
ЛОЕНАТА €»****
В началото на месец декември 2012 година много световни ме

дии съобщават, че на дъното на архивна кутия е открита приказката 
„Лоената свещ“. Творбата е посветена на г-жа Бункефлод „от нейния 
предан X. К. Андерсен“. Когато бил ученик, писателят често посеща
вал г-жа Бункефлод, и се приема, че приказката е написана през 1820 
година. Тогава Ханс бил едва на 15 години. Той вземал от вдовицата 
книги, а понякога й четял от тях. Приказката е открита от историка 
Есбен Брау в Националния архив на остров Фюн в Дания, където се 
намира и родният град на писателя -  Одензе. Откритието предизвиква 
интерес сред експертите и историците. В оригинал приказката се със
тои от 700 думи.

ДОЕНАТА СВЕЩ
Ханс Кристиан Андерсен

Огънят облизваше дъното на казана и оттам се чуваше съскане и пра- 
щене. Казанът беше родната люлка на лоената свещ. И така, от тази топла 
люлка се изля тя -  в една съвършена и чудесна форма -  стройна, гладка и 
искряшобяла. тя бе сътворена така, че всеки, който я видеше, вярваше, че 
носи обещания за светло и блестящо бъдеще и че наистина ще ги изпълни. 
Овцата -  една хубава, малка овца, беше майката на свещта, а казанът за то
пене на лой беше баща й. От майка си свещта наследи своето лъскаво, снеж- 
нобяло тяло и представата за живота, а от баща си тя носеше копнежа по 
горящия огън, който един ден щеше да проникне в най-дълбоката й същност 
и да освети живота й. Да, така беше създадена свещта -  и тя се впусна в жи
вота с най-красивите и светли надежди...

Откъс от „Лоената свещ “, 
смятана за първата приказка на Ханс Кристиан Андерсен

ПРИТЧА ЗА ЧЕТИРИТЕ СВЕЩИ

Четирите свещи горяха бавно в една стая. Светлината им беше твърде слаба. Ако знаехте езика на 
светлината, щяхте да разберете за какво си говорят те.

Първата свещ каза:
-  Аз съм Мир, но напоследък никой не се интересува о т  мен -  и пламъкът на Мира бавно угасна с тези думи. 
Втората свещ каза:
-  Аз съм Вяра, но вече никой няма нужда о т  мен -  и пламъкът на Вярата бавно угасна.
Третата свещ продума натъжена:
-А з  съм Любов и останах без сили... -  и пламъкът и бавно гаснеше...
Изведнъж... едно дете влезе в стаята и започна да вика:
-  Не изгасвайте! Имам нужда о т  вас!
Тогава Четвъртата свещ прошепна тихо на малкото момче:
-  Не се страхувай, защото аз съм Надеждата и докато все още горя, мога отново да дам светлина на 

другите свещи.
С блеснали очи детето взе свещта на Надеждата и запали другите три свещи.
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Коя е майката на лоената свещ?
A) огънят Б) казана
B) овцата Г)свинята

Кое твърдение НЕ е вярно?
A) От баща си тя наследи копнежа по го
рящия огън, който един ден щеше щеше 
да освети живота й.
Б) От дъното на казана свещта наследи 
черният си цвят и стремежа винаги да със
ка и пращи.
B) От майка си свещта наследи своето 
лъскаво, снежнобяло тяло и представата 
за живота.
Г) Всеки, който видеше свещ, вярваше, че 
тя носи обещания за светло и блестящо 
бъдеще и че тя наистина ще ги изпълни.

Колко прилагателни имена са употре
бени в подчертания текст?
А) 9 Б) 8 В) 7 Г) 6

На кой остров в Дания е роден Андер
сен?
A) фюн 
Б) Акилия
B) Шеланд
Г) фризийски острови

В каква посока от родния град на Ан
дерсен се намира столицата на Дания 
-  Копенхаген?
A) на север
B) на юг

Б) на запад 
Г) на изток

6. В каква кутия е открит ръкописът на 
приказката „Лоената свещ“?
A) метална Б) позлатена
B) стъклена Г)архивна

На кого е посветил първата си приказ
ка Ханс Кристиан Андерсен?
A) на първата си учителка 
Б) на майка си
B) на своята леля 
Г) на една вдовица

Родната къща на X. К. Андерсен в гр. Одензе

Защо пламъкът на Вярата угаснал?
A) Защото никой нямал нужда от нея.
Б) Защото задухал вятър.
B) Защото едно дете духнало свещта.
Г) Защото искал да се присъедини към ос
таналите.

9 .1 Кой език трябва да знаеш, за да раз
бираш за какво си говорят свещите?
A) датски
Б)английски
B) езика на вятъра
Г) езика на светлините

През коя година е роден Ханс Кристи
ан Андерсен?
A) през 1820 г. Б) през 1835 г.
B) през 1805 г. Г) през 1935 г.

Каква е професията на откривателя на 
приказката „Лоената свещ“?
A) писател 
Б) учител
B) поет
Г) историк

Коя свещ е много важно никога да не 
изгасва? Защо?


