ъдържап

Ie

н

~pOr!X.
Тр.

1. u~. еТИЕТО НА llEНДЕНПНГIIТ'В.
П.

Отъ Е.lш.:аl3еТf1 В. Бе.l.1ЮlИ.

.

.

.

.

.

IУДОВШ,Ъ АГАССII3Ъ. II.зъ кнпгата: ~Б1;ДНII ){Шlчета. l\ОИТО t.:iК се прочу.1П. ~ на
СНр:1

1,.

Бо.1ТОНЪ.

:200

('1, I,артина.

Ш fl,БI ППI .1IПЩЪ. И:зъ юнн'ата: :;>.Iшшчt:'та, тито
{'01Тото. (ъ :Картпна.

.

.

'Ж

е прочу.1П.~ на Сара

l\.

•

1У p~ 3НlIТИЕТО К\ .IЪi!,ХГА у Д'вЦАТА И ОП~ CTHOCTЬT~~ ОТЪ ПЫffi а.\
ВЪ3РАСТНllТ'В. Отъ Д-Jn. В. НЩ/VООII'lО. ПРt'ве.1Ъ: Т. Ганчевъ.
У. Д'ВЦ~-IПlf-IIПЩIl: Пр/"II','" 1)1111> Гr/IXh'lI: Т. Ганчевъ.
\'Т. 1,АI,Ъ ЫО/КЕ ЕДlI.
ШЕН.\. ДА -'Е ПО,JД PjI:\A CA~[. ).
УП. РJ'iiIЮ;J,'Б. ШИН ОТJ't.lЪ: Танте:ш, .\~ t); Танте.Ш • ~ :2). Съ дв13 lI.l.1l0t.:трацпи.
УШ. УП.ihТВАНИЕ ПО ГОТВАРСТВОТО: Нк,тиня хеЮlетъ: Ба6енп ТIIГаншщ: IleTж':зеШI

IX.

1~;3

211i

IШТЫI.

ОБяв:rIEНИЯ

:2O~)

:211
213
:214

НА I-ЮРПЦИТ1>.

lIО.1ШIЪ абонаТIIтt

<:П. зд прпбързатъ п внесжтъ абона~ента си. l;aTO се отнесжтъ

до КНIliЮlрНIIцата на А. В. Ве~1(Iевъ,

-

Варна.

)"С.IОВJlЯта ЮI аа н стоите.1)1.

1О -

КОЙТО ШI t.:ъбере ДО t О а60натп предп.'ш.ТИВШП задържа за себе си по 1О о о. За отъ
ао()натп отuива е но 1;-) о 'о. il аа отъ 5О аUoнамента на ГОрБ отбнва е по 20 о о.
IIПбlа съ пощенски UOHOBE'. П:Ш ;ЗD.писи да еж Пре'дп.:Iaтени.

;">0

сите.ШО

ВСПЧЫI ПlIсяа пратени Д() редшщпнта. нли ДО книжаРНIщата на А. В. Ве.1Чевъ, ОТНО
Сппс;ншето. тр1;бна да CiYi. П.1атенп на пощата.

СJlllСАНИЕТО ШI ТЪРСИ АГЕНТ'Ь.
Же.'13Ю

Ве.1Ч въ, в

JI'r't
rp

зз спо р аЗ JМ'Ь

ъ

в

арва.

lе,

,J,a

се отпесжтъ до Rнпжарmщата н

•

В.

ИЛЛЮСТРОВАННО ДОl'IАJIIНО СIIJtIС.itИJТЕ
И3ЛИ3А ВЪ ИРАН НА ВС'1>I{иi-j ~1'l)СЕЦЪ.

ГОДIIна

СеПТЮ[ЩШlr,

1.

IЦаст:и:етс>:н:а

IIе:н:де::ELИ::Н:Г:И:Т-Н.

(ПРo;J,ЫffiСНUС

:
-+

'kx'.:~~

l'O;~.

lSH;)

ОТЪ ирой

S,)

111

·~г·~c:

.

~ ~4: -жа. Греисонъ прпдръпа Естнрь, подъ сtи- \{ного ., УС\IIШЮJ," Г-,Шl Гp~ЙCOHЪ 1\1\.1п. нп. иър-

~ ~~Шlта па едно :ыанпе.1ОВО дърво - защото
{I~~ мюшръ, че б'Еше презъ Iюс.1'Бдннтt ДНИ Н;)
III'Бсецъ Мартъ, ПЪ.1Н<lТа стара jKeHa не обн-

Jt

•
чаше СlIлнитt .'IУЧll па с.lънцето. "Хж, СННко, ззъ се шщtв;(хъ тп дп. мп раскюь:ешь ВСПЧ-

ко, "Юlза тя съ отчаянъ гласъ." БаНl,ета

II

Шеl\-

СПllроваТ:1 вечеРПНI\а, юшто знаешь, щ'tхiY, д;( се
дадiY,ТЪ на двадесеть п третиii Апри.1'!>."

"Да," отгонорп ЕСТlIрЪ ТЕЪPi\'Ь :заннтересу-

,I,e сООl'ШIЪ.
По;щръ \шнута вре\ю ECTII])(, разбра T;(iiната IШ uър;юто il :3ЮIIШУШШllе, l,ато съ:зр't
еДIIНЪ ШIСОl\Ъ, рУL:Ъ, доир1; оО.1'l;чеIlЪ, \I:I;ЦЪ госПО,\ШJЪ. J,OfiTO вч ш1 ;ше lIаъ у:пщат;(. «hшша
е стар:1 jl;епа!" сп Н:З\IЪР\IOРН тп, l,aTo Ч)'IJСТIJУ
IJаше, че страшп'l; iJ П.Ш\ШJ!',Хj'!,; "XJ!'" сега I!
тоП ще <':н ПШШС11J, че L:e JlL:чеРВИХ'I. 01''1. у;\оBO,lCТBIIC. Г,тl;то се (:р'l;ща\l1, <.:е н<,го."

'1(: (;'I;llle TB'I,P;\O YB'!;I)('I la. ч(~ \la:l1II11;:II;'I. ('(' II(~ J'/)1I,I;<lIII(' :)а .\1''1'\,'/)'1,
стане причпна да се сдобрп съ Г-Ц<l. TpCIITI,.,
,
.л:\I;('Т'I"),. 1',(''1'111'1, JJ(~ ('Р TI'Y,LJIIII(' ,la ('1;)'11('. '/е
нато б'Бше }'BtpeH!l, че ЛпБОIl ).I;II1IЪ lIе MO,I;('IIIC !\[J~ТiIIJ(:Тl:OTO чу .r~:I '1';1:;11 ,\flr/l~"i'<1 (,11 I1 /1,1111';11:11да угодп на Н3I1СЮ1Тс:ш;\та ГОСIЮil;lща; ПО cel'a :10 y,l0!:O:I('TI:II('. J 11 :\11,1('111('. 'H~ I;()II ;щ (' J'O(:сърдцето 11 започнл, п6-БЪРiI,е iЩ ТУllа, l,aT() ('(~ Jj(',l;IIII,:I. liOHTO ~lII1IYI::I 11:1'1. (111:1:111 \',IJЩ:l. (,11 II()се страХУ1J:1ше, да НС 611 да чуе IГ]';ЩО. 1,()C'1'O IН~ ,1;1',1:1,1;1 ,l:1 (J.)"lC
~
,
;1:\ ~I'I;('T(IT(I 11 ... \1:I,IJ;o
11:11 1':1,(:1
неочакнаше.
1'('1"1
11'('
I1 "
'1'\'(
1"I\j'l"
,')'\
,
..
,
. 1
",
'.
(' 1I l;a,!:1 '1'11 "IН',JI)1П(',Jвано. Тя очш,ваше ШеI\СПIlРО!1;\Т:1 вечершша :\а

~lal;ap'I"

I\~).

11,111

IIOI~ТlI

"Е, до6рi;, ПIIП с.1уШЮre, че f-l(a. ТР;НТ'}" НО. 1111 I/;I/;'I, 11<1 I/~'l;'I. lIа СС(Н; сн, /ill.LI! ('(~. тн
С наПУСТНih,lа сысt\Iъъ п,ынътъ сп," Jщ:щ l-iI,а. I \IY с(' ;LOJ)(),1II0 УС\ШХII.у •. l;aTO Го lIo:!,L/laHIJ. ;\:1
ГрсПсонъ," Щ'\Ш:Ш, че \пюго зtlТРУ,\ПСШIе Щ!i,lO ,L:I J'O :):ЦЧ)iI,lI.
Д:1 стане. Сестра ~Ш, Х;\JIIН1, 11 ааъ TB'j,P,T!i \!!In-

го СЫf\еЛЛВЮIС, че тъ!! стапiY> съ тебе:'
"О,

недttiтс да се треВnj/ште Тn,11,n;Щ :щр;\-

ди мене!"

СС

IIЗВПl\а ЕСТIlРЬ, \IIЮI'О З:ЦОВО,lС'/I:l

отъ hafr-ПОС.тiЩIlата НОВlIна. "Г-ц;(. ТреllТЪ I1 е '

1I1ЖЧНО за ~leHe!"

"Дш'съ П(' С C,J,IIII'!> отъ :mll/lТIIГ!; /Ш ;0111."

lia:m ~\pTYPЪ Х:\I;СТТ1" !,;[то uыtх,'!,. «13IЦII се,
11 на \leHe .\111 се ПСJ;а ,'Щ пра:з

че I1IЩ;ШУlJ:1те, а

пуuа\I'J,."

_И /JIlii .111 1IL:[,aTe ;L;[ пра:ЗIIУI::\ТС'!

Но Шlii

сн Мllс.1tше тя JI се упtрппа- . ПОСТОJIIIlIO пра:шувате. ~ОТВЪРIl,У, Естщн,." Стр\,

ше, че шra още npe\le за ПОС.тtдп;(та да НЮI'I;- Е:1 \Ш L:~, че Tj1'!;iJBa \ШОГО ;щ пп i\ог!;га от'ъ

ни у:-.ш сп, още веДПЪiI\Ъ.

ТaI;ЪВ'I. ,/.IШОТ'I,.

"Е, добрt, азъ ще I\ажж на Хаппа, че не :
ти е твърдt IIIIЮГО \IЖЧНО," ВЪЗДif>Хl/i'!, псnдоiJрите.1НО Г-j/Ш. Грепсонъ. "Но \1.lа,:щТ'J; хора, l/П}юга непреДВlJждатъ - ехъ, хайде. г.lедаi:I CIl
работата, преl;арвnй неседо Bpe\leTO сп!" Па"
веднъжъ ПрШJ'lшн съжа.1НТС.1НIШ СII тонъ, II започнж п6-весе.l0 -да говорll; Н'j;що, l\OeTO ЕСТllрЬ
неможеше Д:1 разбере. "Сннко, ТII се весе.1Н,
догд'i>то \lOжешь. И съ "l\lШ:lНШI IШ Г.шва" 11:

Т'1;Гl/j'!.:Ю."

l\oii :mае \ЮIl,е ;\<1 ВlI

(:

;()-

~ I\ш,ъ OOOil,anaTC Т}JУ,~щ," се 11:)(:\1'1; Tnii ... У
в'tРПВЮIЪ ВII, че й а:)'/, \ЮГ,'!, да сс ;З:lIШ\I:ШЮIЪ
IЮ но \lOe~IY·'·
"Ра:зонра се. ншюti нс \Юi!,с ,-Щ ВП на;РIIIнс въ Н::JШIllI.1СIllJе ва паЧlII1II 11 СIIОL:ОUи. :ш ,li\..
ПРСI,ajшате BIH'\ICTO сн."
~l\XЪ," l\n:за тоН, "а:зъ ;IШllj!, по ТОН:1 Шl
Г.Н\са IШ. че пе удоuрлuате \юсто :зашшаllпе;
:2:-)

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

HJ4

;

но УВ'ВрЯВЮIЪ ви, днесъ не жеЛaIЖ да ме п6-пра-

-

ВIжтъ съ ]Iодпграш:и"

и изведнъжъ

да се изглежда серпозенъ

"защо не ходите

-

обноскитt

вече у Г-ца. Трентъ?"

вече срtдни

и

адвонатинъ, но мал
години.

Той н'lшаше

превликателностптt

на

младежа

по моКата, но окото му п6-бърже прпцtняваше

Естпрь се обърнж на БЪРiliе и го погледостро. "Не ви ли е расправила всичко?"

нж

Г-нъ: Фастинъ бtше

почнж' НО IOIНжлъ

Естиренитt достоинства. "Накво сербесъ моми
че; какъ стжпва," си lIIислtше той, като се б1>

ПОШIТа ТJI студено.

ше СПр'ВЛЪ при жгъла на писалището си и ЬYi.

"УВ'ЬРН13аllIЪ ви, че не ми е нпщо казала.
Ногато ьу, попитахъ, по коя причшш отс&-

гледаше, нато минува. "Ни най-малко недокар
ва на слабохарактерната си майка. Тя би спо

ствувате,

lIIогнжла на ной да е lIIЖЖЪ да стане человtнъ,

тя мн само .каза, че вий по

предпо-

читате да CTO{IТe у дшш СИ."

а семейството И~IЪ се нуждае отъ че.l0вtкъ съ

"ВиП ПОШIТахте .Ш Ы;.? ltаза
едннъ шщъ неудобрение.

Естпрь

съ

i по-вече уыtние, да взе~IC УПРalыенпето въ ржЦ'Бтt сп.

I

"Да, азъ Im попптахъ, СЮIO това. Сега исКЮIЪ да ппта~IЪ васъ

недtйте да се дor:а-

--

Не

би БИ.l0

3.1t

да

поговоры'i.

съ

дtВОИ!lата.,.
Защото, даiIlе r-ilia. Пснденингъ не знаеше,

чате, нед'tfiте ме НрllВО разбира},. тоН се пре- , до толко;ш незавидното ШIЪ фШШНЦШIЛНО по
с'вче, но шшъ прибърза за да )(овърше, ltaTO ! .'Iожение, КО.lIЮТО Г-нъ. Фастинъ, при ЧШIТО съ

се

страхуваше че куража му ще исчезне - : в1;тп тн б1;ше прпб1>ГIlжла, вече, II'1mO.']]iO пжтп.
"Matll\a ~lИ .'Iи е причината, ИСЮНIЪ да Ю1ЖЖ - I
"Доброутро, Г-це. Естирь, изI3ШШ ТОЙ по
азъ ли СЫIЪ?"
, дир't й. ,,:Мисл1;хъ си да ИДNi. да поговоры.. съ
"rOPl'O, не!" отговори Естирь презрително. i майна ви, но сжщото ще б;у,де II съ пасъ да

"Съаiе.1ПВЮIЪ, че тр1>бва

да нанесж такьвъ у- ! говоры-... Е.ште въ писалището ~Ш."

даръ на lIЗВИН'Бте на вашето себе уваiitение; но ув1;рЯВЮIЪ ви, че причината на )10ето неходение, у Г-ца. Трентъ, не е, нп Г-нъ.

.

нн Г-жа. Хаксттъ."

"Х;", сто, че ПaI,Ъ сБЪРl\ахъ," нзвш,а Toit
възыутспо. "Но заСЛУi!\ва~IЪ ВСНЧIЮ,
l\OeTO

i

I

Естирь го
салищна стая
l,ит1; столове,
преди да й го

пос.тtдва въ ма.шата тъ~!па пи
и сtднж въ единъ отъ по лег
l\ОЙТО TOtl вншште.lНО издух;к
поднесе.

"Сега, Г-це. Естирь," топ започнж на бърже, "канто знаете азъ СЪ:llЪ прияте.1Ь на ce~lefi

HCliaTC lЩ ~Ш l,ail,CTC. Въ този С:lучаti, обаче, i ството ви, З~lТова над1;ваыъ се, не ще да ~шс
Iшii мс I\}mво ра:зUрахтс. Азъ пе C'blll> HaiiMal\a : .'ПlТе, че СС БЪРl\ЮIЪ въ работата вн, ано зи
Шl

празнота

н

ТЩССЛШШС)

юшто 1Ш

се ПНДI;,...

Са~ю Ш,О ~lOil,ахъ да вн НaI\'Ч),lЫЪ да ме I1ЗС:lушатс -."
"Днссъ С'ЫIЪ много заннта, ,. го преС'Бче
Естнрь. ,. ВСПЧlшТ'J, :ШI дНИ CiY, :заю1ТИ. Тр'tбва

да се отбшж отъ l'.laВШlТа у.1IIца точно ТУlШ."
~ Нс ~lOrJY' .1П дt1. дoBдп~, съ васъ по патаTыъ~" се ~1O.li,ше топ.
"Ни една l,раЧl\а по-вече! СБОГШIЪ.(( И съ едно,
нс ~шого

вшшате.ШО,

ГOBOpl;Y;' ПрОСТНЧl\О.

'"'

ми

е

една

ндея

въ

знае - I\ОЙ знае, "прибърза той да HaiIle, l,[tTO
ВIlдt, че Елисавета се по C~IYTII." Тtзн с.lучаЙIШ з,шнТllН CiK lIIаmю СУlllШlТе.11I11 а Г-ца Трентъ
е Юlпрнциозна, на ЛII?"
'

ПОКl0юшанне съ Г.laвата

сн го оставн.

В.тВзла

главата, ЧС ще се заловнте на H1;I,OH работа;
BHtI сте много добрt СПО.1УЧИ.1II съ Г-ца. Трентъ,
споредъ юшто с.lушаlllЪ. Ы1;стото ви ще бiY,де
СllГурпо З<1 дълго вреЛlе, се надtВЮIЪ? Но I\ОЙ

"Господине?" l\аза Естпрь

l\aTO

се изчершr.

"Вашето заЩllщеlше вп Пр~ШII честь," lia-

., "

"Много :ШIС.11I за ссое сн тои, си Д)'Шlше за Г-пъ Фастпнъ, нато Ът.. Г:lедаше презъ очп
Естирь, l\aTO ПЪРВ"Бше по пжтя сн;" но н'lша .1aTa си. "Но азъ не ви ПовП!шхъ да разисква

ПОЛ3<t

да се

УДОВО:Iствне

ПРПСТРУВЮIЪ}

че не мп ;шправи

да върни, съ ~leHe

-

разоира се,

ме Г-ца T~eHTЪ.

ИСКЮIЪ да ви ГОВОРlЖ за ва

шитt СС)lепни работи; защото ДОШ.ш ми е ед

че не 1'0 ДЪрiliл,:за по-вече отъ другнт't части
на oucTalloBl,aTa СН. Дt1, Ulша го, превъсходенъ

на ЫНСЪЛЬ, споредъ ЮIКТО ЕН.п СПО~ltнжхъ че
вни сте способна да започнете н1;l\ОИ рабо;а а

другарь е за pacxoд~a,

за да бждж ясенъ и ОТIlровенъ, трtбва да ~a

но :за през; ilшвота -

l\аIШil папш С'ЫIЪ! Сюю Анна да о'J,ше мн
ВОрН.1а таl\lша
. .

Г.1УПОСТН,
,,

l\аl\lШТО
,
•

сп азъ
!"

1'0- il-tж, че lIIайка вн пе е."

гово-

РlЖ, щtхъ ~шого да се, раЗЯДОСЮIЪ.
Г-IIЪ. Артуръ нс О'Бше сюшп ГОСПОДIlНЪ,
п
чШiто ВПШШШlе Г-ца. ECTlIp~ енде;шнгъ 01;ше
ПРIш~тhк.::'1 ОШ1Зll сутрина. Гл си О'Бше свърШИ.1t1. раоотата II сн ОТIIваше у ДШШ сп, когато
.
Г-нъ. ФасТlIНЪ lЖ съзр'h.

-.

'"'

'"' ,

Т1;зи сж СЖщит1; ДV:llИ l'ОПТО Г-ц
Т
•
,\
а.
рептъ

оtшс ИСШlзала, но Апненото С~IЪ~lрувание б'tше
щшнес'IO Пl0ДЪ защото 'l"l'а})ъ
t '
Н
,че очит
1I се
препълнихiYi. съ гор1;щи сълзи, 1I устата iI щ'пхж на бърже Дt1. ыу ОТГОВОР1ЖТЪ тя се въспрt.
Но'шото за това I'oe
'
".,
, \ то ВП назахъ, азъ
могж да вп го дО/ша''''' но е

"".'
(

на,

\,

Щ

взе~lе )!пого ДЪ.1-

СЮIЕI1но ОПШЩЕ.
ГО време п не ще да принесе

НШШI\ва

ПО.13а.

се

прс;~етаШНIIС

Т'Ы!lЮ

(jIIlГПJаТIIВIЮ,

!Iа/,ъ

н

Това ИСКЮIЪ да ви кажiYi; че КiYiЩtlта ви е ппо- , д1;ЙСТШIТе.1НО.
текирана говори за КiYiщата, въ 1\ОЯТО сега;
"Ellii ~lOil,CTC да IIСI!.lаТIIТС ШJOТСI,ата на
живtете."
СРOlЮВС," С.т!;дmШIС да ГОНОРIl I'·нъ. Фаl:ТIIIIЪ
"Ипотекирана ли~" едвамъ пзбъбр<1. Ес· насър;~'1ИТС:ШО," 11 T!,ii ;~a I:l!а:штс I",\,щата СII.
тирь. Тя н1шаше още опрtдtлена идея, 1,<1.-. А 1"у,щата 11 ~['!;CTIIOI:TI,'!'a, IЮНТО й IIраН;Ц.тl;il;lI
то какво значи ипотенирание, но пакъ сюшт<1.: )/Ог;у,тъ ;щ IЮI::I)'il,j'\,тъ :m ;щ CI! IIl:liapa Чl':ЮJ)'J}J,'J,
дума lJti плашеше.

прсхраната, ш\о Y~['!;l'."

"Жално нtщо, но паI\Ъ ~ICТlIНHO," IШЗ<l'
EI:ТlIPI, го C:ly[ll:lll!e ],ато на C'I>II'I,. TJI \)'!;IIIC
Г-въ Фастинъ. Споредъ мене ПО-ЗДР<lВО е lЮГ<1.- с~щеlIa 1I ,,;по грышата, I!О на"ъ ЧУНСТl\унаI!IС,

то се знае ИСТllната, манаръ, че не е ПрlIнтна. че тр'l;бна ;щ се борн ЩЮТlIII']. TOlla

ОТЧtlIJlIJlе.

BctHoгa. Да, HtK<l ви ptlC"aiKiYi, Ю11\Ъ е CTafl,ti.- i Iioil Щ'l;ше ;(:1 OT1,YIIII ",ыцата, :lliO '1'11 сс !lI,' на
ло това: Баща ви ШIaЛЪ въ едно село еДШIЪ еш~'? blaiil,a й, )Il!аата й )Iaiil\:l, '1'0:11\0:111 TI'P]j(~

приятель Даllаи.'IЪ "Ми.1еръ - "
,lИН<l, ВО lIaI\'!> ВСIIРШ'ОТВСllа да I:C \)()рlI С'!>
"3наьу,," го пресtче Естирь. "Еднъжъ, I\O- ~[;У,ЧElОТlш'Гl; на llO,Юil,l'IIIIСТО, lЮ:II,ОТО С;(НО ;('1;_
гато тате бп.'!ъ МШlче п щ'Б.1Ъ да се удаШI Г-нъ .. Te~ Анна - пос1'ОНlШО <:.IaUaTa ..с\нна I,itl,lЮ
l\Iилеръ го ИЗВ<1.дплъ."
: ~IOжеше да сторп? Луция IJ Рогсръ u'];x.y, още
"ДоБР'Б, стареца шraлъ аеШI въ Еге;10ВОТО : дiща 1I IlJIЩО нс ~ЮiliСlIlе iЩ се очающ от'!> тl;хъ.
ОНРjУ,ilше н нато шra.'lЪ ГО.l'Б~I<l llУЖД<l 3<1. Шl[Ш,
"Ще сс ТРУ;lJl дО I,О:!!ЮТО )юг,у,," I;a:)a тл.
и тоН се СЪГ.ШСJJ.1Ъ;

отвеСЪ.1Ъ се до баща БП, за Д<l му I\УПП ЗС)!fIта,
но преДII да CTtlHe ПOl,у~-

.1УЧIIТС!·'

"Ще LПО.1УЧIIТе, упЧ)(~нъ СЫIЪ, че ще 1:110-

ва да ПСПЪ.l1Ш ТОIЩ за,ll,Ъ.1il,СIше. Тя не знпеше

бпща.'·

IШТ<l уЩ1рtl баща БН. l\I<1.Иf{<l IШ ~шс.ltше, че 1'р'Jю-

I,<lза Гот,

Фастппъ.

,.пmIIгJ;тс

Г-це.

Естпрь, да ДОХОiI"l,атс ЩШ ~ICHe C,Y,lЦO liaI,TO I1р!!

бащпното 1Ш 110.lOiКешlC, затова нун!! зеШIТtl.
Но зеыята :3<1 нпщо не IЖ БПВ<l, даil,е грахъ не

ЕСТIJрЬ ~IY поu:raгодщш 11 ПIJ!luър:~а да
oТlI,l,e.

сн

J\ЮiI,е да расте ВЪ пеIЛ" tl тя Дiце пtlрIlТ'Б сп,
Да .111 С U!!.1O та:ш LУТрllпа, uогато тп сс
Т. С. об'!:JЩ<l парнтt) 3<lЩОТО въ онова IJIJC~le TI; раСХОil;,щше на 1',IaBHaTa У:lIща C'I, ..c\pTyp'l,
бtхж дадени подъ :шхва, затова та в:з1; па :)<l- Xa!;(~TTI.? CTpyBalll(' I1 I:C, \H~ CN, П~ ~lIIll,У"Ш ХII:IН
еi\lЪ п IIПОТШ\ПIJ<l I,n,Щ<lта сп на ср1;ща - ва- , ;'11 ГО '1Il!ll от!. ТOl';ша lIаеаЧ'l, JI та (';(I:a~l'l. c(~
,

".

Ш<lтtl сегашна l'JI,ща, !,ОIПО blllC.lli't', С Щl]jll/IJЮ

Вl1 насаtдство. Парпт'Ь, 1\011'1'0 се па,т!;r:аlllС ,'Щ
истtГ.llI В да П.ltlТlI IIПотш,tlта па

]\,у,щата

1\11,

бtХJti. и:згубенп, по IIПотеl\tlта сп оеТ:lII,1,. H(~

ВЪ3J11O}I,НО бtшс Д<1. уб'l;;~ШI'j, r-i]ia. tlеJfД'ШШП',
че тя не е :заДЪЛJi,спа да I!СIIЪ:ШlJва М,У,iJ,('!ЮТО
сп об'ЬщаНIIС. ((

"3ПaIN,,"Iiа:за Естпрь СЪ UЪ:)Д1IШI,:I, ,"~I;:]\!a

МПСЛlI съ сърдцето СII, а не съ Г.l;шатil. сц. ,.

"НОЛl,ото за топа llM<lTC ПРППО, Г-це. /,,~-

тирь. Но

ceгtl пече,

l,tlTO се ЗП:I:llJlJтеl:а~IП, ,Ii<l

..1.,

, ..

11PIIIIO:III:lI::lIIII: :\:1 (',У,ЩОТО ~IШII!'I('. /;:I!,I::I ~I<I,II,a
:;;I,I,Y,I',I:lIi;1 Г;'!;II/(~ ('~"j'I';III!I!OTO 11 :;;),(OJ:O,II'TJ:III' (:'"
T!;il\lI!I:lT;[ lIа 1')lIlil\:lT<I 11 Щ/(',IIIТ'I;, liOllТo '" ('Р
I II;[.I;II';I\.Y, ('('1';1; 1;0,11;0'1'0 (j'I'I",JiРIII'II\О;(11Ч<l
1J'I'I'I;а
I та ]iO,JI,O TP;liilIl]
110('. 1'[;:llIIIT]; ! .. :\;1 ('/(110 11'[;111,0
C'I,]\I'J. {j,I;[I'O,~()llIr:l.'· 'i;':1:I /':(''1'11111, на I'(,(j(~ 1'11. ,,1/(:
i <:'1.11'1, J::JlO(jPII;) Н'], lJl'l'O. 1111'1'0 11:11\'1. JII(: \),У,:(.У, e'l.
J~'1i.IO c(':lIPiicTBO на Г:I;\l;:lта 1:11. 0:1(', 11; ! !:ТО 1I :0;:1J~CC(;T], 11 нет], :ICI:a lIа ~1'1;(:('цъ, liO:II,O :11:1.11,0 ("У"
ПО 1I:11\Ъ I;О.П;О ~IlIOl'() с.1" - 1\0.11;0 ~ШОГО С ,У,
:m пасъ!" Тm',ша тн сн СПШШI!, че ~I!lC O'!il.!'-

работа и сюш печtlЛlпе парн, <lЗЪ СИ )[IIl.l J,xoь. ваше lI'l;I;;1IШО lI:)п'l;стпе отъ 1 -ца. 1 ревтъ

II

да ви Ю1ЖЖ, че пе ще бжде з.1'13, юю IШОIlOJIIlС<l- отчаmШIJ Ir духъ се посъпз1J.

те

ПСП.1атете ппотеката."
,,1I~!<l.-1II н'вщо аа ~Iспе АшlO?" 1шташе тя
Могжтъ .'Ill да пп ПСI\<lратъ ОТЪ I,ЖЩ<lТ~ распжхТ'l;по :IIIIIIYTaT:t, 1Ц001Ъ ЩШСТllГIU\, У до-

JI

И да "и

продаджтъ~"

Е• СТПjJЬ,

поппта

настръхвах", космпт'!; на Г.'ltlBaTa.

1"11'0
Н
н

...
I
"До но:шото ЗНaIЖ азъ,
1I J\!(l 1"
11:11'1
Иосш[п
()ШЕ~.lС
. ,
[ъ
тата да отива до тю .
.Г
че
~,
да ви ПрllТБсннва СЮIO
".
записа п топ не ще (
. ,..
X'lji'~e .
неговата раБОТ<l не отива ыного ,],оор" ....., ( ~T~"
се загрижва ТО.11\ОЗII :I!IIOГО, 3tlЩ
:
не Д ,I'J=!те
1>
ПIJе
Естпрь б'вше преблtДНЯ.lа. "Азъ Еl1 сюю
t

ПУil, ·~a

раоо-

t

е

дупреДJ1вамъ a<l да шшт"
елите върху това, впдите.
"

Д а ,.
,

врсче

.
.

да сп

пmш-

Анна
.

сп

ПОI\.l:tТII

Г.1НП:tта

ЕСТIlРlIlIОТО
СЪр'ЩС
ПРllтреrшiY"
~
,
,

ОТl)lщате.lllО.

п сто п ;~B;\;~C-

сеть Jl петьТ'!; .lena н СС Вlц'l;ХiУ" ТО.!l\О:Щ огршша
с"ш!а.
"ТОГ<lва yTpt ще НДiУ, ;~a ПIЦlrУ, Г-ца.
Д

TIJCBTOЬ," ЮIЗ:i тн." ш.:съ с вече I,ЪСНО. :защото
тя не обича да ы\ С)lущаватъ, с.тJцъ е;~шп, Ч<lС<l.

О, Анно 1\О.l1Ю п6-доБР'l; бl1ХЪ СТОрl1.1а Д<l U'l;Xl>
че въ ОН<lЗП l ПОС.lуша.la съв'Ьта 1'11) и ОТl1ДЯХЪ пъ понсд'h.1IlI,Ъ.

отговори Естирь, ~laI,аjJЪ,
.h
JП пакъ
не впдьше; п.
(

минута, нпщо

'

)Ш СП.

I

ВСllЧ1\О

, :
II I

С

.

ега 3Ш1l1t\, :ЩЩО Шl~lа е П.li1ЮL1а презъ Iющьта

с Е~IЕЙНО ОГНИЩЕ.
горrшта мама,"
говора сп съ Г-нъ.

И тогава
Фастинъ.

расказа

за раз-

ва сама, затова ще земе и мене съ себе сп, презъ
за другарство. Cal\1O сп !lШСЛП!"

OI,eaHa,

За гол't~1O очудванпе на Естирь, Анна oтro-

ВОрИ: "Да,

азъ

говорихъ

несебелюбИВ<lта

lIIаиrш въ

съ

"Това ще БJYi.де гол'tмо

lшша. Тя е най-

cB'tTa, затова неllIО- I че
f\aTO }т гледахъ, че сама носи:
МЖЧНОТШI п 11 назахъ, че трtбва вече \ lffi

жахъ да ТЪрШm,
nспчюrтt

ли не бtше нейния.

"Това ще бжде гол't~lO удоволствие за тебе,"
подражаваше

да се ПОlуl;рява на насъ. НIIИ не сме д'tца, защо ! Естирь,

да не СПОД'БЛfllШI МJYiЧНОТlШТ'В

това

}jY.

lIIНОГО об.l'ВГЧИ."

"ЫИЛ<l

Анно,

!lШС.1IIШЬ :Ш, че ще

rюЛIЮ си

казала

Либби. "Да ти f\аже правото,

бихъ,

че ми заВИif,дашь,

ако

Горката !llaJ\Ш, ! Г-ца. Трентъ, не б'tше !lШ f\аза.lа съ тю,вази

iI?

i ЗВ'Брска откровенность, че тя ПСf\а.'та да вземе

раЗУ~IНа! Но не i тебе, но че ти не сп Щ'БЛ<l Д<l оставпшь lIIаи

бжде НИЗ0СТЬ

НСЮ1Мъ да се по.шlр1m

удоволствие за те-

бе/( се принуди да рече Естпрь, но гласа й rшто

съ Г-ца.

за мене да

Трентъ,

. f\a

сега,

си."
Естпръ се YCllIlIXHjft, но наСII.lено.

"Либбе,

.като очптt l\Ш сж се отвори.ш на СllIущеншпа, тъй като ис[,ашь да те ПОСЪВ'.!>ТВЮ1Ъ, H'tI,a ти
които ни застрашапатъ, f\OraTO отъ по-напредъ
f\afКЖ, че Г-ца. Терентъ не обича ПОДПГР,Ш1ШТ'Б
не б'tхъ СЪГ.1аСIш7"
- Г-Ц<l. Трентъ е lIIНOГO ПРПДПРЧlша - З<l това
"Да б'БХЪ на твоето lII'Бсто не щtхъ да: нед'Бfi;, неД'Бfi си П03ВО.lfша, да ЬУ. подра,ка
раЗГ.lе,I\ДЮIЪ ПрПЧIIIШГБ, I';ОИТО ые каратъ да i вашь:'
прашк. право, но щ'tхъ да го CTOPbYi," T<ll\a Ы1. :
"Аа!(( се СllI'tеше Лпббп.'· Не 11101"1. да се

i ВЪ:ЦЪРiКЮIЪ."

съв'Бтваше Анна.
Съобразно съ това, на другата зарань тя
отпде ДОВО.1НО рано на вжтр't въ града. nогато
щшстигнж въ у.шцата, ГД'Бто жив'tеше
Трентъ, тя ср'tЩНJh Либби Дпнъ.

"Тр'tбва да си OТlIДif.. СБОГOll1Ъ ще ти IШ-

'

Г-ца.
1

жж сега. ИмаllIЪ ШIЮIЪ раБОТ<l ДОХУ на па
заря трtбвn да I\УШm П'БI,оii подарыъъ за
Рогерова ЩJaЗШII\Ъ."

"Хж, азъ ИД'БХЪ у вйсъ за да те ВПДIЖ!" !

Тя не бп lIIOI'.Ш да търпи, Либбн ;щ узнае,

}.;аза Лпбби съ ПИСК,lИВИЯ си Г.lасъ. ТЯ не б'!Jше ! че нюгtрението rI е БИ.l0 да oТlцe ;щ види Г-ца.
I.;раСIШО

ЫШIIlче,

n.Ш

.

и

.11IПСОВ<lХЖ

и

i11'

приятната

оБНОСI,й и достопнство }Ш Е<;тнрь Пенденингъ.

"Нс

1IIOi1,ell['},

.1И дй се позапре~[ъ

рентъ.

i

IY.

ТУЮ1 ~IЙ.lI\О за I

:МШ1ута7 Ааъ ШlalllЪ ll'lацо Дй ти rШ,I,jy.!"

i

д'tu<шъ се, че пе 1I1II се СЪрДПJIIЬ ?'(

I

СТЫПШ.l0 се б'Бше, f\OrnTO Естирь се БЪрнж

Естирь ПЪ.'1Шl съ 1шд'tiIща, че ir носи прп- ! у т1;хъ сп 11 НЮltри .Анна, че сt;:щ пънъ на вхоJIТШl В'!;СТ!" отъ Г-цй. Трентъ, се позасыt.
i да заГРШl\еIШ за HCIn•. "Вндп се че не си сварП.lа
.,IIйii-първо, !<:стирь/( З.ШОЧПJ1. Лпбби, "на- ТрЮШШ1, f\ОИТО )IIIНУВй 01\0.10 ше<;ть чаС<l7" I,аза
I

.,УВ'ЬРПUalll'Ь те, че ве се СЪРДln.," тошюзп
l'IНOгO всче б'l;ше увtреlШ, че щ'tше дй се сдобри
СЪ Г-цй. Трентъ, щото даi!,е {;ЪiI\С.lяваше Либби.

Анна съчустшпе.1НО .

"Не,(( отговорп Естирь; нАнна Р<lзбра отъ
тона на Г.:rаса й, че ШIaше нtщо 1,РИВО. U .Азъ
нарочно върп'вхъ, за да пзбtГВЮ1Ъ lIШС.lи'Г't СИ.

"дй си I\ЮI\Ж праuо азъ се не над'Бnахъ. Истпна е, гдtто 1щзува, че 'Гордостьта прсдхо
отъ тебе, "f\аза Лпб9п съ явно удобреr;,ие." 1'0- ,ди iIOгпбе.lьта, и ВИСО1,0lI1'JJршш духъ преди

га1Ш, Естирь, ти lшзопрашь ТО.шозп ДООР'Б Г-ца .. падшшето си."

Трентъ, щото l\IOif\ешь да lIIe съв'втвашь ШlТО:
7"
: ме
),Нш-;о~~ не СЪ:IЪ сс нnеЖl.1а да управля- .
ВЮIЪ Г-ца lрен'~ъ/, };аза Естпрь, съ внезапно.

},аI\Ъ да ЬУ. упраВ.1НВЮIЪ

очуД,ваШlе на сеое сп, че се е наД'Евала Госпо-

I

,Iшцата, Дй повtрп Н'БЩО вап\НО на топа глупаво:

l\lOlIIIlче.

"H'~~a ;,IУiнда д~1. се ДОl\ачашь до. то.11Ю3И,"

У

),.Азъ сыlъъ паДНn•.1а Анво, и ПОП1бе.lьта ще

наllГ!;РИ."

"До ТО.lf\ОЗИ .1П б'!;ше груба Г-ца. Трсптъ7"
"Азъ не ВИД'БХЪ Г-ца. Трентъ; не хо;щхъ
HebYi."
"Какво значи това ЕСТ!1рь! Ц'Б.1ШI день те

; нtыаше п П<lf\Ъ не сп ХОДП.lа ~"
I

"НараН ми се Анно f\О.1КОТО щешь. Не lIIО-

f\аза Лиоои .. Вс'Б1,ОП знае, че трудно II се yraif\- жешь да l\Ш речешь нtщо пб-.l0ШО, отъ това
~a. Ыоже да ти {;е впдп внезапно .. Р'Бшението що чуствувамъ .кыlъъ себе сп, заради Шlра:=ша
II да з,l)шн:'ва ~a Европа, ~аf\Ъ 1,011 знае, )IOже i та си гордость II непус.lушtlние на СЪВ'Бта ти,
да си знаП.Ia по-отъ рано.

i да ОТIIДЖ по-рано при Г-Ц<l. Трентъ и да н сс

ТйЗП новина съвеlшъ С~Iая Естпрь, но Либ- ИЗВПНlffi още отъ пача( "1.. ото ..~"
I~To Х'lI"1де
. 1.ор .f..
, . . . . f . .
(
, ела
1>,

ои, с.1~ДВ(l:пе д,а траЮl невпшraТ,е'lНО: "Да, тя защото ШШll1Ъ нtщо да ти }{(1iI\Ж, И пб-предпо-

ТрЬГН)Вй )Tp~t за Ню-Иоркъ, гдtто ще си тър- ЧИТЮ1Ъ да ГОВОрlffi ПЪрВОlllЪ съ тебе преди да
си ФраНЦУЗ()jша с.1)ТИНЯ; но тя мрази да оrп- го l\ажJYi. на l\Iюra."
'

СЕ.\IЕЙНО ОГШIЩЕ.

"Чакай,

)Jr:Ic,J,aii на I\IIIIгата, 1\(11;1'0 I\а:ша ЛИUUlI
- ~
загрижена за тебе."
Охъ, та:ш Лиuuп ДиНЪ !" щ)с~'J;tIС Естщн,.
Г-жа. Пенденингъ, бtше С.'Iаб<l, де.'IIIнатна "НоН ;шас, ~lOjlte да с III)-,'~оvр'J; ,Щ JiajltsY,: ОХ'I"
жена, съ лице, :което още бtше нраспво, МaI\аРЪ тази Естирь ПСIЦСIIIIIII'Ъ!" 11 тогапа pacl\aaa на
сбръч:кано и повtхнiКЛО отъ ГрШЮI, С'ВД'Бше до Анна аа I1СОЧЮШ,Ш\1JI II.IaH'!> ва }'-\щ. Трснтъ.
l\I<lC<lTa въ трапезарилта, съ Луцпл отъ едната
"ЫllС:IIIЩI, :111, чс та:ш НОВИШl с и ет 111 111 а !"

дошла,"

HtKa й кажiК по-напредъ че сп

J ~J7

:каза Анна,

"защото

тл бtше ~IIIОГО

Дпнъ

)J

страна и Рогеръ

отъ

висоно, отъ ннигата,

другата;

тл чtтеше

която лежеше

Шl

питашс Анна.

растворсна

"l)c:n еРI\гJшис. ЛIJUUI\ НС )")гI;с ,'~a J!;J~lI!e

подъ .'Itшбата, но се спрt 11 УС:\ШХНSУ, като ю1;зохж двtт'В й по-голtьш дъщеРII.
"Охъ, Естирь," се ИЗШIIШ тя,

IгJ;що. OCB'I;H'!> това СIIOШIЮIЪ си. че Г-\щ.
Трснтъ чс<.:то ПsY,ТII l,а:шаIlIС, 'IC VIl ОUIlЧi1.lа ;(;!

:111

"Р:1ДВЮIЪ <.:е,

идс, Ш,О Ж)jl;С да I\PCJ(Y~lil Н'!;JЮС Щ)]IIIТНО, ~1:la

че Н:1ll-ПО<':Л'Б сп дош.1а! Нолко y~lOpeHa

T[)'!JUlJa : дО ~IШШ1IС iщ liY, I1lJII;~РУII\II - pa:JUlJpa tC, aI;О
да си!"
: UСIlЧIЮ й С <':ПОРС,J,Ъ jl\С:IШIIIСТО."
"Да, ~Ш.1КО СЪ:llЪ уыорена. НО ~Ш:llО, Шl .1И i
"Та нс по:шава JlIlUUIJ," I,а:щ Анна.
знаешь, че азъ вече Y~lthh да се ГРШl\ih за
)JНсД'tii Анно, I1C,Tbli! Пс ~lOrsY, ;(а С:IУIlIЮIЪ
себе си," Юlза Естирь, УС:llПХНsY,ТО и се наведе I да се говорп пtщо ПРОТlШЪ ЛПUUII 11 щаеТIIСТО
да цt,ТУНII Зi1ГРПihеното 11 .1Iще." 1\0.11';0 l;раСII- : U, 1\огато азъ 1I3ГУUПХЪ С.lучаа СП. Не llCI.;a~l'},
па се и:зг.lеждашь, мамо! Страхуваше ШI се. че ; да \\aj.l\sY, за ПsY,тувашlCТО ~1Il по Е13ропа; uъз
СЪ~lЪ заб'nпы,ла за всtгда? Ахъ КО.ШОТО Прll- i ~lOжно е, че не UПХЪ сс СЪГ.1аСП.la да остаuл
вленателенъ и да бжде CBtTa дене~lЪ, МЮЮ, не- ; ~Ш:\Ш, затова не ТУрЮIЪ това БЪ C~l'!JТI,aTa; но
ЩШВIII';НЖ:ЮТО сърдце на странство, преПЪ.'Iне- : шtнва прпнте.lI\{l изгубllХЪ, не СЮlO за ceue сп,
но съ обпчь, си СПШШhh за тебе, когато ве- но за всинца Hll! Нш,ога до ссга не б'nхъ раз
чернит'в сtнки напаа;:1ТЪ
затова СТО :\le!" II Ес- I бра.la 1\0:11\0 U.lara и С~lIIС.lенна б'l;ше тл. Аl;О
,
,
тирь си турп psY,KaTa на сърдцето кшшчно.
I се С.1учеше да за\,ЪСIгtUI>.
всчерь, п:ш BpC~leTo
"bla:llO, тя повтарл н'вкое СТШi.отворенпе,· да не u'!Jшс добро, тя ВС'Б!\Ога ~lC пr)ОIJOif.;;~аше
на JПl?" се нзвика въсхитената Луцшт.
съ фаiiтона сп, JI Ш!Iюга съ праЗНII l~s)Щ'J;. 13t:1;.,ХваЩaJIЪ се на басъ, че с г.1адна," :ш-, I\Ora Шlашс ПО IгJнцо хуuа\ю :за теое, ~lШlа II
бtлt~Il Рогеръ, II ВСИЧЮI се ПЗСJl'Бх,у,.
; Д'!JI\аТ;l _,о
LЮlO l;aTO tll СI]()ШI'I;IIIС :за тощ ЕСТИРI, СС
..,Доб l.)1;, снемп сп шаш,ата, ЕtТирь и,. 01'- paCIJ.l:11;a, /lO ];ато Анна l:'[.:Щlllllаlllе.
починп си." :каза Г-жа. П СИДСIlIIП!'Ъ." If 1111 ще
,
,.110 тола \Н! (:трула!" J;a:la 1':(:'1'11111., l;aTo
приготвпмъ въ Н'ВНОЛI\О ШIНутп н'l;що ;Ja вечсрн.
сс ]]()(:'I.I;;J'[;. l)a:I<)llpa ер, 1](~ (:.'1'1;;('1. "ато ~111 l;a:l,l
1

Шанп ьу, Ht~ra тазп

прави

чая)

вечсрь, но Jlуцнн Щ(~ на-

а Рогеръ ще С:lOilШ траис:зата, щmlЪ
«

като ДОБЪрШШIЪ чудноватата ЩШl;аСliН.

това }(ИUUII, II(~ ~lOlI;ax'J,

'i

Трl'н'I"!,.
чето

OT'I.

;JaTm:a
;('НI;П.

леtJ(~ /(а lЦ,У.

ОТlЦОХ·I.

1101

IIl){~I;a]Jax'I,

нри

!'I)(){iищаТ<I.

IIIJIl

l'-I~a.

r I(JЛ(~-

\'!){)()а на татн,

"Чудни Д'lща!" се И3ВlIlШ ЕСТllрI,. ,) {'шшо \што се тру,(ИХЪ ,'~a ~IIIС.·И,У,; 110 l'.TI;,~eTВJJ(~TO ~

утtшешш сж ыамо; ЛУЦllЯ ед I:J ЮГL ,1!! ШIa
едпн:щесеть ГОДИШI. Подпръ н'Бi\О.ll\О Bpe~le не
ще нма нече Рi1бота за Анна 11 ~leHC; :затоuа

'IC сс l1УI:СТl:УВЮlЪ просто С'I.СIIJI:ша."

"Защо Ч)'!;UВiI ,1,а сс ЧУUСТВУl3аlIlI, tЪСIIIJа
на'?" I.;аза 1\ШIi1. "Естврь, ТВ ~1lI0ГО IJIJI!бър:з

нии само ще С'1:;ДШIЪ п се ДЪРif;ШIЪ тъН,на IШ-

вашь 11 УВС.111чавашь нtщата."

соко," 11 I1зЛ'взе IIЗЪ стаята IIсnравена, <.:'1, IIС-

"Б.шго;щры, тв,

пъчени ГрsY,дп II r.laBaTa й ыа.l1\О наведена на

Анно! Тв, поне, СII вс'Ь

кога oТl;poBeHHa, ОТI3ЪРНsУ," Еtтиръ нас\,ърUсно.

една страна, което на1\ара Рогеръ 11 Луцпл да

"Ето, че ЛУЦIIЯ НII ВllJ,а. Нпii ще гorЮlJШIЪ ут

ПРПlllиратъ отъ см'ВХЪ.

p'I; Пi1КЪ, с.тI>дъ нато :\111 прс:шше растре130а,Но на Естпрь u бtше тtжно на сърдце- ваПllето. "
то. "Горната мюra," възджхнж тл, I\<lTO 01'11blejl;,'~Y UСl1ЧI\IIТ'I; РН:ЗUЪРI,аШI II;\СII, 1\0111'0 сс
де гор'в съ Анна, "тл се IIЗГ.lежда доста IЗссе- , върТ'!JХjу, 11ЗЪ Г.швата 11, ШIaIl1С t,OIO С,1,Шl яспа:
ла та311 вечерь."
~lIIСЪ:Iьта, че ШIa ::Jаi~Ъ:Jj.I;СШIС 1,'bll'}, Т'I;ЗII, I,OIIТO
. Тя е бп.и пО-весе.1а, 01''1, I';Ю{ТО lп, нш,а- . обича. 3атопа 1'П сс преДiце та:ш всчсрь, ,1,i1
рахъ' да ми говори за нашето ПО.:lOjI\еIllIе, (: I,а:за 'ра:звссс.1П дmlaJ\шиТ'J; сп, I;ато щшсше отчаниието СII, та Д<1п;С 11 Анна ншпо нс :знасшс за
А нна.
~

,,11,

ваыъ съ

азъ трtбва

'

отъ ново

да ы,

огорча-

горtщпТ'n СЪ.1311, I\ОПТО I-LaпаХs1, по UЪЗГ.1ШJшща-

MOIITt новини," възджхнж ЕСТIlРЬ.

"Ей доБР'Е Ht1\a гп чуе~JЪ, рече Анна, I,ато :

ПрИТВОрП

вратата.

!

та, прсзъ тъ)шата пощ!>.

Но Естирь U'Бше ~!.lада, :црава 11 СП.ша, та

ШlСКОIЮ

заспа,

тъi"i щото на

ДРУГIIЯ

,1,CHL

се

СЕ~IЕЙНО ОГНИЩЕ.

И8

събуди съ НО13а дързость и пр1>снп СИЛИ. Тя не

!

:шнятие. Не се страхувамъ отъ работа; но ВЪП

ПСlшше да говори нищо догд1>то не подхапняхiYi,

роса е да

п I,oraTO Анна и тя б'БХiYi шшъ на еам1>, ПОЧНiYi
внезапно:

а ще е II трайно."
"РазбираllfЪ," ВЪЗДiYiхнiYi Анна; но неjЮiI,С-

"Анно дошло ли ти е на умъ НО.1НО
пачшш има, по

IIскарпатъ

IЮИТО жеШIТВ

ПШIИпъна

си! кюпа,

която бtше носила

страна. Да бjУ,,7-\СШЬ УЧIlТСЛIШ, шивачка, да дър-

j

, за

ЮlI,130 друго имаше. ~

"Писарка, стенографка, ДЮl\ЯНДЖИИIШ", при-

вчера .1еiI,ешс

u на

нашата; МБТНm.та на стола, дойде

$I\IIШЬ нираДЖIИI

II

занятие, носто ще си П.шща,

много! ше нищо да внуши и Естирь, нато ВII,J,'Б че ро

могжтъ да

поне тука въ

-

HaMtpIiYi

още

р!а да Ш, ;зш,аЧII

въ дулапа; но най-първо бръннm. пъ

Дil\еба iI

да внди каК130 бtше ТУРИ.1а, за ~Щ го И:ЦУ13а

ТОЛКОЗII П пзвеДНЖihЪ 1I3ВIIIШ пъсхитепо;

баШI Анна.

"Аа, а, НЮItрихъ го!"

"Но I~'Бка да разглеДЮIС въпроса сеРIЮ3НО.
,.Гледаfi туна, Анно!" И Естир!> 1I3IЩJ.И отъ
nанъ ще сн ИСI,аРЮIе ПОМIIНЫШ AHHO~ l\IожеjIЪ : джеба си една вързопна, ноято на БЪРiI,С рас
.1111 да ПЮIемъ IшраДihШI и да IШЪ готшшъ, прп-! твори и ПОНtlзваше еUИрЮI отъ ПП'!>ТlIII CCjICIIa.
C.1Yil{B,HIe въ ВСИЧI,О ~"
, "Не IIскахъ Либбп ДIШЪ да pa:JiJCpc, чс (j'!;хъ
"Страхупамъ
града

сс, че ТУН<1,

не МОihемъ

Щ<1 допо.1НО,"
"З<1ТО13а

НЮl'ВрП

ОТСТРЮlени

н1iнои,

отъ

ОТI1Ш.1а съ ПЮItрение Д<1

нойто Д<1 П.1а-

затопа си И:ПШС.111ХЪ

ВIЦIjУ,

работа.

Г-ца. ТРРIlТЪ,

С[ЮШIИХЪ

'IC

СН,

отговорп .L\..юш.
1'013<1 не В.1<l3Я пъ въпроса ни, Р'В-

ИДУЩШI понеД'!ШШIКЬ ЩС БJу,;~е Р();!,,((~lIlIIIН ,(('111,
на Рогеръ, и безъ jlНОГО да jIY j!l1(::II,Y" 110ХЩ)Il!!Х'I,

Шll ЕСПIРЬ.
Сn,щото е п съ шева. Т<1нвази
работа е съ13с'lшъ вр1iдпа за тебе, а азъ, про-

два .1еШl II ПО.10ШIЮl. Hoil :шас. I,от lIal,'I> ще
Ш!аl\lЪ два лсва п ПО:IOВlша ;щ ПI Xap'I,Y, TI.ii.

сто подлудявю[ъ.

Но на ли НЮI1;рI1ХЪ

за ГПI'fелствуванпето

l{O.lHOTO

ра:збира се, че TII и jIЮIa не ще да остаВIпе
Рогсръ и Луция да пораСТi'i,ТЪ нато ДlIВ<1ЦlI; но

I\aTO
че

l\aHBO

ШЗСjIСЫЪ ПСIIЧI,О ПОДЪ вншraнпе, jlIIС.1ШПЬ лп

У'IIIте.1СТI:УПaIШСТО

е

lJЪ:3jlOil,IIО~"

нп

се

пспрtЧ13а

.Анна сп

I

И3IaШЬ ЛII пари?

lIOкrатп г:швата ОТрIщаТС.1ПО ..,Ocu'tHl> товй, азъ

'

"Цвtтнп

го мра:зы\!" I,а:за Естщ)[,
за ,'(РУПIГ!;

:З,IJIШI,lIIШI,

паТ'I.ртспо.

"I{о,шото

CII. ,.

ПОСТОЛIIlIO

ПрС,ТI,

(,'II!Г!;!

Htlia сп 1,УПШIЪ t~~!Clla - "
CejIeHa .111 ?'(

"ВсtЮlI\ВП ce~IeH<l и ;],а ГlI ПОС'!;('jIЪ въ :3С

I

YjIa топа, I,oeTo
jlOiI,C да стап,!", щш- Г-нъ Фастпнъ на;за, че jI'tCTOT~ нп, не с .-ЮШО
1IштаРI;а, а!\О :llOil,;1X'[, il,a IIQjIПI,У, 1\0.11,0 саПТШIСда
се ИСI,арвJ. че.10n'lн,ъ
пшшнъr.;а.
CajIO Ш,О
тра IlраГ:I~',Т'I> t:С}~Ш)-ОСjlII от'!> щ~трътъ ." )'ы'Бе. И Анно Г-ца. Т!)ентъ е права: че жша не
"ОХЪ, J'JCТllpI" UiY,;~1I се!НI.о:ша:'
)'jIte. Затова нпii Tpt6B<1 да раБОТШIЪ."
"IJшюго нс eblI'!> OlI:Ia IIO-ссрпозпа въ ihIIПО"Но -" започнiYi Анна.
C~IC llO;(ГОТПС'ШI.

l,()ПТО СIIШI'!illJY, ТlI, нс

запяТIlCТО

"Нс разБПРЮIЪ -" И:З~IЫ[[Jа .\ТIlIa.
"О, :КО:JI\о сп с.тtпа, Ашю. да IIt' ШЦIIIIII)

I

~IПта. ТаЫЮIЪ ~Ш е ДОШ.lО на

[{оП ;шас

та СlI," l\а:за Еt:ТПрЬ. "ВСIIЧI\IШ СП рrъ СЪjIЪ със-

"Сюю да сщ)'!:;хj!с да наЗRЮlе 'но

тогава

])'БД()ТОЧII.lа }~a сп T'[,PCiY, Р<160Т<1. Наи, ще сп; ~IOiI,ахме да С13ЪРШШIЪ Н'БЩО! "се пзmII,~; ЕtТЩJЬ
IIcl,apa;llC пшпшыш, но п1:lIроса остава още не- I нетърпс:пшо." Впi! Тj1'l;бuа да ра60ТШП> съ Пt:IР1

р·БllIеIГ~.'·

~.

Т! ката сп спла това що рn,цtтt ШI наjl'!;рljУ,ТЪ

,,1 -jIi<l. Грепсонъ jIIlСЛИ, че Г-нъ. Хаr.;еттъ! да върш.l,ТЪ, а I,aIШО ;~pyгo ШIа:!а правеШIL'?"

ще р<l;Зр'ЬПШ nсичюп1i ти въпросп," r.;аза Анна i

. .

з '"
'.
" аОр<1ППХЪ Д,l
ДОХОil,да т)ъа вчера -."

предп,t3.1IIВО.

.. и
."

ти

. ..

на,I,Ж че тя

:мс З<lСТПГНЖ па Г.'Швната у.1Iща, въ четвъртънъ

,

I

~ i

П!)СДПО.'[(lгаjIЪ сп, ЧС тп е наЗ<l.'Ш че топ

,,,_

i"

Е'

лп~

"Ти СП :lШСЛIШЬ Д'l ПОЧНС\I1 l' .'
' .

поппта Анна уп.laIlIСНО.

\..

.1

П~?

\..

i

РТУРЪ

Х

.,1.

О;

ш,сттъ не ез" оа-

. ".

то ~lOiI,е;нъ не само да

.

,

П"1'

.

чстири да

расп.У:.хтена.

прихода

Анно, а

нп.

I!

"

С юю

.

което ще увеЛIIЧИ

трп ХИ.1НДИ лева на годината,

l\жщата НII е ипотеЮIрана, Ако шш-

"';

ше е.1учап за подоона раоота, нато тази,

вършехъ

за

Г -ца

'Т

рентъ,

l\OHTO

"'...
011ХЪ

Р,lспра1'ила

обяв.lешIЯ, но градеца нп е lIlа.1Ъr.;ъ

п не )lOже

Д<1 сс

на транно

Г.lсда на тазп рабита,

като

~

>

н
uпе:зата Сll, I,огаис""nВ"

H;lIe

IШ

ыожеjIЪ

,

~

неинпя

да

nаЗ13ЪЖД";llе
н.
ВСIIЧ L'

l'

.MtCTO .)'.>а

Анна не

"о.

u""""ш

ентусиазмъ.

ь

"Да," ВЪЗД,'hХНiYt тя н

"п
ш{ъ 'но?''
се ИЗВII'·· о

'.
па
За да си СПО!IУЧИ въ
Я1'ие, 1'рtб13а да

.
се

пnед

(1'

"Разбира се."

за

насъ

седеjlЬ

сн,

уврата

.

ета, СЮlO ш,о ШIa-

l'

нше"нtкой да се грижи за ТБХЪ,

:кравн' има

ТЪрСliYtТЪ Iгtщо,

.

"Точно това, l\НПО. Нш\Ога пе CjIC Шlа:ш

ятелшшя 1lIШЗЪ,
нито СЪjIЪ пакъ азъ "аспаu·
"О
~
лата ll!щсашща.
ЧIIТь ~Ш С;ь. раСТ130рени на

-

.

[J.ЦllII,lрсТI,О

ТО.1КОЗП 1IШ1"0 зеlеНЧУЦII З" тр"

сутрпната?
ы, пресi;че
стирь нет ьрне.1ИВО. но и за ПрОД<lНЪ Ето на 11'1"
"
"
,
'
С)
. •, Hjle
"НеД'БИ се оспшн да .тп ПЪЛШI Г.'I,шата съ въоора- зеjlЯ съ ДОВО.1НО ОВОЩНIl ДЪ n 13

jI,СIш~~та eI;,

>

е

I.;Ш,То тр'Вбва.

.

.

коr.;ОШЮI, ПЧС.1II,
Е
..

"

СПIрЬ

.

се

прихванжта

спр'ь

отъ

_"
Е

стирь.

таКова едно пnедпрпl'

10 "
. .

адешь всецt

СЮIЕйНО ОГШIЩЕ.

"Да Iшжешь сБОГО!l!Ъ на обществото и -

"Ыного оuе:ЗСЪр!\ЧIIТl\III0 Н:lча.l0," НЪ:З.l,'i,Х-

I

на МOiI1Инството си, Естирь."

1!)!)

! ВЖ АшНl.

"Нюшо щастие!" Il3ВIша Естирь. "Ако ШШ i
.,То.1I\0:Ш П()-Г().тlща В\'jIЩ:l Шlа :за ;~'I.р:ю(;ТI)
нtщо да ыразьк. то е да се препраВЯ!l!Ъ; и Ю1I-t- i топша. НО.1!\О ПЩШ IШШI!!:, Анпо'?"
во рооство е да се трудишь постоянно да вър- i
"Пстнадесс'f!, .1сна."
вишь съ обществото, когато н'Iшашь ср'Вдства.

"Азъ ШIШIIЪ сюю деееть: lюгат() (;а~ю :щ

I

:Мисли си са!l!О, колко тр'Вбва да ИШШС.1ЛМИ, да : д:1. ПОЧlIе~IЪ T!J'I;UBa да ШI,НIC 01\0:10 ;\B'I;(;T'I; 1I
раБОТИ!l!Ъ, да се И3!1!JК ЧВШllе, за да се обла ча~н~ I петдесеть."
прилично, защото хората НII каНlJУ'ТЪ и Нllfi C~IC :

"Осв'l;ш! това, тр'uuваше да :JаIЮЧШ')!'I. 1Iа

lIДiКTЪ БЪ Родне и никога не сж ЧУЛИ за Псн- ~

"IВща ПО:!3:l ;~a

Пенденинги.

Тогава шшъ

хората, които сега' ссснь," приuавп Анна.

СЪjliС:НШЮlе, ЧС ПС

IЮЧ-о

денингит'В, питатъ съ сбърчкаНII чела: НаI\Ъ: HiY,X)le на СС'~III)." liaaa ЕСТЩJI., (;Ъ ПСУ)Ю.1ШIO
-гъи декораторката на Г-ца. Трснтъ да е ПOIшне- р'I;ШСIШС. "Т])'[;бваше да П()1ШС~IЪ "pC;~1I 'IСТI!]Ш

Ha~ Споредъ мене, не Cll плаща челопtкъ

тъП

да се И3МiКчва; Ний вс'Внога се 1I3Г.lеЖДЮlе не
дО тамъ обл'Вчсни, а пакъ се утреппа!l!е д:1. шпемъ евтпнит'В си дрехи, предп

кап да е вече-

lШШШ."

годшш, но Il'lнцото С, че :lЮjliС:lIЪ п сега да сто
I

рIШЪ II'БЩО, ,шо ШIaХ)lе пари. УВ'[;рСlIа СЪ~IЪ,
ЧС Г -ц:1.. '1'реllТЪ би пп зае:ш; но ааъ (;ЫIЪ

hh пече В:ЗJ'убп.l<l., б.1<l.ГО/'ЩГС1Il1е на БЪр:Юj)'UЧПСТО
и

ГО.l'В:lшта ~Ш ГОР;J,ость. Охъ, Анно, I'О.ШО бlIХЪ

"Не отричамъ, че ще :lШ бl1>де прпятно да же.Ш.1а - "
се раСПОЛ<l.гамъ нато една богата ГОСПОЖИЦ<l.."
"Нiща ПО.lза отъ съже.1Я!ЗЮШС това, I\OCсп вспов'Вда Естирь, отнровенно. "Ахъ, да, су- то не :llOже да се попърнс, " й наПО)IНlI ~\HHa.
етно СiКщество СЫIЪ азъ, Il по БIlХЪ предпоче"Истпна е топа. Не :lIOже~IЪ д:1. ИСI\ЮIС П
ла да СЫIЪ госпожица съ свободно Bpe)IC ,ш отъ )IaШl, .1ащото
тр'l;бватъ за ]Ю3НОСliII. Но

u

преrmрвапие, отъ I\OJlIiOTO Iшfi-СПУ.1уч.1IIватагра-

i131> )\01'11> да 3i1ПОЧIЫ" съ това: ще nУПЬ1~ гво
динаРI\а.
Но шю нt~IaМЪ
това що оБПЧЮIЪ,
здев Il Ч)Ъ:Ъ Il ще 3<1.IЮВiYi, П<1.Р~laI,.lЪЦllТt на
тогав<1. ще обичаl\lЪ това що ПlllalllЪ. Сега ШIЮIЪ : 01\0:10, в 1,<1.1'0 ЧУI\ЮIЪ СЪ '1 У 1\;1, I,oi1 :З!ше, :I\ojI-tС
наJi.ТЮННОСТЬТ:1. Д<1. I\ОПЮЖ зеlllЯта, IШn.l0НПОСТЬ i д<1. ДОНДiYi до II'IJI\OC Зi11\.lIOЧСIШС. Топша ще па
наслtдеНi1 отъ бi1ща lIШ - ."
' :lГUРШI1. nСХТПТ'Б IШIIГ!I, liOl!ТО ШIa~IС НО гр:цп"Но ти не знаешь НИЩО :3<1 ГР<l.дшшрстrю," варство, ще ПI УЧШIЪ II ще OlI.Т[ШШIЪ пго;\наз;], АНIШ ОТЧi1ЯНО.
; вата :!(~xa. 110 j~a нс liа:!Вю[(~ I11IЩn ва :lIЮШ,
"Е
'
I '1 ['1 i дог;\'!; не ()IJlIШС:IШIЪ ,'~ОIJ\I'(; П:laIЮJН'Т[; el!."
I,аза 'CTlIj)b, во О II l' ;
.
Щ е се Нi1"ЧЖ,
"
J.
I
..
)(а не l\а:m:ше," ('е е'l.г:rаеll 1\11/1:1 ;., но ,~a
се пре.lивахж съ СЪ.ТУ31l.
.
J;'
I
(j
:111 -нъ. ()'I{~TIIIJ'J. не 111 1111 :тар.!'!, 1I\'jl;!JOTO 1;0"Не, НСlIlOjI\ешь ме обезсърдчп, ти стара 1.:I!I'JecTBo 1I:I\lII!"
•
Жilбо, Охъ, Анно, МРi1:ЗЫ, се (;,НЮ, liaTO Сll IIOШ!- :
,,'l'oii Шlа lI1!IOJ'o хора, 1i00ПО :I'ШЩ'I,У,("J. от'!,
СЛЬК, колю СЪМЪ I\ОРШШ та:ш Н:1Ш<1 стара I"Y,- Ht'I'O,:' iI н:шmlll1! 1': <:т 11 111••
Щ:1, ногата ГОСПОДL ПП е заРОВIlЛЪ пъ ПСI"', ща с., Не АН/lО, а:n, Щ() се TjJ\','(I,Y, ;щ <:то])ы..
~
Т1(щътъ СП
'
.
тнето. А зъ ще ПОЧПJУ, Д:1 ооичамъ " '
, IiПIШОТО :lЮГ,У, 11 то сега. а ВЪ:J1I1Oj1\1I0 Р, 'H~ 11"',юшто Нlшога не съмъ 1'0 обича.'Iа шl-II])СДП. Щс , ТЯ III1! ще станс J!O-НСе!['J.
'
. нрго.
liaTo В'I'IШ1IУ' 110
го възобноВlЖ отъ нопо."
~
i 'Т
.r n.:1.
ьрСIШ СЪ:I!Ъ, че а!Ю не П()ЧIlС)!Ъ ;\Оо])'Ь,
IIИ"Азъ ще ти ПШШГ<1МЪ," [{аза Анна, Т;:1ТО ТУ])П ; I,oгa нс ще да СПО.1УЧШIЪ. Ще ПРСДУ:l[;OIЪ ьа
[JJKKaTa сп l3ърху сестрпната СИ, "ДО 1\0.11,01'0; б:1 IJlапс Д<1 :lШ I\yJШ е;:щпъ ЧУНЪ и ГIJо:здеп, НО
1\101' ж."
, гато отиде на пазарL та:ш всчерь. 1\0.11\0 ,щ"Ув'Врена б'вхъ че ще се СЪГ.laСIIШЬ! Хубо- i .lечь :lШ СС види попе:тВ.11I11I\Ъ, Анно! Ехъ, щс
стьт:1. на ПЛ:1НЪТЪ нп е, че всичюI ~ЮiIiеll!Ъ да' пю!tрыi. ЮШГIlТt по градинарството II ще раз
взе:llеlllЪ участпе. Ти ще си постоянна ПР'UЧl\:l' Г.lеД:1I1IЪ :зеШlТа. Ч<1СТЬ отъ UО,'Щ:ШТ'U II буреШI
Анно на лоята 'бърза необ:lшс.lенность,' I\ШiТО I,п на лго;щата .1CXiY" още ,'\нссь, ЩС гп IICI,YllIl1;."
hТ~ Н<1рпча Б<1ба Шане.
,
П хtiiстшIТР:ПIO часТI> отъ 6ypeHllIiL> на НГО.Н'ВН<1 Д<1 го Рi13Г.lедюlC п6-ППШ!:1.те,lIIО," i ;Щ<1та .1СХ:1. б'l;шс ПСIiу6анъ, ПРС,lI! С.ТЫЩСТ() ;щ
пнуш';l Анна.
. за.тI;:1С; :ЩЩОТО :за Естпр!> ВЪ нсНното растреИскашь да I,ажсшь, Д:1 ра3Г.1СДЮlе l,aI\l30 BOi!,CIIO СЪСТОШIi!С, ,тImте:ШОСТИ;1 б'I;шс "а;ре
шшые на РiКШl," прибави Естпрь. Седе:llЬ уnрпта ' jliаlЩl. ПУjli,Щ -' I~e uесц't:IIIОТО jl:Ыiствис на
гола зе:lШ, ПЪ.lна съ трънпе, БОДИ.lII Il Т])'Бl3а, нетърпсппс, по ОШII!С.1СШIOТО упраllШСНИС па
. едн . . l·р . . В.... ни едпнъ IiOHb пtl;О.lIЮ еНСрГШI въ пре;щршlТИСТО, IiOCTO ШIaJIIС щюдъ
главно,
,,\ " ",
'
_
'~~
оо
I\ОНОШIШ 6езъ НIIIШl\ШI ОРЖДIIЯ П огрi1даТ<1 СЪВ- сеос ~си. и: съ вс1m?1l IЮрСНЪ ~))~гешп,ъ, 1,0111'0
сеllIЪ пъ разнебптено състошше. "
JIСI,уоваше, .I\п)аjIШ н стаВ<l.ше ПО-ООДРЪ, i1 ])'Бше-

СЕЫЕИНО ОГНИЩЕ.
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нието rtO-сп.'JНО. Това, 1\оето бtше HapeKТIa "нак

то бtше напълненъ съ всt1\акви про.1tтни цв'Бтл.
Щомъ видt че тои IЖ

.10НОСТЬ да нопае зс~шта," придаваше внусъ на

заншшнието

:11,

че извършено,

а Г.1сдната,

lI!анаръ

че

нtщо

бtше ве

съвсtмъ lIШЛНО

още

ни

забtлtжи,

шапката

надъ

Ес

лицето;

дреб

тогава пакь се разлдоса на себе си, защото не

шшо, б'БШС удоволствие, Iюето услади труда й.
ЕIIТУСШlз~ra 11 станж по распаленъ наза

lIснаше хората да ьh познаЬhТЪ, когато работи

Анна, сл1щъ почивната

видt, че ьh гледаше. Тл му възвърнж поздраюе

u

и

тирь си надвtси

въ недtлл, и съ по

нед'I>.'IНlIЧШШ ИЗГР'БВЪ на слънцето Естирь

бtше

шшъ 3ЮIЛта СЪ бурешша, 1\ато оставаше
1IIЫ,.1ЪЩl

за

подиръ

пар

таквази работа, затова тя си lIЗДИГНЖ глаВ:1та

нието съ особна студенина и си слtдваше да ко
ве съ такваз и енергия,
нужна за изгнилитt

подхапка.

II

1\ОЯТО

дъсни,

едвамъ

като

ли

бtше

чувствуваше~

Не безъ lI!ЖЧIЮТИЛ бtхж преДУll!алп Баба
Шане да 1\УПИ чука п гвоздеит'Б. "Ти не си

като че оБЛ:1КЪ бtше паднж.'IЪ надъ HeЬh. ,,3а

1I1О~IЧС да набивашь гвоздеи," lI!ър~юрешс

мине вече тадtва:

нс. Но Естирь започнж попраВ1\ата
те.1НОСТЬ,

"

СЪ

Ша

рtШII

що ме е ГРИЖ:13"

доволно 1\IУ е яв.1ениеТО,1\ое
то е видtлъ днесъ за неговил деЛИН:1тенъ вкусъ."

Още по-вече се разядоса тя, нато очитt й

1\ОЛТО очуди самата Баба Шане.

Ано не CTOpЬh повече отъ з:tЧУl\ванието на

увпснж.'штt

ДЪСIШ,"

Щlза

Естирь,

ЧУВСТВУВЮIЪ, че СЫIЪ СТОРИ.1:а нtщо

"пакъ
добро

се питаше ТЛ. "Тои не ще да

ще
за

се

преПЪJIНИХЖ

СЪ

сълзи

и

неможеше да гледа;

но даже и на себе сп не искаше
че

се

е

отчаЛ.1а

п че

енергията

ce~lefiCTBOTO сп) съ Р'Бшението си да СТ(iНЖ гра
дпнарка. Не сп lIIIlс.тБхъ, че то:пюзи lIIИOrO се
бtхж раСКОВ:1ЛИ:'

)'rд®~

тирь отчал сс. "Ыо.lIЖ тп се, Естпрь. ОСТ:1ВП ГО.

:j'~'~J~

1'11 сс сало И3.1<1Г<1ШЬ на ПОДИГР<1ВЫI,
1.
"
lIЮil,СШЬ Д:1 СВЪРПIIlIIlЬ Il'tiщо. .

бсзъ Д<1

Естир!> б'lннс об.1't I теН:1 пъ една Т,ЪС:1 pOl,-

.1Н, съ ГО.1'!;~1II СI\ЪСaJIIl обуща, съ е,ща 1'0.'1'1;lIЩ .'Г!;'ГlIa [[[:1][[,а п IIIЩЮIШ IЮ;{,СШI IЫ~,ЮllШЦП,
I,OIIТO Анна 6'1;[[[e на~I'I;ри.Iil 11'1;I")"',TI,, :Ю да пе

ПJНIЗlше,

отпаД:1.

( С.lIьдва.)

Анна, К:1ТО стоешс наб.1ПЗО и гледаше р:1З
:\[tCTO, гдtто бtше ПОЧНЖ.1а Ес-

He6IIТcHoTO

Д:1
й

~"L~i~Ъ
v,'h'V0®

?t1~i~

ЛJДОШШЪ Агассн:п.

hafi-очароватс.1IЮТО

lI!tCTO на tпtта,

'"'1,
, между О'lШО-СII'БiI\нптt
Алш, сШШТ'Б езе-

[;~~ ра, ШНРОКИТ'Б поля ПOl,рити съ :\[ензухарь и

веСС.1lпt дш!Ове, се РОДП~lЪ Иванъ ЛУДОШ!I,ъ
Родо.lфЪ АГ:1ССИЗЪ) въ :Мотие на езерото
Ыоратъ, ШвеtiЦ:1РИЛ, на 28 blаи, 1807 година.

I

iI И:I.1'!;аатъ мехури на P,y,I\'I;тo!;.
"l\о:и,ото :за 06.1'[;[,.'101'0, а:зъ сп ГО Х:1ресва:\[ъ." I,а:за Естнрь. 1\:11'0 СС И:!СJI'I, па ШIСОI\О.
пА работата си нс щ,у, да ОСТ:1Ш,у" догд't'го се
не 1100IIIITa:\[ъ жс[[,о. Но увi;рmlЪ те, чс ЖI.11,0

БаЩ:1 ]l[У би.'lЪ свлщенникъ,но б.lаГОРО,J:енъ,
достоенъ lI!ЖЖЪ и отъ ВСИЧIШ УВ:1iI':1е~IЪ. Ыап
I,а JlY, Роза МаiIОръ, дъщерл на едшrъ .1'Бl\арь,
I\ОНТО ЖIш'Бе.1Ъ ПОl\раи НlOшйте.1СI\ОТО езеро,

ще СUЪРШ'h ш,о СТО 111III, ТЮIЪ

ст!щ.

Il

ОП.1ЮШ:1ШЬ сжд-

бата МП. И;щ Il четп IШIIГIIТ'I;, та ШIii,ДЬ. кшто

UИ.1а жена съ TBЪP)~Ъ ХЩШl\теръ

1I

НСiЫIlI чуu

Четиритi;

IT първи дtЦ:1 сс ПШIIIнm.1П,
затова необиюювепна грижа ПО.шга.1Й 3:1 Лу

1'0.11\0311 I,ЪС- ДОUИI\{l.
но, а lIIепе ОСПШII на СПOIюиствие отъ TuoeTo i
До десеТ:1та годшm, родите.'JlIт'h lIIY СЮШ
СЪЧУВСТВIте. НПI\ОП Ht1lil да 1II~, ВИДИ, Ю\О това r го УЧИ.1И, п остаВ:1.'JИ да се развиuатъ пiLii-вечс
те ;\IНOГO С~lуuщва; зшцото IЮII }ШНУВ:1 ПО 1'0- l естественнптt "ту lшусове. Въю!Ожно е, че нрот
:ш щшii ?'(
. 1\01'0 JIy раСПО.lОжение се е даъжа.lО до ГО~ТБJШ
АНIШ ИСК,ШIе да u НйПОШШ че, "ГД:БТО го не ; степень на М'У'дРОТО МУ маичина и бащино въс
С'l;ешь таJIЪ НIH,НII," по с;ню ПЪЗДiY,хн,у, и оста- питание. Безъ CYblHtHlle много j],tца се р:1звапп ЕСТIIРЬ Д:1 ПРОДЪ.1il,:1ва.
i .1ЛТЪ отъ ненужно
драЗПСНlIе пзапрещение
'"' r
'"'
,
,
, Е'.стирь P:100TtJIIle НО CIIO.1YI,:1Ta въ p{~OOTa- IШI\ТО и ОТЪ ГО.тБJIO Р:1сгалваПIlе. Ы:1каръ, че
та II пс СЪОТВ'I;ствуваше на усърдието. ,,1\0.11,0- ЛУДОВII1\Ъ ПОСР'БЩНЖЛЪ по-късно въ живота си
то 11 да се ТРУJЩf" пакъ He~ става тъ!I ЛГI\О," непреОДОЛlIl\1II }lЖЧНОТШI, таи lIIОilШЛЪ Д:1 се РйД
нспъшка тл. "СlII'l:шIНО и~е Оjу,де ако ШItсто да вй, ГД'БТО преl\аР:1ЛЪ весело д'Бтинството сп.
~IOif\C

Д:1

се

сторп,

Т,:1ТО ПОЧИУВЮIе

го ПОII~:1ВIm, а то го СЪООрIЖ съвс'lщъ. Но на
"lИ ТI)'БОВ:1ше Д:1 заПОЧIljУ" ето, ти още единъ

Д'БЦ:1Т:1 1I1ОI'ЖТЪ дй се Н:1слаЖД<lВ:1ТЪ
нъжъ отъ Д'БТПНСТВОТО си.

ДОГД'БТО тя се lIIjкчеше да П:1l\ове една ~шого ИСПОТjюшеIШ часть, чу c~ тропотъ ОТЪ 1\0ла по редко ПОС'БТШШЛ Нр:1Il, II 1\:11'0 ПОГ.1еднж
.4.
\
•
х·
1. ~,~
EII,l,b дPT~ ръ ~ й1\еттъ СЮIЪ въ (ыитонъ, 1\011-

чето най-първо си направило ВОДОВllI'!>стилище.

гво:щеfi!"

сюю вед

Въ едпнъ ГОJI'Б~IЪ IIздъ.1бапъ l,аllIЫ,ъ МШI-

ТЮIЪ ТАИ събнралъ ри6и жабн, ii;абчета, вснч

1\0 що ~!Ожа.1Ъ да V.10ВИ отъ езерот

О

'1

н :1ратъ.

ВЪ 1\ЖЩII таи шшлъ га.1ени ПТИЦИ, зайци, ПО.1u '

СЮIЕfIНО ОГШIЩЕ.
СКИ мишки,

и за

всичкит-В

се

ГрШК<l.lЪ,

:Юl

I~<lTO' съ ;Щ.lеIЮГ.1С;J.<l СН, да .1Н могi't\тъ ;щ. СС IШДIj)\ТЪ

че били високи гости. Ид'Е.1О l'1)' отъ ржц-В, като
дървод1шецъ и обущарь. Ногато се.1СКIIЯ I,Ър-

H-ВI'iYi,J,13. ВП,'l,1;.ы гп, но Т'П БП:1II uсчс, Шl,l,а.1СЧЬ
п ЛУ,J,ОВ\II,ъ се БП.1Ъ ЩЮСЧJ'h.lЪ на едно ~I'I;CTO, 1',:1:1;-

пачь дохождалъ

годината въ

то бп.ТЬ С'JУПl'нъ .1<.'да, :1:1 д'l стане 1\10СТЪ на брат

ce)leficTUOTO,

чето СП,

два, трп ПiYiтя

нжщата, за да направи
:момчето сноро

H<l

обуща за

започнжло ,ЗД го

подрюшша и

тащшъ

I\OCTO

~laiil,a IШЪ

ла:m:IO

IНШ<lра:l::l еJЩНЪ

ПО

Г'I'IJба

)1)'.

раБОТШII,Ъ, lюiiто

направило обувни за сеСТРИШ1Т<l си I'yKl<l.
Г-жа. Елисавета Няри Агасспзъ, въ очарователния расказъ на

живота му, нп

това за юношеството

му: ,,~rШ~<lРЪ, че

БИ.1Ъ п<.'щъ НО ПЪР:l11ЛЯlШСТО, Д11 ГП СТИГНС, 1\0.11\01'0 се ~!Oil,e пО-Vърже. Toii ГII :ЩСТШ'Нi'l,:IЪ,
PilCI,113B11 точно, 1\01'111'0 uп:ш на ДРУГПН бр'l;гъ, но не ~IY
обича.1Ъ , ДОI1I.10 Шl y)!il, че )!оГj't\Т'I> да се В'I>}ш,у,тъ п ПО

тихия домашенъжи-

другъ

вотъ, тои билъ д-Вя-

това сс В'I>}Шi't\.ТI,СЪ

телно и р-Вшително

:r.IШIче.

Единъ

1IIенъ день,
билъ

на

.

',.'1

.'FO-->O':a;i:i."')

ее-

демь години, тои се

,. ".

пързалнлъ съ мал-

'~:"."

ЮlН

си бра т ъ Ав-

густъ,

дв1;

r о л т. ~111 Я

'~-'~'~"";;:.'

ОО

"

.~

безъ да n II ,'~ liYi тъ
панаирн, IL1И да се

•

II н Ж Л Ъ

го

му

Лудовпкъ юносе

пджтъ,

пскало

да

ПОДIIРЪ

пладн-В. СъоБР<lЗНО
Р -Вшението

СИ l! сто

се

"•., ' , -.'

;"',':.{'i'

,,

;'\,'

:"~"'< ,.":_,, .:;! .~:~".

t " l

l>il(joTa

Tl,ii

JI

11]']1<1,

щото

('('.111 I1

()II:III 'H~:1;lPaJ:lI. ~Iml-

eJlmlllll:1O e'l, О()И'I/,
)"IIIТС.1Н 1\'1, топа y'lJl.
.1I1ще. 1'-11'1> РШ;.lll.
HOI'aTO :3ilIIОЧII,у,:щ

"
. . .
.

~

не

'1>1; () (' а

II(~TO

t

('11

ваI\[lПЦllнта -Т! у ;( 0ВlIJ\l> 11 Апгустъ СII

О1'ШН:Ю п'tшь у тtхъ

;..~.

~,',: "".,

iJ;;C,-.,

"\;'061\ ;" .. ,

,';.+40.t:., ~.;.;.; ,

СII, въ :Мотис,

l!

нс

П~lЪ СС 13I1д't ..1Ъ ПJJ\ТfI,

пп ДЪ:IЪГЪ, ШI ОТ'БГ
ЧIIТе.lепъ, )\(II\(1РЪ че

нжлп се въ селото за об'Едъ. Г-n,<1,АГ<lССПЗЪ Ч<1!,а.-ra
за lIIомчетата си, lIIИСЛII.1i1 СП, ЧС ОП.1П )Jaii :Jaнъсн1;лп, но като ПОППТ<1.-ra ДРУГ<lРIIтt ш[ъ, 1;0ито се връщали, наУЧII.1<l ее, че VII.llI О1'!IlII',l('
~
1Ш
на панаирн. ВС'lша 1IШИШl )lOn,е да сн н:оо р ;,
накви й БИЛIl чувствата. Еаеро1'О не 011.10 по
т-Всно отъ четири НПЛО)lе1'р11, а тя нс ;ЗНШ,1',.l<1
е павредъ

ире-

~

пързаляли

На ЧИ.1а се на

ДСВС1Ъ

,

до дванадесеть часа, и Kal,To оош;новенно ЕЪр-

да ли леда

У'Ш.Ш

ч;н;m:е на ,'lСШ"

рИЛИ. ЦpYГlIТ-В 1I1О.М-

чета

JI у ;=( о НП 1\ 'Ь

, 1 ,-

'0

TOlI
преДЛОЖIIЛЪ IШ Ав-

върнжтъ

ГОДIlIНl~

.<7
о' А /-,'.)!I)~'I:l:(I)II)(~~,li:I(I:'IIJ/)a:l~~~~~II~)
Е 'с
",., ,

затова

rYCT<l Д<l 1IШНЖТЪ по
леда, да IIз:мtРI:fY\.ТЪ
баща сп, и да се

ПрШIТ-

съ О<lЩ<l сп подиръ
П.1<lдн'Б."
На десеТ<lта сп

Iщта
~',

презъ

по бр-Вга съ КОЛ<l.

Шl

зав рЪЩ<lппе

1'д'];то )laIi:1!JЪ.' че Xl,-

СIIЗЪ, б<lщаТ<l, OТII-

На

-

/

Агас-

леда, а заобиколп.'IЪ

Р<lДI3:lТЪ

сс

БН.1Ъ пра т с н ъ на
'учп.lIIЩСвъ БllеПIlЪ,

шелъ сутрината, но
не м

01''111-

върН,1,.lИ у ДШI(l сп,

езерото"

Г-пъ.

II

~

ното

въ градеца Моратъ,,-...:--гд-Вто

J1<.'IШ, Г.-Ia;J,IШ

ЯlШ, )IО)lчеТ:lта

годинп

ШШRИРЬ, които стаВШIЪ на дру l' а l' а
страна на

:~a

~

ПО-Ю<lЛЪКЪ отъ него,
'\
~i
по бр-ВПl на езерото.,
Онзи день се гово-;

PII.JO за

И

Т'1;хъ по :I<.';Щ. У)ю-

з и-

ногато

около

ШI,ТЬ,

здравъ.

горння eTilihJ> н Г.1еj11.1а

ПЧ)f)'/;·lII трJцеl:СТI, Юl.10)IСТР<l·

Па ЧСТ!IfШII<l;~еССТ<1та ен ГОДШШ, ЛУДОШIJ\Ъ

еIJЪ!НJШ.1Ъ bIIellCl,OTO У'П1лшце 11 Щ'h.1'1> да В.1С3С
. на райота пr и Byi\l;a сп, Франспсъ l\I<liiоръ, въ

IIЮШi11'С.1Ь. Че сърдцето ~IY е Т'ПГ.11I.10 на друl:ТI);ша,
се
ИII,Щ
отъ
II,С.1юшята
сп, IЮI!ТО
,
IIiШIIС<l:П, на сдно .1I1СТО хартнп: ТоН il,С.1<lП.1Ъ
;{<1 ш[а учсБШЩII по :~peBHaT11 ГСОГР<lфПЯ, е;щнъ
га

Ilта.1I1ПJlС\'!I

НJЩ!!

по

Р'ЬЧIIШ,Ъ,

!IlI!г!;rIIII<11'il

Страбо по гръцки, учсG

географнп, ГрЫЩ:l
2(;

ГрЮI-

еКЧЕt'Iно ОГНИЩЕ.
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матшш, .lIaTllНCKa грюшаТIIl{а
учеБНIIЦИ,

топ трtбв::t:Iо

II

други,

да даде

за IЮИТО

ОКО.10

Bpe~le

двана-

шшхъ

около

прехвърчехiК

въ

чеТIIридесеть

стаята

ми,

а

ПТIIЦИ,

които

се ПОДС.:юнявахiК

де сеть ЛУДOlшка. Тогшза ПСЕШ да пде п пскара
чпраюIы\a си за година и половина въ Ню-

само подъ едно борово дърво. Още на J'lIOГiК да
забравы;. скърбьта, която ме обзt, когато еДIIНЪ

HtM-

посtТIIтель, нато отвори вратата пре:l1аза една отъ

шате,lЬ.

СIШ

СЛ:'БДЪ

ТОIШ )Щ посты;.ПII въ н1шоfi

ушшерситстъ,

годшш,

Il

ще

преIшра

четири

га,lенитt

Шlfi посл1> да отиде въ Парижъ, гдtто

ще престои

около

де сеть п петата
На

ГД'ВТО

петь ГОДИНII.

Тогава на два-

ранна

възрасть,

си

азъ описвахъ

lIШСЛII,lЪ

таllIЪ,

да става СПIIсатель!
Топ

се

J\IОЛИ.1Ъ

птички,

бtше ежедневно

си година ще почне да пише.

таю:шзи

J'l1И

преди

да

свары;.

да

ьк

извадЫ\. Птичата сбпр!{а на профессоръ illинцъ
на мое

BctKa

расположеНIIе,

затова

птица, :която се намираше,

защото нtмахъ срtдствата да

си

купьк

учбешшъ по орнитологията (наука за птпцит1:).
на

РОДIIте.1ЛТ'В

сп

да

го,

Тоже преписахъ два тшш отъ Люшрковата:

Д:1ДiКTЪ ПО-I,ЪСНО на зашlЛТЪ, за да lIюше да! "Апiшаuх sans VЕ'I'tеJЛ'еs," и :Iюое::знпп 1I1II БР:1ТЪ
прекара въ учение ДВ'В ГОДIIНII въ Лозаннсnата
:КО.ыеГJШ.

Тв Сn:ЮНII.1II

да УГОДh'hТЪ на СIIна ш;

но ЗН:1ЯЛИ ОТЪ ОПlIТъ ЛОШПТ'Б

посл:1щстшш

отъ

J'lШ

• се
: го

преПIIса

другъ

ПО.1ОВ!IНъ

наУЧIIХЪ, че ;щучваНIIе

по-интересно,

IOl

ТШIЪ.

НаП-пос.тВ

саllIII'ГБ н'вща е ШIO

отъ полкота УЧСНIIе по учео

б1>дностьта, затова IIСК<lЛП да го предпазЫ\тъ: шщи, :конто ТО.1НОЗИ lIШО.lO jf,е.'ШЯХЪ да ШIЮIЪ.
като lIlУ дaДiКTЪ занятпе, което ще слtдва през'}, I :Когато с.1tдъ време шшхъ ДОl;ТffiПЪ до ГО.тIнш

ЖIlвота си.

i библиотеnи, азъ се заДОВО.1явахъ ОUlIlшоnешю

Наfi-пос.1t Tt се съглаСИ.llI и тоЙ ОТIIшелъ : да прераВЮIЪ листата па то~ювет1> по естествеп
въ Лозанна, ByfiI.;a ;IIУ Д-ръ. :Матея l\Iайорь,
ната ПСТОрИН, IШТО Г.тедахъ на и.1.lюстрацшггt,
лtкарь въ сiКЩПН градъ, llaTo ВЩJ,t.1Ъ че сестринп запо~п!'tхъ сюю названията на съчиненилта, за
,..

ншш му ОП.1Ъ, дО ТО.1НОЗИ ЗЮIНтересуванъ

въ ана-

I

да

,..

ЫOГiК, оезъ много

Щ1еlllе, да срав-

ТШIIшта, съвtтва.1Ъ ги да учи ~IеДицината: това

НЫ\ описапията,

това

що

срtЩЮIЪ

БИ.10., удобрена като се шrд'Бло, че по-вече би.ТО
ПО Imyca па Лудовшш, отъ 1\0ЛКОТО търговинта.

стеството.
ЫШlчетата прееОЯ.lII

дв'Б

годшш БЪ

Нпfi ВlfДШIЪ, че бащата Агасспзъ, ншпо Внн-

съ

~

гуоение па

рпхъ. Една вшшнцин,

llaTO

пъ

е

Цю-

си ОТИБtl.1!I у дшш

цензо Га.'IlI.lео ПЮI'l;рИJIЪ,ЧС с трудно да направп
търговсцъ, ИЛИ ДОI,ТОРЪ, МШI'IС, ноето би.то пре-

си п1;шь, се:непствато ШIЪ се бlПО ПрШltСТИ.10 ОТЪ
~10тие въ Обръ, Tt БП.llI ::застигн,h.ТИ отъ еДllНЪ

дна:шачено да бжде паучепъ lIIiY.iI,lJ,
На сеДСllшадссетата сп годшш,

господинъ, nаЙто ги ПОl-iаНИ.1Ъ .:Щ се ПОВОЗhhТЪ
въ ко.т:::,та Ы\Т, сподt:ш.1Ъ съ тtхъ ЗaI,\'Сh:ата

ЛУДОВ!Il-iЪ

нащ·стн.Yt.1Ъ Ло:mнна :m да поеТ,У,ШI по 1I1еДIЩИпата въ ЦЮрИХЪ. ТУ1.;а Tofi ОИ.1 IЪ У'lСНlШЪ, KaIlТo
!! ПР!!ПТС.ть, па профсссоръ llIшщъ, Iюfiто дър-

си п ги CHe.~ъ ЧШiЪ предъ твхната BpaT~. По
HtI';O.lnO дни топ писа.1Ъ на Г-нъ. Агассизъ,

ди ръ

че C1IНЪ му ыу направи.ТЪ ~IНOГO добро впечат
ление, желае да го осшюви, I! да ПРШШС.1И за
презъ живота му.

lli:lЛЪ l-iатсдритЬ по Естественна Истории!! ФиЗИО.10ГПЛ .. Пос.l'ВДIШЯ да.1Ъ е;цшъ nлочь на Агас-

сизъ на Ч:1стпата сп бпб.1иотена I! още па птичит'Б

Тази прозба ПрИЧIIНИ.l<1 доста треВОiliение

си сБИрIШ. И дв1>тt МШIчета, защото II Августъ
доше.1Ъ въ Цюрихъ, Ои.:ш дО TO.1l-i03И б1>дни,

. въ lIIа.100роЙното се~lейство, защото I!исате.lП на

щото не МОГ.11I

да си

НУПЫ\ТЪ

nН!IГИ,

1

ПИСllIОТО БИ;IЪ богаТ<1ЖЪ отъ fh.епева; но с.тБдъ

J'lШl-iаръ, i вншште,lНО обll!Ис.1ювание

че струва.lII С<1~Ю по нtIЮЛКО лева всtкоп. Швеfi-

I сина,

рОДlIтелигlJ,

нанто и

OTl-i<1за:ш, като п6-предпоче.1lI да се 60-

царсюш свящепнпкъ пконшшсва~lЪ, до KO~lKOTO

ры;.тъ заедно съ СИРOllшшшпа, отъ IЮЛlЮТО да

БП.10 въююжно за прехраната п дрехптt ШIЪ,

се д1;.lы;.тъ.

но аа КШ~ГlI пари нtмало. Затова,..- с;зободнпн :
Слtдъ двtгодпшното сп ученпе въ ЦЮРПХЪ,
вхоДъ, I,OIIТO ШIa.lll въ illпнцовата ОIЮ.шотеI\а, : Августъ отпшелъ при вупка си въ Нюшатель,
с БИ.1<1 rO.:I1>1I1a прпвелегпл.
а Лудовпкъ въ Хаfiде.1бергсыш унпверсптетъ,
r

АГ<1ССПСЪ каЗllа.1Ъ по-послt въ lliПВОТ<1 си:
;НеВЪЗlllOjlшостьта lIШ да си КУIIliК КНlIГп, не:
оtшо таююзп го.1'Б~ю н'вщастие, KI1I-iВОТО ЮI се
впдtше Toгaua; поне, не ме ОСТ<1ВП д~ сп 0.11:ГЮIЪ ~!нoгo на П!IС~lенъ авторптетъ. По-вече отъ
вреыето си прекарвахъ въ раЗ'СИЧ<1Iше животни,

и въ

заучванпе

анаТОllшнта

Н<1 че.10вtч.еското

1'1>.1:0, като не забравнхъ любшштt си заНIша-

ШШ, да ,13шп~ рибп п Пр:lВIЖ сБИрЮl. Вс1:кога
бtхъ ааОШlIiО.1енъ съ Г:1.1епи jIiИВОТНи II по това

като взt.1Ъ съ себе си преПОрiКчите.1НП ппсыа
отъ професоръ Шинцъ п други. Професоръ
Тпедманнъ, ректора, УЧИ.ть се заедно съ Шинцъ,
затова г,?р:що ПОСР'ВЩНiКЛЪ Агасспзъ, и му ос
Т:1ВП.1Ъ ополиотеката

сп на раСПОJ!ожение.

Ыладия студентъ се З<1НИЫ<1валъ ПрИ:Iti-liНО.

Той П!Iса:1Ъ на баща си:

"Bctl-ia

сутрпна ста

8ЮIЪ на шесть часа, об,lача~IЪ се п ~одхаПВЮIЪ.
Въ седеlllЬ часа ОТИВЮIЪ на сутришнитt си леI{

ции ... AI,O се случи да ШIЮIЪ прозерецъ (пра-

СЕ:\IЕIШО ОГНIIЩF:.

зенъ часъ) канта се случава по HtKora отъ десеть ' .111 JI()-вечс ра:ЗПОСl\lггl; сн. Го,тl,~IЪ товаръ uих
то азъ се заншraвамъ да прате ВДИГНiI,.lН отъ сърдцето :\!II, ilI,О СС' OCBOUOвьу, анаТШIИчески приготовления ... Отъ двана- ДlIхте пиii н нанраВI1ХТС H'I>I,OII сиогода съ пуiil,а
весеть до единъ праВhh ГШIНастшш. Ниii 06tk :\Ш въ НюшаТС.'I!>. .. ДРУI'ОПII(' а:п Cbll'], ;\ou/J'li,
ваме OIЮЛО единъ, СЛ'Бдъ това расхождамъ се c.TI;;~na~l'!> си paUOTaTa l,al,TO ОUIII\lIОВСIlIЮ, ра
до два часа, тогава се връuцшъ въ КJ1\ЩН Н се
UOTIN, ;1,0 I,O:II\OTO :\Ю l' Jt, , н струва :\111 СС', 'IC
до единадесеть,

занимавамъ

съ УРОЦIIГБ

си до петь. ОТЪ

петь

ВСИЧI,IIТ']; НрlнjЮССОрll, ЧIIIIТО .1СIЩIIII С:lУIIIШIЪ, С.У,

дО шесть ШIШ\III лекция отъ ПрОЧУТИI1 ТиеЮlаппъ.

а,ЦОВО,lIllI

с.тБдъ това, П.1II се кiftПhh ВЪ НеIШРЪ, ИЛII паl,Ъ
се раСХОiКДЮIЪ. Отъ OCe)I6 до деветь сс занн-

lIpe:n II]Ю,т!;т],та на U";~7 l'O;\llIIa, I,Ol'aTO
Аl'tLl'СИ:\'f, бlI,Т!, на )~Ba;\CCl'TI, ГО:\IIIIII. ра:\(,о

М2.ВЮIЪ съ l\lOята спеЦИtLЛНОСТЬ, ПОС.тБ споредъ
:кант о мп се пска, П.lП ОТIШtL1IIЪ въ ШвеliЦ<1РСЮIJI
Нлубъ, илп пакъ, ако сыlъъ У1llOренъ, .тhГЮI'L СИ.
BctKa вечерь азъ сс МО.1In, 1I .blIIC.1In, аа тебе,

ОТ'], ~\(~JI(',"

.T];:I'], сс отъ ТllфУСЪ И СТ]lахупа:llI ('С" чс IIl~ ЩС
да оздрав'lн'. LЦшl'l. UИ:IO В'I,:ЩOiЮIO, ::alll'(':11I 1'0
въ l\i'itIцата на ];paYH'I., I',T!;TO 1I1IIOГО lIL'il,ИО сс

ГРИif\Р:Ш за нрго. ]\Оl'ато IlОО:ЦР;Ш'!i.Т!,. ОТIIIIIС,Т1,
у дmт сн пъ 0P(,'I,. Отъ таш, Toji 1IIIlIIC па
п не забраВI1ШЬ твоя ЛУДОDlIhЪ, ltOiiTO Bc'l>ItOra i БраУIIЪ: "ИJlахъ щаl'ТIIt:ТО ;~a IIЮI'liрI/У, 01\0,10
JlШС.1П за тебе."
, Т]шдессть 1,0CTt:llypl,1I съ нiiцата Ш!'J •• I\;l;I\I[ на
Въ Хаiiделбергъ, Аl'асспзъ ШIa.1Ъ пу:а',J.а Д-ръ. Леl;артъ, че ще ~[y ;\OJl(:'CJ" II'!;I;O:II;O отъ другарь, н Н:Вl'lJрп.1Ъ за Та!(ЪВЪ А.1СI,сан,J.ръ СJУ,ЩОТО п :за TeGt:. 3,ЦЪрili;lХЪ 1I']';liO.'II;O il,IIНII
Браунъ, отъ Нар.1срухе, преда.lепъ любите,lЬ, 11 Гl! турпхъ ;~a .1t'if\Л;ТЪ пъ JIOI;Ъръ J!J1,ХЪ; tT1i;~'!>
на ботаШП\<lта, hO-пос.тБ, дпректорь на Бота- чеТЩШ~Цt:сеТh ,],IШ JlИ!~ата cTall/I,x/11., I\;ПО грахъ,
нпчеСi-\lIТt ГраДIIНП пъ Бер.шпъ, Toii Пllса.1Ъ па I! \la.11\IlTI, iliаGчета сс ,J,IШil,аХJУ' отн;)',тр'1; lIа
роднтс.'шгlJ сп OTHOCIlТe.1HO АГ<lССIIЗЪ тъii: .,една IJc'tl,a страпа . .Jlaii!-iата jl,аба ОТI,аЧII яйцата 0'1'1.
неоБШШОI3еппа зн't:ЗДtL по Хаtiде.1БСРГСI\IIfI псбо- КРШ-iата СII п С,\ПО ~ra.1[,0 i;~а6чс 11(;1;0'Ш. ПО у
СКl0ПЪ ... Не са~1O че съБП]1ю!е п се УЧШ!Ъ ;~a .\!р'Ь отъ 11'!,\IiШIIС на BOi\<1. 1 огава турпхъ m:IJ1Iнаб.lюдаВ;Вlе ПСЯl,а!ШП пtща, но ШIЮЮ още C:IY- 1\111"1; лiiца I)'L C,'\IIII'], C.)\,~Ъ ПЪ,Il'П'I, СЪ пода 11
чаi1 да раю['tпявю[е ПЗГ.lлдовет't сп по паУЧ[1II t:TO! 1П, e;\III!'I. чаеъ IJРl'Ж~ ,\I)a,\t'cC'I'!> jl;a(,'ICTa
пре,l,filtтп п:юбщо. Азъ сы!ъ се па-У'Ш.Т], ~1II0ГO П.IУI:ах,)', (:[)(){)(ЦНО, [Ц(~ Ct: IIOTpy,\I/Y, ;\а 1"1 [ ОТГ.I('
н'lнца отъ него, защото тоП е ПI)-:~апо:шаТ'l. t'[. :\a:,I'I. III1;Ц'[;I:а\I'[, СС :~a етан,)',т'[. OT.III'JIIII I;O('Tl'llypзоологията ОТЪ t;O:II-\ОТО С'ЫП, аз'],. Toii t: ::ау- 1,11. jlaii-)'о.I'I;\lаТ<J \111 ('('('Т)lа (' :lallHTa ,.\;1 1"11 )111ЧП~ТL почтп ВСПЧlillТ'Б \1.тlJliОIIIlТаЮЩII jl;III:OTIIII, сува 1:<"[;1\11 ,\1'111" :Ia ;\а Шlа~ll' Ш. I IЩ'ТР;II 1,1111 ОГI,
позпаml ПТIIЧI\I1Т'Б отъ да:IС'IЬ по 1I'!а~ШIТ'I; Шl'I., IIO(:T('II1'lIlloTO 11\1'1, 11:1:11:11'1'111'.
И J\IOiIie Д<l наШlеlIула Hc'I;I,a риба т. l:o;\aTa.
Ifр!':;'!. 1'('('('111,'1';\ 11:1 I S~7 1'( 1,\111111..\ 1':1('('1(;1'1.
C"-'TjlIIHa, нпii често Н/1\ ТII J\lllllупащ~ 111 )(':п, 11 1;1):lYll'l, oТllll1.!t' 1:'1. ,\\1 IOIIXI'II('I;1111 УIIIII:('jl('IIТ('ТЪ,
рибшm пазар!>, гД'lJто ~III полсшша Н~II'И;IIТ'!i 1~11- I',\'kгo е(' ('/1'1;11(11,)""111 {"I. IIIШll!t'Р'I.. 111'HlO('.'!'!;
дове. Топ Щt: ,не научи I,Ш,Ъ да ПЪЛllljУ, IШОII, i OT:lll'1i:'II'!> (,отаlll((·:П., Toii 1111I·a.J'l,. '!t~ от'], (','~H
II тогава ШIaJ\IC наы'БрСlше Д<l Н<lпраВШIЪ С,ща! на СII про:юр('I~'I, 1IlOilia,ТI. ,\а 1',I(:':\a на ..'l'IIPO,IсБИРI\<l отъ Т'ЕЗП, I":О[!ТО ~e HaJlllpaT'], нъ нашр- ~I,II']'I; А'ши "Iali'], ;~O ""\Ш]('II:Н':I.Т!.... 1'0, J'!;\IO
ПО.lеЗIШ н'!;ща :шае
то 01'ечестnо. .много Дl)УГИ
,
УНОUО:IСТIШС JllI прани.
!\tLT() 1'.1 (';\ю[ъ, ПOlIС. на
Toi1; говорп е,щакво доБР'Е н1:ШС!\!1 J! ФРСНСI;I~: часть отъ II:ШJIIТ'l, Illпt:jil~аР~IШ П.I'ШlIJIII, :За
доста доБР'Е знае tLНГ.lII!iскп II IIта:IIIПНС[Ш, ТЫI да С(' :1I0UУВЮП, по-всчt:, азъ СЪ)IЪ ~I1 ТУРII.11>
щото азъ C'blIl. го назнаЧII.1Ъ за преI:О,~,~:II>с. ВЪ \ш~ата СjУtщу ПjJOзорсцtL, ::а ;щ lIOЧlшатъ ОЧIIтlJ
бift[(n;щето сп пiftтешествие пъ ИТ:I.1IIН. 1 он е, \Ш на \III:IOТО 11Ш отечество, Н(;'];I-\ога l,oraTo сп
тъП сiftЩО, добрt заПОЗШLТЪ съ старпт't е;ш- • В,J,IIl'ПJУ' Г.1авата.;(
нато В'БрВЮIЪ, че Il тп пр:шпшь Сn,ЩОТО за :\Iепе,

ци

и освtнъ това с.'гБдпа по 1Ilедпцппата.

Въ .JIЮIIХСII']" Ы.1,ЦПТ'!; СТу,l,СIIТI1 бll:Ш по
, Ногато дошла ванаНЦПl1та Браунъ З<lВС.1Ъ
ощраванп на П<)-!Jсче ;:аlIlшаНIIС ОТЪ Щ)]I~JУ,l:ТlШ
Аг2.ССПЗЪ У дOl\Ш сп: гдtто НЮI'];ри.1Ъ. ~1II0Г~ •
нннгп, 1IIузш;а п еБПРЮI отъ растеНПI! JI ;ЫШО1 ~ сто па ~шог() ОТ:ИI'IШI \I/Y,if\t:. Д(~:IIIГСРЪ ,1,aBa,l'!>
ни. Агассизъ бплъ твърдt щаст.lIIВ:- ТЮIЪ, •.1СIЩIШ но сраВIШТС.1шпtL <lШLТШIШI, Illе:I:ШНГЪ
ВЪЗМОiI~НО е че щастието 1IlY е UП.10 по-го.Т!ШО : по фп.lOсофшпа; ОI\РПЪ ПО еСТt:СТВСIПШТtL пс
отъ Ф<lкта ~c БРtLУНЪ шraлъ една ыного хубава 'торип, фп;шо.10ГПН JI ЗОО.lОГJIЛ; ..'IаРlщуеь по
и способна сестра, Сесшшя, АгаССIШЪ Пllса.1Ъ Uота.1нш,ата. Агассизъ 11 Браунъ ilшп'IШI въ Дс.1
.1llНгеlювата I-\Jу,ща. Стапта IШЪ наСIЮрО l:TaIIJY''111 ще о"жде на . пълю,
у до~ш си:" Щ асти ето "
1
I

саJllО юю не ме гонtше ПОСТОЯННО \I1IСЪ.1ьта, Iе
азъ

~

жпвьЬУ"

сани пари;

но н"
съ ~lжна
.. В"ШIIтt
С<
но

паl-\Ъ

lШОНOl\Ш-

'!О··У'но •ШI е да нюшнев ЪЗ .• Jn

Л<l центръ, гд'l;то ПО-ОТЛIIЧШIТ'Б

бllра.111 11 бll.12..

наречеПtL

студеНТII

се съ

"bla.1I,tLTa aI\аJ.С~IШI."

TYI\a Р:1З.1I1ЧНlI студеПТII дъра,е.llI .1CfЩII, вс1)1,оП

СЮIЕИНО ОГНИЩЕ.
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по специалностьта си; често пжтп, даihе, про- I
фессори присжтствували, като слушатели.
i
Въ онази стал" казва Агассизъ, с.1tдъ'
години, "направпхъ ВСИЧЮlТь скелети за Ваг.ш- I
'"

1

ровата ЕсmеСIIUJe1l1И Сllсmе.1Ш 1Iа 11O.1заЩUlJlJЬ; тамъ

веднъжъ lIШ посtти Зliам1шитин анатOlIШСТЪ .l\Iикелъ, пратенъ при мене отъ Деллингеръ, за да
:ми прегледа

анаТОl\lическит't

приготовления,

водп въ предпршпплта му ... Пиши lIlИ какво
прочиташь и за П.1ановетt си, защото едвамъ
lIЮГЖ да вtрваlllЪ, че има нtкои, които iКив1>е
безъ п.laнове; азъ, поне, не :могж."
Не е чудно, че lIшина му започнжла да се

;
I
1

а

беспокоп, защото тя нищо не слушала отъ си
на сп за нейнпл проектъ, :медицината~ Тл му
пише, че заб1Нl'ВiКва

въ писмото :му, като

"че

особно рибнит1> скелети, които бtхж нсписани е наihе.lенъ и недоволенъ. Защо гледашь съ
1

отъ риби. Прн себе сп държахъ постоянно два-

. отвръщенпе

ма артисти на работа; еднил рисуваше раз.1ПЧ-

I

нн предм1пи отъ естественната псторил, а друфОССИЛНlI (стари останки) риби. BC'Bf\ora

КЫIЪ

II на '{ВЮlаr,i1TO го;щшно

П.1ащахъ на еднил артистъ, а н.!:шога

пашптt

та. Не б1Jше лесна

непоетонненъ

тъП

отпуснжтпт1J lIШ пари бtхn" СallЮ око.1О пеТ;J.есеть
ihелпци; но Т'В б'вхж по-о1JДНIl П отъ :lIене п
тъп

да се

1I10il\(1XlIIe

СПОГОДШIЪ.

Ыш,роеr,опа

си

го бtхъ КУПИ.1Ъ чрезъ писаШlе. ГорюlН Агасспзъ!

топ шш.тrъ

пО-ПОС.lt

още пО-ГО.тlши

РаЗllIИСЛИЛЪ

ЛII

Дtйствптелно нпи не lIюжеll1Ъ да удоБРИl\lЪ тю,
ваЗII една ПОСТjftш,а; съ това ти губишь предъ

гил

работп,

lIfедпцината~

си сериозно преди да отхвърллшь това звание;

очп,

11

ев'kга ще почне

п неСllшсленъ

да lIшели, че сн

lIfОll1ЪКЪ. А най l,т.1

кото плтно на Xapaf\Tepa ти ще бжде еlIъртенъ
[ ударъ за насъ ... Разбира се, че не 1I10iкешь
. да СЪОJlрашь трандафели безъ търнпе. Л{пвота
паuс1Jf\;r,дiJ се състои отъ мжчноТIШ II удовод

фннанцrr-· стшm. Споре;r,ъ ыене IfСТИННОТО щастие на ilШ

Л.1НП заТруднешrн.

'

нота се състоп въ това: да правпшь добро па

Г-нъ. ДПНf,е.1Ъ, едпнъ отъ артпстптt, l,OllTO • ПО,J.обшпt спда ОJnдешь съ чпста СЪБ'ЕСТЬ, да
работп.1Ъ ыного ГОДПНИ съ Агассшъ казlЗ<):. пскарвашь честно Х.тlJба си, да се ТРУДПШЬ съ
Скоро се Н:l,ы1Jрнхъ занптъ, вс'.БhII день, ;щ рн- работата сп да сп достаВIIШЬ 1'Iа.11\0 спокоil
СУВЮIЪ С.l<lДКОI30дrш РПОН, до naTO Toti сt,тВше .. ствне, Дi1 ощаст.ШВИШЬ т1Jзп що те З1l0бшщ.1ПТЪ;
до мене да гп

описва,

ПСI,:l, да работы, ..

,

II.1П lIПl

посочва

какво· всrrчко ;~pyгo е сюю

ПrШОГ<l не сс разя;r,осгщше,

lI!аЮlРЪ, че по 11'.БI\Ога шшше го,т.!:;}!н спыи;;
сп оставашс
прпптс:rсrш

СПОlюенъ
се

II

ус~шхuашс

flСПЧf\fI,

IIЛИ

пакъ ДОПЪ.lне

Тогава добрпя швеJ.1цаРСЮI свнщеннкъ прп

Toii

вършешс пепчrю ТIIХО;
на

сънъ,

нпе на гор1Jпз.1Оiкеното."
бавп за да рШр:I неСПОf\Оllната

шнура на сщш

utше

сп: ~Ac.;o е П(~l1ре}IВННО НУ;КНО за щастпето ти, да

СПО}!агаТС.1Шl lbl,rt:t за тkш, I,OIIТО б'l;ХJn въ
ПУiкда. Въ това upelllC тоН Сj~IШ ШI:l.ше ЮЩ:I,ссеть годшш, но б'l;ше BC'Ie наii-ОТ.1НЧНШI ету-

растрошrrшь .1е;I,OIзетБ на двата ПО.lюса. за да

II

i

НЮI'l;рrrшь IЮС}!lп1J на н1шоii lI!ашютъ. .. поне
чакпii. догдiJто тп се наредп саНДЫ\а п сп пз

дептъ БЪ l\Iюнхепъ. Вснчюr го оБПЧОХj" п впсо- вадпшь паспорта. че тогава нп говорп. Но поч
КО Ц'ВНПХjft ... Той оuпчаше весе.1ОТО общество, нп съ н:шършванпе наП-първил си П.1аНЪ, да
но СЮIЪ бiJше въздърженъ п IШ!\Оl'а не правя- 1 взеыешь еДНf1 херургс!\а ДПП.l0llIa ... Ыолта фп
ше ШYl\IЪ. 1'011 отбираше даровпТ!rт1J п по-на- ' .10СОфпп е та:ш, дn нспълнпвамъ д.1Ъihностпт1J,
преднжлитв студентп. защото непс!\аше да сп 1\0111'0 сп Нi1lIШРnТЪ въ мон I,рЖГЪ че Дюке п
~
'
губll Bpe;lleTo въ ооикновенъ
раэговоръ. Ч есто тогава ШI{1l1IЪ по-вече работа, отъ ко.шото
lI!OГ8'~
ПjftТИ, когато виждаше н1JКОЛIЮ СТ~'дентп ;«1 оти- ,да IIЗВЪРШЖ." Б.1шгодаренпе, че Л\'ДОВIШЪ не

ватъ на ГО"lяii, Toii :.\Ш ДУllшше: ~ Ето гп че· прпт1Jжава.'IЪ то;ш видъ фП.1Ософп~, I\OHTO сс
отиватъ съ другпт1J .... Азъ ще ВЪРБlЖ по мон задоволява съ еНОРlшта, по край едно швейцар

пжт.I; Г-нъ. ДШIК:.1Ъ -, "п не саШIЧЪКЪ. И ааъ ско e:iepo; неговия кржгъ
ще ОЖЦЖ предводите.1Ь.

АгаССIIЗЪ

IIIIСi1.1Ъ

~

на Op'l.ТЪ

сп,

два континента

Августъ:

~Ще те пнтересува да знаешь, че работы'\. съ
единъ 1II.1i1дежъ, Д-ръ. Борнъ, по анаТшпшта Il

Европа. Нип вече ШIalllе доста събранъ lIIате- ~~

презъ

,.

'.

нли па1\Ъ

I

t'GI

.

I

1

'1

политеческо знанпе мо;nе да ОТ.1IlЧП IlСТIlНСЮfН

търговецъ отъ обикновенния про;r,авачь и да го

съ него.

С.lIьава.

l'

I

ЖеННII .J1пндъ.

~

~O.l1\OTO П да се ОЧ'-"ДВ<1lIIе

fl.lr
1)

i')I~

те СЪВьТВЮIЪ празнпт'ь си часове да' 1,-~li~'

прекарвашь въ учение. Чети много, но СЮЮ
~
I
доорll книги. .. ПOllПШ,. че сюю стаТИстическо
И

~

. -г-~l,

.1tTOTO, да
.\, . ПУО.1И1\УВЮlе J..първата часть.: I

У сърдно

БИ.1Ъ cBtTa 1I днесъ

се гордtЬhТЪ

~;-Q~

естественната псторпп на С.1адководнитt риби въ

рПО.1Ъ, и шщtв<шъ се, до ПРО.ltть,

(суши)

'",

'

селение

,

се внди

J

(.,

че ц'\'
Н

проста шведска д.l,ВО!~Iиа IIa'
Ь
п,
I,Ъ
ч"двание
е If!IЩО CP"BHII
е
. ,
{\
l' лно
n

Ч\'ДО.

T~I си ьh ВIIдtлъ

,

З'l

•

(тов(\

. ...

Ila-

ь.10ТО

'"ато oo~ae о

отъ една
нашето

съ

0-

СЮЮТО

Р,lЗОllрашь

гра-

==============::::C~E~l\I~EI~UIНO ОГНИЩЕ.
циозноетьта, достоинството, веселостьта, начпна ,тпстка,

но

ощс

на влазянието, стоението, обносната, гласътъ й . .. ! ва iЮШОПl СИ,

Трtбва да си въобразишь хараюеръ съ i

всичнитt

висони начеетва,

CI,POMHOCTb

отъ

нротость,

рость И благочестие.

но прочувствупанъ

смисленность,

Обноскитt Шl

гиня съ простосърдечието

мжд-

182О

110

архиерейски наllltстНlШЪ,

ва еДШIЪ

I

нспорочностьта

Сif\ЩССТВО."

01'1.

го;щва.

Баща й

слабохараl\ТСРСВЪ

Uп.lЪ

чс.10в'I;I,Ъ,

грижа :щ cC~lciicTBOTO

~Ia!il\<l

И

U

бъръ г:шсъ и обвча:lЪ

Тъй писа.1Ъ за нея Станле, п6 послt Вестминстерснил

Ою. (J,

п не ~Юil,а,ть да СС

на Д1:;те II добротата: състонще

на анге.1Ъ."

по

челов'tЧСС1,0

ЖСIlIIII Лпндъ СС рОДII.'Ia ВЪ СТOI,хо.1~IЪ,

Швсдпл,

доброврапснъ,

една ннл-

пО-ВС.1IlЮl

1\:11'0

HCljY,.

ТоН

СП,

ШIa.1Ъ до-

lIlУ:!lшата.

МаПI\а й бlI.1а

il,С1Ш СЪ

ГО.тtша спсрГIШ и

р'tшсвпл, I\аЛТО сс

ГРШ!Ш:!<t

:за д'tте ОТЪ llЪр-

свой приятель.

ВШl СIl lIljY,i!,Ъ 11 въ

Менделссонъ казалъ: ),Въ живота

прпбаш;а, ~IJY,il,a и
д'tтето отъ второто

сп

не

съмъ

" ":'с"'"'' ,'~

срtщ-

";",,

1I

"".".

нл,лъ п6-благоро-

дна, по-истинна и

3 а Д 0:11 П В а 1111 С,

ЧРСЗЪ

"i~~;;:;' '

УЧlIте:lСТВУ-

папие. Затова пе с

t;t)f;[:;~Ёj1:fj
:,,~_i~,!~t\Z~::,{
t
l
{
~
;
~
~
:
~
f
j
;
\
(
j
t
~
на дарба, учение ! ..
.«~..,
янно бша агр
tf.Ш~J~~~;j~t 11· .~- . ~~;i1lr)··';t'1 ~}~;~{E:~,;:;(:~;
!

",,,. w!t

11

отъ тtЗII Юlчества

по развито въ друго

HtHoe лице, струва

ми

се,

НlIlюга

не

еж били тъй съсрt-

доточени
едно.

I

."

~;

~~

i·'

"',.•... ;

о

, . ,',. "
, " '

3

те.1ствува,

.~

1'])11
1'0;~1II1\I У l',~!III'I. ор!·аШfСТ'I.,

H'j;I;O:II,O

!Ш:НJ:I!ртра ,~a:IP1J!.

,\'

сюю ПЪ.'

:щтова

j!\CIIШI il\lШ'!;:lа

,

/,;

11-

":,:'1

OT'J.

.

('T()f\.X().·I~I·I,. На

та:ш ранна

,';

B'J.apaeTI..

11O!,a:ma:la 11"0Д руго l' а н в о з и ' "

..

даровито сжщество

не ще

да се

та

роди

H:tCHOpo. ,,~:jl;

;',~,

UIlI\lIOI)(~BHa об

О'

эа

.~'

,

';

За Андерсенъ,
Женни
Линдъ бп.ш'· ''1,1
въодшевление. Той'"
, . '~I
назалъ; "Чрезъ
jLl"',_
'0
•• "./1
::!
Женни Лпндъ пър-

чувствувамъ святос-

ПО.1С!,0,

Г().тlща страсТ!, за

п1;СВlIето на ПТII'I-

ЮП'В, за ;J,ърl3есата
и ДIШIlТ't цп'tтп.
С.тБдъ зrшръща-

НlIето си въ CTOl,-

' тл
.Х О.l.>1Ъ,

ЖЕННlI ЮIНДЪ.

вомъ почнжхъ да

ВСIlЧ!,()

II 1J 1.

ХОДIl.Ш На

УЧИ.1пщето, г Д '1; то

тъта на ИСНУСТВОТО. Отъ неlЖ се наУЧilХЪ, че
человtl,Ъ трtбва да забрrlВП себе си въ e:lyжението си на Всевишния. Нито кнпги, lШТО
другъ н1;кой, е IlJ\Ш.'IЪ танова об.lагородшощ~ I3.lп-

:lшtil,а u учпте.1стпува.lа, п по-всче другарЛ.1а
съ аааа сп. ПОС.тtдвата бll.1а първа да в:ша,
~!,l;рп, чсif\СIllШ ШШ:Ш Г.шсъ :щ п'lшпс.
Е;щнъ дснь. с.тЬдъ 1\:11'0 чу:ш воснната )Iy-

яние

ЗIlка да евпри пзъ у.llщата,

върху

lIIИ,

нато

поетъ,

Лпндъ ... Тя е щасТЛIВа -

l\О.l!,ОТО

1\:11'0

}Кешш

че не прина-

дл1;жи вече на този спtтъ. Една б.шгородна.
благочестива душа,
накто нейната, не MOiI,e
да се развали отъ почеСТIl."

Фредерика БРЮlеръ :b'h наРС1,.lа: "ве.1Iша ар-

то,

и

1\:11'0

)IIIС.lIl.Ш

ОТПШ.1а ДО ПlIaIЮ

че с са~ш,

тп

ПОЧIIЖ.1а

,1,а

свири това що ЧУ:lа отъ со.lД<'I.тпТ't.
Баба й като ЧУ.lа евпрснпето, IIзвш,а:lа
Шlето на заварената iI сестра, А~Ia.1Шl, l,ато си

прСДПО.li1га:lа ЧС е тл. Женни УП.laшсна скрп-

СЕ~IЕЙНО ОГНИЩЕ.

206

ла се подъ ПШlНОТО. :КОГато баба ir
рП.1а,

извика.lа

очудено:

bl:'i

НЮ1'В-

та; 'Това не е Забшючнuца! А ЦарсюIЯ ТеitТръ!'

"Това тп лп б'Вше,

И не искалъ, даже да bl:'i погледне.

спшю~" Дtвоfiчето сп lIспов'Вда.'IО съ СЪ.1ЗП на

на очн. Ногато се върнжла мапка и,

,,'Добр'В' каза :Крелпусъ, 'ако Конта не пс

баба й

каЗ::J.Тlа: "ДоБР'Б lIШ запомни Дрштt; това д'Вте

ще ти спшюгпе."

ка да IЖ чуе да п'Ве, тогава азъ ще
I

:

УчптелстпуваШlето

не й СПШIaгало

учж

bl:'i

день тя ще ГО ОЧУДII.1'1' огава :конта се съгласплъ да hY, ИЗС.1уша. Hoгa;ro

безплатно,

11

едпнъ

много, i п1ша тя, и топ сжщо тъй се ПРОСЪЛЗП.1Ъ, п отъ

:1:lТопа Г-жа. Лпндъ се рtшплit да го напусне онаЗII минута тя БИ.lа взtта да се учп по пt
I

II да

стане гупернанп{а, нато взtла съ себе
сп А~Ш.l1IЯ. Ба6ата п iКеннп ОТПШ.lII въ Сирошrта.1ището.
Д'БТСТО не БП.10 още ДОВО.1IЮ голt~ю, за
да чувствува ГО.тlшата IШЪ б'!;дпость, п юшто
I,U;Щ;1а пб-късно въ жп вота сп; "азъ сп п'lшхъ

Шl BCiJl{a стжпна п ПОДСКOI{В{ljше."
]Еенп Лпндъ, ВЪ Нанна, на

нпе и въспитава па държаВНII раЗIЮСЮI."
Почти двадесеть годпнп пб-пос.тf;, lюгато
Шlето й 6пло въ ВС'ВIШ уста п добрпн Нре.ш. усъ бплъ на б:шзо до у~шршше, тоЙ 11 ппса.1Ъ
I въ отговоръ на едно нейно 6.1ilгодарптс.1НО ППС
• мо: 'Интереса мп въ тсбс С, п ПС'Бl{ога ще б'l,де

·1

ТВЪР.J:Б го.тr:tмъ. ПочеТЫ<l тп, СПО.1УI{ата тп ще

1887 годпна,' бждn,тъ у'Г'Бха на старопыа ~Ш п ~lеХ.1е~IЪ :за
"-:>!

lIШЛ!{О нtщо предп огьртьта сп, тъп

ГОВОрП.1а I страданшпа ~Ш.

за раПНI1'Г'Б сп годшш на наП.стария сп сппъ: i
"Обичното 11 ~Г!;CTO 611.10 дtl сt;щ съ Iютката С1l I
П;l прозореца

въ

стшпа

на

над.зпрате.1Я,

,((

3а десеть годшш ]НеШIIl сс У'Ш.l:1 П прl';~
CTill3.1aBa.ltl въ Царсюш ТС;lТръ. У'lсшщп'Г'J; ,1\11-

да: вt.1И по ра:З.1НЧНII

чаСТШI

1,,у,щи ПЪ l'р;ца, l,ато

п'не II Г.1сда IШТО :ШШУВ;lТЪ хората. ЫIшувачп-: тсатра П.lшца.l'Ь зtl XptllltlTa 11 06.т1;1;:ЮТО ШIЪ.
ЧIIГБ по У,llщата се ЧУДП.lII Htl Г.1асътъ 11. ~lежду друг!!Т'Ь )IIшува.1а 11 С.1угпнята па Г-ца. Луп:~бергъ, даш.:ljУ,ЗЪ (IIГР<lЧlm) пъ ЦарСI'tlта Опера,
Iюато 1'<1за.1а на господщжата

с чу.Ш ТО.11,0:111
lIIа.11{ОТО

сп, че IПI1;ога

C.'Ia,l,l;O ,l,a се п'1;с,
il,'[;поfi([(~ на I{OTCTO СН.

Г-ll,а. ЛрцurрГI, паСIЮРО

не

1\:1[,ТО пtя.lO

. Г-жа. Лшщъ

ПtlПУСТНП,.lа гувернаш.:твото СII, вър

. НЖ.Ш се въ Стохо.1Ш1Ъ, ГД'Б'го п:зt:m l~ъще]JЯ сп
' п ДРУГ!! д'l:;воilЮI Шl па.нспонъ. Въ т('([тра ,TJ;. ВОПlштtl УЧ!!.1а, пtнпе, пзраз!!те.1IЮ четсш!l', ,ЩIЩЪ
' !! ll,РУГП ПУЖIШ нtща Зtl званието 11, а ~Iaiil;a 11
! СС СЪГ.ШСП.1Н д:, [:Т, УЧII на

и:ша)I'I;]ш.ltl

Пlшно,

ФРНI1ЦУСКlI,

чпе, псторпя, ГE~(I"l);ilj;i:~1 и другп.

(,11.10 д'\;'гсто. 11 праТII.Ia ;щ lIOПIшатъ l\laitl,a ~IY,
H't~ICJ{lI сзш{ъ ТЯ УЧl!.1tl. JiОП1ТО 6Н.Ш на
(I{OaTO се тЦJ1 il,a се UII:ra върr[,'!,.Ia по това I ДBa;1,eceТl, 11 чеТПрll годшш, но УСВО!!.lа :~обр't
пре)IС въ Стою{о:r)I'1,,) il,a l~оведс 11 л:!;тето за да ! проп:зношеl1l1ето му. Iio(tlTO 611.1<1. БЪ -,,\.~!ep!!Ka
11 ПО] ['[;С. Т\nгато 1'1' чу.lа, та l;a::a:rtl: ,д'[;тето е ге-· Н. П. ВII.1пilсъ 1,<lза.1Ъ: "Тп съвършснно ;(Об
псii: Tp'bliHa Дtl го въспптаШЬ:Ja театра.' Но' Р'Б в.1iщ'Бе ФРСlIсItII, tl аНГ.1пliСI\!I 1'0110])[[ ~шого
jl-tсшш ЛIIlЦСllета !liaill,a, lШl;ТО 11 6абtl й, НСОС.1аДIЮ. ,.
бllча.111 тса:гра:ШIl'Г'Б прс/~стаВ.1СJlШI, !! нс !!Cr{;l- i
Тtзи раННII ГО,l)!НП, ПРСПЪ.1IIСIШ СЪ работа,
Л!!, даже да ЧУliflГЪ :за това.

"Тогава тр1;бпа, поне. да liY, дtlдете Л,tl сс
УЧИ по П'Бнпе, Iшза.lа," Г-ца. Лупдбергъ. НапПОС:!'!; СПО:1УЧ1па Дtl пре ll,Рlа lIIaПКilтtl, 11 I1 да.1а
една преПОРЖ'lпте.1I10 ппс)lO до Г-пъ. Нрелпусъ,
ЩJIIДВОРНШI cel,peTapb 11 паЧtl.1Н1[J{Ъ п1Jнпе ВЪ

ЦаРСI\!Ш Tea~pъ.

Отъ тамъ напрtlВО Т'Б ОТIIШ.lе, по като досТИГI1П'.ll1 до Шllрокптt СТJ1'iпа.1а. Htl Оператtl, ~raп}штtl rЮЧПЖ.1<1 да се c~IJ~u:aBa п до нtкждt от-

пе БП.1I! ТI1ЪРll,'t щаСТ:II1В!I за )1.1;Ц:1Т:1 j('!;ВОПIm.
blaiil,tlTa съ )IНOГ01'O СИ ГрШЮ1 11 отчаmШI1, в'Ь
РОI11'НО е 6пла раЗДрtlзшпе.1lШ 11 Н\СШIII, IШТО
НС~lOгла ,7l,а търпп постотшото СПI)'!,(I!ШaIIIIе, пп

б'БГНihдtl. С.1'ВДЪ като П3.1азплп Па Сn';Щ.1ПЩСТО
се~Iепстпото ЛИНДЪ 11 упраПllТС.lпт1; на театра,

Д'БвоfШ:1та била ПОВЪРНihта Прll РОДllТС.1!IТt СИ,

на копто З;lКОНIЮ принад;тБn{а.1il.
Прп все TOBtl, тя обпчала ~raПhа сп) 11 I{Oгато се пшшнжла на 1851 година (Жснни бlI.ltl

връщаВ;l. Но ыа.11,ата Женнп ЛПНДЪ усърдно въ А~rерика тогава) писяла на една своя при
Ы.. )10.111.1<1 Д~ вървш,тъ П Б.ltз.Ш въ CT:1HTtl, ГД'Б- HTe,lJia въ Швеция това: "Ы:1ИЧШJaтtl СП С)IЪРТЬ
ТО с"lщt.1Ъ Нре.шусъ. Д'БТСТО ыу испtло н'Вщо горчиво чуствува.МЪ; 3;lЩОТО ВСIIЧIШ б"Бше вече

отъ В.ИН1'еръ.

Нре.1ИУСЪ бll.1Ъ дО ТО.1КОЗИ ТРОПI,У,ТЪ щото

се

ПРОСЪ,131I.1Ъ

п наза.1Ъ,

че ще Ыl. з~веде при

Нонтъ Пукъ, Н:1ча.1Н1ша на Царсюш Театръ и
ще lIIУ кtlже КilIШО съкровище НЮI'ВРПЛЪ. Вед-

Hartl

отпшле,

но

първото

ПIlТ::lНlIе

на

БП.l0: 'На КО.l/{О години e~' Нрелиусъ

,

Г И.1Ъ на Д~BeTЪ.

'Д

"

епеть ли.

Конта

ОТГОВО-

се И3ВИШl.1Ъ Кон-

ПЗГ.1аn:ено ПО~lежду НII. Нtlд'Ввахъ се) че ще j-кп-

nte още lIШОГО ГОДIIНII... 1I сега ШlТО
станжло

пб-ТИХtl

и пб-С~IIIсленна

бtше

ыожахъ да

3tl-

обико,lН старостыа й СЪ радость) ТПШIl1Ja Jf
нежна грижа.. Но пжтнщата Господни пс сж
наШIlтt пжтища."

Женни заПОЧНЖЛil Дtl ПР'В"Т'-'В1 П В'-'
<

v

\\

•

11

\\

Щ

IЖ вз'Вла въ Царския Театръ. На десеть

О~IЪ

1'0-

СЮIЕЙНО ОГНИЩЕ.

дини тя пгра.1:<l Анжела въ
"Н

ца.

"ПО.1сната Р"Д1III-: п на(!ю

t

""

а сл дующата година тл ОII.lа

I,OIIТO 1'11 ВС'!И,Оl'а СI',I,ПО 11 'IHIII.la, Il IJIJC-

J,'
Иохашш I дп c~!ъpТЬTa

,

СIl :I,Ш'!ИЩI.1а lIа lIaii-старlIН СП СIIlIЪ.

въ "Тестамантетъ. " Печата ГОВОРIШЪ за неIЖ,!
Д'I;nо!i1laта UП.1а СЪ ТО.1I\О:Ш :IIOUС;ЗСIl'/, ха
че показвала "чувства и изразите.1НОСТЬ, IЮ!IТО 'P<lI\TCPlJ, IЮ.l1,ОТО II ;~a]loHIlTa 110 II'I)\IIIC. Б'I;;ЩIIJI
ШlДIIIIшували годинитt й."
! й ДО~П" II ТРУ/Щ<lта 11 работа ПС IIохаuп:ш ССТСПрезъ тринадесетата СII ГОДIIна, тл IIЗ.ТПЗ- i ството 11, 110 IiY, llaI\]I'ШП.Ш 1I0-IIСjlша КЫ!'] ,
ла двадесеть и ТрII пжти на сцената. На седеllI- страi\,/~УЮЩIlТ'I; Il JI('н~ш[е:](mIIа аа ;~]JУГIlТ'I;.
надесетата сп година, тя вече бшш ПЗ.1аЗЯ.1а на
1'11 ПОЧН.У,:Ia iЩ доuпва IIРIIНТ(~.Ш П Ж~il,;~У
сцената сто и еДIIнадесеть П,,,ТП, съ ноето 01'- паii-от.lI1Ч!III'!"I;
хора въ отсчсството
CII. EpI!!,'!>
платила за храната и облtклото СП. Сега, бп- Густавъ Гсiiil\(~РЪ, ОТ:IIIЧIIIIlI CJIIH:aTC:I'!> 11 нону
ло вече рtшено, да й се даде годIltiIШI П.1ата .1ЯрСНЪ профсссоръ 110 ИСТО]lllllта,
В'/, \'р,ца
о!ю.1О ХIIляда и петстuтинъ

лева.

Упса.la.

\шеа:\ъ

lI'IНЮ.l1Ю

1I'I;сш\ ;ю

ПС\j)',.

E;~IIa

Презъ сжща година тя излt:ыа нй сценй-' отъ т'l;хъ особно С ВЪ:IUУil'да.1<l ЧсеТn:НОUIlСТО й.

та деВFщесеть 11 два п/"ти въ дванадесеть р<l:З о
лични харш,тера. Тогава тя УЧПЛ<l

Агата въ Веберовата

Ч<lстьта

Дъщернта на Баронъ Л. ОШIсва ]]'lma'I!,aTa

!

на, па е;ща

uечеРllll/,а

у 'ГПХЪ тъй:

"На /"у,ЩШШ

Е;щнъ

Пр<lГЪ стон 1'0СТОПРИС~1Il1Il\а, а до IICГn стои пра

день тл нснала да задоволи учителката сп Г-жа.

ва еДН<l ;~'I;BOIil\<l съ НiY,драuа /\Оса \1 6.тl;;щ стра

Ерпксонъ,

НII:

Дlша съ

"Der Freisclliitz."

1\ОЛТО много обича.1а,
всичната

си добр'В.

Но

си спла

учителката

да

затова се труПС1\аР<l

мълчала.

частьта

TOraB<l

С

06.1tl\.10TO

П.lатъ, а СШШТ'В

тя

1/

просто

отъ

ТЫIЫ,Ъ,

очп с/у, ЗЮIIIС.lеШIII,

110

~!erl,'],
пш,ъ

прпюекате.1НП.

почнжла да си 1IП1С.1И: "ТОJIКОЗИ ЛИ сыlъъ вече
неспособна~" до като вид'В.lа СЪ.1ЗП въ очитt
на учителката сп, I1 пос.тВдната й наза.lа: "Спнко,
не 1I1ОГЖ вече да те УЧih.; правп какво знаешь,"
Презъ 1839 година, нап ОТ.шчшпа II часть била А.1ИСЪ въ J\IепербееРОВ<lта "Робертъ
Дпавола," която играла двадесеть 11 трп П'hТИ,
на въсхитени слушзтеЛ:СТВ<l. Толкози се харе-

Разговора се усп:ша ногато стареца ДОВСДС
посtтптел,ата между другптt си гостп; Toii не
сварп да ь" преПОРih.ча, защото ВС'!нюп 11 знае
/шето и д'Ыkтвпте.1НО, въ ц'IJ.ыта стан 1шето
{Кеннп Лшцъ! (КеШIlI Лпндъ! СС шешгJЛJIС.
Хубости'!"!; на ГОД!!ШIIОТО Bpe~Ie с,у, забра
венп, п това 1\OCTO С ощс п()-добро, BC"tl,Oj[ ;~аб
[швн себе сп; /,OI,еТlIпчсетвото ПС'lс;ша ... Вн

.11J1I1IOCTI[

СOI,OIюстаг.СIlII

тп за четпри годшш въ СЖЩIШ театъръ.
Бурнвпллъ, отлпченъ кmшозпторъ (С'I,ЧПН!Iтель на lIIузпка) въ Нопенхагенъ и въ CTOI,-

IIростата ;~'I;поiJliа, 11 тъИ, I!ОII!~. ВС,Щ'/,il,'I, /'СIIШI
ес 110 I11J(~:~fJ()'IIITa отъ В11COI\IIН P();~'I" ху{)оет!,га
lIа ;~УlI!ата ето!! 1(('HlaHIf(~Ol\O отъ ху{)()(:т!,та на

ХОЛIlIЪ,

'I"J;:IOTO."

нззалъ

по-послt: " ГЛ<lса ll, още

гйва ПlIIaше сжщата сшшаТИЧIIОСТЬ п
ческа

СН;lа,

IЮПТО

сега

го

нраюn,тъ

ТО-

слеliТjШ-

1'0:11\0:111

I!{СlIIШ

l'

"

С;~II1П: ~1.CT]J'I'

се

HaTpYIlHaT'),

сала тази ппеса, щото /Ж да.1И шестдесеть пж-

.JIIIlI.~'I, (~ {)1I:Ia
II

на 1:1f(:О'II11Щ

01,0:10

O!'O.IO

1I!(.~(:T;~t~CCТlI еаНТШf(~тра. еъ ('11111[

ПрlшлеН<lтеленъ.

rol,.ltY,OOH!! ()tll[,

Презъ сжщаТ<1 годпна, тл ОТПШ.lа на почивка въ Готенбургъ, пр!!дружена отъ 1Iшtiка сп.

рп" /,ОйТо наUЪ]liliС ехваща:IЪ !Н'!!'I!,(), lI]Je:3lIp:t.Ы одрш:tШIСТО !! нmll1;11:~IСIIТПТ'I;, а ()1I.lа. 01'-

отпочпва всtЮ1 день, IIЛII на ],упата С'ВНО, П.1П

че е ШШ.-IO ДII[Ш отъ 1IIС.'laIIХО.11I'IIIOС1Ъ 1гl;що, /ЮСТО

Послtдната писала на II/jf..жа сн: "fI{енпп сп

руеа

/юса,

\I;lpa:3lITP:II[O . I1Щ(~,

/'[Jопена II ПСПрlIеторна. fIНШОСТllа UII.1a, НО liaTO

въ ладпята на морето, нлп въ .1Ю.1юпа, а 1\<13- . I3С'!нюга се заU'Б.l1;iЮШ У хорй, 1\OIIТO ;I.ъ.lБОI\О
ватъ, че хората въ градеца l\IНОГО желаы-,тъ да

Ш/С.lI,I,тъ II

С,у>

:><1познати съ ~I;f..ЧНОТIlIIТ'l; па

Iл\ чуl:ЖТЪ да п'ве п чуды'i.ТЪ се нога ще бjf..де. св'БТ<1.
Става единъ, два пжтп да пtе въ п6-0тбрано

Тл съзнава.1а, че шш ГO.Ti;~I<l дарба, З<lЩО

общество, божествената часть на Изабе.1л:а БЪ : то ВСПЧhl1 IiY, НЩШЧ<1.111 "ШвеДСI\IIП C.1aBeii," по
Робертъ Дпавола. Почтп вспчкп се Р<lсп.laнаватъ , чувств)'ва.1а че Tp'l;uBa Д<1 УПОТР'l;бlI ВСIlЧ/iаТ<1

_ а една жена станж хестерпчна отъ въсхп-, ~п енергпя. за ;щ Ы\ ра:ншii. Та бll.Ш ЧССТО.1Ю
щенпе; това се е вече расчу.l0 на всt1,s,дt., UIШ<l, ,_ но ПО правъ наЧIlIIЪ. Да се OUP<lUOTII
Да тя обайва вСПЧIOI, I3спч/ш! rOJt1l1O щаСТlIе е : ВС'ПI,OI,~ та.1аПТЪ, /,О.ЛЮТО ~!<l.lЪ1'Ъ 11 ,1<1 бjу,ДС,
да 'бжде че.l0вtкъ lIшпна подъ таКВlI3И УС.10ВIIЯ." , до паIl-ГО.тlшата степспь на ра:нштпето 111)', е

Го

'

рната

г·

-жа.

ЛI1НПЪ наП-ПОСilt се УДЪРЗОСТII.lа п

'\'

очевпдно било, че се надЪва.lа за п6-доБРIl ДНlI.
l '

i

ДЛЪiЮlOстьта на вс'l;/ю

че.l0u·I,tIССI,0

Сj'riщест/ю.

Неllшреllllето прав~/. jl\lшота на ХIl.lIЦII да б'hде

С.1tдъ тринадесетото и полюенпе, като Л,.У- отъ ДО.ша pjYil:a. I~~СIIIШ ЛШI..l,Ъ СПСЧС.lII.1<l :111;. (11' L"1llшеl'ШООГ" презъ 18·1-0, стото сп, чрезь IblooTa п то до ТО.lI\ОЗII щото
цпя въ )) L uсш
u
•
'"
t
r.
t 1'1 наПIЩВПШ1 серенацn. п п еДВЮIЪ lIIOЖС ЧС.l0В'uНЪ ;J.a врва.
година, аКТlIОрlIТ
"
11.
~
ервпса (ТЮ,Ъ~Ш) за чаll
а ~-щадесетаТ<1 сп ГОДШШ ОИ.lа ПРllета за
поднеС.lII два ср еБЪрНII С
< .
•
J

' u

'

=.,...,...:2;:О;.:.8============С=Е=М=Е=Й=Н=О, О"~ГН;;.:..:И:::::Щ::::Е::.:..===============
членъ на Шведсната Царсна l\Iузинална Академия и била назначена за придворна пtвачка

дина въ СТОКХО.1МЪ тридессть и деветь пжти,
но не могла дя. ьк довърши. Учителя назалъ,

отъ Негово Величество, Нарлъ Иоанъ. Тя се
р13ШiIла да иде въ ПариshЪ да сл13два. Дирек-

на твърд13 растрепераната и изнурена отъ ра
бота д13воИка. "Бесполезно ще бжде да ви да

торит13 на театра й предложили годишна плата

ВШ\IЪ уроци, Госпожице; вии гласъ н13мате.«

три-хиллди-седе:lIСТОТИНЪ

и петдесеть

лева,

но

тл отрекла.

Сл13дъ години, тя расказвала на l\Iенделссонъ, че мжкитt

Презъ лtтото на

1840

год., Женни Линдъ

направила една заобинолка изъ

провинцията,

u

въ

онази минута надмину-

вали всичкит13 други, които претърпяла въ жи
вота си.

за да искара пари и отиде въ Парижъ. 3аоТя питала Гарция съ СЪ.1ЗИ на очи, какво
биколката била трудна и уморителна. Тя писала да прави. Види се, че трогнжтъ отъ гол13:1Iaта
на една приятелка тъи: "Пжтищата сж много u скърбь, тои й казалъ Щ'\. си почива за шесть
.10ШИ и до толкози, щото колелетата затъватъ

седмици, като Нlшакъ не п13е, а и ма.ШО говори.

на дълБО1\О въ кальта. Ужасно б13ше наи-вече, Нато се мине това време, HtKa ;J;оиде пакъ при
прсзъ

лошото вреlllе;

но ЩШIЪ

Н'lшоfi градецъ, и видьк

пристигнж

голtмото

въ, него. Веднага тл почнжла прил13жно

добродушие

11 б.1а1'ОСТЬ, СЪ колто :ме поср13щатъ хората,

ншшва съ френски езикъ.

На завръщанието си при Гарцил, To!t на

ЧУВСТВУВЮIЪ, че е гр13шно да lIIЖМрьк. Не мо-

мtрилъ, че

варятъ еДIIНЪ други, за да ме услужжтъ. Доста

Ти почнжла да се

жешь си ПШШС.lll до каква степень се напред!"

:lIe очудва.

да се за

съгласилъ да

гласа:ll се билъ подобрrлъ, и се

u дава

по два урок<1. н<1. сеД:lШЦ<1.та.

упражнпва веlши день по

четири часове и по-вече. Пре:зъ десетьТ"u ы'uсеца,

Вече, тл б~l.1а ПОЧIIsYi.Л~ великuдуш~ото си : тл учила безъ никакво прекъсвание. ПШIOщьта,
раздавание на 013дни, съ 1\оето Шlето u ще се i колто Гарцил u далъ била ц'tнна, но тл знал.liI.,
ПО:lIШI II ПОЧIIта. ТЛ пише пакъ на сжща.т<1. че силата u иде отъ дрV1'адt.
прияте.l1\а тъ!t: "Иди и пос'Бти
О"
h:O!lTO

Брунъ,

живо-

l'

леа,!!

БО.тtнъ

отъ

четиринаде-

и

. 'П

овечето отъ това що
'"
'
"
'
знаьк по lIIоето ИС1\УСТВО
азъ СЪ:lIЪ го ДОOll.lа
сеть годшш наСЮIЪ;
заорав!!хъ да му занесж
""
",,'
въпреЫI
Ч~'дн!!ТОIЩ
I,OCTO М" [(al3i1.:lIJ> l3с1нш IгБсецъ. Щ ешь СЪ 1'ольмъ трудъ II прельжание '
J
'",
.
/..
'
"
т13
lIIЖЧНОТИII.
Гарц!!л
lIIе
с
наУЧ!!.lЪ,
сюю
Н'!;1\ОlI
i(a .111 Оif,;(СШl> тъ!! доора, щото да lIIУ зане,
"" ""
Б

п!!сеца,

Пllса,lа по-късно.

отъ по-ва.жнит
ь ньща.
"" '"

о1'ъ ясно мп е ПОН<lза.1Ъ '

ССIIIЬ ОССlIIЬ ])IшсдаЛI lЗЪ бil.II!\НОТИ, п да МУ Ю1. ., и Ав1'УСТЪ,"
i!,СШЬ чс Т"Ь31! пари CiYi. за 1О .11Ш

че тр ьова да учж-''
идеала
ми е толкози
.,

СЮШ Теil.Тръ, отъ десетата сп година, h:ОГп.то
П1'Рil.ла АЮI\ела въ "ПОЛСШlта РУДНllца."
ДВ'!; седмици по-късно, тл ТРЪГНЖ.lа за Па-

си съ въздухъ. по танъвъ единъ начинъ, щото
невъзможно било да се познае, 1\О1'а пое:lra въздухъ.

рllЖЪ II вз1..Ш съ себе сп едно препоржчително
ппс~1O отъ Цщшца Дезире (жената на Маре-

Въ Маи на 1842 година тя се върнж-ла въ
СТОКХОЛМЪ, директорит13 на театра u дали 01\0-

Су.1ТЪ. Въ КiYi.щата. на посл13дната ЖеННII п13ла

родителиТ"в сп.

r

•

възвп-

.
шенъ щото н1ша смъртенъ,
ноито
да ~l"J отговарл ,
1\'U.1ШI С!! j!ШВОТЪ тл чувствува.lа'
<
.
'
"
'
поне
до
изв'Встна.
степень
3i1.TOBa
азъ не п13ьк
чс П<1рlIтl; 1,011ТO IIсче:ш.Ш п ОИ.lll пов'uреНII з<1.'
.
по
НlШОЯ
мето
на
.
дО
КОШЮТО
е
ВЪЗ:lIOЖНО
,
да г!! употuр'lJ(Jпва :щ друг!!. Вс'lн,а зарань 1\0'~ , .
..
' тр\'чж
.......
ril.TO ставаше, тя ~IIl К<1.SПil.ШС, (( ~IШlе Г-Жil.. Стшше, c~ Д<1 по~ръжава~IЪ на ПТПЧЮIТ13; Зil.щото СЮIO
., ЧС Ч"nСТП\'ШI:Ш чс Г.1асътъ й БП.1Ъ да.I)ба отъ т' 'хния ъздатель ДOCTllГa ШШЪ.1НО дО ~lOит-В
.
. и l3Ъ3~IOjl,ПО
.
за
ПСТIШН о с'гь, ясность п пзразиБога
е пъ СJhЩ!IЯ този день да си П3I1С!'вания
., <
<
"
телпость.
го ПО!!СЮ1. назi1.ДЪ."
Презъ есепьта на 1840, п прол'Втьта на
Гласътъ :11 се усилилъ по ДЪ.1бочината п<1.
1841. тя непрестюшо работила. На Юний 19, ТОН<1. си, по лсностьта въ ШIсоюп'l; потп и СIШ
1841 годиш], п! се ЛВИ.1а за четиристотпнъ и патичното му съображение съ думитt па п-Uсень
четпрс!! Il сед.ШШ пж-ть на сцената въ Цар- TiI.. ТЯ се още привикпжлп. да пълни грждптt
,
ПРС3Ъ

ша.1Ъ Бернадотъ, !шито стп.НЖ,lЪ, царь на Шве- ЛО четири хиляди лева и съ друга прибавка за
ЦIШ и Норвепш въ 1818 год. подъ ШIето Нарлъ обл'Внло. Първата длъжность и наслаждение
Иоанъ XIY) дО родшшп.та iI Мадамъ Марешалъ било за HeJjYi., д<1. нупи една мп.Л1\а нжщпца за

предъ Синиоръ Ыil.нуелъ Гil.рция, наи великия

Презъ Л'БТОТО на 1843 год. Женни ЛШlДъ

учите.1Ь ~o п13пие въ настоящето СТО.ltтие. По ходила да п13е 1I3Ъ Финландия, гдtто въсхитени

l\ъсно Женни ОТIlШ.Ш да го пос13ТIl И I1СRазала С.lYшателства се събирали. Топе.lllусъ, поетъ и
же.:шшс;о ~и да E3C:lliI. уроц.и. отъ него. Тл пtла

"Л) ЦШI,

llСТОРI~КЪ, види се, нато си СПШIШIЛЪ за начина,

1\ОЯТО Чil.сь дърiRiI..lа :lIIlНЖ.1ата 1'0- по които народа ьh приелъ, подиръ С:lIъртьта :11,

СЮlE(Ш() Ш'IШЩЕ.

въ 1888 ГОДНИН<l, наПIlсалъ едно особно CТlIX.O-

I

творение посвятено ней.

па СВIц'l;т~:НI 11 0'1'1. 'гl;ХIllIТ'I; HOl,a::aIlIIIl !Ю 11'1;I,oгa ::аВllСIl У'Iaстъта на o(iВlllJlIl'~IIIJJ.

l',);;~IIlIT'j;,

На с.1'Вдующата година тя ходшш да П'j;е , 1\(1'1'0 се IЩ~I/У' отъ о(iщера:llIроетраllеllllll 1:'1.::БЪ Данна, "Цtлия Копенхш'енъ б-Вше ВЪСХll- I Г.1СДЪ аа Г'kl.У.(юната Н('НlШIIОСТI. 11 ЧIН"ГОС'I.р
тенъ," назва Андерсенъ. "Женни Лпндъ б'Бше ;(еЧIЮl:Т!. lIа д'lщата. TB'I.]>,'\'I; 'j(~l:TO B'I;pBa'Г'J. L-TJ;1,011TO студентпт-В cs, ПР<lсерпнада. Ы<lшали гор'вх,ъ 01Ю.l0 ГОСТОПРll-

първата арТIIСТlШ, на

ВИ~lИ

НО пъ

емната кжща, гд'Вто п'В. Тя I1скаЗ:l благо;~аре- :
нието сп съ исп'Ввюшето па още Н'!JIЮ.l1Ю ШВ~Д- \
СIOl П'ВСНIl, И TOгaB<l се ОТТ'ВГ.1И въ единъ 0'1'1. :
наи-тыllит'в Л'>г:ш И плачеше отъ душсвно БЪ:I- I

нение. 'Да, да,' каза та, 'ще се трУДIJУ'; ЩС СС '
стараы" да БJУ'дЖ по-способна отъ IЮ.'IIЮТО с'ы[ъ
сега,

когато

дойдж панъ въ EO[H~H:\.a\'~lIЪ.

Въ тозп градъ когато 6:1.1<1, чу.!а, Ч~ еДlIl!Ъ
lIfладежъ, които бп.'IЪ бо.r'Внъ, твърд't ~I!IOI'O
же.'ШЕ<l.IЪ,

СЪ-

Оriр,у,i!,аroЩlIгl;

чс не ЫОilШЛL да ьъ чуе да п'Ь~. Тп

поС'lппла доыаШНIIТ'В му

11

нtла П<l фена

на него, ЫaIШрЪ че щ'В.lа;щ п'uе

Tj;xI 1Il'Г']; ОТ!'ОВОрl' 11 еъ туН C(~ нарушава
lIраВОС,1'ijЩСТО. JI lIаllеТIша, що ~IOil,(~ ,~a IIPOII:IBp;~e IJ()-I'O.TI;~I'!> l'IIH~IiTI. B'I. pIOIH'TI; на <::1 УlIlа
те.lllТЬ, alio II~ p:H~I;a::a на (\~H() ;~'!;TP, СЪ 1, oiiTO
Оlll[сва 11O;~PI)()HOCTIITI; на 111 H·<:T,Y.lI.I!·IIJ[I~TO. 1Iа
liOCTO CВlI,l,'];TC:ll. II.Ш ilil'pTIJa. Yil,'I., е UII. J() ('а ~I!')
то! НаIIIШОСТI;га Ila и::ра::а. Ilростотата 1Iа oi!('TaПОIJ[,ата па xj;iicTBlleTO, J:'I.::()Уi!';ЩТ[. IIfП(~II('са 11
ув~:ш{!аmlТ 1. ;\; m'!;pIIPTO въ ;~у~штl; на ;~'I;TeTo.
Р(ЦIlТl':IIIГ]; па ,TlaeTo, (:ъс'j;;щг!" II.Ш ;(РУПI 0'1"1.
ваш! отъ
се Г:IС;.Iа

:\1)' 11

.,HOIH!a" с;\,щата

ГО. O()::~ТI! ОТ]. J:'I.,lrн·IJlJe, н(ц()ут

п('пцолаш[с.
па

II.-Ш СЪil\а:ll'ШIl'

!,ат()

-

па I1РОII:Ш!('СТ/;IIето

CIOil,eTa

ч('с

-

то Пi"ТII lt неuо:шо, се ТРУ,l,{j\,П. :за {)Ъ CI~OH

llO:I-

ПОДIlРЪ пладп'В. Андерсенъ раСl\азва другъ еДlIllЪ

:щ да Пр('.1,аr~'У'Г1, на П('ГОГJото заеI,lj,ШII~ ebljc'];~["!>

случаи отъ неИН<lТа

друго зна'IСlIllС. По 11'1;I\Ога 1"1; ;;:цаl3<lТЪ на ;('!;-

Бре:lIето

тшшо:ш

доБРlIна.

BctI\1I час1, отъ
й БП.1Ъ зашIТЪ, но I\aTO ч)'.ш, ЧС ШШ.lО
СДНО дружество, }iOeTO БЗС:lIaЛО д'Вцата

на лошп РОДIIте.'Ш п сс ГРШIН~.'IО за Т'I"Jхъ,
ПOiI,ежtЛа дn, СПО~IOгне съ съд'виствието си.

), Н'Б:lIЮIЪ .1П

азъ

II'ыIопп

Ilра:ша

тето

па.1О,

тп

Т;tI;иuа

пъ

<l

НЪЩJO(;II,

CJbll(OTO

Jiаюшто

Л]JСЖ~

~IY

то,

IIlITO

С

сън у

1l0;~CI)a:maT"!>

11

тй

юша отговорн. I,OIIТO Шl!юга НС \;11 се !НЦII,I1I
ca~!OCTOiIТe:lIIa П'I, .т!,тс[,ата г:тва. По tal-iЪВЪ

I~сче])l)?"

наЧIllI'I..

YI;jJ:tt:ell"!>

СЪ варIlПНТJI.

(;'1, I/:ПIlIС:JIIIЩ

пптала тя. "H'BI\a да IШГJраI3JШЪ II'J;що пъ по:!:}а

В~ЧС отъ (;ЮIII1"I; 1~'I.::paCТlJII. се е'J,:ц;ша (,огаТ'J.

на Tt:JIJ б'БДШ! д'Ьцй И ;\а УNЮШI1, 1('UШlтJ;."
Нонцерта БП.lЪ да.'ll:ШЪ I! II[JIlХО.Щ ЩО ОСТ;l-

~[aT('p"H.ТI.:т С,)\,(:(,llО С.т!цстпllе 1/ :!а O(,I:IIIf(~Iше 11;\ 1I'!>Jioii lICBlIlIt'lJ1. 'I!Ж];Ii'I,. :3а o(,JIell('III[(~

II,У,ЛЪ БП.1Ъ ГО.тlщъ. Ногата J'J liа:за:ш lIа I;O:IIiO

lI<I '1'01:;\ Щ(: p:t<:I;<lili.Y, lI'I;IiO:lliO T<I[,lIl:a ('.IУ'I;Ш.
нуг,.lIlliУВ<lНII 1:'1. 1'<1::.111'11111 '1 y;ii;\t'(Tp: 11 III I1 il;ypIla.llI. J~-р'I•. IJa"I'~\I<~ lil\,I'I. II\H\I!I\:lII'I. 1\'1. liа'\\'('Т\\О
на ('I;сII('р'П, 1(1) (:,\110 TI:'I'I',('J; 1:,liliIJO ,\'1;.11). 1;1)(''1'1)
('I~ :ЩI;,!lII'lаl::t,IО
1:'1. (~TI;,~H('TO: 1';;1,1111'1. ()ОI'<lТ'I.

б'Вднп Д'Вца ще се ПШIOПJе СЪ l1арит];, ОЧllт'l; 11

се

прел'Ь.'!!! съ СЪЛ3JI, J,:1TO

хубаво,

че lI10Г'у, дn, Iгl>lJh!"

1,<I::а:lа:

..1 lа

.1\1 t'

(U,II I,I}(Щ.)

'ГI."I'OI:('I~'f,

i!II,ТI,

<l1'(~(:TOI:<lII'!>

1:1'.I'j;,\('ТI:I1(' (11)1:11111'-

1, (',\lIO ;~I'Ct'TI'O;\IlIIIIJ() )!ОЩII/(~ :щ 110РШШIl'I'пето па .'lЪжнта у ,'~'Iщата п ОШН~·;
с'I;l'аШlt' 1:'I,pXY Ш'I:llIIlIО('ТI.та ~IY. 1100;;I:t:ШIIНТ<I
.! на ~Im!llЧ('ТО U!l.1JI TO:II\OBa Ilраl:;ЩШЦОUШI I! от
чеТ,JI[[:II, щото, i!(':п. ;~<I ее r:ll';(a на IJСIIЧI,IlтI;
Ii:lеТПll I! !lJЮТ('СТIl на ОUIJЩIНС:lllIJI, Hel'OIJaTa у
(Ilро;\ъ.1шеш,с .пъ 6рOJ> S,)
чаеп, 111\('11:1:1 на I'О(;'ЫI1,. ОGаче е'h;~ЪТ'J, се YCJ1\;IИ тъй, Ю,О се внш.;не вПШlате.lllО на Прll- ШI.lЪ въ IГ!;I,OIl сн ПО;ЧЮUНОСТII но ,тЬ.l0ТО JI пре;щ
веденит'В отъ ыенс о б ра311 на Д'h,тс!,а .1'1"'1',а, т()
","а ПIЮН:Шl'ес m;Оllчате:lIIата I1I)IIC,Y, '"'r;l.. :j;lIJOI','I',;'
" ,'tll()
лесно щс се заб1;,'Itжп, че '1'1; могл,тъ сс pil3- 611.10 JШ Д-ръ. Jlпссга;щ ПРОlI:JВс;~е С!'(;l1ерТlI:m. Во
Д'ЕЛИ ГЛ:ШНО на дв'Б катеГОрIllI. ныl1ъ едната l-ia- с:!1;ДПl1та п:шаДII:ra на ШJе с,тl;;l.~·ЮЩСТО: :lIШIlI'IСТО
тего пя спадатъ OlГБЗП с.1УЧЮI, I\OГilTO д'вцата: ХОДII.1О въ УЧII:НIIII:С
11 IJС;~НЪiI\Ъ се I;'],PH,Y,.'IO
ЛЪЖ;ТЪ, безъ да ПрllЧШПm.тъ съ това U[)'БДn' на . пъ I,.У,ЩII :lШОГО .. HO-I,ЪСllO отъ 1\о:ШОТО ве'j;IШ
околнит'В сн. Нъмъ другата се отпасптъ Ц'Ь.1Ъ I другъ п,)\ТI •. Ыаш,а ~IY ес УII:тIIIII:Ш 11 ЩШIЪ СП
'УЧ"I! когато Д'Бтсната .1Ъil\a е та- i ДОШ:JO. К!С.lа да го ПIIТа J\,y,;~'!; c~ с U.1ШI.lО
редъ отъ сл
'"
I
оо
l'
~1 I
I1111~ТО

~IY

оТ

1I0СТЬ'Ш ОТ], пеhY. :щ ПЪ:JIШСТIШТУ,.

юша щото п ш!ася умпшлеННil, ПЛII нс РШШ:IСПна

Р r.v.,!I'lгосъстояппето, пп, дажс

, .!,

врьда

на

11

па

i
1·

~O ту!! npe~!c.

II

\Опо :~a\J'

),'1'

);!,1I.1а, 'IС Ж)~ШЧСIЩСТ()

СС :mПh;ва пъ ОТГOlJорIIГ!; СII, та ааХlJаПJУ,.l,l

"CT'!!IIT.!' ХОр'!< .
ПОС1'БДШШ ВJlДЪ да го "ТIН'пuа съ 1,\,11'1. ВЪПрОСII, а C~[\'TClJOTO
възр"ь.
'
1· .
•
,
:.
отъ Д'БТСКО лъганис ЮI<l ТОЛJ{опа вююю общс- : Д'j;~С па ВСПЧIЮ отговарП.l0 съ ,.да. ,. Нап-сстп-Б
живота

на

ственно

И

за

.!.

нео

дьцата

бФ

щото сЧПТ<l:lIЪ
чес нL"О •3IIilчепие
<
,
ж па него Често ПJt'ти
Д<l се спр
<.

ЮрПДII

ходшю

IIгурпратъ

въ СЖДП1ПЩ'1Т<l въ I\ачество
"
<

;Ilаш,n,та п:зе.lа да СII пъобра:mва:
•

цето 11 нс С стаПJ);.10
'"

ЖСРТВil

да.111 :I[()~шчеп-

на п1J1,ОН
.

ГН"СН;t
•

П;ВI\ОШ П, оо::етn, Ц'!;.lа 0'1'1. та:ш 1l'~CH, I\:tTO :lIY
,
27
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• цотата на дtсния му нракъ. С.1tдствпето, обаче 7
c1JTHO МУ подсказвала п отговоритt. Когато. извадило на яве, че ВСИЧI\О - отъ нача.lО и
МЖiКЪ Й 'си дошелъ, тя, въ присжтсвието на! до нран - е съчинило само Мo;IIчето, тъй нато,
задавала въпроси все въ туй направление, неу-

дъщеря си, му разназала цtла история, июшс-

i

лена отъ самата Helm. Мo;Iшченцето не само, че i
не протестирало, но, напротйвъ, усвоило дума I
по дума цtлпя расказъ и поискало да го от- i
веДiYtТЪ въ онази у.lIIца, гдъто живtлъ търго-!

за щастие,

обвиняемия

сполучилъ да

ДOI~юке

съ свидtтели, че въ онзи день II часъ топ не
е билъ въ Парижъ. Отъ изслtдвание душевното
състояние на това момче се ВИД'ЕЛО, че то стра
да отъ халюцинации и отъ бълнувания, че го

неца,

когото майка му подозирала въ пре: пресл1Jдватъ. Когато се ОТl\РИ;IЪ наОЛIЗО до
стжплението. Довели го до нжщата и нато го ' кжщата юп анатомическия музей, то всtЮI день

попитали:

въ

господинътъ,

тази

то

те.1НО. По такъвъ
lI!атериялъ за

ли

нжща

го

е

ВОДПЛЪ: се спирало по дълго

отговаряло на ВСИЧIЮ утвърдп-

начпнъ

UPOKypOPCl\O

се набралъ

I

. музея II

BpellIe

наПО;lОВIIНа

отъ

предъ прозореца на
~

mОООПIIТСТВО,

напо-

богатъ

ловина отъ страхъ разглежда.10 lI!ърпшт1; Г.1аВИ,

обшшение п трtбва-

що се ВШI\ДчЛII презъ стъri.1ата Вi1\ТР'Б. ВеДНЪiКЪ,

Ло гр,нraдни УСII.1ШI, за Д(1. може да се 1I3ЯСНII всич-

I-iатО

СТОЯ.10

предъ

ПРО:ЮРЦIIТ'Е

на

"музея,

чуло

таЗII басня, I-iОЯТО загрозява:ш съ нещас- че съдържателя Нlша: "ЫО.lIn" Господа, азъ ще
тие съвършенно невпнния човtI'Ъ. Въ ДРУГII ви понажж главата на Moгill, убитъ отъ Гос
случаи Д'Бцата ИЗ~ШС;IIOватъ за другиТ'l; и за ~ пожа с." Тъй като п фаШIлията на МШIчето
"..,
I
.....
~
сеое сп цt:ш IlСТОрШI и даватъ .lЪЖ1ИБП понп- ОII.'Ia пшпва, то въоорюкеШIето JlIУ ПОДСlш:за.10,

l.aTa

I

заНIIЯ

ПО причина

на НСНОР.\Ш.1НОТО сп ПСIlХПЧС-

.

че ГОСПОД!IНътъ

ИСIШ да ПОI-iЮI.е на

пуб.1!шата

ско (душевно) състояние. На 19 Ноемврий 1885 ! неговата глава, и че за тази ц'Б.1Ь тоП ще го
год. едно 1I1ОII1че, на Шl1е bloril1, синъ на в'Ьстнп- !
копродавачь въ ПарIIЖЪ, IIсчеЗНЖ.10 (.lипса.10)!
1I3ъ кжщп още отъ сутриньта. Надвечерь родп- '
те:ШТЕ .\IУ се IIзвtСТ!J.1И ОТЪ по.1!1Ц\'НСЮIН пре-

убие. Това му произве.lО taI-iOlЩ СII.111О Бпечат
л'.!нше щото взе.l0, да;.ке да не.\Юiliе да СПII; за
хванжло да му сс

музея

струва, че съдърi-l.ате.1iI

на

1'0 прес.ltдва на всtI>ждt, и ето веДПЪil\Ъ

Фектъ, ч~ СИНЪ ШIЪ билъ JIзваденъ П:iЪ р. Сена отъ .\IУ се престорило че той го гони. Обзето отъ

Двю!::t рибари п св'.Бстенъ. Като заХВilН,У,.lИ
сне.\щтъ

дознанпе

отъ

МО:lIчето,

то

че l\OгaTo СУТрШlьта, по ЗaIIОIЗ'I;Дhта

да

у;.касъ,

ра3I>аза.10,

Шl

падпжло

.\1<111I\а! ва;щлп,

МШlчето

бtгало,

въ водата.

безъ да се

РибаРИТЕ

ПШ!НП,

наИстина

отнесли го пъ кжщп, И:ЗСУШП.1!I

II

го П3

го, Н

сп, па.ТП:З:Ю отъ liiЫЦИ да продава JJ'пстнiщп, Сl)'.6- : д1;ftствително го преоб.1'.БКl!I. По taf-iЪВЪ начпнъ
IlЩЖ.l0 еДШIЪ госпоюшъ, 1\011TO ГО ПО!ШШIЛъ да i първата часть отъ показ;:шията ~lY п:ыtз.ш съ

върпп ПОДПР'Б 1'1У, но понеже то отка:за.10, госпоДинътъ го хваН,n:IЪ за

P,bli:l

п ГО ПОв':I'Бlii',.1Ъ на

СlIла. Дъ.1ГО време го во;щ.ТЬ ПО този ваЧШIЪ, до

l,aTo

наП-сеТН'Б го допе.1Ъ до ит)'!,га на р'.Бl\ата и го

!

lJършенно П311ПIслепна, а втората ~ относител
но спасяванието му

-"

напъ:шо в'Брпа. По

HtI\O-

га м:raДIIТ'.Б псторичесни суБСI-iТИ, подъ В.1!Iянието

на ХИпнотизма в'.Брватъ въ ИСПlIJностьта на таЮI

Т.1аСНifiЛЪ въ водата. Нато взе.lО да шша, ДОШ.1е

ва, САУЧ!IВШIl се ужъ съ т'.Бхъ, факти, ноито въ

го отъ IУI.шата, отнеС.1И го въ ИЛIIi!шята I.,ыца
ГД'kго го СТОП.lIIJIИ, пршгЬпилп му др'.БхиТ'Б II т. н.

профес(юръ ШаРIЮ, ВЪ ПаРШfiЪ, нtколю годшш
преди тона се наllIИрала едно .\Iладо момиче, lюето

д!3;:ша l'ОСПОДIlНОВЩI, I\ОИТО .10ВП.1!I рпба, п:зва;Щ.1П

с,у,щпость, пи!\ога не сп, БIЫII. Въ юшнпката на

Този раСI\азъ MOllI'IeTO повтарп.l0 предъ .\!Н03II- ! страдало отъ истершш и поради туй отъ Bpe.\Ie _

на, 6езъ НИI-iаI-iВII варипнти (измtнения) То опи- i на BpellIe дохожда.10 въ ХИПНОТIIчеСI>О състояние.
свало ЧОВ'lша, I-iОЙТО 1'0 хвърлилъ въ водата, taI-iа " Въ такова състояние то увtрява;10, че 50-т'В.
отчет:IИВО, щото ПО.1lщията, безъ много трудъ го·· франка, СЪ които раСПО.1ШI'ало, били му пода
ПЮltри.1а и го арестувала, Оезъ да гледа на всич- рени отъ ассистснта на ШарlЮ, ыакаръ че въ
blIТt .\IY ктtтвп И увtрения, че е неВIIненъ. Уназа - сжщность ги било получило отъ родитеЛИТЕ

ло сс, че той ОИ.1Ъ СЪДЪРiКатель на подвижния анатоличеСЮI ыузеi1, открптъ преди нtко.1КО недtли
наб.1ПЗО до кжщата на l\[оычето. Полицейския
приставъ потрпва:!ъ ржцt отъ удоволствие, че
TaI\a скоро е намtрп.1Ъ престжпшша 1I даже

си. Когато го попитали нждt сж се дtнжли

цtлп история, че ужъ го отпуска.1И отъ болни
цата да си купи нtкои Н'.Бща, че нупило за 20

не допуща.1Ъ въ умътъ си, че едно такова седеыь

франка единъ предыетъ

20-Tt. фрашш, понеже въ болницата имало на
съхранение само 30 франна, lI!оличето И3МИСЛИ.10
за

своя

тоалетъ,

а

годишно МШlче ыотке да измисли цtла история, останжлитt 30 фраюш дало на съхранение.
СЪ такива отчет.ШВИ подробности. Въ пълната Всичко това то обяснило СЪ пълна увtреп
ПСТIIНность на поназанпята на дtтето полици- ность въ истинностьта на думитt си , макаръ,
~:h

ята се УОьДП.1а, главно отъ неговото предвари-

те.1НО описвание

дрехптt на обвиняе.\шя и ку-

че въ Сжщность

никога не било

пускано отъ

болницата на вънъ, нищо не било купува.10 Il че

===============,.;C;;E:;;:~I~E:;:I:'r:;,;HO ~u=г=Н_и=u-'-lЕ='.
IlС1'очника

за происхождениеч)

на предмtта, на

!

~_ll_----:-:::

----,.,....-_ _....,.....

щото ВСИЧIШ С.1УlшtТС.1Н сс 1I3.тьгватъ.

РОШ' lа

когото то указвало, билъ съвсtlllЪ другъ. Въ i })Оl111е ])OUC]le ще ПIшвеДiК С:IУЧПН, СТ,Ш,У\.lЪ въ
други случаи дtцата клtветьктъ сами себе си, 188G год. пъ ПЩШiliЪ. Въ I-iВщпа:ш C!lapeJlc
11 си преписватъ престжпления, IЮИТО ншшкъ: произ.тl;:з.'IO ГО.тlшо ПЪ.1НСШ!С въ рювст'l; на ха
не сж извършили. Това праВIЖТЪ, отчасти отъ рата ВС.тIЩСПJ!!С UрЫЦО:!СВСШ!l!та на ('ДВО S 1'0желание за да, обърнжтъ внимание на хората ДllШНО ~lOl\lИЧС, Бсрта, I\OCTO lюс'!;щава:1O У'l1l:Ш
върху себе си, отчасти когато се уплашжтъ, щето llЪ у:шца TOl·CY. То раСlщ:ша:1O ва другар
о1'ъ распитванията на цругитt. Нtколко ГОДИШI ' IШГ13 си, че uаща му, ШЩВП'lарl,. IIj>С;Щ ;)-(j ;(С1ll1
преди това едно момче на 13 години се обви- допссъл, еДШIЪ Tpyll'}, 11, С.Т);ДЪ l,aTo го В:ШЧII:IЪ
нлвало въ това, че хвърлило въ водата св он . 110 У~llщата,
ХВЪj>;Ш.'IЪ
го въ I\<ша:lа. а то съ
l.шлъкъ другарь, когото не могли да намtрbYtТЪ . СВ'UЩЬ въ рiЫЩ ВЪрВ'!;:1o Щ)СДll псго 11 ~ty св'13
въ продължение

на

сградено

3

деня.

Обвинението бпло

ти:lO. О\Оро та:ш 1ICTOjНIJI сс рПCllрЪCll,У\.'lа 1IЗЪ

възъ основа на това, че хогата ис- : ц'h.'IШТ 1\ ВПIПП.1Ъ ; c:lyxa ОТlIIIIС.7 I'1, до ПО.l1ЩllНта
чезнiКЛО момчето неизвtL:ТНО ГД'Б, то Т!Н';ТIIЙ дру- 11 бlI.10 па:mачено
Il(·.т!щваш!с.
ПРI! ПС.т);;\ва
гарь утвърдяналъ, че го I3lщtлъ заедно съ об-

нието

ВIlнпемото, като се кжпа.Ш въ Р'Бката,

113ШIС."lIIЦН

и че н1;-

ролтно това послtднотu го е удави.'IО. Обвиняемото lIIомче се защищавало ТВЪРД'В слабо и въ
смущението
въпросп.
д'!;тс

сп отговаряло

"да ~

на

всичып'Б

Обаче, СЛ'БДЪ н1шоЛ!ю дена, удавеното

сс

пърнж.'Ю

у дома

сп

здраво

11 читаво.

по

това

д'13:Io,

нз.тБз.10,

чс то С ПЪ.1Im

тъп. I~aTO
на нъщюсит'Ь, що ~IY :зn;(,ша.1Ъ по:шце!iL:l\ШТ 1>0~lIlсарь, то ЛУl\НВО 01ТоваРН.l0, чс IIЮIlIС."lII.Ю таЗII

басня,

за

говорн.Ю
в'БI\ъ.

отъ стрюш

ДП
за

на ~ЮШlчето,

СЩlе СПОИГВ другаРЮI н
трупъ

По тш,ъвъ

на

I\уче,

а

че

нс на

то

'1е.10

наЧШIЪ· това ,ЮШО (пъргаво)

Едва:мъ тогава пзл'взло на лве, че обвпняе~IOТО
lIIШlче не само не се защищавало"НО даже КТВв1;тило само себе си. Въ други С.1УЧaJl .lъж.1ШШ-

~ю~шче, 1\0eTO, на Г.1едъ, об'ЬЩПВП.l0 тпър;ф
~IНOГO за въ Uй'tД,'f,ще, УСIl't.ю да :заб.1УДИ не
сюlO другарнпгп си. РО,l.ПlIНIп1; сп, Ц'!,.lIШ нвар

1"Б

Ta:IЪ,

ПО1,шзанип

на

дtцата

J\IOГn\ТЪ

.да

ШIaТЪ

лошп IlОСЛ'ЕДСТВIIЯ, не само за OTjtt.'IНII .1ПЧНОL:-

ТП, но даже II за цtл'L народъ. Въ еДIIНЪ J\lа-

но да,I\е

21/ ~

1\\1,L:еца

бшп, на-

1I1'Бренъ въ р'Бн:ата раЗЛОil\СНЪ вече д'1;ТL:I\II TpYII'l.,
за трупа на И:IГУ()СIIОТО
1IlOJшче, а други не. ВЪ '1'0:Ш градсцъ Шlа.Ю (:11.'[на религиозна борба J\lеащу ХРИСТlIНIIII'Г); Jl Ев-

ltOfOTO едни вземаЛII

J,II'I"(;

О!Н('

;IаСТШ:JlТЪ

;«!

I!('J(:lIlliO(:ТI,. ("1. lioiiTo то O()III\IlOI!(~1I110 L:(~ ущ)а
a.la 111Ш 1:<:" Tyii. това Bp('J\f(~ OTJ, 'I(~:[(JB'(;·
'ICelilfJf ;liIlВОГ/. !)('Tal:Jf 1I00(IIP'!> ec(j(· ell BIJ()llaTЛ!~I11IН 11 1:'I,eIJmlllll:tIlIlH TfI.'lIiolia CB'I;T.III I1 ТО:II,о/:а
lIilJ:lIlOpa;()(:ТlIII.

J\Ш')НIlIС

ПСП'll\IlГБ ПР"ПС

IlСВО:ШО

енва,

да се посели

оБЩСL:твешlOТО

НРШI'l;рII

сс ОТIlСЖ~ отъ ;~'I;ТIII!(;ТIЮТО то:ш 0IH~O:I'!. на L:пра

реит'Б. Прtдставялъ се тъюю сгодеll'l> L::IУ'lаП.:щ
въ

ПО.11ЩlIпта.

JlIЮlата у .т)щата. ЫШ\аРЪ, че

лъкъ унгаРСЮI градецъ се изгу6и~IO, IlеП313'ЬL:Т!Ю ;(PIIII отъ Ж~IlС
ГД'Б) едно :МО1\1Иче. Сл.tдъ

II

СЪ ТOIШ а;зъ СВЪрПШЮIЪ ;за :IЪ,I\ата II п:з

J\I1ШУТII

ЩОТО ~ie'I;1\1I

о'Гъ 1I;IIТPIICliIIT);

по-гол'1;ма ненависть къыъ Еврсиг13, 1\,11'0 ГIl об- ; ра:Ю'lсrюнаШIН,

неИО:1II0

сс

0'1"1. lIae'I, т. T('ili11(';11'0;(11 II 1[(~'I<I:I1111
Н'I.:ШР'l>ща,

~lali:IP'!>

вины;,тъ, че С,1'\ УМЪрТВIJ.lIl МШIllчето въ Г~~Ilата ' 11 ~ШС.-[сшlO, li'l>1\I'I, щаСТ.IlШIlТ'!; ГОi(llll1l на своето
синагога, за да получ,у,тъ за свнщеННОД'БаСТВIIотдавна fIlJC~IIIJlll'i..10 .т);ТИНСТJЮ. "ОСТО .. YUII, БС;I-

ето си ХрИСТИННСIШ I{POЬBb. (ВСIlЧЮП'1; ПОС;I;1i(IШ

С.lучаи

РиЫ.

е

1887

ОПllсалъ

год. стр.

485).

пъ:шраТIIО е IlС'lС:НЫ\.-Ю.

РаСfiазаНIIтt отъ ~[еIJе

случаи твърД'Б лсно ПOl\азватъ, съ I\a~Ba осто

;J;'Jща-пшппщп_

рожность трtбва да СС отнася сn;.деОНi;Я е.1'Б
дователь КЫIЪ показанията на дtтето, 1\0eTO
утвърдява, че е ВИД'БЛО, или чуло I\aXBOTO и да
било, съ каква

(ltраЙ.)

въ Аlllшles (1 H~'t!'.

Motet

боязливость

"l fJ ТЪ С "'дeo~ нит'Б засtдате:ш

тр'Ббва

да

пРСl3е.1Ъ отъ

прие-

Н\

б

по-

ГаюlCllЪ.

Едно отъ lIаЙ-УЖПСIIнгI; ПОС.11ЦСТШIJ! отъ паро,J.

11 ПIIЛIIСТВО, С гаСllростраll(~III1СТО пп
1G-шl. ФСПРУ
назания на дtтето) хоето раСI\азва подро 110- арнй т. г. Д-ръ. В, Ф. ЯкуGовнчъ е lIJЮ'IC.1Ъ, въ събрп
CTIITt на престжплението, извършено o~ъ бащ~ IIIICTO нп .ТUЮllШГU, С;J;Шt твърд:l; ИIIтсресна ;rСI\lЩЛ.
му или отъ другъ чуждъ човtкъ. Наи ПОС.11J, 3ае~rюlC H'UI\O.lhO св'I;ДСIIIIН отъ отчста ;щ тп:ш .1е/ЩIIН
ВС{Iчкитt подобни случаи убtдяватъ, че ТР'Ебва въ "HOBOCTII."

"' .<

СВИД'lпелсюп'Б

PYCCI\II: 1'.

ази

да имаме съвс'БlI1Ъ слабо довtрпе въ paCI{< Т'Б на дtца хоито по природата си сж на,

}{Лонни всичко да преувличаватъ и в
.h

ПРОСТОТ:1

тоа" ГIIОС.1СНЪ ПОIЮI,Ъ ~lCжду ;J;'fщ:на. На

"3а6t.тh:шп

сс, чс ПШП/СТВОТО

пъ ;J;tцпта

11ПI\:1"1.

НС е Р'БДКО ЛЮЕ'III1С. ЕДII" 01'1. ГБХЪ прuлвлпптъ ТП3И
страсть още въ пежнптп СИ възрасть - сдвп .ш не

СIIчио
да
н:з: още "агата 60:шIit.тъ: у други тл НПСТiыша ПО-"ЪСНО.
1\
<
'

:lI1ислюватъ. Понtкога дtцата расхазватъ своитt
И::ШИС.'1IЩИ, ltШПО вИДьХ~lе,

пптп

ОПИСШ/ll сж С.1УЧШI, "ОГПТО ~Ю~!ЧСIЩП на 4-5 ГОДIIIIИ сж

6и 111 .тhКУВ;ШII отъ бt.la трсекп (!1еIiгiПI1l tremcns).
Tal\a правдоподоБНо
('
'
,,
'

СЮIЕИНО ОГНИЩЕ.
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ОТКif,Д1J добиватъ д'tцата страсть I,ЫIЪ спиртни
Т'Е ПИТIIЯ? ТЯ може да бжде ш\с.тБдственнп, или пакъ

добита отъ пос.тВ; ВЪ посл13дний случай тя н1ша ни
кшшп нпсл1;дственнп подготовка.

Влнлиието ип нас.тБдственностьтп, въ това отно
шение, е било ИЗВ'БСТНО още въ стаРИТ'Б времена.
Ной отъ роднтеЛИТ'Е е по-вече ВШlOватъ въ пре

даВШlllето ПИЛНСТВОТО на потmlСТВОТО?
Изобщо, може дп се каже, че тукъ майкпта шш
ПО-ГОЛ'Б~1O влишше: майчиното влияние се продължава

презъ

nСИЧIЮТО

Bpe~le на

щптп

е пО-МП.11(0

Обаче,
ПIIЯНIlЦи.
ПIlЯнство

презъ

щото да

сраВНШIЪ

и маЙ!;атп

станж тъ

д13цп,

които

сж <.:е

имъ

роди.1И
на

СЪ други, пОНТО Ст се РО;щ.1И с.l'tдъ това, за

да се уб13;:щмъ

Ю1l(ВО гра~шдно В.lияние шш то:ш фш(

то ще ВИДШIЪ, че ПЪРВИТ'Е сж здра

е, че такова

влипние

мо пияшщит't,

въ собственна

даже

родители,

и

таюIВП

нп н13ко:пю,

упазватъ

СМИСЪ.1Ь

които само

нп

въ

не са

;J,yMaTa,

но

продължение

по-вече или пО-ма.шо, години сж употр13

бявп.1И спиртни пития, безъ даже да сж ДОХОЖДП.1И
н'!шога до степеНh нп опивание. А кой отъ насъ, осв'tнъ
ч.1еноnет13 на обществатп за "трезвешIOСТЬ," не испи
па по

H'!;I-;O.1KO

чашки на день, преди 13дение,

вание апетитъ!

3аслужnп да се

СУШШ ВЪЗ.1ИЗПТЪ

възрасть

на

когато

дв13годишно

сл'tдъ
д13те,

ДЪРЖШIa страсть КЫIЪ
тиригодишно

д13те,

една

капкп

посл13дното

раЮ!JI,

РаЗlшзватъ

HeIm..

дпдена

е пронвява.10

неу

за

e;J,Ho че
презъ l(pa-

което претъпка.l0 КО.1а

ката, когато било пинно, че ЩШIЪ се св13СТП.10, пои
Сl\ало да пие раl\ИН. Указа.10 се, че родите.1итi; на
това д'tте БИ.lI! пияници. Страстьта I(Ъ~lЪ виното у
такива д'tца за н13коЛlЮ време, като че .1И

и

неочаквано

П.1ЮlВа,

безъ

особенни

е потаена

н13кои

явни

Но

срtщатъ

се и явни

причини.

Така

нпПр.

много маИIШ даватъ на кърмаЧl\итt раюlЯ зп

апетитъ,

И.1И пакъ сшнп13 КЪР~IaЧЮI (И.1И ~IПЙЮIТ't) ПШif,ТЪ таl\а
щото д1>тето

СИСТС~laтичесю!

приВlШВП

по този нпчинъ, чрезъ гр'hДНОТО

нп спирта

за доби

преС}l1>тне нп каJша

Т'БЗИ чпшки въ течение на

и

~1.11шо, отровва Ц'Б

лия си оргаНИЗЪ~lЪ отъ него. ВДif..ХЮlllето (поеМШlllето)
на спиртни пари не по малко е врtдно и въ товп отно
шение на такива дtца, едва .1И не на всякп

ви а вторит13 БО.1ничави.
Интересно

е случаи,

може

д1щата

отъ родителlТ't ШIЪ да се е преДRЛЪ

торъ (пиянството),

на юношескпта

причини.

както и дп е, и бпщатп

Ако

и

ш\къ на ба

продължите.1НО.

дп бждж тъ причина,
преди 11'БКОЙ

11

непразностьтп

Ц'БЛIЯ периодъ на l(ър~lеllllето, nлиянисто

Bpe)le

клонность се явява пъ

на мmlчетата и ВЪ мошlНСТВОТО на д13вицит't, макаръ тв
и да не сж вид13ли НИl\ога ЛОШИ ПрШI'tри. И~Ia.10

се

y;J,nBa

случаи

да ИСIШЖ,"'ТЪ

нп яве

страсть. А знайно е JШIШО несм'!;тно

ЩШЧIШ,

потаенпта

I;О.lичесТIЮ

си

Шlа у

насъ портерни, бирени, винени СКlnдове и ;:J;РУГИ M'tcTa,
е нпситена 01'1, а.lI\ОХО.11l11 ппри! ]{Ъ~IЪ

1','1,1>1'0 ат~юсферптп

такива именно явни причини
ществующия

въ с'hвернитt

тр13бвп ;щ oТIlecC~IЪ

страни обичай,

рятъ въ устата на д13цата

ЦИЦl\а натопена

н13ко.ш:о

BO;J;a,

въ която е прибавено

ту

ВЪ раюlН

съ п'Б.1Ь да ги р!ИрIm.тъ, И.1И пю(ъ ШIЪ дпватъ
Im.ТЪ

сж

Г;J;1>TO

пи

;J;a

ракия.

Отъ ВСИЧI\О товп ИЗ.1IШП поучението: да ст живатъ
- мжжътъ или же

дссеТlШ годшш, зп да се не очудваме с.1'tдъ това на

ВЪ БРПI\Ъ лица, отъ които едно

стрпшнптп С~IЪРТНОСТЬ у д1щптп. И това е очевиднп ис
тина. 3IaГHYcъ Гусъ, счита ПIlЯнството, кпто Г.1авенъ
Фш(торъ 3'1 С~IЪртьтп нп ;J,'Бцатп въ Швеция. IН;кои
м1;стности въ Швецип, Нормпндия и др., гд1>то пиян

ната

ството е тпър,l,t ~lIJОГО рпзпито, неыог,,,,тъ да постпвьу,тъ

нуждпIm.ТЪ особенно жеНИТ'Е, I(ОИТО често Пт ти ст жп

-

ШIa

страсть

I\Ъ~IЪ

спиртни

пития, е

крпйно

рисковано.

Д.1ЪЖНОСТЬ

lШ .1tl\аря въ туй

отношение е, да

даде нужднит13 ра:шсненин; отъ такивп разпсненин се

редовенъ наборъ :щ пойшщи, защото ~!.'Iпдежитt сж

вптъ пъ браl\Ъ съ явни ПИЮЩИ, като хрПНЬhТЪ надеж

недораЗПИТII.

да, че ще

AI(O .1II
гппи

рши,

ВlЦIIТС дtцп съ пеирпви.1Il0

развити

и дпже съ отсжтствие на l'.1ПВШШ мозъгкъ,

идиоти,

ор

С.1або

ТО вий почти никогп Н'Б~Ш да се

~югжтъ да ги

Ср13ща ее и самостояте.1НО ПIIfIНСТВО у Д'Ецата и
причИlШТП ш\ това често

РПЗПО.lожеШI

че

KЪ~1Ъ

спаюш,

т1>хъ,

щото

до

ЧlПшта на

товп е ПllЯнството

1'1>

при

падптъ въ
у

най

маЛI\ОТО

несв'Бсъ.

родителит13

При

И.1И ро

по нравя

с.тЬдствие за по

ТШIСТВОТО.

излъ

жете, пко кажете, че н1>кой отъ РО;J,ИП'.lИТ't, И.1И прп
д'tдитt нп т:шивп дъца е би.1Ъ ПIlЯннищ\.
3IHOГO д13ца. що още боз:нm.тъ, сж до TO.1l-;ова

допиршше

попраюm.тъ. Това

ние, уви, може да шш ш\Й-гибе.1НО

пжти сж пакъ родите.lIпt,

или ОКО:lНиТ'1; IШЪ. У насъ твърд'!; мш)го е рас простра
ненъ обичан да даватъ на д13цатп ракия съ надежда,
ще

ШIЪ

се

потърси

lШКЪ н1>ыа дп

Im.

и

I\огато

1"1;

ни

пжти

;J;o-

норастнжтъ,

пиы;,тъ; обаче това често

вежда до туй, че дtцатп скоро

:шхвпщатъ да ПlIЬУ,ТЪ

днинит13 ШIЪ. ПО дршт13 на профессора l{оваленский
нп (Ю процентп еПИ.lепТlЩИ родителитt Cif, били пия

и то не ПО-~ШЛI\О 01'1. възрпстнитi;. Други пю,ъ дп
ватъ на д13цата вино съ ц13ль да заЛI\Н,hТЪ физичеСIШ

шщи. Пиннството

и

нп родите.1итi;

ставп още

причина

pICTBeHHo

и

по

този

IШЧИНЪ

ги

приучватъ

на

този

:за тпкп наР'Бченпта д13ТСl\а параличп,
вс ТI'Бдствие нп
I(ОЯТО дtтето остава сакато за презъ ц't.1ИЯ си животъ.
Не р'!ЦIЮ У д'!ща пияшщи се срi;ща въспа-

порOl(Ъ,

•lеlше

Въ ГеР~laIlИЯ сжществувп обllчай да зе~штъ съ
себе си дtцатп in's Grune, гд1>то пос.1'Бднитt скоро

на ~lOзъчната пипа (оБВПВl,а); ТПЮlВа д'tца, с.113дъ

като IIЗ~lif..Ч,У,ТЪ lгБКО.11Ю десеТlШ дни

родите.1итi; си,

рШрПТЪ.

И тъй СИ.1ата на наС.l13дствеННОСТhта 110 отно
шение на rIllПНСТВОТО, е твърдt го.Т!;~Ia. Ро;щте.llIТ13
пре;щвптъ нп Д'Бцпта си раСПО.lожение КЫIЪ бо.:r13сти,

които се явпватъ като с.тБдствие отъ него (пилнството).
Често пif..ти родителит1>

придпватъ

въ

НПС.1'tд

ство нп Д'Бrщта СИ стрпсть К'ЫIЪ Пllеш!ето и ВЪ таки
пп ;~tIЩ стрпстьтп

КЪ~lЪ спиртнит13 питиета води КЫIЪ
не ПU-~IП.шо ужасни с.т!;дствия. Таl\ова дtте още въ

първитt 2-3 го;щни отъ живота си съ охота об.lI!зва
С'hДЪТЪ, въ който е ШlП.10 ВШIO. Нпй-чссто тази на-

И.lI! по-прпво на та:ш

болtсть.

тр1збва да се приучватъ таl\а сжщо
вино, даже

11

при 'Ьденето

ПрИВIIКВПТЪ дп ПИffiТЪ.

Ето, зпщо не

д'tцпта да ПlIIm.ТЪ

.

У насъ,

въ ДО.'IIlИЯ

С.10Й

на

нпселснието, такп сжщо се СЧlIта за У~l13Ilие, пко Д'Б
цатп

могжтъ да

ПIlI,"'ТЪ

ВIIНО,

като подражапптъ на.

възраСТlIIIТ'h. СР'Бщатъ се еЛУЧПIl, гд'tто непредпаа
ливостьта отъ страна на възраСТНIIТ'Б влияе за РПЗВII

Тllе на ПIIЯНСТВОТО у д13цатп:

OCTaBIm. тъ

предъ очигв

на дtцатп ВIIНО, КОIIТО ОТЪ люБОПIIТСТВО го опитва тъ,
И като ЮIЪ се хареса,

незаб13.113жпо

11

lШI\ТО

почватъ

;щ

д13то мог ,"", тъ.

ПИIm.ТЪ,

ставатъ

е показалъ

ПlШНlЩII

опита,

дог

Нато ПРИЧIIНП за ПШШСТВОТО у д'tцата трtбна

СЕМЕЙНО О[НИЩЕ.
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насаПУНllса1Ъ

на Сjкщата lюса; обърни се, направи 1 стъ.1бче безъ
JIЮI1>тка, 4 СТЪ:lбчс-та СЪ нам1пка, '1 стълбче безъ
JlЮI'!;тка;
първото
стан,у,тъ

коса

клупъ;

1

стъ.1бчета

13

клупъ коса

1

lIам·!;тка. UИ;ка;щ IШрСЧС)IЪ това

;JyHKa да

сс напраШI,

,! гърчсли). Бъ С.тЬ
сюю 1 стъ.1бче, бсзъ lIа

3 гърче.1:l. Тъй да сс с.т/;два, нрезъ душш, ;ТОl'дt се
11 С ПЪ.-IНI.У, ТЪ ВСИЧЮП'jJ ДУШШ на Iштката. Сега горната
часть на танте.1ата да ИСIШрЮЮ: коса 2 К.1УП:\, гръ
че.1Ъ, lюса 2 1;.lупа, 1 СТЪ.1бче съ наМ'БТl{а въ първото
стъ.1бче безъ НЮГ/;Тl{а; новтарнй ,'J,огд1по стан,,, тъ 5
СТЪ.1Uчета съ IIЮГ/;ТI,а 11 съ коса по 1 1;.l\'ПЪ ПШlеж
ду ШIЪ: lюса 2 К1упа, ГРЪЧС.1Ъ, коса 1 К-1Y~:\, 1 СТЪ,lб
безъ НЮltТl{а въ 3-Н. 1;.lу6ъ на с.тl;,'J,ующата lюса

отъ

() К1Упа; l{oca :2 1;.lУШ1, гръчелъ, коса (j К1УШI,
1 СТЪ.1бче бсзъ lI~шiпк:\ въ З-Н. К1\'IIЪ на с.1'Jцпоща
та коса отъ G К1УШI; I;oca 2 1{.1УШ1·, I'РЪЧС.'Iъ, ~oca 2
К1УШ1, ПО '[ стълбче съ НЮГ!;ТI,а, К<lТO започнсUIЬ отъ
СТЪ.1бчето

безъ НЮI'!;ТlШ

и с.тБдвашь

дог;т1>

ст:\н,у.гъ

5, а оставашь по межд\' ШIЪ коса 1 К1УПЪ: тогава
I;oca 2 К-Jyпа; бо;тпи въ' 3-п. КIУIlЪ на ~.'J'tдующата
I,oca отъ (j К.1УШI; I;oca 2 К-1УIШ, гръче.1Ъ, ю)са () 1;.lрШ,
бодни въ 3-л. 1;.l\'ПЪ н:\ С.1'Ьд"ющата I;oca 0'11, G-T/:;. IC1\'па; I;oca 2 I\:IYH~, ГРЪЧС.1Ъ, 'I;oca 2 кч-па, по 1 двой~о
СТ1 ..1бче въ вс'!аюе едно отъ СТЪ.1бчстата UСЭ'IJ НЮI1>пш.
Ik];rюа )ю;ке ;щ С.т]цва пu-нататы;ъ
Г,lС,1;:\

сюra,

ка то

на ЩJШI'];ра.

~·н.у..r'IЩlllIе

но

ГОТIЩРСТIIНТО.

но ШШIУ!;Г:Шllе,

IШ

ГОР'I;щшш се II:ШСI;ва М!IOI'О

T1;:ICC-

I;:ШТО I! РIСТВСlша ('1I.1а, :1а да се тър

;JaTOBa ,1,шraышнта Тр'];бuа да се
;Ja НШIaЛII часове'Г/; на работата
си 11 ;~:\ отбi;l'llува НСIIУjlша работа, I\OHTO сюю 6ес
ПОI;ОIl Ц'Ь.1ОТО ССЖ'ЙСТlЮ. Тл тр'];6ва ,J,a се старае, да усвои
1;0.11\0'10

може

най-IIРОСТШI Шl'lШIЪ :за ЖlIв1;еНllе, защото той наЙ-)II!О
го СПШlаПI

за здр:шпето,

СПОI;оfiСТВllето

11

ра:зrштпсто.

Готвеlше, ЩКlНпе, г.laдarше, бутанпе, I! подобни
1"!;)IЪ эаншraшш, пО-.1есно се извършватъ, иО-)!а.1КО

Tl;.lrcHo H3Hypelllle се И:ШСКВ::I, С.11;довате.1НО по ~шл
1;0 нервно НСТОЩСIШС, ш:о еС' праю,у,тъ сутрина рано,
оп, J{0.1I\OTO въ ср'Ьдъ ;,щсвната жега.
AI{O брашното е OTC'kro ощс отъ вечерьта, Iша
са натопснъ,

I,a

I;arlllща,

твърдо

ново

11

ТШ;.laВЪ

П

СО.1ьта стасна и х.'1'Ьба 3~ОI1>сснъ на р'Ьд
сутрпната

направи

на

остава, СЮЮ, да сс ЗЮГБСll по
ca~IYHII,

остаВИ;J,:l

ВЪЗII;J,е

отъ

опече рано, рано,

Юl'/;СТО
;та се 'Ьде ТОПъ'lЪ,
Х.11;бъ на п.la;тн't съ Iг];кое гор'tщо 'ЬСТllе.

Пр~шпето, al{O се праВII сеДШIЧllO, може;щ се
свърШII ощс IIредп десеть часа. СеДМII'lНО за петь
ДУШII хора, растоплва се ОКО.10 350 грашш саиунъ
въ вр'Ь:ш во;та, въ конто се Iпапнтъ по-tIl\СТIП'В б1;:ш

ПрllперКII,

I{OIITO

сх, бll:1I\ наТОШ'1II1

марна вода. Н'Бl{а да ПОСТОЫi.тъ

11

по-вече

щс

остаВII

даже, ПОКРIlТII
водата

да

горtща

вода

ве;JНЪЖЪ

110.'10-

эа

и тогава

сс

IIрекарватъ

въ трн

врtли

води, I1спиратъ

се

въ сту

посл'Ь се прекарватъ въ СIllIИ.1I,а, Б'Ьдит'Ь сс

простиратъ на НрlЮ С.1ънце за да поб-В.1tь"тъ, а бо

i
i

н;тисаНlIтt на с1>нпа.
Л'Ьт1; да се ВНIIМШЗ:l. щото

всичюrтt 'Ьстиета

да не бжд,у,тъ студеНII. Съ студени

1'0з611

салати

I!

ТР'Ббва да се турн гор1>ЩII ПIlТJ1Н, а съ горtщи 'БСТИ
ета

студеНII.

-

ТCJшературата

AI;O

на стшraха се на

отъ вечерьта

01;0.10

oтrop'b

съ

ПОЛОВJша
IГБЩО,

въ

часъ,

което нс

истине.

lIСТрllН дреХIl1"/;, извпй ги, И

6авно става.
СУПII, 1{::IРТОфll I! ДРУГII зе.1СНЩ'ЦII, МOI',У,тъ ;та се
сварI,т,ТЪ още отъ СУТрllната, а са.1аТIIТ'Ь ;щ С,У, щш

готвени п I1С'lистенп, тогава оu'/;да на п.la;JН·Ь ще ста

не много Iшбърже.
Екстратъ отъ говеждо ы'Ьсо можс ;та

ссгпсъ-тогпсъ, ногата I1СI;Юlе

ги тури въ друго

на

6ържс

I10С.1ужва

;(а

сваРШIЪ

суна, но най-добрата бпва отъ пр'h('но ~гl;со.
Ca.1aTIITt особно се праш,у,тъ .тг,т1;, тъй nато С,У,
раСХ.1а,'J,lпе,lНИ,

:Ja
,'J,a

да не :заuравл
шш

ТО.1I\О:Ш

това ДО)ШКlшнта тр'[;()па
направи,

раЗ.1НЧIШ

нс

СjЫЦlIJ1

Iг/;ща,

I\О!ПО

;1,ень

Bc'I>!\!!

IШ,1;Ъ,

lIOHCjJ,(~

~ЮI',1\ тъ

,1,а

iI

1l0С.1УЖ,У,тъ.

Ето Н'!;I;О.lКО праВН.'lа за на бърже ЩШI'ОТIШIlIIР.

H13K01l

С.1аДIШ работн:

БабеНIl

III1lUl Н IlЦlI.

Двt чаши l' "'сто, ВlШС[{,,,то

)1.'1'/;1;0, 2 .1,,,ЖПЦН

,тсс

.та с)г/;тан:<, ;тово.ШО пресtто, б1>.10 6рашно за;та стане

1/2

на кашнца; 1
,1",ЖIIЧI\<1 готварска сода, раюшта
въ 1 .1if,ilШЩI ВОДn,
.1ЖiЮIЧIШ ситна СО.11" 2 нйца
до бр'/; ра:збнти. ОБЪрlШЙ С'I'Ьса ;r,06pt,- тогшЗ:l. разuн

1/2

съ една дървсна лжжнца.

1/2

Тури въ тиганн

го.тl;~lата ,!;сга.

тру;щ

дена I!

В:l.П

Л',);II(НIIJI .l'С,1.1fпm,.
ВЪ ГО.тl;~шт];

още

IIOВТОРIЖТЪ СХ,Щlпt! ма.lll твърд'/; много, то ошланието се :штру;тннва и по

MtТl;a. Въ трстата дупка да сс

чс

карани, тъй

Пo;llежду

стълбче бс:зъ шш'I;ТЮ1. l;oca три 1{.1Ylla, 1 стъ.1БЧС безъ

наКИПIIjКТЪ

по IШРЛlВитt, илп lШКЪ бондисанитt дрехи. ДреХII пре

ПОВТОрll сжщото, догд1по

СЪ по

ШIЪ, обърни.
i)-H. IЩ1;Ъ. - Е;що СТЪ.1бче безъ lIюr'Ьтка; lюса
:~ 1\.1\'па, 1 СТЪ.1бче беэъ IIЮI'ЬТl{а, l\Oca 5 I{л\,па, 1

;Jующата

вн още малко

коса 2 K.1YlIa, 1 стълбче съ нам'ЬТlШ между
11 второто стъ.1бчета съ НЮI'!;тка отъ МIIНЖ

.111Н редъ:

и

ВlIна часъ. При водата отъ първото IЮрlIТО се при6а

же, ТОI'ШJa

1I:\.Tbli

наВС'UI;,у,д'l;

.1'у,Жlща маС.10

отъ I\<1ШIЩ:lТа,

дыIтоo на тиганн.

:Гllга1lЛ, ту 1Iа та:ш страна,
~IaСЛОТО

;rруга

да е

СЮlO

часть.

въ

nO.1I,OTO

Като сс запсчс

ПОI;рне

въртн

ту на другата :за да не би

ср'/;дата

l{OГ:l.TO се

се :Jапър

;Ja

;та сс

и

испече

,1,а

отъ

преl'ОРИ

е,1;ната

IГ];IЮН

страна,

оБЪрНII го 01'1, другата, дог;1.'/;ТО п ДВ'/;Г]; добр'!; се
:~~l'lepBbY, тъ. 1I~lай П}J11 себс си една I'OX/;)!a П:IOСI;а чи
I1IIH нагор1>щена. Турлй въ lIeLY, испечеlllпl; ТlIГЮНЩII
11 1'11 ПОl\jшвай съ ll'/;IЮП ЧlIста кърна, аа ;(а СТOIжтъ

топли. 1:k'БКОН тигаНl!lЩ

наыа:шаii

съ ~laC.10 и С:НЦI;О

(I;arшото желаеш!,). Ногата сж сс ОПCl'.lН петь, шесть

11

сж испш,,,ли добр1>, наР'БЖИ ги пре:JЪ ер·Бдат:l. п·I>I;О.l

ко

ПЖТИ.

Този видъ тиганици Cif, превъсходни С.1а;ТIШ
работи, не много СI"У,ПИ, нито трудни, 1:1 за СпОрО )10г,у, тъ да ст:шж ТЪ,:lIШ
1:1 желаете

да

С1:l бtхте СЮIИ.

се У.1УЧ1l н'ыйй ЧУ3,J.ъ че.10В·!;КЪ,

шraте н'Ьщо

по-вече отъ

КО.1I\ОТО.

:lIЮ

'
l1C11l.lCCJCHIt 1111IllK1l.

Едно яйце, една чаша пеп!езъ 11 една ситно счу

I\<1H:l.

захарь,

една

лжжица

OI~етъ

и

една

готваРСпа

сода

II доволно брашно за да се 3Юltсн ВСИЧI,ОТО на
T13CTO. НtlШ да се расточи съ ТОЧII.1ката, на много
тънко, нар'Ьже на фор~ш IШКВИТО IIСЮ1~lCj

въ тава нам:l.3ЮШ

съ масло,

но не

H:l.

да сс тури

б.1И30

едно

до

друго за да възиди, тъ. Ако се же.ше може да се уве
1JИЧЖТЪ

1{0.lИ'lествата

два

и три

ПiКТИ.

КОрIlТО, Г;J;];то,'J,а се за.тlажтъ отъ ново съ вр1;ла вода

Нарна, llечаТНlща на К. НИRОЛОВЪ.

у.'.

"И с

П.\.У'l1 ю-,l и
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т ·РН I

"
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I JI

(11,11.1

11
1) РmШНII, lIouJ,('TII и ра !.(JII ()PIIlH.
ОГОВUРIШ II пр_: :~) II(JlI~ .IНpll 1 СТ.IТIШ 110 I

5)

СТНПIJI по въеПllТаIШ~ТО;

ЩС<":ТIН'НЪ ЖIIНОТЪ JI

)

11:11,

I;

1{рl!ТИЧf'l'ЫIII

'1 • (1111 оiiщ ('ТВ

ГIЦIШlНШI аБОIlН I 'IПЪ СIl

За Бъ IГЩШН

,СТ,!

l~ .I('8H

На \''l( ницитt. С

и:ш

БЪрЖ

r

•

11I

,~CE

ЕЙНО ОГНИЩЕ"

lIЛЛЮСТРО ~ НВО

OMA.DJJfO

ИЗЛИЗА ВЪ КРАЯ НА ВС1lIШЙ М1IСЕЦЪ, ВЪ

Obt1l1D

С

Е

~Ib ~тни КОЛИ, НА 4-НИ.

ПРОГ

{) Романи, пов-вети и РЮ3СЮ1ЗII (оргина ши

fOP0;:J.HlI жени.

II

превод!!!!),

2) Биографии на ПIЮЧ~ ТII МЖЯiL И бла

3) Статии по ВЪСliитанието. 4) ;:Lомнюпн;тво: а) HPOL'HHC и шевъ б) Pi'КhO l..шс: G) упжтва

ние по готварството; г) заб't.тtЖ!\ll но гра,J,I1нар('ТfЮТО: Д) ,'ИГСIIПЧJШ праВIJ.1а.:»)
6) Н'tща, I>ОИТО етруватъ ;J,a се :шаImТЪ: 7) 3аб1;,тtЖЮt за ~ю~шчста.

.

()Thi'К(' I 'ци О1Ъ

МУ:Шl\l1

.

ГОДIIШЕНЪ АБОfJАjllШIЪ:
За БЪ;lгария

"

А(/ОНЮlентътъ

lЮШН;И -

,tNj(I,

ет,ша

за страпство

,/)

.I('{]О.

еюю въ преДILТата.

ПОРi'КЧnIJ п пар!! се I1С'П}Jовождатъ Д : ЮПlжарницата на А. В. Ве.lчевъ въ гр. Варна, а рж
до рL',JДI>ТОlжата на Спиеанието въ ('i'КЩIIЯ гра J;Ъ, Х. Re).'t.ruoba-ПОlIова.
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