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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
 

 На 10.07.2014 г. от 18 ч. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на 
Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). На заседанието присъстваха чле-
новете на УС, както и председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова и 
членовете на КС – Калинка Стайкова и Димитър Стоянов, счетоводителят на НАСГБ Димка Ка-
занджиева и Светлозар Парапанов, изпълнителен директор на НАСГБ и директор на Национал-
ния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“.  
 УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 01.04.2014 г. до 
10.07.2014 г., както и информация от председателя за подготовката по провеждането от 
14.09.2014 г. до 22.09.2014 г. в гр. Пловдив, на Втория Европейски празник на специфичните въз-
можности на сляпо-глухите.  
 УС прие Отчет на разходите от държавната субсидия на НАСГБ за първото полугодие на 
2014 г., както и одобри Проект за дейностите на НАСГБ по интеграцията на сляпо-глухите за фи-
нансиране чрез държавна субсидия през 2015 г. Поради наложително увеличаване на обема на 
всяка от дейностите, УС на НАСГБ предлага в Проекта пред МТСП и МФ, увеличение с 10% на 
финансирането на всяка една дейност.  
 УС прие докладни за проведените отчетни изборни събрания на ТО на НАСГБ през м. юни 
2014 г., от всеки от членовете на УС и КС, участвали в провеждането им: Димитър Парапанов – 
ТО Асеновград, ТО Пловдив, ТО Стамболийски, ТО Хисаря, ТО Стара Загора и ТО Ямбол; Ма-
ринка Маринова – ТО Велико Търново, ТО Габрово, ТО Горна Оряховица, ТО Плевен, ТО Русе и 
ТО Шумен; Тодор Радев – ТО Бургас и ТО Сливен; Соня Захариева – ТО София и ТО Перник; 
Калинка Ковачева – ТО Добрич и ТО Варна; Калинка Стайкова – ТО Димитровград и ТО Хар-
манли; Димитър Стоянов: ТО Асеновград, ТО Пловдив, ТО Стамболийски и ТО Хисаря.  
 Маринка Маринова изнесе докладна за проведените от Контролния съвет на НАСГБ през м. 
април и май, ревизии на ТО на НАСГБ по организационната и финансовата им дейност за 2013 г.  
 УС на НАСГБ разгледа предложените от ТО, кандидати за членове на НАСГБ. Управител-
ният съвет, спазвайки разпоредбите на чл. 9, ал. 3 от Устава на НАСГБ и подчинявайки се на из-
ричното решение на Общото Събрание на НАСГБ от 01.04.2014 г., утвърдено в Програма за дей-
ността на НАСГБ през 2014 г., раздел I „Организационна дейност“, т.8, подточка а): „Да се огра-
ничи приемът на членове с леки слухови увреждания, които не се нуждаят от подкрепата на 
асоциацията, тъй като те имат по-добра комуникация, общуват свободно и дори не се нуждаят от 
интерпретатори-придружители“, УС на НАСГБ отхвърли 2-ма кандидата от ТО Габрово с 46 дБ и 
51 дБ и 3-ма кандидата от ТО Варна с 46 дБ, 47 дБ и 50 дБ. Мотивите на УС са: тези кандидати 
имат най-леките слухови увреждания, малко над границата от 45 дБ, в началото до средата на ди-
апазона на леката слухова загуба (който е от 45 дБ до 55 дБ), а решението на Общото събрание 
изисква ограничаване на приема на членове с лека загуба през 2014 г. УС извършва това ограни-
чаване за ТО Варна и ТО Габрово, тъй като и двете ТО имат значително по-висок дял членове с 
лека слухова загуба (в диапазона от 45 дБ до 55 дБ) спрямо дела за цялата НАСГБ от само 25% 
(или 151 члена с лека слухова загуба от общо 610 членове). За ТО Варна делът им е 44% (27 чле-
на с лека загуба от 61 членове), а за ТО Габрово е 57% (8 члена с лека загуба от 14 членове). Мо-
тивите на Общото събрание да задължи ТУС на ТО и УС на НАСГБ да ограничават през 2014 г. 
прираста на членове с лека слухова загуба, са продължаващото през 2013 г. увеличаване на броя 
членове с лека слухова загуба, намаляването на броя на членовете с по-тежка глухота, и продъл-
жаващите критики от страна на МТСП, ССБ, СГБ, организациите на сляпо-глухи от Норвегия, 
Швеция, Дания, Финландия, Унгария и др., критикуващи НАСГБ за увеличен прием на лекото 
слухово увреждане (които лица не използват слухови апарати) и недостатъчно привличане на по
-тежката или тотална глухота. Съответно, УС утвърди 4-ма кандидати за членове с тежка слухова 
загуба от 65 дБ (по един от ТО София и от ТО Пловдив) и с пълна глухота над 90 дБ (по един от 
ТО Горна Оряховица и ТО Пловдив). По изключение, УС отпусна парични помощи от 100 лв. и 
от 20 лв. на двама члена, тежко пострадали от наводнението през м. юни в гр. Добрич.  

Снежанка Кирчева 
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ЮБИЛЕЙ 

И НА ОСЕМДЕСЕТ – ПАК СИ Е НЕУДЪРЖИМ РАБОТОХОЛИК 
 
 Познавам Спас Карафезов почти от половин век. През 1966 г., когато беше юрисконсулт в 
ПП „Успех” – София, получих негова експресна юридическа консултация съвсем безвъзмездно 
по един мой пенсионен проблем. Дори забравих да му направя някакъв малък подарък… Време-
ната тогава не бяха никак комерсиални. А може и да се дължи на моята интелектуална разсеяност 
или селска стиснатост… След време имах възможността да работя и в неговия екип на зам. пред-
седател на ССБ цели шест години и седем месеца. 
 Благодарение на спасителското си име най-вече, а също и на други качества, през 1992 г., 
съвсем в началото на прехода от тоталитарно към нормално общество, на него се пада тежката и 
почти непосилна мисия да спасява читалището на слепите. С тази нелека задача Спас Карафезов 
се справя брилянтно. В читалището на слепите той осъществява дългогодишната си мечта да е 
пръв ръководител в институцията, да няма никакви началници над себе си. Тук аристократичният 
габровец изглежда изцяло разгъва своя управленски потенциал и амбиции, показа перфектно на 
какво е способен, когато не трябва всяка своя управленска стъпка да съгласува с председателя 
Иван Илиев, с първия зам.председател Константин Гайдаров или с председателя Янаки Градев. 
Писнало му беше сякаш почти две десетилетия да бъде втория, на моменти дори третия човек в 
сесебейската йерархия. Наистина за малко той оглавява Беговия клуб „Ахил”, който е част от ве-
ригата спортни клубове за хора с увреждания с централа в Ню Йорк. Но времето на това негово 
председателстване е твърде кратко и може би съвсем недостатъчно за да изяви напълно и там 
своите мениджърски потенции. Точно в читалището на слепите председателят Спас Карафезов 
вече си издигна не един, като поета, а два неръкотворни паметника – електронната библиотека с 
нейните почти девет хиляди заглавия и разширението на материалната база с един четиристаен 
апартамент. И още две емблематични негови постижения: в читалището работят 17 души, двойно 
повече отколкото в централата на ССБ, и то 90 % от тях са с нарушено зрение; почти 60-
процентовото присъствие на млади хора в читалищното ръководство е другата знакова характе-
ристика на неговото управление. Вероятно и най-предубедените към него хора, и най-
настървените критикари на неговото председателстване надали ще могат с ръка на сърце да отре-
кат тези мои твърдения. Дори заклетите карафезофоби (не вярвам да има такива), трябва да приз-
наят изключителните му комуникативни умения да размеква банкерски сърца, да отключва спон-
сорски и кредитни пориви у различни институции и организации. 
 Но по-зрелите поколения членове на ССБ, тези над 50-60 години, може би добре си спомнят 
Спас Карафезов и като заместник-председател на Съюза на слепите в България. Повече от 16 го-
дини той ръководи неподражаемо организационния, културния и спортен живот на това сдруже-
ние. Зам. председателят Спас Карафезов впечатлява силно със своята непринуденост и емоцио-
налност, със своята неизчерпаема енергия към нови начинания, сигурно също и със странностите 
си. Благодарение на него десетки българи с тежко нарушено зрение, дори и тотално слепи, стъп-
ват на ски, други пък за първи път яхват коне. Стотици ученици и студенти трябва да са му приз-
нателни за учебната литература, която по неговото зампредседателстване ускорено се издаваше 
на аудиокасети и на брайлов шрифт. Още през началните месеци на първия си мандат той разтва-
ря широко вратите на българските университети за младежите със зрителни проблеми. Невижда-
щите масажисти може би са забравили, а по-младите въобще не знаят, че зам. председателят Спас 
Карафезов извоюва професията масажист да стане достъпна и за българските слепи и слабовиж-
дащи и една малка част от тях професионално да се измъкнат от черните оазиси на специалните 
сесебейски предприятия, както доста сполучливо ги определя доц. д-р Иван Ганев. 
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И аз също съм сред тези, които са силно благодарни на Спас Карафезов за много неща. Особено 
съм му признателен за електронната библиотека към читалището на слепите. Всеки миг от дено-
нощието съвсем безплатно мога да си дръпвам едно или няколко от нейните девет хиляди загла-
вия. С дълбока благодарност си спомням и ски-курсовете на Мальовица, които по негова инициа-
тива се организираха през 80-те години на миналия век. И аз, тотално сляпото селско момче от 
тракийската низина можех да се наслаждавам на ски спусканията в Рила като другите хора с нор-
мално зрение. Разбира се, винаги с виждащ опитен придружител-скиор пред себе си, който като 
звуков маяк ме насочва и при нужда ме уведомява за завои и за евентуални опасности. 
 Като ръководител Спас Карафезов съм запомнил и с неговата голяма човечност, рядка толе-
рантност и забележителна неотмъстителност. Не мога да забравя също, че той и тогава имаше 
сериозни проблеми с пространствената ориентация, може би резултат на вирусния менингит или 
пък на едностранната си глухота, най-вероятно и на двете. Непрекъснато правеше настойчиви и 
отчайващо безуспешни опити да напуска кабинета си през прозорците или през библиотечните 
шкафове. За сегашните му съекипници от любимото на много зрително затруднени читалище, г-н 
Карафезов е „изумителният патриарх”, „нашият любим тати”. Негови приятели, признава си Спас 
Карафезов в едно от най-добрите си есета, пък го определят като „красиво луд”. „Навярно са бли-
зо до истината”, продължава да се изповядва талантливият есеист.  
 През последните десетина месеца с изненада установих, че Спас Карафезов е доста докач-
лив, да не кажа дори свръхсръдлив. Тази негова повишена ранимост произтичала от зодиакалния 
знак. Само преди ден разбрах, че раците били свръхраними. Но тази сензитивност изглежда се 
дължи също и на неговото двойно сензорно увреждане. Изострената чувствителност и свръхуяз-
вимост според експертите от „Сенс Интернешънъл” се определя от глухослепотата. Тези специа-
листи от Великобритания дебело подчертават, че глухослепотата създава не два, както може да се 
очаква, а четири пъти повече затруднения отколкото слепотата. А пък мой таен литературен съ-
ветник смята, че свръхобидчивостта на Спас Карафезов се отключва след смъртта на съпругата 
му Венцислава – негов надежден психотерапевт… 
 Твърди се, не без сериозни основания, че у всеки от нас дреме не само поетът, но и детето. 
Понякога, да не кажа почти винаги, Спас Карафезов е едно възторжено дете, голямо и непорасна-
ло лъчезарно дете, което непрекъснато прави някакви гафове. Но световно известният индийски 
духовен учител и философ Ошо твърди, че „грешките са неотменни спътници на творчеството”. 
А за проф. Леон Митрани, преподавателят ми по психокибернетика, „творчеството е да направиш 
нещо грешно, нещо сбъркано според другите”. И творецът Спас Карафезов не се страхува да гре-
ши. Но сякаш поради неговото детско излъчване всеки, или почти всеки, всичко великодушно му 
прощава. И въпреки привидната своя управленска хаотичност и перманентната си еуфория, не 
зная друг човек у нас, който да е направил толкова много за българските зрително увредени хора. 
Като че ли и за него важи с пълна сила крилатата фраза на Иван Вазов, „лудите, лудите – те да са 
живи”… И почти същото казва и британският драматург и писател Джордж Бърнард Шоу твър-
дейки, че точно неразумният човек променя света, че всеки прогрес се дължи тъкмо на неразум-
ния човек!!! 
 Неуморното и неспокойно перо на Спас Карафезов е дало живот на стотици текстове – ста-
тии, очерци, есета, спомени. Част от тях, разбира се, най-стойностните, са намерили място в кни-
гата му с чудесното заглавие „Сърцето вижда” (2007). По свръхнастойчивите препоръки на Мира 
Попова и на Йордан Йосифов – Адмиралът, чета и препрочитам текстове от нейната трета част 
„Опити за есета и спомени” и усещам, признавам си с известно неудобство, че ме обзема не само 
определена естетическа наслада и възхищение, но и сякаш не съвсем бяла завист. Спас Михалич, 
така се обръщахме към него в кръжока по руски, наистина си пише тук направо като професиона-
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лен писател. Оказа се, 
че въпреки нашето по-
лувековно познанство, 
аз не знаех през какви 
перипетии той е пре-
минал, за да запише 
право в софийския 
университет, не съм 
подозирал въобще за 
неговите писателски 
дарби и постижения. 
Умелото боравене с 
изящната словесност 
при Спас се обуславя 
най-вероятно и от ху-
дожническата одаре-
ност, която се проявява още в неговото детство и юношество. В прогимназията е рисувал заедно 
със скулпторката Ива Хаджиева и с Христо Явашев – световно известният художник и майстор 
на опаковките. Спас Карафезов е автор и на още една книга, пак с много хубаво наименование – 
„Светлината на книгите” (2014). С нея той прави сериозен опит да отрази историческото разви-
тие на Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928”. С тази си не малка съчинителска 
продукция Спас Карафезов несъмнено доказа на някои силно предубедени към него сесебеакаде-
мици, че и той е вече безпроблемен интелектуалец. 
 Изглежда трябва непременно да отбележа, че освен активен сътрудник, Спас Карафезов 
почти 20 години е член на редакционната колегия на сп. „Зари”. Той дори около 30 месеца (1988-
1990) е и негов главен редактор. Пак през същия период, почти две години и половина Спас Ка-
рафезов редактира и Бюлетина на Европейския регионален комитет на световния съвет за благо-
получие на слепите. Седалището на този регионален комитет е в София, защото негов генерален 
секретар от 1987 г. до 1990 г. е председателят на съюза на слепите в България Янаки Градев. Бю-
летинът се издава на четири езика (английски, френски, руски, немски) и в плоскопечатна, брай-
лова и в говореща версия. 
 Може би е правило, че почти до всеки успял мъж стои жена-вдъхновителка. Повече от че-
тири десетилетия плътно до Спас Карафезов стои прекрасната му втора съпруга Венцислава Све-
щарова. Тя му е здрава опора и мъдър съветник, отзивчив шофьор и оправна домакиня, неуморен 
и добронамерен негов цивилизатор. Всеизвестно е може би, че определящо за сексуалното прив-
личане, а също и за здравото приятелство, е „принципа на допълването”. Там се корени и тази 
непоклатимост и плодотворност на техния 45-годишен брак. В брилянтното си есе „Вместо изпо-
вед” Спас подчертава, че съпругата му Венци запълва със своя интелект и доброто си сърце праз-
нотите на неговия характер и възпитание. И за по-любопитните представители на читателската 
аудитория ще отбележа, че Венци и Спас са отгледали син Любомир и дъщеря Искра, от които 
имат двама внука. И за малко да пропусна, като истински интелектуалец, Спас има два брака. От 
първата му съпруга Радост Бояджиева, преподавател по руски език, той има син Светозар и още 
две внучета. 
 И все още Спас Карафезов активно се занимава със спорт. На млади години е поливалентен 
спортист – шахматист, гребец на Ял-6, лекоатлет и плувец, на по-зряла възраст – изявен марато-
нец и отявлен турист. Той е първият тотално сляп спортист преплувал река Дунав още през да-
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лечната 1962-ра г. И завоювания медал от тази водна надпревара Спас Карафезов след време ще 
подари на акад. Петко Стайнов при едно семейно гостуване у именития наш композитор. Вероят-
но венец на неговите спортни занимания е участието му в нюйоркския маратон за инвалиди през 
1994 г. Той е голям почитател на пешеходния туризъм. В хубави дни и сега може да го срещнете 
по Витоша, придружаван от приятели или от дъщеря му. До началото на 80-те години на мина-
лия век е покорявал цели три пъти връх Мусала.  
 И още едно, като че ли най-любимото негово хоби – срещи с държавните глави на Бълга-
рия. Няма друг ССБ или читалищен деец с толкова много рандевута с българските президенти: с 
Тодор Живков и със Симеон Втори – само по една; с Желю Желев – две; с Георги Първанов – 
четири; и със сегашния президент – среща и половина. Среща и половина, защото броим за поло-
вин среща, плануваното посещение на президентът Росен Плевнелиев, което не се осъществява 
на 21 май 2013 г., когато се провежда нарочно тържество по случай 85-годишнината от учредява-
нето на читалището на слепите в България. За лош късмет на Спас и на читалището, разбира се, 
президентът Плевнелиев трябва да присъства на друг, по-важен форум – стартирането на наскоро 
избрания парламент. 
 Спас Михайлов Карафезов е роден в българския Манчестър. Родителите му са обикновени 
трудови хора, както той сам ги определя. Спас се обучава в Техникум по текстил и мечтае да 
следва химия в чужбина. Но съдбата има съвсем други планове за него. Една година преди Спас 
да завърши техникума, така се наричаха тогава професионалните гимназии, той заболява от ви-
русен менингит, в резултат на който губи изцяло зрението на двете си очи и слуха на дясното си 
ухо. И въпреки тежкото си двойно сензорно увреждане, той продължава обучението си в прочу-
тата Априловска гимназия, отначало като частен ученик, а последния единайсети клас завършва 
като редовен ученик. Удължава обучението с цяла година, като напуска техникума по текстил, за 
да може да кандидатства в софийския университет по специалността Право. В онези времена за-
вършилите професионални гимназии, нямат право да кандидатстват за студенти по хуманитарни 
специалности. И вместо инженер-химик завършил в странство, неумолимата орис отрежда на 
Спас Карафезов в началото да бъде скромен юрисконсулт в малко специално предприятие за сле-
пи, впоследствие като щедра компенсация тя му помага да стане многолетен мениджър, утвърден 
журналист и доказал се самороден писател. За съжаление, неговата дълбоко лелеяна мечта за на-
учно-преподавателска кариера в областта на правото не се случва, но неговите жизнени постиже-
ния, аз съм дълбоко убеден, не са изобщо по-малки от тези на професорите. Сигурно има десетки 
български професори с по-малко публикации от него, по-малко цитирани, по-малко известни и с 
по-малко реализирани идеи. Най-вероятно като свръх-компенсация на тежкото двойно сензорно 
увреждане (глухота и слепота) е този постоянен неистов устрем у Спас Карафезов към властови 
позиции, към себедоказване, към себеутвърждаване. Това са ползите от сензорните и физически-
те увреждания според създателят на индивидуалната психология великия австрийски психолог 
от еврейски произход Алфред Адлер, тема, която и самия Спас Карафезов се опитва да разработ-
ва като докладчик пред Седемдесетия световен конгрес на слепите есперантисти през 2004 г. в 
Белград. 
 На шестия ден от седмия месец г-н Спас Карафезов навърши 80 години. Да му благодарим 
за всичко добро, което е направил и прави за хората с тежко нарушено зрение! Да му пожелаем и 
през новото десетилетие досегашния несекващ работохолизъм, и разбира се, добро здраве и креа-
тивно дълголетие! 

Ангел Сотиров 
Снимки: Николай Троянов  
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ИЗ КРАСИВИТЕ КЪТЧЕТА НА БЪЛГАРИЯ 

На 16.07.2014 г. членове и придружители от ТО на НАСГБ – Плевен, ТСО на ССБ – Левс-

ки и РД на инвалидите отново сме заедно – този път на екскурзия из красивите кътчета на нашата 

страна. Потеглихме в седем. Целта – пещерата "Съева дупка" в околностите на с. Български из-

вор, между Ловеч и Тетевен. След два часа смях и закачки пристигнахме в едно красиво крайпът-

но заведение, където отпочинахме на чашка ароматно кафе. Пещерата се намира на 4 км. от него. 

"Съева дупка" е включено в списъка на 100-те национални туристически обекта и тези, които 

имаха книжка, си ги подпечатаха. Това е една от най-красивите български пещери. Дълга е 250 м., 

осветена и пригодена за обхождане.  

Екскурзоводът ни разведе и ни разказа много любопитни неща. Пещерата е открита от два-

ма братя овчари – Съю и Сълю, които подслонявали в нея стадото си. Те са й дали името "Съева 

дупка". В нея природата е извайвала в продължение на два милиона години чудно красиви обра-

зувания – сталактити и сталагмити, които не могат да се опишат, те трябва да се видят! В близост 

до пещерата се намира ферма за отглеждане на щрауси. Стопанинът ни разказа любопитни неща 

за тези екзотични чуждоземни птици и след това ни разведе из самата ферма. Към нея има и му-

зей на щрауса, в който са изложени препарирани птици, яйца, маски украсени с щраусови пера и 

фигури от яйчени черупки, които са много здрави. Всеки си закупи по нещо за спомен. Сбогувах-

ме се с щраусите и потеглихме за Тетевен. Когато пристигнахме в града, от Информационно-

културния център взехме екскурзовод, който ни заведе до с. Рибарица, в местността Костина на 

брега на р. Черни Вит. Тук до моста на реката се намира лобното място на Георги Бенковски. Под 

моста се намира "Кървавото кладенче", където турците измиват главата на обезглавения Бенковс-

ки, набучват я на кол, занасят я в Тетевен, а след това в София. От групата се спасява само Захари 

Стоянов, който по-късно описва случилото се в своите "Записки по българските въстания". Тук 

на това място през 1905 г. родолюбиви тетевенци издигат паметник на Георги Бенковски. На 200 

м. от "Кървавото кладенче" има крайпътно ханче. Настанихме се, починахме, обядвахме след ка-

то се събрахме заедно. Попяхме и се повеселихме. Беше проведена викторина с подходящи въп-

роси, в която всички взехме участие и получихме награди. Върнахме се в Тетевен и разгледахме 

градския исторически музей. Създаден е през 1928 г. от родолюбиви тетевенци. Музеят е много 

добре уреден. Съдържа експозиции от римско време до наши дни. Има монети, накити, оръдия на 

труда, оръжия и др. Изложени са произведения от местните занаятчии – златари, грънчари, дърво-

резбари, тъкачи и ковачи. Изложени са и много красиви женски и мъжки национални костюми от 

тетевенско. Градът е чист и подреден. Намира се на 418 м. надморска височина, въздухът е крис-

тално чист. Както всяко хубаво нещо си има край, тъй и нашата екскурзия. Тя е осъществена, бла-

годарение на нашата кметица г-жа Л. Александрова и нейния екип, които ни подариха един чуде-

сен ден сред дивната красота на нашата природа, за което сърдечно им благодарим! 

Прибрахме се малко изморени, но щастливи и доволни от чутото, видяното и преживяното 

през този ден. 

 

Иванка Христова 
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ПРИТЧА ЗА ТЪРСАЧА 
 Това е историята на един човек, когото бих определил като търсач... 
 Търсачът е някой, който търси; не е непременно човек, който намира.  
 Не е и някой, който непременно знае какво търси. Просто е човек, чийто живот представля-
ва търсене. 
 Един ден търсачът почувствал, че трябва да тръгне за град Камир. Бил се научил да обръща 
сериозно внимание на тези усещания, които идвали от непознато място в него самия, така че ос-
тавил всичко и потеглил. След като вървял два дни по прашните пътища, различил Камир в дале-
чината. Малко преди да стигне до града, вниманието му било привлечено от хълм вдясно от пътя, 
покрит с чудна зеленина и обсипан с множество дървета, птици и прелестни цветя. Ниска ограда 
от лакирано дърво обграждала хълма от всички страни. 
 Бронзова портичка го приканвала да влезе. 
 Изведнъж усетил, че забравя за града и отстъпва пред изкушението да си почине за малко 
на това място. Търсачът влязъл през портичката и бавно тръгнал сред белите камъни, които изг-
леждали безразборно разпръснати между дърветата. 
 Позволил погледът му да прелита като пеперуда върху всяка подробност от пъстроцветния 
рай. 
 Имал очи на търсач и може би затова открил следния надпис върху един от камъните: 
 Абдул Тарег, 8 години, 6 месеца, 2 седмици и 3 дни. 
 Малко се разстроил, като видял, че камъкът не бил просто камък: бил надгробна плоча. На-
тъжил се при мисълта, че там било погребано толкова малко дете. Като се огледал, човекът уста-
новил, че на съседния камък също имало надпис.  
 Приближил се и прочел: Ямир Калиб, 5 години, 8 месеца и 3 седмици. 
 Търсачът се почувствал ужасно разстроен. 
 Красивото място било гробище и всеки камък бил надгробна плоча. Една по една, започнал 
да чете плочите. Върху всяка имало подобен надпис: име и точната продължителност на живота 
на покойника. Обзел го ужас, когато установил, че възрастта на детето, живяло най-дълго време, 
едва надвишавала единайсет години... Налегнат от неизмерима мъка, седнал и заплакал.  
 Пазачът на гробището, който минавал наблизо, се приближил. Известно време го наблюда-
вал мълчаливо как плаче и накрая го попитал дали оплаква някой близък. 
 – Не, не плача за близък – казал търсачът. – Какво става в този град? Какво ужасно нещо се 
случва тук? Защо има толкова много мъртви деца, заровени на това място? Какво е това страшно 
проклятие, което тегне върху хората, та ги е принудило да направят детско гробище? 
 Старецът се усмихнал и казал: 
 – Успокойте се, няма такова проклятие. Работата е там, че при нас има отдавнашен обичай. 
 Нека Ви обясня: когато някой младеж навърши петнайсет години, родителите му подаряват 
тетрадка като тази, която нося аз на врата си и всеки път, когато нещо много го е зарадвало, той 
трябва да отвори тетрадката и да запише в нея:  
 Вляво: това, което го е зарадвало.                
 Вдясно: колко време е продължила радостта. 
 Запознал се с годеницата си и се влюбил в нея: колко време е продължила тази безмерна 
страст и радостта, че я познава? Седмица? Две? Три седмици и половина?... 
 След това вълнението на първата целувка – колко е продължило? Минута и половина, кол-
кото целувката? Два дни? Седмица? 
 Бременността и раждането на първото дете?... 
 А женитбите на приятелите? А най-мечтаното пътуване? А срещата с брата, който си идва 
от далечна страна? 
 Колко е продължила радостта от тези събития? Часове? Дни? 
 Така в тетрадката записваме всеки момент на радост... Всеки момент. 
 Когато някой човек умре, обичаят ни е да отворим тетрадката му и да съберем времето на 
неговата радост, за да го запишем върху гроба му. 
 Защото това според нас е единственото и истинско живяно време. 

Из “Приказки за размисъл” – Хорхе Букай 
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ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 

-продължение- 
Играта бе тънка и опасна. Защото и двете страни играеха на най-висока цена: живот и 

власт. 
Царското семейство излезе да посрещне на три поприща извън града прескъпите си гости. 

Цял Търнов се бе стекъл, за да приветства тоя, който носеше най-светлите надежди на страната. 
Людете искаха да изпратят своя поздрав и да изкажат своята любов на благонравния мъж, за ко-
гото се носеше чудна мълва от Белград до Мидия, и от Обрущица до Драч. Когато зърна присти-
гащите гости, бляскавото шествие спря посред друма. В далечината се дигаха облаци прах. Из-
никнаха първите редици на боянската конница. Зададе се и тежката колесница на севастократори-
цата, теглена от шест черни коня, покрити с червени чулове. Калоян яздеше отдясно на кочията, 
следван от многобройна и пъстра свита. Целият му двор го следваше: от първия столник до пос-
ледния крагуяр, врач и певец. Народът избухна в диво ликуване, спусна се от всички страни край 
друма, с мъка възпиран от веригите блюстители, които вардеха край пътя. Михаил Асен препусна 
коня си срещу гостите. Калоян също бодна жребеца си и скочи на земята, още преди да е слязъл 
царят. Общата кръв заговори. Двамата братовчеди протегнаха ръце един към други. Калоян бързо 
свали самурения си калпак, притисна го до сърцето си, наведе чело. Младият цар го прегърна. 
Размениха си тройна целувка по бузите. Помирението бе станало. По всички лица цъфтяха ус-
мивки. Народът възторжено ревеше, обсипвайки с цветя гостите, които се здрависваха с посреща-
чите. Десислава се качи на един златисто-червен жребец, като застана отдясно до царицата, в 
първата редица под покрова. Засмяното й лице не издаваше с нищо тайната тревога, която стиска-
ше сърцето й. Тя отговаряше любезно и весело на въпросите на Ирина и от време на време маха-
ше с ръка на присъстващия народ. Топлите призиви на тълпите накараха царицата да побледнее. 
Ала нито една черта на лицето й не показа гнева и вълнението й. Само слънчевият лъч, който 
трептеше в зениците й разкриваше зеленото злато на гордите очи, които святкаха в отровна омра-
за. Из целия град се носеше някакво трескаво опиянение, някакво скрито очакване. Никой не зна-
еше точно какво ще стане, ала трябваше да стане нещо. 

* * * 
Царската потеря излезе рано сутринта. Отдавна се разнасяше мълва из Хема, че старият 

глиган отново преброждал земите на Килифарево. Обградиха гората с верига пазачи. Дивият звяр 
трябваше да остане вътре, за да свият постепенно обръча си около него. Разделиха се на няколко 
дружини и почнаха да дирят следите. Болярките носеха своите соколи връз облечените си в ръка-
вици левици, за по-дребен лов. Загарите следваха с весел лай припкащите коне. Десислава имаше 
бял сокол, скъп дар от съпруга й, който не скъпеше нищо, за да я зарадва. 

– Той е свикнал да стои на тази ръкавица. – обясняваше тя на царицата. – И ако само за 
един миг връз нея кацне друг сокол, не желае да стои вече там. 

Ала в лекия, безгрижен разговор тя не изпущаше из очи всяка стъпка на мъжа си, който 
яздеше редом с Михаила, и двамата следвани от свитата си. Етърът лениво влачеше зелено-
сивите си води. Въздухът бе пропит с влага, макар че чистото небе се извисяваше бледосиньо, 
ведро. 

– Научихме, че Теодор Ласкарис бил напоследък тежко болен. Боя се, че този добър човек 
не ще трае още дълго време. Жалко, че Елена почина твърде млада. Кой ще се грижи за детето им 
Йоан? – твърде искрено се тревожеше царица Ирина, като увличаше гостенката си в постоянен, 
занимлив разговор. 

– Елена не можа да преживее тревогите на войната между Никея и България – каза тъжно 
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Десислава. – Тежко е наистина за една царица да гледа как се хвърлят едни срещу други в кървав 
бой войските на бащината й държава и на мъжовото й царство. 

Тя подири с очи съпруга си. Изтръпна. Калоян и Михаил Асен не се виждаха никъде. Вне-
запно бяха изчезнали. Ала не издаде с нищо вълнението си под изпитателния поглед на Ирина. 
Само попита тихо и спокойно, ала твърдо: 

– Къде са царство му и господин Калоян? – Тънките й устни бяха останали без капка кръв. 
Царицата се извърна учудена. 
– Вероятно са се отделили насаме из някоя пътека. Нали има още доста да приказват и 

преговарят. – Тя се обърна към севастократорската свита, която бе препуснала по дирите им, нап-
рави им знак да се върнат. – Не ги безпокойте. Нека си продължат разговора в мир. – Тя направи 
същия знак и на Михаиловите люде. – Оставете ги двамата да могат да разрешат добросърдечно 
всички трудни въпроси. 

Ирина се прекръсти благочестиво. В същия миг Десислава хвърли бърз и безпокоен взор 
към Калояновите хора, които я гледаха с ням въпрос. Очите й забелязаха тревожното лице на 
Добрила. Може би изчезването на един художник нямаше да направи никому впечатление. Майс-
торът прочете всичко в този бърз, изплашен, молещ взор: 

„Върви, върви. Настигни ги, намери ги. Следи. Внимавай.“ 
И също тъй бързо отвърнаха преданите му очи: 
„Разбирам. Ще сторя всичко, което е по силите ми.“ 
Лаят на загарите приближаваше все повече. Съвсем близо отекваха ловджийските рогове. 

Само опитно око можеше да различи накитените с клони ловци, които теглеха една също тъй ук-
расена с шума кола, в която бе скрит остроок стрелец. Той първи забелязваше едрия дивеч и го 
подгонваше към желаната посока. Когато се извърна, за да поеме лъка си от верния оръженосец, 
Десислава забеляза, че синята наметка на майстор Добрил не се мярка между севастократорската 
свита. Радост, смесена с дълбока тревога, за миг изпълниха лицето й в напрегнато вълнение. Тя 
леко се залюля на седлото. Няма молитва се издигна в сърцето й: “Запази го, Господи, заварди 
Калояна от неверни козни. И дай отплата на всеки злочинител”. 

Ирина забеляза неспокойствието й. Ноздрите й се разшириха в кратък трепет на ликуващо 
тържество. За да не се издаде, тя прехапа устни, сведе бързо дълги, извити клепки. Разрешението 
наближаваше. Още малко търпение. Още малко. 

Михаил Асен и братовчед му Калоян яздеха сами в една широка пътека, между две редици 
едри букове. Шумът на лова ту се приближаваше, ту се отдалечаваше, според дирята на бягащия 
дивеч. Калоян забеляза, че бяха останали сами. Тънко недоверие полази за миг по жилите му. 
Ала веднага се успокои. Не бяха ли само двама? Един срещу други? Какво можеше да му стори 
този крехък младеж, въоръжен само с лък и копие? Те продължиха разговора си.  

– Тази нощ доста дълго обсъждах този въпрос. И взех решение да я изпратя да живее в 
именията на втория ми зет Мицо. В Несебър. Тя ще остане там дотогава, докато се умирят духо-
вете. 

Калоян се ослуша. Някакви тихи, постоянни стъпки се долавяха недалеч от тях.  
Михаил спря коня си. Ослуша се в приближаващия глъч на ловджиите.  
– За Солун ще влезем в разпра с Комнините. Окото на Михаил Епирски е все в него, а и 

вуйчовците ми няма да се откажат от правата върху деспотството си. 
Калоян го изслуша търпеливо. Без да покаже досадата си. Младият момък все още мисле-

ше чрез ума на майка си. Вуйчовците му. Какво значение имаше тяхната воля за изгодите на бъл-
гарското царство? 

Фани Попова Мутафова 
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ЧУДЕСЕН КОНГРЕС В УНГАРИЯ 
Може би всички си задавате въпроса дали само на Коледа стават чудеса. Ако питате мен, 

ще Ви кажа – не. Чудеса стават и на Великден. Така ми се случи на най-светлия, християнски 
празник, когато моя много добър приятел Димо Димов от Варна ми се обади по телефона с пред-

ложение да участвам на 80-ия юбилеен 
международен конгрес на слепите есперан-
тисти, който се проведе от 13 до 19 юли в 
унгарския курортен гр. Харкани. Бях наис-
тина щастлив от този Великденски пода-
рък, който явно съдбата ми е отредила. То-
ва за мен бе второ посещение зад граница. 
Е, тук не мога да не благодаря за отправе-
ната към мен покана. Настроението ми ряз-
ко се повиши и без да се замислям, тръг-
нах. На конгреса присъстваха 57 участници 
от 13 страни, сред които за пореден път и 
България. Групата ни бе в състав: Влади-
мир Желев, почетен председател на Асоци-
ацията на невиждащите есперантисти в 

България (АНЕБ), Веселина и Младен Стоилови, моя милост Димитър Димитров и други. 
При чудесни условия конгреса премина изключително успешно. Ден преди самото откри-

ване се състоя кратка музикална програма, с която унгарските домакини посрещнаха участници-
те, като всички бяха потопени в атмосферата на чардаша с брилянтни изпълнения.  

Официалното начало на конгреса бе дадено от нашия представител Владимир Желев. В 
същия момент ще припомня, че страната ни бе домакин на предишния конгрес през 2013 г. в гр. 
Обзор. Бяха изнесени доклади, посветени на качеството на живот сред невиждащите, а също така 
и техните социални права и интереси. Не липсваха и теми, свързани с прекарването на свободно-
то време в културни и спортни занимания. Поставени бяха също така и теми, касаещи се до раз-
витието на международното есперантско движение. По инициатива на единствения участник от 
Босна и Херцеговина Градимир Крагич се състоя среща, която бе посветена на компютърните 
умения и възможности, които всеки от нас притежава. Също така не мина и без международна 
вечер на изкуствата, където имаше изяви на таланти, които пееха песни, рецитираха стихове и 
показаха своите творения. Покрай всичко това ми се падна шанса за изява в ролята ми на репор-
тер на живо по скайп за предаването „Денят на совите” по радио Шумен, за което получих много 
добра оценка и реакциите бяха положителни. От наша страна посетихме български военни гроби-
ща, където са убити около 3600 българи. На 6 март 1945 г. започва една от най-грандиозните бит-
ки в най-новата история на българската армия. В резултат на тази битка българите се поздравяват 
с бляскава победа, но дават свидни жертви. Всичко това се случва след края на Втората Световна 
война, когато на 9 май се подписва договор за мир и от тогава тази дата е обявена за Ден на Евро-
па. Беше организирана екскурзия до гр. Печ, където посетихме интересни забележителности. Там 
имахме и достатъчно време за още отдих. За съжаление много бързо мина времето, в което прека-
рахме страхотни и незабравими дни в прекрасни условия.  

 
Димитър Димитров 
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ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ЯПОНИЯ 
 

Планините Дайсецудзан 
 Планините Дайсецудзан е най-високата и скалиста група от вулканични планини в Япония. 
Един от най-високите японски върхове Асахи (2290 м.) се намира тук. Има много бистри потоци, 
които дълбаят покритите със скали клисури. Най-красива от всички е 24-километровата клисура 
Сункьо. Скалните стени се издигат до 150 м. височина, а по тях на равни интервали се спускат 
водите на очарователни водопади. Най-красив е водопадът Хагоромо (Мантията от пера) с пад от 
250 м., сгушен между отвесни скали в дъното на другата забележителна клисура Тенинкьо. 
 До курорта Сункьо има поредица от кабинкови и седалкови лифтове, които ще Ви изкачат 
до над 1300 м. височина, откъдето гледката е прекрасна. 
 Планините Дайсецудзан предлагат най-добрите писти за зимни спортове в Япония. Тук мо-
же да се дойде по всяко време на годината. Най-близкият град е Асахикава на 30 км. 

* * * 

Планината Фуджи 
 Планината Фуджи е свещена за японците и се намира на около 100 км. от Токио. Върхът и е 
най-високият в Япония (3776 м.). Изкачването му и обиколката на кратера му са традиционна за 
японците. Активният сезон за туризъм тук са месеците юли и август, когато много хора тръгват 
през нощта за да посрещнат изгрева на върха на планината. Според японците е недопустимо да не 
изкачиш планината Фуджи поне веднъж в живота си. Това прави Фуджи една от най-
посещаваните планини в света. 

* * * 

Пещерата Акийоши-до 
 Пещерата Акийоши-до е най-голямата в Япония и се намира на най-големия японски остров 
Хоншу. Тя се е формирала в продължение на 300 хиляди години. В нея се влиза през тесен верти-
кален отвор в скалата. След известно време пространството се разширява до 100 м. и неочаквано 
човек попада в огромна зала, наречена „катедрала”. Таванът и се изгубва във висините и не може 
да бъде стигна дори от светлините на прожекторите. 
 Пещерата Акийоши-до е дълга над 10 км. (отворени са само 1,7) и вървейки посетителите 
могат да видят едни от най-вълнуващите скални образувания. Коганебашира или Златната колона 
е 15 метров сталагмит с ширина 4 м. и наподобява водопад, чийто пръски сякаш са замръзнали в 
златисто каменно покритие. Хиякумайзара (100 варовикови езера) прилича на великанска стълба 
от листа на плаващи лилии. Кураче-но-такинобори (Изкачването на медузения водопад) предс-
тавлява едно разрастващо се варовиково цветче, закрепено за вертикална сталактитова стена. 
 Пещерата може да се посети по всяко време на годината, тъй като температурата там е ви-
наги плюс 17 градуса. Най-близкият град е Шуко, на 14 км. 

* * * 

Гората Шираками Санчи 
 Гората Шираками Санчи се намира на остров Хоншу, Япония и представлява екосистемен 
горски резерват, чиято централна част е девствена букова гора. Обявена е за паметник на светов-
ното природно наследство. Буковата гора е единствената, която не е била докосвана от човешка 
ръка, откакто първите хора са дошли тук преди 8000 години. Гората заема площ от 130 хил. хек-
тара. Тук се издигат още величествени гори от дъб и офика, а на по-ниско расте бамбук, магнолия 
и 500 вида растения, включително и множество орхидеи. 
 Гората дава подслон на черни мечки, серау (кози-антилопи), японски макаци, скални орли и 
черни кълвачи. Интересно е невероятното представление в туристическия център на Шираками 
Санчи, близо до гората.   
 Най-добро време за посещение е от май до октомври, а най-близките градове са Ноширо – 
префектура Акита и Хиросаки – префектура Аомори. 
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Токио 
 Токио е столица на Япония и в буквален превод означава „Източна столица”. Строежът му 
започва през 1602 г., носил е името Едо, а става столица от 1869 г. под името Токио, когато импе-
ратор Мейджи премества резиденцията си тук. Градът претърпява голямо земетресение през 
1923 г. и бомбардировка през Втората световна война (1945 г.), при която загиват около 100 000 
жители. След войната, Токио бързо се възстановява и сега е един от най-бързо развиващите се 
градове в света, а в неговата агломерация живеят над 30 млн. жители. 
 Най-интересните места за посещение в Токио са: Токийският национален музей, разполо-
жен в парка Уено, притежаващ галерии с произведения на изкуството; Музей на западното изкус-
тво с картини на импресионисти; Общинската художествена галерия; Исторически музей; При-
родонаучен музей; Паркът Шинджуку Гьонен в район Шинджуку с градини, оформени в разли-
чен стил – японски и европейски. 

* * * 

Национален парк „Ширетоко” 
 Национален парк „Ширетоко” представлява обект на световното природно наследство на 
ЮНЕСКО, защитаващ уникална морска и сухоземна екосистема. Намира се на полуост-
ров Ширетоко, който се вдава 70 км. навътре в Охотско море. На горите му принадлежи най-
голямата популация от кафяви мечки в Япония, както и на множество сърни. В резервата има и 
безброй прелетни птици, както и големи колонии от корморани и белоопашати морски орли.  
 Град Раусу привлича туристите с горещите си извори и с пещерата Макаусу, чиито стени са 
покрити с необикновен светещ мъх, излъчващ светлина при падане на нощта. Близо до град Уто-
ро се намират красивите водопади Камуивака-но-таки, с височина 32 м. и ширина 2 м. И двете 
селища са в района на парка. Най-добро време за посещение е от май до октомври. 

* * * 

Национален парк „Акан” 
Той се намира в източната част на остров Хокайдо и е известен с красотата си, горещите 

минерални извори и вулканите. Покрит е с девствени гори, сред които се намират най-красивите 
езера на Япония. Ябълковозе-
леният цвят на водата 
на езерото Акан се дължи на 
редките водорасли маримо, 
образуващи свободно плава-
щи във водата топки. 
В изложбения център 
„Маримо” на остров Чуруи-
шама до малкото градче 
Аканкохан има подводна ка-
мера за наблюдение на рее-
щите се по повърхността на 
езерото топки от водорасли. 
До езерото Кусшаро, което е 
най-голямото в района се на-

мира курортен град Онсен и Ротенбуро. 
Йозан или Сярната планина е активен вулкан, разделящ Кусшаро от езерото Масшу, смя-

тано за най-красивото в Япония. 
 Най-подходящо време за посещение на това прекрасно място е от април до октомври, а най-
близките градове са Аканкохан на югозапад и Кауаю на североизток. 
 
 

Източник: www.patuvane.info 
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КУЛТЪТ В ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ БОГИНЯТА БАСТЕТ 
Още от най-древни времена котките са били неотменна част от зоо-

морфните богове на Египет наред със сокола, чакала, ибиса, бика, кроко-
дила, павиана и скарабея. 

На различни места в Горен и Долен Египет имало и многобройни 
местни култове към най-различни птици, насекоми, животни като лястови-
цата, жабата, прасето и много други. При обединяването на Египет при 
фараона Менес около 3100 г.пр.н.е. започва процес на сливането на раз-
личните местни божества с един и същ животински облик. Възходът на 
котката в египетската религия е наистина забележителен и в много отно-
шения неочакван – казва Яромир Малек – автор на книгата „Котката в 
Древен Египет”. За разлика от другите почитани животни, котката първо-
начално не се е отъждествявала с никакво местно божество. Тя никога не 
достига истински „официален” статут, който да я въведе в пантеона на най
-властните богове и да е обект на поклонение в най-големите храмове. 

Но въпреки всичко това, нейната божествена популярност надмина-
ва тази на много други животни и излиза далеч извън границите на Египет. 
Най-древната известна ни богиня-котка е Мафдет. Описана е в Текстовете 
от пирамидите да убива с лапа змия. Но най-известните богини-котки, бо-
готворени от египтяните от най-стари времена, са Бастет (наричана още 
Баст, Паш или Убасти) и нейната сестра с глава на лъвица Секхмет. В 
сложните семейни отношения между боговете в египетския пантеон Бас-
тет и Секхмет са дъщери на бога на слънцето Ра. Интересното е, че най-ранните известни изобра-
жения на Бастет също са на лъвица, която стъпква с лапи враговете на Египет. Но растящата при-
вързаност на древните египтяни към домашните им котки превръща една от най-почитаните боги-
ни лъвици в малка котка.  

Бастет се изобразява като жена с глава на домашна котка, която държи в дясната си ръка 
своя свещен музикален инструмент систрум, а в лявата ръка – кошница. 

Облечена е винаги в зелено. Многобройни и изящни са и изображенията на богинята и 
просто като малка котка. Наричат Бастет „Майка на котките” и Господарка на Долен Египет. Съп-
руга е на бога Пта и е носителка на Окото на Ра. Тя е покровителка на домашното огнище и уют, 
пазителка на жените и децата. Богиня е и на слънчевия изгрев, музиката, танца, удоволствието, 
семейството, плодовитостта и раждането. Пази хора и котки от болести и зли духове и е надарена 
с изключителна интуиция.  

Нейната противоположност е сестра й Секхмет (Могъщата), която олицетворява тъмната, 
първобитна и разрушителна сила. Богиня на войната и бедствията, тя не знае жалост и състрада-
ние и ден и нощ охранява своя баща Ра от зли демони. Но също така наказва хората за греховете 
им като им изпраща суша, епидемии и войни. Много страстна и избухлива, Секхмет не умее да 
сдържа своите разрушителни пориви. Заедно дъщерите на Ра – Секхмет и Бастет олицетворяват 
равновесието на силите в природата.  

Според някои древни източници култът към богинята Бастет се заражда в началото на ІІ 
династия много скоро след обединението на Египет и съществува чак до 4 в. пр.н.е. В различни 
периоди тя се отъждествява с други (лъвски) богини: Мут, Тефнут, Хатор.  

Център на култа към богинята-домашна котка е град Тел Баста, което означава просто 
„Домът на Бастет”. Разположен е на около 80 км. североизточно от Кайро в делтата на Нил.  

Тел Баста (Бубастис) е сред най-големите и важни градове на Египет от времето на IV ди-
настия до края на Римския период приблизително от 2613 г. пр.н.е. до 395 г. пр.н.е. Но е добре из-
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вестно, че още по време на ІІ династия фараоните са изградили стабилни връзки с града и са от-
давали своята почит към богинята. 

Освен котешкия си култ, Тел Баста (Бубастис) има и едно стратегическо предимство – раз-
положен е на кръстовището между пътищата от Мемфис за Синай (Уади Тумилат) и Азия. По 
време на ХХІІ и ХХІІІ династии, макар Тива да е все още формално най-главният град на Египет, 
същинската столица на държавата без съмнение е Тел Баста (Бубастис).  

За храма на Бастет и празника в чест на богинята знаем много детайли благодарение на 
гръцкия историк Херодот, който посещава Бубастис през 5 в. пр.н.е. в разцвета на култа към бо-
жеството-домашна котка.  

Днес храмът е в руини, но е известно, че е бил изграден от червен гранит. Разположен в 
центъра на града, той се е виждал отвсякъде. Бил обграден със стена, украсена с релефи. Входна-
та арка била висока цели 18 метра. Огромна павирана улица с дължина 3 стадия (около 600 мет-

ра) с високи дървета от двете 
страни водела на изток от храма 
през градския пазарен площад. А 
към река Нил водели два канала с 
ширина около 30 метра, от двете 
страни отново обградени с висо-
ки дървета.  
 Във вътрешния двор имало 
малка горичка с „високи до небе-
сата” (по израза на Херодот) дър-
вета, сред които се намирало хра-
мовото здание със статуята на 
богинята. В неговото преддверие 
също имало прекрасни, високи 
около 1.80 м, нейни статуи. И, 

разбира се, навсякъде било пълно с... котки.  
Всяка година на 31 октомври се чествал празника на Бастет. Дни преди това поклонници 

от цялата страна се отправяли по Нил към Тел Баста (Бубастис). Херодот разказва: „Когато егип-
тяните пътуват към Бубастис, те го правят по следния начин. Мъже и жени сядат заедно в лодки-
те и във всяка от тях има по много представители и на двата пола. Някои от жените дрънкат със 
систруми, някои от мъжете надуват свирки, а всички останали пляскат с ръце. Когато наближат 
някой град по пътя им, те спират в пристанището, а някои от жените слизат на сушата като викат 
и се присмиват на местните жени, докато другите пътуващи танцуват и палуват наоколо. 

Поклонниците правят това във всеки град по пътя си по Нил. Но когато стигнат до Бубас-
тис, те започват празника с големи жертвоприношения и дарове. По това време се изпива толкова 
вино, колкото през цялата останала година. Египтяните казват, че около 700 000 мъже и жени 
идват на това поклонение всяка година.”  

Освен в Бубастис, празници на Бастет имало и в Тива, Мемфис и Есна. Любопитното е, че 
според някои учени празникът на Бастет в Тел Баста много наподобявал съвременния карнавал 
Марди Гра в Ню Орлиънс в нощта на Вси Светии. 

 
 

Източник: catbg.net  
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ЗАЕШКО С ЛУК И ВИНО 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 1 заек, нарязан на парчета, 5 големи глави лук, 2 големи моркова, 3 глави чесън, 
200 мл. червено вино, 1/2 ч.ч. домати (нарязани, настъргани, от консерва), 10 черни маслини, 1 
с.л. червен пипер, 3 дафинови листа, 4-5 зърна бахар, десетина зърна черен пипер, чубрица. 
 Начин на приготвяне: Месото се измива и подсушава. Лукът и морковите се нарязват, а 
чесънът се разделя на скилидки, без да се маха люспата. Месото се слага в 4-5 с.л. загрято олио 
(да се запечата). Изважда се в съд и се оставя на топло. Изсипват се лукът, чесънът и морковите, 
посолява се леко и се задушават, докато омекнат. Слага се червения пипер, разбърква се и се из-
сипва виното. Слагат се подправките, месото се добавя към ястието и се оставя на слаб огън да 
къкри. Когато виното изври наполовина, се налива вода, толкова, че почти да покрие месото. Ос-
тавя се да ври на слаб огън до готовност на заешкото. Течността трябва да поизври, така че ако 
видите, че се изпарява, не добавяйте още. Добре е да остане малко повече от половината. Добавят 
се доматите и маслините и ястието се готви още десетина минути. Можете да поръсите с магда-
ноз преди да сервирате. 



КАША ОТ ПРОСО  
(предложение на Илия Кърджанов от Пловдив) 

 Продукти: просо и вода в съотношение 1:3, щипка сол. 
 Начин на приготвяне: Предварително измитото просо се изсипва в подсолената с щипка 
сол вряща вода. Вари се на слаб огън 5-6 минути, като периодично се разбърква. След това тряб-
ва да се отлее водата от съда така, че просото и остатъка от водата трябва да заемат обем 2,5 пъти 
повече от суровите зрънца. Съдът се затваря с капак и се слага във фурната. Когато е напълно го-
тово може да го консумирате с добавени масло и сирене или захар по желание.  



ГЪБИ С ДОМАТЕН СОС 
(предложение на Йорданка Стайкова от Шумен) 

 Продукти: 5 бр. домати, 400 гр. гъби, 2 бр. лук, 1 морков, 2 с.л. брашно, 2 бр. пипер, 1 ч.л. 
червен пипер, сол на вкус, 1 с.л. чубрица, пресен магданоз, джоджен. 
 Начин на приготвяне: Нарязват се гъбите на ленти. Запържват се. Прибавят се нарязаните 
морков, лук и пипер. Като се изпържат се прибавят доматите, нарязани на парчета. Пържат се 15-
20 минути. Прибавя се брашното, предварително разбито с вода и червения пипер. Разбърква се 
добре и се налива хладка вода толкова, че да се получи гъст сос. Да ври още 10 минути. В края 
нарязваме магданоз на дребно. 



СЛАДЪК САЛАМ  
(предложение на Еленка Демирева от Добрич) 

 Продукти: 2 яйца, 1 ч.ч. пудра захар, 1 краве масло, 1 ч.ч. счукани орехи (може и други яд-
ки), 2 с.л. какао, 2 пакета обикновени бисквити, 3 целувки, 1 с.л. ром и 1 ванилия. 
 Начин на приготвяне: Разбийте на бързи обороти с миксер размекнатото масло и пудрата 
захар. Добавете яйцата и отново разбъркайте. Сложете рома. В отделна купа смесете начупените 
бисквити, орехите и целувките. На готварска хартия поръсете малко пудра захар и върху нея из-
сипете сместа. С постепенни движения от двете страни на хартията оформете руло или салам. 
Сложете във фризера поне за 2 часа, докато стегне. Сладкият салам се изважда от фризера непос-
редствено преди консумация.  
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ПОЛЕЗНИЯТ КАСИС 
  Само 20 зърна от касис дават дозата от витамин С. 
Сладкият касис е пълен с витамин С сподели професор Мермерски. И още много други полезни 
вещества, за които днес ще Ви разкажем. 
 Според него касисът е полезно растение и помага при сърдечни проблеми, язва, гастрити и 
болести на бъбреците. Количеството на пектин е голямо в него и това го прави идеален за диети. 
 Многото минерали и витамини в касиса го превръщат в отличен имуномодулатор, твърди 
професорът. 
 Настинка се лекува с чай от касис по следната рецепта на проф. Мермерски: само 1 супена 
лъжичка плодове от касис се заливат с 1 ч.ч. топла вода. Оставят се да се запари, като чашата се 
завива с парче плат, за да е топла напитката. Не се добавя захар. 
  Проф. Мермески разказа, че плодовете на касиса пречат на раковите клетки да се развият в 
тялото на човека, което е доказано според международни проучвания. Също така консумацията 
му пази от диабет.  
 Касисът е забранен за хора с тромбофлебит и склонност към тромбоза, заради високото ко-
личество на витамин К в него. При някои хора води до алергии, а и хора с инфаркт, инсулт и хе-
патит трябва да се въздържат от приема му. 
 Той сподели, че листата на касис, съдържат много повече витамин С, отколкото плодовете, 
и се ползват за прочистващи чайове, които имат и силен тонизиращ ефект. Листата на касис са 
много ароматни и чаят от тях е божествен и много полезен за здравето на човека. 
Изцеденият сок от касис е страхотен за възстановяване след операции, твърди професорът. 
 

Източник: www.zdrave.ws 

ЛЕЧЕНИЕ С ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ И МЕД 
 Лечение с ябълков оцет и мед пречиства кръвоносните съдове от плаките, твърди известни-
ят лечител проф. Мермерски. Според него, ако започнем деня си с чаша вода, в която има една 
лъжица ябълков оцет и една лъжица мед, това ще ни дари здраве и дълголетие. Тази напитка се 
пие 30 минути преди да закусим и това предпазва от развитие на атеросклероза, тъй като пречис-
тва кръвоносните съдове от натрупаните в тях плаки. 
 Проф. Мермерски смята, че лечение с ябълков оцет и мед трябва да правят хората над 40-45
-годишна възраст, за да се предпазят и от такива опасни състояния като инфаркт, инсулт и диабет 
тип 2. Според известния лечител и диетолог заради неправилното хранене сред българите има 
най-висока смъртност, изчислена на глава от населението. 
 Затова е време сами да се погрижим за себе си и да започнем лечение с ябълков оцет и мед 
и това да стане традиция за всеки, който води нездравословен начин на живот и не се храни здра-
вословно. 
 Според проф. Мермерски един морков може да набави необходимата дневна доза от вита-
мин С, както и нужното количество витамин А за четири дни. Две ябълки на ден пък на гладно 
могат да ни спасят от инфаркт и инсулт. 
 Освен лечение с ябълков оцет и мед, проф. Мермерски препоръчва да не забравяме и чесъ-
на, който е най-уникалното природно лекарство. Една скилидка от него унищожава цялата пато-
генна флора в организма. Лечителят напомня, че еликсирът на младостта и дълголетието пък е 
смес от захаросан мед, орехи и мляко. 
 Проф. Мермерски смята, че българите ще бъдат по-здрави, ако започнат да се хранят пра-
вилно. Затова е добре да започнем лечение с ябълков оцет и мед всяка сутрин, за да бъдем здрави 
и да доживеем до дълбоки старини. 

Източник: www.zdrave.ws 
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ЗДРАВНИ БЕЗУМИЯ В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ 
- продължение - 

 
КРЪВОПУСКАНЕ 

 Ако изключим наркотиците, кръвопускането като средство за лечение е най-древното и 
най-продължително практикувано медицинско безумие на човечеството. То е било практикувано 
още от великите древни цивилизации на древна Гърция, Египет и Месопотамия и е било особено 
популярно през 19 век, като средство срещу почти всяка болежка или неразположение – от акне 
до всяко възможно смъртоносно заболяване. В повечето случаи кръвопускането е било прилага-
но в съгласие с изпитания древен принцип „по-добре да направим нещо, отколкото да признаем, 
че нямаме никаква идея какво да направим”. Неговите корени са в очарователното от съвремен-
на гледна точка праисторическо допускане, че менструацията е процес, който пречиства жените 
от „лоши течности”.  
 Основният принцип на кръвопускането е бил, че колкото по-тежко е заболяването, толкова 
повече кръв трябва да бъде пусната. При това се е смятало, че е добра практика източването на 
кръв да продължи, докато пациентът припадне. Още по-интригуващо от съвременна гледна точ-
ка е, че кръвопускането е било прилагано дори в случаи, при които нещастният пациент и без 
това е кървял обилно – от обикновено кървене на носа до всякакви хирургически интервенции, 
включващи цезарово сечение и ампутации. 
 Днес знаем, че кръвопускането, с изключение на някои редки случаи, има медицински сми-
съл само, когато става дума за кръводаряване. Нещо повече, при повечето заболявания кръво-
пускането е безусловно вредно, защото отслабва пациента и намалява съпротивителните му сили 
срещу инфекции.  

 

* * * 
 

ТРЕПАНАЦИЯ 
 
 Трепанацията, или пробиването на дупка в човешки череп, вероятно е най-древната хирур-
гическа практика. Най-старите открити черепи с целенасочено пробити в тях отвори датират от 
времето на неолита (8 хил. г. пр.н.е.). Първоначално тази процедура е била извършвана със спи-
ритични мотиви като гоненето на зли духове. По-късно обаче трепанацията е използвана за 
спешна хирургия на главата след черепни травми, предизвиквани от класически древни оръжия 
като сопи и боздугани.  
 Друга утвърдена хилядолетна практика е била използването на трепанация за лечението на 
всякакви болежки, свързвани, правилно или не, с главата, включително епилептични пристъпи, 
мигрени или психични заболявания. През Средновековието се е смятало, че психичните заболя-
вания са предизвиквани от „камък на лудостта”, намиращ се в мозъка. Разбира се, този камък е 
трябвало да бъде отстранен. За целта т.нар. бръснари-хирурзи са извършвали трепанация в 
„полеви” условия и са изваждали от главата на пациента нещо, което са обявявали за „камъка на 
лудостта”. 
 Факт е, че трепанацията намалява вътречерепното налягане. Като цяло обаче според съвре-
менната медицина пробиването на черепа за лечение на мигрена е, да речем, малко прекалено. 
Съвременните хирурзи извършват подобна процедура, наречена краниотомия, например за отст-
раняване на хематоми или тумори. За разлика от своите древни колеги обаче, днешните медици 
използват анестезия и като цяло не оставят пациентите си да живеят с отворени дупки в главата.  

 
 

Източник: сп. Обекти 
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МАСКИ ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ 
 Подхранваща маска с моркови: Морковите са богат източник на витамин А, подхранват 

и подмладяват кожата. Маската се прави от настъргани моркови, 1 белтък, малко нишесте и 2 с.л. 

зехтин. 

* * * 

 Стягаща маска с грозде: Гроздето има вълшебен ефект върху кожата. Стяга, освежава, 

изглажда и подхранва с витамини. Няма по-лесна за приготвяне маска. Просто разделете на две 

няколко зрънца грозде и намажете лицето, като не пропускате шията и деколтето. Кожата е полу-

чила възможно най-полезната закуска. 

* * * 

 Омекотяваща маска от тиквени семки: Тиквените семки в никакъв случай не са за изх-

върляне, защото подхранват и омекотяват дори много суха кожа. Те се измиват, изсушават и 

смилат с пасатор. Маската се приготвя като към 2 ч.л. пюре от тиквени семки се добавя 1 ч.л. 

сметана. 

* * * 

 Успокояваща маска с магданоз: Магданозът е известен с противовъзпалителните си 

свойства. Маската се приготвя от смлени листа на магданоз, 1 ч.л. зехтин и 1 ч.л. сметана.  

 С всички маски се стои около 15-20 мин. Само тази с магданоз не бива да се държи повече 

от 10 минути, тъй като оцветява.  

* * * 

 Краставично мляко за почистване: Освежаващото мляко почиства от замърсявания не-

добре кръвоснабдената зряла кожа и я подготвя за следващата процедура. Необходими са: поло-

вин краставица, 40 мл. розова вода и 30 мл. глицерин. Настъргваме краставицата на ситно и я из-

цеждаме през ленена кърпа. Пресипваме сока и останалите съставки в тъмна бутилка, която разк-

лащаме енергично и съхраняваме на хладно. Млякото се изразходва в рамките на една седмица.  

* * * 

 Маска с жълтък и крем: Това е чудесна подхранваща маска за зряла кожа. Жълтъкът отк-

рай време има славата на натурален „разкрасител”. Необходими са: 1 жълтък, няколко капки ли-

монов сок, малко крем за лице. Разбиваме добре жълтъка и лимоновия сок, докато се получи ка-

ша, подходяща за намазване. С четка я нанасяме на дебел слой върху лицето, шията и деколтето. 

След 30 минути я избърсваме с топла влажна кърпа, но не измиваме с вода.  

* * * 

 Маслен компрес за шията: Ако веднъж седмично си правите маслен компрес, той ще ре-

генерира сбръчканата и отпусната кожа на шията. Използвайте масло по ваш избор: бадемово, от 

пшеничен зародиш, авокадо или репей. Например, вземат се по две ч.л. бадемово масло и мед. 

Леко ги загряваме, разбъркваме сместа и я нанасяме с широка четка върху шията. Покриваме с 

влажна кърпа и оставяме компресът да действа 1 час. Не измиваме.  

 Приемайте редовно витамините Е и С, които ни предпазват от свободните радикали и така 

възпрепятстват преждевременното състаряване. 

 

Д-р Николина Филипова 
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ШОТЛАНДСКИ ХУМОР 
 
 Ангъс Макангъс трябвало да отиде на преглед при прочут лекар, който за първата визита 
взимал десет шилинга и за всяка следваща по пет. Той влязъл в кабинета и още от вратата изви-
кал: 
 – Докторе, ето ме отново. 
 Лекарят го изгледал продължително и казал невъзмутимо: 
 – Изглеждаш добре. Продължавай със старата рецепта. 

 * * * 
 Хората от Абърдийн по принцип не се лъжат лесно, но има и изключения. Както Тамас нап-
ример… 
 Тръгнал веднъж Тамас из пазара да си купува кон. Срещнал го някакъв търговец, който му 
казал, че има чудесен кон, че много бърза да хване влака и затова го продава само за десет лири. 
Тамас повярвал, платил десетте лири и отишъл в хотела, където търговецът му казал, че оставил 
коня. Наистина намерил го в конюшнята, но мъртъв. 
 След един месец случило се същият търговец да срещне отново Тамас и останал изненадан, 
че измаменият купувач не прави скандал. 
 – С твоя кон си върнах десетте лири, които ти платих, и спечелих още толкова – обяснил 
Тамас. 
 Търговецът не вярвал на ушите си: 
 – Как така? Нали… 
 – Много просто. Нарязах билетчета за томбола и обявих, че се пада хубав кон. Пуснах би-
летчетата по един шилинг всяко и просто ги разграбиха. Още ме е яд защо не нарязах повече. 
 – Добре, а какво стана с онзи нещастник, който спечели коня? 
 – Нищо. Казах му, че конят междувременно е умрял и му върнах единия шилинг. 

 * * * 

 – Моля за извинение… – започнал просякът. 
 – Извинен си – прекъснал го Джон, – но не ме моли за нищо друго. 

 * * * 

 Клиентът в ресторанта погледнал сметката, донесена от келнера и извикал сърдито: 
 – Два шилинга само за един чай? Това е нечувано! Чист грабеж! 
 – Извинявайте, сър, но Вие забравяте, че това е първокласен ресторант. Погледнете навън, 
вижте каква гледка се открива… 
 – Такава ли била работата? Ето Ви един шилинг – през цялото време аз седях с гръб към 
прозореца. 

 * * * 

  – Кой вестник има най-малък тираж? 
 – Нямам представа. Защо се интересуваш? 
 – Искам да дам реклама в него. 
 – Чудесно, но тогава защо не търсиш вестник с по-голям тираж? 
 – Защото жена ми намери една брошка с диаманти, която изглежда много скъпа. Според 
закона трябва да дадем реклама във вестник, за да се намери собственикът й… 

 * * * 

 Именитият английски автор и лексикограф д-р Самюел Джонсън не питаел добри чувства 
към шотландците и не пропускал удобен случай, за да изрази презрението си към тях. 
 Веднъж той бил поканен на вечеря у шотландско семейство, на която сервирали типично 
шотландско ястие. Домакинята го запитала дали му харесва и д-р Джонсън откровено заявил: 
 – Според мен, добро е за свини! 
 Шотландката се усмихнала и казала невъзмутимо: 
 – Тогава, моля, дайте да Ви сипя още малко. 
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ЯПОНСКИЯТ ПАВИЛИОН 
 

(Криминална загадка) 
 
 По време на отпуската си Стрезов беше ходил на екскурзия с „Балкантурист“, обикаляйки 
няколко от страните в Близкия изток. Беше се върнал преди няколко дена и сега ми разказваше 
видяното и чутото, но по своя маниер – с малко думи и повече недомлъвки. 
 – Е? – казах аз. – Чакам да чуя! Какво ти се е случило? 
 – Убийство посред бял ден, по най-дързък начин. И, разбира се, моята роля беше да дам съ-
вет на комисаря, който разследваше случая. 
  Превърнах се в слух. Разказът обещаваше да бъде интересен. 
 – Настаниха ни в един много приятен хотел сред парк с езеро и така нататък – можеш да си 
представиш… Оттам ни вземаха с автобус и ни развеждаха до археологическите паметници бли-
зо до града. Разбира се, в хотела ние не бяхме сами – той беше пълен с туристи от цял свят. 
 – Звучи като начало на роман – вметнах аз. 
 – Само че е кратък – усмихна се Стрезов. – Един следобед, като се върнахме с автобуса, за-
варихме в хотела необичайно възбуждение. Казаха ни веднага – в японския павилион в парка бил 
намерен убит с изстрел отблизо един от богатите гости на хотела – индуски търговец, който беше 
отседнал тук със съпругата си. Бях ги виждал двамата в ресторанта. Той изглеждаше винаги мра-
чен и мълчалив. Жена му беше пълна негова противоположност – малка и крехка като порцелано-
ва статуетка, винаги усмихната и любезна. Престъплението в японския павилион беше станало, 
както изглежда, по обяд – точно времето, когато гостите са пръснати из града и никой не се инте-
ресува от парка. 
 – Защо японски павилион? 
 – Не зная кой го беше кръстил така. Прищявка. По-рано хотелът е принадлежал на някакъв 
богат собственик и той го е построил действително в източен стил, с много дърворезба и украса, 
целият в жълто, даже и прозорчетата жълти. Покрай него минаваше асфалтирана алея, която из-
веждаше до една от вратите на парка. 
 – А убийството? 
 – То било станало така: съпругата на търговеца излязла да се разходи из парка и казала за 
това на мъжа си. Той останал в хотела, защото имал някаква среща. Търговецът бил много мра-
чен, получавал заплашителни писма и тази среща с някакъв човек трябвало да уреди споровете 
между него и противниците му. Жената непрестанно имала предчувствие, че ще се случи нещо 
лошо. Тя се разхождала около езерото и по поляните и вече мислела да се връща, когато чула ня-
какъв шум – кратък и отсечен, като изстрел. Той идвал откъм японския павилион. Поколебала се, 
после решила да провери какво всъщност става там. Отишла към павилиона, влязла вътре и наме-
рила мъжа си мъртъв на пода. Започнала да вика, хвърлила се към прозорчетата и последното, 
което видяла, преди да припадне, било една кола, която потеглила от алеята. После тя я описа. 
 – Кое, алеята ли? 
 – Не, колата – усмихна се Стрезов. – Била синя спортна кола, ниска и очевидно много мощ-
на. Престъпникът неслучайно е използвал такава кола. Явно е искал бързо да избяга. Полицията 
веднага започна издирвания. Действително установи се, че в парка са влизали няколко коли и бе 
предприето търсенето им. Но това е мъчна работа – голям град, хиляди коли и комисарят се опа-
сяваше, че престъпникът вече е минал границата и всичко ще остане безрезултатно. 
 – А ти какъв съвет му даде? 
 – Предложих му да разпита по-добре съпругата и главно – да разбере защо тя иска да заблу-
ди следствието. Това беше ясно като бял ден! 
 – Да заблуди следствието? В какво? 
 – Е, това вече ти ще кажеш! – заключи Стрезов.  
 
 Наистина в какво? 
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