ИЛЛЮСТРОВАННО ДОl'IАIIIНО СПIIСАНIIЕ

--------И3ЛИ3А ВЪ ИРАН НА HC1>!-tIIП ~l'J>СЕЦЪ.

Год][на

JIоюш})пй, 1~H5 I'O;~.
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Цани Гш[чепъ е роденъ въ Л1;сковецъ на 1832 въ Руссе на у 18JO ГОДlIна, а второто вь Търново Н<1
година. Първонача.1НО се е учплъ въ Л1;сковецъ по; 1883 го;:1..; .} '11:I)}!lII;Ъ ,т зе.\l.Щ)II,.I1/сmо, РУССС 1871 го
старата метода: на устница, псаЛТJlрЬ и пр., ceth-U дина; )!JIt~~JI()}/o.11t н.:1I НСОЖН;J;аН:l ср13щп, б·а.пада, Ц:1РII
въ Търново при Н. l\fихаЙловски. ГIllIчевъ е Хo,J;И.lЪ
сл1;дъ това д.а работи I'радинарството,

въ Букурещъ

а една година JlO-I{ЪСНО съ Сfliщата
Б1;лградъ
въ

u13.1b

отишелъ въ

съ конь, гд1;то спече,ll1ЛЪ пари и пост,кШI.1Ъ

тамошната

1'] Нl,l,'I,

I

1S,~ год.; 1.mIlItХ1lЗ1/СО .т ,JC.H.!CUn.lI/f'JJ/IJ, ЦаРII
ГР:IДЪ 1S7~ !'O;J.II!Нt. Въ "Tj!!J()O' е ПО~I·tСТII.1Ъ ~!еж]s

;:1.РУГОТО:
1J1I1, 11

:i1l1l11.UtlIlU

.ИlI;1I(1IliJ 111. на

еетеСТВСIlIIпт1;

Нато

се

завърНЖЛ'I.

отъ Русспя, стапжлъ учп

Te.'ib 7

1;oC('/II;II-

lI".CII/III1};7,",

.1{11/111I}111(}('/;1/

'.

"j"I/I.//I/I(,,"

110 p:lll() l'IIlJ'!f'li'!. С{' {, !I();(-

!IIIС/lа.П. J/II.-lIIl1оjll/('fn.

ГОДIIНП БЪ с. Нара

GПDмtни эа Цани Гинчева,

брово до въстанпето,когато

арестовап ъ II отка-

Ila та:ШI'U;ЩIIIIIIIII в'!;ст-

ранъ въ Търново, гд1;то прсстоялъ два м'всеца въ

ГIIНЧО

"J/IIЛ'!"}ОIl/Ut 11

Гачъ БесараБШI, (паЧII.
пан отъ 1862 годипа) , 1'0;1,11ни ВЪ Руссе и подиръ ВЪ Га

БП,lЪ

н.тко;

на ННШ!;ОВlюто JpYj!,(;r·TBO.
"!!са:!'!, (' ра:т!! стат!!!! B'I.

па

въ НllеВСIшii УIШRерСII

yIm

тесъ.

/J7•. !UljlСЮU!

/1111, IIOB·I;c1'l.; "';"1I lU)(j1l JII а,
!юп'!а:ТI. 11 Нр. ТоН {' Ч:IL:II1.

гимназия.

Подиръ това заМIIНfliЛЪ за
Руссия и билъ Бо.1Нослуша
те,lЬ по

clI~II'Ha, ПО!J'!;СТЬ; 1[IIС.1(1I .за кирс:It·.

IIIшаРСIaI съБОр'I, осаБСJIllU

за-

ПрПВ.1пчаIUе ШIШlшшетu на

твора п подиръ УЧПТСЛСТВУ-

лсп'нш е;:щнъ СР'!;ДНОDПСОI,Ъ,

валъ въ

възсухпчъкъстарецъ \:1, по-

сжщия

градъ до

дохожданието на Русспт1;,
когато билъ назначенъ въ
коммиссията за управленпето на града. Избранъ билъ

(j13.1t.la коса и брада, сдроШ1Jiрацсно .1IЩС, дсбе.1Ъ,
ССД.10ватъносъ п ЖI!ВII,G.1агп
очи, на !,ОIlТО СДШI ГО.тt~ш

Съв'lJтъ въ Търново 1 година, 2 години 6И.1Ъ пред-

още подоБРОДУllШО изражеШIС. ТОН старецъ, uб.1tченъ

Билъ е денутатъ въ 1 Ве-

CT:1pO-~!О;rСНЪ l\poft, В.11;:з-

за

Ч.lенъ

с1;датель

въ Окр.

на

тоя

Управ.

старС!II!Ш О'lИ.la прпдаВQХs'К

Съв'lJтъ.

ЧПСТПЧIЮ лъ ре;rпнl'ОТЪ отъ

,ншо Народно Събрание по
D:1ШС лъ С:1.10шt на С.1авлнназначение, С.113дъ к о е т о
с!,атс БсС'!;;:щ ш,уратно при
назначенъ за Окр. Началотваршшето на ВС'!;!Ю съникъ въ Рахово, подиръ преЦ.\IШ ЛIllЧЕВЪ.
Gr:1IIИС , С 13 Д:1 Ш е сн '1'11ШlCнувапъ на УпраВIIТСЛЬ. Сл1;дъ туй Н:1значенъ 611ЛЪ Х!I'ШО 11 съ haii-го.1tмо ЛНШIallllС сл1;д13шс 6УрНllГБ
за Училищенъ Инспекторъ въ Врачан. II ОР'ВХОЛСЮ!ii препирни на м.1:Цllт1; спllсате.111 n в'tстнш,ари, като
Окржзи, 1I0ДИРЪ 1 ст. учитель въ Ломъ И ОТЪ ТЮIЪ при;rружавшне вс13!ш по-жилъ пасажъ оть pi,'!IIT1;

прем1;стенъ въ Търново, колто длъжность занпмава до

смъртьта си. Гинченъ е написалъ: Бъ.llаРСl>1I баСНII,- 1IIЗ;:1..

на "ораТОРIlТ13"
га Вllд13I1Н:.

II!'

СЪ своята С.10жна МШШ!{Q.

можеше ;:щ нс попита

:1[(

hоiпо

Ш~i~О на

_ _=.~4:.:2=---_ _--==
тон интсрссснъ

старсцъ.

скоро hafI-нзв'tспшта

гресса, а

IШ

Т::lIШ

",J:БДО

и попу:шрна

Цани"

ЛИЧНlJСТЬ

станж
въ

обърнж се КЪ~IЪ мене: "Чувашь ли,
хубаво да го запомнишь. {{акното Il

кон

банкета,
съ който първнн 6ъ.1гаРСЮl
съборъ се :шкри, той б'в прсды1;тъ на

В'ВСТНШШРСIШ

сърдечни

О.:."I'Н;.;;::И;:Щ::::.Е::::'.~========-=с--=-=-=,----,-===

=======C=E='i'I,.....I=EI=1=H=0

дойде

ХШlерически

на;

lюга
Ilог.1едн'1;ше
сигуреllЪ б'вше, че е
И

ilЩЙСТОРСIШ

1,;11\'1,

з1311I1;\1..1:1

С)ltхъ

чов'.!шъ

знаеше

апдитория:!

да

ЗШllшава

като

свонта

НnСъ"....

психическото сътресение

pnKeT3, -

и мз.11\0ТО прахъ,

него, биде нредnденъ

С'Ьдн,h.1Ъ на е,'щнъ сто.1Ъ, за

-

че

.

01''1,

събора

II

банкета бt по-силно, ОТI\О.lI'ОТО ТОЙ СЮIЪ е преДПО.1а
галъ. Старото, но пламенно сърдце свtтнж п пзгорt

рnстърсвшuе сало

I'дt иде C,I1>Xa,
Цnневата кшшаНIIЯ.

той

ще ПРIIЗНЮJ1iТЪ,

Сл'вдъ Н'БКОЛI\О деня д13до Цани леJhеше на НОСИ.1Ото.
Т'Ьлесното п

01'1,

Д'БДО

01''1,

ВСIIЧIШ

Вратцата се заТВОрИХ'h, и [[зъ си ЗЮIIIНihХЪ ....

J,Р;\1.женъ 01''1, рояци ~1.1адежи, IЮИТО съ него се MtCTtX;\1.
I\;ктъ въ к;r,тъ, ЩIТО пчеЛil подиръ маТIЩ:t. Отъ
на врmю

Iюгато

ЛИ, че Т'в още щивiнro.тъ между

01'1,

вре:-ю

день,

ДЪДО Цnни юm право II че 1 раЮI'1"Б още не с,у, ИЮlрi;

овации. Прнс;r,ствув:ыитв
на тоя банкетъ
че
ВССС.ШЯ старецъ
ц'вла вtчерь 6'1; 0-

lIOМНljУ,ТЪ,

единъ

ГOBOphh,
дn кnжж тъ, ще

J\aKBO 1'11

КОйТО

ОСТШIЖ

01'1,

на зетна.

С;lЪДЪ погребенпето,

коетО се павърши съ вспч

обш,оленъ отвредъ съ М.1адеШIШ Г.ЫВII, готовн на вс'БIШ

кnта

мпгъ да се за.1Ю.тiнro.тъ

РИОЗНИ'1"Ь работн. 01''1, вснчко се Вllflцаше обаче, че
той не на СIIШI б'Б сtднж.1Ъ да за6аВ.1ява своитt мла

рnботНlШЪ, като Ц. Гпнчевъ, naъ се ЗnВЪРНihХЪ въ
КЖЩIl съ памtть обзета всец:1;.10 0'1'1, ,!ОЯ старъ нес:nб
равшl'Ь прпяте.1Ь. СПШIНIIХЪ си какъ :зn ПЪрНIl П,У,Тh
6'БХЪ се запозна.1Ъ съ него въ, едно 01''1, Ор'tховсюпt

ДИ другарн, а че усi;щаше

се.1а,

своптi;

весели

анекдотп,

рi;чено б:raжеIlСТВО,
въ нш1:-БЛНСl\а
ставаше

той

разправпше

IШТО че раскас:ваше

най-се

Htl\aKBO Bili трi;шно неи:з
шш ВЪЮЮЖШJСТЬ
;ЦI 6;r.де

гдtто

допщжа

МIIl'Ъ

01'1,

С,I'БХЪ,

01''1,

съ

'1"Бхъ.

на ~шгъ

ОI\ОЛО

Kp'hrn

по-тЬсенъ,

а той

честь,

1','1,1>1'0

lЮЯТО

се

падаше

той б13ше с.тБЗЪ.1Ъ

на

Т:1I\ЪНЪ

заС.1У;ЮI.1Ъ

да реппзува У<Ш.lище

то. Той по оновn BpeJle 6tше УЧll,lпщенъ пспеl,ТОРЪ.
Още тогава той бt ые УДИВП.1Ъ съсъ своятn способ

пего

безъ да

I ность,
да ПРИ8.шча КЪ,IЪ себе сп ЩJOСТП'1"t хорn, ;J,a
рihцtт't, про- ~ се разговаря съ тtхъ, да ГlI разпптва зn бо:ишТ't ШIЪ,
ПОГ.1е дп ту ТОН, ту ОШI
да гп поучв~. И '1"Б го зtпах,у, uе:зъ С'l;ш;n отъ HC;~O

ilШрИ, че едва вече може да си ДВ IIfЮ !
ДЪ.1жава да га.111 СЪСЪ
С.1ушnте.1Ь,

CBOHT-R

ДYXOB!IТI1T'b дрш н

n

.ТЬЬУ,ТЪ нзъ с.13дкорtЧНИ'1"Б
JШТО ДIIIIЮШТЪ И :щ

.1nTa

сТЕна

01'1,

,Д'БДО Цшш обпч:l, }1.l'lJ,пт'Б,
шушнеше

другп

еДП!lЪ

}l'iпаше зявпст.ШВО
се!'а (j'];шс сс отърп:\.Т!,
П

СI;:р!:\ше

хоuра;щ )10,11\11.

дебе-

I

съ

тЬхъ

твхъ
се

Най-

I

ве гер;шъ

ТОй

ПОД)I.1адява,"

Сiу,щата

свопт];

01'1,

I!,I

'\С,10

I!

с!;а'l:\Шl'

Ш\

l',ЩО

отъ

I!

П.1ЮIЪ!,:\ н:\ е;\шГl. ;\в,цеСС1'I'lцшпеlI1,~IШJЫ,Ъ бе:n СJlНрIШ

п

IIMi-сеТ!!'u хорото се

HncHTa.

OT'J,

~JlIOГО

Bpe~Ie

п

!,'ЫП,

нn

~rпсnт:\,

IЮЯТО

(i1;x;r, се Н:\ТРУП:\.l!I СУЮI:I, М.1:\дll, :З:1ЧУ се еДШIЪ

II
613
'!.1<1-

HeI'OBOTO съвършенно ПРllяте.1С!Ю отношеНllе I'ЪJ!Ъ
;\IlT'lJ. Чудtхъ се, какъ топ б.1113)' петдесетогодпшеН'I.

1'.н~;цOlЪ, ;L'Б;LО Ца!!п 11'1;(;, съ BCII'II;OTO Н<tПр'];ШCIIl!е на
гр;у;,;щтI; п душат[[ сп, едпа стара ЮШIШЮl п'Бссш ..

-

Lтрофптt

се .Т!.;Ь1',,],Ъ
п

е;ща ПО;J,IiРЪ друга въ

Г.1nС:\ етапа

все

Н(J-,J.!)'!;:згавъ

гnвъ. НtIШIШО шшрпятно чувство ме
на рт, да

да чуе.

го

ПOJЮ.1Iro. дN спре, но

Най-сетн'в 6шн;ета се

наЙ-пос.тЬднпгЬ

иа.тtс:охче

чов'!mъ приеЫ:1 дn се разговарн съ вчерашш! дtЦ<l по
най-сеРП03НII въпрос!!, бе:зъ да ШIЪ давn да Ч\'ВСТfJПJ:lТ'f,

беЗI,Оl!е

ВСIIЧI\ата тi;жесТl, на своп аВТОрllтетъ н бе:зъ' с'hш~n 01''1,

п m)- ;\I)'];З

с:авнсть

06зе. Дойде

той

пе

но той на

правп СПОП'1"t

Bc'La;a

нш;ъ н ИСI,ренъ насърдчнте.1Ь. Днесь I\ПТО разгръща:,I'J,

ние ;J,ПЮШ.

I,j)ачка

внеЧnТ.1еН!!Я

се

сппраше

0'1'1,

бшшста,

;щ

да

IlIlc:-щта нn IЮI,оlIюlП, Нnы'l;рвюl'J, не :\1а.l1Ю ДОI;;l:mТС.IСТВО

за това. Едно ШIС~Ю ШIЮIЪ особно, въ което той веец'Ь.l0
е Н3.113.ТЬ iJ:ушnта си, н ('тъ което нашатn )!.lа;J,е;ю,
Н'!Ш:1 види, какво ВИСОно ilшtние е ЮШ.1Ъ "дtдо Цанн"
зn HeIro. н накв!! над13жди е ВЪ3.1ага.1Ъ ТОй въобще

Щl раз

}ш

на

дава

съв'uтп :щ това п оновn .... 1I:1б.1пжавnхж~ БР:1топnта
говорътъ Шl вз'u съвс'/щъ сериозенъ хар:штеръ. Предъ

;J,n

ilШ рrI:3ВПШ.1. свопта

го

BЪ.1HYB~,

спошшхъ

сн че

тоН бt.ше illП ЬУ, Ш!.1аГn.1Ъ п ПIIС)lешIO, Il стараехъ се
да го уб'UдIro., че ВШШВЮIЪ ПШIъ.1НО въ неговиТ'!) до
ВОДП са:чо п6-скоро дn се прибере, че сутреННIIЯ хладъ
ставзше все пО-ЧУПСТВJIТе.1е!lЪ. H:1ii-сетнt успi;хъ да го
преК;10НЬУ, да преh:ъспе СПОр:l. Той юtзс въ ДBOP~,
но пре,LП дN ~Ш стисне :3:1. пос.тБденъ

пжтж

pihJ\aTa,

ПOlЮ.1tние.

вшшешь, ека, l;ОЙТО тн отговоря, що е? 1'п викай,
П:1 нn ОНО.1НИ'1"U ст'tип е работnта дn отра;IШВnТЪ
еlШ .... II нt}щ, що да СТОрIro.ТЪ, ще го отражаватъ

"mраЮI/iCl;а теория". Азъ знаяхъ, че като за.10Шl тая
своя :но6шm теЩI, той Il'Б:-m тъй CI;OpO да Снърши.

3наяхъ, че тя отдnвнn

'1.1аДОТО

" . . .. Ще остане .1И поне единъ С.ы6ъ m;ъ 01'1,
нашитt проповtдп п ще лн трЪГJI'у, ТЪ Н дрпн по на
ШJIТ'h тропи? Бе.1l\ШIЪ тп до сега не сп се ~'нtрп.1Ъ
още, че въ прнродатn нищо се не п6н? А:-ш че l,aTo

му J\,у,ща, ГД'БТО той (i'hше се УСТnНОВИ,lЪ, I;ОГnТО ра:!
ПРОТlшта той эастаlI,h п почнж

БЛI:3t. тш!ува, J;О!"ПО е Шf:l.1Ъ

СВОН'1"Б духовии чеда грнж:швъ отецъ, ~I,У,Д1,РЪ сыJт-

01''1,

Бtше J,ihxb 31':~ Ч. сутреньта. Вече нъ I->орп;щра
на С.1nВЯНСI,nТn Бес'lца студенъ вi;тръ ые пронп:3::t.
ПОГ:lеднжхъстарпя сп другарь - ПЗ.Т!.;ЗЪЛЪ 6езъ връх
на дреха. Вз'!.;хъ го по;~ъ РЖI,n дn ВЪРВЮIЪ п6-бърж

1,0,

Н.ll1 преар'Ьние.

щастпето да 6'hде Вl,З.110бенъ 01''1, него! Той 6'];ше:щ

ПСI,аше и

снърши. Е;щнъ

У'Ш.1П

ХОДI!те,шо(;ть. Наето ,Jelle особенно ,Ie пор~знваш~
l;oeTo не (itхъ срtща.1Ъ до TOГ~Ba у cTapI~II, ТО

на

ЕНСО!,Ъ, СШUЪ, но С:l:ЦЫ;Ъ теноръ. !\Ol'а се об:чш,у,хъ

че нъ ред'}"

старпп

~Ie Прllв,Тi;че I,ЪilIЪ себе сп съсъ своята 6.ШГОСТЬ н снис

но не се ~IШlih

CI,,1',C:\,
l'ОlJН1!Л
I;pafI

ОЧИТ'В

н'hщо. П6-ПОС,1i; често Шlахъ с.1учай дn се срtщачъ
съ него B'I, OptXOBO, ГДЪТО той ш;ончате.1НО УСII'!.; ;щ

llУ

Toii L:Ъ ПI:J,J.<1l30(;т!'га

предъ

щеllЪ пнспекторъ, обкржженъ 01''1, CT~PЦII, 6аБПЧIШ,
Д'Ьчур.1Iiга, на liOlПО той продъ.1;юшаше да ра:шравя:

непаспТlШ l'.'!уша

,LЪ:П'О ХО[1О

BC1>l\a дрш отъ устата ыу . .. Сега азъ ра:JБПРЮIЪ, че
тоя чов1шъ Шl:1ше ВСИЧЮIТ1> Iшчества за e.l,IIНЪ 0'1'.111ченъ етнографъ. Въ какво се състоеше неговото оба .
яние, тогава точно не ыож~хъ да СII дю!ъ C}I'l>Tl\[l, но
пmшIro., че дълго време още, с.тЕдъ f>aTO се ра:З,тБ.1ПХЪ
съ него, ШI сс ~1t.РI\[lше

вечерь,

01;0 на сноп ВРЪСТШlI\Ъ, I;ОЙ

K::tTO

ТС.1П

избухватъ

снагп.

честитъ се уссЬща, ;ШЩОТО съ
мп

ту

-

крnпю време раЗl\лаТЬhТЪ

ы.1адешкп

вtрие, K~TO еДIШЪ Господь, и съ же.l,lIOСТЬ .10В'!.;Х,У,

пnраДОl\СИТ'U тш,n се

му устn

11

II ще го рnспространяватъ на ВСll стршш IШТО ;J,а,11'Й
T~ 01''1, хвърдеlШН въ тихnта вода I,ЮIЪКЪ, и ПIЯ да.1
ги все ще ПОКЛnТЯТЪ lГ!;lюii прtд'l'!;ТЪ поне най
с,шбата трtвпца ню,рая и, HaBtpHo, ще стреснжтъ
Н'ВJ\ОЯ пiшn РIlба, ;щ се разшеве.1И... А 1,0.11,01'0 3(\

ТРОПIIтt не си лп забt.1tзъ.1Ъ, че и hafI-Сf>Оn'111ВIIТ'h

ДIIВИ J\ОЗИ И сърни вървы:;.тъ ПО ТРОПИЧКИ,

които СЖ

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

244
минута,

не ни упр'l:аше

СЪВ"Rстьта

ни, че не сме

тър

П13.'Ш гор13щото дъно на семейния Iшзанъ ... "
Това "дано" б13ше за Гинчева съвс13мъ IlЗЛИШIIO.
Той склопи ОЧll съ чиста съв13сть, та едва ли е има
ло чов13I,Ъ така да се жертвува за своята челядь IЩТО

него j а че не ще му било твърд13 легко да IIзл13зе

на

г:тава съ нуждит13 на "семейния Iшзанъ", това не ще
дума! "Желаешь ми още 40-50 сурвакета, благодарьn,
- ми пише той, но H13Ka ти даде Господъ 4-5 си
нове п дв13, три дъщерп, и като наченешь да ги
държашь въ

училищата и

платата да

простолюдието, отваря сърдцата и устнта. Снмата не
гова поява д'hйствуваше като разковниче и тамъ, гд13ТО
други не виждах-ж нищо, той чет1;ше ясно като по
книга. Колко ПffiТИ съмъ се чудилъ, юшъ може той
да застави най-недов13рчивит-Б врачки, да му пска
ЖffiТЪ и наЙ-СКрИТIIт-Б си мисли и да ыу диктуватъ сво
IIT13 форыули, които се пазЫi.ТЪ обикновенно като
священнп!

" 10

06-

изхвърква изъ

д rJj '1' С R 1I Т rJj В Ъ про с П.

шепата вс13ки м13сецъ, ще ВИДIIШЬ, какъ се прожив13ва

сурвакетата съ б13лп власи."
Като старъ

своит13

д13ца,

но не ли

б13ше

съ мегкит13 очи, той не можа даже едно свид'tте.1СТВО
за бiщность да си извади. Азъ СЫIЪ ув13ренъ, че той

не се е нито опитвалъ, да отиде въ градския съв1;тъ,
да поиска оц13нка на имуществата си. Какъ да отиде,
- БОЯ:IЪ се е в13роятно да не му нат13КНffiТЪ за во-

деничката при Op13XOBO, IЮЯТО той б1> си купидъ съ
ма.ШОТО

(ПрО;J.ълшение

труженикъ, Гинчевъ ЮНlше право

да иска стипендии за

еконш!Ийки

отъ инспеКТОРСlшта с.1У жба и ко-

ОТЪ брой

Нанъ, прочее, тр'tбва да
д'Вцата

се

обръщатъ

КЫIЪ

10).

постжпяме,
насъ съ

ако

въпроса

"защо~"Ще OTГOBOpЬYt пакъ съ прим'Връ. Случи
' ми се веднъжъ да ВИДIsYi. такъва сц'Вна: Едно
четиригодишно момче дотегнжло

на

господина

Х, съ разни глупави въпроси като "защо хврък~

Г

?«

Х

нш тази птица.

безподобенъ по своята морална чистота старецъ. Колцина много по:'богати отъ него и съ много по-мало-

доста дос'Вт лпвъ п отговаряше:
"защо да не
хвъркне1" Това ме доведе до едно съображение.

лева приходъ! Такъвъ съв13стенъ

чов13къ б'tше тоя

бройна челядь сполучих,ъ да HaTЪKMЫi.TЪ синовет13 си

- той не усп13, че МУ б'tх,ъ
з,ъбит13 ТffiПlI 11 тю,а продъ.1жава той да се ~;,ъчи до

на държавни

степендии,

пос.тЕдния СП дпхъ. "Колкото
ми, жадно

Зil пособието

ми с, че г. министъръ

H'tMa

на сина

да се съгласи,

(,езъ свидfпелство за Ыздность, да му се отпусне по-

со бпс ... Зllачи че моит't коси с/ъ побtл13.lII ШlПрпз-

осподинъ

.

ято наВ'ЕРНО не му е принасяла по-вече отъ стотина

къмъ

.,

когото

момчето се обращаше съ въпросит'В си, се случи

Азъ

заключихъ,

че съ малкит'В

съ такива, които

н'Вматъ

Д'Вца

ДaiI,е и

,

още и три години,

най-добр'В е да се отнасяме приблизите.1НО
този

начинъ,

канта

що

постжпи

случай господинъ Х. Може

въ

по

дадения

би д1>тето да отго

НО П О'lIП'h С,У. зппр'i;.lII отъ вiзтъра, а не ш!. тружеllИ-

вари: "за това, защото си исна" или кюпо И
.
. ~

Господь съ острп з/ъбп 11 съ уста, ръгнжти

нога поназва, че преди да бжде зададенъ въп

чес!щто поприще ... IШIШО да се прави? Нс ме е дпдъ да е иначе. Въ вс'Внн сл~чаи, отговора по Н'Впата ... нс Cbllb "рпвъ,

с/ъдицата,

впди се,

съ .'10-

тъй

ме

орпспла ... 3паешь ди КОЛI>О неПРИlJтелп азъ I1мамъ,

'Защото МI.' сж т,ъпи 3ffiбит't? Ной ще ми пздаде CB~-

д'hте.1СТВО:' "Чов'hкъ 611 р13къдъ, че прп TO.ll>OBa семеинп грижп тоя старецъ (,П тр1;бвадо на ТРIl да се преЧУПII п ШIЩО друго да

СII гор13щодънъ казанъ.

не

Но

ВИЖДil вънъ отъ семейния

д'tдо ЦаНII нс б'hше отъ

това T13C:O чов13къ. КОСIlТ'!; побtлtли 1Iеllо(,1.;л13ЛII,
Д'Бцата оол13чени необ,1'hчеНIt, изучени неизучени той не се отчайваше и което е оше по-чvдно, той
осв13нъ гд13то редактираше списанието "Трудъ" (Богъ
знае съ какви МЖКII!) НЮl13рваше и въ наЙ-го.113~IOТО
сп утtснение Bpe)le за наУЧНII занятия. Т'hзи 3ЮIaТIIЯ

му пш:агах,ъ да забрави ыного незгоди нп живота.
Покраll д13цата му - т-Б бtх,ъ едничката му утiзха и
наС.'щда.

Оl'рШШИтБ етнографичеСЮI материали, които той

б13 събр3..1Ъ въ течеНllе на своята д'hйность между

народа, б13х,ъ една неизчерпаема мина, ноято той по-

роса, обяснението

е готово въ главата

на дъ

тето. Наприм'Връ: Едно тригодишно ~IOыиченце

попитало: "защо хвръннж тази птица1" НазаЛl
"
му:

"отговори

"за това,

сама

защото

и тн

отведнъжъ

птичната мнсли,

Юl.зала:

че тамъ има

червейчета." Тази иллюстрация показва, че от

говора у дътето предварително. е
И кой знае нанва бъ
б
( ,
.
рнотия
И
главата му ано той (отговора) се
д'Втето подъ друга, канва и да е,

билъ гото въ

'

се внесло в ь

внушеше на

форма.
Твърдъ интересно е да наблюдава~lе д'lпе

то, когато се обръщаме по тш,ъвъ начинъ КЪ)lЪ
него Личи че не

.

говиятъ УlllЪ получава и удов-

,

летворение и

сила.

Разбира се, че отговорит't

и обясненията не биватъ вс'Внога в'tрни. Обаче,
съ течение

на

времето,

ний

1Il0жемъ

-

така

легка :'Ierкa разработваше. Оттукъ И3.1-Бзе неговия

или иначе -

ТОII снабдяваше ВСIlЧКП наШII ПО-ЛIlЧНII сппсанин съ
нарщнп п13снп, Прllказкп, баяни, врачувания, оттукъ
се поеше II неГОВIIЯТЪ не особно краспвъ, но здравъ

О още по полезно ще бжде,
ако оставяме щото дътето само да си отговорн
на въпросит't; това ни дава ВЪЗIlIOЖНоСТЬ да

отб.1ИЗО да е познавалъ народа, като Ц. Гинчевп. Из-

обноск

е би.'IЪ просто чираче -

характеръ. На това азъ, отъ

пР:,възходенъ трудъ по народната медицина, оттукъ

като на:r:'итt ба.'IкаНСЮI Iюнчета, п.~гасъ !I пр. Едва
.1П има) насъ въобще чов13къ, които тъи добр-Б и
л13зълъ самъ изъ народа (ыладиятъ Цанп ДЪ.1ГО време

ГРПдIlнарче); той 613 награденъ

съ всnчкп ка:ества H~ еДIlI:IЪ добъръ народоукъ. Той

вилни И точни

да rи напраВШlЪ напълно п а-

.

Н

р

'_

СЖДИlllЪ за ОНова,що се върши въ неговия УIl!Ъ .
Н'tкои може

а

възразЬYt:

не

въ

д

а

ми възра3IЖТЪ, че танъва

удовлетворява
всtки

случай

д'tтето

и шш сухъ

своя страна, ще

тап'Ъва

система

е

имаше това "Je пе SaIS CjUOl", ноето неволно привлича полезна. тъй нато въ неIЖ Н'ВlI!а нищо наСН.1-

СЕ:\ШЙНО ОI'НIIЩ~.

ственно, форсирующе, па осв1>нъ това п npry- : огъньтъ'l~ Нашю щс сс прави l' У 1\1,'1 Да го 110при- i ПllТ,НIС: .~ l,aI,l, 1IIIIС.1I1ШЪ ти за това 1" пс би I1I!

ментацията на по-старпт1>, осв1>нъ лоши
впчни, въ резултnтъ дава твърдt lIШЛНО.

. ДОВС.10

до 1II!1\<lIiЪВЪ рСЗ)'.тгатъ. Д'lпсто наII]щад-

Н1>ноп се БОImТЪ, че ано ОСПШIlllIЪ дtцатn· но би напрнга.' 1О сию!т'l; СИ. TYI,'I" разбира ее,

сами дn сп отговорятъ
шенно

Hn

ще престанжтъ

въпросптt,

съвър-

1'1>

се

да ни ПI!татъ.

II3IIСlша,

д'tтсто

Това възражение е право. То се знае, чс

чрсэъ

Щ>lш'l;рII,

да ра:mСIJШI'I,

1,'blI'!>

и IlОСТСПСIIIIO да ОТIШ,НIС

11<1

пълното

оUнснснис. Ниii тр'tбва да СС CTapaC~I'!> ЩШ то
CI! въобра:m, че !JСI!ЧliО

нии трtбва да поощряваме д1>тето. Но въпроса

ua, щото д'l;тето да нс

се заключава въ това: нанъ тр1>бва да направимъ това наЙ-добр1>. Ано се П03nl1I1JСЛШIЪ въ
сжщностьта на работата, то ще се убtДIШЪ,
че, като оставяме д1>тето само да си отговори,
нии ИСIШЗБШ\lе дов1>рие на неГОВI!Я умъ - нtщо.

това е ананло и ПО-IIРСДИ; Т!)'I;бв;\ да ~IY lI(ша
аiСМЪ, че хората тюl'О с,у, се ТРУДII:Ш ;\OI';1.'J;1'O
да 113НЮI'Ьратъ 3aI\ОШIтl; аа горени ето I! че то
mрJЬUan още да 1I0'/m;а, al\O I!el\a JЩ у:шас (JCIi'lIiO
КНllгиТ't ще му IЩЗIШilin'tТЪ :щ тов;\ 11o-IIOC.1'I;,

1\0eTO,

въ вс'lши случаи, се явява като най-добро

поощръние,

ноето ний отъ свон страна lIIOжемъ

Прп това Пl!ii Т!)'hбв;\ д;\ ШIЮ!С Щ)(~ДЪ ВII;1.Ъ

. дв1>

обетоятелства.

'1'р'tБВil ССIШОЗIJО да сс от

да му даде:lIЪ. Ний го подбуждаые да наыtри обнс- : Н;\СШlе КЫIЪ д'IЩilта
нения

п правилно

да

му да13аме да почувствува
НlIлта.

Отъ друга страна

да се отназваме
на ВСIIЧШIТЪ

II съ това
п ц1>ната H<t обяенепакъ HtllIa причини

ги формулира

отъ да отговаряме

дtтски

въпроси.

С:ll1>шно

би

отговаряме

Шl

въпросптъ,

нпи

Отъ

бпло

лесно

МПСЛIm, че

ВСIIЧНIIт1>

нелtПII

"ЗilЩО 1"

п б.1агодареВllе

назаното до

ДIШЪ с.11>дуJOЩIIТ'h

~IНOгo

на

uъ
се

това

1)

ТУI,Ъ,

lIIOiКСl\lЪ Д;\

IIзва·

двъ з<tююченпл;

Не IJIjщб6а да ООllуща.1fе ЩОIJIО оруm оа

.1f11C.lbl'i1ll7J за дlьца1llа.

2)

Tpnu6ct да се /РllЖll.ltо щото дlЫI/ClOIfIIЩ

улове да не се ОUjJlb.l/СNЯ(Jаmо СО детаЛll/t (lIодроБНОСIJIU)
Т'hзп дв;\ прпнцппа lIЮГJУiТЪ напъ:шо

ще! ПРIUОiI\iУ,ТЪ

IIзгубимъ авторитета сп предъ д1>тето, Азъ нс

пост;шю!с

твърдi;

често пn'tтп ставатъ ШЩУТII фанф;\РОПII.

жестоко. Обаче, съ теченпе на Bpe:lleTO, нпn
сме длъжни да пзм1>ниыъ обращението сп К'ЫIЪ
д1>тето II да станеlllЪ негови Нilи-БЛПЗЮI пшющНIЩII И другари въ УllIственното му РilЗВИТllе.
Могжтъ TilKa сn'tЩО да възраЗImТЪ, че IШТО
не

да нс ГlI

II

Д'IЩ<tта

БОImТЪ отъ присм'hхъ

ръшптелно

Това

пi:НОiКеппе.

i

МОГ ,у,тъ ~

i

д'hцаТ:l, но

l1,'i,TII

сс

lпПРОСJJ,

нс п

ВСIIЧI\l!. Д'Бцата чеето
на IIjI('().ltlbl)!/( 11111,. Ра:!

l,bll'I,

lII!татъ аа lI.1/СЩfll/(/

що

;1,il

I\Ы!Ъ много

~Ш;ЩВ:lТЪ

да ни ЛIIШЖТЪ ОТЪ IIЗВЪСТНО уваженис ЩJСДЪ бира се, че т'I;;ш Ю!а 1I)III1ЩlllIa (:,у, JI(~II)Ш:lOiIiШII!
д1>тето, което за насъ е l' О.шо13 а много СliihlЮ. I H'I, д;щеlI!!JI СЛУ'lаii, Tyli'l. ;~'Iщата lющ'I;:lО аа
Напротивъ,

трудно е Д<t сп пр1>ДПОЛOiI\lШЪ,

1,(lTO I ВlJ(~li'riT'I. 01"1.

//i>-стари'!"l;

11,

2I!I~ll'l. Щ/ Ct~ (:трупа,

съ Ю1IШIJ лп бл1>стящи отговори пиi! БIlХ~Ш мог- I шrii :lШIa~lе тнър;\'l; I'ОЛ'I;~t;1 ()'I'I'()IЮР//()(:ТI, H'I.pXY
ЛП Щl спечеЛИlllЪ уваiliенпето на дtтето,

ЮlРЪ

T<t

~Ia-

ell,

II на Т<lНЪБЪ въпросъ нато: "ЗilЩО П}JlIIша

alЮ

IIt~ Шl'l.

псна'гъ да

нончето1"

наэв:ншн,

АlIIП НaIШО трi;бвн да сс прави, ако д'1:;тето

е'l.общшl'l.

шюваТiI,

li()I/T() 1"/;

:111 iII,У,Т". 1"/; (il/X,y, 1I:I~ИIе:III.-Н! снон
аl\О впii НСЩС~IЪ да шп, liаiIi(~ЧЪ С,У,-

ЩШ/СliIlт'l;,

(l

отъ

това,

ра:JбlIра

ес,

1"J,XJJOTO

пита напр. за такива н1>ща: "Ако тато НII обпч;\

раЗВlIТlIС губп доста ~шого. Но aliO Д'JЩНТil пп

ТОJII\ОЗЪ lIIНОГО, то защо И3ЛПЗil ОТЪ к,ъщп?((

ТilТЪ за JjllomjJlЬu.lelf1lemO Ш( 1tIЬЩ((///((, тогава IШ-

'1'0311
и ако го
това," то

ВЪПрОСЪ не е по еилпт'Б на дtтето
попиташь "канво 1IIIJСЛП Cil,IO върху

заШIТ'Б ПрПНЦIIПП ~СП, ЩШ.lOжшш И :1.1\0 пип
IШЪ ОТГОВЩНПlе неuр'hiIШО, то съ тов;\ СППРЮlе

lI10же би ще отговори "не ЗННЫ't." НС сюю т1;хното lJaЗ.lt1lllf.1СiU/е,
Накво трtбва да се прави съ такова дъте?
: дението Ш!Ъ.
Длъжни сме да оБЯСiUf.lt7J.

I

Въспитательтъ, чрезъ СВО1.IТъ ВЪПрОСI!, ~ю-

же да приготви д1>тето, догдъто то още не е
въ състояние да даде н1>накъвъ отговоръ, '1'0-

по I!

1fаб.1Ю~
ДtТСНlIт1> въпросп с,ъ тъп ра:ШООUIJ<13Н11,

l,aHTo и дtтсюIТ'h натурп.

:Много l\IЖЧНО С да сс IIОД13СДЖТЪ ВЪПрОСI!

T'h подъ I!;звtСТJ1а група 01''1> Г.1сдна ТОЧl\а на
гава дtтето, може би, ще даде такъвъ отго- д'tцата; ПU-.1еСIЮ е да сс ГРУПIIр?ват:ь 1"1; 01'1,
.
.
защото топ псна да ВПДI! дру- Г.1еДШl ТОЧIШ на възраСТJJIIТ'I;. HlIiI тъП ще JI ;щ
воръ, "за това,
"
гитъ
или

,

I\ОПТО обича или I\ОИТО uбпчатъ пего,
"Imпр<tВIШЪ.
защото тръбва да пзВЪрШII
1). Воnроси, на I\oumo отlО(JОрЮI!IЬ ие .mае.ш.

пакъ

тази

пли

гато

се

"за

това,

онаЗII

даде

<

'

-- та"
Въ всtЮI сл\'чап 1\0<"
J (
,
uI тр1>БВil да бn'tде
отговоръ, TOl
( (
раоо

отговоръ на д1>тето. а не на по-стария.

)

2). Вы/роси, на 1>оuто 1lC uс};а.1СС да omlOiJOpu,,,,,.
.
З) Воnроси, на ,;оиl110 .lfOже.111> u иС1.а,не да

"

0I111060jJЮ/".

Да допустнеllIъ', че имаме Рilбота съ съобДа Зilс1>гнеш) ПЪР13ilта група. Напстшш,
разително дtте и че то ни заппта: "защо горп твърд'h С~I'БШJlО би бll.10 Ail :3ilсi;ГЮIС Т'В3!! въ-
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проси, ано за това не нп заст;щяхж отговори-

Не тр'tбва да ни смущава това, че д'tтето

т1> що сж дадеШI на д'lщuта ЧiIстосърдечно отъ
хора, нопто, очеБПДНО, не сж шшпп шшаНБО понятпе за онова, за ноето сж раЗЮIзвали. Танпва
ОТГОПОрlI ПСIIЧIШ пmШПl\lЪ. )l:iщата сп ()тппатъ нли

щiшо да захване да се отнася зл13 Rыlъъ насъ,
шю не ум'tемъ да отговоримъ па въпросит13 МУ.
То ще уважава нашата правдивость,
по-вече
ще се оБЛ'hга на нпсъ п по-пече ще ШI B'tpBa,

съвсiшъ

1югато

НрПВII

не

удовлетворенп,

ПОШ1ТIШ,

шш

панъ съ таНlIва

ОТГОВОРШIЪ нн

въ

ПРОСИТ'Б му; ОСВ'lшъ това, Юl.шата СIllIIпатия ныlъъ

ПОрR.анватъ ВС'ВЮIГО, коНто ги чуе. Та при TR.юша сг,'lщеНIIЯ TR.KR. II тр'БББR. да си ОТIIде вс13-

него, така сжщо, не ще остане безъ оц13нкн, а
любовьта по моето мн13ние е HRfi-го.l13

ко едно д'tте,

мото добро, ноето

Г.1УШ1ЕII

11

цатп.

KR.TO

бакаЛНlIца.

че лrr ПО.1УЧШШ захарь
НО.1КО

обяснен пя за

Д'lща

отъ

СЛУШR.тъ

мехаНПЗl\Ia

на

наЕ-

цата такива
сп ГО.тБlIIa
се наже,

Г.1Упюш

1'13

растящия умъ съ

много

на д13-

обясненпп, ЗШIaТЪ

отговорность;

ПРОСТIIfI отrоворъ "не

ВЪРХУ

ПОДlшратъ,
отжив13ли

работн.

ЗНal:m," безъ друго, би

по-полезенъ, отъ IЮЮЮТО

разни

Може да lIIП се възрази, че старитt
IiШШIО

.lIOIЖ1J/IJ; че

твър,1,'В

трудно да се ИРII;ШЮJ1\ТЪ

знание,

особенно

когато

Д'Бтето J1 че, 1шfi-Посл13,
СIOШ Т'Ь не знаhhТЪ

oTгoBapEIТЪ

за хората

пзобщо е

саllШ въ

сж лице съ

НС-

Лlще

съ

е твърдt D'ЬРОПТНО, че

въ що с'>;

пепраШl.1IПI И:III

неПЪ:IШl ОТГОВОIН1Т'Б I!lIIЪ. Не ще Сihlllнtнпе, че

3[[

да 3HaCll[OЬ въ що Сlllе неВ'I;жп, тр'Ьбва IIЗВ'Бстна
ш;о шIfi

l,)IOle

ca:.llIl

Ю3о ще стане на

ЛЪ/l\еllIЪ.

д'Ьтето когато то

I\a-

уанае, че

ПО-СТ<Iрпт'l; пс сп, непогрiШ1I!lIIII! Ню,ъ теiI\lЮ
ще БJУ\де за него това ОТl\lштпе, особенно а"о

-

l\;ШТО често се

С.lучва

-

IЮГR.ТО д:Ь'гето lша паil-голi;:.IШ НУjJЩil.

тогапа,

0'1'1.

нрав-

да

ВIIДIlllIЪ

вс13ЮI

liaКЪ

въпросъ,

ОТГОВОРШIЪ,

по

на

ПрПЧIIНR.

нп. д13тето.

на коиlllО нс

сл13дъ

BpelllC

жение,

предстои

като

хора

съ

ОПllоОа

д1>ЩI, па

дil. заеllШТЪ

1\0111'0

ШIСОIЮ

по:ю

богати п D.1ШIте.ll!Il,

грижи доста за това, щото
говарятъ

UCIi((J/e ио

lюi1то въ трю\Тата СII ва

въспитаШIето ШIa работR.

на ,lJ:ВТСЮIт1>

обрааШI

СЪС.'IOвия

въ единъ день

въпроси. Обil.че

п положешш,

слушжтъ

ЛОЮ,ОВIШ" младъ джеНТЛе'31енъ"
дохождаlll~ дО ДРУГО

Локнъ прави
"Ако

случайно

любопитството застави

пип, {,о

онова, за което

разно

ще

~lНoro

чуе п

по

ВIIДIl

въ "еДIIНЪ 1II13-

заКlючение.

въ еДIIНЪ

-

Па

с.lуч[[ii

казва

Д'Бцата да

нетр13бва да

01'-

съ д13ца, 1\ОИТО

п Шlждатъ

вече нови Н'Бща, отъ колкото

I1СКЛlOченпе.

сс

-

по-стщш'Г'в да

пто ШШlllе работа съ д1ща отъ толкова

п сшнъ

1'11

съ

развитие

раа реда 6IJnРОСU,

даже

па д'lщат il., то п6-добр'u е да се ПР1I:3нае~IЪ

можеlllЪ дп.

РЯJ/С. Джонъ Локн:ъ,

пе разбпраllIе това, което обнснп-

да

нпfi l\IожеlllЪ дft нн д'Б

Да l\шнеl\IЪ сега НЫIЪ птоrJllЯ рааредъ, 1,ыlъъ

-

ПСIШlllЪ

въ псзпаШlе, отъ 1ЮЛКОТО да

то ст~ше

нп. I,УЛТУРНОТО

сецъ,

но

ясно

ПОСТN,ПШlе

IШЖЖ. че

съобразпте.шость,

il.;J,'I,

да

когото не ум'вемъ

тъН да

не.тIшости, каквито така често слушатъ д'Бцата.

така,

Отъ туnъ
тр13бва

нопто щшатъ

CRl\1O

тето.

жел't3НII-

т. Н.!

РазбlIра се, че ОН'БЗИ,

БП.1Ъ

своята

CJ/e ОIJ СIJСlllOЯНlIС да

не.тIшость,

Н'БnОЯ

копто, по

топ

ПlIтатъ

знаЫ1.ТЪ,

за

много

по- добр'в е, да ШIЪ нажеlllЪ паПрRЕО, че тона
пе е по т1;Х1ШГВ СlI.'1П, ОТЪ IЮЛIЮТО ;щ ГI! IIснра
ТШIЪ

съ

пев1>РЮl

Пос.т!'Вдпото

ПЛlI ПОНЪРХНОСТШI 01ТОВОТН1.

прашrло па ЛOl,ка,

Шlii

тр'l;бва

да

ственна поддръжка!
Че е п6-добр1> да се ПРlIЗП<IеlllЪ въ незнанпе, отъ IЮЛКОТО да в"арваме Д'Бцата въ заб:l)"JIщенне, това почти пе пска ДОlшзателствtl.

приспособнмъ lIIално по на широко. А "а!,Ъ ще
ПОСТЖПI1l\IЪ? Трtбва ли шшр. да IlOnщрлuаlllе
д13тето да псна обяснешш преди да шшраВII
това, което се псна отъ пего? Н'вкоп хора _

Стига да cllle справеД.'1IIВII 1I да оБПЧalllе
д13цаТR, въсшrтателното дtло ще напредне. Чув-

доста разбрюш въ други отношеНIIil твър
дж.тъ, че ниП вс13Iюга ТР'Ббва да 1II0nшираме

ПШlOгне

запов13дпт't си. Азъ ниюшъ нс I1СКЮIЪ щото да

да З<IведеlllЪ съ дiпето такъвъ раз['ОВОРЪ, щото
ПОС.тIщното с.l'Бдъ вреlllе ще бi\\де подготвено
да ОТГОВЩJН на ПЪПРОСlIт1> ни. Да Rземемъ приlIIi,ръ. "Защо 1II0fiTO каШlрче З<ItТilва на единъ

ството на

не даваме обяснения за постжпюlТ13 си, ако за
това ШIЮiе Bpe~le и ако го Сl\l'tТШ\lе за )'lI113стпо.
Но, разбира се, на всичко ТР'Ббва да има MiJpка. ПШlНlm една сц'tНil. Веднъжъ б13хъ у еДIlНЪ

"ракъ

истпнска

СШШR.тпя

ще Шl

1,oraTo иска да СПIl?"- I!IlТ<I д1>тето. Може моli принте.'1Ь. Отъ със1>днатп. стая идеш"е ДШIЪ.

би, подобепъ въпросъ

нrшоrа не нп е трево-' Прпяте:ш

lIШ уб1>ждаваше съ разни

арГУlllен

iЮШЪ. Ако ПЗСЛУШЮlе наб.llодеНIIето на д'tтето,

тп (ДOIшзателства) чеТПРИГОДШIIНОТО

ако ПЗI\il.же~IЪ сшшатията сп I,'ЫIЪ него, пиП не
ще му К<Iже~IЪ това, {\Оето само не знае,
но още ще го наСЪРДЧIllllЪ да Отде отнровенно п
предан но "ъмъ насъ въ ВС[[ЧI\ИТ'В си затруднп-

ноето искаше отъ него обясненип, "защо да
затворп вратата." Менъ мп се струва че ТУК'}"
кюпо п ВЪ много такива случаи, да се даватъ
обяснения ще бжде май npeK(l.lCIl0. Защо да

ca;110

телни обстоятелства.

.4.

1I1О1Iшченце,

не наУЧШIЪ Дьцата дil. уважаватъ чуждит'h же,

СЕl\IЕЙНО ОГНИЩЕ.
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ляди лева. Майка й, била Роксана Биче ръ, жена съ

предумахъ

отличенъ

ВИЧЮI, таквизи каквито възрастнит1> хора tджтъ

за

характеръ

много

други

по-горно

отъ

дошла въ

твенна

прекрасенъ

жени.

това

дома

и

Съ

на

на

въспитание

много

съвременницит1>

младия

си,

священникъ,

тя

под го

умственно и душевно, за да му бжде по

мощни-ца

и

потона

на

покривка,

братчетата

и сж много

сладки.

приемната

си, нев1>стата посла
си,

съ

една

памучна

която по краищата била на браздена

сп,

че

написала

стръка

цв1>тя.

единъ

отъ

диакони

пос1>ти,

.'IУКОВИ

лука

не

е

таквози

Maf1Ka

сладко

Тогава

ми се показа

на

н1>що, т

кроткото

вратата

и

ниfi

се завтекахме къмъ HeЫl. и едногласно

1I

на

вспчки

расказах

ме извършеното отъ насъ д1>ло и окритието

ни.

Майна ни, даже за ми
нута

нетърпенпето

добрит1>

священника

нак

лице

Ногато
да

догд1>

вахж тъй добр1>, както очаквахъ, и си J\lИсл1>хъ,
че

н1>колко

дошелъ

Г.'1а

то не останж ни една. СПОМНШIЪ си, че не ВКУС

съ маслени бои, а въ ср1>
дата

сж

И тъй започнжхме,

то си предполагахъ.

другарка.

Сл1>дъ заДОlllяванието
ла

образецъ

време,

не

поназа
си,

но

сtднж И ни каза:.,Ып
ли МП дtчица, това, кое

ги

ка

то

сте

залъ "Вл1>зте, господине,

ме

наснърби;

това

що

вл1>зте!"

сте из1>ли не б'вше

.1)'-

"Не могж, защото ще
стжпЫl.

на цв1>тнта ви.

кови

сторшш

главички,

мн ога

lЮ

ГЖl

"

ВИЧЮI на uрекрасни цв'h

Тогава попиталъ очуде

тя; да не б1>хте ГII итв

но.

ждали щ1>хъ да ги

,,:Мислите ли, че че

л о в 1> къ

всичко

може

това

да

и

има

caдЫl.

na1(?j да

платата

да имаме

малка

за

била

11

ГO~I'hJ\I[I,

хуба

ви червеНII и бt.1II цвt

гол1>мото

щото

cellleftcTBoTo,

по

градината

lIдущето л1>то ЩБхме да

иде uа небето?"
Толкози

въ

тя, каквито

Рок

НIIкога не сте

виждали. Нато че ли

сана отворила едно част

ше вчера,

но училище, гд'Ьто

нямъ,

пре

като

си

61>-

СПШI

ЮlКЪ отчанни ста

подавала френсни, рису

НЖХllIе, сл1>дъ като IIЗС.1У

вание,

шахме това

ашвопиство,

код1>лие,

п

граJ\шатпна.
та

тази

ржц1>,
ла

Съ

лено

всичка

работа

на

за

на

да

Дебела с1>нка заС':Бни

д1>те,

си.

ла на петь години.

държала

или

тя

пъкъ

кукли
на

за

Харриета,

по-голtмит1>

съчи

ненията на Валтеръ Скотта и Вашингтонъ Ир
винга. Т1>зи дни били обаятелни за младото
д1>воfiче.

Тя

играла

на

полето

и

въ гората,

брала ДИВИ цв'tтн на прол1>ть, а ор1>хи и лещ

ници на есень. Само една случка отъ д1>тинство
то

й

играта,

ще

послужи

а lЮЛКО

да покаже,

нежна

и

колко

кротка

обичала

била

майка

й, Роксана Бичеръ. "Майка IIШ много обичаше
да се занимава съ градинарсТ.lЮ. Братъ й и
ванъ,. етъ Ню-Иоркъ, й б1>ше пратилъ една
вързопка главички лале, СПОJ\ШНМЪ си, че като
растръсвахъ

единъ день изъ дулапит1>

ската стан, нам1>рихъ

на д1>т

вързопката, и обзета отъ

мисъльта, че тр1>бва да е н1>що добро за 1>дение,

Oce"lb

дребни д1>чшщ заобlШО

ХАРРИЕТА БИЧЕРЪ СТОВЕ.

правила

прочитала

ceJ\lef1TBo,

когато Харриета станж

на кол1>нt най-малкото
си

празната

((

ла щастливото

стане

д1>цата

Догд'Вто

II накъ нажа

гледахме

вързопна.

тя пакъ наllltри

време,

пдола

рж

аНГЛИЙска

лили

умирающето

легло

на майна си. Когато т1> планали, тя ш,IЪ на:зала
съ неизразима сладость: ,Богъ може да се ГрIIЖИ
за васъ много по-вече

отъ колкото

азъ; затова

тр1>бва да уповавате на него.' Д1>лото семейство
останжло

сънрушено отъ гол1>мата си загуба.

l\Iжжъ й толнова много чувствувалъ загу
бата си и ш,шлъ нужда отъ личния й съвtтъ,
щото сtднжлъ единъ день и й написалъ
дълго

писмо,

въ което

се над1>валъ дано
гелъ

съхранитель,

си изл1>лъ душата, нато

н1>накъ
го

едно

си тя, неговия

прочете.

Н1>що

ан

година

Bpel\le сл1>дъ смъртьта й, той писалъ на еДIIНЪ
свой приятель тъй: "Чувствувамъ загуба, ноято
нищо не може да допълни

-

уединение, което

шшое общество не може да премахне." Помеж
ду УСllIивкнт1>,

веселитt

игр'] на д1>цата си и

СЮIЕt1но ОГIШЩЕ.
съ Ч"ВСТШIТелни
J

прияте.1II

TOI~I'

раз Dv а.1Ъ·.
н

"Азъ' З','IIОЧ/I,"','I,"
' ' ' '

;(а У'Ш

,

.\'1 ате11атшщта,

,.ООIl'IПШI

нре;(-

C~1IЪ с~~шчакъ: Роксана Iffi. HtM<l. Тя не спо-: 111>тъ на СГО;~l'ШIl,а й, а .1<lТIШСI\I/ Л)()ЦlI B:Jl':I\itД .Ш радостит'В :ми и не 1I1IJ състражда въ снър- ! .1:\ отъ upaTa еп Е;(уар;щ. 'Гн ulI:ra Be'H~ на
бпт'В. Не lIскамъ ~a се ОПЛilI,вамъ; но ежеднев- i двадесе1Ъ 11 ТРIl I'(ЦШШ 11 р'I;ШII.'Ia, 'H~ ilшвота
но, постоянно и пu-дълбшю ЧУВСТВ1'ваыъ, НО.ШО
1!НОГО съмъ ШШЛЪ, за което трtбвало да СЫIЪ

I

й, I,aTO Нl'1ЮillН.ТI, да u,v,де въ Hj>JJIITHIJTI; 11,)',1'('1\11,
поне нс Tp'l;[jBa ;(а u,y,;tt' бесц'l;:Н'IIЪ. Эа това

б.тrагодаренъ п колко голtма ми е загубата.: отпш.'Ja IJЪ ХарТфОIЦ'I,. l{О/l/IСI,1'Ш,)'ТЪ, г,тl;то
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1'11 еъбра:т ВО.'(ШI lJmЮЩ11 п'I;I,О.'II\О
И.1II да :ме прибере при себе сп, И.1И да IIIII ло- : деСПТЫI ХIl:m;щ :leml IJ еЪГР'ЦII.'Ia, Дolmll'ICCl\:lTa
върне I1нтереса, КОЙТО шraхъ по-преди въ Ht- 'Се:lllшарШI, въ ХарТфОрД'I,. 3а ~I,"i/,CT't C'I;' 0'1'щата, КОНТО l\Ie заобикаляхж."
нореНII нратата ва 1{О:I.'lеГlIlJта, ('][ ~IIIC.III:Ia тн.
Харрнета отишла да j{\Ивtе :за Htl,O.ll\O! аащо да II'I;~Ia (',y,lltQTO 11 аа il,CIIIITJ;'! ()бщс
време при .1е.'lЯ СИ,. Ногата се заВЪрНffi..1Il баща ството се очудв,..-ю, /iaTO аа l,aliBO ЩС Т})'!;бватъ
iI довелъ нова l\IаИf\а. Тя, обаче, БИ.la превъс- , .1<'lТИНСf-i1l 11 нравствснва фн:юсофил на ;('lmоiilш'Г'I>,
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но пакъ ШIa:lO особllО :JaЧIIТ<lIIIIС ){'blIl. 1'-ца,
въ живота си, и се lI10л1;хъ усърдно на Бога,
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"Под:зе~IНШI ПihТЬ, ~ което бlI:Ю по една пршпе.1 ппше главата, въ {{оято се описва С:llъртьта JIY.
СI,й I"nща, на Bcbl\ll i~n<l tmC<l П ПО.lОшша рйс- . НОГйТО 1т Н<lПИС<l:Ш тя е проче.la Hn Д13юmТ:l
ТОНШIС, ГД'БТО чсршпt :lIOI'.IC да се ЩШIJY,ТЪ ДС
си СlIна, Hn ,1,есеть 11 NJaнадесеть
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то
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,.,1\хъ, ЫЮIO, робството е hnil-прок.тБтото н'tщо

;(руго.

СС~I!шаРШlТа.

mtTO бll.ТЬ Г-нъ. БIlЧСРЪ: въ СВ'Бта! ~
щн:,(с'j;дате:IЬ, CTaHN,.la центръ нй Р<lЗIlСКI3ЮШЯ
с.тБдъ Ыtтo п;r;;iIС<lла Д131>, Трll Г.l:'IIШ по
та 110 робството. l\lного отъ студеllТIIГБ, I\ОПТО вече, тя ПlIса.l:1 на Д-ръ. Бе!1.1П. l\OliTO прс
БИ.1II 01''1, Юjl,Шlтl; ща1'I\, ОСlю60ДII.ш P061lTt НСС.1Ъ u'l;(;ТНiша (;\10ТЪ Цннцинатп!3ъ ВаШIIНГТОНЪ,
СН, IIЛН накъ ОТlюрll.lIl уtШ.'шща :~a черНlIтt дiз

п :\lУ пре,l,.10jЮI.1а

ца rп, ЦШIJI.lшаТ!I. Д-ръ.

Cel'a I3ече тр'l;бна.ю да се Ilj)[lГОТШI
:lIaтерlIit.'1Ъ .за Be1>I,a сеД:lшца. Тл посtТlI.1а Чll
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I)(~ii.ll1, {{oiiTO
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нъ !J'Ьстшша сн, ;lH;t ПN,ТП б!l.:1Ъ на
01''1, ТЪЛlaта, ЖlшшштI; :11)' бн.Ш ш:троше
шt 1I :захнър.IСШI
ВЪ lYl;t,aTa. Чувствата бlСШ
дО ТО:Jl\о;·Щ ра:цраанени. щото I;;ЫЩlгl; на ClJO(jО;~ШIГБ '11::'рШI illl.l!J l1;ЗI'ор'tIШ, НН1\О:1 1п61lТiI 11
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'!'Oj';lBa TIn,px!; :~аЩ1тата :\lalll,<l, СЫlруга, у'ш
ТР.II,а.
l\ii,.IЦНIIIЩ 11 :ШТОРI{;l
'Ial:<I.1a въ ye,!III!C!IiШ Cil ,(ШIIJ' въ ).Iешп,. :за ,(а ']\'!.' I;;Н;iЮ IIli~
1,;1;1,(' t:u·I;T:l.
'

Въ ,(('й'ТЬ ;ЩJI ;!I'ссть Х!!.IJЦII !,();IIШ ОО.!!l
продаден!!. ОсР}!!, JIaШllНil раБОТll, ш ,('II'!; ,1 IIО
Н('I>, :~n )(а наС\Iаl'атъ па llO!Ы,IIЮlгJ;. TplI,~CC(~TI,
Р:l:~·ШЧ~Ш

н:цашш с,е попн!\,ш

въ .'IOJЦОF!Ъ.

;щ шесть

~Itcell.a.

IllecTb трйтра, въ С,I\ЩШI грnдъ,

;(<lва:ш с,'i>.ЩОТО ПрС)J,стаВ.IСШIС паuе,'(НЪil,Ъ. По
!:еч(~ ОТЪ Тfшста ХII."IЯДfl еl,Зt:Щf.lпра Се прода.ll!

:Ia !I()-:lIa.II,О отъ година I3jH~~le.

ОТ'ь ВС'tl,N,Д't 1I;~е.1П ПО;ЦР:lIште.1ШI IIIIOI<l
:~a Г~il:а. Стовс. I{няаъ ХlберТ1, ГШt:а,IЪ ,щ iI
О:IаГО,I.арн. Дш,('нсъ 1\:\;за,lЪ:

., i\HflraT<l

честь lIа I,ОП да !.' Г.'!ат! и сър;ще. ~

IIjJalШ

hilllгс.1С i1

Пflса.ть::, Тя е съвършенна. ~ IUnфтсБСРI! 11 ПII
са:п: ,,(:Ш!О сднй ХРlIСТШlш,а ИН ~!OI'.'!a ;щ на
Пllше

таl,13а;ш

IШllга,

юt(,то

вашата.

I,ОПТО

с

O!aJl.la Ц'Ь:шя СI31>тъ... Азъ iюш'ы/n съ IJ<цiiiI,
да дано Богъ 1т. обърне въ l3iipa! Чf:

СЮIЕГiно ОГНИЩЕ.
ПН!!:\lан!!~

Bpe~leTO,

Hft

п

пе

п:згубп

чувството

на себеувсВрен!!с.

Спшшяшь

~Д<l.же да пршш.1tIJУ, по ПЖТf!," еп думаше
топ,

~ II не постш'нж

Tp~'дa,
въ

l\OгftTO

uръхft.

пш,ъ сп

конто

води I\'ЫIЪ ВИСОl\!!Т't

По тоя начппъ.

че~IЪ се уеБщаше

не наД)ШНУВ<l.ше

Иде-

тои сн ут'БШ<l.ВШllе,

уморенъ.

ко.1-

Обе:1сърчанието

му

iIIинувалъ

ли

краЙ

него

си онова дрепно

"Да, ВИЖДftЛЪ

всtющень.

здание,

Нlшакъ не прилича на съборнит'Б

струпа

си ПО:ШIСШЖ, че ще ме НЮltрbl1.ТЪ

Ibli.Te!,aTa,

<l.ЛlI."

тр'Ббва дft си

което

църкви?"

съмъ д'tцата да сп пграятъ

край него, "каза ПЖТНJша," Споынямъ си, даже,
че

l{orft

и азъ

него. Ахъ,
е минжло

Т<l.Я Гр<l.НИЩI.

б'tхъ

C<l.IIIO ,7.1,<1.

момченце

играяхъ

Оl{ОЛО

б'tхъ зная.1Ъ! Но, МИНЖ.l0ТО

вече."

Пжтнш\<l.

ся приготвяше

да си поотпочине

Нап послt пристпгнж Прll ХрalШl II издрънЮl звънеца. Бt.10IЮСЪ старецъ ОТfюри дверитt и
ЩШIЪ съзр't ПЖТНПIШ, той се :~<l.гршкено ус-

на н't!юи !ШlllЪНЪ, нъ стареца му забрани.
"Не ПОЧlIваи," l{<l.зt1 тоИ. "CalllO едпъжъ, af'o
ся спрешь, не ще станешь. Ако си ПОЧIIН!!ШЬ,

михнж.

ще

"Още еДIIНЪ,"
е значението

lI3~IЪРIlJOРII

на ВСИЧIЮ

Toil, "К:шво ли

това?"

узнаешь, КО.lIЮ сп УlllOренъ."

"Н't~ra:мъ же.1<1.ние да се върнж," отговорп,
Пжтнпка.

ПЖТНПIШ не дочу, пы{ъ п да бtш~ ЧУ)IЪ,
не би р<l.збр<l..ть, онов<I., [{оето СТ<l.рец<l. ИЗГовор!!.
" Старче, " каза той, "h<l.ЖlI МП, че сыllъ

"Не ся забавяй тука," го подканп етарец<l..
"Върни се, при все че си съ СЪj{рушено сърдце,
l\lOже да предпа:шшь другн отъ сжщftта сждба.

прпстпгн;у;.лъ

ТПЯ, IЮl!ТО срtщнешь

с.1'Бдъ

ТО.1l{ОЗП

ТРУДИБе

11

МЖЮI

при чудноватпп ХРЮIЪ н<I. 3ЩШIlето. Ахъ, 1Iак-

гп уб-Вдишь,

вп

ИСIШЧlmШlето

Ония, които Т<l.ыамъ тръгнуватъ къмъ тоя ХРЮIЪ,

piYi.KaTa си RЪрху раlllОТО

наст<l.ВИ да sастанiYi.ТЪ п по~шслhYtТъ. 1'0.11,0 е
глупаво да си uъобразявftТЪ, че Хрющ на 3н<I.-

IIIЖЧНОТШI

поср'Бщнжхъ

до Идеа.1ПТ't !((
СТ<l.реца СЛОjlШ

ЩШ

за да ся

по IIЖТЯ ПОСТ<l.раit ся да

върнжтъ

п6-0ТЪ

рано.

на Пжтшша.
нието е С'LI'l);tДенъ на тая ВIIСОК<I. и уединена
"С1ушай," Imза ~IY топ ТIIХО." Този храlll'Ь плаНИШ1. НаЖII ИlllЪ, че маЮlрЪ П д<l. се вижда
не е ХРЮ!а Н<I. 3нанпето. Идеа.lПТ'Б пе С?,- П,1а - . тъй ТОВ<I. не е ПСТllН<I. У Б'.Бри ги, че Иде
шшс!,а веlНIП1;

'1'1>

с;у;. ШЩ1ОКII ПО.1ННП И ХРЮla

на 3ПaIшето ~ съградеш, въ СjJ'ВД<l.та ШIЪ. ТИ СН
lIзгуби.тъ пжтя, 3ЛОIlЩСТIШЛ: Пжтниче!"
ИскраТft ШI IШД'l;jlща, IЮЯТО бл'БЩУНШIlС ВЪ
ОЧIIТ'Б IШ Пжтшша угаСIIiYi.; сега тоП. се lJ:3глеж-

даше YCTap'lJ.1CЬ

шшуреНlffl Ilжтнш .. ъ.
"Не е ПО:ШО.lеlIO."
"И~Ia .1\1 пжтена на другата

1\011'1'0

ПЛ<l.нинска

ги ПiКть съ радость.

"Ще IЦЖ,"

Toii

,.Ыогж .'Ш ;щ CII ОТП()ЧШЫi TYha?" поппта

пе сж

верига,

нъ

ДОЛlНН

гдъто жптат<I. растжтъ, lIIn\же'1''Б и жеНllТ't се
трудhYtТЪ неуморно, ПОН-Вl\ОГ<l. съ скърбь, а дру_

11 ~IЪJШIaUЪ, IШТО се оБЛ'БГillпе :

IШ тангата СП.

ТШI П.1aIШНИ,

а.1lП't

II ПО.'Iяни, гд'tто СЖ ИЗДИГНЖТН ГР<l.дове 11 се.1а,
((

каза ПЖТШIl\а и тръгнп\. НЪ

U'Бше устарt:п,

11

изнеЛlOщ'Б.1Ъ.

ПJУ.ТЯ, lюti-

то .:lеjIа~ше ЩЩJ,Ъ него БСБ Д.ты'ъ и, С:lазянието

116-УЫОРlIте.'lНО отъ RЪСf-iа 1 ШПНllето. На горt пжтя u'tше УТСl'Чllтеленъ, нъ паД'БfI\да и СИ.'Ja ~пастрана на: деж!,<I. го lIодбуждахж TOl'<l.Ba. C~гa ПЖТfl IЮД't-

ВОДИ до ПО.111Н1lТ'Б?'·

Ш~ надолу, нъ той б'Бше ()тч<l.fШЪ и истощенъ

»НЪ~ш."

II предпрпятието му сн IШД'lнпе неПОСТОil,ШIO.

"БеЗlшеНШI сж."
"А [{;ШЪ нщшчате ХрЮIa~"
"ХРЮlа е бе:Зlшенъ."
,,,Нато е тъП, <l.3Ъ го на:зоваI3ЮIЪ, ХРЮIa на

преСТlIгне въ I10~lЯНllТ'Б. Той се, обаче, ПОС'1'<l.ра.
ПОСТllгаНllето на :знание, добрОД'Бте:IЬ 11
ПСТllНско не,шчие, не ся състои въ отд'I,.1енпето

"hilfШО е плето нй тия П.l(lШIНИ ~"

СЪ L'I))"IllеIIllТ'Б сърдца, (( каза Пжтнпnа.
"

ТоП се ;щвърпiYi. Il уп;у;.ТIl ваДО.1У, по стареца 1'0

пос.тl;дв<I..
~ БР<l.те," l\аза ~IY тоН.
п;у\ ТIIIII,Ъ,

lюitто е ;'ОХОil,;lалъ
.,

» ТIl

Пn. TНlIl,a

щtше да

0'1'1, със'tДПТ'Б нп, за да ся ПОf'<l.ЧШIЪ Н<I. Ht-

"L'ОЯ

СТI)Ъ'IН
о. а

висота,

отъ

~.

ГД'ьТО

да

споnоilно страДftНllето п неВ'Бi:I,ССТI30ТО

глеДЮlе

ШlЪ; нъ

въ lIопдпганпе на по:юrкеН;Iето па тия 1'0не Сll ПЪрВlIЙ· ито сж 01\0,10 насъ. Още Ш:'НIалf'О ся C~CTOII

T\!I\a',

' J

Не б'Вl1Iе ;щ U'БlJIшние, че

ВО тп ыоже

ПСТIlНСf'ОТО веЛIlЧIlС въ потжП!шаНllето на другп,

д<l. б;fi.;J;ешь пос.тtдппii. 3авърнм се въ ДО.lIIШIТ't за да ПOlШ'I'елъ. IЮ,1!Ю сле по-добри, I1.Ш ш)И раСf'<l.jIШ на ОUlIтате.:штt, че ХРЮlа на 3наНIlе ДОСТОППIl отъ Т'Бхъ. ИСТIIНСIЮТО ве:IlIчпе, б.lа
е

ВСР'Бг: 1 Ъ

Т'l,хъ. Вс'l:шоii.. 1,01iTO ще.. ~lOже Д,"
,
«
В:lезс. ДпеРIIТ'Б сж пс'IНЮl'а отнореlПl. Хрюra
отъ I,paii пре~Iе е БН.1Ъ ТЮIЪ. ПЪ сърцето на

ЖIШОТ<I.. П .:щенното стпршше. Фв.'Iософа и орача

:lЮГЖТЪ ;щ l3.тБзн;у;.тъ :щедво. Тп непре~ltнпо

ГОРОДllе.

h<l.hTO 11 звание, пе се състOlЖТЪ 0'1'1,
~I'БСТОТО, [{оето :шншraванп нъ обществото) пъ
I'<I.]-;Ъ ИЗUЪрIllП;НШ Д.l1,ЖlIOСПIТ'Б сп въ ВС'БЮI

дневния сп Ж'IIIЮТЪ.

НО.1Цllна сж СТЩЩhYtт1, да ПОСТlIГНЖТЪ пс-

СЮIЕi"1но ОI'НI!ЩL.
тин сно знание~ f{олцина сн връщатъ да HP.'It""
~'

рПТь пжтн ~~на ИСТ1IШlта,

H01'<LTO
сл

разоержтъ, че

б

завърнж

H<LTO

БЛ<L1'ОРОДНИ ~I,У,ЖС,

сж ПО1'рtШПЛII~

езъ роптание,

не

раеl"у\сва:п,

ПЖТШI Lщ'
':>

ТОЛIЮЗII

за по-

правление на погрtшнатасп, НО.1КОТО З<L f\ТI<L ПI)еДr _
па:ш

други

отъ

HeЬh.

JII. Ашегiса.

(ЧСРJtСЗС1>О lIрсааlll(С)
оп

ЮРIIЯ Rа:ш·БеRа

Преве,1Ъ ОТЪ русеки: Т. ГАНЧЕВЪ

~:'.
. ,~r.
.::1,',~

r

въ

ЯХiУiра.

liY,

(~Ъ

СII.

:1;'f\UII'Г!;

С.Т!;Х1>

Но:шото

сн

11 IsY\

това

IIOBC'IC

сс

'.
СЦ'lшата.

то:шова 1I(I-ЩJllIlТВО

О щС

UII:Ю

11С

сс

С.'lу'ша:lО

еТ,'i,IIJШn:IЪ

В'ЫIl'i!,;Щ:1II

I,ОШ1

IIРlЦ'J.:li!,;ша:lа
ва

UII:IO
ЩОТО

~l()iI,С ;(;(

liIlJI:за.

1I011С

сс ('II;\('II отъ

че не ~lOiIiC да хванс 1I.тl;ПIIIЩН,

н:ца.ТЬ тaIiы3ъ

у""n: Ат с.тhJ\Ъ "а"ръщащюто ш оп поНва

J.

~':', . (<;;

IЮПllТата

II.Т!;НllIща ;щ

С~IЪР,[Ъ ЗАРАДЪ СЕС1'Р А.

~'

СЪ

t';tBa
\'iI\aCIIIIJI
Щ)iЫ·Ъ. I k С за '1Y;(CIIII(' ('.Т!;;('I. тона. l'xi;TO :ЗС:IО
;(а сс у е'!JIIЩ 1It';(ОСТШ'Ъ ОТ'1, 1,J11lil,CClill 1I.тl;IIIIIЩII.
Хората. C'I. I,ОПТО ВOlова:п, ТОН. 1Iрl',"ЩО'lllта:ш
да p'jI,nT'!> въ UOJI. IIСil,(\Ш ;(;( н;щнi),тъ въ II.Т!ilп,
, аащото :ШalПII liaJ,Ba Y'laC'I'!> 1'11 О'IаlilЩ \. il,l'CТОIШII I\IJЛ;IЬ. !{ПII:З1> EBUOIi'], НС ~l()il,a:l'!> ;ia преМШ1С, IШТО е;ЩIlЪ ;(СПЬ, бс:п. ;(а lJaCI,.)\('a I,OBbT'!>
~IY I,ОГО 11 ;щ с. IIaH-1JOС.Т!; JЦОС11.11'1. ОТЪ това.

Христо Недn.lI\Ово,

\YheatoJ1,

НОВСШЮ IЮПЬТ1, паС1,О!Ю :заСТl!га.п, i/'Сl'Тlшта СI/,

I1.Ш ГlюбеiКЪ

не доведе

п.тБНШIЦII.

ТО ВСII'вштi;

еть ю!Лометра на далечъ отъ устието на
Р'Бната Лl1ба е расположено ма,шото се.1це П шекупса. '1' о о'"'t ше Hace~1eHO исклюi
чително съ отчаяни НРЪВОПIIИЦИ. Русска1'11 ВОЙСIЩ н'БКО.1НО ПЖТlI разорявшш Пшенупса. Едно време тамъ Ж1lвtлп неустрашшштt п

му ПОДБ.1астrш ce.ll1 Cili Д.1ЫIiJШ BCtl\l1 ,1,eHb да
довеЖД<LТЪ въ нржга ПО СДIШ ~ЮЖ\. Своето се.1О
З<l.1IlЧН.1Ъ отъ СПJIСЪ1iа. с.тБдъ 1ЩJ,аван!!ето на
ТОЗII УI><lЗЪ, ДIШIlТ'Б ~'Y IIО;Ц<lНШЩII СС 06ЪРНik
.111 БУКВ<l.lНО на :зв1:ровс. 1\огй ОТlша.lII ШI воП
на 11.111 l'ра6СjJiЪ, ТБ. ее стара:ш l,Ю,ТО 11 ,'~a С,

СIШI)'!ШИ джигити,

дй доставатъ на I,Шlза С" I1СliaJЮТО I'О.lII'1естгю

~

вожаДlIОСТЬ -

1\0111'0 -- З<lради TtxHaTa НрЪpYCCJJTt наричал!! 1'орСКII ВЪ,1ЦII. И

наистина били такива. Ако проститt планинци на-

РИЧ11ЛИ вълци, то можете сн предстаВII като наI{ЪВЪ 3I3'Бръ е бнлъ тtхнпя Нl1ча.1НJ!НЪ, ннязь Евбонъ Пшенупски. РаеI\аз!!тt за неГоВТ'Б диви,
звtрсни забавлеНIIЯ премишшатъ отъ JJОIЮ.Т!iIII!С

на поколtние. Ни сЪЛ311'Г'Б, ШI молБИТ'Б, нито I!JЮнлятилта могли да СlllУТы\ТЪ норавото му cъp:~це. АIЮ падн1:ли

тр1:бвало

на р,у\ц'l3'ГБ му ПЛ'GПШЩП, '1"1:;
)(<1 се СЧИТ<1ТЪ за ПОГ1I11"".ll1,
пънъ жеНIIтt. Мжже'Г'Б (пл1:НШIl1И)

отдавна

а особенно

НЮШ3В<1ЛЪ Т11на: вързвали пгно П,ltнення за IГБной

стълбъ, а построенит't въ редъ воiiНIIЦII
СТ))'БЛЛЛII върху нсго, но тъп ЩОТО)(l1 1'0 не
убны,тъ отведнъжъ. I-\уршршт'Б ПlIЩ'Б:Ш по
нрап ушигt му. Нещастникътъ ц'Б.ть тре.пер'Б.1Ъ
отъ страхъ, а Ю1Яза гледа.ТЪ п.1Шiува:IЪ. Нazt-пос.тl,

жертви.

Обаче ;н,о НС СПО:lУ'lsY\ТЪ да ХН<Шi,\ТЪ
СС !IOliорнва:ш на учаСТЫ1l сн 11
i хвър.1Л:Ш iщ)с(jис, ;щ iЩ ВIЩliУ.тъ на 1,01'0 ЩI! сс
: паДllе да Ill:IlIЩТ!! 1\1, eTjlall!IIIIH liP,)',I·'!. (,11:10 ;(ъ
I щерн (~II, e(~(',Tpa (~II, 11.'111 lI'J,1i'), ~lаЛliа l'11.
I
;\1110)'0 1II)I~liР;ШIII )1O)Ш'I(~та (T:lII,)',.11I ili!'PTB1I
на (,'/;l'!If!1I JiOIlI., <I.m '\IIII:!<I ('(' Oll(~ II(~ ОТ.\I'!;шr
, ва:l'I. Ilplllia:la СII. II(~ (:(' II.Ш/;РIl.lО 1111 {',I,HO ~IO
'~tll'l!'. liol~TO ;(:1 1I:\I)'la'l!l' ('IHHIТ<I Y'I:lCTI.: ЩО)I'I,
I ;mO(,lIIiO,111 (':(11111, -~ P'I;;(liO ,ща 11.",1'11 Olio.10
11i\1.Y,I'a. (,11,10 ра(·I,.",(·Щ1l0 OT'I, pa;\(~Bllp'I;II!·.llIjJ li01ll•.
I

ТШiIIuа.

1"1;

I
11.
I

IIСТllаД~('еlЪ IШ.-IO~II!Т[);l ;Щ:IС%

01"1, 1\1111i1,еСliШI ;(ворсцъ. lIа една СТРЫllIа 1J:lаШIIНl 611.10
PilClJo.lOil)eIJO P,~HO ГO.T!;~IO сс.lО. I\OCTO с,ыдо
ca~IOЬ той грабвалъ ОРiу.Жllето и съ собствеПII<L- ПРIШ;Ц:lел,а.lО l1а !Iшеl,УПСliШ1 I,;Ш:И,. CYIICll та сп РЖfiа ДОВЪРШВllЛЪ убпПството. 1I0гу613а- i т:ша ее ВlIliа:ю се.ЮТО - UII.lO боl'aТО CI!.l().
нието на п,еНlIт1: било още п6-УЖ<lСНО. 3<LДЪ, ре;(ОНI10 П.1аща:ю даны\a па liНII:за L:H 11 съв'!;ст
селото, въ I3идъ на нржгъ, било З<l1'радено СЪ по IIСП1.:lшша:1O I\СII'lI\II1'!; ('11 IJОIШIJlIIJСТlI. На
стоборъ едно ~гБсто. ВЪ ТОЗII нрiу.гъ ПУСI\<l.Ш това Ш[(~IIIЮ С(':Ю с(' 1/;ЦIIN,:Ю ilipCUlle ;~a ,ta.l,e
ДIIВЪ lЮНЬ. ПрП1'отвепъ по-рано; ТУI,Ъ Вliapna.lll ,l,'1;вшщ. СУl!са се <:.IaHH:1O 110 х\,().шнтl; СН Ж)~III.
11 плtшпщата. ЩФIЪ ln;' ВПДП.'1Ъ 6'БСJПШ 1\0111•. l3ед- IЦmlЪ 11'/j1iOii ~1O~!ъ!,'J, сторн ·ШШ/;РРIIII(' ;~a се
нага се ВПУСI\<L.1Ъ J\Ъ~IЪ жертвата си. Ссга 11- jl,СIШ. Toii. (jе:зъ ;~PYIL). \' OTIII:a.l'!> т. C\'IJL:a. :~;!
lI1енно се З11хвюца.10 I\ШliКеС1,ОТО l3есе.1I1е: 11('-, ;(а СН H;~GI~P(, ;I,\'l1a. По та:ш I!JJI!'lIIl!а. :;а ~IO)IIJ
щаСТНIIц<tТа, СЪ ыъртво-б.rгtдно ОТ'Ь страхъ .1ПЦС, 'ICTl1Ta OТ'l, Супса 1I<:lia.111 1'0.'1'1;)1'1. ЩJlI1"J, (въ:з

глеД11.11t дюю съ 61:1'Ъ да се IIзбш3l! отъ 1iOНЬТЪ. награiI,;~СIII[С на бащата). :За таliы\ъ С;(1I1I1,
Само таЗII, КОЯТО успtс трll пn;.ТII да ;шобш(О- : Пр!IТЪ ВЪ ,~py[() сс.ю, ~1O;l\e (,11. ЩС сс :3C)laT'!>
.111 НРЖ1'а. ДОUlIва:ш праI30 на по~Ш.1ваш!С. НО Трll :>10)111. НО ;(iIilIПIТllгl; ПРС,(IIО'fIIТ<I.lII е;(I[;I,
,
? О' . '
l'
ноя дtВIlца е ШШ.111 СII.1а да сторн това i

0111<-

1

СТllга ;(а (' отъ ..... упса.

СЮIЕИНОО ГНИЩЕ'
ВСИЧЮIТ'Б се:ш бшш опеча:н~ни отъ страшШlТci

вЪсть. ПРШ\<13ЪТЪ на КШ1за би.lЪ

ударъ за аште.1ИТ'В на Супсn.
))Нол дъвпца да му дадемъ

сп тъ, п

1\<11'0 на нп
eJ(Ha П.l'БННlЩ<l.

поне

едно

I

падне жребието на

cecTprt

Юl'tсто

Ю1зваЛI

ято еднакво Сf{ърби.lа и за двюшта, НlIТO ~1О.l

HehY\.

Ни рпдаНПfIта

1" -

~ш, сrt\l'Ь ще ОТПДiYi.

тежъкъ

З.1О, ннгдt

н'Б\Ш.l0

па

бптt на съсипаната
не

ПО~1ОГНЖ.l0.

безутtшната

~шt\I\а,

отъ жа.lбп сестра

И6раХIIllIЪ

f{0-

ЮIЩО

-

бп.lЪ неПОf{0.lе6ШIЪ.

Наи-послt с.тБдъ дълги препирни Il разговори, жите.1IlТ'В Р'ВШIlЛИ да хвърлы\тъ жребие.
Жребието паднжло на нраСИВ<lТn седемнадесет-

СЪГ.laСИ.l1l се да повш;атъ стар'вt\шпната
за да му съ06щжтъ. р'ВшеНllето на И6рахшш.
Старъишината - човtкъ съ поб'Б.тkш нече

годишна КБшща Хмпза. Тя шшла еДllНЪ 6ратъ,

кос~ш, lЮЙТО много е впдt:!ъ въ своп п'lшъ

I'ОДlша по-\ш.1ыъъ отъ пеliYi. и една стара майка.

нато е изс.lушалъ IУБшението, съ

Х\шза отдавна бплn згодена, но годенпкътъ й

ность погледнжлъ на сърдцатин юноша

н'В~шлъ

се

за.1Ъ:

униние обзе.l0 се\lеиството,
че жребието се пада т1шъ.

6есно

притъ.

наДВ'ВСlI.lЪ;

Нато че

ПЪ.1НО

когато му обади.111,

ЛII черенъ

об.1анъ

Н'Б\Ш

--

печа.l

Il 1\:1-

"Аллахъ да ти дnде, сипе мой, царСТlJО не
Il б.lаженство 131, он;ш JI,IШОТЪ. A:~ъ СЪ\IЪ

Бtдното МО\lIlче потжнжло въ сълзи, f{aTO знit- CЪГ~laceHЪ да заведа те6е Юltсто ссстра ТИ.
Я.l0 1\afШn участь го чаl,а. Ногато годеНllI,ЪТЪ ~ А.l.ШХЪ ;щ \!е прости за та:ш l!З\IЮIa. - Прп
се наУЧП.lЪ за ТОВn, той пrtДН,f"lЪ ВЪ отчаяние.

Брnтътъ

на

х\шза,

готвп се, сипе моН, днесъ ЧУЫJва да те :mJН~JЩ

петнадесеТГОДПШНПfI

прп наШШl КШJ:3Ь.

ИбраХШIЪ, ПОf\ъртенъ отъ T,nfIlTi> на маПl:\а
сп II СЪ.13ПТ'Б на сестра сп, эаfIВП.т:IЪ, че, ЮГБСто сестра си,
при

С.1\IЪ

TOll

ще

отиде

дn

запше

\Ш въ "кеНСЫl дрехп.
1\ОНТО

П.l'БСНiYi..lа рiYi.ц'Б отъ ужасъ.

\1)'

Тll? Il:ЗПlIl\а.Ы тя. А111l :шаешъ

пе ОСТ,Ш,f,.:Ю

blnill:\a

"у, нъ

ни СЪ.lза,

c'tXt.1<l

очит'I,

па

пеIlО;(ВIIА,-

но и Г:lеда.'Ш на Т'БЗН ПРllготоюенин.

БеЗРlецъ, l;ttl:\BO lIснашъ дn Н<шраВIlШЪ

-

AI:laX'I.

просвtтн УШI ~IY," СI3ършп:п, TOII Il иа.Т!':\'klЪ.
Съ П.'Шчъ захваНtУ,.lП ;(а 06.шчатъ I[{"iрахп

f{ня:за.

ЫаП!-;n

Дано BCC\IIl:IOCТIIВllJl

ВП.lа

ХЫШШ пре:'liШИ.;ш братn сп 11 го U.li1fOC:IO-

Hn страШНШI пжть. ~I:rnJJ.ежътъ. съ п"шrн,а
:за се наУЧJI че ГО .ты!;ешъ. ще УUПС 11 тебе и ' на уста, утtшава.1Ъ сестра си. Но, ето ч~ предъ
Х\Ш:3Н? НЪ.:IПtУ, се ВЪ ПОl,оtiшlП тп баща _ А.17 !,жщата ШIЪ се сщУБ.1<l f{арУЦit, впр'БГН;f.та съ
.ШХЪ да УСПОI\QП душнтn \IY jKeCTOI\IJH f\НП:3Ь' СII.'ШП Еонье.
ИGраХШlЪ се l:\аЧИ.1Ъ.
II~'e \'~II'
. () <~ 11 ;,13,1\1<1 в 11.
- НIIЩО, \!Ю1О, небоii се, ОТГОflОРII.1Ъ юноCecTpaTn 11 :I!<lU!,aTa испраща.ll1 Ибрахшrа,
:l

.1П, че ;Н\О ннн-

'

шътъ; ДOl';('Б'ro а:п ОТlIДж ЩШ ЮIllза, Х\IШН ще'

i

УСIг!;е ;~a сс О:Ч'У'JIШ п TOl'aBa 13ече НИКОli IН~\юjJ,e

да lп\ :зеж'.

'

ЫнiiЮ1Та II дъщерлта се СПОГ.lедн,f,.'Ш.
- Не, ИБРnХlше, !,а:за.ln ХШl:Ш, <lЗЪ
те

пус!;ю!ъ;

ешь,

-

ТII,

сп :ll.1НДЪ,

ти тръбва

;(n

ЖИВ'Б-

ус\шхнжто

npe:lleTO

да Рlрtшь?

отговорIl.lЪ

ИБРnХШIЪ.

Х\шза се llПУСНЖ.ln дn пригърне 6pQTn сп.
'fl! 11\1о, nшъ право, И~ораХШlе, кйзала тя;
-

Уншше

обае.l0

:1IЪ[,ЪТЪ, коНто така рано ще эагш!е.'!')
Ш.

не

не ПС!\ЮIЪ да ОТllдешь ти!
А, НШШ Тll сп престарлла, НШШ тебъ

е дош.'1О 13ече

IШТО че пспрnщатъ ,чъртвецъ.

цt,10ТО село. ВСИЧЮl отъ душn СЪjl;а.lfIШ1.11I :.ю-

I{ня:зътъ, 1:\01iTO оGпюiопешю UJI.IlJ i!,CCTOI,'!>
и свирtпъ, ТО:З1l день 6,tше още по :п:/Ъ. Toil
чакаше С1:

неТЪРП'ВШlе

lIaСЛniКДRва

отъ ЛlO6ш1ОТО

n,epTBaTa CII,

:т

J(a

сс

сп :забаВ.lеш!е.

Ннязътъ 6'Бше пора:зенъ отъ БIfДЪТЪ на

ИGраХШln, };оЙто, 06.тВченъ

нъ женски

:теХll,

1-'1'

nзъ сжщо тръбва да Жlш'tlJn, но :щщо да за-

. се предстnви предъ него. По ИбрахшlOВОТО .ш
гинешъ ти. неВIfННIfП! Сърдцето ~ш се f{жса,' це нt:lIaше още ни HOCblIb, <1 f{РОТЮlТt ыу и
жа.1Ъ :lШ с да се ОТДЪ:IlК, отъ тебе!

ЯСНП очи гледахiV..

Пр<1ВО

и безъ С\lущеНllе

въ

Тя ааП.'ШIШ.
ЮJНза. Б'tлото му II ма.:пш зачервен~ .1lще ди- Не П~lаЧIf, сестро, ниu 11 ':(ВЮЩ c:lle не- . шаше зд~авпе и неустрашшlOСТЬ. ТО!l б'Бше
виюш. А.ШХЪ се е отр'В};ъ.1Ъ отъ насъ. та за \!ного хуоnвецъ. Н'БЩО 1(111'0 искра отъ СЪj!,а,
<
,
ление се ы'Вnн ГYi. въ f{OnnBOTO СЪnДJ1
' I
това ни е ПСПрnТII.1Ъ ТОЗII жестOf,Ъ князь. Утъ[' ,
[,(
1"
,е на пове.ll ши се, сестро, ЖПБ'ВП спо};()пно, Аллnхъ да. ~е.~я, . но слtдъ \~l~ГЪ ОЧlIтt му на . .нОВО заСВ'БТ
б.ШГОС.1ОВИ TBOII ДШIЪ; не забравнfi lIщfiка ни : f{йХЖ, дивnта свир Iшостъ отъ ново OUXBaIl,f, сърд
а азъ ОТlIваlllЪ заради тебе. II НIlfюfi не може ы~ цето му при вижданието на хубаВПЦ<1та \пада
СПР'k Азъ рtШIlХЪ това още lЦШIЪ ПЗ.1tзе при-

l,а:зn;

;ЩДОХЪ

об'вщаНllе

~\..lolQx\.r,

че

ЩО:lIЪ

---*-j,-Както е пзв1;стно, у По1<lНПНЦlIтt )!жжътъ сс ц1т!! по

вече отъ жената. Така напр.,

тр!!

неВО,lН!!ЦИ

жени.

за е;щнъ заробенъ )[Жi!(I" "aBa.l!!

СЮIЕИНО ОГНИЩЕ.

25G

ни

)'ЧII.1Ilщата 11 )'ЧIIте.ШlIтt

~{

~'~ ~:, :i~~ш.

~

e;J,Ha

~,{f}f часове
i'

НII.

състои отъ четири цt:ш дни и двt

сравнява часоветt
цt.'ш

освtнъ

HtMa.

е шивачка

дни

когато

въ

се

тя дохожда до заlшючение,

наЙ-.lесната. А за да
посочва

на

или

се очаква

сутрини. и

плетачна,

съ нейнитt,

сеД)IИцата,

СЛУЧИ

да

а и

работата,

HtMa

които

година

BctI>a

при

Te.'IeTO

вреые,

си,

а

да

Ю!аТЪ

и

много

една

майки.

Tt

че шивачката,

плетачката

че нtлали вре)!е.

е,ъ

да напраВЮIЪ

бжд,ъщето

Пове

вре)[с да си ааК:lратъ

плъть

отъ

вре)!е,

добрувание

плътьта

та отъ родителитt въ

преС)Itтатъ часоветt, презъ I;ОИТО дtцата ш!ъ бнватъ
на учи.1ище съ тtзи, когато сж У дшщ си и l'азватъ:
"Лесна работа, Ахъ, ПО.lОжението на учителката
днесъ е И;J,еално, но не МИС.1I&, че тя Yblte да го цtнн."
)ншаръ,

отъ страна

а не праВИ.10.

нампратъ

ако

въ

това

на дtU:1та НИ,

се

1\011-

НИ.

ДРУГО, че учителката
праВI&ТЪ и

на

често

те.lчеря и да )IУ ГО преда дж тъ съ ЫО.1ба

трtбвп

то

НО ШIl'Ъ,

ыного

да го наl'леЖД:1, но като ДОllде реда З:1 д'пцата, 1'1>
нt)щтъ у,ре11е. Напротивъ, ний трtбва да ню[tримъ

да

доста добра плата.
С,ъщата с)!1>тка

възлага на

настоятелствата

е ИСlшючение,

чето отъ родителитt

за1\лючава

вре)!ето

въ

}Jнозина се извинявптъ,

и че тя
распусъ

свършватъ ГШlНазиитt и се зачисляватъ учите.1I>И, за
прекарватъ .1есно

а

тtзи настоятелства И още по-вече, пъкь.

01''1.

на родите,lитt

като

че учите.lсната работа е

учеННЧI>И,

пре

пжти влазятъ хора, съ l'оито бащнтt на дtцата не
искатъ да иматъ никакво зеl1анИе п давание. Всичко

докаже потвърждението си, тя

многото

-

отъ учителката и учителя. СНllсхожденпе

на учите,шата

шесть

ШIС.1И да

родителитt юшога не се запознаватъ

стоятелството

ш!а два ц'Б.1И мtсеца распусъ.

работи

1\ОГОТО

съ учите.1ката па дtтето. Всичко се

е много десно. До това за-

на день, и че УЧП.'Iищната седмица се
което

адвокатина, на

за добро, или за зло? ('ъвсt~IЪ нищо, тъй като ЫНО

зинството отъ

(' ключенпе обикновенно дохождатъ 1([(1'0 преС)It
tf1 татъ, че учитеЛI>ата работи по петь, или шесть

Ышшчето,

sa

него

н и~raт'1. таквози голt~ю В.lIIЯНllе ВЪРХУ характерп ш[ъ

общораспространена идея, Ч~ работа

та на учите.1I<ата

отъ

даде д1;.10ТО си. Но изобщо родител!Тt кпкво знаI&ТЪ
за учите;шата, И.1l1 учите.1Я, l'оито уч,ътъ дtцатп ШIЪ

Tpt6Ba

да бжде СПШЮПIЖ

работата си.

Тя

трtбва пб

добрt да се познава и положението й по разулно да

се оцtнява. Безъ пшющьта на родителитt, учите.1ката

е като съ една ржка въ таЗII неравна борба. Пе
само, че родителитt трtбва да познаватъ .1ИЧНО учи
телката на чедото си, но и учителката трtбва да има

и

С:Iучая да се заlIознае съ роДителитt

11

и l'аж,ъ, че не могж да СИ въобразя ПО.l0жение по
рюрите.1НО за нервитt на жената, по-вече взискате.1

дtцата. Да й сж извtснти ДШlашнит'В

В.1ИЯНИЯ, hОИТО

но, ИЛl пО-и:шурите.1НО

да знае, 1\акъ да гп ржководи въ училището. Тя рабо

1шйката

тъй 1!ИСЛI&ТЪ,

азъ

съыъ принудена да 1ШСЛI&

за У1Ш, отъ колкото

това

'йобикалятъ

на

обшшовенната учите.1ка. А, ако шщ IIО.10жеНllе пб не
б.1flГОДНРПО отъ това въ сферата на жената, то а;1Ъ го
не 3ШlIif,. Ако учителката работи сюю, петь И.1!! шесть
часовс

И

СЮIO

то IIIН\ОП

день,

петь

ДНИ

жена не би

шесть

въ седшнщта,

е

)IOГ.1а да УЧИ

дНИ JJЪ седщщпта.

i[

СС

ва.lЪ щroго.

Това

lШТО

каЗIJЮIЪ

УЧ!!ТС.1катп, но за уч!!те.11\ата
.11IЩП трtбвп ;:1;а

Ш!аТЪ

;<аже

СептеJ!ВрИЙ.

нс

ЩIС.1bl',

за

сюю за

п6-дълъгъ

.1tTCHD

гор'1;щ[шата

рас

У'ш.111Щlштt по

)ltщсния, И.1!! си

11.111

i(

фЮШ.1IШ.

оставатъ с,"Кщитt,

свободно,

;J,pyro,

дtцатп с,у, на!',У,41,ШШ
р,у,ц'в, а l,а:lЮ

п ппш,у,тъ. Въ е;Э;Шl стап,
шжтъ

еюю

псть,

дсееп.

AtuaTa,

ще б,ъде по

хора,

С;J,ИНЪ

CiI. 3а обш,новенната учи,Jmla сп 11 живtе пtКihдt
ПОГ.1едъ
01'1, ;J,ОЩIШНО щастие,
отъ

1',],'1;1'0

душ!! с,у,

Шlа въз;J,УХЪ
ШlГ;I;.ЧЮШII

нсбрi;ЖIШ.

;10

11

не

е

:юша

инте.1сгент1'ш

да

видишь

ти, презъ

лицето

едно дО

ГОСТШIl\:l,

а

аванпето

жеиа.

съ О'lИт1; си обстаНОВ1\нта на

учи.lищнитt

щето

,;ъ)\ъ,

си

шra

ыу

нп личность;

което тр1>бва
главенъ

тя

;J,a
и

чеТИРII

съ неы;. и труди

;щ

се

,],1>-

Наблюдпвай

заб'kт1;жкит't,

учите.1Ь

се труди

обстопте.1ствата, ВЪ
rmБОТНПU:l наета за

часове.

учптеЛ1\ПТП

ность сс ШlД3.тъ забt.ltжюпt.

да д!!

които же

на д1>тето

тп не е

отпраВIIШЬ. УЧИ.lII

неыу

по

ПрИН<lД.1еж

УЧIlтеЛl\ата
сп ВЪрШИ

с

безеИ.1

работата

въ

КОИТО С ПО.10жена. ТЯ е проста
работатп. Но пакъ. запознай се

се да lif, ПРШ3.1ечешь. ПОl'пжп

i[,

че

ШJaШЬ пю[tрение да il СПОЩIГ:J.IlП,. Тя юше, че само
тогпва )I0же да fiжде СПО.1УЧ.11IВil въ работата си, 1\0rilTO il съдtЙствувашь. ПOlшни ь"к въ дшш сп - нс
тъlr 110 ОUЩЪ ПёlЧ[!НЪ, l'aI,TO юшишь ВС!lЧlштt си П(J

отношснис

за нев'tрвание.

II'tща въ У Т Ш.1ищата.

AI\O ШIЙ1\аТ:l ПО~IIЮl .-[1;1,:1 (11. [П. 1\,"Кщата СII, тя
вншraва на харю;тера )IY, Н;l с!mсоиностьта ЫУ. като
lJРПl,пшаIlЪ, 1I.1П ll:IK'j, uащата се ,J,ОШlТва 01''1. ПО-ОПIIТ-

и"К прави

добрt всичко, но помни, че

.1И да ЧСТIffiТЪ

НС:lШРСН!!СТО на ро;:щте.1птt въ това
;:1;шюветt сп, а с,у,

е ;J,а.1ечь

.1аеШI, да l1аправпшь,

е за ОЧУ;J,ваIlIlС. Т'Б оUръщаи. ВНШIПlше за ыного Н'Бща
за с,ъЩПТ'Б

чуж;щ

тето

;J,CCCТL., петдсссть д'lща 11 ТО въ стан. гхЬто прозор
ДIIТ'Б p1;;(l'o сс отварятъ, за да сс пров1;три В'1.З;J,уха.

въ

която

IЮЛI\ОТО

па къ се на

щото едваJ!Ъ ж)!'жтъ да с '1;д ,"К тъ

съ сгърн,ъТИ

защото

нtщо, 1\оето ыоже Дil се направи (' да
Сторн 1'0
MaI,apb, че трtбва да жертвувашь 01'1, врелсто си,
1[а.lКО е,ъ нtщата, които е,ъ отъ такваЗll Rаяшость,

)Ш.1IШ

За товп

родите.1итt, и

01'1,

ca~laTa утште.1Ка,

Il 01'1,

Първото

l;ffiЩИ,

едно до

се чувствува, не сюю

;J,a

СС пос1>ти УЧII.1IIщето, Г,'1,tто отпват'Ь дtuата.

hOIlTO по П.1аllЪТЪ си едва)!'1. .1И
ceJ[ef!cTn[l. стаиТ'!; Ст съ НИСIШ
тава'iш, съ редове ДО.1апи, )!lIндерн и пр. lIотрt6п само

ДРУГО.

но ОЩС

новешшта УЧllте.1ка

презъ

ГО;:1;пна ЧНС.10ТО на ;:1;tпата рпсте, но

за

I

у

ПО.10ЖСlшето
на УЧ!!.1I[щаТ:1
Ш[ ПО.10ЖС
ние, което трtuвп )!ного д~ НИ срюш. Отъ ГОДИна на

частни

родпте

учителката и ро

то добрит'Б с.1tдовия ще се неизброюlИ. И ПО.1зата щ1>

те.1I\а,

ВНИЩlНие

С)!аТЪ

же.1аниетона

11<1 AtuaTa. Al'O

добр1> приготвена за работатп

hOHTO н1шога ПРО;:1;Ъ.1Ж:1ва до СР'Б,щта на
Особно е нужно това, като се ВЗС"Ic подъ

с,ъ удобн!! за

спо)!Огн,ъло

и дtцата. Нашитt У'ш ! би ЬУ, много насърдчило въ УСЮlOтенпя iI п,ъть. Обш;

пусъ, ПI;О се взе:lIе ПО;:1;Ъ ВНЮl::llше

юнпi1 Jl'БССЦЪ,

Il

знае

й

I

ше

д:шатъ

ЮШ. l1iн;ъсъ распусъ не би ЬУ. по.1Зу

1'0

като

това би

на

дите.1игБ се посближахж по-веЧ1\О отъ КО.11\ОТО с,ъ сега,

просто защо

;~Ba )гЬссца распусъ това с, защото Шlа НУЖ;:1;а

С.1рlша ;щ

ти много пб-добр1>,

защото

литt и особенноститt

оссмь чпсове нп

И ако

дtцата,

домовеГБ

ВЪНШНИ ПРllяте.1И.

I

но онредt.1Il

ТРУ;J,и се ;J,a 11 ПОlшжешь,

че

еДШIЪ

же.1аеш\.

II'БЩО по-вече отъ учите'lка на дtцат3.
.:щ се СПРIlяте.1ИШЬ

съ

lIebl';

особенъ

тя

день.

да (iiliAc

ти. Труди

се

И,llI, понс, дай й с.1УЧЙf!'

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
да ти покаже и друга страна на естеството си, че тя
не е само такава каквато е въ УЧИ.1Ищната стая. То
вара на

учителката е т'tжъкъ, а

не

легкъ,

ния п се~lеЙIШЯ

ЖIIВОТЪ не еж IJIIНOBnTH

сюlO

рОДll

те.l!П1.; съ бързанието сн, Д'!шоiiЬ:I!Т'В съ своята !It\lЮ()О

а да ir

знате.1НОСТЬ,

спmюгнешь, :значи ти да се ВЪ:ЗlIOлзувашь.

витие

но п ыжжа.

HieHaTa

OI'.1eAn.1o

е просто

съ сегашното

lIа llOтр'];БIlОСТИ"Г'/;

pa:J-

на ~!,у,жа.

Ако мжжn търсеше въ жената ДРУГЩЩ[l, съ I;QJIТO ;щ
СПОД'ЬЛIl МIIС:ШГБ СII, а не само жева, то той са~п) щ'!;_
ше да lIсна

ЗА ~IЛАДl[ Д'DНОЙRИ
Бесt,],II :щ

здраппето па

да шш
на та

на женския

жепата.
11-

ОРШНIIЗ.щ,).

имъ

достави

сющ

нужнит1.;

ства и IЮЛКО е Щастлива тая майка,

ния животъ,

нужда! Тя

cp1.;д~

когато при ней~

д'tцата ir не сж сирачета, пзложени Шl

чувствува, че е подготвена да се бори съ

ЖllтеЙскит1.; незгоди и

да запази

челов1.;ческото си

достоинство.

Ний, женит1.; тр1.;бва да се СТР'Ь~IЮIЪ най~напредъ
КЪмъ всестранното обраЗ1'ванпе и положителнит1; 3Ha~
ния и тогава нашия уыъ ще има храна и умственната

ни енергия не ще да се прахосва по

сега,

Kal>:TO

вtтъра,

въ одумвание една друга. Ний сами ще покажемъ,

че можемъ да мислимъ

т1.;.

Въ

много

и работимъ сжщо както и мжже~

похвално

направление

младата рускиня въ своето

въспитание.

се

приготви

за

наЙ-добрt.

зn

TOBn

се

развива

висше учебно

всестранно,

образование,

зnведение,

е

тръгнжла

Тл не

гдеда,

не се огранича

а свършва

готви се да б;кде

п

пtuое

добросъ~

в1.;стна, общественна работница, като разбира, че зна~
нието не ще ir бжде безполезно,
въспитателка,

но че

nKO

бжде само МnЙIШ,

тука положптеЛНlJт1J

знnнип сж

още по-необходими. На омжжванието тя не гледа, IЩТО
на

единственъ

исходъ

за

жената,

iLn

ОТl,nже,

първъ

а знае, че

тъй,

с;n

спорсдъ

само

ЩIС.ll!

1\:11,1'0

фраЗIJ,

IЮIJТО

lJе

т:ша 11 у iЮ!

върху

други

и сж съд·J;Йствувn.111

В.1ИJlIIIIС t';щнъ

да се ра:ШllhУ, тъ из

способности и 1IЗВ'БСТIIII т'Б.1еснп фор~ш, I,ога
то други сж съвършенно IJзчезва.1/1. Тъй, Н<lПрШI'!;рЪ,

BtCTHII
въ

по-старо

зичеСIшта

вреие

се е обръщало

вшшаII1Iе

на

фи

сила и на вънкnшностъта п, разбllра се, това

е

СЛУЖIl:IО, като поощреНllе.
Сжщо така ~lOже ;щ
подобрtlше въ УJ.ICтвеIllЮТО рnЗВIIТllе,
когато
мжжа 11
жената
еднакво
търсъ"Ктъ
еДIШЪ въ
други

CTnHe

другарь,

въ

пълната

ыо сгрупявnнне,

СМIIСЪЛЪ

както е

па

n

дрштn,

у животнитiJ.

не

Ногата

са

же

ната започне да се развива, IШКТО и ыжжа, и ОТИ1lра
отъ Д.1ъжностит't 11 праватn

сп, СЮIO

TOI':113a

~lOже

да

се нви напъc1l1O нравственъ ce~!eeHЪ еъюзъ. CeГ:l Г.1е;щж~,
пп

сжщото

все по-вече и П(J-вече,

СТ,"КlIfI.10

пъ

plCTBellllOTO

н въ СЖЩllOС1Ъ lI'fша I11IЩО о()що П())IеЖ;rУ

а жената

си

ра:шит!!с

ШП .. .:\I,у,жа

pa:JI'OBapH COI, ('[ЮН ;\pyr·apl., а '1'/1 "]/ Э'f;на, ()(·:n. ,1,а
'1'1'1,'1. TaM'I; H()-С'I.(jУ)\(·III1Т'!; чувr:твуваТ'I.
пев'!,жесТlЮТО СИ, pa:J()lIpa1"I., 'IC НрП'llшата, :\:lЩО ([(: ~!O
Г,У,Тl. да взе~!nтъ y'lacTlle B'I. pa:mJВopa (', 'H~ lI'I;~!a'I"I.
НШШIШО
ПfJIlJIТНС:Щ Iln!i-нр()(:ТlIтl; 11'1;11\:1, :\:1 J;OIITO ('('
се

ШII, ра:J(jПРi1.

ГOIЮРIl. На други пы;ъ паi'J~JJШО шп. (;(~ JJ()J\:l:ИЩ т:');I\11

деп!',

'Ю

1"1;

се

(iPObl\T1. с;шо

эа

l',1,II!I'!>

JJiJ~Г(JI)('Н'I.

lIOДЪ iЮII30ТIIII. :\f:шаР·I. 1I0;J.O(j11ll о()ръщеШIII ;щ не (~,y.
спойствеНШI на Оllра:ЮВnIllIШI ~Ы,iI(Ъ, o()a'Ie нер'!;;ll,(} ("е
ср1.;щатъ.

Глава

11[.

ШНlНъ.

ИЗВ'нстно е, че въ възрастьта о1'ъ

13-18

год. се

разни

болtсти.

См'tло може да се

каже,

че ни една :жена въ стот'tхъ Ht~ra това здравие, което

е имала до

десетата си година. На казаната възрасть

тр1.;бва да се обърне

haI1-голt)1O внимание, за да се

положи твърдо основание за физическото здравие, на
което ще се строи

здрава

душевна

сила, умственна

красота, щастие н полезна общественна д1.;ятелностъ.

Има още

щш

то не ще

развива женския оргаНИЗМЪj въ този периодъ се при

добиватъ

са~ю да не

че IШI;ТО у че.'lOв'!;на,

да изб'Ьгне отъ неи., та за това не бърза, не го поставн
на

уж:твr~1I!1II спо

вотнит1.;, двата ПО.lа сж ШШ.1П ГО.1iшо

стои

рускиня

други по-ваЖIlП причини защо трtбва да

се стр1.;мимъ да бждемъ здрави. Приведенитt до сега
прпчини могжтъ да се нареRЖТЪ егоистичеСЮf, тъй

като се оказва, че е нужно да сме здрnвп за да бж
деllfЬ щаСТЛПВIJ. Н(' тр'tбва да забравю!е, че сме Д.1Ъ

жни да ВЛIшемъ и

на

челов'tчеСКИR родъ отъ

другитt

-

I1збавянието

на

злото, невtжеството и лъжа

та зависи най много отъ насъ
Мислимъ, че не бп бшю

в

JIie-

!(РIIТlШn. Който е челъ н1.;ЩО по ССIIIСС1II6СНlЩlllГl lIсmОJlIIЛ
не ще

че 31жжа се Р:1ЗВlша

съ гиынnзиnЛ!ю

1'(;;(Iша само п

ЖШJOтn

Но

тъй щото тя не ще шra нужда да се труди l>:aKTO и бtд~
ната Д'БВОЙIШ да се учи за УЧllтелнп, ДOOl,TopKa,
акушерна, Il др. Тл е обзетn, ПРОНИЮlжта съ МlJСЪ:Iьта,
че вс'tний, който исна да жив'tе, ТР'вбва да рnботи,
Щ01l!Ъ е человtкъ въ пълната смисълъ на думnта. Ы.1n
ва

той.

lJ

ХВЪрЮI тnзи възраст!'. Ыоше Н'!шоii да ВЪ:J!Ja:Ш, Чl'
никой не 11 е НрIIВЪ. H1.;I,a бжде l' л СЮIOСТОJlте:ша11 ;щ

че баща ir е богатъ, че е профессоръ, ге]iераль, IШЯЗЪ,

дата

TnHaBa

подготв!! да б;nде

се ра:шива шшто

заслужватъ IШШшшrе и неиог.т;.тъдn IIЗ,l,ър;катъ шmаюm

А КОЛНО добр1.; се ос1.;щатъ д1.;цата, чиято маЙf{а
да

An

тогава Щ'вше да ра:нше СВО!!1"];

дО oce~lIInдoeceTnTa си

(Прщъ.lжение отъ брой 10).

е подготвена

да се

за

собности ЮI'!;СТО да (i",~,:!a, [,ш,ъ и да е, да се 031,У,ЖII

(Краnти nознаН1IЯ 110 анаmО.1t11яmа, ФllЗllо.IО2ltяmа
Хllшенаmа

жепата

cptAcTBaTa,

- женитt.
Heyllf1.;cTHo, ако

кажеllIЪ,

че въ еегашната подготовка на жената за обществен-

]\рmи'Ькъ
на

женския

аllатО.lf1/ЧССКU

оЧСрК'Ь за

УСIIIРОЙСlllвото

орzaНIlЗ.\I'Ь.

1) Коре)II!Rта праЗ;I,IIПН:l. Ст1;НIIТЪ на НОРС~lIIата
ПРnЗДII\IIШ състои.тъ по-вечето отъ ~ltГI;П частн, 1\0ито

еж закр1JпеЮf

гръбнака.

Горната

за

II

ребрата,

ТD.зовпт1.;

"ОСТJI

JI

ДО.1IIаТ:1 стtllИ състоыаъ сюю отъ

мtГЮf чаСТII, шraтъ фор~шта П:1 I'УПО.1II, IЮlIТО съ вд.lъб
нжтит1.;

сп страни

CT'tHa

Горната

дпафраnшта,

е

на

с,у,

оБЪрll,"КТII

една

ГР,У,ДПО-IюреЩlата
нси,

пиа

отверстил

I,ЫIЪ

друга.

IIperpa;J.Ha
сюlO за оргn

Iштt и КРЪВОПОСIштt съдопе напрmI1;ръ, храНОIlРОВОД

ПlIlШ, аортата
Предплта

1) II г:r:ШIIIlтt ДО.1ШI веIЮ3IШ 2) съдове.
- тarш пар1,чениг!; IюреИIIН 1I0l\jЮПП,

ет1.;па

'/) По тi;:юто I;ръвьта се rазнаСfI прп ПШlQuп.та п;) ДВ;)
Вlцa ЖИ.1U, I:ОПТО се нарпчатъ артерпп 11 вспн. Първпгt разпа
сятъ чпстата

сърдцето

се

I:рЪВЬ. Нш1-Г:Шl3па артеРIlJl,
парr!'ш а о р т а. По веппт:S

l;рЪВЬ въ СЪр.1цето.
ЧIlСТН.

IЮЯТО се начева отъ
се връща
lIеЧlIстата

OTr.1'tTO отпва въ б'Г.llIЯ .1робъ аа .1а се пре

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
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коремния прессъ

3)

ната

е тазовата

CT'hHa

празднина

диафрагма,

отъ

която

коремната

и

3ад
Дол

еллиптически образъ.

Въ родовия наналъ има дв'!; праздиини
тазъ II на голtыия, които сс

ния. Празднината на

прегражда

състои

и роДовъ каиаЛЪj този поясъ има вход" и исходъ. Фор
мата на входното отверстие има

долната часть, въ обраЗОlJанието

на която влазя лобковата кость съ джгит1; си.
нпта СТЕна на праз;щината е съвс'h11Ъ костна.
тазовата

i

състои така сжщо по-вече отъ ~гl;гюr

части съ ИСЮlючение

първия има

въ акушерството, защото отъ

така сж

що съвсiщъ отъ м'hгки части.

зависи исхода на ражданието.

ВЪ lюре1!lIaта праЗ,J,нина се ПО1!1;щаватъ стшшха,
чр1;вата, далака,
черния дробъ и бжбрецит1;. Т'БЗП

съ придатъцитt си

на малкия

-

разд-tлять съ една ли

го.1t~ю значение

правилното му развитие

Въ тазuвата праЗДНИН<i се lIоя'!;щаlJатъ матката
тржбитt и

гани сж помtстени ~1Нoгo наблизо едннъ до други,
та заболtванието на единъ отъ т'hхъ се отразява и
върху другитt.

чр1шата

мазното-було.

Тазовата

И

пра:щннна,

KopeMHaTit
прави

една

I,ривизна,

ПОКРИВit
покрива

посл1щното
дъното

.'Iобковата

задъ HeЬYi се помtщава послtднето

преди

дпа

фР:lГ1!а е часть оть Сihщата 11азна ципа (брюшината).
ТЯ,IШТО се спуща да покрие до до.1У заднята
СТ'Ена
на

подъ

Ыат

IIОКрИRало

ll, 16)

лежи

яIlчющитt.

ната

на

(фиг.

-

ОрГi1НИ сж съеДинени П011ежду си съ мазна ципа. по
сл'lщнлта така сжщо покрива в,"Ктр1;шнит1; странн на
праздшшата. Отъ тази с,у,щата ципа се обрitзува общото

11 лежи

пикучиия

мtхуръ

чрtво,

(А,

5).

кость

(3),

а от

(19),
Тtзи

ор

чр'hво

M<1TKaTit,

на

ЫИIlава на пикучния м1;хуръ и преыинавit, за да

покрие

вжтр1;шната страна на коремнит1; покриви така щото
съвършенно прегрitДl1ва дв1;т'!; праздннни. i) Тая мазна
ципа

шш много .кръвоноснп

твърд1;

ние.

5)

чувствителна

СЪ,J,ове и

нервн,

и лесно е изложена

затова

е

на въспале

Вслtдствие това, че Т:1зовата преграда се състои

отъ м1;г.ки части и е гжвкава (може да се растпга), то от
ношението на дв1;т'!; празднини е тююво, че едната може
да се уве.lичава :за C11'hTKaTa на другата, (което става
при трудностьта).

2).

Той

се

Таза с най-долната часть на нашия скелетъ.
cы:тII отъ беЗШlеННИТ'Е IЮСТИ фиг. 1. (а),

костит1; на кръстътъ
си (в).

(6)

II лобковата ность съ

ДЖГlIтt

б
Фигура П.

3) Jlanu,ama е мускуленъ органъ, пъленъ съ ЕрЪ
воносни съдове и нерви, има форыа на малка продъл
говата

круша,

06ърнжта на

край. Въ HCЬYi се

шийка.

а

долу съ

ра.зг.1еж;щтъ: ;:J;ЪНО

ПО-Т'БСНИЯ

(Ч,

си

Tt.10 (2) II

(3) Послt;:J;Иl1та се вдава въ влагалището

l!

Шlа

отверстис. Дъното е ~IaЛКО 06ърнжто напредъ, т. е.

на преднята си страна шщ ыа;:ша кривизна. СтiШllТБ

на матката сп;, Много дебели, а празднината й е мно

го малка..Въ горната 11 часть, близо до дъното, отъ
;щ'hТ'l; страни има по една ыа.1ка ДУПЧИЩl, въ която
се ошриватъ тржбит'h. (Фигур. IIl). Пос.l'lщпиТ'Е по
степенно се разширочаватъ и

нъыъ КрЮIIпата се

вършватъ съ кждрави рtси. (Фигура

Ш,

:ш

'). MaTl>a та

е укрtпена отъ придатъцит1; си

II съ осемь СБЪРЗI\И.
4) РЖ'l>ава ИЛI юагаIIIIIцето (ВИЖДL фиг. 111, 7)
представ.1Ява цилиндръ съ M:l.ll:a кривизна. Стtнитt

ПреДНИТ'Б кр::шща IШ (,еЗ(fменнит'h ЕОСТи ст. мно
го

НIIСЮI,

СЪСДИНЯJ3атъ

IЮСТЬ И оGр:пуватъ

се

косТlIИН

съ д'hГIIТт, на

поясъ,

лобковата

lюJ1то се нарича'

~. му се CЪCTOЬYiTЪ

отъ мtпш части.

i

i

'). Ст'IЩIIТт, на ~;ope~ra сс П:J ричатъ 1, о р с }! Н Н J[ пре с с ъ, ::
;\;\ щото с(' СЪСТ"!lИ'Ъ итъ добр'!: l'il;JНlIfI[ ~rуCl;У;Ш; г!; П(l,;О\'Н(} 11:\, "
пресса HaTI[':~;aTЪ на нжтр'!:шш!Т'I; ОргаНIf !! Гl! I[О:L,\'Lр;r;атъ.
'
4). Ta:1nr.;tT;l :llI:1фрагмэ IIu'lТа ХРр"Iеl'I1Ч(:СНИ :j;н~рнла ,J;вi:iГБ
пра;цншш, тъ;, щото Нрll 06Иhlншенното }!непие на 1'0;щ.1J-:пТ'h
е нещrС.III.110 да

б{'IН!,

J,

l\ahTO

Н.lе;;е ВО;:Щ въ

~сч);щето" Н

!!О".riцrют()

,1:1

.:1а

това ГOB()ГЬY~TЪ н~в'J.;fl{Jf'гk 3(lGо..l1шаВIJ~ ее еЛУfIЕ::t

ra;\IO I;:огато пра ,:\fненпсто не СС е ('ъU.lIо;rаНit.lfl IIуааЩ'lit ЧJft~ота:

';

Bp")I"

Пр"f,;ТlIчеСhа :щбk!'hjf;rш. НРИ паСТIfНJ-:а, особенно въ

на ПСIJ110,l:а,

ПР!!

непаЗНПlIето.

отъ нечистота,

нсцере~roн.

ното обръщенпе на бабllТ'Ь съ Т:JЗОВИТ'В ор!'а ни: СЪ нетръ сшшпе,
сь ПОдвързвание,

се въспа.1нва тан цппа. l:oeTO дава )';Ю1СIШ (,001-

~Ш и, когато избухва общо въспа.lеНllе с.тБ;цщ смърть.

регituпit -

често l1ЖТИ

Фигура ПI.

5). ЯЙЧ»Ulщrmь шштъ ПРОДЪ.lговата фОр1Ia, (вишдь
(Фиг. 111, 7), .'Iежжтъ близо до краищата на кжд

раВИТ'Б рtси

(фаЛОПОВИТ'Б

тржби)

и сж огжнжти

съ широюпt свръзки на матката. (Фиг. ПI, 6) Т1; със-
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жава презъ цtлия
шанието,

живот'Ь. Всичюпt органи на ди-

храносми.1анието

и

кръвообращението

:

сж

предпазливи,

;ш

да

запаЗШIЪ

По какъвъ начинъ и посрtдствомъ какво ~ШТI\а
може да ока<!ва ВЛИJIНlН~ на цtлип оргаШIЮIЪ?
Тtзи отъ читатеЛКИТ'Е, ноито сж нзучвалп фи
зиологията, HaBtpHo сж бпли много заинтересуванп
при изучванието на мозъка и нервната система п
с,ж намирали тан телеl'рафическа СИСТЮlа по-чудесна
отъ оная, която отнрилъ Ыорсъ. НеРВИТ'Б се р,ш
д1;лятъ,
расклоняватъ
толкози много въ тъкъньта
на организ~ш, въ такива многочисленни
тъНIШ жич-

\

съ ~Itгки части, снаб;:щ.1а съ силни 11 ластични свръзгол1;~1O колпчество артерии и нервн. Но приро-

1I

и

та

TO.1KoBa
IШ

внишtтелни

здравието си.

постоянно заети съ работа п се намиратъ въ движение. Ний често IlЖТИ с1;ДШIЪ шшедени, а при ТОI:Ш.
ПО.10жение главата,
плtщпт-В,
грждитt и
I\орешt
сж IIaI\.1Онени напредъ и натискатъ на тазовитt
органи; lIOсл·tдното бива още пО-си.1НО, когато c~le
заСТ'БГН,n-ТИ, вс.тВдствие на което Т'kщ Орl',ШII тр1;бва ,'1.11 се опгtстятъ още по-надолу и да заЮIaТ'Ь
още пО-ма.1КО MtCTO. И СВЪРЗЮIТt на матката трtбва
да се приспособнтъ КЪ~IЪ това натпскание.
ПРИРО;:lата много внияате,1НО се е погрижила за тоя
важенъ органъ, като го е пом-Встпла
въ
ср'tдата, далечь отъ твър;:щтt IШСТИ, заобиколила

да сме

ки, щото най тънката игла не може ;:Ia бодне, до като
не закачи нtкоя нервна жичка. IIос.тБ;:Iнит1; съотв1;т
ствуватъ на телеграфнит'в жичкп, но които се разна
сятъ извtстията по разни страни. ЫO:~ЪHa е главното
управление, гд-Вто се приеillатъ И предаватъ изв1;стпя

дата, види се, не е преДВНЖ;:lала корсеТИТЕ, тирания- , та. Да ПОЯСНlшъ съ приы-Връ работата,

която

се

па

та на ~юдата, инъкъ тя, 69ЗЪ съ)шtнне, бн напраВИ'1а
СВРЪЗЮIТt още ПО-СПеШИ за да може~IЪ да сс стяга~Iе t
до уродство съ разпи же.1-Вза. Да УСН.1ВЮlе ПОДО-I
6енъ натискъ на ПQ)ltНЖТИТ'Б органи върху матката въ :

вършва въ главното управление. Едно босо дtтенастжпва
на едннъ гвоздей, което му ПрИЧ!Iнпва СИ.1lШ боЛlШ, ДО
като крака му е набоденъ. Да ВИДШIЪ ImlШО се !IЗВЪр
шва въ тан секунда отъ бо;шата. Гвоздея докаЧИЛ1,

продъ.1жение на нt.1И годинн И

нерва. БО.1ката е телегрюшата, 11спратена

С~ltстптъ

което

въ

ШIЪ е да.1а

iIIеД.1енно

нtкои

opmHIIT-В

на

ТИЯ

една

природата е,

разрушавание

отъ

-

пространство

органи

се

това,

д-ВЙствите.шо,

едно

оргаНИ:ВIЪТЪ.

.1есно

да

третя отъ

чрезъ

съ ноято се

ти

КЫIЪ

ИЛИ издигне крака си, до

привежда

въ движение,

като

може да преы'l;с

ното управление (ыозъка) да направ!!
нието се получва чрезъ друга

това шш !! иредt.ть, задъ

степень,

а освtнъ

коитu lIзгубеНIIтt СИЛI не

се възвръщатъ, разстроеното състояние не се попраня.

Ст1;спеНIIТ-В
вреж' да

оргап!!

не могжтъ

на~шратъ въ това

t:e

постепенно

сс il!mучпатъ,

ето ~lOже~IЪ ;(;[

!I;НJflЮlе~IЪ

ПрШliшнваНIJЯ, 1I.1И чрсзъ

lI'шршri;ръ

КЫIЪ

('Ъ

11Q{'TOHHHOTO
lI.lfl да

СПЮIЪ на

твъ;ца lIOСТС.1ка.

~IIfОГО

ОРГ:1НИГ!;

не~IOГЖТ Ь да се с;шr;нж тъ.

отъ

IIРllУЧШIЪ

жици
ТОРI1

да

да пздържатъ

тtжестьта,

;:За да се удържи тап прибаfJена
на Щ1ТIшта тр'!;бпа да

II

-

станждото

нещастне,

CHCTe.',I:1

и съ пшющыа

нервни възели, !I:зведн~жъ се ПОпвява I1ЗII(:1\а
т. е. става

раненото мъсто, понвяватъ

ЕДНII

приливание

се

нервни

на кръвьта

токове,

въ

въс

- подутость, червенина и подпръ
MtCTO постепенно заздравп. ВСИЧКI!ТБ
оргаНИ3~1a сж T'hC!lO свързани съ ыозы;a JI

па.1ителна реакция

това

която ЮIЪ

болното

части на

об:It['.10ТО.

тi;жесть, свръсюпt

за

сшшатичеСК:1та нервна

-

ната по)IOЩЬ,

тип 0PI'aIlfI <;;n. Т;[:ЮВIIТ'h. Т!; не СА, въ състоянис

да се щшучжтъ

Изв1;стието

на U,1ИJШП Б с ьсЪДисти нерви, коато Шlатъ ево!! кан

110 ШIa н'!нца, съ [ШИТО

сс приб~шп отъ стнганието съ IюрсС'ппt

при ро

аа неоБХОДШНlта ПQ)ЮЩЬ се пренасп по други нервни

унраЖlIенис да се
сс

И ВС!!ЧКО '1'0-

же да се с.1уЧН раната да е сериозна, ТОгава

;щрави раната.

органи

аПIOсферни

работа,

топа. Пршmза

Hepna

,J,aTa се зае~Ia да съе,J,ИНП рас късаната тъкънь и аа

:за[';I.lfIВ;ШИ-

ра:ши

CBIJKHe~lъ съ тl;ЖI;а

отъ

,

бе:шаказанно ,J,ълго

IШIIТО JI:шRt:тни

една

ва сложно д-Вйствие се извършва въ една секунда. :\10-

неНОрЩl'1НО ПО.:южеIше.

И)lа ~H[()ГO II'IHI\:I, 1,'bll'[,

го

не получи заповtдь отъ Г.lап

б!!ра се,

въ еДЮll;ва

I;ОЙТО

MycKy.la,

~I'БСТОТО, което ШIЪ се оставя, но тази способность, разне е вс'tIшга

на )юзъка

ПО.1учава !!зn'uст!!е :за

случившето се нещастие. Дtтето не

Наист!!на,

се приспособяватъ

една нерва,

ПQ)lежду

граф на

I

Uit·,Д;n.тъ llОСТОIШНО И:ШНffiТП,

си,

при пшющьта

систе~Нt.

За

прс~шгванието Ю!

на тая

ВС'БКО

OI\OTO,

едно

УДИIJНте.lна

двн жение

ПОд'скачението

п

;:Ip.

те.1е

-- отъ
се нра

а въ този с.l)"I;[Й Tt губhhТЪ .Ы.стичностьта си и, ща най първо пзвtстпе до главния МОзъкъ, ОТЪ гдъ
като нзносенъ .ЫСТIшъ стаиатъ с.1пби, ОТП\'СНffiти и ' то се и получава запов1;дь, за да сс !IСПЪ.1ШI тоиа

не ~IOгжтъ да се СВИВ~LТъ вече ТaIШ добр1;, :за да поп-

движение -

,J,игнж тъ тоя

ето и др.

ствие

орга нъ на НОРШ1.1НОТО му ~IЪt:ТО;

на това ~IaТIшта се IIЮltств<t,

вс.тБд-

I1СКТJlIвява и се

пре~lИгванието, пре~I'!;ства!lIlеТlJ, скачени

Съ наЙ-ГО.тh~Ia чувствите.1НОСТЬ се ОТ.lичава гор-

спуща въ разни напраВ.1СНШI.

ната часть на гръбначния

:\IHOro жени ~югжтъ да JIОТВЪрДbli.ТЪ, че нсправилното положение шt тоя органъ причинява много

д.1Ыllссmъ .IIОЗЫ(Ъ и е рас положена въ Тилната часть
на главата. ВСИЧЮIТt нерви сс съединяватъ съ гръб
начнин ыозыъ •. Всичката нервна СИ.1а на оргаННЮIa

сериозно

0'1'1, тнп

страдюше и

общо

разстройство.

Повечето

страдания сж пси'З.ltчшш, предъ т'вхъ ~lеД[J-

мозъкъ,

въ своп пжть КЪ~IЪ главния ыозъкъ

I

щшата е беЗСИ.llra: :за това ;:Ioupt е ~I.laдитt дtПОЙI\I!

която

и въ

се

нарича

връщаниt'то

си отъ него, се съсрtдоточва въ Д.1ъгнестпя

~lOзъкъ.

да Шlатъ подробнп СВ'!;дtНIlП за тпя нtща за да ~IO- , Частици отъ глшния мозъкъ 1ЮГж.тъ ;щ 6n,д&тъ 0'1'ri'hTъ на Bpe~re ;щ се предпа:штъ, а не да се запоз-' нети uезъ ОШ1СНОСТh за живота II раЗС1n-ДЪЮl. Д.тьг
и;iватъ тогавп, когато вече сж Прlцоби.1I1 нtкол бо.ltсть.

! нестия мозъкъ е несравненно по-чувствителенъ и alШ

:\Iатrщта с ма.1ыъъ органъ, но, както пече I;азах- : само се убоде, се иоявнватъ судъроги, а при СИ.1На

~re, има

1'0;1'"Ь~Ю

В.1ИЯIше

t

на Ц ,.1IlЯ

ОРГaIШЮIЪ, таЮl С1У'-

що на неlЖ се отра:злва нашето душсвно и

I

фи:шчес-!

IЮ съеТОНШIС'. IIрп внезапна скърБL, нещастие, забо".
:IbBaHIICTO
на органпзыа, щпката приеШl ГО.11;~ю участие. ЩШIЪ веднъжъ се уб'hДШIЪ напълно, че ~ш;ката
е щюго чувспште.lенъ органъ II шш I'O.T!"IO В.1ПЯШIе

на цt.1ШI ОРГaIШЗ~IЪ, то ще стане псно, колко трtбва

повреждание

t

-

моментална

ст 'Жf\а за нервната спсте~1a

C~IъPTb,

0'1'1,

тан

за6t-

става ясна ПРИЧIlната, по

l\ОЯТО този М3.1ЪКЪ орL'анъ (.\lШlIкаl/lа) Шl3 ТО.11\ова
I'G:It~ю В.1ияние на ц1;лия орга[ШЮIЪ.

(С.iJЬi:/Щ).
-~-~.,~~~

_
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================

за по-вече красота, и ги боядисваме, или просто ШIЪ
туряме едно лустро отгор1;.

I чекмедже.

Това би спомогнжло на много майки, кои

то вс1;ка сутрина имъ се вие свт,тъ,

3а дъската ошиваме едно душече, :което пълнимъ

всичкитi>

11,01'11,1;

нужни н1;ща и испратbl'iТЪ

нам1;рIЖТЪ

рожбит1; си на

съ вълненъ дребъ, или пакъ туряме на н1;колко ката

училище. Тогава мендерчето се наржча, като сандъче

единъ

съ чеК1lеджета,

вехтъ

непотр1;бенъ

юрганъ

и

го

по:криваме

ОТГОР'Е

се прави душече,

покрива

съ

ОТГОР'В съ плата, който тр1;бва да е сходенъ по цв1;тъ, I платъ и остава да се гледатъ чекмеджетата, или пакъ

поне съ заВ'ЕСИТЕ по ПрОЗОрЦИТЕ. Разбира се, че всич-

се спуща една зав1;са (перденце) околовръзъ. И двата

ко

вида мендерчета тр1>бва

тр1;бва да се направи

се не събира

добр1;, тъй щото нищо да

отвжтр1; и да

прилича на

планини

и

да иматъ меши възглавници

за ол1;гание. 1'1; тогжтъ да сж просто басмени,
пакъ отъ н1;кой дру гъ мегкъ и легкъ платъ.

или.

ПО ОШИШЛОТО.
Представ1;те
НОСIЖтъ шапни

си, че

изл1>зеше мода мжжет1; да

толкози го.тiшп,

колкото ржката

ви.

На ли щ1;хте да се см1;ете? На ли щ1;хте да кажете,
че главит1; имъ ще настинжтъ? На ли щ1;хте да мис
лите

че мжжет1;,

по-вече

IЮИТО си

турях,Yi. подобни

обръщатъ внимание

на приличието.
проси и КЫIЪ

бавичка,

на модата отъ

шапки

IШЛКОТО

Ей, тогава да обърнемъ СЖЩIlт1; въ
жената. Да,

приличничка,

шапката тр1;бва да е ху

гиздавичка, но тр1>бва .'IИ за

ради хубостьта, и гиздавостьта да ходимъ презъ зим
ния студъ гологлави? Не тр1;бва да губпмъ отъ предъ
видъ, че отъ честит'в простуд1;вания
излязя

катара,

която

има

много

на главата про

лоши

посл1;дствия.

Имали ли сте случай да другарувате съ н1;коя госпо

долини. Отдолу могжтъ да се направbl'iТЪ В1lсулки отъ
вълна,

:като

пискюли,

или пъкъ просто

гръчели

жица,

която

посна,

но постоянно

е много

чиста,

си

много

вредна,

търси кърпата

ради това употр1;бява редовно

11,131;

много

за носа,

кърпи

ско

и по

вс1;ки день.

отъ

нресукана вълна, които да сж къси и сходни ПО цв1;тъ

съ покривката.
страция М 1.

Такова

мендерче

виждаме въ Иллю

ПРАКТИЧНА ШАПКА. ом 1.

Ако не сте имали случая, то не ще да съмъ азъ пър

1I1ЕНДЕРЧЕ СЪ ЧЕКlIlEДЖЕТ А.

вата да ви пожелаbl'i подобно н1;що, но ув1;рявамъ ви

Въ Иллюстрация М 2. е изложено другъ единъ
видъ мендерче,

да си туряме

което ыоже

книги.

да служи и за

Таквози долапче

долапче,

би било

отъ

особна важность за д1;цата, които ходьктъ на учили
ще. Едно малко мендерче, ~lOже да се разд1;ли на дв'!;
чеЮfеджета (яхчеци) и вс1;ко д1;те да си има неговото

че не сте опитали ВСIlчкит1; неприятности въ живота:
Главата тр1;бва да се пази сжщо тъй, както краката,
за да се не простудява. Истина е, че косата bl'i за
пазва, но не доволно

за да не настива.

Въобще таквизи шапки биватъ отъ много скжпи

материи и украшенията

броенит'!; левове за т1>хъ.

тi>гнжтъ толкова

колкото и

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.
Шапката трtбва, най-първо отъ всичко, да пази
главата отъ студа зимt, а лtтt отъ пека. Слtдъ това,

трtбва да се гледа, ное прилага, прилича на нроежа
и цвtта на лицето. Но да си турш!ъ .маЙмунсни шап
чици, защото били по
степеньта

на

~юдата

е

да

покажемъ

па. Таквази

I'.lC-

се

-

отрплп

рсчстс,

ЧС

почтп

се

Г.1е;щ

ПО;Щ.1атата

отдолу. По;,Шlсппгt сс О:З i'M") п:ш, И.1IЩПТ"!; с,у, llораст
н,ълп

II 1!'l;КО.lIЮ,

даже, С,Ъ сс иро.lп:\а:ш. Да ы\ :\анъриы\

по

нроежъ, който би прилtгнжлъ

мп на рш, ще сп I\УПЫ, I,а;,ефе н нанр:шы, с.,!щ дрсш

си.

-Формата на шапката въ иллюстрация М
на много лица, освtнъ

дойдс до дрспшата. Г:IСД:ШЪ 1&,

лп? се ппта~IЪ азъ. Да, ТР'!;бва да се З:ШЪрIШ. По, на
политt отгор'n нс ПрП.lII'l3. та:ш ,lРСШl\а. XiK, ;,ойде

разсжждението

назва еди нъ приличенъ

само

Работата

дамъ lih, не ьъ бпва, та НС ЬУ. бпва. Да, РЖl\авитt сж

това материпта

1.

не е и скж

шапка отъ срtдно начество може

вземе за шесть лева и носи н1шолко

да се

зими отъ жената,

на. Ще ДОIIЪЛ/lliК рсвернт'!;
остан,ъх,У,

отъ

че носьъ ПОЛIIт't съ

ноято не ходи Ita вънъ по работа всtЮI день. Фасонъ,
приличенъ на настоящия, може да се носи двt и три

ЛII. Нато

години, даже

ГОДПШlшта

отъ жената,

която

не

се

минува

день да

чета,

Не сж много въ кривата посока Мiкжетt, кога

аа'}, сн

ШIIJ'!('тата, IЮНТО ~Ш

щото

дрепнш:га

сп СI\РОПХЪ

съ тnхъ

'1'1> псра,

не излtзе по два и три пжти по работа.

il 01"1,

РОШIflта, тъй

да нс

на Iгlаюп

сс П:JГ.1сяца,

:LPiTa pOl>-

дрсншата,

ОСТ:Ш,У,Х,У,

гарннрахъ

фасона

ЩI нар

на

~шн,),,:IO

ЮI Ш:1Пка, с.т!цъ J>:ПО му и:ша;щхъ I;ре~ювп

които отново lIaI"ЪДрНХЪ П турихъ на тазп го

ДIIшната

сп

IШШI(;\.

то ка;шатъ, че скжпо ш!ъ струваме. Ний по-вече ха
бш!ъ отъ колкото износваме нtщата. На износеното
нtщо му се пскарватъ паритt, но шапката ноято се

Право да си каш,ъ, харссва~IЪ сп IЮСТрШ, пыIъъ
не е п лошъ. Цвtта на РОК.1ЯТ:1 ми бi;ше нс но нане
лисвъ, това rAtTO го вшштъ caffc ан lail, а IШДСфСТО

захвърля на нtкждt, защото й се еминжло врсмето

ыи е СЖЩIIЛ цвtтъ, сюю чс ~шого по-тъ~нш отс·tIша.

е прахосвание

на

пари, трудъ,

-

насъ нс би захвърлила бащината,

вата

си работа

правимъ

това,

потъ.

Никоя отъ

братовата, ыжже

но увtрпвамъ ви, че всtкп пжть

-

ногата захвърлимъ

шапка, на

колта

Хж, щtхъ да забрави. едю н'!;що и то е че си
нупихъ кадефянъ ширптъ, по цв1пъ сходснъ съ

литt ми.
Ще

рече нtкоя госпожа,

ехъ чс това не

по

е

.1И

все едно, каквото да сп купьъ ц'Б.la нова РОК.1Я,
като lih взеиа пО-свтена. Нс е. Ааъ Шlа~IЪ сега

модата й се еминжла.

рокля, съ коятоиогж да Б.1tза въ IЮС ,J.a е обще
ство и да сс ЧУВСТВУВЮIЪ, че СЪ~IЪ ,J.oGpi, об.1i;чена,
а

вий не бпхте

ще

направитс

чувствува.1П

съ парпт't

тъй

съ

на е;ща

рor;.1ята,

,1.реIIIIШ.

I;ОПТО

Най-го

лt~raта иконшшл е да шraшь IIO.11>OTO можешь пи
ыално РОК.1П, по да с,у. Отъ добъръ, траенъ П:JaТЪ и
ошитп чпсто, скопосано. А:зъ IHJ-IIре;\1I0ЧI\ТЮI1. да п
мамъ

двt

0'1"1.

ОUШТП

добри
н'!аюя

Р(Ш.lII

отъ

IIIllВач!(а

-

IЮ:ШОТО

пеп.

свТIШП

Н!ЮII'I\;а. IЮПТ!)!~

п

JlрОСТО

хuGаЧl\а.

l)ла.Ш'IIl11тl; ФIН'II(~J;Н

()('()б('I/Ь

6t.1h

Зе.1ения

мол НОСТУ~IЪ,
И.1.1юстрацилта

направи

Политt

платоветt
ю!,ла

},Q

2.

една двtгодишна
бtХih

презъ

накъ може

рокля да служи като

распрани,

леI,етата

да се

нова.

исчистсни,

огла;:r,сни II обърнж ти отъ оп::щето. Оста
б'ЕШС
подплата
отъ e,J.Ha друга роклп,

ми

която тоже опрахъ, ОГ.'шдихъ п подр'tзохъ отъ долу,
защото сс б'Еше много ОЛIIЗaJШ, а приб::ШIlХЪ e,J.Ho

парче здрава пова подплата за ОI;0.10ПРЪЗЪ. За да ми
стоьътъ още по като нови
метръ тпфонъ

полпгt, азъ

и го lшр·tаахъ

I,УПИХЪ е;щнъ

на ШПРОЧI!на

01>0.10 ,'I;l3aII псть сантш!стра. Тогава на~гtрихъ конци и
пшритъ сходни съ плата II ето ми нови ПО.1\!. Ще
десеть

речете: хж

НОШI, какъ тъй? Нови сж, ув~рлвамъ ви,

защото

само на ыенс се

нс

много други мои приятелки честители

новата рокля.

lIii1lПf'llI/('

бо(,ъ, "aI,ТО

I1

ан

J'OTIII'IJIII~.

rln.l7J

rlljf)7J.

С)'ХШI ;'!II()ГО с(' ГОТ

вп въ Фр:шщIЛ. Готl3П се по н'!аiOгашь п черв('ния.
но пИ-рtдко. :\1'1) :зе.1СНlШ (,.!;.ТI. бобъ (' П:j,·)'шf'!п, :за

.\; 2.

показва,

1I'1Ч/ll/Ь за

'I('ТО;J;П

виждатъ

тъи, но

и

на

инъче тТ> ие бихж мп

3Шl:lта,

дванадесеть

Бt.lIIП

сс ПО.10ВIша

то

часа.

бобъ

той

се натоплва

обlllШОl!еllllО

т, ВОД;)

~a

()!'(/.1О

.,
сс готви 1"[,11: I3:\e~!a

А,1,IШ Г.1ава

1:11.10 ~e:lell'!> бо(п" П.1I! трпста ГJ>:ОI~!:l сухъ,
.1 р,ъ , ТрlI .1iК;IШНII ;'13(:.10, 1I.1П I!реТОП\'II:I

лой (ОIю.10

б,у,бРСI\II"Г'!;), \';(lт 1п.:1II:\ .[,у,;m!'и(а СИТllа

e;tll:t :1 ;\.. iI;IIЧf;а, ':НТНО
С'!УI,ШIЪ ~lаrцаIlО;31, II e;LII:1 .:lIтра BJ>!~ja !Ю;Щ .. Ьnба. Ci'
аОТIJН въ ;ща часа ВIJt.'Ж·. 1,(/[';\'1'0 (ЮО;l 1 111,1..11, 1\1,.110
часъ тоrапа Ilар'[;:mа сс .1)'[,а на СIIПЮ и (:(' тур» въ
ТJlI'а;ш (:ъ ;J.nt .1;у"ЮЩIl ;I<\С.10, :3<\ .Нt ce~ въра,е ПО.1С
ГIIЧIШ :ш ПО.10mIII:1 часъ. I(;tTO ср pac"l,pmt:l сегизъ
ТIГОРII
тогизъ,
.,
' . Тогава се IljJН(',ШЯ СО.lьта
за Д"~ IIC. .,

СО.1Ь, НО.1fJПlша .1,»;ю!'п;а lJ1Шl'I)J·.

ПlIперн

н ~IarцаIlО;Jа

:за\',1."О

съ ОI!Ър;I;!.'НIIП

.1УКЬ

на

боба. l\оrато боба с вр't.1Ъ :31\ два часа вре;.!!.', пеп·tш

да му сс ВСНЧlшта вода н ~IY ср прнбавл е,т.на .1iкаш

I,;t брашно опържено нъ една .1.,",ЖIlШI маС.10.

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ.

26.t
Ако

зеления бобъ е билъ

ПрЯВИ много

чеето

за

от ь вечерьта въ студената
на

огъня

да

за

BO,J;a; TorRBa

се

кькре

вода.

двадесеть

туря въ

въ н1>I>ощюстудени

изсушенъ,

зимовище, то

една

тоЙ

шшто
се

се

НRтапя

СУТРИНRТR се туря
минути

ц1;дшша

съ

и

доволно

се измива

води. Слiщъ товй. готвени ето ста

ва RaIПО н съ прtсшrя зеленъ бобъ.

.L1IОlJ}ЩВ/t 1/0 Ф.Ш.llандскu.

700 грама моркови, li'1стъргани, исчистсни, изми
ти и нар1;зани на пор1;ЗНИЧIШ; половина литра р1;дъкъ
м1;сянъ буйлйонъ, три лжжици
пълНI! лжжпчки

соль,

една

масло,

дв1; не

четвърть

отъ

тана, И.'IИ чисто млtко. Исчистватъ
латата и се турятъ
за да повржтъ

ц1;дилка

и

въ една

петь минути,

испланнуватъ

тогава

въ

се

тенжера

спаmша
съ вр1;ла

се турятъ

н1;колко

II

са
вода

въ една

води.НаЙ-пос

лt вода та доБР'Е да се исц1;ди и зеленчука да се
скълца твърд1; ситно. Туря се тенжерата на огъня
съ маслото; прибавя се ситно нар1;заНIIЯ зеленчукъ
заедно съ прибаВRит1; и оставя да се пърже полекич
ка за петнадесеть минути ;тогава се прибавя брашно
то объркано съ см1;таната и се пържс още петнаде
сеть минути. 1>стието се сипива на препечени четвър
ТИТlI порtзнички хлtбъ.

много

Постна чорба.

лжжичка

пиперь, една глава ситно нар1;занъ лукъ една лжжпчка

захарь и е,J;Ю1 лжжица сжщо ТЪЙ нар1;занъ майданозъ.
Вары;ть се МОРКОВИТ'Е въ чиста вода за двадесеть мину
ти, тогава се исц1;ждатъ. Турятъ се маслото и лука зR

да се пържжтъ около петь минути; прибавятъ семоркови
шшеря и ЗRхарьта, за да се пържжтъ десеть

1'1; сольта,

минути, IШТО се бърка постоянно, Прибавя се буйлйона;
захлупва

ПО.10ВИНn
остава

се и се остnвя

часъ;

съ ма.'шо

тогnва

се

огънь,

притуря

да ври за петь минути

за да ны>еe

и

майданоза

зR

и

по-вече.

Сm.щото tстие може дn се сготви и съ голо зе
ТJ;1;ло кило, за

.'ше, само че тр1;бва да се вземе едно
;щ му дойджтъ добр1; прибавкит1;,

Сnанакъ съ

С.шьтана (каЙ.,шкъ) 11.Ш

Едно кило спапакъ,
.1Jl.жица

Л;КЖИЧЮl

масло,

е;:ща

:захарь,

единъ коренъ

ЛiКЖИЧЮl

ма.1КО

11Ъh"Ъ ",f.ИЪКО.

ситна

СRлатn, една

СО.1Ь,

отъ сготвения бобъ, една гол1;ма Г.1ава лукъ,
двt ЛiКЖIЩИ ситничко нар1;зани моркови и ГО.10 зе
лис, дв1; лжжици масло, една лжжищl сптно нар'tЗilНЪ
майданозъ,

една лm.жичка захарь,
двiз чаши хапки
ягкъ хл1;бъ; соль и пиперь споредъ В!{уса. Нарtзва

се лука твърд1; на ситно и се туря съ другптt. зслен
чуци за

да се

опърже

въ

маслото.

Похлупва

кк

KL

КР

бата наедно въ тенжерата при зеленчуцитt, които се
пържжтъ. Тогава се прибавятъ подправкитt и оставя
да къкре за половина часъ. Турятъ се хапкптt въ
супияра и налива върхъ т1;хъ чорбата. С.1ага се на
трапезата гор1;ща. Горнит't 1;стиета се слагатъ гор1>щи
Всичкит1; сж евтини, и много вкусни.

ПО.10ВИЮ1

CMt-

км

KR

кх

KS

1'\IIО::Н:ОГР .А.~~:и::.

Ре,J;fшторка: л. Нехt.шоnа-llOIIOnа.

се и

остава да се пърже половина часъ. Добрt сварения
бобъ се претрива презъ ц1;ДПЛRата и налива съ чор

ситно счукано ИНДИЙСКО ор1;х

че, еднй. .1ЖЖШЩ брашно раю!1;ссно въ една чаша

ко

Отл1;тата чорба отъ б1;лня бобъ заедно съ една
чаша

Варна, Псчатница Н. Николовъ.

ПОДПИСКА
Н~'\)ТЧНО1.'о РЕаигиозно- HPAIICTnEIIHO ('IIП

ПО

IПIЕ.

ПРЕДИ

"ЦЕРКОВЕIIЪ В'tСТНIIR'Ь'".

Годmщ Втора.
Продължава сс подппеЮlта за абонати на

"Вn,ра

/(

Разу.1fЪ,·

НЩI'/1lIJ pe.II(IIIU Н()-Нl'авсmвенн() CIII-

.оанuе съ деВII./Ь: .:JГI110знаваНIIС свящеННlЩllmlЬ It н(/рийа rb най-С,ЫЦРСIIIlJенншml.

Годишенъ аБОН3'lентъ 4, лева (за -чеНllЦП п вопиици

((JIIЩill на J:l'lIrmU<lHCII 80т0.

:3 .'Ieвa). за въ

транство :; лева, ВJIIШП(

uрЕ\J;II;litтея И. IIз:шза въ нача.ЮТО на вс1ши м1>сецъ.
Ре;щкторъ: СвнщенНlШЪ ]!НН«( Г. 1.lIIIН~·Овъ. Плов;:щвъ.

Прогрюrnата на еП!l(;анието е: Христовата церlша -
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Би6лийскп очеркп. - I3tpo ченис I! нра 0Жизнеописанuето на ПО-Г.'IIlвнn богоуго,lJШЦИ. - 0'1 РКll, раз 'казп 11

характеристика изъ 06.'I3.CTbТa на ре;}. Ш!р. - Д:.·овенството въ отношение къ 'ь общеетвото. - Ц РГОВllа
:'1:1. тек.·щитt нед1>.lII и праздншщ. -lI.~яснение на Св. Писани
- .~'l протесщн ю
расколъ и т1>хшп1> мш;сии. Иав1>crrпя, заб1шtЖIШ 11 оБЯВ.1 НИЯ.
практика. _ Поучения

Далечь отъ еuекулативни п06УЖДl!НИН, съ 11:J,'I,.l!МШЮТО на .Вщю 11 HIJy.!lb: p~ I'ЦПI1Т,! Н 'ПlI
санието, като се въодушевлява от!> спом1>натата СII 1I0-10P'j; програ.UШ: ,щ!/(J,fН(/(ЩНII /I/() на !'вящ 1т Щ 11

З-JluсmuаНШIllЬ съ hai!-СЖЩСС/llIIСНН//I/UЬ {(СП/1m!! 1т ;l'jIllС/lI//IIНUЩIOIIIU, СП.IИ сс да IJо ..щбрll въ RI"!ШО 01'11 JU 11Ift
едничкото СШlсание по тп:ш сн I1pOl раы1a въ ЮIЯЖССТПОТО 1111 11 il 1'0 напраНII \OCTJ),l1llO .1. r1;ПIГО.
СписаниеТО.ВII,р(( 1/ P(U!J.llb~ по сноето ОТ(I!НШО 11 раЗllообрп.шо \''1. (Ъj1жаIШ Р , 110 IIIНЩIIOТО 11
издание и свтения и:щържа НПИ-II0.'В3.1ната 11 lIае!>р чптелнн I,Рllтика, }(,I\TO ОТ'!> l'I;C1'IIIIfl 1111 11 ч. ГЬ 1 f\
и отъ инострпнниЙ.

Който испрати СТОlIIюстьта на lи а60НЮIЕ'нта
На наетоя:rеJIИТ'Б еР прави

10 о

о отетжпка.

D

••

11 J;'l3yBll

се 'Ъ едно ГО;J,IШlllO Т'Ч НII

,

"СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ'·
Ilд."'IЮ 'ТРОВАННО ДОJLШIНО СПИСАНИЕ

.

ИЗЛИЗА ВЪ ИРАН НА ВС1lКИй М1IСЕЦЪ. ВЪ DВЕМЪ ОТЪ

3 ПЕЧАТНИ КОЛИ.. НА 4-НИ.

::П:РС>ГР.A.~.A.:

1) Романи, повi>сти' и рааскази (оргинални п 1Jреводни). 2) Биографии на прочути мжже и бла

городни жени. 3) СтаТШI по въспитанисто. 4) Домаl\Ю ство: а) Нроенис и шевъ б) ржкодi>.lие; б) )'Пжтва
ние по готварството; г) забi>лi>ЖJШ по градинарството; Д) хигенични правила. 5) ОТl\ЖСЛСlUI отъ музика
6) Н1;ща, l\ОИТО струватъ да се знаи.тъ: 7) 3абi>лi>Жh11 за момичета.

ГОДIIШЕНЪ
3а Бъ.IГЩНН!

8

А онаментътъ

ПОРЖЧl\lI

КОШIСИ

-

И пари

се

испронож)атъ

АIЗОНМIЕНТЪ:

.1ева, з
става

странство

9 .leBa.

амо въ предплата.

ДО: JШ Iжаршщата

до редакторl\ата на Списанието въ сжЩIUI градъ,

-

на А. В. Велчевъ въ гр. Варна, а рк..

.

Нед1;.пова·Попова.

