинжла до другия край на залата и

отговорна за Iшигата, но на писыото ~fY ншю
га не се отговорило. 3а Наполеона бн.lО довол

Мадамъ де Стаелъ; и устояла на думата си. Разумната госпожица била Нонтесса Нустинъ)"
Домътъ Й въ Коппе станжлъ уб1>жище за
мнозина велшш людие. СИЗJlIOНДИ, автора на ПсII/ОjJuяmа 1И ]lma.zuaHC1>ltlll1b jJсnуб.lU1>U, и диmературата иа 10жна Европа, Iшсърдченъ отъ HeliYt,

носила портрета му съ неи си. СюlO веднъжъ
го дала на дъщеря си, като МИС.1И.1а че ~lOжс
да й спомогне въ болtстьта й. Като й го да
ла тя и l\азала:. "Гледай на него, гледай на не
го, когато чуствувашь БОЛl\а. '"

сtднжла на близо до HeliYt. Мадамъ де Стаелъ,
би:ш. трогнжта отъ тази благость и питала за презимето Й. "Де.lфИВЪ, '" отговорила тя. "Ахъ, азъ
ще се трудЖt да го обезсмъртЖt, се извикала

писалъ тука нtl\ОЛl\О отъ прочутитt си съчичеНИII. Бонщетенъ живtлъ тамъ нtl\ОЛКО години.
Шлегелъ, наЙ-Белиния критикъ на времето си,
станжлъ учитель на дtцата й, и много интименъ
приятель. Венеамннъ Константъ автора и дър-

но да знае, че тя не го ЛЪСЮ1Жtла; затова тоП
не искалъ тл да му прtчи по ПihТЛ.
МадаlllЪ де Стаелъ била Юtто сы\ушеш11
отъ Некеровата смърть. Догдtто iЮШ'Бла тя все

Слtдъ това тя nтишла да си отъ почине
въ Италия, гдtто ПРИI:aтвила онtзи очаровател
ни описания за книгата си КО}JUЮn'; най-посл'h
се върнжла въ Коппе, г.дtто преиарала една
година въ писание. Книгата се печатала въ Па
рижъ. СсиТЗ-ВJiК63 изва: "СПОЛУl\ата й б1>ше

жавенъ мжжъ би.1Ъ туиъ. ВСИЧl\И отивали въ внезапна и всеобща. Като поема, Р011анца на
стаит1> сп сутрина, за да работ;r..тъ,

а вечерь Кориннъ е безсмъртенъ пам1>ТНИl\Ъ."

преl\арвали въ раЗИСl\вания върху философията,

литературата и ПОЛИТlшата.

Повторно тя пос1>тила ГеР~1аНИЯ съ д1ща-

та си, Шлегелъ и Сизмонди. До ТОЛI\ОЗIl исиалъ

Бонщетенъ казалъ: "Нато и глеДЮIЪ и да и види и чуе всtной, щото Беттинна Фонъ

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
Арнимъ пише
въ еlща отъ писмата ClI на Гете:
))Господата te нереДIIХЖ около трапезата п
стояхж

други,

задъ

насъ,

като

И дО ТОЛК03И

се

преТIIскахж

се превеждахж

, оБIIЧЮIЪ
: ;lIe llЗБIe

еДIlНЪ'

надъ

мене

Тя
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дО ТОЛНОЗII
аа мжжъ."
сс ожеПII.lа

много

щото ще
на НИ

щn. с т.Ш па.

lih

напрашж да

1гощша II

Не е :l1J11.Ч1Ю

БИ.la

да

тпър

се

НЮ!'Б

щото азъ й Kaan.x'!> на френски, Вашит1; обс-., рll ПрlI'IIшата. iНснид6а, I\ОЯТО ПС;lШ за основа
жn.тели ще :lle одушжтъ."
краСIIВО .llще, по ува;l,еШIС па даРОВIIТЪ )')IЪ II
Догд1;то била тя въ Гер;шнпш, най-старпя б.1аГОjJОДНО сърдце, таЮJааlI шешцба ОТ1.
й синъ) тогава на седемнадесеть ГОДIПIlI, ШШЛЪ

, IlIIЩО tC

свиждание съ Бонопарта, за JlJаii:чшюто сп въз- :
връщание. "Майка ти)"
може СТОЬУ, шесть
безъ Д:t ме принуди

IЕIИ Темплъ.

Н(lзалъ Наполеонъ,

м1;сеца IJрС;lЮ

Па!JШfiЪ)

да IЖ затворя въ Бисстръ)

Много Щ'БХЪ да

сторы. подобно

въ

"ПС

Н'БЩО

аn.щото

tЪ;КСШШЮIЪ да

ще причини вря-

СIJ'l;тъ,
нога

Кажи и за това, че ДОГД'БТО СЪ~lЪ ЖИIJЪ

тя не~юже да се върне въ Парижъ. Азъ виждамъ

I,аюю I1скашь ТИ, но не !lюже да БJYtде; тя ще
стори глупости; ще събере св1;та около себе си."
На завръщани ето си въ
вила дв1; години

ша

g 11 е

Коппе,

въ писание книгата

(ГеР!llанил),

з(l

IШЯТО

тл ПЖДIIси А

правила

11

е

-

четири

остаПЖ,la тайна :!а

научи да :заIIOIJ'Ьд:t на РОI\l,а да се въ-

РНС пъ Францин.

Тш,ъв:ш

стрn.хъ не

;I[i;стенъ, тъЙ като Ш.lсге.l'Ь,
н

IJtНЧIШ

ДРУГИ,

IЮilТО

Сън1;твана била да се

ареtтУВ(lТЪ,
съ

неу-

ПOl,а:Щ.11I съчувtТIше 1,Ъ;lIЪ

11.111

:~a е отъ прпсъеДlIнеНIIГЬ
отъ оссмь кплоыетра

UH:Il>

Ыадамъ Реl\(lш~е

ба.l\l IIЗГIШШI. 3аПР"Бтено 11

Пj\l.ТУlJа I1ЗЪ Швейцарпя,

но

IJЫIШШIi1

страхува.'III да не би НаIIО:lеонъ,

l,aTO te

tC

l!(I, ноято може де ;lle поврсди предъ очит'Б. на нсы"
народа.

не пuн:шща.

П{СНlIдбата

бll.10

да не

да В.1аЗН въ

странп на

не отда.lсчава

КОН

ФраНЦIlЯ.

по-вече

отъ Ноппе, да не бп дn. 1т.

а това много често било пос.тБ,J.В:t-

осжждение

на

с3iыь

•.

години IIсл1;двания. Тя иснала да IЖ напечата
въ Парижъ) както Нориннъ и затова ЬУ> пратила
на цеНЗУРИГБ IШ печата. 1'1> ПЗЛIlЧИЛИ ВСИЧКО)
1{QCTO 1Il0я;е да не угоди па НаполеОШl) н TOr:tва десеть хиляди екземпляра били извеДliЪЖЪ
отпечатани. Тл ДО:lш:t до предппсанитi; си грnници въ ФРЮЩIШ) за да I\оррегпра ЮIИгата сп.
НО З:1 ГО.1'В;lЮ нейно очудваllИС НаполеОIlЪ
запов1;далъ Д:t се онпчтожжтъ десетьт'!; хrrлщ(и
еН:1емплнра и тя Д:t напусне Францин !Ji't\Т!)'Б въ

Тъй се вид1;ло че Императора щ'Б.1Ъ да
завлад1;е ц1;.1ПЛ св1;тъ. Гд13 могла да IIзб1>гне
отъ преслiщванилта IIlY~ Тл исна.1а A(l иде въ
Англия, но УК(l3Ъ бплъ издаденъ, НОЙТО запр1;
щаВ(lЛЪ на ной да е ФРЮЩУСI\И подаННIIКЪ да
отива въ онази CTpaH(I, бе;)ъ особно ПОЗВО.lе
нпе. дtfitтВlIТелно нраЮl му би.ТЪ СТЖПIl.1Ъ па
Фрашцш. Сюшя н:tЧIIIIЪ зn. да отиде lЗъ Анг.:пш
бшlO да мшю презъ Авt'грип, РУССIIН Il Швещш,
ОСС31Ь ХilЛЩЩ IШЛОl\lстра IIJY,Tb. По тн се iIae:la.

три дни! Двамата й сина се постn.ралп да ОТIIджтъ при Бонопарта, 1i0ЙТО UIlЛЪ въ Фонтенбло,

тolj

но имъ било

з:tпов1;дано

Д:t СIl

отид,у,тъ,

Пре:п, МаН, наl 1:\ 12 ГОДIlна, СЪ POI\lia п юз'I;
tll )('Iща, тъ 1l:!.тl;:!ЛII съ но:щта, беаъ )Щ 1\(111.111 il"Y,TЪ на t.'I)'ГII1"I;, че не ще te :швърн,у,тъ. ТЬ

ще ги ареетуватъ. C:tMaTn' ПРIlЧIIна ай упичтожението на

СЪЧIlнението

й билъ фюаа) че тя

ПГНIСТlIГII,У,.lП пре:!:I) Юнпii пъ 13пена, г;~'bTO педна
га

ПОЧН,h.lll

да

l,y,

сл'i;дьу,тъ

отъ

ПО.'нщшпа.

не спml'Бпжла нищо за велишш, но себес11ОбlIВИЯ

На нс'Jн,n,д1; шrа.l0 06ПВЛСШIR, КОIIТО поошрява.l

Съкрушена духомъ, тя се върНЖ,lа въ Женева. Но въ ВСИЧНИЛ този мр,шъ, еДН:t нова
СВ"БТЛIIна щ1;ла да осв1;тли живота 11! Тя ср1;щ:tла въ обществото, въ което ходила, единъ

избi;гне СЮIЪ, защото Бонопартъ изда.1Ъ запо
в1;дь да го арестуватъ. Презъ ПJу,туванието I1
НС I1 било П03ВО.1ено да стои по вече отъ н1;
НОШ\о часове на едно :lгБсто. ДО ТО.1l,03И бп.Ш

шшераторъ.

младъ офицеринъ, Господинъ Рокна, съ растрое-

да

l,y,

вщцbYtтъ.

Роющ трi;бва.lО Д:t

изнурена МаДЮIЪ де Стаелъ отъ това прес.l1;д

въ l\o.1aTa 11
xapn'K- тр1;бва:lO да Im сне;lIaТЪ на ср1;дъ ПihТЯ, 3:t да
теръ. Макаръ,чесамонадвадесеТЬИТРИГОДИНII)а
доиде H:t себе сп. Вс1;кой часъ тя очаЮJil.1n.:t

но

здравие

01'1,

Офllцерпт1;

многото

СИ рани,

хубавелекъ

вание, щото веднъжъ и припаднжло

и б.шгороденъ чов1;къ, съ неуноризненъ
тн на четиредесеть

билъ

и nеть)

м;шдил

офицеринъ

обаянъ отъ разговора М, и възобновенъ

духомъ отъ присжствието й. Тя съчувствувала

рестъ и смърть.

Най-посл1;

пстощена.

тя СТIIГНЖ,Ш ВЪ Рус

сил, гд1;то БИЛ:t р:tДУШIЮ приета отъ ШI~е

съ нещастилта МУ H:t бойното поле и се удивлявала на дързостьта му. Той билъ СЪ възвитенни чувства, съ нежно сърдце и й далъ това

ратора А.lександра и женn. му Е.lIIСШJета. Отъ
тука тя ОТИШ,l(l въ Швеция, гд1;то не пО-:lШ.ll\О
сърдеченъ прие)IЪ I1 билъ даденъ отъ БерН:t

отъ ноето вс1;кога се нуждаImла, несебелюбива

дотъ, генерn..lЯ, които станжлъ царь. Сл1;дъ това

и пред:tнна любовь. Ногата го обезсърдчаваЛll

тя О'ГIIШ.lа въ Анг.111J1,

приптелит1> МУ, ТО!I

ственно. Ннигат:t iI А]] е ш

отговорилъ:

"Азъ ще Im

гд1;то
3

Im приели търil\е
g 11 е ОТЪ ново била

СЕЫЕИНО ОГНИЩЕ
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~
тъи

напечатана,

"ато
n

тя донесла съ себе си

чпненията

й: РаЗJll/l/lлеuuя

вци:у

ФjJalЩУСIiШ}/(l

Революция tt Десеmь 10аиllтО1JlО UЗI1Ul1luе. За пър

рnшописа.

разбитъ

вото Сентъ БЫi.ВЪ назва: "Пуб.llшуванпето на
това съчинение бtше събитие. То бt IШТО по

при Лаfiпцигъ, нато оставилъ ~половинъ МИ.1IЮНЪ

грtбалното слово на авторната. Отъ ~озп ~eHЬ

убити на

нататъкъ достига тя до съвършенство, звtада

Презъ това време гол1ши про~гtнения ста

нiYi..'Ш въ

Франция.

Наполеонъ билъ

бойното

поле; тои се

OT~eK1Ъ отъ

престола и билъ на пжтъ за нъмъ Ело~.тя вед
нага

се

върнжла въ Парижъ, и

TptoBa

та

наи-ясно надъ гроба Й."

11 rpte

Шатобриянъ назува: "С~lъртьта iI направи

да е

чувствувала подобно нато Винторъ Хюго, ногато

танава празнота, нанвато праШI СЮIO П:l.данието

п.шна.'IЪ, нато

на единъ великъ умъ, веднъжъ презъ едно

нание,

сж

презъ

върнжлъ отъ дългото си

царуванието

на

изг

Наполеона

III.

Въ непния салонъ панъ дошле царе, генерали,
А.1енсандръ

Велингтонъ и други.

1,

Но сноро Наполеона се ВЪРНЖ.1Ъ и тя по
бtгнжла въ Ноппе. Топ пратилъ да hYi. нанhYi.ТЪ
да се върне въ Парижъ,
ще живtе

за

да

нато

hYi.

тие

,

и ноято

не може нинога

Толкози блага НО.ШОТО и ве.1Iша,. .lюояща
и любима, тя е остаВИ.1а неИЗ.1ИЧШIOТО си ШIе,
и нинакъ не е чудно че съ

ХИ.1ЛДИ посtщаватъ

осмотения :й гробъ при Женевското езеро.

увtряпа.1Ъ че

введе

миръ въ Европа, но тя не
)IOГ.Ш да го
оженпла

ченъ

си

Брогли,

държавенъ

русския Импвраторъ,

Тя

BtpBa.

дъщеря

Дукъ де

за

Ншю.Iati

отлп
мжжъ,

и би:ш щастлива въ ней

торъ,

на

день, затова

:за

нtнолко

0-

вре

НЖ.1IШ )Itсецъ
ПlL1Ъ въ

тъfi нато НаПО.lеонъ пов
БИ:1Ъ

Но

ветата

:МаДЮIЪ де

многото

е

....'

Стаелъ бп.1<1. рпстроена
отъ

често

назвала :

Тя

ла

"Азъ СЪ~IЪ любила Бога, баща сп

11

Пос.1tдната

не пска.ш да заспи,

ншюга не ще да

впди

отъ

Роюш.

нощь

не )lOг

страхъ че

вече

Топ ыi. ЫО.1IЫЪ

да заспи п обtща,lЪ се, че ще IЖ събужда на

често. "Лена-нощь," назала тя и това БИ.10 за
вс1шога, Никога вече не се

събудпла.

Погрt

ба:1И IЖ при баща 11 подъ ГО.1t~штt стари дър
вета. Рокка Рlрt.1Ъ подиръ седеыь мес1;ца, на
възрасть

тридесеть и една Година.

дtвахъ да уыр.ь.

гориfi

Р~ТСЮIЛ ШIПЕРАТОРЪ.

"Б:l.ща

п отечеството сп."

преhаР~1Ъ

той

свободно

особната ГРlIжа на

ЫII ме чана нп другия брtгъ." На Шатобриннъ

тя наза.Ш:

До де

година

нера.1ь-Адютантъ,

доше,lЪ

нрая на ншвота й.

си

тогава БИ.1Ъ туренъ подъ

си )IЖЧНО

наti-послt

встж

д1;тски си животъ, но отъ

......"'i.

ПШ. ТЯ СsУ,ХНПЛ:l., догдt
то

е

дватесеть и ос

мата си година.

ШЩВIIТЪ П

пратенъ па остrювъ Св.

Елена.

година. Значи ШI

1868

181 G година, Tt

се выlIiy,лии въ Парижъ,
торно

ПОЧIIНi\1.

се е РОДИ.1Ъ на 6-й Ыап

ме въ Италип.

На

синъ па

лил А.lександръ III и Ыа
рия А.1еhсандровна, дъ
щеря на ДаТСhIШ Щ)<1.:~ь,

на Рокна отс.шбвало отъ
ТIIШ.lе

сс

II

гашния Русски И~шсrа

ното щастие. Здравпето
день

CTO.1t-

да се заПЪ.1НИ."
~

въ рnщtтt 11."

»Азъ се

наза,1Ъ

на

той.

Ыа.ШОТО iI преродено МШlче остаНЖ.10 на

петь ГОДишна възрасть п БИ.10

отгледано отъ

Августъ 11 Албертпна, дащеря й. С.1tдъ смъртьта
на ЫаДЮIЪ де Стае.1Ъ пуб.1lшуванп БII.1П съ-

сеть

години,

назиални

Г.

Данаи.10ВlIЧЬ.

Нурса на

обраЗОВ:l.ние-

то )Iy е бlI.1Ъ дванаде
отъ ноито oce~Ib сж БИ.1И ГШI

и четири въ висшиfi hУРСЪ.

дния е би.1Ъ

продълженъ

една Година. Гимназиалното
различавало

Ге
Гри

отъ
му

отъ обинновенното

Пос.1tд

послt съ още

образувание
сюю

е

по това:

Шltсто да е изучвалъ старитt нласичеСhI1 ези
ци, тои се е занюraв~'lЪ съ русснатата c.loBec-

ность, английсни,

френски и н1шски езици.

Въ висшето му образование сж се гонили

двt цtли: да стане отличенъ воененъ и вtщъ

аДМlIнпстраторъ. За постиганпето ШIЪ той изуч
ва.1Ъ подробно воеНнитt дtла, и основно се е
запозналъ съ правнитt и иноншшчеснитt наУЮI.

Знанието е сила не само за об;шновеннитt С)IЪРТ

ни, но и за владtтелитt, затова бжджщия Руссни

И~шераторъ билъ подготвенъ и отъ тази страна.

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
CTpoeBnтa

служба тои е изучилъ

веТЕ на воисната
снил

полнове.

въ редо

презъ два лагерни
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сборп, въ

ПреображенсюlЛ и Хуссар

Въ

п1>хотата тои е

ПОСТЖШJЛъ

ЕДIIНЪ

бивши \'чпте.1Ь на сегашната Р\,сска

първо нато субалтернъ офицеръ, а ПОС.11> ноыан- i IЬшераторица I,азп~, че тя ще б,у,де превъ'сход
дувалъ рота.

Сл1>дъ

това, тои

ПОСТЖШIЛъ въ
II прпнтината и. 3анонодателството и Админпстарцилта
практикувалъ, като билъ за дв1> ГОДIIНП членъ
въ Държавиил Съв1>тъ п МИНlIстерскил Ншштетъ.

на съпруга за Руссюш И~шераторъ, защото пе
ще се БЪрIШ въ ПО.1IIТIII,пта.
Тя сюшта пе се
IIптересува въ ПО.1ИТlIчески работи, IШТО ПaI,Ъ е
БИ.lа въспптана да се интересува. Истината е, че
е въспптпна накто дъщеря: на че.lов'tI,Ъ отъ

И въ

ср'1;дната

Ruвалериисна служба, гд1>то е добилъ

дв1>т1>

длъжность

учр1>ждения

наравно

Сл1>дъ

прантпчпа
дълго

петнадесетгодишна

подготовка,

пжтешествие

е обходилъ

и

ИЗУЧИ;1Ъ

и

богаТIIЛ

Подъ

негова

Спбиръ.

таи е

испълнлвалъ
теореТIIчна

гдi;то

к.lассп.

До шестнадесетата

напраВII.1Ъ

на истакъ,

пространнил
грижа

тои е

съ другит1> членове.
п

~!Нoгo

едно

на,

отъ Bpe~leTO

1>зденпе

на

СII

година тя

пренарала

сп въ IIграние тенисъ, зшIН

нонь, карание

.10ДЮl

и пър

нарочно, за.1енпе.

ВСИЧI\IlТ'Е
до тогава

дрехи

II

се

нупува.11I

отъ Дармщадъ. До тпзп

се е

отъ строила

Сибирсната

же л 1> з н 0-

с'Бщава.1а ни театръ, нп

пжтна лпнил
н1>нолf\о
години насаlllЪ. О наз и

цпллнп пос1>щанил, нпто

часть отъ АЗШ1,

си

възрасть

ба.1Ъ,

тл

не

не праВК1<l

по-

офп-

гд1>то

с1>д1>ла на трапезата съ

тази година станж наигол1>ыата воина, TOll ьъ
познава отъ собствени-

п6-старпт1>, ногато ЦаРIIца ВПl\Торил пос1>тпла ДаР)lщадъ. До това

1'1>

Bpe~[e

сп наблюдеНIIЛ.

тл щше)1[t,l(l

са~ю

Николай 11, стжпи на
Русенил престолъ Н,l 20
Онт. 1894 год. Всични-

на сеюпщата
за харчснпс, (ДiI,сбнп
пари) а с.тJ;дъ топа да-

интелегентни Руссн
очакватъ отъ него посвободолюбшш преобра-

вало п СС аа II'tIЮ:ПЮ
врсщ~ 2. ;)0 лева.
Тл говори ПIIГ:ШНСI,I1 11

1. 25 .lena

1'1>

зувания.

Сл1щъ въцарл-"

вани ето си

нато се

~r

вър-

фреlН.'I~И бе:п. погр'lШиш,

•

свира

нж въ Петербургъ, той
изненада, както полицията тъй и народа

си,

РУСКАТА ШIПЕРАТОРIЩА,

и ИJ\1Ъ поназа на д1>ло,
че и тои JlfOже, безъ НIшанва гвардия, да ходи
изъ ПетерБУРГСЮIТ1>

улици.

Отъ въцарнванието си до сега тои е IIЗВЪРшилъ

дв1>

отлични д1>ла

ОТ:ШIJПО,

~lOiI,C да

рпсува. ГОТШI и ШIlе. Особенно IЖ хва.1ЯТЪ,че знае

-

учр1>ди.1Ъ е еДIIНЪ

да правн С.lаДIШ работн.

УЧllте.1Л и IJY, пюшра за
ув1>рява че бн пре

: твърд1> много CI,poblHa, и
. търпtла )!ного МЖЧНОТIIII,
j

сюю

И сюю да не

ДОl\аЧIl чувствата на НОП да е че.lов1>нъ.

'

фондъ за СПОJ\1агание на изнемощели ННIIЖОВНИ- i
ЦИ

II други

фондъ за распространение

на първо-

началното образование изъ шшерилта.

j

'

JI.blJi€T'I; J:1ШТО ]1 3iеШIТ'f; ЮIaТ'Ь е),lJaJiШJ IIIЩП
стпеШlJ1

3а насъ Българит1> е еторилъ това; Той е
първил,

отъ

oce~Ib

ГОДIIНИ насамъ,

отъ

здравлениета

на нашил Ннлзь,

Отъ Е,!иаг,! 'У.

страна

на Русснил ЦаРСНII Дворъ, да отговори на

110-

Фердинандъ 1. ,

Това ни нара да хранимъ над1>жда за ~шого по-

вече въ неотдалеченото бжджще.

Х

----~._--

J Z
. ..

:Ш,l,ъ.1жешш.

Ге;J,Ю;ТОIЩ на

Bok.

"La(!ie~. Ноше Jошпа!.·

,
"Очсви;:що е, че ШIЮlе НУЖ,JД отъ вссобщо пробуж' ;:I:сние върху ТO:JИ нравственъ пре;:l:~IЪТЪ. На всъна
страна Г.1С;:l:Юlе жената унижена ;:1:0 най г,ъстата тшш
на общественното б.1аТО. ДъщеРIlТЪ ни не тр1;бва ;:I:a
сс ВЪСПIпаватъ

въ ПО;:l:оБНII УС.l0ВИЯ.

се впечатява презъ всыш часъ пп

Тр1;бва

;:I:CHa,

;ха

1011.

че нравствен-

18
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ната чистота

е най-голi>мото

и най-скжпото имъ при

тi>жюше, п че сж отговорни за това предъ най-върхов
ното нравственното сждилпще. Ний трi>бва да пов
дигне)IЪ жената и да ЬУ. ПОВИШШIЪ дО най-високата

TO'IKa на ПIСТВСШIa и душевна чистота. 'Грi>бва да при
НУДШIЪ З;lюно;щтслитi> СIl да ЗС)1<1ТЪ подъ ВНШIaне ста

р;шията ПИ, аа да поставятъ пови и по-(;троги закони.
Но паil-ГО.1i»l<1та

отговорность лсжи върху насъ,

IЮIIТО сж~ ро;щте.lII на дъщери; защото
Чlша б;у,д;nщето на народа ни."
Подобни

дрш се слушатъ

на

тi>хъ

по

отъ хора, които, ужъ,

по дъ внимание, по причина на старп предубtЖ;:J;еНIIЛ.
Ногато

и да е обществото

съ сжщитt закони,

най-добритt ц1;ли, КОIlТО

Много се е

нравственит1;

0'1'1,

Н13кои

с,-n наклонни

распредtление

се

пада

на

стори.l0 но

I1CJ,a

Че
вре

по-го.тtыатu.

;щ МИС.1ЫiТЪ,

че

несправед.1ИВОТО

oтroBopHoCTЬ

Мt:'ЖдУ

половет1; става по-явно и по-явно, всtки деllЬ на про
св1;тенит13 рюве.
Пробужданинта
послt;:J;СТВИI1,

не

сюю,

рефОР)1II стоп непок,-n ТII'-n та.

на нравственната

на

часть

IIOСТПГП,у' тъ

обществото.

ме да се ыине.

менни, и макаръ

на ни наll-Шlдката

ГОНШIЪ за

това, не ще п питание,

часть

пжената

)1,"Yi.SI,a

ще се

ще се испълни

ра:збир;пъ 11 же.1аьу,тъ най-голi>мото добро на наро
да сн. ВСIIчката oтroBopHoCTb ВЪЗ.'шгатъ на paMi>Hi>Ti>
жената,

ще Сin;:J;И

и СЮIO тогава

по тозп пре;:J;)I13тъ С,У. още вре
да не ПРОИЗВОЖ;:J;атъ
ДЪЙСТВIIте.lIIII

пакъ

сж

ПЪ.1НI!

съ

значение,

което

не

мжжа. 3'1 дъщеритi> ни
трtбва. Бжджщето съхра
нение на нравственит'h заlШНИ зависи на цi>ло отъ
дъщеРИТЕ ни. Всичката отговорность е т'Бхна. Подоб
но говорение е по-лошо 0'1'1, I\РIШО. То е то.1кози не

може да остане не забt.l13зано. 1\оето е черно за же
ната, не трtбва да е спво за мжжа. I,aTo JI('J-СИ.1енъ
ТОЙ може да разрушава по-вече, с.lt;:J;овате.1JЮ Tp'J;(jBa

справед.1ИВО,

110.
Tt

колкото КЪСОГ.1едо, и води въ крива посока.

Заl\онодате.1СТВОТО
друго пос.1i>дствие

0'1'1,

не би могло да ни заведе
това, което сжществува

га. Закона сюю потвърждава
же

да

тури

на

СИ.1а

въ наро;щптt

IШСТОЛЩИТ'Е

З.lIIНИ

~IHOГO

се е говорило

;щ

на

почне)IЪ

да

надвие)IЪ

отъ

другад1;.

за пов1;рението, което тр1;

между майки п дъщери,

га не се е СI!ШI1;Н;n'10,

единъ

IШЙТО не може да

събрания. За

тр1;бва

бва да сжществува

нача.1а въ

е въпросъ,

се разр1;ши

до се

една истина, но не мо

нравственни

родъ. Нравственностьта

до

да се наказва по строго, ако не се пре;:J;пазва нравствен
Ако женитt изпскватъ пО-настолте.1110

гол1;)Ia часть О',Ъ нещастието въ
ПОСТИГНЖ.10 съ

чатяваниетu

нраВСтвененъ

дюне за откровено(;тьта,

която

нит·t, зако нъ КОЙТО

во да очаl\ВЮlе дъщери тъ ни да носятъ всичката нрав

Kal\TO

ственна отговарность.

ТОЗИ

очаl(ва пранота въ хаРaIпера, ТО.11\0ЗII въ
м,у\жа IЮ.1IЮТО и въ жената. Ано днешнитt мжже се

0'1'1,

ед!ю ш'сираnе;JДИВО

нравственно

раЗ.1И

'ше, И'\;)1<1 II1НШЮJa иричина да се над'!JВЮlе че и УТР'f;ш

ШП'!;

IЩ'

етвешlOТО

сп,.

i!{ешпt трi;бва да повишinТЪ

си м'БРII.10

за ы,у,жетt,

а

нрав

)[.lfl;:J;еiюпt

да се

съ()uра:шватъ съ псго. 3дравословна
OTl\pOBeHHoCTb
ыежду uаЩIIгh н СIшовет'l; е първата пост;ыпш. Туй е
работата па мжжа въ стnранието

чистота.

)Iy

за

общественна

lКенитt

пост,у,шшт1;

;:J;a престан,у, тъ ;щ пре)шгватъ на
M,"Yi.Jha, !шито не търпЫiЪ въ жената.

па

ПО-ОПИТНИТ'Б МЖЖС тръбва да съв1;тватъ пО-)I.laДIlтt.
~IHoгo по- доБР'h е за )IШlчето баща му зае;:J;IЮ съ не
го ;щ нзучва
ление,

И.1И

чувствата

неВЪЗ;:J;ърж!юеть

понижение предъ
посочи

това

)[1';

да се научи
значжтъ

че себеуправ

повишение,

обществото. Не вреДI, а!Ю

на сина

си,

но напротивъ

се пораЖ;:J;а, aIШ го принебрi>гне.

rO.1i»!a

Никога

вред!

не трi>бва

да се оча}-;ва сшш да опита нtщо нравственно,

то баща

IblII

бащата

кога

)11' ыоже да ы1' го поясни, ил! пакъ да го пре

дупреди.

Ногато и ;:J;a се е ПОЛВIIЛЪ този общъ въпросъ за
нравственната

отговорность

на ИО.10вет1;

и еж се по

.'ЮЖИ.1И особно уеи.1ИЯ за разр1;шението му, той се е
Bc1;l\ora поср1;ща.lЪ съ дршт1;; "Все тъй е би.10 и тъй

ще си 01'lще. Но може да се пром1;ни." Този е червtя,

Koi't:TO

ПОl1жда ТО.lhОЗ>I ;:ного рефОрЩI още въ зароди

ШЪТЪ ШIЪ.
години,

Защото

то никакъ

друго СТD.ltтис.

C;:J;HO зло е С,"Yi.ществувало

не е

Нищо

причина

за сто

да се остави

необникновенно

и за

не ще стане

ако ы,У.жет1; п женнтt се ПО.10ЖЖТЪ на сжщата HOГ~
на отговорность. Съ това нищо идеално не се търси,
но с;ню проста

той е

справед.'II!ВОСТЬ. ПреД)ltта не е новъ,

зюшриса.lЪ на ыхъ.1ь..

Но това не

значи, че

трtбва да се заню!арн, или съвс-Iшъ да не се вземе

IIравстпсшш

или

ИСПЪ.1неJшето

на

законъ,

oтroBopHoCTЬ

за

ПОСТд'.llки,

да

не.

До

ватъ

защото

ыжжа,

-

же

0'1'-

cTpa;:J;aTЪ

ВСI!чката

вина

е ыжжъ,

;:J;a

които

нито

е ТБхна,

да

по

не ПЗВИЮl

наказватъ

же

е криво за жената

11 c.113.:l;OB3.-

отго по ре нъ.

Да се ТРУДЮIЪ да отгатне)IЪ
ВПl\аме че,

0'1'1,

на тtхъ

с)!е ДОСТИГНЖЛII

тръбва да е сжщо тъй криво и за )Iжжа,
еднакво

;:J;несъ

осв1;нъ да обрабОТВЮlе

чувства,

ната, за.щото е жена. Туй, което
телно

начало,

ВЪЗ.1ага

ПО.10жеJше

щото н1;ма IJ:РУГЪ ИСХО;:J;Ъ,
чувства;

11

тъй строг()

чистота, ВСIIЧI\ОТО наказание

.111

таl\ВОЗИ

възвишение

иа пъ

сп. )(,У,ЖСТI3

който

ее

пис

иача.1а )!I'Ж,'(у

нравственит1:

прави съ жената. Жешп13

криви

чре:JЪ

ПО.10ЖШIЪ дРYlъ

;:J;a

насъ

държи )liY,жа,

;:J;a

нравствененъ

ВСIlЧl\ата

въ

законъ Ш))lеж;J,У

за

110

и сюlOТО ра:ЗР'f;Шt'ШIС

проса за общественната чистота.
Най-първо 0'1'1, ВСИЧIЮ. трtбва

говоренъ

заЩШ.1ПТЪ

на по-високи

населението, е е;:J;НI!ЧКОТО

тр'вбва да сжществува )Iежду бащи и сннове. Не е пра

IЮСТО НС би

на.10жеЮlето на :З;1I<01l1l,

юшо

ЧС св'\па

)I'f,же

би IIСЧС:!II,f,.10.

cBtTa

Едно по-високо нравствешю )ltри.10,

но

Тръбва да паучмъ синовет'h си,

отъ

да испълняватъ нравствеШIIIТЪ си заДЪ.1жешIЛ, то

"тр1;бва

да

въпроса СЮIO JШТО

ПОВПШШIЪ

жената."

е J,РИВО.

:Когато дойде въпроса за нравственность жената H1;)la

1111 една ;:J;ecCTa, за по
0'1'1, нрапствашю-стичесна
точка зр13ние женитt, 0'1'1, I,РЮI ПрС)!С ;:J;O сега, С,У.

НУЖ;:J;а

на ПО.l0вина,

вишение

ко:тото

не

даже,

ЫN,жа.

стОяли ПО-ВИСОI\О отъ М,"Yi.жет1;. Ыа.11[II1Щ )Iжже с,У.,
IЮI!'го могжтъ да ра.збер;У.тъ, и.lП оц1;ньу,тъ чистотата

на една добра жена. JIжжа Г.1сда раз.lПЧНО на жена
та

0'1'1,

това

начина по I;ОИТО

неИСКЮIЪ

списатели
ствието

да

жената

yKOpЫi

мислЫiТЪ,

че З3. да си

на еДНIIЯ ПО.1Ъ,

Г.1еда на ыжжа. СЪ

)IЖЖСЮIЯ

трtбва

ПО.1Ъ.

ПрИВ.1екжтъ

ЫНОЗI!на

съчув

да укоряватъ другия,

че за да привлекinТЪ читате.1юп1; на е.хно женско спи

сание трtбва да

укоряпатъ

мжжскит1;

способности.

спръска.

Най ;I,обрnт-В

Напротивъ цt.1ьта ни е да съе;:J;ИНШIЪ интересит1; на
м,У.жа и жената въ по-т13сна

жени вtрватъ въ )Iжжетt, и '1'1; не искатъ .ха пони
жжтъ мжжа,

за да превдигнiYi.ТЪ

жената,

трtбва да се управ.lЯватъ 0'1'1, единъ
този, IЮйто

но мжжет-В

нравственъ за

конъ различенъ

0'1'1,

сжществува

сега въ

ствено, КОЛКОТО

да изисква отъ мжжа по-високо нрав

обществото, и въ този случай женитt ще сж въ си
лата си. Нуждата не е са~шта жена да напре;J,не нрав
ствена

чистота.

Празнословие е да се казува,

че :мжжет-В

сами

СЮIЕЙНО ОГНИШЕ.
си даватъ свобода? Туй не е истина: Сегашнитъ
же се приели

MiK-

положението си, нанто сж го намЪрили.

жително скющаЛllOЭIШ СЛУЧЮI. Даже, т;шъ гд1по ~Iin
жа с по-впновенъ отъ жената,

съчувствпето на

же

Това е всично. Истина е, че т1> сж се възползували отъ

НП'f't

сжществующето

КО.шо непосл1;;1:0ватедшt п неПРОСТШНl бпва такава
защпта и КО.1КО неэаслужена! С,у,щпл духъ по(;тоян

положение

въ

стотини

случаи,

и

че

е съ

мжжа,

а

нпй-строго

ос,у,ждатъ

не сж се ТРУДИЛИ да ИЗ~IЪНlmТЪ обстоятелствата си.
Но това е твърд1> много да се очtlнва отъ человъче

но' ее

сното естество. ВСИЧКИ ний, жени IШКТО и мжже, оби

нпсто е естествеllllO на м,у,жа,

чаме да се придържаме

ИЭВИНlI. Такпва теории растролватъ

емъ

въ

СЪРJщата

си

о извъстни

че

не

жемъ да ги имаме, безъ
държимъ.

Представяте

e;J,Ha

се искорени

СЪВСЪ~lЪ,

СЪ

ГО

просто

мо

ний ги

крива постжпка въ исти

пос.1Ъдствията

мжже

ще ги извини. Сегашнит1>
нравствененъ

до когато

Й, и ано не

то поне ще се нампли

ХИ.1ЯДИ

за себе СИ; той е

и

съпротивление,

лшвЪьn.тъ

защото знаьn.тъ че пО-ГО.11>~шта
строгъ

нъща, които зна

прави,

явно

ната й нрасна и посочете

ма степень.

сж

1'0.'11>тъй;

часть отъ обществото

мжже

занонъ

до

днесъ

не

сж тури.1И

за женитъ

по

отъ НО.1КОТО

би.1Ъ

нпреденъ за тъхъ,

даже,

защищавани

а тъ сж

ПРОНВЯВ[)

вото

отъ

подъ ХрИСТIIПН

държатъ.

теорилта,

Пt)-вече

П'БЩО,

нъмъ

да с,у,

че

уншке

чс той ТР'Ббва да се

11

общ ест

и жеllll1't,

ВСИЧIШ

ПОС.т!цнитt.

не е по естество

I\ОИТО

други

общест

да

ги

ЖIШОТlIO,

под

макарl"

на у

стройството

нрав

ственното

~IY не

нрпвственнпя
ноято

е

ИЭПШlIпелна

прпчина

за

му нечРстие. Той е дО ТО.1IЮЗИ ПО;J,lJеДШIЪ

му

э3lюнъ,

се

прави,

зана на крпвото

котюто

эащото

м1>сто.

е

и

жената,

M,y,sкъ,

но ТСГ.1И

с

не

са~1O

да понежи

до Дlшота. :Мжже'f'В энаи, ть

на

и ЩI.1остыа,
пока

ЦlШП.1И

това и го

ус1>

щатъ, но сега остава женитъ да дойд,YiТЪ до сж'що

избъгваме

ственни

че мжжа е распо

на

чс е създаденъ по-грубъ отъ жената. Начина

ТО женитъ

назваме,

ТР'Ббва

Ы,у,жа

сни закони и наЧП.10. Отъ Стария 3авътъ до нинъ
ЧУВСТВО, относите.1llO
нравственинитъ
задължения на мжжа и жената, е БИ.10 раз.1IIЧНО. Ний
ногато

ВНШlатеЛШI

венни эпнони,

то

съэнание.

Обществото

общественното

въпроса

о(;новаlШС

какво да е друго

с,у, ТО.1lюпа

зацията

приели.

Тъ сж били,

на

жената.

никога

не ще се подобри,

настолватъ

да

припознаватъ

до

кога

два

нрпв

законп. Танвоэи раз.шчие унпчтожава наЙ-СП.l

редителя на нравственностьта си. Той не би могълъ
да е, ано общественното чувство е противъ него. На
противъ, то е отъ негова страна. То прие~Ja ШЗВlIне

нит-Б уси.1ИЯ и най-Ыin;J,рата

ПО.lИТIша.

ОТ'}, оназп Кlасса хора, нопто

върватъ че св1>та отива

нието на нисния Ш13нинъ,

Нпто

КОЙТО ГРУХТИ

"жената

ме

на пО-Э.1Ъ,

вt.рвамъ,

измами и азъ се под.1ъгахЪ." Тогава съ ве.1l1чественна

Въ сжщото

непослЪдовuте.1НОСТЬ

ето

мжжа.

Ако

поразява

нец1>ЛШlудрпе

се

жената,

МПС.1И

а

за

защищава

най-голt~IИЯ

на

по.13

като вс1>но н1;що

;1:0

пакъ

Bpe~le,

неравната

CIJ'!;Ta

щС ПI

нието на въпросп

ПiY,ТЛ

на М.'I:1,],II1'I;,

чистота.

то е въпросъ,
нрпвственна

таэи особенность, да

ПО.1ЗУВЮIС,

<11;0

пром1ШhYiТЪ

ватъ

настоящето

сжшата

погръшна

j-Кепитъ

тръбва

си РUСПО.1ожение,

да

въ

НlIканъ

~Iжжа,

I\ОЯТО

търпьn.тъ въ жената. Сжщата строгость

-

да

ИЭВIIIIЯ

не

И тя е мжд

ра IЮЯТО упражняватъ НЫIЪ своя си ПО.1Ъ, трtбва
да употръбяватъ и за мжжетЪ. Женитъ не трtбва
да приематъ въ ДШlOветъ си

lIIжже, чийто

животъ е

и;н:шш.

()чиг!;.

дежит1>.
l;oгaTO

бота е да не удобряватъ

единъ

законъ,

КОЙТО

сега

удобряватъ и явно прие~I3ТЪ, нато НaIшэватъ жената,

а извиняватъ мжжа. Женитъ Bpeдьn.TЪ най-много тъх

Ний

ЖIllЮТЪ

нс

:шпе~IЪ,

ственното начало, по

ноето

жената

сждп

жената с

право, но е НрИВО когато опрощава и бпва снисходп
дитедна КЪ~IЪ МiY,жа за сжщитъ нравственнп престжп

ленпя, копто осжжда въ жената. Hъ~!3

нпщо

~pyгo,

което до толкова да очудва ~lжжет1>, колното начина

по НОЙТО

женитъ се

отнасятъ въ

нtlЮИ забtхt-

(>1.

ще

ги

'г!; шштъ нравствеlllШ сво

алоупотр'!;бнватъ

това НИj\;II\'J,

лвпо,

не

У:IССIIJIВЮlе

чпстъ

п JI('Уlюриа

даваме
~I,у,же

че

пона;шамс

I;'I.~I'!>

llOl'j)'!аlШН

;щраВОС.lОВIIО D.1ИJIIllll· върху ~I.la

е

добър'"
на

нраВСПJl'НЪ

ВИСОlШ

ПЮI\Ъ,

постове,

ПрОТllВоположенъ

на

чийто

нравствен

че

но азъ СЪ~lЪ

само

родпте.1И,

противъ

които

онъзп,

Шlатъ

копто

дъщерп

сж.

УЧШIЪ ПОС:lЪДНИТЪ

да паЭflТЪ честыа си, тръбва сж
що така да УЧШIЪ ПЪРВ1Iтt да ьn. почитатъ. И тунъ
се появява Д.1ъжностыа на бащ[)та. Иск.lюченне е,
отъ I;ОЛКОТО

НОСТИГБ,

Нрпв

М.13де

ОТГОВОрНП. Синоветъ ни ШIaТЪ еднанва нужда отъ
нравственно въспитанпl', нанто и дъщери тъ ни. Ако

занонъ, и въ сжщото време полагатъ пО-до.lенъ нрав
ственъ законъ эа мжжетЪ. Пос.1ЪДНПТЪ наПЪ.1НО съа

сжществующата наредба.

на

НеоБОРШIa ПСТlIIШ е, че родпте.1ит1> ШIaТЪ ГО.1'В

ва

ви да удобряватъ

шш

нитъ ЭaIШIШ. Проповъдванис нраВСТВl'IIIЮСТЬ е добро
н1>що, но да ',К прпктикуваме l' още по-добро.

ния СИ полъ, нато продължаватъ да поддържатъ тоэп

наватъ този фантъ, и СТОТИНИ, по нещастие, сж I'ОТО

'lC

1\0('1'0

ПОВIIШЮIЪ

~ШС.lьn.тъ,

съ сжщата раэршость спрЪ~1O и lIIжжетЪ. Тъхна ра

двата

наЙ-Жl.1НОТО

ГОВОРlШЪ на

;ш да ЖIIВ'I;ы·.тъ

Търпението,

Праэна работа е эа женитъ да каэватъ, че т'!; не по:з
да распознаватъ женит1>, и могжтъ да подъйствуватъ

на

ВIIДП да

п това не Т})'!;бва да 1Ш И;I.1а:m отъ пре;~ъ

ма отговорность;

бавьn.тъ

подъ

бода, съ [;ОIlТО Д() lюгато Ш~

диаметра.1НО противоположенъ на нравственния законъ.

наватъ мжжет1>, които сж таНВlJЭИ. Т'в не се

отговорность

расте и

;ШaJ,У,ТЪ,

т1; на ~1,у'iКСТ'Б, H1;~!a

рефор~щ.

пО-.1ОШИ.

.1И продъ.1жени

жит1; ДОГД'!; пе остане СП.1а у пасъ, но ~Ia.1KO

нитъ

таэи

противното.

ставатъ
да

да се ню!а.1ява. НИЙ МОЖС~IЪ да

ш'нъ живот""

въ

на

СЪ~lЪ

СЪр;1:ченпе. Порона расте много пО-.1есно отъ КО.1КОТО

А нато ний остпваме обществото ни да се уреж
да и управлява отъ женитъ, тъ ставатъ всднага вuж

дtйци

сочи

~Iinже'f't

гп подобрп. Вс1;нп порокъ се

ll,e

женсни поронъ, то нравственна ПЛЪЗ.1ИВОСТЬ тръбва да
се брои за ШIЙ-г.laВНПЯ МЖЖСIШ порокъ. Мжжа е тол
кова способен'h да се ПOIюрява на нраВСТl1еННIIТЪ си
задължения, нолкото и jf\eHaTa, II тр1>бвп да е еднак
во отговоренъ. ТУР'Бте н[)м1>сто иавпненпе наназание
и вий бихте пром'Бни.1И ПО.1ожрнпето на работата.
Тука, и само тyrш, може да се НUlll1>ри раэр1ш)('
за обществснната

че

Аэъ не

дов1;рпе

праВИ.'10,

~IСЖДУ

чета порастнуватъ

да

на~l'tРШIЪ,

синове

и

беаъ да шннъ

К01lТО ще

че

бащи.

поср1;ЩlltYi тъ

сжществу

Повечето ~IO~I

понятие
преэъ

аа

опаст

жнвота

си.

Бащата ~ШС.1I!, че да говори на сн ва сп върху н1;кои
нравственни

въпроси

но

би да ~lY се

е

да не

нппраюения,

KOlIТO

не

е

ршо;

обърне

той )IlIС.1И,

ЭПЩОТО

HЪ~!Ъ

че е по-добръ

да се

принебрЪгватъ. Топа е ~IНOГO добро на
e,JBa .1И е на практика. }IШlчето ОТlша
научва отъ други това, "оето

баща

сп.

Не

опаст

вншшнието

тр1;бвпше

~южемъ да ОЧЮШЮlе

теория, но
въ свъта и
да уэнае отъ

~Ю)lЧf'ТО

да

знае

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

140

...

опаСНОСТ1IТ ь, конто ще не

ще

,..
Но акО е Пl)ОСТО в.1юбснъ въ жена, '111ако и v се 1 люоовьта си.
"п )"31С

ще ср"Ьщне

'б

не ПОflСНIЖТЪ. Ын:ого по-добр"Ь би

i

'" '

i ето БОlliественно начало е тоже С,Ы00, то по 1'" 3.111_

ило, ако оаЩIlТ ни,
~I
'Мпо с ус'!;тпJ'Ь
ампж I нпето му не е сигурно. 1, iКжа, к
:.
пава

бю::,у" ост::ШШШ на страна таап си г.1У
ср"
- янпето на духовното естество Юl жената В1,рх) него
:швость, II да ГОВОРЯХ/"- на спновет"Ь сп откровенно
ко'1то е ус"ЬТИЛЪ че искрицата въ IIсговата
за т"Ьзп фаап на нравствеН:НИR жпв~)Т1" които ран,О, вото,
lе р:lспалва отъ нсйното В.1ШIНпе, }(ОilТО е
1IЛН късно тр"Ьбва да науч,у"тъ. Наи ГоЛ"ЬМRта МЖ 1- ,душа,

с

,

.

'чс ОТ1, т"Ь-

.

I IОТИR се състоп въ това, че бащитt се ш!::tтъ ТВ1;р- i почувствувалъ духовното и ВЛПflНlIC по-вс
Д"Ь

леснит"Ь й прпвлекате.1НОСТИ; тоан че.1овtкь можс

много аа баЩ!I. Ако т"Ь бпх.,,- ПО3ВО,lПЛИ на син?-

ве'f'Б си да ГII lВШТЪ по-вече

добр"Ь би 6п.1О, 11 тогава

haTo

другари, много

'"

пов"ЬреНПRта ЩьХih да

П 0- ', се поправи,
с,у" , НihЛОТО му

пакъ

ди, че духовнотО

I

мпсЛIЖ,

му

KahTo

естество,

.111

жепата ;1;а 1I0IIIJ:lВII ЛdiЖ!l

I1

юl;щхъ по-пре-

}(оето

на люБО~hта на жената, е могло
Ложе

" ._ О 1УД

е било по-лошО, даже, отъ това 1, , ' . -

юIfl спнъ. И

вапшпШ.

,'l,a

Iшаръ че ШI

11 да си остане поправенъ ~"

пр,~вп

отзпвъ

~Ш.1КО по ~1:l.•1h~ ;\:1.

се осв060ДИ отъ .'ТОШИЯ человiшъ вжтр"Ь въ него. те-

с!

ната е стаНihла самО като уста ЮI божеtтвеншlП Г.1,lСЪ,
6
1 IIСГI)ШТrt

II.

IШЙТО се е

отправилъ KЪ~!Ъ
ожеСТВСllнат;
,,'
b."-тр"Ь въ него, и МУ е спmЮГНih.'Ia да преодо.тtс надъ

ЕНа \\ЪееlеI' 'Vilcox.

ВСIIЧhО.

Струва ~Ш се, че най-добрия и най-върниЯ начпнъ за да сс поправи Мihжа е да се почне съ· прародите.'ШТ"Ь му. АIЮ ыmщта, пОЯТО сп мие.1И за женидба днесъ, би взе.1il тази идея подъ вншН\нпс, п да

Лошитt обичаи сж ca~lO е.1t,J,СПШС ОТ1, нс НСПО

plcTBeHHo зр"Ьние. Нс. в"Ьрва~IЪ, чс ШIa ~1i1.r~,ъ,

да е че.1ов'lшъ II той ще се поправи. Но :щб'I;.тI;r\,е.тс т
нраВСТВСIIIШ 0'111 Нрl'ДИ ;\:1. ДОlце

д"ыIтвуваa епорс.J,Ъ неы;, то тя ще пабпви отъ работа
друга Н"ЬhОЯ жена, която ПО,J,иръ

сто

година

11.111

женп, пияница, или безнравствеlll'lI1, от1, COoCTB(,IIII~
желанпе. ~!велпчп нраВСТВСНIIОТО С1,эерп:шиС на IЮII

ще се, че тр"Ьбва да ШI:1

труди ;щ поправя внуnа й.
I нравственното зр"Ьнпе.
Нищо не е п6-неум"Ьстно IЮ.lКОТО двюш М.1а,J,И !
Не ~ШСЛIЖ, че пtI,оi"! ч('.lОв1;(\1, СС с п()праПII.11,
да кажm.тъ, че хората не тр"Ьбва да ее мtсы;тъ въ
т"Ьхшп"Ь .1юбовнп Рilботи.

С:I"ЬДСТВlIJlТil ни

до днесъ съ каранпс, плп

I

подпграВlaI.

Пока>ватъ i ДПШЮI и П.1<1ЧЬ СIЮрО ставатъ

Cъ.1:НI.

06111\110В('1I110

ПЪ:1

нl;що

:1:1.

еже,J,невно, че жеlJIц6ата на ,J,Ba~a ~I.lадп хора е pa~o- , него. Той може да намtри по-вече У.J,ово.1етвпе ~[сжду
та която ее отнася до ц't:юто оuщество. :\Imштп, ко-

своитt пияни, другари отъ }(О.lIЮТО У ,J,0)[;1. ГОРI,О, ЧС

ято пзб"Ьгва съ нi;кой ППJlнецъ, И.1И нечестенъ

тъй тр"Ьбва да е по н"Ькога!

В'БI,Ъ, И е('

О~I,у"жва за него, противъ

че.10-

ж;.lпнието

на

Добрит"Ь жени

родит('.lитt" СП, нс ca~lO чс Пl?I.IГОТВЯ :кърои и ЫihЧНОПШ ;щ

Ct'OC

сп, но

II за жени, които още не сж

Това е lOШЪ ОПИТЪ и

:Затова Im;ЗПJамъ, nlЮ Ш'I,ю!е да попраВIШЪ св"Ьтз,
то I!'IH,:t ПОIПI('~I-i, съ прад'!;дптt ШI llероденпт"Ь поко-

' "Ь'

НШ;ОIl жена

Д:1 се

Че.10вtnа,

ппкъ

:Ш<1Im.

С.1РIaИ,

гд"Ьто

нието па една д06ра жена. 06аче, вс'lшога сы!ъ 6и.la
уб"Ьдена. чс м,"-жа, БОЙТО се е ПОПрПВИ.1Ъ чрезъ В.1И~писто iш жената. бп се ПОПР::ШН.1Ъ Са1IЪ съ вре)!е.

На ВС"ЬЮI с.1учаЙ ТОII с ~IOжа.1Ъ да се ПОПр:1ВИ.
)I",жа,' hОЙТО е придоби.1Ъ .10ШИ ПрIIВИЧIШ

въ

ОбикновенНlШ

"

'

.

IШИТО е билъ ПИRНСЦЪ, НЮlOже извед-

" ,

да му се даде нtщ') заСИ.ытелно. Че.1Озl;:~ъ привик

~!;fiжа

се е' поирави.ТЪ,. и е ОСТ:1П;,,:!Ъ попi)авенъ ЧР(':3Ъ В.1ИЯ-

СПО.1учва.

ньжъ да се накара да остави ДОШШI сп порокъ, ое.зъ

ла ЩIOI'О чеето П/"-ТII то:ш ошпъ да сс евършва. не-

11

pt,J,hO

да ее бави да \:~ 1\OTha

'

mlihже

;за м.у.жъ, c~. Ilt.1b да' го поправи. А:зъ СЫIЪ виждаСПО.1"'I.IШЮ.

"Ь"

че.10В къ тр lJBa .

,..

Не (iпхъ СЪВ'Бтm1.lа

по-всче да 3~t\'чватъ ис

очаhва да поправи ~!m.жа сп СЮlО съ нейната д06рпна.

родспп.

.1ыII..

тр"Ьбва

куството какъ да угаждатъ. Нпкон жена I~e ~lOже да

п,"-тъ на весело другарство

не~lOжешь изведнъжъ ;J;a

много добри ХОр:1 ПЪ:IНIЖТЪ

дmюветt сп.

го

:З3.ДОВО.1НШЬ съ

тишината и

МIШI(ЪТЪ,

СЪ

които

'
Тр"Ьбва да се ваелс и това предъ в;l;I,ъ, че сж
I щитt Cp"b,J,CTB3 не могжтъ да се УПОТР"ЬUh"-ТЪ З:1 два
. ~НI. М,У.жа. Вс"Ьной тр"Ьбва да сс изучи, частпо и попра
внтелнит"Ь М"ЬРЮI да С,"- ПОДХО,J,пщи :за вс"ыш .111'1-

Ы.1адостьта си, се отвращава отъ т"Ьхъ И о1'ъ себе СИ

НОСТЬ отдiJ.lНО.

ЕДНihЖЪ една жена, които С;ТЬДЪ

haTO

УIlотр"ЬБIl.lа

предп тридссетьт"Ь си години, ако не е на ц'Б.I0 ;З3съ СЪ:IЗИ, ПРИДУ,\lI3J.ние, обlI'Ib, и и:l;кой другъ ВНдЪ
в.1аД"ЬНЪ отъ животинското си естество. Koгnтo се по- ~lеГЮI cpt;J;cTBa безъ спа.IyfШ, СПО,1УЧП.la да 1I0праЩI
прпвп това ПОЮl:зва, че духовното ~!y естество е пре~I,у"жа си по единъ строгъ начннъ. Тл се ШIЖЖil.1а
одо.тЕ.1О Н<ЦЪ тБ.1есното. Ногато жената спо.1уЧИ Д:1 за него безъ да знае, че TOII се на.пива.1Ъ отъ Bpe~Ie
го попраВI1, това показва че духовното му естество се , на Bpe~\e. Ногата му дохождали тt:ш ШIННСЮI перн
е ПОВ.1IШ.1О 01'1, пеlЖ. С.кщото ВЛl1янпе търпение,' оди (Tt траяли по Н"ЬRОЛhО дни, по н"Ь!юга съ сед

преданпость и себеПОЖЪРТВУВ31lие -

не би могло да

МИЦИ, а сеГ!lСЪ тогисъ съ

мtсеци;)

въ

тtЗI1

той СТОRЛЪ постолнно У ТБХЪ

ра:шито.

се БИЯ:IЪ, но просто СТОRЛЪ въ сталта сп и си ППЛ.1Ъ

Азъ сп МИС:IIЖ тъП: че вс"Ькой еД!lНЪ отъ насъ
с въ свръска съ божеетвото чре;зъ една вжтр"Ьшна

АОГД"ЬТО не~южа.1Ъ, ни да ГоворП, ни да се ~Iърда. То
гава Н'ЕКОН БОЛ'ВСТЬ, н"Ькое сериозно побъркванпе въ

ца; въ другп едпнъ раПНО~I"ЬРСНЪ п.laМЪ1\Ъ, а въ трети П:Iа}IТRЩЬ огънъ. T"b:IeCHOTO естество е сюю ог-

му, го наr<арвало да се поправи ужъ привре~Iенно, но
не се минувало дълго ВР"Ь~1e И той пакъ ставалъ

нището,

жертва

пскра на СВ"ЬТ.1ина. Въ Н"Ь}(ои тн е сюю една НСnрН-

една

}(ОСТО

съдържа

ОГЪНЯ.

Въз~южно е, Мihжа въ ногата се

M:l:IK:l

н:ш"Ьрва

сюю

искрица да се В:Iюби въ н"Ь}(он жена, }(о-

ято lIIпс.1И, че може да го накара да сс поправи чрезъ

си, не се

Bpe~IeHa

поправи че.1ОВ"ЬКЪ, чието духовно естество е пО-~!::t.'IhО

каралъ,

не

търговията му, иди съвършенното нанурение на жена

на навика

си.

С,l"ЬДЪ н"Ьколко години на подобенъ

като опитала вс"Ька добра метода, жената
шение. Единъ

день

м,у"жа

й се късно

животъ, и
вз"Ьла р"Ь

събуди.тъ

отъ
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================'
вечерното

си надръпвание,

дяла два гол1;ми

и ЬYi. нам1;рП'lЪ,

че тя ре

осв1;нъ унижснпе

сандъка.

сплъ

"Какво правишьr К,-кд1; ще идешь?"

ЬYi. пита.1Ъ

TOBIl

отъ

п C~lъpTb.

.lЪЖ.11IВО

AI\O

пе сс с

П:1С.1ажде!ше,

не бll МОГ.1а ;щ го подбу.J;П

то

С;ВIЪ

погну

нш,оя

жеlШ

да сс ОТВЪРllе.

;jll

той очудено.

"Ще си отид,-к у ДО)!а при родителит1; си!" му от
говорила тя тихо, бе;~ъ да го гледа. "Ааъ съмъ дошла

ди

заК.1ЮЧЕ'нпето,

че

ти

по-предпочпташь

,
р .'''1:0,1,'1>.11[11 съ П:IIШЩf'III[ ~I;JЩИ.

питпето

отъ любовьта и зачитанието МИ; зnтов3. ще те оставя

да се наС.1аждавашь съ моя съперникъ. Р1;ШШIa СЫIЪ

Пре.J;1I ГО;:l;IIIIП 1,0гато IГ);ЩlIНС у lIасъ ~rаIIlШШ :за

да взема тааи ст,-кпка, заради дв1;т'1> нп МШlчета. Ыпс-

I

шевъ то най-доброто

р,,\беllИС

()'!;ше ;J;УПЧСIIIIJI

Р,1,()Ъ,

ЛЬYi., че ми е дългъ да ги отвед,-к на далечь отъ тебе,

т. С.

за да те не гледатъ. Ти можешь да остnвпшь

аlШ р,у,ба б'tше .1l'жащъ, И.1И шшъ ДП');. П.1lI три ЖII
ЦlI отъ ОСIIоваТ:1 шш р,,\ба с ОТВРССIIЪ. ПРlll3llВПШС

теЛИТ'Б ни да МПСЛffi тъ, че съмъ ОТИШ.Ш
д'1>то

ВlЦИШЬ,

че не ще

можешь

вече

съмъ си отишла аа вс1;кога."
Догд1; дn изр'1>че ПОС.11;дната
започн'Клъ

да плаче

и съ

Hn

;],а

прия

;:101'-

гости

криешь,

II:ШИЩIJnХ,у,

сс ДВ'Б, И.1П три

ЖIЩII

отъ

се ПРИГЖIl,1', TaTIl Ч:1СТЬ и сс БО.J;вашс ОЩJШIЧСIIO въ
или три остаll,'\.l[(
ШIЩII и поел'); :за горната.

че

;IB'G,
сп

;:Ip!3,

треперущи

НО;~'Б

ЧСЛОВ'Бка

часть па р,1',ба. ты(I р",БШl1, п до днесъ 1\".РПIIТ'1; си.

и

П.l:1тнеНIIТ't ]JII;Ш, IШИТО ес дпватъ :\3 чеIl31" И.1И при

Г,lасъ,

ЬYi. МО,lИЛЪ да го опита още ВС;:IНЪЖЪ.

Едва)IЪ можа.1Ъ

1т по нъкога още бllватъ тъй пор,у,бсни, но

;],а ЬYi. придрщ

отъ

по-вече ГО.J;II11I1 сс )I[(lIуватъ,

I!

да

се

да пзвади дрехпт1;

сп

саН;:IЪППТ'1>

ОТИДih И

та!"

никога

кааа.1а тя

ра60тата

която

р1;шп.:ra

BKyCBIl

нн

ще

почн'Кла

дя

се

отъ

тази сц'1;на се С.1учи.la

Познавамъ

ЩmlЪ

II:3.тtЗ.1Ъ

П.1аче,

БИ.1а

защото

юшка

върн,-к, заради

д'1

играе

това тя СПО.1учила
не

не

р1;шително.

сп, тя

1'0:311

ставя

съг.ШСН.

"Но, ако още веднъжъ те видЫi пшrнъ, азъ
си

НIшакво

ще

Мihжа
IIlIтие,

il
Il

;:1;0

употрtБИ1а

вп
му

MeTO;:ln ОТЪ горната,но тя и СПО.1УЧII.Ш;:I;а попрп
Mif..iha си. Тя пе обръща.1а ВНШlание на навика
II НПКОГIl го не заб1;.l1;ЖВR.Ш. Но много често Пif..

ТII

сп

на

уыътъ

отъ

дъното

на

;:1;:1

.1И ХО;:lП.1а

ОТРИЧ:1.1а,

че

потвърдявала

напстшш.

по Пih

той шш

доБРПН:1Т:1

Ыif..жа се

божественната

1'11,

ПЛI

то:ш ЛОlJlЬ

раз.ШЧНП

:1

искра въ

М,1',жа

той

мшшче,

~юя

рО;:lНIIIШ,

се

ом".жп,

нието на рО;:l;итедитh и прпнте.1птh

ПрП)ltръ

Н'ЬКО.1КО

ил

1I.11I

11'1; IЮ ('

пакъ

;In
отъ

се взе)lе

CIIl3I1T'1>

IIЛI ЯвеПIl

ка

.1енеНII

П.1аПI:1.

тя

"ът,

от;нmа.1Ъ.

Другъ еДIШЪ случаII азъ сама ;шаы •. Е;що
спво

Добъръ

Г.1сда се HaI"I-ПЪРВО ве.1I1ЧIIlI:1та на ~(;)C:1Ta 11 ToгaBIl
се праВII ПOI'РIIва.10ТО чеТВЪрТIIТО. ОСТ:1ШТ се l';IIIIIЪ
УI,раЙШII,Ъ
ОI,ОЛО
1;) саНТШf(~тра IJIпрm;ъ на Bl:'1a;1l
етр:ш<1.. ОПрШIТШ;ПЪ се на 01\0.10 по ;Щ');, 11.111 ТРIl ;1\11IЩ (:,'"'що mтто ОЩJШI'IВ;ШС ПХЫlllТ'); (;~УIII;IIТ');) ;щ
I\O!I'It~Ta. От'!> OIlрШI'IIJ;1lJ1ll'ТО на .т!;по П:ШllIц:шап, се

ПОСТОПIIIIO

ВЪ:З:ЮВ;1.1а

TJ1

сп, и

}J,1', код1;.lIIЯ.

3а ПOl'рпва.10 ~юже
Н:1ва,

~IY, догд't II:1II-ПОС.Т!; П:\.Т!;;j.10

поправи.1Ъ.

МШ,:1РЪ

П(ЖрIl6f!.10 за .11((са.

.1; 1.

сърдцето

СТОI1.Ш В1, КiI\ПЩ,

павш,ъ,

работата,

.1юстраЦlIII.

си: "Той не ппе не ппе! 1'01'1 )Ie ТО.1КО;Ш оllП'lа
щото не 6и IIска.1Ъ да )IC оскърбнва, той е тъй добъръ,
щото НЕ' бн шшраВП.1Ъ подобно н'Ьщо! "Ден'Ь н НО
щ1;,

свършва тъ

красиво.

МОГ'К тъ да ни ПОС.1УЖ'К тъ с.1'1>дующптt

раЗ.1нчна

повтаря.'ш

рn\беllпе.

по-бърже

ТО.1кова

нппрпвятъ

ГО;:lИНИ.

която

не

Вlцъ

IЩ1КОТО

1'0.11\013 а по-вече сс И30
ты( l,aTo
)IаШИIIИГ);
;ш

Друга една ПО.1за шш и то е, че очит1; не сс
хпБЬh тъ ТО.1кова )IНОГО п иоже)lЪ ;I:1 гп употрtБЯВЮlе
за н1;що п6-по.1е:зно.
Днесъ, Обаче, съ изнищванпето )юг,у,тъ да се

Прп все

ОПllВателно

друга една жена,

че

рО.1Ята

днешенъ

преди н1;ко,шо

шс13ъ много

Mml'leTaтoi'! 110

аащото

отчаяте.lНа.

до день

BъTыаa

ПРОТIIIП,

I;paЩl'.l:1

сп, :за РДНОГО

съ

;:IBaHaы,,\жа il

ц1;.lЬ да го поправи. Сл1;дъ С;:lИНЪ периодъ отъ

десеть

годишно

IJеХРС~IJIса п

ПОПрЙв.1ение

Y)lpt.

жпвота си, той дежа

Bpe)le

жена. остан,-к съ

остар1;.щ

отпадйнпе,

бол'tнъ у до~ш

се, не можеше да пие. Когато

ваТ:1 му

и

Презъ посхtДН[(ТБ

plp't

дв'в ГОДИIlI; на
си,

И

рааuира

той, н'tl,ога красп

съкрушено сЪ}ццс и безъ

но каЗIl:

"Охъ, трудна бtше борбата, но спо.ч'Чихъ.

правпхъ го!"

II

По-

I

тя се ПШIIIН,-к на С,l1;дующата год[(на

_ жертва на окаянната и женидба, - но Plpt съ
B'tpll че е поправи.1а чс.10в1;IШ който ПП дО тогаВ:1

l'

': .... -,_._--~

догд1;то можеше Дll сп купува. питие, безъ да ЩIС.llI
за оБИЧЬТIl, преданностьта и непристаннит'1> iI грижи.

Твърдо СЫIЪ уб1;дена, че Мihжа, които Н1;~Ш до
водно себепочитание за да се избшш, отъ кои ;:(:1 е
порокъ, не 6и го сторилъ отъ
I~Ъ)IЪ

жена

почеть

И.1lI

уважение

си.

Не мислЬYi., че ы'Кжа тр1;бва да се жени по-ра

но отъ тридесеть ГО;:l;ИНП, и ако до тааll ВЪЗр:1СТЬ не
се е поправилъ, опасенъ опитъ е, за коя да е жt';Ia,

да се Hae)le да го поправя. :Много късогледъ тръова
да е нравственно, ако до това Bpe~le не е нам1;рп.1Ъ
че нъма нищо друго въ расточите.1ностьта и пшшството,

л;

1.

ПОliрнва.10 за лас;).

18 - 20 ЖIIЦП, К:1ТО ГIl прер'Ьже~IЪ точно ;ТО ОПРIШ
чвашrето. На с.1'tдующпя редъ сс оставеНII точно 1'0.1КОВ:1

ЖIIЦII

1'0.11'01'0

Въ П.l.1юстраЦIIята

С,1', ПЗlштеШI

С,1', П3IIIIщенп

въ

по

шесть

ПЪрВIIЯ

pe;:l;a.

рсдъ.

С.1'1>дъ

nllTO

Р'};ШШIЪ nО.шо реда же.1ае~IЪ да ШIЮlе, то ОПРШIЧ

ВЮlе

плаТIl

II

ОТВ,f..'fр1;шната

страН:1, IШКТО

п на външната. ОПРШIчваНIIJ1Пl
по-напредъ

31l

се правЬYi.ТЪ

сторпхме

НnРОЧНО

Дll заВIlРДЬhТЪ плата отъ ПО-Нllтатъш-
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но изнищванпе,

вж-тръ се

l\онцитъ, :които сж- препръчени

опримчватъ

из

съ игла. Нонцитъ не тръбва

да сж- много стъгнж-ти, защото работата ще се набере.
.f\раищnта да се поржбьътъ съ дупченъ рж-бъ.

-,;:2

БЪлъ.

НlIl\акъвъ Уl\райшшъ не ще

иътъ

е

лия

шевъ.

Послъдния прШIЪрЪ е много по бавенъ п муденъ,
затова изра60тватъ се само таквизи нъща, които не
се

употрtбяватъ

често. Една добрина

ТУIШ. ~юже да си вземе шшъ дебело ленено пла
кремъвъ,

пъ.1НеJ:hЪ, нактО когато се правъу,тъ ПЪПЮIТ-Б въ бъ

щжтъ да

IIoh1lllea.10 1Щ вЪЗ/.Ш6Н/ща.

'ПIO, ио цв'втътъ да е, или

чани бодове, а помежду имъ JIЪЛНИТЪ изработватъ съ

иматъ

че не еж СI\ЖПИ. И друга

много,

нито

изнпщенитъ
могжтъ

перjКТЪ

на

ржкод"В.'Iил,

да иматъ,

ано

пе

или шшъ чисто

да се остави,

а

просто lШОКО.10 да се направи единъ фестонъ. (Фест0с,'ЫЦО

опримчваJlие,

само

че

не се взематъ

все сж-щото число жици при всъко бодвание. Захваща
се съ по двъ или три, и на всы\йй бодъ се прпбавя
по едпа. Ногато

се достигне

до ЧИС.l0ТО

шесть, или

седемь, тогава почнж-тъ да се изоставятъ ЖIЩИТЪ,
догдъто пакъ станж-тъ двъ, или три). С.1ЪДЪ това на

нова смътна се почнува друго по сж-щия начинъ. ПО

кривалото на ВЪЗГ.lаВНИЩtта може цълото да се изра
боти съ изнищвание, иди шшъ въ СР'Бдата да остане

едно квадратче отъ платътъ, тъй юшто си е. Въ по
СЛЪДНIIЯ начинъ

тръбва

да отБЪ.1ЪЖШIЪ 1\0.1КО реда

:\~

3

Покрива.10 за П/ШIIО.

се вземе нtlЮЙ тънънъ

П.1аТЪ, на който

КОШШТ1,

нс

могжтъ да се отдtлятъ едпнъ отъ други. А"о се взе
,Ie Явена "анава, ИЛИ дебело ленено П.lатно, ,!Оже да
се направи безъ много губенпе на Bpe)Ie, нито хабе
ние

на

очи.

За БJЬ. I ы}ш•• Жени и ,!ШlIlчета съ С.шби очи, най
вече тъзи, на които се на.lиватъ съ СЪ.1JП, не тр"Вбва
да се пресидватъ на таl\ава работа.

:v.:

2

)'Пi\i.ТВaIше по готварството

ПОl>РПВ:l.10 3[\ ВЪ3Г.1аВllIща.

Прсnечснъ бu.фmеhО.

ИСlщме и тогава ОТВЖТР'вшната страна да ОПРШIЧЮIЪ
lШТО взе~шме двъ, ИЛI три жици на всы\o

бодвание.

Сега отъ жицата гдъто се свършва фестона, на лtво,
ИЗНИЩВЮlе отъ 18-24 жици. Слъдъ това оставаие

Да се отБЪЛII нервната кожица и се отръжи на
пры\o една поръзница съ 2 сантю!етра дебе.1ина: съ

18-24 ЖИЧll
-24 лШЦИ II

дървения млатъ да се набие излегна, да се тури

не ИЗlштеНlI, тогава пакъ ИЗНИЩВЮlе 18
ТЪЙ иатаТЪ1\Ъ до :края. Сжщото праВЮIЪ
на всъка страна, II тъй се добиватъ празни и ПЪ.1НП
нвадр:tтчета. Презъ празднитt I\вадрадчета ПрOI;арваме
конци

схо.J,IШ

по l;раска,

а

могж-тъ

да сж пО-дебе.1И

отъ тtзи на П.1аТНОТО. HOГnTo конеца срtщне изни
щеНIIТЪ ЖИЦИ тогава пос.1Ъ;ЩПТЪ се прпвиватъ. Пъ.1НИ
тъ нвадратчета

презъ

КOlЩll шшры\,'

II

едно

се

тъfI ставатъ IlЗДУТIIТЪ топчета.

"; 3 ПОl\рuва.10на
Въ

та:ш

наШIIватъ отгоръ съ

И.1ЛIOстрация

праз;цштъ

И ТУl\а сж

фестона е по-дъдбокъ

ни въглени и нагоръщена, да се пече 4-5 мпнути отъ
едната страна и да се остави да се пече сжщото вре

ме отъ другата. Бифтека тръбва да е добръ опеченъ,
но да не изгубва сонътъ сп отъв".трt. НаЙ-хранп.
те.'Iенъ бива когато не е СЪВСЪ~IЪ допеченъ а въ ср"В
останжла червена кръвь.

преЮlрани

конци

отъ горъ оставатъ

ПЪРЖСНЪ б1tфmекъ.

JI

презъ

liвадратч~та отъ нача;ю, но Отъ ПОС.'Iъ се

веДIlЪЖЬ

фяна .1жжична растопено )щсло. Да се тури БИфТeIШ

на скарата, която е вече положена на добр"В распале-·

датэ. е

прпбавлтъ п другп. Пъ.1П1!Тt liвадратчета се И;Jработ
ватъ ТЪЙ:

въ

една ка-

11110110.

много ПО-Jlзостренъ оть I'О.1КОТО въ П.l.1юстрацията Л2
2. ИЗIlпщванието KaliTO п опрш!чванията сж сжщо

тъй шшравенп.

една чиния, насо.'IИ, напепери и наliваси съ

кръстчанитъ

бодове, веднъжъ оцо.lУ. На втория редъ ПЪ.1П1lгt квад
ратчета презъ едно, ш1.l\ъ се Ilашиватъ отгоръ съ кръст-

Htl\a да се сгоръщи въ тиганя 25 гращra Mac.'IO, въ
него да се тури бпфтена, наРЪЗilНЪ и посоленъ,
въ горнил начинъ; да се пърже

4-5

"а отъ тиганя и да се тури въ

чинил,

I':1НТО

минvти отъ една

та страна и тогава отъ другата. Да се l;зваДII бифте
тогава да се

на.1Ъе въ тиганя една или двt .1,I1.ЖИЦП вода, за да се

разври всичкил останжлъ СОIiЪ. Нъка да заври
ПО.'IЪе бифтека.

II

да се-

СЮIЕИНО ОГНИЩЕ
RO вода. Пече сс, ш' въ много СП.1Шl пещь, 01Ю.10 30

Бuфmел'Ъ съ яiiца
на

чиния;

въ

маслото

I\оето

е

въ

Т1Iганя,

да се

По./СIiU .II.1UHo.

счупи

едно яйце внимателно, за да остане ц'i>ло, да се посо
ли

и

възъ

жедтъка

да

се

поръси

съ

ма. ШО

'

черъ

ро:юва, И.111

се турн

съ nартофu.

реждатъ се възъ

на

лука

ситиичко нар'i>зани;

дъното на

единъ

тенжерата;

редъ суровн

напиперени

;

нар'i>:зани

I\ОЛКОТО да

и подмазва съ
единъ

догд'!> да стане

картофи

заедно

ги покрие;

TtCTO.

съ

12

по-дебелъ отъ

обикновенния.

или се пържи въ тиганя,

време отъ бифтека.

огъня

т. е. два

въ една

съ майданозъ,

ЧИНИЯ

25

се

ип

огъня

въ

едпа

вода, оставя се да поври
да

и

llа.lIIва

прибавы;.тъ се

друга

2

Пlшерь,

:2
1

за

да

минути.

да

RЫ,рИ

50

:заври

ОТl.

жедтъцит'i> на

жено масло и

2

се свnри

яйца ;J;обр'i> Р:lзБIlТИ,

1

Лih.жица пър-

1-2 ДJЪЖIЩIl оцетъ.

,1;:1

!

се

15 -

20

изва;щ

отъ

OTrOp'i>.

КJЪрпа,

IIДИ

пакъ

презъ

СII.1СНЪ

оцстъ,

една

трп .1/n'ЖIШII чис

:1:1едпо зn дв't
въ са.1аДНIIЮl J! OTrOp't

СП.ытата

и една

,1дl:

НрШIIIТЪ

.}.

СI(('.ш;~а

съ

а Др)ТII

паю,

ТУрllТЪ

СИТIЮ lIa:~p('(тeHЪ.

.'1)'1\'1"

10)1'1'1(10 1I111liope.

ВЪр:ЮIlIШ

I'ОРЧНВО IJШIЮрf', н:ч)'l;;mатъ

ВЪ ДВ'Е води: исц'!mцатъ сс нреэъ еа.щдната

! събпрnтъ
,

llaIIC!H\a,

сс .lI1СТnТ:1 IШ снопчета 11 сс нпрtзватъ )Ш0

го на СIIТНО.

'Въ са.1адшша се тури сдно твърдо сварсно яйнаКЪ.1ЦПНО много
пиперь,

еднп

Шl

ситно,

.1,у,жица

сдна

щипка

СИ,lСНЪ

СО.1ь,

e;J;IIa

Трll

.1if,-

оцсТ'Ь,

ЖIЩIl дървсно мас.lО (:зеЙтинъ). ВСIIЧЮIЯ С~ltсъ добр'i>
да се обърка и наЙ-ПОС.тБ когато се

Взема се 500 грnшщ брашно, 325 гра~ша мас.lO, 1 чаша
вода, 1 щипка соль, 1 ЛJЪжица ситна захарь, 1 .'1ШIO
нена кора настъргана на ситно, 1 "ривачь СТJЪфиди
една

зата да се прибави и

паница, тогава масдото на половина растопено

надива

M'i>ceHo, попржсква се на н'i>RОЛlЮ M'i>cTa съ
вода, RaTo постоянно сс м'i>си; притурнтъ

останждата
сс и

стж-

,

фидит'i>, сл'i>дъ l\а.ТО ш!ъ сж 1Iзвадени камъчкит'i>.
Оставя се да ПОСТОII TtCTOTO ОКОдО 15 МIIНУТИj I
туря се тогава ва набраШНЯН:lта дъска: съ

ТОЧIJ.1IШ-·

T'i>CTOTO, догдt стане на дебелша ОКО.10

сантиметра: туря се тогава въ намазаната съ

мпс

зе.те.

Нар'i>зва се на ситно най-добрит'i> .1иста на една
бt.1а :зе.1Rа 3('.lие,

сольта и настърганата лимонена кора. Почнува се да се
м'i>си само съ 2Jз отъ водата; тогава KoraTo T'i>CTOTO е за

С.1ага на трапе

шшюрето.

Са,юта ото бlЬ.!О

пръстсна i

се въ издъ.1баната траПЧИНRа на брашното, прибавятъ се

4

дп

ШIЪ сс КОрСПИТU, П:lМиватъ ШIЪ се .1истата, 1I:lti-ма.'ШО

Обuл'НОВСНЪ .1I.11IНЪ.

Та растачя се

сс

(,'(/.1((/1/(/

це

брашното въ

една

.1/у.жица

Туря

ПрИО:ШII

щипка

(сухо гроздие). Туря се

една

В:ЗС)Щ се

брnшно

прибавятъ сс

презъ

сдна 1':IaВII'ша

нови;

се испържвп, догд'i>'се позачсрви, тогава се размива съ

езика; Rогато

преди

НаGn.l1ЬЖlill. НоВто uбll'Ia чеснов'!> .1УЮ, МОГ.ТI, бп
I

глава .1УI\Ъ, ма.ШО мпйда-

грама масло, Сifi.ЩОТО IЮ.1ичеетво

буйлйоиа отъ

нlще.

се пор/у.ева СЪ СИТIЮ ]l;1})'t:занъ м:н1данозъ.

съ

нозъ, ц'i>.lИШI 11 СО.1Ь. Оставя сс да ври ОТЪ 3-4 чпеа,
ТОгава се изважда сзИlШ 11 об'Е.1ва IЮЖИЩIта )IY;
Въ

на сдно

то дървено ~шсдо, оБЪРlша сс ВСIIЧIЮТО

о него; тогава

за

мин)'ти; ИЗ.1ива се та:ш во-

чистп,

моркови,

С.10ВСIlИ

се

01,0.'10

Туря се въ са,ШДНIIка: ыа.1RО горчица (СIIнапъ
приготвенъ за трппеза) една щипка соль, една ЩIШRа

езunъ.

тснжера

да

са.1атна панерRа.

ОТР'Бзва му сс IЮЮlлчето и гърле

части, RОИТО сж ОСТПН/У"lИ

туря

на.10

"ран;

Т'БСТО, но да стане

~шнути

H'i>I\O.lKO

ц'i>ждатъ

СОRЪ

Rартофи.

НИТЕ

до

Избира сс
пр'i>сна садата, на RОЯТО
се IIС
Rъсватъ OTГOPHIIT'i> зе.1еlШ .1иста. От"ъсватъ се еДIIНЪ
по е;J;I1НЪ бtлит'i> .1иста, июшватъ се ВНlшате.1IЮ, ис

и една лжжица ~I'i>сяиъ сокъ. Шатобриана се туря въ
(;p'i>AaTa и се заобика.1Я съ варени, И.1Il пържени

Взема се езика;

сс по

ОБUЛ'НОВСННfl са.шта.

огъня,

лююнеНъ

часть

да

съ масло; да ес

пе отпватъ

ппрчс

же.1тъка

пжти

Препича се на

Варено %OiJеждu

СЪ

МИНУТII:

като стои два п,кти по-вече

Приготвя сс

грамма масло разм'i>сено

но да

пещьта ;щ се нарih.СИ съ ситна захпрь

бифтеRЪ,

сдната да

пU-~щ.1Шiта

Ы.'IIlна се пече въ гор'i>ща пещь 01Ю.10

Шатобриано.
е двоенъ

части, но

<:пнтшzетръ на дсбе.1lша; вторпя листъ да прещше
с.'гЕпьn.тъ и OTrOp'i> да се

шшаже

часъ.

Шатобрианъ

1IОД

ба;J;е~шт'i>, RраIIщатn дn се

буй

тенжерата се заХ.1Упва

Остпвя се да къкре при

2

расто'lИ

тпва НПМn:J:lIIа

бадешпt

раСТОЧl1 пдругото

ЛуRП,

налива се

да сс

01,0.10 1:.t отъ саНТШIСТРЪ,

сте.1Н ВЪ (';ща
ж/у, ТЪ

oтrop1J бифтечеТllта пакъ се туря единъ

RОИТО се наСО.1яватъ и напепернватъ;
ЛЙОlIЪ

с пО-ГО.1tма. Н'UIШ

картофи

отъ рибицит'i> И.lII паRЪ отъ бута, насолени,

ситно

вода.

ПЪрШIJ1 ~1.11IlIЪ, разд'I;.lЛ сс на

Шl

бифтечета,

плас тъ

.'1,У.ЖИЦII

2

мо"рятъ съ ро:ювата вода; оБЪРlша се н заХ:1РI,та.
В:з('ма се 250 граыма T'I,CTO, oM1,celIO ЮJRТО въ и\)

тtхъ се нареждатъ ма.1ЮI

OTfOp'i>

1I0ртока.'1('ва

об·l;.lе

01)'uXIJ,

:захарь,

C"Ъ.1ЦlНlТЪ се на СIПIIO баДС~IIIТ'I;, Щ1ТО сс

Намазва се добр'i> една тенжера, И.1И едно пръс
тено гърне съ масло. Нар'i>зва се 1 глава .1У"Ъ на сит
половината

И.lII

нн и НСЧИСТlIIIII;

допатката и сложи върху бифтека.

но,

125 гращщ 6адсмн,
250 граШI:l ситна

Взе~ln се

пи

перь. Ногато яйцето позаягкне, тогава да се извади съ

Бuфmехъ

минути.

35

Да се опърже бифтеRа ВЪ тиганя и да се IIзвади

осолява

сс съ ситна СО.1Ь,

11

се ту

ря на единъ чистъ 6't.1Ъ П.1атъ между ;I,B'B ДЪСIШ,

RO-

IIТО сж претисн,У.ти

на

OTгopt

съ н1шой

т1;ЖСЧЪRЪ

мъ"ъ. ПрПТИСRа сс тъй, за да му 1I:З.1('зе лнгавата часть,
11 тъй зе.1ието става много пU-сми.1ате.1НО. Ра3БЪРRва
сс въ са.1аДНПRа 1 же.1т'ы\'ь съ ма.1IЮ ситна СО.1Ь, 2
ЩllПЮl ппперь, 2 .1JЪЖlща оцетъ 11 2 лжжпци чисто
дървено маС.10. lIсц1;жда се ;J.обр'i> З('.lJICто и сс раз

M'i>cBa

съ смЪсътъ.
C(/ola/l/fl ото ЗС.IСНЪ БIЬ.IЪ боGъ.

ло тава, Rраищата се понар'i>зватъ на окодо; отгор'i>

i

се намазва съ же.lТъка на едно лfще разщIТО съ ~Ш.1-

;

3а да се сварll добрi> зе.1ения б'i>лъ бобъ, и да.

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

144

Частни

спазп прtснотата сп трtбва дя. се внимава на слtду
ющитt нtщft:

1о

Да ври въ

Н ието

вода за да е покритъ отъ

AOBO.1HO

30 ВеДIIЪЖЪ ЩО)IЪ почне дя. врп трtбвn

ГОР13

огъня

се постига

ЩШJЪ нато се свари боба да се иецtди и ос
въ

труднително

студеня. водft.

бро начество.

Туря сс въ сft.1адника

ано

не

наредъ,

отъ

въ срtдftта .....на нtщоа

първото

хартията

отъ

за да се открие

пред.10жсние.

ногато четениете

както

обръща

в,ктр':!; на вънъ,

Нш~о не

ня. едно пис)1O е тъи за

исхожданието на КОЙ д~ С .1ftби

ринтъ. Ако по-вече отъ дв':!; коли хартия се ~потръби,
тогава трtбва да се отбt.ltж,к тъ съ цифри страшщитt.

ВСПЧIШ тtзи прftвилft )IOГiКтъ да се спазятъ и бо

бft да не стои съ прtсна зеденина,

на долу и отъ

к,кд':!; е довършено

дя. СС държп ВСС сднакъвъ, да не би да се спре врението.

40

наредъ

се отвлича, когато точно

срtдъ другъ предмtТЪj да се

Дя. сс не ПОХ,'lупва.

тави дя. J1СТИIIС

пиш,ктъ

интересно се обърне листа и тогава да се НЮI ьрШIЪ Н

BCtl(iКAt.

1о

пис~ш се

страница на страница, канто .1истата на Юlllг[t. Вншш-

е отъ до

Отъ голtыа важность е

BctKora

дя. се

подписва

името на писате.1Я. колкото сс )lOже по-нсно, на. кра.я

1 r.laBa лунъ ситно Hapt-

занъ съ

на писмото, ~шкаръ че между б.1ИЗШI РОДНIIIII! и тtснп

ЖИЦИ чисто дървено Mac.lo. Обърнва се всичюН! смtсъ
II тогава се прибавя и сварения бобъ.

въпроса. Когато се правъУ1.ТЪ пор,кчки

1,'2 нафяна .liКЖПЧК,а горчица, една щипка
соль, една щипка шшерь, 1l:2.1iКжпца оцетъ и 3 л,к

приятели пос.1tдното Шlе често п,кти СС и:юстftвя.

Търговскитt писма

тр'вбвft

.:Щ

М13нува

се, IШТО се озна.ЧII

нсно

което се иска. Твърдt е непрпнтно

порt:шпци,

обратното.
Прпяте.1СЮIтt

на

паница,

редъ по редъ, и пор,ксватъ съ соль и пиперь. Поли
ватъ се OTrOpt съ СИ,lенъ оцетъ. 3а мериюш туря се
една К1еЧhfl нанела и

HtKO.1KO

зърна

дузуна

отъ

това що се С

Ш!ОШ

;J,a

IIСIШ.1О

:шае

спо

тр1;бва

сс ПО.1ГIII е,1,

сюю

да

с,т\

сДно,

ИЛ!

ПЪ.11II!

съ

подробности,

да расказватъ ма.1КИТЪ шпереснп фаl(ТИ,
които единъ прпяте.1Ь би ПlIта.1Ъ отъ ;J,py гъ , :11\0 )10-

нарамфилъ.

жехiК да се събержтъ за да сп попрш;азватъ. Нови
ни, които може да се впдьу.тъ IШТО

писателя, с,к

ilJlСа1ше ШIСJШ.

Отъ

на.

.:щ се

и точното 1\О.lпчество,

Сваряватъ се нtколко г:шви цвtК.10 въ солена
вода за 2 часа, обtлватъ се, нарtзватъ сена тънки
пръстена

къси П

тр·hбва.

каже точно какво се ИСIШ. АIЮ ц13Нftта се

Са.юта оmъ H6ib/UO.

нареждатъ се въ една

CiY,

)IIIОГО често п,кти

JI~;шаЧНТС.1IIП на

прпетп

радость отъ иолучите~lЯ, Не СКЖШI до

Elizabeth Robillsoll ScoYil.

i мето си, за да

i

раскажешь на ТБЗИ

съ ГО.1ЪЖ1.

толко:ш вр:-

щО ти

сж

наи

Говора С леССIIЪ за всинца ни, а като иисмото
блпзни И най-драги относително каТО;JНСВНИН сп жи
го :JЮI'I;стн, то нс тр1;бва да е много трудна работа. ! вотъ, макаръ че сте )IIIОГО отда.1еченн.
Но паl(Ъ ВС'lжой IЮ(IТО ПО.1учftва )IIIОГО ппсж\; знае че
Ча.дата едвамъ разбиратъ, l;oraTo сж да.1ечь отъ

i

•

е псн.1юче,чше, а нс правило, да. ПРllе)lа Пllсма съ ясни,
сбити и добр'l; изразсш! фрази.

I дш!а

Въ 1I13lЮИ учп.1ища, въ МШI,Т\.lОТО, обичай бi>ше да

уч,т\тъ учешщптt да ПИШiКтъ ппсма. lIоназваше ШIЪ

I

си, :каквоут'i;шение е за РО~ИТЕ'.lИТ'i;
ШIЪ ~a.
с.lушатъ често отъ тtхъ. Т':!; тptoRa;Ja се прпвикнжтъ да МИС.1IffiТЪ, че писание на родите.1ИТЪ IПIЪ е

I

I една

отъ най-първптt длъжности, п ве;JНЪЖЪ катО

се една' фОР~Ia Iml,Ъ трtбва да се почне и довърше I се придобие привичката т':!; не щжтъ да Iffi IJзоставятъ.
ШIС)ЮТО, още и тапната. за да се спазва сжщото лпце '
ФОР)IaЛНИ забi>.ltжнп, които трi>бва ;J,a СС uп

ЩН'ЗЪ цi>.lОТО съчинение, IItщо наето се види непоеПlжшlO за )llIOГО чеСТО.1юБИВIl

почнуватъ

послюшето

вършватъ съ иървото.

ппсате.1П на ШIС)!а, КОIlТО

сп въ третето

.1ице, а. го до-

ШiКтъ въ третето .1lще с,к заТРУ':JJШТt'.lНIJ на непри

1;

i

впкнжлото

I

перо. Ппс)lO, което е

на испращача трtбва- да се

! :IJще

ПОЧНiЬТО въ

ПРОДЪ.1жава въ

Шlето

третето

а не да. се обърне на второто, ИЛ! па.къ ;щ се

Когато почнешь ПИС)1О напиши адресса и датата I довърши въ първо, като се ПО;J,ш!ше и ш!еrо.
ясно на горията страна на страницата. Първото се !
"Г-жа. НаРlOва съ rO.1i»!O УДОВо.1ствпе прие)!:l
види ка.то нtщо ИЗ.1IIШНО, когато лицето на което пи- i любезната покана на Г-жа. Слtзова за. Вторшшъ ве
ше~!ъ го знае съвършенно, но ако по с.1учаЙ писмото черь въ осемь часа," е всичко що е нужно :за да IШ

i

не се предаде на .1lIцето за което е иисано, то адрес-

I же

дътъ на, зачалото на страницата, а улицата на

\'

че

Г-жа.

Наумова

приема

гостощше)IСТВОТО

на

са би СIlО)IOГНiКДЪ да се повърне на писателя му. Приятелката си. Датата. и адресса, ако не еж отпеча
Ц13лия адрессъ трtбва да се пише на едно, а не гра- I тани на картичката, се притурнтъ. Не е правилно
кю;то сс С.тучва понtкога.

С.1tдъ адресса трtбва да с.1i>два

края,

да. се каже

тогава,

,ще прие)lе,"

защото ПОКftната

но не е извъстно да ли

датата. Важно \ може да се въсползува отъ С.1У чая

нtщо е да добиЕ'МЪ привичката да ТУРЮlе датата на

ринката, И.1И не.

писмата си; защото по HtKora. е;J,Шl ма.10важна за6t-

каненото
IJ

СС прИЮ!:l

лще ще

отиде на вече

Добръ е да ШIЮlе предъ видъ, че пис)шта не се

лi>жна )IOЖ~ да служи като брънка на док~зателство, \ уничтожаватъ

BctKora веднага слi>дъ ПО.1учваниетоЮIЪ.
Тъ могжтъ да СТОIffiТЪ като свидtте.1И противъ .1ице
ненъ шпересъ. На всtки с,тучай, че.1овtкъ избtгва. то, което ги е писа.'Ю, II да се llзва;J,ЪУ1.ТЪ на яве въ
много недоразбирания. Досадите.1НО е ;:щ се получи \ HtKOIffi твърд':!; незгодна минута. 3атова наЙ-,J,оброто
и вре)ICТО когато е 6и.10 писано да б,кде точка на жиз-

I

ШIС)IO безъ

Нlшаква. дата, и да казва за прИМi>ръ:! нtщо е да се ВНЮl3ва IШКВО се пише въ тf,хъ. Често
.Азъ зюшнувамъ )'TpiJ. Ыо~ешь .1И да дойдешь да се I ПЖТIl ТБ llспадатъ въ рiY,ЦЪТВ на хора, за които не сж..

ВИДШIЪ преди да тръгнж i'

оставя По.1учителя на I би.11J писани.
.111 деныъ въ който!
Никога

забt.1i>жк~та. въ срш13ние, да

заЫ;.ltЖlшта престпга е назначения день за тръгва-

не пращай сърдито пис~1O въ деньтъ вЪ

ние, И.11l не.

! който е писано. По
I рость,"и на другата

страница. Това реснива печатаря.

I

Пис)ш за напечатванае се ПI!шжтъ сюlO на едната
PC;J,aIOopKa: )1. Не.J,1>.шова-IIОI!ова.

I

нъкогашь

нощъта донася ~lжд

сутрина когато у~IЪТЪ е ршренъ

много отъ израженията могжтъ Аа се IIЗ)I'i;НIffiТЪ.
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