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ИЛЛЮСТРОВАННО ДО~11tJIIНО С.ПJIС.rt}IIII~
ИЗЛИЗА ВЪ I1P.i\H IIl\ BC'I;11H [1 Ы'];СЕЦЪ.
Год][на

.я::н.о:вr::ь

, '~I;: J

~~::'~~}J:' енонъ

Пиерсонъ ИЗ.тБзе отъ готвар-: I':oti ;шас, )lOif,C да

~\,ffi""p't си. Фактъ, които лсно ПОК~ЗВ:1.ше рпс- ,

\.t

__.

II:и:ерсо::в:r::ь.

~:i~\~)(. НIщата, като з~тръшнж вратата по;.щ-

~~.,

ЛрМi

Ю;шlr, 1~Щ;) "O,~.

1.

,1,0I,apBa на Iгtl\оii. :1ащото
:1.:\1. Ш!ЮIЪ )шого РО;ЩШIJI, I,OIIТO ве C1>~I'!, ВJц!;.ы.;·

!1iЫIщта. въ l\ОfПО ПнерСОIlОВJI il,lш·tliУ\ЛJ)\.

ПОЛОiJlението на духа :\lУ. Съ ОЪj)ЗII нрпч- ' е ИП.И тt:ша за Н'ВI1О.1I\0 j)одовr. IlиеРСОIJ'1> нс

НИ той отиде до натрупаН!!'Б дърва, на

иtl;аше да ьу, С)I'БШЖ

(;1,

,труга. Но H11Om. ПII-

близо до готварницата, сне закачената брадна' СjJl'ОПЪ още 01'1, )1a.1Ы\1) пона;~Еашс, че Щ' OUII
отъ стtпата, 11 почнж да сtче дървn. Той СН CТII(;- ча зе~I.тl;,~е.-IJIето. IЦШIЪ ПUЧВiУ, ,1,а Ш'I,а:mа !,;l!ШU
наше зжбllтt и удряше

съ

брпдвата,

да,,,е,

съ

харесва II ЮШIЮ вс,

Toii ШIЪ l,а:шаl!!С

(;1. Чу,ща

по-вече сила отъ IЮЛКОТО трtбваше.

' р1;ШlIте,lНОСТЬ, че пс ще да БJУ,;~l~ :ЗI_')!.I\,;\1;.1\~ЦЪ.
I1II(,}Н:ОВ'l. б'1>1I1С ваii-ШО:IУЧ:IIШIIJI :\(')I.TJ;;\C'"
,..
на, I\ОЛТО си гледаше раоотатn, осзъ
.1('Hl> lIa'l, Н'!;:IaТ;\ ШЮ.IIIII, 110 l:llo.IYI;aTa )IУ се
зание, погледн.у, презъ прозореца н lШЗ;\ на Са.lII, , ;\:1'1),1<('11I('. 1·,laJ:JIO. ва ГО.тl;)J()ТО yCII.lIll' 11 lI('У)II)
дъщерл си: "Струва мн сс, чс баща ТII (' ;l°t.:T;\ РШ!llтli ~I)' ТJlУ,\()!:('. ТоН C'I, 1I:1;.laTa сН ФаШI.IНН
рnзсърденъ, но ще :lIY мнпс," тогава IIJIlI(jaJlII <.:'J. 1',,(j()T];III(' 1.:)''I'plllla oTI, TI,~IJIII :10/,11 I1 J1l"II'pl) ,\0
УС~IIIШШ: "А!-\О ЩЮД'ЫIi1li1на ,1,а го е Н;\'I· 1:<:(' <:Т'I,ШIНJ::IIIII('.
тъй, то дървата ще се lIас'I;I\ЖТ'1> нъ ПО:lOlJIllI;\
"Hal\lHI 1I('I<allll, Tol'allill .,I·() 1,'1;111(' ]101111'1'01:1'1)
часъ вреlllе." Г.lедаЙ. !ШI\Ъ OTXB1>}J'ln,T'!> TPCCI\IITJi. ] 111('J)('OJl'J, (:'I,P;\IIТO, 11('1,)', aapalll). !,()I'aT() 1:'\;111'111('
"Да, С<1:11О та:ш е ползптп 1\01';\1'0 се рn:m- ;\'I)pBaTa. аа Ilо('.тL;;\('IП) II.У,Т!). Toii ('(~ lI()стара
доса на Нl\ОВЪ. Но до НlIЮ1ЮЮ Сllора:ЗРI'~;НII;.;щ уi'И;,щ ('IJlJa СII да II}НJ,Т):JiliaJl:l ('Jу,щата ра
Жена му, една едра, ПрIlЛТН<l на

не дохождатъ, СЮIO

1'.11';\'1> п;С,'-111
)ШOI О U ,-

се ДрШ~Нl,у,тъ еДIШЪ :\р) ГII.

I

бота, съ 1\0111'0 СС (И;I!JР :заПШIaва.JЪ тоН IIреа'!>

Ннонъ ТIувбвn дn С.lуша по-вече бnща СII,"' цt.-IIIП СII а;IШОТЪ.

юша ПиеРСОllошща, като

за.lОВП

бута.lната и захванж да бута.
Стр ува '111 се че ат"овъ е
J

'1I

,

11л

за да мисли за себе сп,

I3Сll l l1шТ'L; )1\' дово;щ. обаче,
бута.1аЧП на ' се поср'1;ЩНiY,.1JI съ IУБшите.ШО, ;ю учтпво отри-

вече

нпго;щнП.
1'1'

"ОТГОВОР!I ДЪ,щеl~;ОI\~

"Той е Be~e на двадесеть годшш, а е 11 ПО-В
отъ тати.
'Б'З
~ не тр op·t ц'l

ЧЮПlе отъ страпа Ш1НI\Ова.
~ Тате. <131, нс ЛИС.1Im,

3f')1.1~it.lСЦЪ,

,-

че ТIУ!ЮIJ<l да С'ЫIЪ

тъП lШТО НС )Ш се Нр:ШJI та:ш

работа. НПI\Ога пс )Ш се е xapCCBa:la, Il пс ще
1 '1
бmД'-К СПО."JYЧ.1ППЪ въ ПСIJt\. С';'рува )Ii. сс, че
па.• _ .
.

Тl)1>бва:\а ПОЧIlJY, ТaIша:ш работа, !,онто да ~:c
IIптерссУ13а по-вече 11 :за J;ОПТО СЪ)IЪ Jl('Hlaнежность нъ)lъ спна сп," ТОЙ Н'Б)!а НЮI'tреШlе. .
" .
Л новъ е добро )IШlче, СЮIO че не се съг.);- lСЛВ'l• 1,,101J(.H 1,.
.,llaTo l,aJша .111 ~юа,е ;щ б,У"l,l' та:-ЗII рабосъ баща си."
T'I
1)
Това б1>ше Ц'lыа IIСТПНn, че ЯI\ОВЪ 11 баща Ta~" ппташс
11<'>])('011'1. па ПОДll1'раш,а. ".>IЦН
ва

" наы;. азъ, но пакъ, 1'011 ,..
" ;, f; '11'II'Ia
~
Н"
,..
я на ОЪрп'е съ )Iall l
1
О,
ПрllоаВII 1 ' ,
',.

тън.

му не се СЪГ.lаспвахж върху ШIOГО ТОЧl\II. Т'!; се се, че сп ТО.lI\О:Ш СI!осоБСIIЪ, щото ПС IIСЮШIl,
да П}1Нхосвашь Д i1 г(;ата
СII въ оvрабоrваНIIС
Н ПО външния сп Н3Г.lедъ, ЩОТ О ,
даже, Пиерсоновпца назваше ПО иtl\ога:" НI~I\ОЙ на 3С~lЛта. Но въпроса С, ],акъ ще сН HCI,aразлпчавахж

не би сп ПШШС.1IJЛЪ, че НIЮВЪ 11 бащп )Iy сж 0,1[1- раШl т Х.11>ба'3"

:шп едшrь на другъ. T't сж много раз.1ПЧНН."
"Тате. надtВЮIЪ се, да сп IIСI,ЩШЮIЪ чест"НI\ОВЪ не прилича Н на моптt РОДНIIIШ. 110 11 съ потъ Х.1'tб:1 СН, пе вр1>;щ 1,<lIШО :3:11 ~I

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

ннтие :щпочнж. Но, не оставам,; зе~fЛедi;лието, I се ~~
эащото го МИСЛlж за долна рао ата.
Xrк ТII IIСН'lШЬ да станешъ бл(U()роднuко.

" 1,

<

U'

Над1ШЮIЪ се да ЧУIЖ, че СII избрюгь за въ нОН-

11
Гр "СС'l
с> <,

твърд'!; е възможно, Н'БКОЙ день да те

IIзберinТЪ, нато юшдидатъ

с.тЬдъ това

"

прибаВII съ

за

П

повече

",,"

i;чквахж

но

пакъ

тапно се

еди
дру.
:мисли 6езъ
Сали да не е исназвала .това що
,
страхъ, и в

Ъ този случаи тя говори съ отлич-

на рi;шителность.

Якове" каза тя

реДСьДtlТель.

~"

"'

раздращение.

'

»

да СЪ~IЪ на твоето

Mi;CTO ще отидж.
~"
"Наистина ли, Сале.
Наистина Якове' Това
ту-"
.,

Но право да си каж.ri, азъ сЫIЪ уморенъ да

се трущж да ти ПЪЛНIЖ празната г.1ава; затова

хареспахж

г<~ Никога не е имала с.'IучаИ ногато

което тати на-

рнмъ краН на ВСIIЧЮIТ'В НII раЗlIскваНlIЛ и пре-

зува, не ще да се измtни. Но да СЪ~IЪ ~a ::~~

l\гвсецъ Bp'B~Ie да рi>ШIIШЬ какво ще правишь.

нешь земледtлецъ. Нi;машь вк}съ за тази ра

перНII, IШТО ТII IШЗВЮIЪ, че ти давамъ еДIIНЪ ето MtCTO ще идж. Ти, никога ..не ~
Ако пъ кран на мtl:еца рtШIIШЬ, да напустнешь ЗЮlлед'Б.шето, тогава просто ще го напустнешь

д<

,_

бота. Това съмъ го за~i;лtЖI~.'Ш отъ многог:~~

ДИНII насамъ. Иди и раооти нвщо друго.

11 ще l:и търсишь друга работа."
даи да постигнешь нi;що, за да ДОЮlжешь на
тате - «
татя, че имашь право - нtщо съ ноето и той
"Не' искамъ вече да те слушамъ, и този самъ ще се гордtе. Че тои ИСНil да ОТIщешь,
е пос~тtдния пжть, да ГОВОРШIЪ върху то;ш въ· СЪ}IЪ YBtpeHa, но да ли до нран на ililIвота СИ
Но

просъ. ТII нt~raшь още двайсеть години, но за

ще остане на рtшението си, не СЪ~IЪ J(O

допълнеНlIе на това ще ти дамъ единъ натъ но-

НО3И. ТИ си

Bpe~le рtшишь да ме напуснешь."
"Но тате, не ШIСЛИШЬ ли -"

ще измtни рtшението си.
"Но азъ мислtхъ да

вп дреХII 11 петстотинъ лева, ако слtдъ l\гвсецъ

"Четиридесеть ПЖТll става да ти

каЗВЮIЪ

наюю ~IIIC,1IJY', и внратце ето какво l\ШСЛhY\,: Моjl.;ешь да СТОШlIЬ, или да си търсишь друга работа с.тlщъ l\1'l;ссЦъ преж~. НО ПШIНП, че НIIКОга BC'IC, Iгlша да ТIl ст,YtПII "рака въ тази nжща.

1{lшога,

вече

ПС

IIСЮВIЪ да

те

ШIДliY, , ИJ!II

едничния му

ТОЛ

синъ, 11 ШЮ ,...сполу.

чишь да достигнешь да се" гордtе съ теое, тоЙ
ПОСТОliY~ още п1>-

IЮЛНО години, за да му ПШШГЮIЪ."

"Е, добрt, той не ще да те остави !ICче, а панъ време е, и ти да почнешь работата,
ноято ще си изберешь. Труди се кодното J\IО
жешь, Якове, и азъ ще ти пшшгаl\IЪ. Азъ и
JlIамъ

мално

мои

пари,

но ито

СЪ~IЪ

спестила

да ч)'liу, 1I'I\що отъ теБС-lIlllюга! Да пе ~ШС.1ИШЪ,

отъ шесть години насамъ, ще

че ще сс ll:шlJIIIJУ' П<НIOс,ть." ЯIЮ13Ъ :шаеше, че
баща му IIС щl\шс J(a ll:шl;НII ДрШТ'l; си. Въ
IIСГn Iг/шаше ЛlЩ(~~l'l\Рl!е, 11 п'Бщо ведпъжъ pt-

нраенъ случаи. Но, BctHa пара, fЮЯТО ти да~IЪ.
тръбва Дil се употрtби, за да те приготви за
званието ти. Въ единъ мtсецъ npe~le, ти мо

Il!РПО сп оставаше тъН :за Пl:1шога.

жешь да рtшишь ю:шво ще и:зберешь, И тога-

ДО

IШТО

Пнсрсопъ намалнпашс нупа

дървата, fIlЮВЪ
си. пъ

lIO'!ТИ

С'l;;J:l;шс на

ГО.1ата

си

нран на

стан,

на

BptBa. ще отидешь.
Единъ l\гвсецъ слtдъ този день, Яновъ

п

СШt-

ннъ отъ 6аЩПН!IТ'l; си дрш. Тои сп е ~ШС.1ИЛЬ
да напусне бащпната си кжща н1нюй день, но

въ

на, безъ много шумъ И

.1tглото

УП;1ашенъ

ти ги дамъ,

ше

пассажеръ

на

трена,

нойто

~шнуваше

61>по

I{рай бащината му нжща, по три часа подиръ
пладнt. 05лtченъ 6tше въ новнн нат ь дрехи,

да се l\пшtхж, поне, още н'БfЮ.1НО ГОДIIНII, затова вспчннтt ~Iy П.laпове за БЖД.riщето б'вхж

неопред1>.1еннп
се е все

който баща му му бtше да.1Ъ. Въ отдолното
~IY пало, бtх.ri добрt скжтани двадесеть и
и ненсни. Още едно н'вщо, той. петьтt наполеона дадени оть баща му и други

ШlД'Вва.1Ъ,

че едпнъ день ще сполучи

дребни

пари,

ноито

6'вше

иконо~шсадъ

презъ

да убt;щ баща си II да IIЗ.lезе съ негово удобренпс п б,шгос.1Овенпе. Но нспчно бtше пече

послtднята година. Пиерсонъ не можеше да
разбере, защо да се даватъ пари на сина му.

свършено. До нато сtд1>ше на ЛЪГ;10ТО СИ, пратата се отвори ненад'Бпно п СаЮI влtзе. И~lаше

нойто си живtе у тtхъ си, затова Яновъ нино га
не е ималъ презъ цълия си животъ, до петде

пtщо пъ

сеть лева въ джеба си.

лицето на

брата, й, ноето ЬУ\.

Сl\ШhY\,

п напара да поппта:

"Кшво тп 'е Янове?"
Той iI каза, 11 Сади сtднж съ СГЬрН.riТИ

ржцt на единъ вехтъ

санд;"ъ БЪ стаята. Тл

стоя за доста дълго вреие,ОСЗЪ

да му

говори,

нато рi~аШIсляваше. Тл 6tше около четирп 1'0дпнп ПО-ГОЛ'Б~Ш отъ Якова, 11 шшшс, както баща сп

твърдъ харюперъ.

:Много

често

пжти

Ра:щtлата отъ

семейството

му бtше не-

приятна сцена. .майка му презъ Ц'Блия день
плачеше, нато му събираше нtщата и ги на
реждаше въ сандъка.

Баща му се ржнува съ

него хладнонръвно на излазяние, слtдъ

подхап

на; Нilза му сбогомъ, 6еаъ да му затрепери
гласа, и отиде съ ратал по работа, за да се
върне ча къ вечерьта.

СЕ)ШИIЮ ОГНИЩЕ.

IЛ

Сали отиде да го испрати до трена, и ма- ! километри П,1\ТЬ дО братовата
наръ че не бtше, ни много сентимента.lна,
твърд1> изразяваше
притиснж

чувствата си,

ржната,

тя панъ

ни

; б1>ше
1I1Y: щото

цtлунж го по челото, в1>ро-

ятно, за първъ пжть отъ нанъ б1> порастнжлъ.

ТОЛКО:Ш ДOlюлепъ
бе:1раэлпчно

",ыца, но той

му б1>IIIС. да .111 растошшс

то е ПО-1'ох1,lIlО, или пО-ма.1I\О.

: б'Бше

)IY

това що ВШI\ДЮlе,

01'1,

Трена

И3Л'Б3ЛЪ отъ станцинта на

що

1'01,)'

еДIШЪ

)IIIOГО

Писма отъ Янова дохождахж, отъ Н'БI\ОИ: .11OдеНЪ,западепъ градъ, когато горюlН Пиерсопъ,

си отдалеченъ градъ, за Сали и Пперсоновпца,
но Янововия баща не llотпитваши, даже. ТОИ

се вид'в, че нада

саll1Ъ донасяше ШIСllшта отъ пощата и подхвър-

ВCllЧI\О се пmlрачи предъ

ляше ги, или на дъщеря

л1,)1(l достигаше до УlJшт'f,

безъ да каже ни

дума.

си, или

на

Еднъжъ

жена сп,

ногато

жена

чупственъ,

1fY почнж да говори за Янова, ТОИ наза X~laд-

нонръвно: "Спри се Анно! Азъ
да забраНЯВRМЪ на
получавате

тебе,

писма; но имамъ право,

и

за ЯI\опа.

гато го е ядъ за нtщо, или е заГРПil\енъ.

Но Пиерсонъ не бtше пече )[.l<1ДЪ че.10в'ы\,'

да

)IY,

нрtпа

1'0-

и тоН :IСil\сше бес

ПрШН13ЮIЪ на н'111\0.1I\0

I,ОИТО Пперсонъ с1JД'Бше

каЗПЮIЪ

БсtI\ога СЫIЪ забt.тБжи.1а, I\азваше тя
на Сади, че баща тп работи до уБПВ<1ние, ко-

очит'в

)IY,

Натастрофа б1Шlе се

да не

ята

ти, че не ИСНЮIЪ да чуи, ни дума, какво пише
въ т1>хъ." Отъ този день нататъкъ Сали и lIШЙна й мълчехж.
С:ltдъ трп години, пощеНСНRта :марка на
пис)шта се ПРШI'Бни, и още веднъжъ ПО-ПОС.1t.
Но Пиерсонъ не питаше въпроCII. СюlO, че бtше п6-навъсенъ тъ кол\Ото предп И3.1аЗЯНИето на Янова, п работtше още по-вече, а това нараше Пиерсоновица да 1IIIlСЛII, че бtше
заГрJ:женъ

ДогхЬ

I,ЮШО :шачи това 1

1II'BCTa,

пос

р'вдъ ОСТЮlIшт'I, Шl пагона.

нtЫЮIЪ право

или на Сали

си.

01'1, 1I1'tCTOTO

попита сдпнъ сной др)'гарь,

11

ТЪрКО.1П.1Ъ

се

СЛУЧИ.1а. Ватова, нъ
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М,

И3.1113.1Ъ

на

ДО.1)'

01'1,

.1ШШ

п:п,

една.

урва. Едrшъ часъ ПО-I\ЪСНО, Пперсонъ б'вше за
несенъ въ града, 1\0fiTO трена б'Бше остаПП.1Ъ
ШIСI\ОРО, и .1ежеше въ несв'Бсъ въ бо.1шщ:па.
:Много дни се lIШНЖХS>, догд'в Пиерсонъ да
разбере гдt е. Но една сутрина топ се про бу
дп, съзна се п ПСl\аше да знае гд1> е, и защо
бtше ТЮIЪ?
"Г.1аваПl ти бtше 3.11> наранена въ же.1tз
но-пжтната I\атастрофа," )IY I\аза прtIС.1уmНIЩ<l

I та.
!

t

"Тп

не

трtбва

да говоришь )\ного, ;::(ог-

дt не те впдп ДOl\Тopa." Но Пиерсонъ )IY се
говорtше. Той нс пснаше да 111)' С)IЫlI\упатъ

: 1I

ПРПС.1УmIIIщата

i m;рlJИ

по ВО.тнта

рtшп,

че ще е по-добl)'В да

1I1Y, ЮI'I,сто да го ра:ш;{ос}ш 1I
а той работtше твърдt lIШОГО за ГОДIШПТ'J, С:1. ! Tper:Oil\ll, а},о 1I1Y сс ве отговарн на ВЪПрОeIlтf,.
Единъ день, петнадесеть годшш с.тJщъ аЮIlIНУ- I
,)La" О'ГГОIЮРИ та на СДlIllЪ ОТЪ ВЫIIЮСIIтl~
панието на Янова, Пиерсонъ бtше донесснъ ПЪ : ~!y," Т11 ('11 (j1I.l'I. :1.1'1, {jo:I'liI.lЪ, I1 а!\О ;{()}\тора не
несвtсъ у дома си. Ц1>ЛlIЯ день б'IШIе работи.1Ъ . бll бll:J'J, Р;{IIНЪ 01''1. нагi-lIредндеШlт1, lIa :11::11111на ливадата 1I паднжлъ въ НССВ'БСЪ, съ носата ' сто СII, ТlI не (jr[ n:mР:llJ11.ТI,. Е,'(ВНlII'J.:ш 1I1Oilit'IIII,
ВЪ РJ1ша.
: да ра:lUСр"IШ, 1\0:11\0 )Iy Д.1'J,iliI11111,. Чссто lJiY,TIl
"Человtка се е преЮlралъ на работа," на-: Toii С СТОКIЪ H'lJ:Ja НОЩf, ПрlI TCUC, }югато ч)'tб
за донтора, ,,1I lIIНOГO време ще се )шне, догд'Ь ! ваше да СIl е у гЬхъ, :щ да сп ПО'lпва. НIII\ог:t

пде панъ

на

ЛПЕадата."

Предсказанпе,

ноето

не съ)!ъ IШiliда.1а ДОl\ТОРЪ,

излезе наПСТIIна, защото слtдъ шесть )l'Бсеца
вреlllе, Пперсонъ още неможеше да прави друго,
"освtнъ това ОНОЕа
разяваше жена )IY.

01\0.10

нжщи,"

Ногата ДOI\Тopa настояваше,

I\al\TO

noc.1t

доfi;{е

ПРО:\Itнп нлшата П забlllюлната сп, на пиеРСО-1

1

на )Iy дойде на рIЪ за брата

. С.1) iI\ншщта.

)1)',

I\ОПТО живtе-

:З:lГРIliI\СНЪ :за

брада
че.-:оьthЪ В.11>зе ьъ за.1аТ<1, l\aTO се спираше по
нtI\О.lIЮ )шнутп ,1.0 Ectl\O .lеГ.10, догдtто най-

се из-

че тр1"бпа да

тъп

БО~lНПН СIl. Хn,! ето го, че И,J,е'"
ЕДIlНЪ ШIСОI,Ь, тънъкъ, СЪ ,J.Ъ.1Пt

,J.o

Пиерсонormu.

.,дОhторе, ТОИ' доПде на СЕбе си," I\аЗ<l щш-

ше на западъ, II ногото не б'Еше видt.1Ъ за'
двадесеть годшш. Ell,HH сутрин а той обнвп на.

подхапкн това:
"Азъ ще IIДф на запад'],

"ТЪИ .ш?" поппта ;(OI\тора.
Пперсонъ наб.1I0;щваше .1lщето на ;щ}\тора
I и очпт1> )IY CB1JT1>XiY, ПОД1> l' О.тJш11 гЬ )IY вtmДIl~
.Ш1ВIII1.ln, брата 1 I\аТО ПОС.11ЩIlIIН У.10ШI Рn,Еата )[у )I1,.1че.1ШЮ.

11
l\aTO ДОl\тора HaeTOHB<l, че трtб- i
Но ПI!I'РСОНЪ се ПUПДlIГlJi1, на .1<lI\ЪТН СП И
ва да ид.У> па н'Бr;ждt . .AJ{0 )lOгж да се при гот- , ПРОГОЕОРИ:" Аз1, те :шаlN, I\ОП сп. По:шаВЮIЪ Te~
ви, ще тръгнж идущата сеДlllIща п стои, е;цшъ, : ;lШl\аръ, че ШlaIIIЬ го.11,)\а, I\афшm. брада. По:з
илп два 1Iltсеца.
: ШШЮIЪ Г.шса 1'11: не се е )\IlОГО ПРО;lI'Ьни.1Ъ.
сп Хирамъ, тъЙ

Де сеть дни по-нъсно Пперсонъ се пюшра- ! Хж, ощl', ТЮl~ е п ОНЗ1l б1J.1tгъ,отгор1> .ТВЕО

ше на трена,

1\0fiTO

нриво.1tше

ливади. Още пмаше оноло

презъ

ТР1lста и

ПО.1Н

II i то

ТВ

01\0,

JюrlТО

1'11

останж

1\0raTO

паднж отъ

петдесеть! ХЮlбагн . .Азъ те по:шахъ Лr;ОЕе." Топ

па;щ,у\.

СЕ~IЕИНО Ol'НИЩЕ.

14R

върхъ nЪ;'Г.'1.ЮШИц<tта

СИ,

но ХВi\НЖ

Нновата! 01>ше отъ Тодора, въ конто твърд:вше, че бшш

lЫ'!Ш ~Iежду неговитв и по!3тарнше съ О.lВСНЖЛИ : "ВСИЧI\И добрt,., и щастливи, '" но като ':'С думата
очи:" По:нщхъ

те,

моето МШlче;

fll\OBC,

по:з-

нахъ те."

l "щастливи" не
i

оtше истинпа. Попе, тъи

СС II:З-

,.,

глеждаше:

с.тlщъ П"ВКОЛlЮ дпи, ПО:3ВО.1ено бtшс на:
Първото писмо, което отвори оi,шс отъ ИваIlП\!срсопъ да е.lщи на .lСГ.10ТО СИ, П да пише: ча съ особпи драскулки JI КРШЮJЦИ. О;Ю~ТС!
с.тJ;ДУЮЩIIТ"I,

1I"IН\О.'11\О рсда П<l

ДЪЩСIНI С\!.

"HI\OBl> ми I,а:зва. че

BC\!'II\O

щО

сс

снrюшюсть
ВИ:IЪ

е

С.1У'III.10,

пе В\! с

\!

ililшота,

доктори въ града.
ги IГБhОИ, ме

Cjy,

лша

пищо

ср1>щатъ

МИСЛhY.

НСИЧlштt

ВЪ

EilI1CaBeT<l, страхъ
' С отнесълъ Грпмматиката!

си

че

IШI\ТО

съ

ДРУ

Il

Десеть
конто

чиф

го

по

БО.1IШ въ бо.1Iшцата.

Пнерсонъ, които СЫIЪ

нищо друго

:за него, ОС13iшъ ХВrtлбll.

не

СЫIЪ

Д1>ИСТlНпе.1НО,

чулъ

тои е за

почесть П<l най б.1аГОРОДНОТО звание въ св'Бта.
Тои ые УВ'БРНВП, че ще :\IOгж да отидж у Хи
рЮЮВII ПОДИРЪ п1ШО.lhО
ЩЮ3а,

фиди

11

IIC!,it

061>-

седмици и ШI се

че па връщание

~Ш.. ЯIЮ13Ъ

ще дойде

съ лене у до

да папрюште ко:зинаци СЪ стж

6iШllца, ЭilЩОТО отъ IШКЪ ИЭ.1'Б3.1Ъ отъ

дома IIIШЖД-ll пс е Н.1Ъ ТО.1IЮЗII добр1>

направена.

Ногато го видите ще lJII сс отворьу,тъ
ИtТIlш!та, 06ачс О'Бшс. че очит1>
ctрtошt М,х,у,

tc

ме е, че вtтъра ~IY

Лln.ш Шl Е.шCftliсmо,

отъ

най-добритt

TOR<l.

радости'п,

Таи е наи-красивин
и

на i въ:щжхнж

че той мн е изба

Прис.1j'iIШlщата,

Прll

Вlщ1>лъ до ceГ<l,

но

едннъ отъ

увtрнпатъ

си и

ви е съобщавалъ

TOI!

каза:IЪ,

че е

шеш!

очит'Б."
на Пп

ОТUОРIlЛI!. !,акто п сърдцето щr.

И;31> HouscllOIй.

Не СЪ)lЪ ти

писалъ

отъ какъ

сп

:ЗЮШШl.lа,

НО

i тряба да сп предполагашь, че C~le добрп.

Почти вси
ч(ю що ни остави C~1e го и;зе.НI. Тодоръ се труди да
направи тиганици но неусп\!. Вътрн блх.ъ. тесто. Чи

'10
T13

строши.1Ъ

отвънъ,

xe!"l,

една оть чашит!; ти,

шшъ по~лс

СКрll.1Ъ

она:ш съ рn:ш

парчетаТit

въ шшюта

;J.упка, въ хамбаря. Таи IIС ~IИ ,.а'·)а, ющ, а·.п, ги на~ю
рихъ,

и

,1;а ~и

МИШЮlта

кажа

правото

тамамъ ~e БРнш

не

мн се

хщ)(~са.

П:ЮПlIТОШI.Т.l

аа щото

III.l;t:ЩIIIС

II

;~a

я храня всюш

сутршш. Но И а:п, и:зваднхъ всн'щнт!;

парчета,

)южахъ,

да

ди

IЮИТО

ще

и:ыезе

при

'lC

нсс

нс

еl,~П.

уверен'},

шшъ.

Он:зи дснь еи снъсахъ шшта.l0шпе и трябваше
да сн обуя най-новитс, :защото To:~opъ не ШI 1I0ано.ll[
да стон у дощ!. С:ню да ВИДИШ!> шtl,I3а смехорнн е, :Щ
гле;J,ашъ вуйчо, кога ~!Ие

СЪ;J,овете.

се рюри.1Ъ да ги Г.lеда натрупани

да

е

СТРОШИ.1Ъ

IIЮlaIне,

аа

;J,3.

чашата,

СТОН,lЮ!С

като

вода,

ВНдИ

на

аа

l:e,

чс

)ШЯ.шш,а.

г"

е

~Ш.1Ъ.

това

той

Ul:1IIC
Тряба

огыIh

ги ШIИ съ

студена. На .1И не се миятъ тъй? Кърпи :за IIзбърсва
ние не

нюreрих~re.

затова

избърсаХ)lе

сждовсте

съ

твоята присте.1Юl. УверЯВЮ1Ъ те, Е.lисавето, че когато
си ,1;ОЙ;J,ешъ ще се науча. какъ се ыинтъ С;У';!,опе и при
ГОТIJЯТЪ .1еГ.Ш,за да знал, когато стана старъ

Ерг е н ъ,

като вуича.

Днвака ~IY е уыръ:ша.lО, и ИСI;аше да ти ппше ,1;а
сп ;J,ойдешъ,

Е;~lIП ('е:~шщп 6саъ шеш[.
(lIрЩ'I.:r,нсшн: оп брой

lIие съ ВЪ:!Г.швшщн,

(j)

чсрьта,

11'1;1\0.11'0 дснн ПО-НЪСНО, Е.ШСillзета . 1еil{сше
на

ЛСlцерн у Ле.1llНпта

сн ПрШIТна

ышга въ ржка, "онто не четсше.

тя СП отпочиваше, но не 6и

611.10

но РоБИЗ0НЪ нс бешс СЪГ.шеенъ. На дру_

гата сутрпна С,lедъ твоето

стан,

съ

Д1J[icтвит~.lНО,

точно IICТlfНHO

да се Hail{e, че б'вше наПЬ.lIIО щаСТ.шва. Три
)шта, които б'Бше остitВИ.Ш у ДШIil СИ. пе и:ыа

:затова

да си гн представн

СУТРllна. Това б'вше ПОl3торп.ш МПОГО пжти вече

на Ле.1Н си, но ПОС.1"Ь;щята не Щ'вше, дюке, Ait
С.1УIIШ. Тп не :\lOil{сше да ра:збсре ;щщо внуна й

)(;1

СII ОТlIва,

h:OгaTO

още не б1>ше

стоп:ш,

нито

седщща, <l Е.'II!спвета нс ИСh:Шllе да й IШiliе ИСТIIН
HaTil прuчшш. Лс.1Л Й .:\l<lРПН 6п се )[Ного Рitзсър
AII.lН,

Ш{О

знанше,

да щштш,ува

че·

нtкой

се б1>

внуна й. Но догд'Ьто

усмiJ.Ш.1Ъ

беше

се УlIитпа.1П

юшх...'1C сражс

.]д уре;:щш,

вечр.

ЛеГ.lата

коЙ.то

нс
НН

ги ПР,ШIl

Тодоръ. :Колю ще се Р:lДВiНIЪ, "агата СII ДОЙ;J.ешъ. Не

е тъй С~I'f;шно,

I,;ШТО СП го ШIС.1НХЪ. Д(l

IIrpae~lh JI(l

Робннсонъ Кру:-ю. СБОГШIЪ. Хей, IЮ.1I<О ИР~~lC МИ В:\С,
да ти ПИШ:! това писмо! ЛС.1Н обича .1И М:\.lЮI ~IШI'lета,
да и ходятъ на гости? Нейната с.ljТШlН :шае.1И да
"рави хубавн Тllгашщи ?

.lюБС.ЗIl'IJl IIШ Ifli(lJtrla

тъй.

ЫIIОГО "рIШО ПОСТЖПl!ХЪ гд"Ьто ги оставихъ!
ТР'Ьова ;щ сн ОТJЩЖ! си ДУМ<lше на себе си, неfЖ

не СЩ)

3ЮlИнуванис

трудно

IЩКЪ не еж спокойни, по начипа по

ЗНхjy, отъ ргьтъ й. Т1> н пишехж, че ~ж д06р'Б,

но тн не :\lOжеше

110

Ешсавета сгжнж

пис:\юто, УСШIХНЖ се,

панъ сп каза: Bpe~le е вече да си отидж, 3itщо

то Вуйчо почнж;rъ да запушва )IИШ!Iтt дупки,
съ наи хубавиТ'в ми цв'Ьтаршщи, и Иванчо да
се тътри Il3Ъ готварницата съ

наи-новит'в

си

дрехи.

Тогава ти отвори второто писмо, ноето

ше отъ Дора.
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Ето съдържанието му:

Е.1Псавета

СII :\шс-твше TOB<l, сутришната поща n донесе
ДВ'Ь ШIСЖt П една пощеНСIШ нарта. Пос.1'Ьдннта

Дрта АШ Е.lllсавеnzо,

ТИ ~[e пшюли, да rи НВйК, когато стане нужда да

=,...---_ _==--...,....-_==-=---==-_ _..;с~Е~JI~Е~и~iIU _О_г_II_II_II....:...~Е_.

----.:.l...::i()::......------,

върнеш Ь; :~aТ()Вn 1'11 IШ:~ВЮIЪ, ВрСМС С 'а сп 'OI"I.'CIUI,.'
...
,
"
".,
р t Ille па огнището, Т));lпс;шта о'/;ше
С.10il,епа
.)т Btp('Ha (;ъмъ, чс он13:ш ТрШJa души, I\ОИТО шнш:~n (;ъ
ОТ(;ЖТ(;ТВИСТО си, СС IШЪYlТЪ ОТЪ всс сърДI\е.
:за вечеря. II ВСПЧliО се ВIliI,;(,Шlе :заС~I'!ШО 11 ПрlIИпанчо дохожда у на(;ъ аа нtI,ОЛЮ )пшути та:ш ятно. Не сс MllIIffi ДЪ:IГО B\)!!~le, IЮl'ато Вуilчо Ir

1: С

~

:шрань, и си раствори сърдцето нрсдъ )!СНС.
пържешс I{равайчста,

11

Ыария

1,<11'0 чс му СС ИСЮШIС, :штова ш!ъ му дnдохъ дп'\; ТОП'Г
.1Н. огnва той ми раСlшаn ВСИЧIШТ'П сп М,Ylчпотии.
Е.шсnвето, I{ЖЩnТn прилича, кnто че пихрушка С
~I1Iн,у"ш нрс:зъ НСtЖ. Разбирn СС, че шп, НС смttЖ дn
оти);",- 11 преД.10жа ус.1УГИТ13 сп, аnщото (;С (;TpaxyBn)IЪ
да НС ),о!шчж Тодорп. Горкото ~юмчс! Снощи ~I\'J Д<1ДОХЪ
Ci-\ИН'j, самунъ х.тhбъ, а

той ми б.1агодарп

усър;щость, като чс (;ЫIЪ му ПОДnРII.ш

съ таlша:зи

една :!.штна :

РУ,'I.шща. ИваНЧQ сс види, да е рает,у,ж!,нъ :за Tl'()C, а

l3уйчо

1'11, кюо че е IЮШIСГlш,у,.IЪ
Т

1 в13рявnмъ

те, че ~IIЮГО

;\oGp-t

ще

те l!оср'tЩIIатъ. Нnд-tВn~IЪ, сс че С'И (;11 ОТПUЧИН,У ••lfi.

Топ<1. гшеыо рtши въпроса.
сс

(:ЪГ.1<1СИ

да ЬУ, пустнс,

Една бt.1tiы,а

и паЙ-ПОС.1t

да

си ОТl1де

на

Ле.1Я й
другия

Toii

;~обро-

._- ТО'lIlО тогава сс ОТПОрll, вратата 11 Ивавчо
Наll(:ТIIIIа.1II

еll J(оiiд~ ~

.Ахъ! ДОIII.Ы :ш (:11 с

Щс

Е:ш(:авета

(:TOIlI1lh

.1113

Е:ш(:авета.

3 110

"

U'IШIС вече I1редъ нсго. 11 ИваllЧО 1т. ПJ)('Г'hрIl;~\,
като

почнm.

да

СII дой!(Охъ!

1т

СТIlt:I,аше

:защото

та,

01'Ъ

го ПllТаше

paAOl:Tb.

.111 радrзашь,
Но Toi1

тя :зас~I'ПНО.

още Iюнече 11 й ПОIlН~ПНffi: 11laЧffi,

сс ~IНOГO

~III e~ ВIц'lНJlс,

1'11

1I."laЧС

Иванчо. :ШЩО П.laчешь ~ Нс СС

че

-

* *

"ааа

се. че СII СII ,·'OI1l:la.

ВССР.:Ю ПРIIIJIIШI. 11 (:е ХВ1>р:1II въ p;Y.I~'!)T!; lIа Сто

депь.

* * *

Р.цп,вш

'
--- J [ад'пВiШЪ се, че сс ра;щатс L3уii'ю, 01'1'0BOpll Е.ШС.ШJТit, I\aTO ПрIIДРЪПП.У, паii-У;~()UIIJШ
<:1'0.11, аа всго, lIаб.ш:ю дО ОГЪШI. Л. II a:\'I, сс ра
11,13<011> да cъ~(ъ СII у )~Шlа.

-

hПh'mо IJCJbl>O/(( JIIIJОЯ ,ТОРII.

бtшс пратсна на Стошта,

ДоCiр'п ДОШ:Iа Е.шсавето,

-

нранно.

Нllа.

Хайде, ШI.lfi Елисапсто, нс ();кди f(ОРПВО(;ЪРДСЧНП.

но си С.1<1 ве;щагn.

СII доll,'.(е.

той почнж да ПОГЖ'ilца тъй,

раДВЮIЪ, че СП СП ДОШ.l:l. Тъii

l,aTo

че те н1ша отъ сто l' одIIIШ.

Охъ, Иmшчо. Иванчо! сс IIЗnIша Е.lIIсаве
IШТО го цt.'IУНi1"

С .'IIрЪС!Ю

1'11

I1t~lашь

шш

-

11

li<lliBO

.1IIцето!

01,0.10 два час<1. с.1'Бдъ п.l:lдпt, Hit с.1'БДVIOЩIIЯ

- Е.ш. ГОР'П. че ~(e поуреДIl. каза Toii. I,a ТО
1ffi ;(ърпаше с.1tдъ себе (:П. Ногато го б1шю
ПОllt'!lI(:ТП.l:l 11 lIоуре;щ:ш, е.Т!;:ЮХ.У, па ДО.1У по
сТЪ:I{)ата, тогаl1а l'II!:ШЧО e(~ нзшша: .Ахъ! Юll,1,
){обр'[; Щ(~ спж довечера Hal('l, въ J(ШI:l1ШЮ .1ег.1О!
Нато В:I'!;;ЮХ,h I:Ъ Т\);[П~:ЩI)[(lIта Ч\,,'Х;У. ес (:l'·V.,IIдушпото
~Imшче; по ТЯ (:е
по;рсгп/у, 11 111.' се
"
lIIШli1, ДЪ,ll'О 13реж~, 1югато I'ОТIЗ:1j)JIlщата I1РШ1'/;- 1\11'1"1; lIа То;щра отвыII.:: K'!lI<:al:CTa ('(~ ('ЩJI! :)a,~'I)
ви I1ЗГ.lедътъ сп дО ТО.:ШО:Ш, ЩОТО Е.1IIС:ll](\та Ы', ' вратата 11 ell Typll нры:,та lIа устата. [Il'oТI;ii I\а:)памtрп, юшто обшшовешю, lюгато СII доiiд('
! ва. Иванчо! ~IY !l1)J1I1I(~IIII/Y' '1'11.
_ Ht~Ia ,Ш пtкоii У ДO~I:l. Стояно ? ПОШIТа тн.
-- Тu;щръ сlI 1I;~'I)[lle У~IOIЮIIЪ 11 сър;щтъ, IЮ
__ Добр'!:;! ще ШI,Нlе време да I'П ааЧУДШIЪ, 1\! на пратата сс спр·/.; С~НIIIНЪ. Х,у,! l,aI,lЮ :mаЧII 1'0раабllРЮГЬ, ти си вече P<lCiOTII.ln.
ва? с(' II:ШНhа тоП, нато ВlЦ'!; II[НIНПIII'Г!; 11 :(o(ip'!,
_ Охъ! ГОСIIОilшце Е.шсавето! само да б-Вше уредснн етан. Но. ИваН1Ю Ш~~lOiI\еIllС :щ lIе Г.1сда
нидt.1<1., ]{<1.I\Ва БЪрНОТШ1 61>ше и:зъ готварницата! ItЪ~(Ъ вратата, 11 нато 1iY. аатнорн, То;(оръ IIрегър
Сега ще ПОЧНffi трепеаарията.
н,у, се(:тр<1. (:11. Нан(:тина тн на:ша~I1>, че се pa;~
Въ сжщата ~шпута HtKoIi ПОЧУЮl Ш1. rзра- I1Юl1>. ГД'[,то еп еи ДОШ1а. п 1ffi ц-В.l\'II;Уi. Този

дснь, Стояпа ПРПСТПГВffi lJЪ h,ыщпа пit 'госпоД<1.рl\<1.та СП. Вуйчо ШIЪ б-Вше са.'llО въ K,bllIll,
ВО П тоИ п:зле3е па бържс.
0.lе.1С! I,Ш,rз<1. с БЪрIЮТIIН! п:шшш ;(обро- '

тата,

JI

Дор<1. В.1е:зе.

_ Ахъ, Елисавето азъ 'ГБ впд1>хъ, че си пдешь;
:затова доfiдохъ да тп ПШIOГВffi. З<l Д<1. е въ редъ

всичко,

догд1>

си ДОЙДтТЪ

~lOлчетата.

час'h 06ра;за па .llщето ту 1I0ЧIli1, да c~ lI:шtшж,

нато сс ПРС~IaХНЖХ,h ГРllilшт1> ~IY·
с.lt;..l.Ъ T013,l навеЧСРПХ'h сс добрi>, п прекаpaX/h l1ece:io 0(:таНЖ.1ата чitСТI, отъ вечерьта сп.

Б.1агодаРlih ти, Доро. Н1ша да IIде~IЪ гopt. ! ~[a.11\0 ГОIЮ\ШХЖ TOГ<lBa, Il:Ш ПО-ПОС.1'I; :за ~IIШNi.111
Стояно, ПРIlГОТВИ нп добр<1. вечерн:, 11 З<lпit.Ш : П'!;НО.:II\О ДIIН; ВО 01'1, ла.1IШГП ШIЪ УС.'I)тп II Т1>р
ОГЪШI на огнището въ ТР<1.пезщнrята.
п1;.lIIВИГ[; ШIЪ дрш. Е.1псавета ~lOiltCUlC да за б1;

_

Гор1> 1I:~Ъ 1'1''1111'13 ВСИЧ1Ю 6'tше вitВlI:lОIIIШ, .1'{;il\ll, че ypol\a й, ~ra1\Щ)Ъ ~la.l(\O строгIIчы1> нс
"
"
'
но двtтt 1I1шшчста се за.ltГН/hХЖ, 11 въ е;щпъ 'о'/.;ше
ОССIIO.1е:зснъ.
Иванчо паНСТlша се науча
часъ време стаПffiХffi го;тlши ПРО~11шешrн. Тогава; ;щ ЩIС СЪ.1,опе, управн .11'1'.1<1, и д'ЫkТВl1те.lНО
Дора сн отиде, а Е,шсавета С.1е:зе ДО.1У 06.'Itче- : СПШIaгitшс па CeCT))it сс. ВУПЧО I1 пшюга вече II~
ва, въ хубават<1. (:и Сl1па роКоШ, съ еДIШЪ стръкъ : патюшаlllС, че ШШ.11I С.1У Гlшн пакъ. Но, ;ню сс
хшшотропъ 3aIюпчанъ на пitзухата Й, П с1>дпж i С.:rучеше HtKofi да зitб1;.т:hiIШ н'пщо, ;~ОПО,lНО б1>
на обикновешIOТО си lIItCTO, до l\Ошшщата f ше, са~ю Е.1псапета да го и:зглс;(а, 11 СЪ едно с~шг
за работа, въ трапе3<1.рпята.
Огыш весе.10 1'0- , вапие, Д<1. лу СПШIНII за непрпнтната ОIlIППОСТЬ.

СЕ)IЕЙНО ОГНИЩЕ.

150
Догд'!;

живп

или Ив:шчо
МIIIЩ,

IЮЯТО

НЖЩИ. Най-поел't т-В се спр-Вли предъ една кае

бжджтъ вуйчо lIМЪ Илия, Тодоръ,

са, която се отварлла съ особенъ ЮIЮЧЬ. Тои

не щжтъ да забравlЖТЪ онааи сед.

прекарахж

безъ жени.

имъ казалъ какво се наllIира въ неlЖ

(Край)

щенникъ
далъ,

с·

~ - впшено чувство п б.1аГОРОДНОСТЬ въ характе
ра, "Днесъ е невъз~юЖНО

~

сж

призраци

на

да сжществуватъ

славното

притежатель на

-

)IIIНЖ,10

не сж д'tпствптеЛНII .1ПЧНОСТII на
Еди нъ

му

съдове. НраiIЦИТ-В
б.шгочестието

отвори кассата, да

пуснж.1И

трогнжтп

отъ

IIIУ, пощаДИ.1И

КЪ~IЪ че

дъраостьта

:\IY

живота

и

п

на

кжщата.

ка," че идеит-В

му,

телнит't съдове,

но

тр'tбва

настоящето.«

уыре

пространни ~l'tCTa

въ КЮlенно-въг.lеннит't рудници на Пенси.lвания,
I1зведнъiКЪ

да

":Может't да Rажете,« прибави.1Ъ свлщенни

герои п мжченицп!« се иавика.1Ъ тои. "Т'!;

са~ю

рачилъ

y)Ipe отъ нолното да ШIЪ пре~аде священнпт'Б
't

б

~Ji:~~~<t~~~'t~~~;~~~~чеаН~~:~Ъ~ll~~I~вС~lв~:~
1.1-\

не

.'юто му. Тои Иl\IЪ назалъ, че по-предпочита Дй

(IIревщъ).

,...

билъ той. Всичко негово си топ билъ

но

же, ногато револвера билъ отпраненъ

Герон 11 JlЖ ченпцп.

;>-

еъдо

-

вет'!; за причищавание на черквата, чппто евл

ОТГОВОРИ.1Ъ:

да

за святостьта

сж ОТИВП.1И

допуснете,

за ре.1ИГИОЗНИ

на

дО

че топ БИ.1Ъ

Н:lчала,

чество.

Св-Вта е

пъленъ

ставатъ

герои п мжченици.«

а

съ

ПрПЧIIСТИ

крайность,

това

духа,

по

готопъ да
е

ЫiY.чшш

отъ

I\oiiTO

"Азъ знаък единъ ИСТИНСЮI герои. Тои е
ПНiIшнеръ въ една отъ каыенно-въг.lенит't руд.
Нlщп въ Вестъ

Ппттстонъ. Една нощь въ ~Ia-

ШIШНОТО отд'tление, гд'tто работилъ СЮIIIЧЪ1\Ъ,
шзбухнж.1Ъ ПОfI\аръ. Сл'tдъ 1\ато се стара.1Ъ вся
чеСЮI да угаси П.1:,шъцит't съ вода, топ се прип
нm.1Ъ до те.lефона п ИЗВ'ВСТИ.1Ъ на работници
TI; въ рудницата. До.1У ШШ.l0 четирпдесеть и
шссть рудари, чиито ашвотъ бllЛЪ въ ржц'tт't
на

ШliIШПСрП, въ

.

~

~.

~)~!.f~'

аимондъ БониlЖръ и ыа.шата :\IY фюш.'1I!Н,

-

Jе доръ

Роза, на седе)IЬ годшш, Августъ, Иза.

II Ю~lиета - жив't.1И въ e~Ha скршlН~
J \. кжщица, въ ПариiКЪ, на 1829 годпна. Топ:
БП.1Ъ челов'tкъ съ Т:l..1аНТЪ ПО ifiИВОШIСТВОТО,

но

аапа.lепата стал.

Роза БОIlIIЬУ1 ръ.

':li". ",11:;

принуденъ

да

ыинува

Bpe)ICTO

сп, съ

дава

спустнж.1Ъ нафсаа, п чана.1Ъ за знакъ,

ние уроци по рисувание, за да ПО,J.~ържа ',J.-Вцата

да го ИСТСГ.1И на повърхнината. Нап-посл't зна

си. Жена ~IY, Софил, давала уроцп по пиано, ка

To!i
l\a

ЩНlСТПГIЫ'i.:1Ъ, НО ПЛЮIЪЦIП'В би.lII обхванж

ли ПОЩJIIва, и

зданпсто БП,10

ИШl\Iшсрина

не се

пълно

съ ДИllIЪ.

УП.1аШИ.1Ъ, обаче,

но

пстеГ.ll1.1Ъ hафсаа съ оссмнадесеть души работни

то ходила отъ кжща на нжща ц't.1ПЯ день,

а по

н'вкогашь с-Вд'tла вечерь до ср-Вдъ нощь, да

шие

за да ИС1\ара и тл н-Вщо за необходшIOСТПТ-В на
живота.

Трудната работа и б-Вдностьта

цИ. ЩOJIЪ го испразнилъ, отъ ново го спуснжлъ,
втори

товаръ

несли

РУДПРИ. Едната страна на зданието се

CгpOJlO

да lIIайна УllIр'tла на

п въ Н't1\О.1lЮ ~ШНУТII ПСТСГ.1И.1Ъ
рясnJо

нерпна

II

греди

пада.lII

СТОЯ,lЪ на

отъ

:\I'tCTOTO

сени п останжлит't

ПОhрива.

но

пнжи

сп, ДОГД'tто БИ.1И спа

работници.

Ржката

му

би

д'tца

обикновеннил
били

1833

женица, изв-Встна съ името
въ

Champs Elysees,

и посл'tдния

на роднини. За дв'!;

че:lOвthЪ

отъ

се грижила

отъ

1\афеза.

Утасно пзгор'tпъ,
отъ ПОiI-i<1.рпата

TOII

Задавенъ

БИ.1Ъ изнесенъ

ДIша

и

на вънъ,

КD:lшпда."

"Сега, кпза,lЪ Пенси.1Ванецп въ заh.lIоченпе,

., споредъ

)Iепе пнжинерилд

героОство отъ
въ

ХораЦИII,

не стои пб- ДО.1У по

копто брани.1Ъ

:\IOста

древностьта.«

"И паъ )югж да ви hаifiЖ
IIIIКЪ,"

1\аза.1Ъ

за

еди нъ свнщеННИhЪ

еди нъ
отъ

)lуче

другата

страна на трапезата." Топ е БИ.1Ъ че.lОвtкъ отъ
моето звание. Посрt,IЪ нощь БИ.1Ъ събуденъ
отъ ЩЩДЦII,

КОИТО

дптt

I1рШlу,:Щ.1П,

ыу, го

пари и

каквото

съ ПlIЩОВЪ

опр'tпъ

да сп

скжпоц'tнпо

дa~e

нtщо

па грж

всичюп'И
шra.lO

пзъ

год.

ще,

пре

Трпт't пб-гол1ши

дадени, да ги г.1еда

ла още на лоста, 1\огато И3.1'tз.1Ъ

сноро

си плодъ, и IIзнурената,)I.1а
една

проста

"Баба Натерпна"

а Ю1И-~IaЛКОТО било дадено

години

тази добра жена

за д'tцата, праща.тrа ги на учили

сыущавана

отъ

Роза, колто по предпочитала да играе въ

макаръ че

~IНOгO била

Bois

йе Воulоgпе, нато ПЪЛНИ:lа ржц-Вт-В си съ марга
рИТКИ,отъ колкото да I-Ж затварлтъ въ училищ

ната стая. Тл често казвала пб-сетп-В: )JПрезъ
дв'!; годпшното си пребиванне ТЮIЪ, Нlшога не
СЫIЪ

СТОЯ.lа вжтр't, дamе единъ часъ,

когато

времето е било добро."

Наи-посл't бащата се Оifiенилъ пш\ъ, и съ
бралъ си дtцата. Дв'tТ-В l\IO~Iчета били дадени
въ УЧlI.'шще. Г-НЪ. БОНЙIЖРЪ заплащаЛ,ъ, като
дава.1Ъ уроци по

рисувание, три

пжти

~шцатп, въ сжщото учр'Бжденпе. Ако

въ

Роза

сед

не

СЕЫЕЙНО ОГНИЩЕ.
обича да

ходи на училище,

научи на нtщо полезно,
учи

да

шие

при

една

тя трtбва

затова ьv..

да се

дали, да се

1ij 1

ХlIщение,

нсзабtл'!mшала

I\aTO

що се случвало

по нрай

311 ПРllлtжанпе

духъ И

1I1lшувалъ 11 сс сщ),Б.'lЪ

слънчевината.

писецъ,

то

си

ща

още

на

веднъжъ

училище;

за

и за Heьv.. по сжщия

четата си. Роза
би.ма

Наи-послt

си отишло у дома си.

на

за

да праща чедо

това условилъ се да пла
начинъ,

сноро

всичнитt

блtдо и бол

Угрижения живо

опиталъ

накто

BptMe

момичета

въ

II

за мом

станжла лю
училището,

наза.1Ъ:

»НОПIIСТО

си

поЧНsY.ла

Be.lllIia

и

ното дрш!

не

да

Дtвоината
чуствителна

11

'1>.1'1

ла

снабди
на

да

Ноппята

насноро

и наи по
не

Tt

желtзна

лжжица

да

баща сн,

съ

1(11

;~pyгъ

отъ

гато

111(;['[,

МОllшчета

носили хубави
11 ЛЖifШЦИ.

Тя

учила

не

~[

та

УРОЦИТБ, панъ се

отиде

у

много

па

умно

на

чадото

венната

му

наюIOНОСТЬ.

Оставена

на

си, но да види ноя

ВО.'Iята

е естест

си,

тя постоянно

рисувала, нiшога правила гипсови модели
напирала

се

това, наето

тои

II Bct-

ЖПЕоппшелъ.

Нинога не се уморявало. но прtзъ цt:шя день
пtьv..ла весело. Господинъ

разбралъ, че

д'!ща.

БП.la

i1,o6pa

II

II

ОТГОlJара.lа

Роза 6П.1<t

и

06пча.1а

еднанво

ЖПВОПlIСТВО,

намирала въ бащината си раБОТИ.'Iница, нtкога
нога

нара,

седе)шадесеть

прави

за

Ikl>Jia

БонИьv..ръ

дъщеря му IIма

внезапно

ГО.1tыл дарба.

Той почнжлъ да ьv.. учи ВНlшате.1НО, да знае да

рисува точно, и перспентивата й да 6жде пра

НОТЪ;

но

С.1УЧИ.1O

дО ТОЛЮ31I
шила да

II

накто

11

сс

сс

ландшафта,
ецени
да

вас)[е :за

вече на.
гоДпнп,

исторпчното
нарОДНIIЛ
една

ЖII

II
pt-

ноза,

работата, щото

спсцеа.1НОСТЬ iКlШОПlIСaIIIIСТО

тава

)lOitC.1H, та ХОДII.lа пtшь па б.lll:шптt се.Ш.
Често ПЖТII СII ВЗСМ<Lla въ Дiliеба, само еДПIIЪ
удш[ыiъ х.тЬбъ, но въобще II пего забравала
да 'Вде. Мнщо често с.тВдъ работенпс презъ
цt.lIIЯ

день,

та сп с дохожда.la

тя работила, съ наи-голtмо прилtжение

По нраи са~ша ПаРПiIiЪ

въс-

на

на ifiIШОТIIII. Тъti нато Н'Б)IaЛО парп да сн дос

пилна. Тогава тои ьv.. пратилъ въ Лувръ да пре

II

отъ

IIСПllше

xapec'l.'Ia

рена отъ дъжда,

писва нартинитt на старитt ЖПВОПИСЦИ. Туна

сп,

то ~latiюt.

['ША IЮllilьv..ръ

по

планове

;t

1'peТ(~,

назначенпсто

стжпилъ. рtшилъ за н'В
ношю време да.не

HCI,';,
11

ec;te~[[,1"i;

ДОЖllШНП,

ДОllr.t.

Сега Раимондъ Бо
нйьv..ръ

аа

!,О;Щ:1o

Мащеха

поболила, и трtбва.1О да
си

ДlJ'fj

OiI,C-

сс

[\0111'0 lI:чm(jОТII,lа Ро:щ,
Tj)'I;(')Ba,l1t аа lIод;tРЪiI,!Щ

стан жла

меланхолична,

тоП

1'<~p~lall'J..

чаши

Втора

ШШ.la

[\Огато

('С['а сс

ронли II

сребърни

нойто

ПiУ.ть.

та )[У ",ена

една тененияна нупа, ко

Иlllали

цtНII,

ПУЖД'1слъотъ по

~[m[ЧР1'а,

другит'В

че БП.'I1I да
ДО.'Iнп

)lOщь, по-вече отъ ВС'Б

прости

'Вде

БП.1П

про Д а ден И,

па

на

се

носи

И

на

II

тя pa;~OCTHO дава.Ш парII

тя не мог

обувнп,

06-

манаръ,

-

да

на

IiЩПИНИ

ве.lшштt артпсти

деНII

ронля,

удобствата

живота.

11

търпи

СН, н ще се

съ

ра3ЦОВIIтt

не била

басмtна

Ma.'I-

сн МII

сп .1'niliШЩ,

учеНПЧIilпt

не

Естественно

-

станеш!>

Ii<tTO

съ ЖС,ТВ3IIaта

били

илп живописецъ

е танъвъ1

ще

день п та ще стане богата, нато съ-

спазени въ единъалбумъ.

щастлива.

че

слпла за рtшението, ноето СТОрП.la, Iюгато бп:ш

оригинал

внимателно

пре

ы'> обрадва:ш

на рисункитt й,

затова

етъ,

тн,

Но,шото

удобрявали

отбtлtжжтъ
ностьта

преДРllчамъ

'Гл ОТIIшла у до)ш сн,

13Ъ УЧII.шщето

но не J\!огле

нато

TpllIIOiliIIllIia 11,
TII, СIIШЮ, е

(преппса)

артпстна."

че нtlюli

учителнитt си. Учи

ПрlI

въсходспъ, бсаъ погр'Ьпша. Постопнствувай ЮlIiТО

гла да рисува наринатурно
това,

IШ

п усърдпе въ работа. "
ЕДIIНЪ день пtноfi СII старъ АНГ.lIIчаIIlШЪ

на преградието Св. Антонъ, особено защото мо
телнитt

отъ това

Дирснтора

Лувръ };аза.1Ъ. "НlIнога нс СЪ)IЪ Шliliда:IЪ та};во

шивачна.

Дtтето :мразяло шива, бодяло си пръститt,
и при BCtHO набодвание плачело за чистия въз
ничаво

II1[ЩО

пеIsY\.

п

обуща

ТЯ заучвала ЖIШОТIIIIТt

вечерь

ПЪ.1НП

II

IIl\Iа.Ю

IIЮIOН

съ ЮL1Ь.

по другъ наЧlIНЪ.
насаПНПЦII.

Ма-

СЮШЙНО ОГНИЩЕ.
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ч"" {.., U11C}[(", НО
!! :\lогла ,u,"а ПСПl1ШС вж тр ""v въ ДО"
,.3(\
(\'.,(\
Н'lЩ ;~'l ГlI Г,le'~a
нато t:ТР:1Д~>\ТЪ, то тя се i тя OTpel>.1<1
п~)'I;ПУ~i~~nвала C,~M(: да Г.1еда, Iiогато ги КО.1t');ТЪ, ,
ЧеТlIРИ ГОДИШI ПО-I,ъено с.'liщъ О('С~III;це
;щ да ~юже да опише п6-добр-В емъртнатn nго- сеть ~1-Всечно ПРИГОТОВ.1ение тя ис~шса.Ia: .. Ноп
НШI (~IЖIШ.) на картина. При все че трi:;бвn.l0 С1ШЯ панnиръ. ,. Тази кщлина възоуди~~а гол-Вмъ
да се срtща съ м1>сари и насапи, НИКОЙ никога еНТУ31Ш3~IЪ пъ Англия и Америна. Тя ОИ.1а про
не се отнеслъ грубо НЫ1Ъ неи•. Много пжти, дадена на единъ АНГ.lIIчанинъ ;ш четирпдесеть
нато с'tд'Б.lа Hn КУПЧШШ CtHo, съ боитt си, Т'В хилпди :IeBa, п наfi-пос.1t БИ.la преПРОi~адена
се трупа.1П около неьу., за да гледатъ на кар- на едипъ Ню-ИорнеЮ1 ГРniIiданинъ. ~-I.IIIЮН, от!'
ТllIIиТ'Б. CBtTa сноро се научва, далп едно мmш- т'tзи I\ОИТО еж вид'В.1П картипnт.а, ~IOже да ЗilО
че е усърдно въ работата си, и обноската му рави ОН'БЗИ НОР~IaНДСЮ1 коние. Ногато hh Пllше
бшш съобразно съ поведението 11.
.1<1, каЗI:ЩТЪ, че единъ га.lенъ конь СТЖ~И,l: на
Па деветнnдесеть години Роза поискала да П.lатното, и прокара.lЪ
краната си. Гъи са
ОПlIта щастието си, II да види нанво ще на- уничтожилъ :ШЮГО)I'Бсечюш 11 трудъ.
ж""тъ liритицпт1>. 3n това пратилn на ИЗ.l0iIiеТази картина ТО.1Нозп ~IНOг? се харесала~
нието на Изпщнит-В Искуства двt картини: "Но- щото нar)~lИ Наполеонъ 111. дn JI даде Ордешt
зп II овца" II "Двата . заяка. сс Публиката ги на Почетния Легиопъ. МаIШРЪ, че била нанева
удобри.1а 11 печата се отзовалъ блаГОСR.l0ННО. на банкетn въ ТюЙ.lери, въ IШИТО се 1\аШffiТЪ
На с.1tдующата година наРТIlнитt: "Животни само артистит-В, на които АЮ1де~IlIНта на И:m
на паша," "Нрава леiIiИ въ ливадn" Il "Нонь щитt vIcI,ycTBa е папраШI.1а наИ-ГО:liшитi>, по

наръ, че

j.

оо

Д'ьUОlll,ата оопчаЖl
,...

,'.I,'IIBOTHI1T,hь 1I

нсис-

I

за продавь," прив.1ен.l11 още п6-вече ВНИШlJше.

чести, пш,ъ Наполеонъ не се УС:lI'Б.l!I.1Ъ ;~a I! го

Двt годпнп по-късно тя ИЗЛОiIiИ.lil двана;1есеть даде, да не бп общественпото Шliшнс да Отде
нартшш. П6-вече

11

п6-вече

hh

критицитt

ХIЩ-

.'lП.1ll, Il

;юшота, за БОН!I1п,РОВОТО се~IеJjсТ!зо, стаnа.1Ъ п6-:lШ.1КО трън:швъ.
По трпулфа ДОШЪ.1Ъ на lН4а го;щпn, 1\0гато ОIl:Ш на Ю1адесеть п седе:llЪ го;щни. Пре-

!iрitспата 11 I{ЩJТlша: "Напта.1СКПП IЮ.l'Ь"

противно, нато

се награiI{,щва

j-l{ена

.

Ето какъ описва Хенрп Баконъ, НilЧШШ
по НОИТО Роза Бонйы\ръ ПО.1УЧП.la ПочеТН!IН
Нръсть: "Императора б'tше ШШУСНЖ.-IЪ Парl!iКЪ,
3О една къса .тБтпа расходка въ 1865 го;щна,

Rзе.lа, II остави И~шератрицата,

IШТО РегеНТШl. Отъ

Э.ШТНIIII ме;\н.ТЬ, п б!I:Ш нупена отъ Англия.: шшератореката резеденцпя въ Фонтенб,10 до
Хораци!i Верне, предсiщателн на I\оЩIIIСIIlIта: I\жщата Hn Роза БОНЙI-ЖрЪ растошшето
не е
на наl'j>,lj\ИТ'U, Iюср'Б;~Ъ блистателlOТО събрnпие, ]·ол'Б:lIO. Пжтната врата БП.lR отпорена 1I 1Ьше
провъаГ:ШСП.ТL lюроноваНII:Пn
jliШЮПlIска, п й
;Щ:1Ъ ОТ1, страна на държавата, една превъсходна CeBpeCI\a ваза.
Раi"шондъ БонiiliY,РЪ се пижда.1Ъ, I:ШТО под~па-

денъ отъ с.ШIщта на чедото си. Нейната сполу-

ратрицата

ОТИШ.la

с,ош въ работи.1Н1IЩlТn

IШ прппеС.lа почеть п на него, защото веДНRга ~ И;чператрицата бп:ш
6илъ нnзпаченъ за

директоръ на държавното

на

: артпстката, която БП.lа :зан ята съ работата си.
; Роза станжла да посрtщне ГОСТIIНlшта сп, но
• послtдпнта хвър.1luа Р""Ц'БТБ си ОНО.10 врата
, й, и Ь1\ ц'iШУНiY•.la. ВпзитаТil не бп.Ш :11,~lга.
си вече

тръгнпl.Ш, тро

потътъ отъ НО.1ата й сс чувалъ

liaTa отъ б-Вдность и грижи ПрИСТИГНЖ.'lа късно,
1I то11 У:llрt.1Ъ презъ сn,щата година. "Тои има-

като се HaBe.:ra да hh ц'Б.1УПИ, ааНОП'lа.lа
па
блузата й, Ордена на Почетюш Легионъ. " По
посл-В тя била Н<lградена съ Леополдова Поче
тенъ Кръсть отъ Белгийския Ц<lрЬ, ноито каз
ватъ, че за първъ пжть БIЫЪ даденъ на жена.
Сжщо ТЪИ, тя ПО.1УЧlпа декорация отъ ИСП<lНсюш царь.

"назва дъщеря му," и ано не

б'Бше принуденъ да дава уроци за ПОДДЪРiI\ната

ни,
би става.1Ъ
по-поанатъ,
и днесъ
жеше да се брои :lIеiКДУ друпIТ'В ве.1ШШ
ВОПl1СЦИ. "

можи-

че

1\0-

гато артистната

ше ве.1ИКИ идеи,

ПЮI'tРИЛll,

нада.1ечь,

УЧII.lище за д'ввоfiки по рисувание. Но отпочив-

И~lПератрицата,

B:lI-ВСТО него, Роза назначили за директоръ,
а Ю.1иста, сестра 11, станж;rа учителка въ
УЧИ.lището. Сжщата тази ГОДIIН<l тя извадила

въ ПРИГОТОП:IСШ1ЯТi1 си да живопише "НонСКlШ панаирь" и други подобни нартини, тя е
била принудена да се ср'tща съ ~lжже, и HllMt-

~ О~ачеС1шта сцена въ Ниверне," сега въ Люкce:llOypгcKaTa Га.l.1ерин, ноято 1Ж lIШСЛlжтъ, за

рила е за добр'Е, да се облача въ мжжсни дре
хи. Еди нъ С:lltшенъ С'1Учаи раснаЗВRТЪ относи

второ по важность, с.ltдъ

телно ~IЖЖСКОТО й об.ltкло. Единъ день, когато

"Нонския

панаирь."

ПОРЖЧIiI1 сега отъ nс1Н\жд'В иде.1II, и дО ТОЛКО-

се ВЪрНЖЛ<t отъ

аи, щото еДВЮIЪ lIЮГ.ln да IIзработп ПОЛОВlIната

прпятелюrтt

отъ тtхъ. Единъ богатъ

спрt.la да си ПРО~I-ВНП

ЛОiIШ.lЪ

ХИ.1яда

.1ena

зn

Хо.1."шндецъ
една

11 пред-

нартина,

която

й

за.1а да иде при

село,
била

каза.'lИ
З~lt

Й, че една отъ

болна.

Роза не

се

06.'1tl\.10TO, но прибър
БО.1пата. HtKO.1KO lIlИНУТИ слtдъ

СЮIEЙНО ОГНИЩЕ.
пристиганието И, и доктора за когото били пратеди, пристигнжлъ.
Нато вл'Бзлъ, ВИД'Блъ, че
единъ

l\!ладъ

господинъ

болната, съ ржката

сtди при

Hi3

Ц'Б II нршш, СIIНИ
геитно лице.

леглото на

Тя е

си покрай врата :йо Тои си

0'l1I,

неуморима

СУТрlIна на шесть,

II

но 6.'IаГОРО;~I10
ра60тшща,

инте:J(~

II

нато

става

РПUОТII преэъ ц't.1ШI день.

ПОIlIИСЛИЛЪ че е сгоденика на болната, и се от-

ТОЛКО31I е занята,

т'l>глилъ набързо. "Тичай да го стигнешь! Тои
мисли, че си сгоденика ми и сп отива, нато ме
оставя да умрж!" се извикала болната д'lJвойна. Роза се припнжла на долу по стълбата, II

за раЗК1ечение. Едпъжъ iI праТП.1И БИ.1еПl отъ
театъра. Тя работи.1а, ДОГХЕТО ПрПСТПГНЖ.1Ъ фа
етона. "Готова СЪ1\lЪ," IШЗП.1(1 Розп, II ОТIIШ.1а съ
Iштпдневната си РОК.т. Едпнъ добр'в об.тЕченъ

наскоро

господпнъ,

се върнжла

Тя

има

ло и въ дългит'Б

неитt за
Височини.

съ снромния

нужда отъ

лt.lШРЬ.

мжжското си об.'.l'Бк-

си пжтешествия,

въ със'Бдната

голt~1O прпзрtНlIе,

презъ Ппре-

щото

М'Бри управителя

II

еДБЮIЪ

ЛОiIШ,

Шlа llpe~le

.11I

Ы\

Г.1еда.1Ъ

съ

H<1H-ПОС.1t ПЗ.тЕЗ.1Ъ да на

на театъра.

въ Испания, или въ Шотланскпт'Б
Въ т'Бзи случаи тя е вс'Бкога при-

"l{оя е тази жена въ .'IOiЮlта до зlOятп? на
залъ той разядосано. "Тя е об.1t'lепа съ една

дружена отъ най-близната си приятелка, Госпо жица .:мика, която сама е отлична артистка,

вехта баt~l'Бна роюm, нацапана съ бои. Ыериз
мата е УЖ<1сна. ИСПЖД'Бте ЬУ\! Ако не 1т нспж

чиято

дите, НlIкога вече

майна

предадеНII

е

вдовица

и

кжщува

за

дв'Бт'Б

прияте.1КИ.

търа

Въ Шотландпя тя исписала:
ВисочиниТ'Е."

Въ

Англия

й

сж

"Сутрина въ
отнеслп

не

ще да

стmПh11.

вп.

УправптеЛJI отишелъ въ .10жата, п

като

въ теа-

върнт.1Ъ

l\а3<1.1Ъ

l\aTO

се

~IY, че тя е ве.11шата артпстна.

на ннягиня. Сжръ Едвинъ Ландсиръ, за 1\01'0то мнозина приказвали, че ще се оыжжи Роза, ка-

"Роза Бонnы;ръ лп! Ной бп си ПОЫПС.1П.1Ъ?
Ыольъ. ви, пзвпн'Бте ме предъ неы;. Не С)I'Бьъ.

з::tлъ,

вече да се върнж въ прпсжтствието

JШТО

ВИД'Блъ

~le надминува.

Не

"Конския

е

панапръ."

"Тя

Й."

лесно да се търпи, една

Обпнновенно, тя се ра схожда вечерно вре-

стои на чело въ званието

~1'Б1'И за чеТl\аТQ си, въ вечернит'Б тихи часове.

си, и е позната артистка. Нартинптt й iI ДОнасятъ ОГРШlНи срши И се ьъ. обогаТИ.lII. Нартината й "Изг.lедъ въ Пиренеит'Б" била про-

ТЯ е l\аза.1а на едно своя прияте.ll\а слtдно1'О:
десетата си година до сега СЪ:lIЪ псе учи
.1а. Изучвала сыIIъ природата, и до 1\0.11\01'0

жена да те наД~IИне."

Роза Бониы;ръ

~le, ГД'БТО често раюшшлява

върху новп пред-

01'1,

дa)~eHa за петдесеть хилпди лепа, а IItl\ОП дру-

СЪ~IЪ :lIOГ.1a, ТРУДИ.1а CbllЪ се да изра3liY\ идеитt

ГИ, даже, два ПЖТIl пО-скжпо.
Тя раздава гол'Б:lШ часть отъ прил"'ОдиТ'l;
си. Една артистка, на която не исна.1П да й по1I1ОГНЖТЪ и'Бнолко богати артисти, се OTIIcc.la
до Роза БонйЬУ\РЪ, която пзвеДНЪil\Ъ снела 01'1,
стtиата си една малка, но цtнна нартпна, и

И чувствата, съ I'ОИТО :lle е наДiY,ха:ш.
ИСI\Уството е ТIIfНШ/I!IЪ. То П:ШСI\lJa СЪJl/щето, ~!О:зъГI\Н,
душаТf1, Tj;.l()1'O, J('j;,'IШI ЧС.1()В'!Н,Ъ. Н'Ь~ш СПО:lУIШ,
аlЮ ('ДП() отъ Т'/;:Ш .'llIIlсола .•\:1'1. се в'lшчахъ
за ПСI\УСТВОТ(). То мн е ~liY,il\a, св'Ьта, lIдс:т,
пъ;цуха, ноНто ДИШЮIЪ. Нищо д!J)'I"О Не ;ШaI"\,

Ц'Б-

I\ЫIЪ нищо друго не ЧУIJСТВУВЮIЪ, за НIIЩО дру

на. Единъ IIIладъ скулпторъ, HoiiTO :lIНОГО харесвалъ картинит'Б й, праТП.1Ъ 1'1 сто лева, и
bl'i. IIIОЛИЛЪ да му прати н'Бкоьъ. ~Ш.1ка рисушш,
нато назалъ, че Т'БЗIl му били ВСИЧЮlТt пари.
Тя Ilзведнъжъ :му праТIlла едпнъ ескпсъ, 1\0111'0
струвалъ най lII<1ЛКО хиляда лева. 3а неJIНИ роднини, накто и слуги oC1'apt.1Il на службата й,

го не ~IIIC.1ht,. Душата ~Ш въ него нюшра паfi
ГО.тБ~IOТО сп заДОIJО.1СТlJне. Нt~IЮIЪ HaK10HOGTb
I\Ъ~IЪ обществото IIllTO интере съ въ Г.1уПОС
I 1'И1't ~IY·
ВСИ'lI'О, l\oeTO же.1aIm, е да ме поз
. шшатъ отъ рпб()тата МИ. AIiO СВ'Бта чувствува
и ги разбира, СПО.1УЧIl.'Ja СЫIЪ. Ако б'Бше се
ПОПДПГНiY\.lЪ въпроса върху :llOята способность,

bl'i.

е

дала,

продадена

БII~lа

на

добра

тя BctHoгa промишлява изоБИ.1НО.

. да .1И ~lOгж\ да ИСПIIШЖ "l{ОНСНIlЯ панаиръ,"

Об.1'Бклото й е много просто. Любшшт'Б I'I ! за КОЯТО картина АНГ.1IШ ли П.1ати че1'ирпдесеть
нраски, сж черно, нафяно псиво. РОК1Ята iI бива ' ХИ.1ЯДП .1евп, рtшеНllето Щ'Бше да е противъ
ПрОСТ:1 фуста съ жакетка отгор'Б. Ногато при- ~leHe. Но а:зъ чуствупахъ въ себе си способ
еlllе понана за въ обществото, н'Бщо което ~IНO- i постьта да ЪУ\ ПСПИШm: развивахъ .1т, и най
го рtдко се случва, тя сп туря само една Д<1Н- по~.тt израбоТllХЪ l,ар1'пната, I\ОЛТО удобряватъ

i

телена яна, но това е ВСЧIiОТО iI украшение.
Ронлята й за работа бива обикновенно една

hafi-го.1t~IJIтt !'РIIТIIЦII. Не ~ЮГЖ да тършж же
нп, НОIIТО просhY\ТЪ J/ОЗ60.1СNuе да JtUC.lbl;1Il".
дълга сиво-ленена, или сиво-фланелена б.1)'за,
Ногато Пруссин поб1щи Франция, запов'БДЬ
ноято достига до краката й. Тя се е научила, че

т'Бсната рокля Пр'БЧИ на умственната II Tt.lecHa-

се ИЗД<1.1а, да се спазы;тъ КiY\щата и карТИНIIт1>

на Роза БопiiЬУ,ръ. Даже, с.1)ТИТ'Б й МОГ.1е СВО
та работа. Роза е ниска на расть, съ IIШЛЮI рж- : свободно да XOДЫiTЪ. Се.1ЯНИТ't НПОIiО.l0 обожа20

СЕJIЕИlIO ОГНИЩЕ.
На двадесеть

ваме, че

и първата му година нам'вр-

Гарибалди

е подкапитанъ
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да направи отечестuото

въ малкия

дИ БП:1Ъ

си рспуб.lIIка. ГаРllбал

:корабъ "Нортезе," които заминувалъ за Черноморе. По пжтя били обирани три пя.ти ОТЪ

I3СЛЧССIШ. Първо
нача.1НIIЛ IIланъ БIlЛЪ да прсв:зе.\Ii1ТЪ СС.l0ТО Св.
Ю.lI1ЯНЪ, П да 1IOЧН,У,ТЪ въстанисто отъ Т<НIЪ,

морски разбойници.

НО, I\а/,ТО оБШШОI3енно, ШltL10 нздаДНIIКЪ

блtl\ЛИ

заГОI30рнпцитt;

Послtдния пжть нмъ съи дрехитt отъ гърба. Нато СЛ1ЩСТВНС

отъ това, младия
Цариградъ,

началникъ

и билъ

гледанъ

се
отъ

разбол'В.1Ъ
нtIЮИ

въ

Това

ннсни
изгнанници. Бtденъ, накто сж почти
всички, ноито сж родени да бжджтъ воДпте.1П,
тои трtбвало да работи, за да плати разноснит'В, станжли презъ време на бо.1tдувюшето
му. Чрезъ добрината на лtкаря,

го Г.1е-

ROllTo

да учитежтвува.

Билъ вече на двадесеть и седе)IЬ години. НогаТО билъ ма.llЮ )lШlче, б~аща .\lУ го БКIЪ заве.1Ъ
въ РИМЪ, отъ тогава тои все се МО.1Н.1Ъ за раз-

ПОl\жсана Ита.ШЯ. Тои разбра.1Ъ Rакъвъ трtбва
да е билъ вtЧНIIЯ градъ въ древната си С.1ава;
предстаВП.1Ъ си, че lIIоже да

та и слав~ата на

CT<lHe

пакъ ГОРЗ 0СТЬ -

гато царието

бll.10

сж се кара:ш за

СИ.1а и първеп-

.\IСSI\ДУ
Гарпба.1ДП,

бп.1Н П

не

предвпдешш

с.lгша

за

.\1.Ш

RO! че ТОЛЮ:ЗН СIЮ}Ю научилъ, наквп сж с.1tдствп
: ята отъ работенпс :-за свобо,:щта на ИТ<l.lIШ.

Той ПрПСТПГНЖ.1Ъ въ Рпо-Н\аниеро) бtденъ

: и бtжанецъ; но Т<НIЪ нюгБри.1Ъ н1шо.1ЦIIНа пзг
i HaHil
съотечественнпцп, IЮПТО )IУ СПШЮГНЖ.1И
: да си нупп единъ ТЪРГОВСI\П l\ора6ъ, п топ се
, захваН,У,.1Ъ на работа. Но У.\1a )Iy непреСТ<lННО
., бl1.1Ъ зашпъ съ свободата. Рио-ГренадсI-tата ре
• пуб:1ИI\<l, точно въ това вре~1C, се БИ.1<l отдt.1II
! .1<1 отъ Брази.1ШI. Ето, с.1УЧ<111 да се бори за

съедпнения народъ, ~ъ o,y,~д~- 'свобода.

щето. Тои сп СПШШИ.1Ъ, че Ита.llIЛ е ОП.1а оонното ПО;lе на фрЮЩИЛ, Испания, и Австрпя, RO-

п:шснадани

ДIШ .\ЮРСЮI IШПlIташIНЪ.
Об.l1;ченъ пъ СС.1СIШ
дрехи, тои Iшб'lJГНЖ.1Ъ пре:-зъ П.1а1I1ШСfштt про
хо;:щ В'J. Ница, ШIЗ,ЫЪ с60ГШIЪ на .\Ш.1ата сп
жtfiна, и ТРЪГНЖ.1Ъ за въ Юl!ша-А.\lсрш,а. Гор

Ногато се вече отп.1аТll.1Ъ,!

върнжлъ се на морето и станж.1Ъ I\апптанпнъ.

да епШli1га

заедно съ другарПТ1; сп би.ТЪ ос,у,денъ на С.\IЪРТЬ.

ита:ш-

далъ когато би.тъ болtнъ, ТОЙ Н<НltРIl.1Ъ .\гБсто

готоI3ъ

Едно

bla.lI-tо бронено

норабче си

на

.\1'Врп.1Ъ, RoeTo наРСn'1Ъ "Ыаццпнп," п съ два
де сеть души свои ДРУГ<lРИ, той ТРЪГНЖ.1Ъ ;щ
се бие съ шшерШIТа. С.1tдъ нато ХВ<1НЖ.llI сдинъ

ство. Топ ВlIдtлъ завоевате.1Я на Епропа СЮIЪ

нора бъ натоварепъ съ .\Iедь, с.1tдуIOЩПЛ корабъ

побtденъ въ ужасния РУССIШ пох~дъ; тогава не

!10ЙТО срtЩIlЖ.1П ГlI шшаДНЖ.1Ъ,

е lI!ожалъ да забрави Впенсюш Нопгрссъ, и на

раНII.1Ъ ГаРIl

б<l:I;(11 въ врата, и гп ХПiШ,У,.Ш ПСИЧIШГВ р06пс.
чина, по копто раСПОl\жсалъ еДШIЪ парод'L по. " . . ("0
• ,
•
"
о
о
.
.
t
ДЪР"'''В11
\UСТn1IП
I"З"
1" ЛО'Ibl.t.lIt()
II Н, J.ClIO,
ЫlГO СС ОШ1
rп.I.l 1, д.t П.~меiКДУ др) ГlIT
'I\Н...<1.
l' н
"\.-...
.>
~
,о
~
~
~
барди я и Венеция; ПаР)1a п ЛУЮШ 6П:1II Дili,СIII! (У!;]'ПС, топ ОП.1'f. оесче:IOВ'!;ЧПО оитъ C'J, е;щнъ
на Мария Лупза, втората жсна па" НаПО:lсопа; I~IIH:I:a:I~.,. Т~)~'iII:а> C:I,. . ~!ЪР;НII.II~ .J:,у,ц?;, ~ TYPIl:I~~
дв'Втt Сицилии на ФеРДIIнапдаП,) JЮ11ТО гп ул рав- 1о д.t. bl]CI~;bl ,.LI,a I.tса. :;\1,bl,1I J 1, .\1) uП.1II НС
., t
гдtто ГРCJ""Д[lIIII
З't'Iа10- oIIIIcye~!II. I't,lOTO .\IY 1'01)'1;.10 отъ тресна, а вжллва.1Ъ съ жел зна тояга,
ШI\'· < ••••
важни причини 6пли бити до Сll!ЪрТЬ на пуб.1IlЧ- ~;eT,O щ~е11'1;:Ш<l.1O~ .\1'I;caTa I~a ~,y,~~'t:1; .\IУ. ~i~ нс
•

нит

t

м

t

~юрето,
нанп съ

ста.

"НII
Н ечисти З а НД «
,

IIСI'ОП"НII подъ
"L'

ОIl.Ы СеП01Ы А.lе.Ю!lЪ, СДI,а оестр.IШ.1IIВ<l l!,elНl

б одно отеч е ст во. Н «"род"
'«
"·а.:. . ъ

впдt.ш. че топ не се ОТIщзва нп отъ едипъ отъ
.
"
своитt П.1анове. З<l осиновената си реПVО.1IПШ,
...
•
• "
пvснж.1П го. ос;зъ да го СЖДЬУ..ТЪ. НО топ вед-

,,~

11 ВЪЗД~'хъ
б11111 Н"ТЪП
да го I1ЗО<lШI, ТОП щt,1Ъ да plpC, още ТОГ<lпа.
тлина
J','
н
С
"
0"111"
.1tдъ ДВV)ltсеченъ затворъ п пстлзаванпе, I,aTO
патрпоти, чиято, е ДIIнственна
• , BIIH «
• н
•
~
'"
оезъ

желанието

t
св

ШIЪ

възстанжлъ

въ

за

Н

сво

еаполъ

11

СаРДIIНIIЯ 11 IIс п
t

•. 1

нонституцил, но Австрия СI\ОрО ПО)ЮГНЖ.1а, за да'
се

въстанови

деспотпюш.

Ц арпет ".ь

11'.<Iа.111 БО',L'е
н\

-

ственни права; народа нt~ш.1Ъ. Н1ШОЙ не исна
саlllОВОЛНО да си нама.'IИ силата. Народната свода се обеспечава най-добрt, KOr<lTO СИ.1ата нс

е въ ржцtт'В на едного. Упраюенпсто на ~!Позинството е свобода; а на нtnо.1цшшта е деспотизмъ.

Гарпба.1ДИ)
т'Взи н'Вща.

види се, заппсва,lЪ на

Нръвьта му възвпра.lа,

далъ робството на народа си.
Точно

ШIадъ

•

въ

генуезски

дружество

това

наречено:

":?Il'Iада

основа.1Ъ
Ита.lIIЛ,"

нилъ надtжда, въ онзп отчаЯТС.lенъ

при дрvгарпт'В сп.
•

с.1tдъ Н'ВНО.1IЮ СПo.JУЧ.lIIВП сражсния, нораба Щ' претърпt.1Ъ ноработрошенис, почти
ВСПЧЮIтt .\IY другщш се издаВП.1П, по той. БИ:IЪ

чудновато изба~е~~ъ. Ссга вече сърдцето .\IY бп
.10 ос<н!Отепо. 1011 ппше въ днеШПIка си: "Чув
СТВУВ<lХЪ нужда отъ обпчь, и СП.lIЮ

же.1aIЖХЪ

Y.\la сп да се нюгврп н'Вной, който да .\Ie обича, защо

като

BpC}le, Маццпни,

а'{ВОl\атинъ,

.

нага, пакъ се присъеДIПШ.1Ъ

Г.1е-

еДIIНЪ

едно
и хр а-

перподъ,

то

състоянието

търпшlО."

на У"Ш

НаЙ-пос.lt

бестраш.11IВИЯ,

.\Ш, .\Ш се ВIIД'ВШС НС

трtбва да ПШ!НIШЪ, че

)1.1аДЪ капитанпнъ е БИ.1Ъ че.10

вtRЪ п ШШ.1Ъ е нужда отъ 0611ЧЬ.

,,~?й вс'В

кога

IШП-СЪВЪр

Г.1сда.1Ъ

шеннито

на

жената,

сжщество;" но

като на

НИI\ОГ<l не

сп пО.\шс-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

15(j

лювалъ дан,е, че е възможно да се ожени тъй,
като ЖИIюпt му билъ неостановенъ.

Оноло това

време

Слtдъ

шестгодишна,

служба,

BtpHa

въ

Южно-Американската република, Гарибалди се

той се срtщнжлъ съ

р1>шилъ да се установи съ семейството си, ВЪ

една черно-носа, черноока, висона, и

предста-

.монтевиедо, гд1>то почнжлъ да се занимава съ

вителна мома,

неустра-

учите.1ствувание. Но насноро

панъ

шима, ноЛ!юто билъ и той. Анита принадлежа-

ченъ въ

"Италипнсни Ле

ла

на БОГ:1ТО

толкози дързостна и

билъ увле

билъ разя-

гионъ," състоящъ отъ четиристотинъ мжже, се

ренъ противъ младата двойна, манаръ че, сл1>дъ

прочулъ въ Европа, нанто и въ Америка, за хра

години, ногато Гарибалди се

бростьта и сполуната си, при най затруднител

ИlIIЪ

писалъ

семейство. Баща й

войната, и неговия

прославилъ, той

едно опростително писмо.

1'1>

се

обожавали единъ дууги; п сърдцето на солдатина не било, вече, осамотено. Тя била при страната му въ BCtHO сражение, нато

ВЪРТ'Бла са-

нит1> обстоятелства.

Признателния

народъ

на

правилъ Гарибалди "генераль," и да.1Ь на рас
положението на легиона му пространна часть
земя.

Но войводата

назалъ:

"Монтевиедснитll

бята ШtДъ главата си, за насърдчение на другарит1>. Ногато н1>кой солдатинъ пада.1Ъ lIIЪр-

ИТ<lЛИЯНЦИ се бихж отъ любовь за свобода,
а не за печалба, или повишение," и подаръна

и сама стр1>ляла. Ногато ЬYt предумвалъ

семейството му,

тавъ

при краката Й, тя вземала оржжието му

1I1iYtжа

не

билъ приетъ.

Сжщевреlllенно

били дО ТОЛНО3И

Гарибалди

и

б1>дни, щото

й да сл1>зе долу, защото непрестанно билъ за-

си л1>гали съ захожданието на слънцето,

гриженъ за HeЬYt, тя отговорила: "И да сл1>за
долу, само ще lIДЖ да IlснараlllЪ он1>зи страхливци отъ скривалището IШЪ, и тогава пакъ

причина, че н1>мали пари да си :купы;тъ СВ'В
щи. Едничната си риза далъ на единъ свой
другарь. Ногато се научилъ Воеюшя Министръ

ще доIiдж ТУJШ." Въ едно отъ сраженията, тя

за гол1>lIJата му н1>мотия,

по

пратилъ му петсто

била заобиколена отъ двадесеть и по-вече ду- тинъ лева. Той въсприелъ, сюю ПО.1Овината за

ши непршпели,

но тя боднжла коня си и l\IИНjYiла посрtдъ т1>хъ. Отъ първо Т'Б останжли,

жена си и д1>цата си, а lIЮЛИЛЪ, другата поло
вина да се даде на една б1>дна вдовица.

убили J\OHH Й, а HCJiYt взс.ТШ робинп. Отъ неПРИЛТСЛИТ'Б си тя испросила позволение, да тър-

тиридесеть и една година, въ цв1>тътъ на жи

см::шни, СТОрИЛО IШЪ се, че тя била н1>що невещестпснно; тогава почнжли да СТР'БЛЬYtтъ п

си 1\J,У\)JЩ си l\Iежду Уl\lР'БЛllтt, и нато

1'0

не на-

1I1'!;pIJJTa, Р'БШIJла се де изб'Бгпе. СiY\щата нощь,
Jюгато дРУГПТ'Б сп'hЛII, въ:~с1>дпжла единъ конь,
СПУСНiYtла се пре:зъ горит'Ь IJ четири дни пренара.ш бе:зъ храна. ПОСХБ;щята пощь - нмало
СlТлна буря - би.ш пресл'вдвапа отъ неприпTe~lII, но тя вкарала коня си въ една дълБОJШ
ptKa, ОКО.10 петстотинъ меТр:1 широна, и като
се улопшш за OlШIшшта му, остаЮl.1а животното да IЖ принесе Н:1 другия БР'hгъ. Сл1>дъ oce~lb
дневно СКllТание, Юli1-Посл1; Hal\Jtpll.1a ~IiYtifШ си.

Четиринадесеть години се ИЗl\lИНЖЛИ ОТЪ
изб1>гванието му отъ Италия. Бплъ вече на че

вота си и върха на силата

си.

Италия била

узр1>ла за революция. Нарлъ Албертъ, Сардин

СЮlН нраль, билъ готовъ да даде нонституци

онна свобода на народа си, и да се бори про
тпвъ Австрийското иго. Гарибалди в1>рвалъ, че

часа билъ дошелъ, и назалъ сБОГО~IЪ на :Мон
тевиедци, ноито не иска.lII Д:1 се разд1>шffi.ТЪ
отъ него. Той в:зе:IЪ съ себе си петдесеть и

шесть души отъ Италиннсюш Легионъ и ОТП~1У

валъ за Ница. Любезната lIJУ Анита ошила ед
но Сардинсно знаlllе, изр1>зано отъ една червена
риза и едно вехто парче :зеленъ П.1атъ. На при

Нtщо година и ПО.lOВНН::t r-.тБдъ тази С.1УЧfШ, I стиганието си т1> били )(06р1> приети. Гариб,UI

сс родшо първото ШIЪ д1>те, Менотти, нарече- • девата lIIalIKa прибраЛ:1 Анита и трит1> й д1>ца:
но па ШIето на ве.ШШШ Ита.1ИЯНСКИ Л1J6еР~t.1Ъ. МеНОТТII, Мерезита и РIШЧИОТТ1J. Генераль Га
Гариб:Ц;lI се бшж.1Ъ за една б1>дна република, : риба.щи се нредставилъ веднага на Нарлъ A.:Iи саш, 0Н.1Ъ лишепъ отъ ВСIlЧЮIТ'В ПОТР'Ббно-: берта 11 ~IY предложилъ услугит1> си. 06л1>нло
сти :за ;юшота. Е;щнъ день ОТIПuе.1Ъ на да.1ечь : то му въ този случай било: червена шапна,
пре:зъ олатата, за да I{УШJ дрехи за жена си : вишнлва б.1УЗ<1 и б1>ло палто съ впшнява под-

н д'!пето си. Въ ОТСiY,тстппето lIJУ, другаритt. П.1ата, съ увиснжла сабя и забоденъ Ножъ па
l\IY би.1:I папаДПiYiТ:I отъ ИШIерин.11IСТ!lТ'Ь, и Ани- полса. Нраля, види се, като си СПО~lНилъ, че
та тр'Воml.ЛО да пзо'hгне па нонь, нъ едва страш- храБР1JЛ солдаТ1JНЪ билъ веднъжъ републина

па буря, съ дванадесетодневното си д1>те. Три I нецъ по чупство, сторилъ го.11>ма гр1>шна, гд1>
l\I1;С~Ц:1 по-пос.:t, дtтето~,щ'в.lO да YlIII)'~ нога-· то oTpe~:1Ъ да приеме Пшющьта :lI1у. Нищо

то 011.111 прп~~удеIIII да овгатъ пре:зъ о.lата. и не го ооезсърдчавало, тои прибързалъ да иде

рtШJ, ако маика му не го носил,: въ една ц1>- въ l\Iи.laНЪ, НО бшl.O нъсно, защото слабин:

ди.1JШ вързана 3:1 врата 11, 11 тъи го сгрtuаЛ<1

съ джхътъ сп.

нра.1Ь го билъ вече отстжПIJЛЪ на Австрии.
Нар.1Ъ Ал6ертъ насноро се oTpeICIL отъ пре-
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ни пера. Когато трена разнаснлъ солдатит'В отъ
единъ градъ на другъ,

народа се трупалъ

по

краи станциитt и вшшлъ урра до пресипвание.

Т жпапи

били, и зурли

свир1ши,

а жени ТЪ

се

Ш. Когато този монархъ паДНЖ.1Ъ при Седанъ
и фреНСRИТЪ воиски се били отт1>глилп отъ Вtч
нин градъ, Виюоръ Емануиль влtза.1Ъ въ не

го, безъ никаRва борба. Римъ билъ освободенъ.
На

претискали, кон пб-нооредъ да цълуни ржката,

Il похване намъталото

1874 година, храбрпп Спартанецъ бп.ТЪ
Tofi БИ.1Ъ вече

на И1'алиянсшш Левъ.
На вс1шждъ тои би.1Ъ Шlи-храбрин )IeЖДУ храб

избранъ за членъ въ Парламента.

ритЬ. Еднъжъ когато билъ заобиколенъ отъ
драгуни, които му викали да се предад~, таи
I1зваДllJIЪ саблнта сп, II каза.1Ъ: "Азъ СЫIЪ
Гарибалдп; впи трtбва да ми се предадете."

то влtзалъ въ РШIЪ,

Но пакъ, между всичката

тазп почеть,

во

шесдесеть и седемь ГОДИIIшенъ старецъ. Кога
народъ,

които

распръгне колата, за да
Ахъ!

са:lЮ Анита

Топ влtз.1Ъ

денъ, щото

червената си риза

то чаl\алъ да изсжхне,

до

куската си отъ Х.ltбъ

II

ltaTO

риза, RОЯ

таи tдя.1Ъ

овощия. Не

за

е чудно

пжтп се

blt ТЪГ.lbltТЪ на ржц1>.

да би.ш

jlшва, да види

въ Сената

об.1ЪГНЖТЪ

на сина си, Менотти, и когато

положи нлtтва
щото

ТОЛI\ОЗП

ли борбитt му, и

куршрштt

зданпето, догдъто си сеДНЖ.1Ъ на

е пзважда:IЪ, когато ШIaЛЪ свободно
.IOШ

:llOрЯКЪ

стаНЖ.1Ъ

ВСIIЧКП, I-tоито

герон,

лоБIihТЪ

BofiHaTa, тои си
Диюаторството, II преда.1Ъ
господари
си

си,

разда.1Ъ

II

СО.1Щ1.ТИ,

се

Bpt:lIe!

l\OГOTO

свободата.

СВЪрШИ.1а

риза, а ги

Мал

обичатъ

Когато

да.1Ъ оставката

се
отъ

двът'!;

СПЦИ;1ПП на

медали на

преданнптв

върнж.1Ъ

у

дома

си,

на

ост

ровъ Напрера. Въ джеба си едва.1П ШШ.1Ъ пет
шщссеть

.1СВ<1,

а

П.ЫТП ДЪ:JГОIJСТ'Ь

зае.1Ъ

си.

петстотинъ,

KO.1I\0

за

да

ис

реДI\И сж btl-tОветt,

I-tОllТО раilщатъ ПО;:J.обни хора, като Гарибалди!

Но РШIЪ, още не 6П.1Ъ СТО.шца на Италия.
Геран НС:l1ОiItС.1Ъ да почива, до нато града се
упраВ.lflва.1Ъ

отъ Папата.

отъ

нра.1Н

ЧafШНl!е

ТрЪГНЖ:IЪ

НаЙ-пос.lt, И331жченъ

да почне

СЮIЪ

съ три хиляди :lIЖmе

д'Б.10ТО,

за РШIЪ.

топ

Вш;

торъ Ешшнуп.1Ь, отъ страхъ де не докачи Фран
ЦlШ, ако Папата бжде напакостенъ, пратнлъ
царскптъ воfiСI\П ПроТИвъ Гарибя..lДИ. Пос.1tд
ния БП.1Ъ З.1'В нараненъ, взетъ робъ и хвър.1енъ

въ тышица. Народа, разндосанъ противъ пра
впте.1СТВОТО,

събра.1Ъ се

подаръци и цЪ.1ува.1И

0l-t0.l0

ПО.1птt

него, НОСП:IП му
на

дрехата

му.

ДаiI,е, пробн.1И душш на тышпчната врата, за
да

:lЮГЖТЪ

да

гледатъ

ИДО.1а

си,

нато

лежелъ

бо.l'Бнъ на леглото.

С.l'Ьдъ освобождението си, завърнжлъ се
на Напрера. Презъ 1864 година, Tofi посtтплъ
Англия, гдъто цълата държава го пачела.

ИталlЯ паRЪ го ПОВlшала, да й ПО:llОгне, въ
съюза й съ Прусспя, противъ АвСТРПП на 1866
година, гдъто отъ ново се борп.1Ъ благородно.

На с.l'Вдующата година тои се опиталъ да пре
взе:llе РШIЪ; но БИ.1Ъ повторно хванжтъ и хвър
ленъ

въ ТЪ:lшица, отъ страхъ

отъ

Наполеона

IIзне:lЮЩ'Ь.ть,

имало нужда да го поддържатъ ДВЮНl отъ

приятелитъ

червена

на ржката

сивата си НЮIЪТI\а за да

11

билъ дО

вторпи Ыессин, и Французитt, че тои оттърсвалъ
сп

по

се испраВП.1Ъ съ

тогава, ако Снцп.1ИПЦП сж вървали, че таи билъ
въ широката

ПЪ.1Нll съ
опита.1Ъ да

честьта, която му праВII.lа прпзнате.1НIIП народъ.

енна СПО.1УЮi и първенство, защото билъ И3
бранъ за Диктаторъ, тои БИ.1Ъ дО ТОЛI\оЗП бt
СЮIЪ си перн.1Ъ червената

У.1ицитЪ БИ.1П

нtколко

Още

)IY.

Мжже пл ака.lII , като си СПO.'lш'Б
френетпчеСI\lI

седе:llЬ ГОДIШИ

жпвt.1Ъ

рецъ въ Капрера, но украсенъ

урра

ЦЪП'Б:Ш

:lltCTOTO.
ве.1IПШН

ета

отъ подаръцит1;,

които му се пращали отъ всы\д'в.. Италш
дала годишна пенсия

50,000

лева.

0I\0.10

:lIY

него

БИ.1И Фрацеска, за която се ожеНИ.1Ъ на ста
години, и двътъ :му Д1ща МаН.1ИО и

ри

Кле:шя. Времето

прекаралъ въ

списвание нъ

НОЛКО книги, обработвание зе:lшта, и въ раеl-tаз
в~шие, на посътители, еъбитинта на

жпвота си

и този на Анита.

На 1) Юнни,

1882

год. презъ цt.-1ПЯ день,

той лежа.1Ъ до прозореца и гледа.1Ъ :lюрето. На
за.1tзвание на слънцето, една птичка I-tацнжла
на прага,

като чуруликала. Ве.1ПЮШ че.l0вtнъ

еДВЮIЪ И3:l1Ър:lЮрИЛЪ: ),Ко.11\О весе.1а е!" и С:lIЪР
тьта СК.10пила

тоЙ

очитt му. Въ

отб'В.1tжилъ,

завъшанието СИ,

че же.lае т'Б.l0ТО )lИ да

се

изгори, но по :lюлбата на правите.1СТВОТО и мно
зина отъ приятеЛIIТЪ

:lJY,

то БИ.10 погръбено въ

Капрера. отъ ГД'Бто ще се пренесе

JItI\oгa въ

РЮIЪ, сега столицата на съединена Ита.1JИЯ. Не
е сюra Италия въ

почетьта си къмъ

Освободите.1Ь, ногото тя нарпча:
рIIзненин

11

наfi-.1юбезнин

ве.1ИНШI

"наЙ-безуко

между чеJювtцитЪ."

Гдъто Iша сърдца, ноито любbltтъ

свободата,

тамъ въчно ще се въспомtнава и почита
то на Гарибалди.

Шlе

СЕЫЕЙНО ОГНИЩЕ.

t;jg

е присжща не сюю на д'Iпсто, но

Ршшптпе на лъжата у д1щата ][ опасно
С'Iъта отъ Heьv. :за въ:зраСТНIIТ'Ь. *)

млади сжщества.
ние,

спорсдъ

попвпва

Отъ Д-ро. В. JIJ>,убовuцо.

ва

Превелъ: Т. ГаН'lевъ.

псна

:: овечето
o;,'lo:;.

наблюдеНlIflта

въ дtтето

JI

на ВСIIЧIШ

на

Дарвшш,

въ четвъртпfi )I'I;сецъ

съзнателна

аа

него

око.lО

11

се
ста

десетия

прпмtръ

отъ подражашю

у бо:заН

НlIчето д1пе, може д'l се посоч!! па П:Iaча. Ано

отъ хората считатъ дtтинство- въ една стап има Н·ВI\О.'ШО ма.'IIШ д'Iща, то пс

то за най-щастливъ

и идеаленъ пери- е мжчно да :заб'вл1JiЮШЪ,

че ЩО)IЪ-тOI\О едпо

4:1~ одъ отъ човtшния живот::. Всичнитt по- отъ тtхъ захmше да плаче, то
f

II

аа ПОДРail\ава

мtсецъ отъ живота ~IY. Нато наii-простъ п наН
обиюювенъ

1

Способностъта

JI

ВСIIЧlшТ'l;

0-

ети го рисуватъ съ наи-привленателни стаНЖЛlI, малко-по-ма.lIЮ, аахващатъ да пра-

f

бои и нtиа сборнинъ отъ стихотворенип, ВЫl.ТЪ сжщото. Това Ж)JJiС да се отпесе liЪ)IЪ

въ нойто,
посвtтени
то, ноето,
идеала на
за люлка,

по-хубавитt отъ тъхъ, да не сж разрпда на неволното подражавание, НОСТО сс
на това щастливо време. Дtтство- извършва, ImTO че :ш, подъ В.1ППШIСТО па ХIIП
по думитt на Шиллера, представя нотическо внушенис. Този ВIIДЪ подрasliаТС.-1Шl

ху които

се зида всичкия

бжджщето

челов'l;чество, се

въ ноято се раждатъ,

счита способность се запазва у дtтето презъ течение

зр'l;ьктъ и на цtлата първа година отъ .iIiIIBOTil му. Ако

развиватъ он'l;зи високи духовни качества, вър- напр.

и

най,мждрата

nътва

книга -

хората, че, за да

дътето ВIIДИ, че

IItкои

пtе,

то

захва

прогрессъ. Даже ща да прави танива ДВПiliенпп съ устата си,

Евангелието -

постигнжтъ

съ- като че ли се опитва въ п'l;що сп. Ано "IY

щастие,

направи

трtбва да се уприличжтъ на дъца.,.., По Т'ЕЗИ
причини азъ ще се покажж, може ои, на нънои чуденъ, за гдtто СЫIЪ сторилъ намtрение
да говорьк за лъжата и измамата у ~ дtцата,
Т. е. за такива начества, но ито сж своиственни,

да

обикновенно, на Бъзрастнитt хора, ЩБ О ,;:ж ока- нато

ляли чистата си Д1псна душа въ

силно впечаТ.lеШIе

вънкашностъта на

н1шой неПОЗНilТЪ чов'l;нъ, когото IШi-liда ПрЪБЪ
пжть у дшra си, ний ще ВИДШIЪ, че що)!ъ той
си отиде, дtтето захваща съ ПОРI13ПТС.1IШ
BtPHOCTb, и въ сжщото BPC)IC I;paliHo liШIlIЧНО
повтаря

ороата съ чеСIШ

напр.

всично, що е заб'г,.тВаш.1О у него,

ПОНЛОНlIтt му, p113111IТ1;

)Iy )IIШIl

ДВlIЖСlIИП, СНРЪСТВШШС РiYiц'!;тI; па гър

ДИТ'П и пр. Нъмъ !iрilП на lIч шата ГО;llllJа у
д'l,тсто се шшватъ твърд'l; много Ilo;~l);tjl;aTe:I
пп ДВlli\iСШШ. ГОДlIшt'IСТО Д'[;ТС, 11(~'1C, У)!'];С ;~a
подражава въараСТШIтl; 11'1. 'IЩСIIIIСТО, liaTO ае
въепитаватъ правилно и които винжги се па- ма ЛtY,ilШIщта въ р,у,!щ 11 1,1', lIо;щаСJI l\'bllЪ
миратъ подъ доброто влияние па възрастнит'в. устата си; то дыIунаa нун.:mта C1I 11 нрави С'/.
евtтовнит'l; грижи. Азъ нарочно избрахъ тази
тема, за да понажж, че д1щата, ако и да предетавятъ идеала на чслов'l;чеството, то пе сж
llСИЧКlIтt, а сш\ю онt:ш отъ ТБХЪ, НОIIТО се
Обаче, ано тъ сж лишени отъ ВСIIЧIЮ това, то,

неы;, таIiIша ДВlIЖСIIШI, щнщруа;eIlII СЪ ЩНI\l'I;в

било по насл1щство, или по подражаНlIе, тtмъ IШ, IШНВИТО

пр,ши съ

волно иде да се отнеме отъ дtтсната възрасть lIIЖЧП се да

се ср'вшп; ПОДр'Шiава па пъзраст

се пред:шатъ танива лоши

качества,

СЮlаго пего

IJ:шаЧliата

щото не- му. Ано )IУ падне на р,ыш гребеш, 11.Ш четна,

този ореолъ на справедливость, .. честность и НlIт1; нъ каШ.lfIНIIСТО и пр. .когато стане на
всичко възвишено, отъ когото тъй несправед-. една и ПО.l0Вllпа година, дtтето се нагша
ливо се окржжава

тя.

Едва ли подлежи на споръ тази

. на

ПО-СЛО:JiНИ

ПОДРililiатеЛШI

движешlП.

Тана

истина, Н:Шр. то гледа да угаси свtщьта и, ;шо успtе,

че, както добрит'l;, тъй и лошитt физически 11.
душевни IшчеСТВil се предаватъ насл'l;дственно.
отъ кол'l;но на кол'l;но. Канто ВСIIчкитt насл'l;Д-.
ственни пороци, TaKil сжщо II ПрИВПЧКilта ~a

това му причинява ГО:I1;Шl радость. НЫIЪ НрilЯ
на втората година, у ДБцата се за.бt.тБжва
подраiliанис въ пушеНlIе тютюнь. Тв зе)!аТЪ

пръчнп, турптъ ги меifЩУ пръстптt сп н ги за
лъжатъ и мамlЖТЪ, се развива повече или по- хапватъ, сжщо като възраСТШIт'lJ, що пушп.тъ
l\Iалко у всъко д1;те, на споредъ това - ноЛ!ю съ лула; Н.1И пънъ събиратъ угарцпт'в (остатъ
блаГОПРИllтетвуватъ или пречжтъ на топа раз- ЦLI отъ пушенп цигаРII) отъ зе)шта. Рil3Л1IЧIШТ'В

личнитt вътрtшни и външни обстоятелства, нгри, }юпто Н:ПIlIСЛЮПilТЪ дtцата, нато напр. иг
нато напр. въспитанието, добрит'l; нли лоши ритt съ кукли, съ I\ончета, па съ.щати н пр.,
ПрИм1;ри и пр. Въ този случай голtма ролп носыl.ТЪ исн.lючително подражете.lенъ харaIiтеръ.
играе и спос06ностьта за подражавание, която Тана сs>що
*) ПуБJIIIЧШl леlЩIЩ четена на 20-11 Ное~!ВРIlI1 1891 гo;t.
въ 33.'1ата на ПетерБУРГСЮll1 граДСl1l111 съв'tтъ, въ ПО.1за на пострада.lIIТ"!;

отъ бе3IШО,:ще:rо.

въ дътето,

бързото

развитие

твърд'в много

на подраiliателна.та

на

завпси отъ

говора

въ

степеньта.

му способность. Отъ НilЧCL10

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

ню

то подражава на отд1шшrr'!> звукове, по-късно

отъ т'!>хъ съставя срички и най-посл'!> -- ц'!>ли

думи. Азъ се спр1>хъ малко подробно върху
подражателната способность на д'!>тето, за
да ПOlшжж, КaIша важна роля играе тя въ не
ГОВШl животъ, и какво р1>шително влияние указ
ва на ц'!>лото му

витие и

по-нататъшно душевно ряя

образувание на характера. Споредъ

това, ако д'!>тето още отъ мшrента,

когато

се

лви на св'Вта, се намира поср'Вдъ лошо и не
благовъспптано общество, то, чрезъ подража
ние, усвоява

всичкит'!> лоши

качеС'~'ва и

при·

Отъ това ИЗЛII3а, че тр'Вбва да се препятст
вува на Д'Вцата, за да не се събиратъ съ непоз

H~Tll хора и да се отстранява отъ т'!>ХЪ всичко
онова, що може да даде лошо направление на

,..

спосооность.

С

,..

амо по сеое

се разбира, че ако д'Втето заб'Вл'Вmи, още въ
наП-ранната си възрасть, между членовет'В на
т'ВХНОТО

се)lейство

ма;шili.ТЪ

единъ

си

(пое)ш)

тази

отъ

и наклонность

другиго,

ражателната

на годпна п

лъжа

то

по

способность,

силата

само се

лоша апюсфера.

ПО.10вина, д'Втето,

да
на

ct'

под

напоява

Стане

ли

отъ

на

било

блюдение, или отъ различни елементарни случаи,
които

сж

станJ'iЛП

що се говори и

--

съ него,

вършп отъ

билъ

узнава, че това,

по-старпт'В, не е

чшl'ЛIШЧIIЯ
1-'

навикнJ'iЛЪ

момче

на

прекарвалъ

жшютъ,

повечето

шшлъ

си въ игра на домина.

ЩОМЪ

отъ

се

учп-

времето

събере

съ

другаритt си-играчи, наЙ-ГО.l'!»IOТО му удо
волствие било да имъ расказва прtсни се.'1СIШ
новини, а за да има постоянно въ запасъ

кава,

ПОРJ'iча.1Ъ на

сина

си

та

день

BctKJI

дn

му донася по една новина, та )шкnръ

би ще

тя

самаго

истинска,

IПII

пакъ

ПЮIIIС.lена

отъ

него. Въ с.1учаИ че МО)Iчето не пос.1УШn HtHOси,

посл1>днпfi

се бояло

строго го

отъ пръчката,

наназва.1Ъ.

то наВПКНJ'i.10 да

измислюва всtкакви небпва:ШЦll

п по този на

чпнъ останJ'iЛО лъжецъ за презъ ц1;лIЯ сп жи
вотъ.

Тозп

случаfi може да нп ПОС.lУiIШ за прп

мtръ на излъгвание,
слушность,

за

а въ

наказание.

ноето

СJ'iщото

гание и въ

другъ

годишно

12

товано

за

II

отъ

отъ

отъ

по

cTpaX'I~

IШI,шзюше е бп

причина (СТШlу:ra) аа .1Ъ
с.1учаН,

ще раснажJ'i на кратно.

но

ПРОIlз.1пза

вре)ю

Страхътъ

валъ подбудителната

който

Motet

тана

Сli,ЩО

наG.1юдrшалъ ед

МШlче, ноето, като бшю

скитничество,

раСIшзва.10,

рtлп по редъ първо баша 11у

арес

юшъ

Уlll

баталпоненъ

-

командиръ, с.тВдъ туй мапка ыу, така щото ос

танJ'iЛИ само съ брата си. Т'!; бп.1П доста б'!>д
ни и

се

прехранвали съ lIIИ.10СТIIНЯ;

цtли три деня не БИ.10

много време и СЮIО то се прпучва на

братъ, то рtшило да

невинна

НОНТО

въ първоначалното

вс'!>кога така и въ д'ВЙствите:шость. Не СЛ'ВДЪ
ЛЫI,а и

(ЧОКОIIНЪ),

празденъ

което сл1>двало

,

лище. Той

Нато

на по-нататъшното му развитие.

IШЪ

Единъ

отражава га баща

вички на тази ср'Вда, а това ЗЛ'В се

подраmателната

~

случаи:

вижда.10

но

понеже

по-стария сп

направи нtщо

за да го

ИЗМШl1а. Така напр. то ПНСТИНКТIIDНО арестоватъ. Всично това lIЮ)lчето расказало съ

скрпва БУЧlшта захарь, която по-рано

не 11у

крайно правдоподобие и съ ТОЧШI подробности.

СЛ, позволпва.1И да зеlllе; за да очудп другит'!>

Между

Д1ща, .1ъже по напвенъ начннъ,

перуда rO.l'lHIa, колкото една котка, или КJ'iща и

всичко е баснословно. Бащата на lI1Шlчето билъ
живъ, но не баталионенъ ко)шндиръ, а догра

пр.; закрива съ кърпа лицето си и подражавагла

маджия;

совет'В на разлпчнп животни, съ цtль да упла

още, преди шесть години. МШIчето било ученпкъ

ши бавачката сп; преструва се п пада на зем

въ една

ята,

било доста талантливо,

1\ато 1\азва, че

не

можело

отъ Сlll'ВХЪ, а съ това, разбира

че ВИД1:;Ло

да

се

пе

удържи

се, подражава

на ДУШIТt, що е чу.10 отъ възрастнит'В. Всич
кит'В

егопстическп страстп даватъ

на д'Втето

ПОТIШЪ да лъже. Д1>те, което иска да му даДiБТЪ
повторно нtкоп сладкп работи, лъже че не)!у
не е дадено по-преди. Едно моличе на три годи
ни, като видt.10 че майка му гали ПО-)IaJШОТО
Д1JТe,

дотърчало при неък съ думитt:

ти не

знаешь, че то

УДари

папага.:rа.«

"мамо,

Тази

лъжа, С.1tдовате.1НО, произлиза отъ ревнивость.

Л'Вностьта, не желанието да се покоряватъ, опър
ничавостьта

да лъже.
казанпе
лъжата,

п пр.

сжщо

така каратъ дtтето

Пос.1ушностьта и страхътъ отъ на
рtдко служJ'iТЪ, като изворъ на
притворството и И3~IЮIaта. За да по

не

твърдlili. ДУlllптt

си,

ще

приведJ'i

слtдующия

това,

страшно

съ

майка

изсл1>двание се узнало,

му,

фабрика

обаче, бпла умрtла

за

фортопияна

и

Il

че

то,

наистина

но въ СJ'iщото врюrе и

л1>ниво. Единъ ПJ'iть то било пратено

HtHaKBa

жело да

отъ

ПОРJ'iчна изъ града, но като не мо

се върне

че ще БJ'iде

на време,

зе.10 да

строго наказано

се

бои.

за тази си пос

ТJ'iпна и за това р'!>шило да не се връща,

какъ вече, въ фабриката.

То скитало

ни

по ули

цитt три деня, нощно време спало по пейкитt
изъ града, вслtдствие на ноето, най-сетнt, би
ло

хваНiБТО

зумни

и

учители

училища,

съ

арестовано.
и учителни

суровит1>

Нtнои
въ

неблагора

първоначалнитt

си обращения

и извън

мtрни наказания, често п,кти ставатъ причина
за да прибtгватъ дtцата къиъ лъжа и изма

ма. За обяснение на казаното, ще приведJ'i та
къвъ единъ случай:

Едно

седемгодишно

Jиомче

слtдвало въ училище, гд1>то билъ заведенъ оби-

СЮIЕЙНО ОГНПЩЕ.
чай, щото БЪ

НЛ:lпна стая, да

Bttl\:l

начена по една черна дъсна,

11111<\

на IЮЛТО

нн

за- I го Ш!Т<1ТЪ З<1 Н'lацо, напр: lюii

запис-

тп .1И

шшрави

-

това ~

нс

наЩШUII това ~

р1ЩIШ И

ВСВО.1IЮ

вали имената на ВСИЧIШ снt:ш ученици, що сж

са"ш tтющтъ ШIJIOВJПЩII, за да захване

наП'равили

ШIЪ да ЛЪiI;е.

ТОПlва,

:НЮ';ЕОТО

до l\OгaTO

и да

е

престжпление.

начаЛНШ'.а

на

ДО

) ЧИ.lището

не: l-;аiIi'l'ТЪ,

истрие :името на З3ПИС<1НИЙ учеНИhЪ, пос.ltднпn'

е тр1БЕало ЕсtЮI день да сстаЕа {jе:зъ обtдъ,
по

НТlюга

ДЮf\е до

стъ,,:нуваюrе

НЮ\ТО опредt.11I нача.71НI:lШ.

l\ora

споредъ

-

ТОЕа нтщо по Н'В-

се прОДЪJJiJ\аЕаJО по ц'В.1П м'Всецп, тъп. Юl-

та На

1 ата.lна

тази

за Н~:Й- дребни
подавала

дъсна заПI!сва.1I!

раб"оТlI.

даже

Въ това учшшще

(tраНЦУЗСЫI

еЗИhЪ

една

II

пре-

ГУЕернанпш,

съ ТБърдt СЕпрi)пъ нраБЪ п строго С.ltДII.1а за

чистотата на тетра,Jlштt.

3а

неЩ<1СТIlе,

lIIомче БИ.l0 тол-;ова :хитро, щото

не

Ilстрпвало

IJllle

въ

отъ дъсната.

празденъ

нлассъ

почти

)ШШШ<1.10

НПЕога

не се

вс1НilI

день

Стоенпето

п

съ

пра:зденъ

с.lучаН

че

пршшас

• д:Ьтето, ПОДUj"il,Д<ШО ОТЪ
. Х]13неппе, - ОТРllча п
браВlI та:ш

.1ЪiI,e,

11
Eal-\DOTO

IJП ВСИЧl-\О,
д1;цата,

НО п

I,раЧЮl

че съ

не е
сс за

справсд.Ш

доброта )IOiI-\С Д<1 се папра

IIСI,ЮН:~

ЩНI

- съ строгость
• 1I3.lIIШНII ПОРОЦII.

I3Iша,

С~НIOсъ

че Н1IЩО

Dctl-i<1

бarШ.1IЩ Ш.'ТIIJШ,

ЕОСТЬ, РШ.lIIОСТЬ,

своята

чуn<.:твото :за

напрюш.1О. Въ iЫJВOT<1 на

A'JJTCTO

да го на

ТО

II

UЪ:Зр'1стпнгJ,

нс

СЮIO

че

II

при

обl1аТIЮ

п суровость се 11<1ЗВIШ<1ТЪ СЮIO

Предъ ЕIIДЪ Шl ТOlЩ,

НШ-;ОПl

това' НС тр1;бва Д<1 се )I,ЫlрЬТ,ТЪ, а още попече на

УРОl\Ъ, безъ да нацапа тстраДl-\ата сп съ Ы<1СТПло И за това неговото

въ

611

Нато сс бои да нс

l-\а3В<1ТЪ дtщпа за неВО.'IIштt ШIЪ гр'tШI-\П. Ыод

' ното въcnптюiпе, 1-\0етО Г.lеда да заДУШII bc1;I-<о
оригпна.1НО

ПрОЯВ.lенпе

Х<1раl-\теръ

СТО)I'1"'Ъ: .1а,

въ

П да Н<1правп

pa3ВIIВa

въ

него,

дtТСЮI1I

прпроденъ

отъ д1;1'ето iI-\пва I-\УН

още

отъ

пе.1енп,

.1ъп;ата

до стыlнуванпеe до ТО.1Еова 1I1Y Дотегнжло, що-: п ДРУГlIТ'В род.ствеННII HelI I-\ачества. Прд:щрва
то най-сетн'В то IIЗНall1tрп.l0 радш,а.1НО ср'Вд<.:т-· ната УЧТIIВОСТЬ II ПрИЯТНН ~lаНlIерп, l\OIITO оБIШ
во, за да подобрп ПО.l0mенпето си.

Ht1-\O.lI-\O

рИЛО още

Н<1ТО НЮ1'В-

другарп, I-\ОИТО БП.1П

постра-

: повенно lJ Т<1Еа Н<1СТОllЧIIВО ИЗIIСl\ватъ
..штt отъ дtцата еп, се развиватъ въ

родпте
ущърбъ

дали сжщо l-\атО него, 1I1Шlченцето СЪЕсt1l1Ъ Н<1-

на т1;хната ПСl\реиность. У една ДЮIa,

ПУСТНЖ.l0 УЧП.1IIщето. ВСПЧЫI се

.J.ушна въ отношеНПRта сп, ДОШ.1а на госте дру

извtстно 1I1'БСТО

града,

II

по цt.1Ъ день се СЮlТа.1П пзъ

l-\атО УТО.1Jшrt.1П

геврецп.

ЩО1llЪ

събпра.1П на

Г.l<1да сп съ

rpnAcbll1I

E<1.10<1CIlII

часовш]],ъ

П

УД<11Ш два,

га дюra п зю:ваНffi.1а

I-\n,сваппе.

да бръщо.lевп

безъ пре

Топа C.l<1ДI;O раЗГОВ<1рянпе

Еа Шlръ;ша.10

Шl

чеТПРИГОДIIШНОТО

добро

дО ТО.11-\0
)1O)I1Iченце,

Il EctblI ОТШ<1.1Ъ У до- ' 1,0ето пъ ТУЙ ПРС)IС еп IIграП.l0 1IЪ СТЮIТП, ща
011, УЧIIЛ;ШСТО. ТО пш'j-ПОС.тJ; ТО ОТШIJ.10 ПрJI 1II:liil;a СII 11 l;а
РодитеЛIт1; 11<1 1I1ШIЧЕТО се З<1раДI;а.1II,:Ш ГД'БТО '3<1:10:
.,)IЮro, ;НII/I.О пс IЩij\('ШЪ на 1'<1311 ;~ЮIa
синъ ШiЪ е С'rПНЖ.1Ъ таhЪJ:}, ПрШl'];llСIJЪ учс- 2«1 СII отщ~с; тп пече OTI~<lBlJa uъtJрс JI ж'нъ )!II
нш,ъ, а lIItiIiAY тога ДОШ.l0 заПlIТПЮIIН~ отъ УЧII- , i\ОТ(~Пln, да ljY, r:IУlIIrlllIЪ!" :?IIOfI;I'TC :ш 1'11 I1ре;~
I\ОllшаНШIта
ма сп,

се раст~·рл.13

l,ато че

лише10:

зашо

.1П се

СIlНЪ

Еръша

ШlЪ не пос1'ш<1I;<1

УЧИ.11I-: стани,

ННИ,]п,

щето отъ дв'в нехБ.1П IШСЮIЪ. :;\IШIчето тр'Ы:JП<1.10 да ,Жtiil;ата

отъ

признае гр1ШЕаТ<1 сп п ПО.1УЧIl.l0 аа ИЮIЮl<1та i )I?)шченце! А
дв1;

възнаграiJ\деНШI

училището.

-

едно

Н'Вна ВСЪЫI

се

ДО)13 п друго ВЪ

пренесе

)ШС:IeННО

таЕапа

С.1УШ<1ШЬ
.1ПВОСТЬ,

ц't.1Ъ

редъ

ЕарТПНII,

EOIIТO,

Hal\TO всич!ю 1IIIIНЖ.10, шштъ даже своята прелесть; предъ него ще е-е испречiYiТЪ цt.1Ъ редъ
ОТЪ CJ!.учап, ногато даже п нап-честното п справедливо д1;те е июш)ша.lО свопт'В жеСТОI-\ОСЪРДни

ижчите.1П, наКВIIТО то

цето на

е

съглежда.l0 въ .1И-

ОПЪрНИЧLlвитt учите.1Il

1штеlllатици

п др.

Al\o

би да се

к"JaССНlЩIl,

-

съ6ертТЪ

за

Уj],ПС'L

дрш

с 0(iае.1Ъ

на

)1<1:II\ОТО

)le,I,';(y Tyii, щ)ш;о да си Н<1п,С)!Ъ,

нсшшна

плуватъ

ново

l;аI\ЪВЪ

НСУ'ПIШИ

по-прпятно е да СЪГ.JеДJJНШЪ ПЪ Т<13И пъзраеть

въ учи.1ПЩНИТ't сп ГОДПНIl П предъ него ще псна

СIJЮIЪ,

гl;;ш

бсзучпшость,

изученп

ФОlИIУ.lП

отъ

1,0ЛI-<ОТО да

на фа.lшпва

всж

II н<цути )Iюшерп.
H<1l\.JOHHOCTbTa на д'Вцата

l\Ъ)IЪ .1ъгание,
по )ш'Внпето на Fошпеt (Аппаlе8 me(lic Р8)'с11.
1883, стр. 285) се оБР<1зува по С.11ЦУЮllшт1;
Д<1ННИ: 1) Д'Бтето нас.ltдва отъ родптетпт'В сп
раЗ.lIIЧНП .иши

ПНСПIНI\ТП, а

въ

това ЧИС.I0 п

.1ЪiI;.lIIВостьта; Пос.тJJДllята
да се

1\Llil\ е , З<1едно съ
- .1ыl.lа •. Това

,:r:JJTeTo ЗGСУ!Ш<1,
първото )[.11;1\0 ОТЪ

тъП:
)['1п

ПОТОlllСТВОТО въ едно цt:1O вспчып'В похватп 1-\<1 сп
)юже)!ъ да заКIЮЧIШЪ
на иамаlllванпе, l\аl\ВПТО се употрtбяватъ отъ отъ обстояте.1СТПОТО, че, шю на6.1IO,JДВЮlе внпУ ченицит1; то би се състаШI.1Ъ )шссивенъ ТО)IЪ, )ште.lНО ,-подобни дtца - преди още да се
нопто бп :lIOГЖЛЪ да се озаГ.lавп: "РЖ1"0водСJJlво ПРИСПОСООII J\ЫIЪ тъхъ една 1I.1II друга СlIстешt

,

за U3Щl.l16анuе учumе.lшmъ,
,шъ

с"сmавС1l0 зп У'lС1l1Щll-

на въспитанпе

-

0111(; всuч/;шmъ !)1/ССllи завеi)с1-l.UЛ. ({ Родпте.lитt,

се проявяватъ

п развиватъ

панто

се обръщатъ

щено лице и съ

l-\Ъ)IЪ

дtтето

заСТР<1шптеленъ

си

съ НЮIРЪ-

тонъ,

1\0гaTO

ши ПНСТИНI\ТlIВНlI

то лесно ще заб1;.l'Вif\lШЪ да
1-;<1чеСТВ<1,

у т1;хъ такппа

I\al-\BIITO

сж

.10-

прпсж

щп на рОДlIте.1IIТt ШIЪ. 2) Ляо Р<13.1IIчнптt вро21

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

Hi2

дени лоши нанлоности у д1пето, - въ това лtмъ процентъ въ съвре~lенното общество, но
число и лъжата - не се потушаватъ и не се ето пренарва съвс'l;мъ не нормаленъ животъ)
IIзглаДIm.тъ чрезъ домашното въспитание, а на- - често пжти принасятъ, съвсt~IЪ не :шачител
проти въ се саНlщионпратъ II поощряватъ отъ ни п ефимерни резултати. Сжщо тъи, ано се
нера31штитt родители,
ТIIЧIШ дtца

тогава танива

прогласяватъ

лъжливитt

антипа-

пренесемъ нъмъ типовет'в съ по-висоно

идеи за

тие, ноито граничжтъ съ гениа.lностьта,

разви

;0

ще

непогр'вшшш начала (ПРИНЦИПИ) и тtхнитt .710- забt.ltжимъ, че НОЛlюто по-вече Tt се приолижа
ШII и опанн навици, ставатъ достояние на ватъ до послtднята, толнозъ по-вече въспита
всичюш ШIЪ по-нататъшенъ животъ. Ано напр. нието захваща пакъ да указва се по-машю и
д'втето е

бояз-

по-1t:ално влияние, а на пръвъ П.'Шнъ се уекоря

ливъ (страХЛIIВЪ) харантеръ, то кыIъъ него се
присъединява отъ послt и лъжата. Ако се наI\1lpa такова страхливо дtте да донесе Н'БЩО

наслtдило отъ

ватъ съ нищо непобtдюштt ШfЪ вродени и
наслtдственни качества. Тази 1IШСЪЛЬ можемъ
да потвърдимъ съ биографИIlТ~ на повечето

отъ със1щната

знам'1шити

тыlIаa

РОДIIте.'lИтt си

стая,

то Н'В~Ш

да В:Itзе

въ неlЖ, а ще постой при вратата и послt ще
IШiliе, че подобно нtщо HtMa въ стаята. Ако
е получило въ наС.JГВДСТВО отъ

родителитt

л1>ность, lIlързелъ, то тя води подиръ

хора,

върху

които

въспитанието

сп, че Александръ

Манедонснии

себе сп : вате.шата си нариера, ногато

е начпm.лъ завое

още нt~шлъ 20

така сжщо vазвитие на лъжата. Азъ нп наи-

ГО;J,ИЮI; Сципионъ АфрикаНСIШИ -

малко н1>мамъ

ХП

претенции, че

отнрпвамъ н1>що

НОВО, ако посочж твърдt

честото явление

училищния

ученицитt,

животъ,

гд'tто

въ

ЩШIЪ не

е

укаЗ<lЛО твърд1> малко услуги. Тюш напр. ано
се обърне:чъ къмъ историята, нии ще видимъ,

на

-

При много
учени,

годишната

18

lIIИС.lители,

може

СП

артисти,

да се види, че

и

ВЪСПИТЮII!f!ТО

е ис

кало да даде

и ув'вряватъ учительтъ си, че еди lЮЯ си зада-

живота ИlllЪ отъ онова, което ТОБ сж си избрали

ча не е ШIЪ зададена.

по силаТ<l

на

друго

пр.

изоUр'Втате.:ш,

ПрИГОТВlm.тъ урока си, зговарятъ се цtлlН классъ
ПреПР<lвянието единици-

съвсtlllЪ

сжщо; Карлъ

възрасть

естественото

напраВ.1Сlше

си

на

наслtдственно

т1> на четворни и раз.lичнитt други измами,
що пзвършватъ лtнивптt ма.ШИ д1ща, съ цtль,

стрtмление (Ribot. L' lIel'edite psylIologique. Р
331). Но нанто казахъ по-гор1>, въспитанието

да скршжтъ отъ

уназва наИ-ГОJ1'1шо влияние

C130ffTa

РОДJIтелит't си

П.l0ДЪТЪ

отъ

л1шость, пршшдлежжтъ тана сжщо кыl1ъ

lIсtЮIДнеВНlIТ'В

JlВ.lешш.

Iшсл'IЩt:твешю

Ш1.чество

в'nетни условил,

АIЮ

преобладающето

е лъжата,

то, при из-

танива дtца ставатъ съ време

ср1>денъ,

масса на челов1>чеството
такива хора,

за исноренение

НОЛlIчеството

ко, на нравствснностьтu.

на лъжливитt д1>ца, а сл1щовател-

на възраСТНII

лъжци,

е толкова гол1>-

-

лъгание. Ано добрит1>
е искалъ

длъженъ

така

сm.що

да

грижи

у д'lщата,

а,

сл1>дова

телно, увеличuва се въ тtхъ ШШ.lонностьта КЪ)IЪ

питанието,

сыlъъ

се състои Шlенно отъ

измамата и ДРУПIТ1> .10ШИ качества.
Вс1>но понижавание уровена на умственното раз
витие на обществото, се отражава, преди всич

1110 въ днешно време. Нато СПШIенувамъ за въсааъ

отъ

отъ дtцата наК.lОнностьта хыllъ

лъжата,

11

д1>цата

то негова аадача е, да се

юши И пепопр:шшш лъжци. А тъи нато съвреII!СШЮТО домашно Rъспитание е поставено на
твърдt слаб [1 ОСНОНН. то не е за чудо, гд1>то
но,

върху

обикновенъ типъ, п тъи като главната

да наПОlllНИ

"забравени" думи, ноито
преди

е~lъртьта си

3HaMt-

забtлtжа, че по въпроса за иакоренението Ш1.

ннтия русени сатирикъ, се заыtнява.тъ съ дру_

вродената Л-РЖJ1ИВОСТЬ и ДРУГllТt пороци,

ги и отстжшжтъ

н за ВС<1.жданисто

на добри

питанието) играе твърдt

h'aKTO

начества, то (въс-

СНРО:lша

ро;ш.

Наи-

важно п наи-влиятелно то се поназва по отношение он1>зи дtца, отъ които излизатъ обш,новени хора, или

съ други думи

-

хора отъ

тълпата. Въспитанието наи-малко може да уна-

ilie

истинското

си ВЛИRние по отношение онtзи

дtца, които СТОIЖТЪ на двата противоположни
полюси на човtШl\ОТО развитие, т. е. по отношеНllе IIДпотит1> 11 гениалнит1> натури. :Много
родители и педагози, отъ собственъ горчивъ
опитъ, иджтъ да се уб1>щm.тъ въ Б:стината, че

тияп1. за печалба

М'БСТО ИСК.1l0чително

(клрувание),

измама

ри стна цtль, кариереИll1Ъ И' наи-т1>сенъ

на понн

съ Iю
еГОИ3Ъ~IЪ

-- тогава всичко туй се отразява въ намале
ние справедливостьта. въ бжджщето 1I1ШlДО НО
колtние и влечt подир1> си заглъхвание въ него

стр1>межа

къмъ

обстоятелство

се

всично възвишено.
ИЗЯСНRва

онуй

Съ това

приснърбно

явление, заб1>.l1>жено отъ Г. Боборикина и дру_
гн съвременни беллетристи, гд1>то, въ массата
на сега учащата се младежь, се заб1>л1>жва по
гол1>lIIа нанлонность за изучвание маниерит'l;
на бл1>стящит1> гварод1>ици, отъ колното за ус

ВСИЧЮIТt
неююв1>рни усилин и чудовищно воявание висшит1> мирови идеали; още отъ наЙ
търп1>ние, що се полагатъ за въспитанието на млада възрасть у тtхъ се забtл1>;ква мечтание
пдпотит1>, (КОНТО, за mалость, даватъ доста го- да lIЮГЖТЪ да се ДOlюпатъ До тлъстия ноналъ. По

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
такъвъ начинъ,

лъжата,

измамата и родствен-

ва,

J (i:~

а въ сжщото вреж~, ОТСЖТСТШIето на BC'IH\O

нит13 т13мъ качества, се заб13л13жватъ у д13тето

разумно

изпърво като несъзнателно явление, което е до

да приб'вгва нъмъ

толкова не ясно, щото то (д13тето) не у:м13е още
да отд13ли (различи) лъжата отъ истината. И

лъn:,а, 1\0111'0 лена-по лсна сс развива въ НСIЖ дО
I{ОЛОСПЛШI раЗ~!'ЬРII. Една таю:ша )[.шда )1O)la,

това несъзнателно

лъгание,

въ н13кои

случаи,

с.l'l;дъ

ВЪСПIIтание,

l{aTO

кара

-

под06на

6сзсра~lНата

сс ожеНИ.1а, опиcnала свадбата СII съ

остава презъ ц13.'Iия животъ постава своистве-

нев13роятни

но, не само на дtцата, нъ и на много възрастни,

ваlllIC,

които и до старость

кави праЗДIllIЦII. Об13да състоялъ отъ

Нато

образецъ

несъзнателни

оставатъ

(ти пъ)

лъжци,

отъ

се

пакъ

'~'акива

който твърдt

д13ца.

сочимъ нз.
ствуватъ

т13 сж;

дв13

за

1)

При въспитанието
крайности,

развитието

спсциа.1НО

6.1I0да;

ци) отъ чисто ср13бро,

бll.Ш заржчаШI

за да МОГs1\ТЪ

въ

ГОСТIIГБ.

.1Ъn:ЩИ ~ да хващатъ б.1юдата съ 'встия отъ ср13дъ )шсата.

може)IЪ да по·

Тази пре.тЕстна особа, като иска.la ;щ се ПОI,а

; же

всестранно образована и у:шш, Вlшжги ЗС)Ш.1а

, участие

благоприят-

йа лъжата

случаii

3GO

фабриката СЪОТ13tтствешш дъли пшщети (щип

които Писе)[-

които

ожсн

за ТОЗII

на-

ски представя въ пов13стьта подъ заГ.тrавие .~Pycлгуны.«

Въ чесТI) на нсНното

възрастни

помнятъ д13цата, lI!ожемъ да ПОСОЧIШЪ Х.1естя-

cKie

hfНI.СЮI.

спорсдъ ДУМИГЕ й, 611.Ш наредсни 6.1'ВС

много

нова. Нъмъ числото на такива безвр13дни

се отнасятъ и он13зи екзе)шляри,

М.шда

и 6сзС'ьв'встна

въ разговора

става.10 дрш напр.

у д13тето;

за наквото

II

да е. Ано

за астроншшята, тя съвър

шенно сериозно l,азва.la, че св13Т.шната на л'tсе

неразумното йалагание на т13.1еснит13· ца БИ.1<1

наказания и въобще извънм13рнит'Б сурови об-

съвс13)IЪ

друга

въ родния

градъ.

iI

Ако се ВОДП.1Ъ газговоръ по История, тя прес

носки, що се употр'Вбяватъ като ср13дство за i ПОl\оfiно заявявала, че неЙНIIТ13 JOlll'S fixes (днп,
попрявание на д13цата и 2) ИЗВЪЮI13рното Г.'Ie- I въ копто прпе)Ia гостп) се удостояватъ съ по
зение (галение)~ Въ

първия

с.1учаfi,

страхътъ, с13щението на

Ю.1иfi

Цезаръ,

нато

при

това

отъ наказание, :\Ш.1КО по :\ш.1ко, отучва ,J,'Бцата

• разяснява.1а, че Ю.1пf1 Цезаръ е онзи ЗНЮI13нптъ
отъ истината и ги кара да лъжжтъ II )IЮIЬYi.ТЪ : генера.1Ь, ноито завоюва Ф.1андрпя, нато се
само и само да се избаВhhТЪ отъ заслуженото I сражава подъ ЗНЮIената на ЛЮДОВИl\а XIV. Тя
наказание. Ако H'tKoe д13те СПО.1УЧП еДIIНЪ пжть I по H13l\ol'a дО ТО.1l\ОЗЪ го преliа.1ЯВi1..1а, щото
да се избави отъ наказанието съ ПО)lOщьта на ' hafi-ПОС.1t ВСПЧIШ престпнж.Ш да в'Ьрпатъ въ
лъжата. това неВО.1НО го насърдчава да про-! ду)шт't 11, п, почти, пъ ОЧИГЕ 11 Ы. нарича.11I
дължава и за напредъ своето осждпте.1НО по- ;rbll\.1a, отъ l\OCTO, впроЧС)IЪ, ТН IIIПЮГ<l пс се
ведение, тъй като над'Вжднпя Н.1ЮЧЪ, за п;зба- I rРЮlува:ra (АIшаlеs 1lll>(1ico-рsусJl. 18Н3 т. IX
вяние отъ наказание, по неговото )ш13ШIе, е ШIСП- Р. B8:~). Та:ш особа Ж>iliС да r:IYiIiII :за обра
I

но този. Ако това се

случп съ д1;ца

отъ

нс-

:зсщ. па

iI,СIШ от'!> тшIН па Х.lеl:Т1I!iOIЩ.

нормално умствено развитие, 1l.1И съ таюша, НОП-

t

сдва ,п;1;Вlща се )'1Ш.101 на п'l;IlIIе

то еж на почва на психологпчеСI\О

'

ПСУ:Il13реппТ'в похва:ш

то, при таюша

ус.10ВJIЯ,

отъ

ПЗРПlIi;~aIIIIС,

т'tхъ

;I'ВСНО

се:!I

1I,

Друга

ВС.т!цетВllе

01'1. страна на родите:шгв
II БСЗl:ЪВ'ЬСТlIIIТ'!; .1'I,CmtTC;lcTBa отъ OlipsY\iJ,a-

образуватъ

:мало.тr'Втни престжпници. Въ вторин , ющигЬ Ы\, дО ТО.1IiOШI. UИ.1а очароuана отъ г.щ
случаfi, га.lението, особено lюгато д13тето е ед- ; са сп, щото серпо:шо уп'Ьряна.1а CBOIIT13 познати,
ничко въ сеыейството, довежда до резу.1Татъ, ' че ПаТТII не)lOiI,С да ЗС)lа пы\ии ноти съ та
че то става ыалънъ деспотъ на че.113,J,ьта п ха- i I,ъва отчет:швость, l\aKTO неы\. Трета д13Вllца,
зяинъ въ кжщи; бие и )Ia.1треТИрil с.1)ТИТ't, па , като счпта.1а себе си за пърВ,l хубавица п не
даже и родпrе.шт13 си, които, въ такива c.1Y-' рЮрШIa танцуваЧIШ, ув'Ьрява.1а, че :\lOже, безъ
чаи, се отличаватъ

съ нраи:но с.lабъ хараl\теръ,

като се боhYi.ТЪ отъ него и предварпте:шо Г.1едатъ да узнаhYi.ТЪ, даже, и наИ-)Ш.1ЮIТ'В :111' же-

НШ\i1.l\ва ПОЧПВl\а, да ПСl\ара

.

ва.1СЪ съ

300

на

ва.1ерп. Едно ыа.1НО )IШIченце, l\oero се ОТ.1И
чава.l0 съ особна дарба при пзучванпето еЗIIЦИ,

лания. На вс13ка глупость, назана отъ подобно: бll.1О ТО.шова въсхва.1Явано отъ родпте.1иТ'Б сп,
д13те, т'В ржкоп.113скатъ, дохождатъ до въсторгъ, i щото захванжло да счита себе сп за ЗПШl13пптъ
благогов'БImТЪ

предъ

постоянно обожаванпе,

своя

.1I0БШIецъ.

напр. на н13коя

Тапова: .1ШIГВПСТЪ

и

не )южа.lО

да

търпп

другарит13

)1.1ilAa: сп, които се С)I13Л:ЛII па това нсгово СЮlшш'tШIе.
хубавпца, I\ОЯТО е хва.lена още отъ пе.1СНП отъ ; ГрандоыаНIIята ыу наП-сетн13 достпгнж.1i1. дО ТЮIЪ,
родителит'В сп и отъ всички що hYi. Уl\РЖshаватъ, I че щmlЪ захване H13l\ofi да прIшазва съ нсго,
ще се свърши съ това, че у HehYi. ще се раз- : то свеЖ':Щ.10 въпроса върху себе сп п се пос
вие чувство на непристжпно ВIIСОl\mI13рие и иа- , таВЯ.10 за ПрIШ'tръ на iJ:РУГИТ13. Подобна )ШIШЯ
унова гордость. Же.1анпето да поддържа п )'1'0- ! за ве.1I1чне пон13кога до тол\Ова се ш\Оренява
Л13l\1И това обаяние КЪ)IЪ своята особа, безъ въ д1щата, щото оставатъ съ HehYi. п до ста
да има колку-год'Б ИСТИНСЮl плените.1НII качест- : рость П ВИНs1\ГП отб.1ЪСlшатъ )шънпл:та на дру-

СEJIEИНО ОГ~Н~И~Щ~Е.~==--==...,....-,----=,........,..,........"..===-с-==:.

1Gt

гиrt хора. Таюша натури толкова вЪрва.тъ въ
СНОНТп непогр'вшшюсть

дО ТОЛIЮШ1 сж влю

II

бени въ себе си, щото нс

ДОПУСIШТЪ НIIЮШВИ

ыетра по наВЖТР'I;, изнищпатъ (;е други 8-10 НИШIШ,
само че нс отиватъ до нраищата, но (;с прерt:шатъ
на точката, гдiзто се ср1нцатъ, оставптъ (;с 8-10 неиз
нищени нишки и се н:шищватъ други 8-10. ОТНОВО се

въ:зраiIiСНШI II пс могжтъ да ТЪрШЖТЪ чужДlIТ'Б ИЗ)liJрватъ 5 сантиметра на вжтр-в, гдtто панъ сс
MH'IHIIIH. А:зъ могж да НРlшед,у, още много при изнищватъ 8-10 llИШЮI. но He;:l,O I\рапщата, а тамъ
M'I;PII, 1\ОlIТО показватъ, чс IIЗЛlIШНОТО Г.1езенне r;I,tTO се срiJщатъ. Преди да се иэрiJжжтъ IIIIШIШТ-В,
па )~'Iщата,

ЛЪСI,атрлството,

IJCIl'I1ШТ'В

I,'blI'!>

ШIЪ

СНlIходнтслноетьта

Г.1УПОСТИ

повдигапието

II

па ВПСOl,Ъ ШIедест.t:IЪ т'I;ХШIТБ способности -

JЮIIТО се

срiJщатъ,

;I,ОЛЮlта страна, аа
кото

СС

трtбва да се

;.I,a

опрш!че

плата на

се нс И:ШlIщва по-вече отъ код

ИСЮ1.

СI[стс~IitТIIЧССЮI ра:шращапатъ нравствепностьта

пмъ п

ра3Вlшатъ въ

'{;a~!Oxna.'ICTBO,

тпхъ

I!

I!:3ЖlЖ1

ШlКЛОIШОСТЬ

lIнеТIIНКТlШНО

ИПСТlШIПIШШIТ't ЛЪiIЩП

ПО

Iгlншга

КЪ~IЪ

лъгание.

ГОIюрlmТЪ

съ такъна нarшность) I\OHTO просто ОЧУJ(l:!ft. Нато,
рn:шазmlТЪ

бс:зброllно

ПЖТII пtl\ОН IIСТОрIlН, IШ

нто е П.10ДЪ на твхната
ШlеlШТЪ

б.тВсюшп

фантазин,

нев'tРОПТШI

I!

като

при

качествn

па

свонта о<:оба, тюшва д'lща свършвltТЪ наfi-посл't
съ

това, че и

сами захващатъ да върватъ въ
ОТЪ такива
именно дiща се е СЪЗД:lЛЪ типътъ Хлестаковъ,

IICTIIHOCTbTt1 на CBOIITt 1I3МИСЛIЩII.
I\ОПТО сжществува

въ безчетно

ко:шчество

ек

зе~IПJ1ЯРlI II въ разни видове. Такина субекти,
ано срiНЦН'hТЪ lIедов'.!;рис

ватъ паП-ЛОШИТ'Б

лъжата си, ста

KblIl>

неприятеЛI;

ВС'Бкакъвъ

тесть протиuъ твхната хлсстшювщипа се посрt
ща отъ тпхна страна съ нростенъ гиtвъ. HnоIlы,' ВСII'IIШ, IЮIIТО <:е подмааП:lТЪ прtдъ Т'БХЪ,
IЮ;1:J\'ватъ СС

.\~

про

Cera

J.

Пощшвало :щ ~m.~a

се взеш\тъ

самия платъ

и

се

КОНЦИ,

малко

ОПРШIчва отъ

се взематъ на всiJкой бодъ по

по-дебели

отъ

едната страна, IШТО

8

НИШl'И.

Сжщото C~

4, ни
наП-щедра благосклошюсть. ШЮ! отъ горнитiJ 8 нишки и 4, отъ пос.тЕдующит-В 8

съ

прави и па другата страна, сюю че се в:зе~taтъ

С.тl;J(УIOЩIIII mщъ д'l;ТСl\а ЛЪil\tl ще бжде пепро

горни опримчени нишки, тъй щото става раЗ)I-Вствани~.

и:mО.'lна, ЩНI

По сжщил начинъ с;к изработени двата ТЕСНИ редове,

1,011'1'0 д'fщата I1есынштелно слtд

патъ щН!м'l;ра

ШI ощ),ы[,аЮЩlll"l;

способности на IЮПТО
напр.,
си, ИЛlI

ано д-lJ'гето

еж

си, I,ОИТО

:lInJiIla

да прес.li;дuптъ,

не

ПОСТОНIIIIО

че

ГИ, умственит'.!;

нормални.

стр:lдатъ

И<:[\(lТЪ

Тана

слуша отъ баща
да

отъ

ги

мания

ОТрОВlmТЪ,

че ЛОШIIТ'В хора Г.lсдатъ вс'lшога да ШIЪ напа
КОСТIжтъ,

че ВС'Бкога

с,у, заобиколени

отъ

},ажiY,ТЪ

въ дрштt

и Шlената

ШIЪ,

имъ,

малко

Д'БТСТО,

по маЛIЮ

в'.!;рваИкп

дохожда

до

убi>ждеппс, че тtзп ОП.1аКВt1НlШ на РОДllтешlТ'В
му не сж въображае}ш,
а сжществуватъ въ
д'БiIcТВПТС.lIl0СТЬ

ги

повтаря.

II

ел'БДЪ това захваща само да

По тоан

начинъ у

ТaIюва д'вте,

ПО.lеЮl-лека, се ра3IНша пtщо като Н:lВЯТО или

съобщено УllIопобърнвание.

С,ш,йtЮ.

Взема се пепе.1лва,

11.111

на плата,

КРЪСТ'lано

опримчва ние.

Този видъ работа с, дtйствително, много лесна.
Много жени, които никога не сж работили ;J,ругъ видъ
ржкод1;лия, могле бих,у, ;щ и:зрабо',ъътъ този видъ,
бсзъ никакво аатруднение.

N! 2)

И.ПlllЩ!la1Ute

на JlUKf//11J1t.10 .Щ демо.

Поржбва сс ПОI,рипалото (;ъ сдинъ р,ъбъ

около

-1- сантиметра ШИРОI\Ъ. Р жб:1 ще е по I\расивъ, ако е
дупченъ,

отъ колкото ошитъ на машина, Отъ ржба
на ВЖ1'рiJ остава се 1 сантиме1'рЪ празно м-Всто. То
гава се ОIlРИ~lчва наОКО.10 (;ъ конецъ малко пб-дебелъ

О1'Ъ самия платъ. Изнищватъ се отъ 18-20 нишки,
оставнтъ се () неизнищени, и:шищватъ се други 18-20
нишки, O(;TaBЫiTЪ се 24 неизнищени, изнищватъ се

Тъй като изпищвание1'О пе ще да мине на вс-В

кждt по покривалото, а се иска само

I\рс~щва Лвсна напава, ТО.1

е Шllршшта

просто

гнжтъ ИЗIIищеIШТ-В нишки.

1) ][ОЩillIJП.1О за .наса.

1\ОЗII дълга, 1\ОЛlЮТО

П.1И

ИЛИ

на конеца,

18-20 нишки, oCTaBЫiТЬ се 5 нешЗtIищени, изцищватъ
се други 18-20. Преди да се ДонищЫiТЪ тiJ:ш посл-Вд
нитiJ, опримчва се наоколо MiJC1'OTO, догд1;то ще дости

!),Ы:О;I:I>.lШI С]. JI:ШIlIЦСIШ ШIЩJJ.

Л~

външния. СрiJднил,

ДВОЙНШI, се ОПРЮIчва съ прекръстосванил

не

ПРШIТели, нато ПРII това нс се стtеНЯВ<1ТЪ, даже,
да

ноито сж наи-вътрtшнии и

oTMtpBa

се

около петнадессть саНТШIстра на вжтрt отъ краищата,
JIзнищвать се 8-10 нишки. Послt ОПI'l;рватъ 5 санти-

единъ

украй

Ниh'Ъ (псрвазлъкъ), то JIЗIIИЩВЩiието на другата стра
на става между двата реда ОПРИ~lчвание. Нишкит-В, IЩИ

то СЖ НИЩЫiтъ се прер-Взватъ

до опримчванилта.

Cera се прекарватъ конци ПlJезъ изнищенит-В жици.

катосе ПрllвиватъпослiJднитВ.ВъпразнитiJ квадратис.т..

СЕ:\ШИНО ОГНИЩЕ.
преl"ПрШШ 4 тшшва Iюнеца, IЮИТО послt сж :ЗЮlрt
<.:1, игла въ точката, гдtто се ср13щатъ.
М:1ЛКИТ13 пЪлни квадрачета сж оБШИТII oHop13

Едно нtщо, liOCTO пс ~ЮШС :щ се II:ШИIIII, Ш1 .TI;1'1;, Ш1 :шмi; у IllIIi0ГО е: отеЖСТПIIС Jla IЮII'JСТП, )IPjy'-

жени

съ IЮНЦИ,

ю:што

<.:е ШИJmТЪ пъпкит13 въ

бt.'IИЛ

Jюнеl\Ъ,

IЮИТО е

Л~

2.

нпгръченъ и

И:!НИЩр'~НИС

събрпнъ

IШI,РПВ<l.1О

въ

Това РЖlюд13лие
не ще се IIрПВИ

съ

срtдптп.

зп

само

П.1Пта,

се lIо:тlllllватъ

ТЮI1"

I';~'I;TO С\.'

1',

1I\1I1ТjНl.10

I'опто XO;l.ЪY, ТЪ п1;шъ I'ОПрllнена та уб~ljJC.1<l
еъ
една
адрпвп ДРЪЖIШ е точно н'tщото. fI-iевата, }iOHTO )юже
;J;n си "упп еюю С;J,IШ уб:'lре.1а, Тj)'I;бва дп ВJlIшава да
ее еЪГ.1ПСуВП по l'раеlШ <.:1, рОК1I1'1"!; il. Въ то:m е.1у
чпй чериптп с на,! бс:юппсна. l)<'РВРIIII'1"!; pl(\]JI'.1 11,

еДIIНЪ у

нрайникъ, не е чудно, че много МО~IИчетп 6ихж се по
трудили, тъй кпто с.тtдетвието е едно много

[IIЮ

1I.1П

)i'];eTOTO.
НО.11\0ТО IJ(J-lIрОСТ"!> (~ IЮ:lаllJl. TO.1IiOBa II('I-,(O(\p'!;
отива, 11 t'дпо 11"1;що р и:m'!а'ТIIО, '1\' 'lt'рПIIТ"!; 1;0.1;11111
: правьу,гъ I,ръста ;«1 ее 1I:1I'.1I'Ж;Щ II('I-'I'""'IЫ,Ъ, :J;пона IЮ
(\11 (\И:IO 3.1"1; таliпва ;la ('1' l1"I',(IIO'IIITaT'I,.
~Iпог() Т"'"iII'Г!; .1('11I'11I1 JiiY'JlIIII. 'lOр,У,(\РIII1 С1, ,(УII
'I<':!П. р;у,(\ъ. О()ШПТII еъ '1"!;спа ;(,1IIТ\~1а ПО 1\110111I11 <1 та ,
съ ~lOlюгра~п, нъ l'ДIIII'I, OTI, J,раlIщата, (,Р II('J-II!)(~;\I10'1II
тат"" отъ IЮIIjНIIIСIIII'I'"!;. 11.111 1II11(!Ю\l('ПП'l'"!;,
liOI1TO С ,У.
(\СJlю.1(':ИIII, :НllI~ОТО 1"y,pIlaTa Тр'];бна;«I ~южс ;щ сс
I!I'jJe. С",щuто е 11 еъ 1\,1, j НIII '1'"1; аа )I,У,Жl''I'"];. J-iО"lJII
иеllll'1"!; /i"'jJIIII с,у, (\С:ШО:Il':ШП 11 :!а '1"!;хъ, ТО.lliО:Ш 1,0.11'01'0 П аа жеllllт1;. Лепеllата "",рllа съ 110 1"1;cellЪ
р;у,6ъ, е п'ЬЩО отъ I,оето се ПУ,lцпе ве'!аill )ls1"I\1,.
3Iепштп шпфоненп pI6pe.1a, ~юже да Ш1 с<.: ВlЦП
ЮlOго хубава, п ;J;n НlI ср ще, дп ('11 ШIЮН~
<.:;ща, 110
тр1;ба
дП ПUШIШIЪ, че
хубоеТLта iI е Ii}JППiо-вре
ж'нна. Дапте.1ени 11 IlIпфопени pl(\pC.111, CsY. СЮIO, 3'1
госпожи,
IЮИТО се раСХОЖД<lТЪ еъ
IЮ.Ш. n за Т!;:Ш,

е lIo-бавно от ь първото, но като

u13.1OTO I10I'P"BrI.10 n

I

четата тр'!;(\па ;:щ сж П,ОI'!а:тото ('11 па Р,У,Ii<ШlIIщта,
а пе въ торБI1ЧI\<lта, :ЩЩОТО тогава IIIIJ,0I1 I1С :mас чс
Шlашь Iшпч('та. Р,У,I,аВlЩП'1"!; ще с ТOI,у,Г'J , IJ("-;('I,.1ГО Bpl'-

)le,I.;;lTO IIОНII,
11.111 распра:ю,

~a .lеГ.10.

Гръче.1ит'Б въ краищптп си сж аашити
ногато се ОПРШlчватъ изнищеюп13 жици.

сотп п пръеТII да ес lIодаватъ отъ р,у,!i;ШIЩП'I"I;. l-iоп

IШ'ВЪ

(НРСlшрвание IЮНСIЩ напр13ко едно до друго).
ГО.тгhмитt нълни квадратчета <.:ж нпшпреНII

J(jj

щшсиво

р;ккод13лие.

които по

и'!;"ога се ПОСliY,Г1"

дующпт'!;

Н'hщп:

JlOl;а:ша'1"l, (';що отъ

1:.11>-

П:I1I че ИР с 0(,ЩН:.1ено нре;щ liунула

ШIСТО па ТaIшu:m ум6"с.1а,

дIJсбо.1IШ ОТIIОСIlте.ШО iItellClmTO

o(i."I'lm.w.

Всички :знаемъ, че маЛШ'1"I; ПОДРО()lIоеТII
л1жлото ЩlOго спомагатъ, аа да б;у,:(('

11.111 ШIliЪ '1\' .1IЩето, "О(:ТО
TB'I,p,l;l; ~IIIOI'O ВНШlаIllIС
то на хората I,'I,~I'!> ('(~(It· 1'11.
,I['I;ТIllп'l; о(iуща ра:::1I1 'I:1 BaT'I, OTI, :IШlllllТ'I;, "a,iТo ./1'1'IШТ!; (\a(')II'HII jЮIСlll 0'1"1, ф:"1I11~.1('1lII'1"I;, Нъо(\щ,' "ун;(у
jШ'1"I; (:ъ B'I,P:Ia.11i11 (:е MIJ('.1I'y,TI, :щ 11I·'-,(оI)РII. :Iащото "О
гато ее рЮрll нр;Ш;t )ЮI',V,'1"I, i(<l ('Р р:l('.lа(\I.У,I·Ъ. (:('I'a
е,у, :'ЮДJlII ЖI':ПII'I"'I; ИО:IОВllIlil о(\уща, 11 ;(0 1I·I;J.,y,;~·I;
)IOЖС ;I.a е,У, JI('I-:H'O,l,IIII, :::lЩОТО нрах"'ТЪ 111' ('(' но:mава
ТО.1IiО:Ш )11101'0 но тl;хъ. Е;що Н'I;що TP'J;(\B:I ;~a. Ш' ('С
ЗП(\РПВII, liUгато се IЮI'Ы\ тъ 11O.1OВlllIl1 о(\уща 11 то Р,
IllIIЮГП дп се пс обуватъ Ut':J"!> IIшюща lIа liOliа:IЪ, ::а
щото тогпвп се пе ПО;J;ПIlТlшатъ OT:J<lX];.
ЬУ, "упувп, lIеlШ :(а Щ)J!В.111'lа

на

(;()11:Ш

CIIO.1y'l.llIBO,

обрптното. Р sУ,lшmЩII, limlТO не ОТllmlТ'1, <.:ъ !Ю!iлнта,
обуща, 1\0111'0 не хармони:шратъ,
чорани, liOИТО :ш

ЧjУ,'1"I, отъ два чпеп растолние 110 IiраСЮlТа ('И, (\РОIlI1"
ВСИЧIШ '1"!;:Ш Щl:ПШ Н'!;ща мо

който не НрИ.1ЛПl

гжтъ да УВР.1I1ЧЖТЪ, ИЛИ наМrlЛIjУ.ТЪ хуБОСТI,ТП IШ топ
лета. JIБТ13 като ве IIOСИМЪ ДЪ.1ГИ пп.1Тп, I,OIIТO дП
ни пренривптъ трtбвn особllО дп се 06ръщп ВНЮШllllе
на подроБНОСТIIт1;, зпщото СЖ отъ пб-го.1'Ь~1O важность,
отъ

Струвп

'\О.жото НИЙ си МИС.llIМЪ. Еднп l,с,рДt'.1<.:IШ РО:JеТlШ,

нонто не съотвtтствувп на ОСТПНЖ.1Птп чm:ть
л13клото ПРОIl3ВОЖДП,

нп

нс ХПj))ЮНIIЧНОСТЬ,

TO.'Ili0311

нуждп

:'Ш сс,

че зп lJоа:шт!;

ШШ, Д:1 Се "пж<, IШЮЮ дП ('!.' не

((\у.1атп)

ШJ-ВСЧС

нu<.:п, отъ liО.ШО

ТО hПlШО ;J;n сс носи. СНIIIIТ'(; IШIiТО и :Н:.1СНIIГ!; воа.111
нс Прll.1l1чатъ НIII.;о"у. ЧеСТlIт1;, РУССЮI воа.111 ИрИ.111
чатъ сюю па
чсрнеIЦr1.1еСТIIт1;,
n Чl'jJвеlШТЬ, 11.111

061\0.1-

ното еднп рпстроенп струна въ .1 11 j);11'n. А ро:~епшт1;
имптъ ЗНачение ДО н'БКjу,д13 въ женсl'ОТО 06.11;1'.10, да
пе~lб1ШlIтt IШ б.тtДIIТЬ жени. 01'1, чеjШIIГ!; воа.lII,
ли с;к нп I'О.lанл, ИЛII пш,ъ заобlша.1ЛТЪ IiОСПТП кпто : e;J;IIII" отъ най добрпт1;, е тыIIлл съ черНII 1,;1НЧIЩП
вtнецъ.
ТУ"Ъ ТЮI'!;. Боа.1I1'1"!; :щ пжтулаИIIС тр'Ьбва ,1,а еж та
3а блузи съ IIIIСЮI лки (ааб'h.11;жете, 'Je не IШ3
юша, които дп ИР"IЧJIIватъ Шlърссвата "о,""п, но паl\Ъ
вамъ 113ВIIТИ ЛКИ, деко.пе) и съ IШlРОl'П дшпе.1а 06ър
дП )ЮЖС ,1,п сс Г.1еда прсзъ 'Г'hхъ.
нжта върху

блузата, се носи

една lюрде.Ш,

вързва нп розеткп съ ДЪ.1ГИ краИЩr1.
данте.1пта
же

дп

цит'!;
Може

се

е черна, то черснъ

IЩЗ.СФНПЪ

се

с.1учай

ВIIIрИТЪ

мо-

носи.

I

)'п К.Т 111111 Щ\ ПО l'ОТIШРСТIЮ.

Никон дu6р13 об.тБчена жеJШ не же.ше р,~КПВII
11, да с,у, центра.'Iната точка на обл13к.10ТО Й.

да

сте

виждали

госпожи,

облачатъ и да HOCЪ~TЪ таIOIВа
ът.тъ

колто

АIЮ 110

въ очи, но пшш13те,

IШИТО

се

много

ржкпвипи, които би

че не е нtщото

женпта да

има много рокли, но да е об.11;ченп ПрИ.'lIlЧНО, спр1;т
нжто, наП'БТО

и ХПР)lOнично.

()/lI/(' .И"'СО.

BPC~ICTO, hornTo овчсто :.гtео UIIBn- най-добро, с
отъ )Itcel(" Дf'ке~IВРIlЙ ;~o IOHIIII; но у Hal:" .т!;т1; пб_'
вече сс НЮlllра овчс

)ltCO

отъ

1'0.1"0'1'0

говеждо.

Овчето :'I'ПСО е ;J;обро, aIЮ П.1Ътьта с лсно-чсрвеllа,

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

lGG

затварн, за да се не испарлва водата твърд'!; много.
За да се узнае, да ли се е сварило MtCOTO, да сс ~a

а лойта чиСТО б'tла. Тъмно-червената краска, както
JI желтата лой, показватъ, че MtcOTO е отъ долно

тисне съ пръста, ако с, то той лесно ще ?отъва. Бу

та се туря на една чиния, а 0'1'1> сокътъ, които е оста
нжлъ, обира се тлъстината отгорt. Ако соr:ътъ е ~шо

начество.

Овче ыtсо наскоро 3aI\лано, ыакаръ отъ добро ка-

чество, бива всtlюга много жилаво и сЛ'I'дЪ сварява
пието, или опичапието си. Затова трtбва да го оста

го честъ да се поразреди съ ма.шо горtща вода.

nЮIЪ да постои, аа да поузрtе, но не на горtщо ме
сто,

}{ah7J

за да се вмирише.

Да се отрtже Iюстьта на бутъ, който TtГHe отъ

2-8 Ю!.1а; ;I,a се СП.lещи съ дървения, И;lИ же.'Itзния

М.1аТЪ; да се набоде на шиша и намаже OTfOpt ~ъ
MflC.'IO. Печението да се продължава единъ часъ и по

пжти,

вече, споредъ ве.ll!ч!!ната си, но да не се' забравя, да се
то, да сс наСО.1И

съ ситна

подбърква

се кашица ОТЪ ~Ш.1t;О

припържено

ното и да се спе)lе. Съ това tстие могжтъ да се С.10

Ж,у.тъ на траllезата и сюю обварени картофи.

06'111 оуmъ l1счеllЪ lJb фурна,

Овча 1I.1СШJШ

Да се извади костьта на крака, чакъ до го.тt~!Ия
гивеча,

.IIJbCO.

брашно, на.lива се и тя. Да К,lъкне отново съ браш

минути преди допичание

соль I! пиперь.

ставъ, да се тури бута въ

печено

Нарtзва се на ситничкО една глава .1у:къ, кой
то се опържва съ една лжжица масло. На другата
страна, нарtзва се MtCOTO на тънr:и порtзнички и се
притуря въ тиганя, за да се аапържж тъ и Tt; ту
рятъ се Пllперь черенъ и червенъ, СО.1Ь 11 ~o,J;a ,J;o по
.10вината на )ltCOTOj оставя се да К'Iъкне единъ два

01J1t!t буmъ 11СЧСIIЪ lIа 1UltШЪ.

ПО,J;ЖIзва на често. HtKo;IКO

се llр1ll0mвя осmаНЖ.lО

да се нюшже

Да се

съ

Ilзвади

llЪ.1нена.

съвършенно

r:OCTbТa; ;:щ се про

единъ

стре на масата една :книга и върхъ пеlif. с.'южи П:lеш

часъ, с.1tдъ като с добрt ПОЧНЖ.10 ,J;a се препича.
Често да се нюшзва съ ~IaСЛО, а най-вече :КЪ)IЪ допи

MtCTO на П.1ешката да се наПЪ.1не съ 150 грюша ~rt

чанието . .Ако почне да прегаря OTfOpt, тогава да се
прекрие съ една бtла хартия. С.1tдъ като се извади

жица )шсло, ситно нарtзанъ майданозъ И ГЮЗО~IЪ. Дf\

~!aC.10, посппе съ СО.1Ь; да се пече въ фурната

препеченото )ltCO въ другъ съдъ, да се Ha.lte

)Ш.1КО

во;щ въ гивеча, ;щ се тури въ

заври.

пещьта, за да

ката;

со ситно с:къ;щано,

ншшъ, С.1агатъ

I'рашспо

сс Ш1.

трапезата картофено.

напепери

отвжтрt

и празното

50 граюrа оризъ, една добра .1Ж

се обвие добрt плеш:ката и завърже за да се запа3И

\' ПЪ.1нежа. Да се пече едпнъ часъ на фурната, И.111 два

Този со:къ се турн въ оцt.1енъ съдъ за соусъ.
ЗаБIЬ.II/,ЖJi(t съ бутъ печенъ въ фурната, както и

на

да се наСО.1И,

часа на с.:rабъ огънь въ тенжерата, както задушеюш
бутъ.

И.1И
Овчи кот./ст lt ВЪ lIlюань 11ържеНll.

пуре.

Да се прllГОТВЯТЪ кот.1етитt, наСО.1Ы>ТЪ, и турк

]{аР})/ОФСIIО нурс,

въ тиганя една .1жжица )!аС:Ю. .кОТ.1етитt се пущатъ

Да се об'U.1Ш.тъ сурови IШРТfJфИ; ю;о сж ГО.1tШI
да се Нi!I)'!;ЖЖ '1'1, на пор'!;зшщи

и ;щ се

Q)ШЫ> тъ

j

да

въ )Iaзната течность,. но да не сж наб.1И30 е,J;ИНЪ ;1,0
ДРУГИj оставатъ се да се пържжтъ отъ 4, -- 5 щ!Ну

сс турнтъ въ

ти на вС'вка страна; изваждатъ се отЪ

ГJI покрие,

реждатъ на плитка ЧИНИЯ, а OTгopt сс поръсватъ съ

IIСп:!;дьу.тъ,
вена

тепжерата съ врt.ш вода, r;о.шото ;J;a
II 2 щипкн СО.1!>; да сс сварЫ>ть добрt и
Да сс С~I:1чкатъ като TtCTo, съ дър

.1,у.жнца

въ

тенжерата,

илн

прсзъ ц'В;:щ.1ката; да се прибави

па:къ

e,J,Ha

ма.1КО

.:rжжица )щс.lО;

да се обърка ,J;обрt на всtКЖ;J.t, тогава да се на.1ива,
ма.шо по ма.ШО, горtщо M.1tKO, догдt стане на наша,

картофи,

или

И.1И пю,ъ

може да се

С.10ЖihТЪ

съ )1:1С.10,

11 обt.lени.

граМЖt

250

брашно, да се

грам~ш захарь

ситно

3/4

100

накъзцана,

направи

грающ ~щс

e,J,Ha

щипка

ситна соль. 1 яйце и
чаша BO,J;aj да се ЗЮltси
всич:кото, яа.1КО по ма.1КО, съ ржка, за да се Q)ltCIl
добрt

тенжерата

TtCTO ;J;a

се растОчи

на .1ИСТЪ и ту

ри на тавата, която е намокрена съ )ш.шо вода. Дру

ar:o MtcoTO не с Т:IЪСТО; турятъ се и въ тен же
рата 7-8 късчета с.1ш!Ина, 2 моркови, 2 го.lt)ш Г.1ави
.1УКЪ и Kar:BaTO друга шrриюш се нрави. При бута се
прибавъу,тъ II 2 те.lеШКII r:paKa, исчистеии, из)!Ити и
I1зб'ь'lени, СО.1Ь, и пипсрь. На.1иватъ се на бута 2 ча
ши BO,J;a, ПОХ.1Упва се добр-Н II се оставя да ври.

гата ПО.10вина

TtCTO,

сжщо тъй ;щ се расточи на :IИСТЪ •

съ който ще се прикрие плодътъ

Пре;J;И ЗЮltсванието на TtCTOTO, турятъ се на
огънн въ една тенжера
ки,;rо ~!а.1ени, съ 2 крива
чи захарь и ма.ШО ситно счукана кане.1а. С.1t,J;Ъ като

1/2

почне

да се запържва, прибавя се буlI.1ЙОНЪ до ПО.10вината
на бута 11 СОЮl на 2 дmшти, Врението да ПрО,J;Ъ.1жа
ва. 3-4 часа на )!НОГО С.шбъ огъпь, бута да са обър
1Iе е;ЩlIЪ, ,J;Ba пжти, но BctKoII пжть добрt да се

и да стане жи.:rаво.

TtCTOTO

ПО.10вината

на,

на

и пържени

препечени на фурната

като К.1аденче, нъ което да се тури

ПреР'l>зва се костъта отъ бута, исчиства се, июш
ва сс, пабучватъ сс тукъ ТЮlt )шЛIШ късчета С.lnНИ

дъното

сокъ.

на дъсr:ата

.10, 75

водата п

на

Т%сmо за mapm.lem1f. Да се тури въ НОЩВIП't.

ко

Овчи буmъ задушено,

изври

1I

Тарm.lеJJЩ.

гато се сипва на ЧИНlIитt.

.когато

са~ия

с.1t,J;Ъ като сж би.1И ~1:1ЛКО обварени

конто се турн на огъня за да се загорtщи до за
вирюше. На сне)!ание да се прибави и созь, споредъ
вкуса па хората, които ще tджтъ. Пурето трtбва да
бждс по често отъ каша. за да стои на купчина,

отъ

Съ КОТ.1етит't

прекаратъ

тиганя

поm!еЮIЖТЪ

и

имъ се

поис пари

сокътъ,

ТурЯТЪ

се

върху първото листо на купчина. OтropЪ се прикри-

!
1,

ватъ СЪ второто листо. Листата се слепнватъ на Ераищата съ мокри пръсти. Ано листата дойджтъ голt
ми за съдътъ поизрtзватъ

се,

и.1И пакъ

се заВllватъ

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
на краищникъ. Отгорното листо се намазва съ яйце.
Да се пече отъ 40 -- 45 минути.

ва да Gждс маfшата, :щ ;l;a ОЧaIШЮlе ;J;'lщата iI да ь1>.
обичатъ и почитатъ, I\огато ОСТ:lJ)'БС? НaIша съпруг:J.
тръбва да е жсната, :щ да аапа:ш .1юUош,са 11 уваже

Яболченъ mарmлеmъ.

'Гъстото се НРИl'отнн IЮ СЖЩШ:I

Н<t':lИНЪ,

само,

захарь

и

една

щипка соль,

завива се

Ябълчевия
и

тартлетъ се пече

отъ

тогава отново се поръсва съ

30 -- 40

ми

тогава ще

минути.

правятъ отъ череши,

сливи, синици, праснви, ягоди, круши и

ДЪКТЪ

почне

3ащото

да

се

въ всъко

да бл1ацъктъ съ раагонора

не ШIЪ сс

плаща

2.

П.1<1Та.

11

на равно

шцустрията,

съ мжжа,

хората

отъ гдъ бllХЖ

нс щс

~ЮГ.1С

да си

3ащото

вс'Бкой

Г.1еда

на

С.чтарството

като

на Н'l;що унизите.'lllO. Господарката, IЮЯТО II:IС)Ш с.1у
ГИl!Я нс сс интересува въ неък. Когато сс свърши
работата, ГiJ.1; стои ТН. П03ВО.1нватс .111 iI да С'hди въ
сж,щата стан съ васъ? '}:;дс .1И на с,у,щата трапе'3а?
Пе, нсйното снърта.'1ище е сюю готваршщата. Тогава

1\OI'aTO I,аауватъ, 'Ie ПjНI'IJI
HOeT,V,!IJ,Y,,!vl. въ (':Iyl'ap1':I:lВlIO С, Hpcap'!aJIICTO, '(()(~TO T]Y(;(JBa ;щ Т'I.рlll,У,ТЪ?
ИеТlIна е, че IIма )IJI()J'O l'оеlЮШИ, I\OIITO l'.1Р;ЩТЪ

етво

чстжтъ и

ДОВО.111О. }Кената,

ПЮIЪРИ пu-д06ра

слугиня.

ги. Освънъ това человъкъ не можс вiJчпо да говори
все за книги, а и да кажсхме че ГОВОР'I;шс, пакъ тр1;б
ва да Y)lte да прави разговора си интсресснъ?
Една отъ причинитiJ на този нсдостrtтыъъ с ма.1
кото внимание, което сс обръща да сс прсучватъ д'Б
да

на

питатъ ТО.жова на чссто,
НЮI1;ръктъ

плаща

справс;J,.1ИВО

отд'Б.1СНИС

ната на IIзf)-J;l'ваIllЮТО

ГИ учимъ

СII ногр'!mнш;

д1;ЙС1 ВlIТC.1HO

въ друга работа, разбира сс,
не стане слугиня. Когато на жсната.

нс

Ний

ПО

Bpe)le

сме чели въ книгитiJ, но малципа ЧСТЖ1Ъ с,Yt.щи'гБ юш

ГOBOpЬYi.TЪ.

че св'!пътъ

което можс да

си. Съв1;тватъ ни' нtкои си, да говоримъ :ш това що

цата да

Ч"ilЦlIт1;

Н'lшоп отъ ЩШ'lIПlIIт1> :ШЩО C.1~TIIIIII Пе се ПЮПlIЩ'ГТ ••

и за пО-ма.1КО
предпочита да

сто години, умiJли

CII.

сърдцето.

1.

Желала бихъ, да знаък да ли разговора не е
искуство, и да ли ний женитъ не бихме могле да сс
научимъ нъщо по-вече относително това? Да ли уро
ци ПО искуството раЗ1О80РЪ, нс бихж принесли толкози
полза, нолкото изучванието П.1етение тантела, или ши
ение 6ълъ шенъ?
Четемъ, че женитъ въ Парижкитt салони, нъщо

себе

'

дюли.

ПО;1;о6реНllе на раЗI'ОВОIJa НII.

на

вс'lша съ пеJ1ннТ'I;

нам'l;рШIЪ,.

или момичето,

преди

обръщамс

се е
подоБРII.1Ъ. А аа ра:!говоръ да В3СЮ!)!С таюша нрсд
~11;ти, I{OIlTO щС Ш1 уве.1И'I,Yt. тъ :шаНIIСТО 11 06.1<1ГОРО

цiJпватъ на половини, които се нареждатъ на листа,

30 -- 40

iJ.e-

разговоръ.

IIIIIЩ и сс аанемаС~IЪ,

поръсватъ съ повечко ситна захарь инанела. Печс-

;J,a
Hpl'AcTaBH

разговора НII. Bpe~!C е ,!"Б:Ш отъ насъ, IЮIIТО сс бро
ЮIЪ, ужъ, :ш пб-ИНТС.1СГСНТIIII да оБЪрНС)IЪ нова стра

захарь.

'Гъстото се приготвя както въ пб-горнитt случаи.
3ердслиитt се поотриватъ на сдна чиста кърпа, рас

3аБJь.l1ьжка 'Гартлети се

и

и да гн

грiJшни, сс ви;щ, да пн праВl,у,тъ hai).-го.i'I;)IOТО "до
ВО.1СТВИС, аа това Т'Б С,У.. нспрестанно преД)!'БТЪ' на

ЗердСJШЯНЪ mарrn.1С11lЪ.

нието, сжщо тъй, става въ

аа ра:ШIIIII

въпроси,

ма:шо ВНШIaIllIC

кра

ищникъ.

нути,

Н:ШIIС.1И

дРУГИ

Ний ЖСIllIТ'I; (не ЮIС.11,У, че ~I,У,ЖСТ'!; праВl,У,ТЪ
IIск.1ючеllllе) ПОСТОЛIllIO МИС.1ШIЪ за ,1рУГIIТ'I;, а еъвс1шъ

дълги поръзнички, нареждатъ се вжтръ на листа; на
се

нието на М,Yt.жа си? ВС'БIЩ жена ~IOШС
сетнна
лсние

вмъсто двъ листа, нъка бжде едно, и да се тури отдолу.
06iJлватъ се нtколко ябълки, наръзватъ се на
ръсватъ

1(;7

с,у,

:ш

въ

правото СII,

ШI'/, ,1а

да Н:1:I1ЪУ,1'Ъ IJ()-СВТННО на
за ;\а мог.У..тъ да си турлТ1.

С.1УПIIJJIта

H('J-;\o(ipa

СII, СЮЮ I! ('ЮIO
ф.liiОlll'а, 11.111 IJt'IJO

на IШПС.1ато СII. :3а това не с,у, l'IНlВII ~1.y,'I((·'f'I;,

на.1II?

;l,a

пишжтъ, но тъ сами си сс учжтъ да говорьътъ. IЦомъ
дътето чсте на
ше

присiJкулки,

несъсдинено,

устно,

то

то иска,

може

то
да

то сс

сс мъ"'ре,

раСПОl\ъсва

и ако му разберемъ

но

поправя;
въ

ако пи

изяснението

ПРСДII

си

1\0.11(0какво иска ;l;a ни Ka.lhe,
БЪРЗШJе '1'0.11'0:311 много,
пре;щоженинта,

~J.1<t.J.'!>

н'Вколко

вдовсцъ,

II

ГU;ЩIIII се

стин.У,ХЪ

Шl.Yt.,ЮIХЪ

)!шцеха

на

:ш

Щl.1I\ОТО

еДllIIЪ

)!\.

~Ю~I

че. Д1;тето б1зшс хубавu, и .1юбе:шо, ЧIIСТО сърдцё спо
.1уЧИХЪ

да

израженис. Те.'lС

имашс

руса,

графа е насърдчилъ съкращенисто,

а не)шсленностьта

е рОiJ.ила преувеличението.

тtзи ДВ'В

но. Съ неьт.. се гордъях.Yt. всичюпъ ~гy РОДНllIllI, llа
проти въ аа него тя 6iзше hail-го.1t~IOТО ~IY lIа~!.Yt.чва
нис. Всъкой ;J:СНЬ ТО мн сс ~Ю.1iJшс да го не рЪш.1>..
НО.шото ПО.1егка да барахъ сGЪРЮlll<lта ~IY l\Oca, то

не се грижимъ

щото не

сти

пб-вече.

ни се чака

разговора,

като

Ний

за форми на
Между

ИСКуСТRО,

е

I(райно

пострада.1Ъ.

Но нъма сумнъние, че най-гол1шата м.Yt.чнотия,
която сс представя, много често, е н1шанисто на ЮIС
ли,

отъ

колкото

начина

на

изражение.

Ката църь на послъдната
вземе

сл1;дующето.

веднъжъ

въ

мжчнотия

Да се съберж тъ да

седмицата,

около

шссть

~lOже да сс

каже~IЪ,

жсни,

понс

1\011'1'0

да

говоръктъ върху пред мъти I\ато тъзи: Какь можс же
пата у насъ да

си?

Струва ли

платна,

помогне

за

подобрението

си трудътъ, да се

когато хассто е толкози

ткаlЖТЪ

на народа

домашни

евтино? Тръбва .ш

да 06РЪЩЮlе еднакво вни~шние на въспитанието на
IIlОмнчетата, както и на МШlчетата? Кой е най-лесния

;начинъ за да се свърши кд.ЩlШя хезмстъ? Каква тр1;б-

ВСС

НрИН.1СК.Yt.

В'У'СI)'Б

~IСПШ коса,

повтарлше:

въ

СС,J,щща

вре)!с. То

която сс кждр1;шс )Ш01'0 .1ес

"Нсдт,й

~Ia~Ю,

нсд1;Й."

С.1'ВДЪ вре~1C

чухъ, че със11дката ми б'l;шс раСПРЪСНЖ.1а е.Ч·ХЪ ~!еж
ду другитъ 6.1ИЖIIII, че а:lЪ Cbll'!> бшт..щ а.тБ ,J,'1;TeTo,
всiJIЮЙ дснь,

му:

Il

че П.1ачьтъ

"lIсдiJй ~шмо, НСД'ВЙ!"

Il повтореНllето на ДРШ'f't
110'1'1'11 iI C)lpa:HlВa.111 I\рЪВЬ

та. II ВСИЧIЮ tOBa тя раскаава.1а, вы1-hl{ии нвната обllЧЬ
на д1;тсто KbllЪ ~!CHC. Да б-БХЪ с.Yt.щата ~IY )1;1(lI\a, а.
не мащеха, тя IIIIIЮПl нс бll си пmIlН~.111
що, НIIТО пакь бll ЬYi. пов-Брва.1Ъ нiJlюfi.

подобно

H'I;-

Жсла.1а бllХЪ да ;шаък, да .1И ВЪСПlIТШllЮ И по
ПРСiJ.IIШСНЪ добъръ характсръ, нс се В:lС~ШТЬ ПО;l;Ъ ВНIl

м,шпс? Тръбва .1И жената,

колто преДI1РIIС~Ш да ста-

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ:
нс втора ~1:1ЙЮ1, да бжде преД~11пъ на несправедливи
l! жестоки критики, И нейното естественно трудно

ли и ме оставели." Тои откачилъ .1Юlбата

ПО.10жение да стане нетърпимо?

I\ОЙТО снисходително

МIIОГО дiща сж п6 за ублажавание съ ьшщеХИТ'Б
сп,

отъ 1'О.1КОТО ХИЛЯДИ

ДУШИ, 1ЮИТО се

мателно;

се

ыу

на

Ma;1I\0

ПОЗВОЛИ.1Ъ,

СЛ1;З:IЪ вни

рамото
И

на ЦПрЯ,

с.1tдъ

r;aTo

Вечерьта въ

палата се

лостьта на крар;еца, който

говор1;.10

предъ

с,що ;ш

ОЧИТ'Б

Па.1атнии КШlендантъ' би.1Ъ вече ;щнятъ съ

"Покажете
ышшче,

II

~!II

сандъшl.

азъ ще ви иаж,~

и дулапа на кое да е
ще

бжде

ТЯ," на;щ;щ е;::(на стара жена. Но н1ша нуж;щ да над
IlI!чю!е

чакъ

до

ТЮIЪ;

защото

изгледа

на

стаята

I\ъвъ случаfr се

lIейното

ыално

гдtто

ти

сющ упраБ.1ява; прпutжпщето отъ BctI\O р;руго нtщо,
освtнъ ~ШС.1ит1; Й; еДНПЧhата стая въ ц'Б.1fIта Иiкща,
иоято

тя ~lOже

СИ; СЮНlта

да украси

по желанието

стая за чи[rто редъ и

на сърдцето

чистота

тя е отго

ворна.

Ст[)ята )!Оже да е уре;J,еиа съ раЗ.1ИЧНII картини

II

етажерlШ

НIши, Н.1И

прахъ,

ПЪ.1НИ

драги

съ сI\жпи подаръци

ПрJIяте.ШИ;

то СПШltНI!тt

посtТПТС.1ит'Б

Й.

но

отъ шr.lII

,:шо сж

род

ПОI\РИТИ

съ

загатнуватъ за друго нtщо на

Нс вре;щ да .1И мобе.lIlтt й сж отъ най СКihПИ
Т'!> и раСI\Оlшштt, И.1И C.iК най-нужнитt потръби за
спа.lшrта,

.lИЧIIОС1ъта

на )\шшчето

е пшъ отпечатена

II l;aTO че XnpnI\TCpa ir е ПОВ.lпялъ всичко, що се Ha~
~ltplJa жm,ду T'1;311 четпри CTtHII.
Ма.1ЮI топчета I\oca оставени по ~шсата, или по
греGеl![l, преГОР'l;.1I! 1\.1C'II;1[ I\l[брптъ да се ТЪрIШЛЯТЪ
по lIOI'Рllш;ата. шt CI;IHma, пнтна по ОГ.1е;щлото и про
::ЮрЦIIТ'I; 11 оп;ы':.lыщ хартия по огнището, нп вну

IlСЧlIстота.

Но на ;:rpyraTa страна тр'Мва особенно да се

вншшва
I10стьта

чпстотата. да е съдружеН[l съ привлекател
JI спокоi1ствнето. ДtВОrlката Tpt6Ba да уреди

стпнта си тъй, щото да е изражрние на :харяонинта

въ живота й. Редътъ JI ЧJIстотата трtбва да се УДО
Blifi ТЪ p.iКI\a съ Рihюt съ 1'рацпозностьта II нрасотаТа
за да 1I П~С;J,а;r.iКТЪ ПРIlВ.1eI-;ате.1НОСТЬ незаВИСШlа отъ
са~IllТ'!> ~1O()е.1l!.

Стъ.16ата.

Една СУТРllна I:aTO ЩIНува.1Ъ Царя презъ rO.'ltмитt са.10шr на па.lата, точно по туй Bpt~le, ногато

придворrшт'.h с.l)ТlI отиватъ ту на тъй, ту на Ta~!ъ,
по .раз.:ИЧНlIтt си занятия, той Вlцъ.1Ъ едннъ работ
пикъ, I\of[TO ВЪСRаченъ по e;rHa ;:щойна стъ.1ба, посъ

1'а.1Ъ да оп,аЧII една по:rу.ltЙна .1ЮI6а,

щt.1Ъ ;щ na;rHe и да се С)lаже Г.lзвата

и безъ малко

"1'11 ПС СII аа6t.ltжи.1Ъ, r;аза.1Ъ цз~я, че СТ1,.lбата
1'11 е I\ъса 11 на r;О.lе.lца? "Азъ ИДiК па врс)!е да ТИ
по)югнsк, I\aTO lifi държя." - "Госпо;цше Отговори:rъ ра

"Азъ ще

ис

c)liie

rцsк да

п съучаr:тнrщитt,

СТ1,.1бата на

а

ШII\Ъ

I\р1цеца."

КUБ'Ь сп ОТI\lсда:хъ ;з:Ьтсто.
Тръбва да вп I\a Ж.iК , '1& )шого ~III (;е (jt Х~llJас,1.1Ъ
начина по който братовата )I!l жена въспитв[[шv д'i;
тето си, затова рtшихi ;щ пост",ш.iК с.iКЩО тъй 11 СЪ

моето. Когато дътето щr
азъ започн.iКХЪ,

BctHa

бъше, вечс, на три

)li;сеIЩ

сутрина го турнхъ ;щ .1еil;rI;Зn

петь ШШУТII, да рита, ПЛ! П.1nче, И.1И паI;Ъ ;lа с(' ;З[[

гледва СЮIO. Преаъ 'това
нито ~IY ГOBOpЫiXЪ

-

Dpe)Ie, аз1, rшто 1'0 1'.1r:;raхъ,

прп все ЧС (jtШV)[lIOI'О тру;що;щ

постоннствуваыъ. Постепсно пстьт'h

ЩШ'о'Т!! (;Т[[II ,У,Х ,У,

десеть и тъй нататыIъ•. Когато ;з:tтето СТf;П,У, lIа ;!,Е'СС1Ъ

)leCeJIa, то съ;з,tше на посте.1I\а та, ПЛ! I1Ъ.1;j'!;IIIС нс:!а
бълtзано за единъ часъ BpC~le, НС СЮIO за;'ОВО.lllO, но
весе.lО унесено въ пгра, (;1, ПliOСТl!Т'1; сн играч"и. ПРС;ЗЪ
това Bpe~le азъ 6tхъ свободна ;1.<1 сп рабоТ!", юн,азото

НСКЮIЪ. Тогава ПОИ1'раЯХ)IС

~ra.ll;O

зас;що,

С.lуГ!шпта

довършваше работата сп и го пзнасише за (;утрiIШIl:lТа

~\Y раСХОДRа,

СЛ1ЦЪ r;oHTo спъше ,1.0 оGt,1.Ъ.
ПО.1зата отъ тази СИСТЮШ е очпви;::(на,

да )lOжахъ да СII нае)ш ДСI.:еть
наПУСН",.1а.

шаватъ за B'I;\,1,O по-вече отъ .lипеоваппе на артисти
чl'иъ m;ус1,; lгtщо, I,OCTO ПI'~lOже да се уравновtси съ
IlIII\1шыJъ ТП.1aIП1,: нп ~\У311I\[l.1СНЪ, НII Жпвописенъ,
I1I1ТО Шll;1, Сl\у.1птуреIlЪ. Ний просто нарпчю!е това

да се

JlаiJШlЬ J[ОНJi/('С//Ш/Ь.

на

Й.

царство,

накааватъ

то СЫIЪ азъ, който държtхъ

добро ,],оказате.1СТВО за характера й, отъ KO.1I\OTO дъл
БОIЮТО IIзучвание на .1ПНIштt, КОИТО I\ръстосва тъ длань

Стаята I1 е

но Царя ПОЧН.iК.1Ъ

ПОЫО.'Ilifi НQ)lенданта;щ потуши дt.lОТО; защото въ та

ЫШlllчето ще нп расправи п6-добрt, и ще нп даде по

та шt рiышта Й, И:!И шшъ ржиописа

,J,t.10TO;

на висOlЮ въ са.10на, като Ыlза.1Ъ.

ЮlI\ва Rжщшща

CMt-

на ВСИЧКИТ'Е

отнесълъ хубавия по.1y.lЪЙ.
лtдванието на

(;таflТ!\ lЩ JlШШ'lето.

ыу

благодарилъ най учтиво, си ОТlIшелъ.

развалитъ и

разга.1ватъ отъ маrпштt си, до ТО.1lюва, щото ставатъ
неспособни 11 неlШДif>. рюr за нищо.
.11[аlll(:Х((.

поолtгнжлъ

С.1угпни,

не

!! ,1.аже,
бихъ ы'i.

JL/(/u(( Jlmll\(/.

JIUlIЧIIRОТО В.lIIНШIС.
В.lпянието на ~l:1f!KaTa върху ,J,trraTa Й почнува
)11101'0 по-рано отъ r;ол,ото си ШIС.1ШIЪ.
1-\0.11\0 скоро ~Iа:rкптt дiща почнvватъ;::(а 110Д

много рано, п

ражаватъ )Щlша си. Чистата,

спр'Ьтпжтf:t

)l:lйКf:t

ЮШ.

чист~ дtте, п приятната, весе.1а ~lаЙШt пршrтно Д'lпе,

а ~lюП\ата която обикновснно е НЮlР1,щсна и говори
ОС1ро И раздразните.lllО, Cl.;opO ще ШIДП, че ;1:lщата й.

пос.1tдватъ ПРЮltрътъ, I\ОЙТО несъ;знате.111O ЮIЪ с по
каза.lа. Въроятно ще се чуди, защо с". нсприятни,
раЗ;J,разните.1НИ и наыуссни дtцата il. AI\O ~Ю)IЧСТО МИ
си дойде ра3,1.разнено отъ УЧИ.1нщето !I аз1, го 110С
ръщнж по сжщия наЧ!IНЪ, I\aKBO щс с с.1tдствпето?

По този начинъ не бихъ ~lOr.la да ~IY ПШЮГIIЖ да над
вие на раздражението си, и да го НОВ.1ИЯЫ'i. за добро.

Но ако го ПОсръщнж СЪ Приятни ;:J,У~Ш И ВИ;:J,ЬЪ ч~
:ъ~щ особна Причина <la ра;цражение; то иогж да го
аинтерссуваJ!Ъ въ нtщо друго, за ;:J,a не )IИС.1И зе себ~

си

Jl

за въооразюlНТЪ си Доr;ачения тъй то се скоро

~~O~ltHlifi И става пакъ нашето Bec~.lo МО)lче. Когато

.I} пре~lИне, азъ ~lOгiК да ~IY покаЖih че не прави доб
ръ, 1'дtто се раЗдражава.

Но за да ~!Оже майката да шra В.1ИЯlше Т}Jtбва

BCiiROra да в'
,
нюraва, да не би да стане спънка на Д'Б.
ботНlШ3, азъ ви прося ИЗвинение; вий ме много ус- I цата си чрезъ нейнитt погрЪшки. И отъ всичко Ш1Й
лужвате. Поради ПОс.1анника, RОЙТО тръбва да се преД-j' много да ВЮOlава да ИСПЪ,ll1ява объщанията си.
стави днесъ, всичнитt ми другари CiК Се распръсн.iК-

РедакторRа: Л. Нцt.шова-Попова.
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И3JIИ3А ВЪ КРАЯ НА ВG1IНИй М1JСБЦЪ, ВЪ ОВЕМЪ ОТЪ

3 ПЕЧАТНИ К ли НА (-ни.

1) РО~lани, повtеrи и ра3Сl\авп (ОРПIIНJ ..1И II преводни). 2) Биографии на ПJЮЧ:1И )1.t\Жt и п.lа
ГОРОДНН жени. 3) Статии по въсгштанпето. 01:) Дожншнство: а) Нроение 11 шевъ 6) }J,ЫЩ.тt ше; б) УП,hтва

ние по готварството; г) забt.тtЖЮI по гра;щнар"твото; Д) о"игенIIЧНП праВII.lа. iJ) ()nо,ъ\;.lf>lЩ оп

6) Н1>ща, ]\оIIТО струва тъ ,J,a се знаЪhrъ; 7) 3аut.тtЖl\И за мщшчета.
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Пор,ъЧRlI И парiJ се ИСПlJовождаTh 1<): J\нижаРНlщата на _ . В. Вf.'.lЧ~ВЪ въ гр. Варна. а рн.
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