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ДОСТИГАМЕ ЛИ СЕ? 

 

 Живеем в интересни времена и много неща се променят. Все по-често чувам изказвания на 

хора, че не гледат телевизия. И наистина, телевизията днес не е това, което бе, и от посланик се 

превърна в място, където всички говорят и никой никого не слуша. Но телевизията днес все още 

е масовото средство, чрез което новините достигат до всеки дом. Много зависи обаче какви нови-

ни. И за кого. Когато се замислям за тези хора, за които е проблематичен достъпът до медийни 

продукти, ми изникват два въпроса – дали техните дефицити не са своеобразна „защита”, и ако 

това е така, имаме ли правото да се намесваме в тяхното проглеждане или прочуване, осигуря-

вайки им достъп? И най-после, можем ли да им предложим чрез него един по-красив свят, откол-

кото този, който са си изградили, или просто искаме да бъдат там, където и ние сме? 

 Какво се е променило и дали? През последната година няма развитие в политиките за дос-

тъп до медийно съдържание на хора със зрителни или слухови дефицити. Тези политики следва 

да ревизират съществуващите до момента понятия за достъп, качество и възможност за перцеп-

ции на медийните услуги за хора със слухови и зрителни дефицити. Да инициират създаването на 

съдържание и приложения. Доколкото е видно в медийното пространство, все още няма въведени 

субтитри в тв предавания или новини, жестовият език е застъпен инцидентно в телевизионни 

формати, а специализираното предаване по БНТ се нуждае от ревизия на формата си, позволяващ 

акцентиране върху превода и субтитрите. 

 За подобни ревизии на политиката за достъп е нужно време, още повече, че България в за-

конодателно отношение все още не е изпълнила някои от изискванията по Конвенцията на ООН 

за правата на хората с увреждания, и все още няма Закон за жестовия език и професионалния 

жестов превод. Това създава сериозни предпоставки за затруднения на достъпа не само до медий-

но съдържание, но и до културни мероприятия за хората със слухови и зрителни дефицити. Неот-

давна (на 14 септември т.г.), в Европейския парламент в Страсбург, Франция, бе проведено пле-

нарното гласуване на проблематичния Закон за европейска достъпност, който засяга потребители 

в рисковите групи на хората с дефицити и възрастните хора. Този Закон урежда осигуряването на 

услуги за достъпност, съобразени със спецификата на дефицитите. 

 Видно е, че за да се постигне някакъв напредък по отношение осигуряването на достъп до 

медийно съдържание, са необходими сериозни дискусии и отвореност да се работи в полза на хо-

рата в неравностойно положение. Защото – дори дефицитът им да се явява своеобразна „защита” 

от грубата реалност – е тяхно правото на избор дали да потребяват медийни услуги. Но тези ус-

луги трябва да бъдат налични и достъпни за хората без слух и зрение. 
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 Дали можем да им предложим един по-красив свят, отколкото е този, нарисуван от тяхната 

различна сензитивност? Осигурявайки им достъп до медийно съдържание, какво биха видели и 

чули, което да не ги накара да смятат, че можехме и да им го спестим? А спрямо останалите пот-

ребители, дали не би било нарушение на техните права и интереси, ако субтитрите и жестовият 

език „нахлуят” в медийното пространство? 

 Едно от нещата, които биха предхождали достъпа, е обозначението за него. При наличие на 

повече от една програма или специализиран канал, подобни обозначения за достъп следва да отг-

раничават спецификата на програмата и за кого е подходяща/препоръчителна. Достъпът до спе-

циализирани предавания предполага потребление само от хора със специфични потребности, но 

все още стои въпроса с останалите потребители и доколко във времена на повсеместна цифрови-

зация е възможно техническото осигуряване на достъп до информация, и доколко това осигуря-

ване нарушава правата на останалите потребители, за които това е ненужно или нежелано. Стру-

ва си да се потърси компетентното мнение на Съвета за електронни медии относно етичната стра-

на на политиката за достъп до медийни услуги за хора със слухови и зрителни дефицити. 

 За последните две години (2015-2017), доколкото на мен ми е известно, не са провеждани 

консултации на потребителските интереси от страна на БНТ и БНР. Имах удоволствието да се 

запозная с наскоро публикуваните доклади на фондация „Медийна демокрация” относно журна-

листическата професия. Проучванията обхващат многопластово и многоаспектно въпроси, свър-

зани с професията и факторите, поради които днес тя е това, което е. Лично за мен бе много обо-

гатяващо да „видя” резултатите и смятам, че би било интересно БНТ и БНР да инвестират в едно 

подобно мащабно проучване, но на зрителската и слушателска аудитория. Така ще могат да се 

преценят адекватно какви са наистина потребностите на аудиторията със слухови и зрителни де-

фицити, съответно за да се прецени типа на самото медийно съдържание и възможностите да бъ-

де осигурен достъп до него. В крайна сметка, следва да се предлага онова, което се търси, а не да 

търси какво да се предложи, без значение кой ще го потребява. 

 Телевизията и радиото като традиционни медии все още са най-прякото средство за достъп 

на информацията до всеки дом, офис, заведение. Разумно е да не са пренебрегвани интересите на 

аудитория, която следва да има равен достъп до медийно съдържание заедно с останалите граж-

дани. Жестовият език не е подходящ за телевизионния екран, поне не и по начина, по който е 

адаптиран у нас. Отдалечеността на екрана пречи да се разчита устната артикулация на превода-

ча, а това затруднява разбирането поради еднаквостта на доста от жестовете. В специализираните 

предавания следва на голям (или увеличаващ се) екран да стои преводачът (или водещият и пре-

водача, или самият водещ с жестови умения), а репортажите и останалите събития да са придру-

жаващи. В момента е обратното, поради което едно такова предаване не успява да оползотвори 



3 

Приоритети 
максимално трите комуникационни средства – говор, субтитри и жестов език. В резултат у нас 

няма качествен специализиран медиен продукт за хора със слухови дефицити, който да бъде 

адекватен на нуждите на потребителите си. 

 За да започнат някакви промени, неведнъж защитавах и тезата, че е необходимо да се спре 

употребата на думи, които сами по себе си са погрешни и дискриминативни. „Увреждане” е една 

от тях. Глухотата и слепотата, както и отделното от тях – сляпо-глухота, са състояния. Това бе 

изтъкнато и на наскоро проведената в Пловдив Международна конференция по сляпо-глухота 

„Виж тишината, чуй тъмнината”. Неприемливо е от екрана да се леят определения като 

„инвалид” (невалиден”), „с увреждания”, „с увреден слух”, и пр. 

 Похвално е, че в предавания като „Предай нататък” (btv) известно време имаше субтитри, 

но не бива да се забравя, че без Закон и Наредба, които да легализират употребата на жестовия 

език, например, нито една медия не е задължена да предлага субтитри или други услуги за дос-

тъп, които облекчават потреблението на медийно съдържание от хора без слух и зрение. Препо-

ръчително е и обикновено е въпрос на добра воля. 

 Субтитрите са другата болезнена тема, която все още не е реализирана по начин, който да 

улесни възприемането на видеоклипове, тв предавания и кинопродукции от хора със слухови де-

фицити. Хубава тенденция е, че се засилва продуктивността на българското кино, но не е добре, 

че то продължава да бъде все така недостъпно за нечуващата публика. От което седмото изкуство 

у нас губи, тъй като е игнорирала обстоятелството, че голям процент от българската обществе-

ност, за която са предназначени продукциите му, няма адекватен достъп до тях. Как тогава се 

достигаме и достигаме ли се? 

 Светъл лъч в иначе непроменимата обстановка е киното за незрящи. През март т.г., в рамки-

те на програмата на 21-вия София Филм Фест, два от показаните документални филми са били 

специално адаптирани за потребители със зрителни дефицити. Това е първоприходство за Бълга-

рия, досега не е правено у нас. Идеята е за равен достъп до прожекциите на фестивала, но щом е 

възможно да бъде осигурено за подобно мероприятие, вероятно би могло и за телевизионни пре-

давания. 

 Съществуват безкрайно много варианти за разгръщане, и вярвам, че в бъдеще ще се случва, 

за да могат хората без слух и зрение да си върнат вярата, че могат да следват мечтите си. Няма 

невъзможни неща, има само неизпробвани. 

 

  Христина Чопарова  
“Ние ви чуваме” 
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ЧОВЕКЪТ Е ЧОВЕК, КОГАТО Е НА ПЪТ! 

 

 Човекът е най-много човек, когато пътува чрез мисъл, въображение и творчество! 

"Човекът е човек тогава, когато е на път!" бе казал някога Пеньо Пенев. И несъмнено в думите на 

поета се крие изключителна мъдрост. Всяко едно пътуване обогатява човек духовно чрез емоции-

те, и интелектуално – чрез опита и придобитите впечатления и познания. За да се случи това оба-

че, се изисква и доза талант у пътуващия.  

 Всъщност, пътуването си е цяло изкуство и приключение, независимо дали е пътуване в 

пространството или в безмерните простори на човешката душа! Всички хора сме пътници за ня-

къде и минаваме през живота, следвайки посоките предначертани от предшествениците ни и тър-

сейки свои цели с ориентири и пътища към тях, за да оставим следа след себе си и спомен, че ня-

кога и нас ни е имало. Пътуването към своята идентичност, в пространството вътре в себе си, е с 

подчертан акцент при хората, лишени от светлина и зрение, откъснати от звуковата атмосфера на 

заобикалящия ги свят, реалност и случващото се в тях. Затова основна роля тук получават сетив-

ността и емоциите като начин да изразяваш себе си, да комуникираш с околните и със живота ка-

то цяло. Онова, което обединява хората със сродна съдба са съвместните преживявания, общува-

нето, споделените занимания и интереси.  

 През месец октомври тази година две събития оставиха следи в съзнанието на хората от Те-

риториалната организация на НАСГБ във Велико Търново.  

 В навечерието на Международния ден на белия бастун, който е основно помощно средство 

за ориентация и придвижване на незрящи, членове на ТО на НАСГБ във В. Търново, заедно с 

членове на ТО на ССБ за община гр. В. Търново, участваха в организираната от местната органи-

зация на слепите и проведена с подкрепата на Община В. Търново на 10 октомври 2017 г. еднод-

невна екскурзия до столицата на съседна Румъния – гр. Букурещ. Програмата включваше посеще-

ния на географски, етнографски, културни и исторически обекти, свободно време за разходка и 

покупки. Снимките от това пътуване съхраниха спомени за приятното преживяване, а емоциите 

от събитието оставиха вълнуващи впечатления в съзнанието на всички нас!  

 Благодарни сме за транспорта на Община В. Търново при реализирането на това благородно 

начинание, внасящо разнообразие и положителни емоции в живота и делника на хората със зри-

телно-слухово увреждане! 

 В неделя, 15 октомври 2017 г. в Клуб на пенсионера и инвалида се състоя почетен обяд по 

повод Деня на белия бастун и 38 години от създаването на Териториалната съюзна организация 

към Съюз на слепите в България за община Велико Търново, на който присъстваха и членове на 

ТО на НАСГБ от старопрестолния град! Спонсор на събитието по традиция е Лайънс клуб "В. 

Търново – Арбанаси", представители на който гостуваха на съюзните членове и поднесоха при-
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ветствие към тях! 

 Международният ден на белия бастун е символ на самостоятелността на зрително затрудне-

ните лица, на рехабилитацията и социалната интеграция и на стремежа за достоен живот и рав-

ноправие. Този ден не е празник за слепите хора, той е ден за размисъл как обществото приема 

незрящите като човешки същества и личности в неравностойно положение и премахване на бари-

ерите и предубежденията при общуване с тях. Целта на изявите на незрящите е само и единстве-

но да напомнят на обществото, че съществуват хора, като всички останали, които се нуждаят от 

малко повече внимание и топлота. 

 Белият бастун е признат като знак за зрително увреждане и символизира самостоятелността 

на зрително затруднените лица и стремежа им за достоен живот и равноправие. У нас този ден е 

отбелязан за първи път през 1980 година, с прояви организирани от Съюза на слепите в България. 

Посредством белия бастун, използвайки определени техники, хората с нарушено зрение получа-

ват по тактилно-двигателен път информация за състоянието на обкръжаващата ги среда. 

 Животът следва своя ход! Борбата продължава! 

 

Пенчо Т. Василев  
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ДА ЖИВЕЕШ ЗА МИГОВЕТЕ С ЛЮБИМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛКА 

 

 Следя от много време творчеството на Роси Кирилова. Със своя стил, начин на пеене и при-

съствие на сцената тя се превърна в моя любимка. На 7 ноември имах уникалния шанс да посетя 

юбилейния й концерт, който се състоя в зала 1 на НДК в София, по повод 35 години на сцена. 

„Живей за мига“ – така бе озаглавено бляскавото събитие, което ще се запомни с много красиво 

присъствие, песни и танци на сцената.  

 Хитове като „Боса по асфалта“, „Учителко, целувам ти ръка“, „Възрастни деца“, „Най-

добрата дума“ и други прозвучаха отново пред публиката в осъвременен вариант. Да уважат съ-

битието на прекрасната изпълнителка и поздрав към присъстващите в залата поднесоха Веселин 

Маринов, Маргарита Хранова, Мими Иванова, Ваня Костова, Мустафа Чаушев, Панайот Панайо-

тов, Георги Христов, Джина Иванова и други. С някои свои колеги Роси Кирилова има запомня-

щи се дуети. С взривяващи танцови изпълнения се представиха балет „Веда Джуниър“ и фолкло-

рен ансамбъл „София 6“, които имат спечелени престижни награди на световна сцена.  

 След поредното прекрасно изпълнение от концерта на Роси, аз реших да я изненадам. Изля-

зох на сцената и поднесох букет. Тя много се зарадва. Пожелах й здраве, щастие, дълъг творчески 

път, още много нови песни и албуми и… още едно – да изнесе концерт на известния стадион 

„Уембли“ в Лондон заедно с поп и рок звезди от световната сцена, от което тя дълбоко се трогна. 

Аз наистина много отдавна мечтая за това и би ми се искало Роси да пее в благотворителен кон-

церт за събиране на средства за лечение на деца по света, страдащи от тежки заболявания.  

 Приятелството ни стана възможно, благодарение на социалната мрежа Фейсбук още през 

2010 г. по време на Световното първенство по футбол в Южна Африка. Тогава емоциите бяха из-

ключително големи и всичко това ме направи много щастлив.  

 Не са много творците, които пленяват с чар, неподправеност и топло отношение публиката. 

Това Роси го умее прекрасно. Шлагери, лъчезарна усмивка и позитивна енергия са нейните пози-

тиви, с които тя остава във времето.  

 След концерта еуфорията имаше своето продължение, изпъстрено със снимки, автографи и 

нестихващо вълнение. Тук е мястото да споделя още нещо: то е за неосъществена между нас сре-

ща в моя роден град Полски Тръмбеш, където Роси бе член на журито в конкурс за забавна песен 

за млади таланти „Полските щурчета“, състоял се през месец септември. Не успях да се срещна с 

моята любимка, защото по същото време загубих моя баща. Но винаги има надежда и оптимизъм, 

с които продължаваме през идната 2018 година в очакване на нови срещи. Нека всички да живеем 

за мига и да се радваме на малките неща, които ни вдъхват позитивност. За финал, на вашето вни-

мание: мое стихотворение, което посвещавам специално на моята любимка: 
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 Звездичке благословена 

            /посвещава се на любимата  

            изпълнителка Роси Кирилова/ 

 Звездичке благословена, 

 душата ти с музика и песни надарена. 

 С уникално шоу ти ни изненада, 

 за нас то беше истинска наслада. 

 Гостите специални те уважиха 

 с горещо настроение и усмивка те дариха. 

 Публиката беше в час, 

 вълнението прекрасно зная само аз. 

 Ти докрай брилянтно се раздаваш, 

 с много емоции ни даряваш. 

 Време е на "Уембли" да запееш, 

 като ярко слънце да изгрееш.  

 Приятелите верни ще те придружим, 

 самолетните билети ще си заплатим. 

 Ще си прекараме чудесно, 

 защото знам – ще бъде интересно. 

 Уникално шоу направи, 

 с твоя лик еврото в България въведи! 

 Британското кралство ще посетим, 

 с пълна сила отново ще се веселим. 

 Новият ти албум чудесен 

 с много динамика интересен. 

 Продължавай все така да твориш, 

 с нови песни и албуми да ни заредиш. 

 Мечтата моя ти сбъдни, 

 бог с добро винаги ще те дари! 

 Има истина една, 

 ти си нашата съдба. 

 Да пееш продължавай 

 и никога не се предавай! 

 

 Гр. Полски Тръмбеш Димитър Димитров 
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ДОСТОЛЕПНА ГОДИШНИНА 

 

 След посещението на Бачковския манастир, след екскурзията до морето и срещата с журна-

листа от телевизия Европа – Ангел Бончев, този, който създаде филм за църквите на Асеновград, 

както и филм за кримския светец Свети Лука Доктора, членовете на ТО на слепите и ТО на сляпо

-глухите в Асеновград се събраха в своя клуб, за да отпразнуват рождения ден на г-н Ангел Ман-

чев, който навърши 85 години. 

 Този ден слънцето грееше още по-светло и още по-усмихнато, за да стопли и развесели сър-

цата на членовете. Залата бе препълнена и празнично украсена. Първите поздравления за рожде-

ника бяха от ръководството, а всички запяха българската песен “Рожден ден” на Мая Нешкова. 

Янко Русков изпълни няколко песни. Когато Елена Янакиева пееше песента “Балалайка” отново 

всички запяха. Председателят Иван Шопов взе участие с песни и стихове. 

 На тържеството присъстваше и известната и талантлива поетеса и писателка г-жа Василка 

Дойчева, която стана приятел на организацията и подари на г-н Манчев своя книга с поезия. Мил-

ка Костова от Първомай поздрави рожденика със стихове.  

 Следваше томбола по инициатива на рожденика.  

 Почерпката започна с вкусна пита, изработена от съпругата на Йордан Николов от с. Боляр-

ци. Почерпка имаше и от семейство Снежа и Минчо Ивайлови от Лъки, тъй като им се е родило 

правнуче. 

 През цялото време залата бе усмихнато множество. Това бе един незабравим ден в задруж-

ния колектив на териториалната организация, където преобладават уважението, добротата, вяра-

та, побеждаващите дни и най-вече обичта и борбения дух, защото тях ги определят красивите 

мечти и догонването им.              

Славка Ставрева 

85 
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БЛИЗКИТЕ НИ – В НАША ПОМОЩ, ИЛИ НИЕ – В ТЯХНО БРЕМЕ? 

 

 Всеки човек е създаден с всичко онова, което му е необходимо за реалното му съществува-

не. Проблемите идват, когато, по стечение на различни обстоятелства, някои човешки орган на-

мали или преустанови своята функция. В такъв случай качеството на живот се влошава и тогава 

трябва да се търси алтернатива за подобряването му.  

 Съвсем естествено е, че дефицитът, какъвто и да е той, се компенсира посредством помощ-

ни средства, медицински изделия или човешка помощ. Когато някаква болест порази долните ни 

крайници придвижването се осъществява с помощта на автомобил, пригоден за тази цел. Разбира 

се, ако можем да си го позволим. В противен случай инвалидната количка ще улесни придвижва-

не, там където българската инфраструктура позволява това. Като говорим за компенсация, раз-

личните протези, също са в помощ, когато е занижена функционалността или липсва такава на 

част от човешкото тяло.  

 По ирония на съдбата или някакво събитие, човешката същност и съществувание се проме-

нят изцяло. Според различни източници, в битката при Беласица (1014 г.) са ослепени между 

12000 и 15000 войници от армията на цар Самуил. 

 Злата участ на слепите войници предопределя мрака до края на живота им. Избодените очи 

никога няма да могат да предават информация за заобикалящата ги среда и за случващото се в 

нея, което е предпоставка да продължат живота си с тояга в ръка.  

 Обстоятелствата пораждат необходимостта, а необходимостта се удовлетворява с намиране 

на средства, чийто фокус ще хвърли светлина върху решение и постигане на целите и потребнос-

тите. 

 Да отворим широко очи, да изострим сетивата си и да се опитаме да "видим" света през въз-

приятията на хората без зрение и слух. Разбира се, че липсата на зрение и слух ни ограничава в 

чисто човешки аспект. Съвсем не е така, когато по някакъв начин някой ни предаде случващото 

се около нас. Ето го и въпроса: кой е този някой? В повечето случаи, това са близките ни. Благо-

дарение на тях тъмнината и тишината не могат да ни съкрушат. Щеше да е прекрасно, ако във 

всеки миг са до нас. В такъв случай пластовете се разместват и ограничението се прехвърля вър-

ху нашите родители, съпрузи, деца и внуци. Виновни ли са те, че съдбата е отредила да страдаме? 

Страданието от своя страна се удвоява, осъзнавайки, че утежняваме ежедневието им. 

 Отговорът на въпроса защо хората, които се грижат за хора с увреждания, се сриват емоци-

онално, се крие в начина, по който биват третирани от държавата. Социалните политики, които 

би трябвало да облекчават бремето на тези десетки хиляди българи, всъщност увеличават страда-

нието им. 

 Проблемите са много и най-различни. На първо място е краткотрайният характер на поли-
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тиките, насочени към асистентите на хора с увреждания. През последните няколко години държа-

вата, наред с други програми за лични асистенти, стартира програмите „Подкрепа за достоен жи-

вот“, „Нови алтернативи“, „Независим живот“ и „Нови възможности за грижа“. Изглежда обаче, 

че алтернативите, достойният живот, възможностите и независимостта (доколкото те могат да се 

достигнат с под 200 лева на месец) си имат краен срок и след края на всяка програма хората с ув-

реждания и техните асистенти са обратно в режим „оцеляване“. 

 Една държава дали е цивилизована или не, си личи по отношението към хората в неравнос-

тойно състояние. Техните семейства са подложени на много повече трудности за грижата на тези 

хора. 

 Подобен подход към проблема обаче обръща една група на хора с увреждания срещу друга. 

Освен че е на лице неясна представа за това кого да считат за нуждаещ се, създателите на програ-

мите за лични асистенти нямат индивидуален подход спрямо различните нужди на хората. Прог-

рамата е една и съща за всички – от 10-годишно дете с церебрална парализа, което се нуждае от 

рехабилитатори, психолози и учители до 90-годишен мъж, който се нуждае от асистент, който да 

му сготви вечеря и да му даде лекарствата. И все пак, макар да не предлага различни средства или 

услуги на различните групи на хора с увреждания, правителството понякога решава кой е по-

заслужил, а решението е изненада всеки път. 

 

 

Величка Драганова 
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Силуети 
АН СЪЛИВАН –  

ЧОВЕКЪТ, ОСВОБОДИЛ ХЕЛЪН КЕЛЪР ОТ ОКОВИТЕ  

НА ТЪМНИНАТА И ТИШИНАТА 

 

Йохана Мансфилд Съливан Мейси, позната като Ан Съливан, 

е родена на 14 април 1866 г. във Фийдинг Хилс, Масачузетс. Тя е 

най-голямото дете на Томас и Алис Съливан. Родителите ѝ са били 

неграмотни, неквалифицирани и бедни емигранти, преселили се в 

САЩ в периода на Големия глад в Ирландия.  

Когато е на пет години, Ан е диагностицирана с бактериално-

то очно заболяване трахома, което с течение на времето я прави 

почти напълно сляпа. Когато е на 8 г., майка ѝ умира, а две години 

по-късно баща ѝ изоставя нея и по-малкия ѝ брат Джеймс, от 

страх, че не може сам да се грижи за тях. Двамата са изпратени в 

пренаселен приют за бедни в Тюксбъри, Масачузетс. Джеймс е 

страдал от заболяване на тазобедрената става и умира около 2-3 месеца след настаняването им в 

приюта. Съливан остава там през следващите 4 години. Тогава тя претърпява и очна операция, 

благодарение на която получава временно облекчение от непоносимата болка в окото. 

Ан Съливан е неграмотна, не може да чете, да пише, нито дори да шие. Ето защо единстве-

ната работа, която може да намери е като домашна прислужница.  

В приюта е настанен и друг незрящ човек, който ѝ разказва за училището за слепи. През 

1880 г. пристига инспекция и Ан успява да убеди инспекторът Франклин Санборн да ѝ позволи 

да напусне приюта и да се запише в училището за слепи "Пъркинс" в Бостън, където започва сво-

ето обучение на 7 октомври същата година. Въпреки грубите си обноски, успява да напредне в 

обучението си с помощта на своите учители. Докато е там тя се сприятелява с Лора Бриджман – 

смятана за първия обучен сляп и глух човек. От нея Ан Съливан научава ръчната азбука (дактил).  

Докато е в училището, Съливан претърпява няколко операции, които значително подобря-

ват зрението ѝ. През юни 1886 г., когато е на 20 години, тя се дипломира с титлата 

„Валедикториан“ (Академична титла, използвана в САЩ, Южна Африка, Канада, Централна 

Америка и Филипините). На своята реч тя заявява: „Скъпи зрелостници, дългът ни зове да навле-

зем в активния живот. Нека го направим бодро, добросъвестно и с надежда, за да открием нашата 

специална роля. И когато го направим, да я изпълняваме с готовност и вярност“.  

През лятото, след завършването на Съливан, директорът на Пъркинс – Майкъл Анагнос, се 

свързва с Артър Келър, който търси учител за неговата 7-годишна сляпа и глуха дъщеря Хелън. 

Анагнос незабавно препоръчва Съливан за позицията и тя започва работа на 3 март 1887 г. в дома 
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на Келър в Тъскъмбия, Алабама.  

Веднага щом пристига, тя влиза в спор с родителите на Хелън относно гражданската война. 

Тя успява и бързо да осъществи контакт с Хелън. Това е началото на 49-годишна връзка, в която 

ролята на Съливан се трансформира от възпитател и учител до спътник и приятел. Учебният план 

на Съливан включва строг график с постоянно въвеждане на нови думи. Съливан обаче бързо 

сменя плана си, след като вижда, че не е подходящ за Хелън. Вместо това, тя започва да я ограмо-

тява въз основа на собствените ѝ интереси, като Съливан изписва чрез дактил всяка дума в дланта 

на Хелън. В рамките на 6 месеца, методът се доказва като работещ и Келър вече знае 575 думи, 

таблицата за умножение, както и брайловата система. Съливан упорито насърчава родителите на 

Келър да я изпратят в училището Пъркинс, където тя ще получи подходящо обучение. Когато те 

се съгласяват, Съливан отвежда Келър в Бостън през 1888 г. и остава там с нея.  

Съливан е наричана Мис Спитфайър, което от английски език означава избухлив човек, но 

благодарение на нея Келър става известна с изключителния си прогрес. С помощта на Анагнос, 

Келър се превръща в обществен символ на училището, помагайки да се увеличи финансирането и 

даренията и превръща Пъркинс в най-търсеното и известно училище за слепи в страната.  

По-късно обвинението в плагиатство срещу Келър, изключително разстройва Съливан, коя-

то напуска училището и никога не се връща. Съливан остава близък спътник на Келър и продъл-

жава да ѝ помага в нейното обучение, което в крайна сметка води до получаването на научна сте-

пен от колежа „Радклиф“.  

На 3 май 1905 г. Съливан се жени за Джон Мейси – преподавател в Харвардския универси-

тет и литературен критик. По-късно Джон помага на Келър с нейните публикации. Той се нанася 

при тях и те заживяват заедно. Няколко години по-късно, бракът им започва да се разпада. През 

1914 г. те се разделят, въпреки че официално никога не се развеждат. 

През целия си живот Съливан е била зрително затруднена, но през 1935 г. тя напълно губи 

зрението и на двете си очи. На 15 октомври 1936 г. тя получава коронарна тромбоза, изпада в ко-

ма и умира 5 дни по-късно на 20 октомври, на 70-годишна възраст във Форест Хилс, Ню Йорк, 

докато Келър държи ръката ѝ. Съливан е кремирана и пепелта ѝ е погребана в Националната ка-

тедрала във Вашингтон. Тя е първата жена, чийто постижения са признати по този начин. Когато 

Келър умира през 1968 г., нейният прах също е положен в Националната катедрала във Вашинг-

тон, до този на Съливан.  

Приживе през 1932 г., Келър и Съливан са наградени поотделно с почетни стипендии от Об-

разователния институт на Шотландия. Те също така са получили почетни грамоти от университе-

та в Темпъл.  

Посмъртно през 1955 г., Съливан е удостоена с почетна грамота от Харвардския универси-

тет, а през 1985 г. директорският кабинет в училището Пъркинс носи името Келър – Мейси.  



13 

Силуети 
Няколко кинопродукции са запечатали отношенията на Ан и Хелън. В първия филм, създа-

ден през 1919 г., ролите им са изиграни от самите тях. Казва се “Освобождение” (“Deliverance”) и 

е ням. Вторият е от 1962 г. и се казва “Чудодейката” (“The Miracle Worker”), заимстван от автоби-

ографичната книга „Историята на моя живот“. Има телевизионен римейк от 1979-та и 2000-та го-

дина. Турският филм “Моят свят” (“Benim Dünyam”) от 2013 г., художествено компилира образа 

на Ан Съливан с този на първия човек практически демонстрирал възможностите за обучение на 

сляпо-глухи – Самюел Гридли Хоу (директор на първото училише за слепи в САЩ – “Пъркинс”), 

съответно сляпо-глухота героиня е съчетание от характерни особености на Хелън Келър и Лора 

Бриджман.  

 Неминуемо, при досег с историята на Ан и Хелън, изниква въпросът за формата и съдържа-

нието на комуникацията, която използват. 

В книгата “Историята на моя живот” Хелън описва по следния начин първите си контакти с 

Ан: “ …моята учителка ме заведе в стаята си и ми подари една 

кукла. Слепите дечица от института „Пъркинс“ ми я бяха изп-

ратили, а Лора Бриджмън я беше облякла, но аз разбрах тези 

неща доста по-късно. След като си поиграх малко, мис Съли-

ван бавно изписа върху дланта ми думата „к-у-к-л-а“. Аз мо-

ментално се заинтересувах от тази игра с пръстите и се опитах 

да я имитирам. Когато най-после успях да изпиша всички бук-

ви правилно, аз засиях от щастие и гордост. Хукнах надолу 

при мама, протегнах ръката си и изписах буквите на „кукла“. 

Разбира се, тогава изобщо не знаех, че пиша дума, нито че ду-

мите съществуват. Просто карах пръстите си да се движат в 

маймунска имитация. Следващите дни се научих да пиша по този неосъзнат начин още много ду-

ми – шапка, чаша, ваза, както и няколко глагола като: седни, стани, върви. Трябваше обаче да из-

минат няколко седмици на обучение, преди да разбера, че всяко нещо си има име”.  

И ако връзката между предмет и прилежащото му понятие е някак по-достъпна за възприе-

мане, тогава когато липсва конвенционалната форма на езика, то логически следва въпросът как 

Съливан е успяла да представи абстрактните понятия. Ето и отговора на Келър в нейната автоби-

ография:  

“Помня утринта, когато за пръв път попитах за значението на думата „обич“. Тогава речни-

кът ми все още беше много беден. Бях намерила първите цъфнали теменужки в градината и ги 

занесох на моята учителка. Тя се опита да ме целуне, но тогава аз все още не обичах да ме целува 

никой друг, освен мама. Мис Съливан нежно ме прегърна и написа върху дланта ми: „Аз обичам 

Хелън“. 
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– Какво е „обич“? – попитах. 

Тя ме придърпа още по-близо до себе си, посочи сърцето ми, чието туптене осъзнах за пръв 

път, и каза: „Тя е тук“. Думите й много ме озадачиха, защото по онова време аз все още не можех 

да разбера нещо, ако не го докоснех. 

Помирисах виолетките в ръката й и къде с думи, къде със знаци зададох въпрос, който гла-

сеше: „Обичта сладостта на цветята ли е?“. 

– Не – отвърна моята учителка. 

Отново се замислих. Топлото слънце ни огряваше. 

– Това ли е обичта? – попитах, сочейки в посоката, от която идваше топлината. – Това ли е 

обичта? 

Струваше ми се, че не може да има нещо по-прекрасно от слънцето, чиято топлина спомага 

за растежа на всичко живо. Мис Съливан обаче отново поклати глава, а аз бях безкрайно озадаче-

на и разочарована. Струваше ми се много странно, че моята учителка не може да ми покаже обич-

та. 

Два-три дни след тази случка аз нижех мъниста с различна големина на симетрични групи – 

две големи, три малки и т.н. Бях допуснала много грешки и мис Съливан ми ги бе посочвала от-

ново и отново с огромно и нежно търпение. Най-после забелязах много груба грешка в редицата 

и за миг съсредоточих цялото си внимание върху урока и се опитах да измисля как би трябвало да 

подредя мънистата. Мис Съливан докосна челото ми и изписа с решителна настойчивост: 

„Мисля“. 

В този миг прозрях, че думата е наименованието на процеса, който се извършва в главата 

ми. Това бе моето първо осъзнато възприятие на абстрактна идея. 

Дълго време стоях, без да помръдна. Вече не мислех за мънистата в скута ми, а се опитвах 

да намеря значението на „Обич“ в светлината на тази нова идея. През целия ден облаци закриваха 

слънцето и от време на време преваляваше, но изведнъж то проби и заблестя с цялото си нежно 

великолепие. 

Аз отново попитах моята учителка: „Не е ли това обичта?“ 

– Обичта е нещо като облаците, които бяха на небето, преди да изгрее слънцето – отвърна 

тя. А после с по-простички думи от тези, които тогава и не бих могла да разбера, ми обясни. – Ти 

знаеш, че не можеш да докоснеш облаците, но усещаш дъжда и знаеш колко доволни са цветята и 

зажаднялата земя от влагата му след горещия ден. По същия начин не можеш да докоснеш и 

обичта, но усещаш с каква благодат обгръща всичко. Без обич нямаше да ти се играе и да си щас-

тлива. 

Прекрасната истина осени съзнанието ми и аз почувствах, че има невидими нишки между 

моята душа и душата на останалите. 
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От самото начало на обучението ми мис Съливан въведе правилото да говори с мен така, 

както би го правила с всяко чуващо дете, само че, вместо да произнася изреченията, тя ги изпис-

ваше върху дланта ми. Ако не знаех думата и идиомите, с които да изразя мислите си, тя ми ги 

казваше и дори предлагаше разговор, когато не успявах да подавам моите реплики в диалога. 

Този процес продължи няколко години, защото глухото дете не научава за месеци, нито до-

ри за две или три години, многобройните изрази и идиоми, които се използват в най-простия 

ежедневен говор. Чуващото дете ги научава след постоянно повторение и имитация. Разговорите, 

които чува в дома си, стимулират мозъка му, подсказват му теми и предизвикват спонтанния из-

каз на собствените му мисли. Глухото дете е лишено от този естествен обмен на идеи. Моята учи-

телка съзнаваше това и твърдо реши да осигури стимулите, които ми липсваха. Правеше го като 

непрекъснато, и доколкото бе възможно, дословно ми повтаряше онова, което чуваше и ми показ-

ваше как мога да взимам участие в разговора. Трябваше обаче да мине много време, преди да се 

осмеля сама да взема инициативата, и още повече, преди да успея да кажа нещо подходящо в съ-

ответния момент. 

За слепите и за глухите е изключително трудно да схванат вежливия тон на разговора. А 

представете си колко по-големи са затрудненията за онези, които са едновременно и слепи, и глу-

хи! Те не могат да разграничат тона на гласа, нито пък без чужда помощ умеят да използват ре-

гистъра от тонове, които оцветяват и придават особено значение на думите. Да не говорим, че не 

виждат и лицето на събеседника, а изражението много често е душата на изреченото”. 

В теоретичен план Ан Съливан прилага базови методи за комуникация със сляпо-глухи: 

тактилен дактил, брайл и Тадома (тактилно четене по устните), но това което вероятно прави 

нейната ученичка най-известната сляпо-глуха е практическият подход.  

В свое писмо до Джон Хит (John Hitz), Ан Съли-

ван разкрива иновативната, както за времето си, така 

и към актуалния момент, гледна точка, а именно, че 

сляпо-глухите деца са като всички останали и е необ-

ходимо обучението им да се случва динамично, в ес-

тествена среда, извън класната стая. Според нея чудо-

то на образованието се случва не толкова през броя на 

преподаваните предмети, колкото през изпитаната от 

придобитите знания радост.     

 

 

Статията подготвиха: Деян Славов и Анна Ройдева 
Източници: www.en.wikipedia.org; www.imdb.com; 
www.encyclopedia.com; “Историята на моя живот” – 
Хелън Келър; “Обучение на сляпоглухи деца и 
юноши” – Мира Цветкова-Арсова;  
www.afb.org 
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ЦЕНАТА НА СВОБОДАТА: БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 

 

 Не ми се иска да разказвам за войната, а за отражението й върху новоосвободените българи. 

Казват им: „Вече не сте в Турската империя, а в царство България“. Хората се радват – нали все 

пак са българи. Но това не променя с нищо живота им. Наистина няма как за няколко месеца да 

настъпят радикални промени, които да облекчат живота им. Но това не е точно така. Всичко си 

има цена – свободата също. България не е готова за продължителна война, а край Одрин нещата 

не са добре. И ето я първата промяна. Баба каза: „Мобилизираха ни вола“. Малък бях и не разби-

рах как е възможно това. За хора съм чувал, но за животни не бях. Имало е нужда от впрегатни 

животни за обоза и те се вземат от новоосвободените. Аз възприех думите по-скоро така: 

“Дадохме един вол курбан за свободата си“. Вземали са, но не от всички, а само от по-заможните. 

Как да посегнат на единствения вол на бедняка?!  

 Не са мобилизирали хора за войската от новоосвободените българи, но им предоставят въз-

можност да се включат като доброволци. А нужда от хора, животни, каруци наистина е имало. 

Нещата във войната не вървят добре. Тук баба ми разказа любопитна случка с техния вол. По-

късно щях да чуя и други подобни истории в различни варианти и от други хора. Това означава, 

че мобилизацията на животни и каруци не е била никак малка. Ето я отново цената на свободата. 

 Случката е такава: Волът бил включен в обоза за превоз на боеприпаси. Обозът минавал 

през селото, защото трябвало да ги доставят в Дедеагач, а от там с влак до Одрин за обсадата. На-

шият вол си познал селото. Като стигнал до тяхната улица, спрял и не искал да продължи. Спрял 

и обоза. Събрали се доста хора, сред които баба и сестричката й. Те познали вола. Той тях също. 

Радостта на вола била толкова голяма, че се разиграл и счупил теглича. Дошъл и началникът на 

обоза, за да види причината за спирането. Хората му обяснили. Началникът бил разбран човек и 

казал: 

 Така или иначе колата е счупена. Поправете я нощес, но утре до обяд да сте на гарата. Там 

ще товарим боеприпасите на вагони. А сега пуснете вола у дома, но утре да е на разположение. 

Свалили от вола остатъците от теглича. Без да чака покана, волът хукнал по уличката, бут-

нал с глава вратата и се настанил на мястото си в обора. Като го видели стопаните му, радвали се 

така, сякаш жив човек се завръща от фронта. Нахранили го, напоили го, сресали го. А децата, за 

да се радват на вола в тъмния вече обор, взели че му залепили на рогата две запалени свещички.  

След близо половингодишна обсада, Одринската крепост пада, но войната не свършва. От 

Балканска става Междусъюзническа. Българската армия зарязва фронта с Турция и тръгва да се 

саморазправя с вече бивши съюзници. Турската армия тръгва след нашата и реокупира територи-

ите си. Българите, живеещи в тях, се превръщат в заложници на българската политика, оставени 

на милостта на турците. Но ще има ли изобщо милост? Оттеглящата се българска армия изоставя 
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Дедеагач. Оставя само наблюдателен пост в селото. Той се състои само от двама войници с коне. 

 Тъй като къщата на бабини е двуетажна, голяма, и е на най-високата част на селото, наблю-

дението се води от чардака на тяхната къща. Задачата на наблюдателите била да следят рейда на 

пристанището. С далекоглед да следят дали товарят войска или пък разтоварват и да донасят ин-

формацията в щаба. След десетина дни наблюдателите се оттеглят. Вече никой не се съмнява в 

предстоящото. И лошото се случва. В селото влиза турската администрация. Но защо са във воен-

ни униформи и вместо писалки са с пушки? И нареждането им е категорично – ще бъдете изселе-

ни от тази и тази дата. Имате право да си вземете нужното ви, но останалото да не се унищожава 

или поврежда. Затова ще отговарят с главите си. Ще се приема къща по къща.  

Ами това е – кратко и ясно. Не става дума за лукови глави, а за човешки. Администрация, 

но с две лица. 

Българите не вярват, че клането им се е разминало. Ще ги изселват, но къде? Защо не им 

казаха? Ами, ако ги преселят на оня свят? Ще тръгнат, но дали ще стигнат някъде? Може по пътя 

да ги избият всички или на части. Все пак общото мнение е да не дразнят турците.  

Може би, най-добре ще придобиете представа какви са очакванията, като ви разкажа след-

ната история. Едва ли някой е спал последната вечер преди изселването. Така е било и с баща им 

Петко. Рано сутринта извел семейството си под ореха в двора.  

– Ето тук съм закопал всичко по-ценно – посочил прясно изкопаната пръст. Сложил съм от-

горе каменна плоча, за да го откриете по-лесно. Нека този, който оцелее, да дойде и да го вземе. 

Но нека ползва само своя дял, докато няма сигурни доказателства за гибелта на другите.  

После прекарал добитъкът три пъти през пресния изкоп, за да го отъпчат. Едва ли само той 

е постъпил така. Всички са си знаели, че ще бъдат ограбени. Да се направи поне опит нещо да 

бъде спасено. Може пък на новото място да имат нужда точно от тези пари. Петко, бащата на ба-

ба, е бил не само работлив, но и умен, и предвидлив човек.  

Нямам информация за това как е преминало предаването на къщите. Не ми е разказвано за 

паднали глави. Знам само, че къща по къща, улица по улица, са извеждани извън селото, където 

се е формирала колоната. Там вече под охрана на редовна турска войска. Войниците са се държа-

ли грубо и са се заканвали. Така колоната потеглила към Дедеагач. Сборният пункт на изселни-

ците бил в полето край града. Той представлявал огромно пространство, заобиколено от палатки-

те на турската войска. В това пространство е имало бежанци от другите села. Окувчани, като най-

близко село, пристигат последни и са настанени в края на сборния пункт.  

А сега си представете следната гледка: Многохилядна маса бежанци, заедно със стада овце, 

кози, крави, кучета, каруци и впрегатен добитък. Това прилича на панаир, но не е, защото хората 

са попарени – не си знаят съдбата. Ще ги изселват, но никой не им казва къде. Така и замръкват с 

лоши предчувствия. Не остават излъгани в очакванията си. През нощта турските войници атаку-
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ват бежанците. Войниците имали нужда от жени, за да се развличат през нощта и си ги набавят от 

бежанците. Макар и сънени през нощта, българите реагират остро, за да си запазят жените, сест-

рите, децата. В действие влизат ножове, брадви, коси, сърпове. Някои са имали и огнестрелно 

оръжие. Завързва се нощна схватка. Проехтяват изстрели, падат убити и ранени от двете страни. 

Турците са изненадани от оказаната съпротива. Изкарват си яда на отвлечените жени. Някои от 

тях са убити, заради оказаната съпротива. Изнасилените са прогонени сутринта. Едни се връщат 

при семействата си, но някои не смеят след изнасилването. Те ходят сред лагера да търсят дрехи, 

за да скрият голотията си, храна, вода и съчувствие за сполетялото ги нещастие. И го намират.  

На сутринта турците са бесни от злоба за станалото през нощта. Обявяват началото на пре-

хода, но не казват за къде ги водят. Затова пък казват друго. Ще сложат контролен пост на пътя. 

До него всички да изхвърлят хладното или огнестрелно оръжие край пътя или да го предадат на 

контролния пост. След това за намерено оръжие у тях, ще отговарят с главите си.  

Селото на баба тръгва първо и тя не знае какво е станало след тях. Колоната е спирала за 

почивки на хората и добитъка. Трябвало добитъка да се пои и храни. Трябва, но кой да ги остави? 

Веднага турските войници почват претърсвания за оръжие. Това е формалният повод. Истинският 

е грабежът. Изсипват се чувалите с брашно или фураж на земята, претърсват се и хората за пари и 

други ценни вещи като пръстени, обеци, медальони, гривни и други неща. Не са пожалили никого 

– нито деца, нито жени и старци. И побоища е имало за пари, а уж за оръжие. Така е преминал 

деня в пътуване и грабежи. Все още не са започнали убийствата и изнасилванията.  

Така челото на колоната достига до един каменен мост на река Марица. Там колоната спира 

за нощувка. Дали пък тази нощ не е била нощ за размисъл? Балканската война премина в Между-

съюзническа. Турция бе победена, но победителите ги няма. След почти година свобода, всичко 

си е пак по старому. Българските селища са изоставени от българите. Жилища, празни хамбари, 

пълни овощни градини и лозя, натежали от плод, инвентар, всичко изоставено. Част от мъжете 

убити и ранени. Част от жените отвлечени, убити или изнасилени. Струваше ли си всичко това за 

една година свобода? Каква е цената на свободата? Не е ли равна на цената на робството? Ако 

тези цени са равни, защо ги плащаме и двете наведнъж? Не знаем дори къде ни водят. Ще оцеле-

ем ли? Ако оцелеем, колко още ще ни струва новата свобода? Много въпроси, а няма кой да ни 

отговори. Но нали всичко си има цена? Ще издържим ли, ако оцелеем? 

От турците не очакваме милост. Загубената Балканска война ги е озлобила. Сега ще вдигат 

боен дух и самочувствие за наша сметка. И това ще трябва да плащаме.  

Ами цената на войната? За финансова, имотна и имуществена цена платихме. Ами на здра-

вето, живота, честта някой знае ли цената? Каква е цената на духовния ни грабеж, защото сега не 

вярваме вече в нищо. То за какво ни е вяра? Не знаем дори дали ще има утре. 

 Откъс от книгата “Цената на свободата” на Петко Абаджиев  
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КОЛЕДНИТЕ ТРАДИЦИИ В РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ 

 Коледа е един от най-обичаните празници за милиони хора по света. И въпреки че всяка 

страна си има своя специфична традиция, коледният дух си остава един и същ навсякъде. Не е 

нужно обаче да пътувате из целия свят, за да се запознаете с тези традиции. Ще Ви разкажем за 

едни от най-интересните и невероятни коледни обичаи, а кой знае, може би ще ги включите и във 

Вашия дом. 

Австралия 

 По Коледа в Австралия е лято и температурите са доста високи, така че повечето австралий-

ци, и особено туристите, отбелязват празника по бански на плажа с много веселие и пиршества. 

 Традиционната почерпка включва пуйка с шунка и свинско месо, а за десерт коледен пу-

динг със сини сливи. Обикновено дядо Коледа пристига на водни ски, сърф или в лодка.  

Швеция 

 В Швеция, рано сутринта, най-голямото момиче в дома облича дълга бяла туника, с червен 

колан. На главата си поставя венче със седем свещи. Събужда останалите членове на семейството 

и ги черпи с кафе и сладки.  

 На Коледната трапеза в Швеция традиционно има пушена риба, шунка и мляко с ориз. В 

Швеция подаръците носи козелът, ето защо той е и много почитано животно. 

Италия 

 За италианците важи с пълна сила изразът „Коледа у дома“. Отколешна традиция е пригот-

вянето на прясно изпечен козуначен хляб, наречен панетоне, пълен със портокали, мандарини и 

стафиди.  

 Подаръците в Коледната нощ ги раздава самият младенец Исус Христос. 

Норвегия 

 В Норвегия пък коледните подаръци раздава не кой да е, а козата. Ето защо норвежците по-

сипват овесена слама в детските обувки.  

 По Коледа норвежците не вършат никаква тежка работа. На 24 декември в 17.00 часа в ця-

лата страна камбанен звън оповестява сядането на празничната трапеза. По традиция на масата се 

сервира овесена каша с един единствен бадем. Този, който намери бадема в чинията си получава 

специален подарък. 

Украйна 

 В Украйна е традиция коледното дърво да се окичва с украса, имитираща паяжина. В осно-
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вата на този обичай е една стара украинска легенда. В нея се разказва за бедна вдовица, която ня-

мала достатъчно средства да украси елхата. Но когато на сутринта децата й се събудили, цялото 

дърво блестяло в злато и сребро. Ето защо украинците смятат за голям късмет, да намерят паяк 

или паяжина върху елхата. 

Ямайка 

 В гореща Ямайка празнуват Коледа, като организират грандиозни паради и се обличат в 

изящни костюми. Бъдни вечер се нарича "Grand Market" и е наистина вълнуващо време, особено 

за децата. Магазините, улиците и къщите са украсени със светлини. След Големият пазар, повече-

то хора отиват на църковната служба, а други се забавляват по улиците цяла нощ.  

 На празничната трапеза задължително присъства ямайско червено вино и напоени в ром 

плодове.  

Англия 

 В Англия всички членове на семейството се събират, разглеждат снимки и си подаряват по-

даръци. Традиционно на празничната трапеза присъства пълнената пуйка и коледния пудинг.  

 Подаръците носи традиционният Дядо Коледа, облечен с дълга червена или зелена роба. До-

като всички спят той обикаля домовете и оставя подаръци в празни чорапи, закачени около огни-

щето. 

Испания 

 Коледа в Испания се нарича Навидад. В навечерието на празника по испанските улици мо-

гат да се видят танцьори на уникален танц, наречен хота. В Испания кравата е на особена почит. 

Това е така, защото според легендата, именно кравата топлила с дъха си новородения Исус. 

Япония 

 Въпреки че малка част от японците са християни, много от тях украсяват домовете си с веч-

нозелени растения. Вместо дядо Коледа японците си имат будистки монах, наречен Хотеи-Ошо, 

който раздава подаръците на децата. За японците християни Коледа не е празник на семейството. 

Според тях смисълът на Коледа е в това да правиш хубави и добри дела. Ето защо японците хрис-

тияни прекарват празника в болници и социални заведения, грижейки се за болни деца, възрастни 

и самотни хора.  

Финландия 

 В навечерието на Коледа всички от семейството отиват на сауна, за да седнат чисти на маса-

та, а празничната вечеря започва едва когато се появи първата звезда в небето.  

 Освен това, на този ден, финландците изпълняват специален ритуал, като палят факли и све-
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щи на гробовете, в знак на почит към починалите близки. 

Белгия 

 Белгийците отдават по-голямо значение не на Коледа, а на Бъдни вечер. На празничната 

трапеза има риба и печени меса, а след вечеря започва и забавната част. Всеки трябва да разкаже 

смешна история или виц. 

Холандия 

 На Бъдни вечер холандците оставят в своите дървени обувки моркови и сено за коня на Дя-

до Коледа, известен като Синтерклас. На сутринта се надяват да намерят в тях, разбира се, слад-

киши. 

Франция 

 Във Франция подаръците ги раздава добрият старец Пер Ноел, който в полунощ минава с 

шейната си. В тъмната нощ, той се ориентира по светлините на поставените до прозорците грее-

щи елхички.  

 Традиционният коледен сладкиш се нарича бюш – шоколадово руло с глазура отгоре. Ос-

новното ястие е печена пуйка с гарнитура от кестени или специално угоен петел.  

Боливия 

 Боливийците посрещат Коледа без елха, но пък украсяват шапките си с цветя, а домашните 

животни с пъстроцветни огърлици. Боливийките приготвят вкусни питки, които раздават на пее-

щите и танцуващи мъже. 

Китай 

 Макар че по-голяма част от китайците не са християни, напоследък и там става модно да се 

ходи на църква по Коледа. За празника китайците украсяват къщите си с красиви фенери, а мал-

ките деца очакват подаръци от Дун Че Лао Рен. 

Аржентина 

 По Коледа, аржентинците вместо с палта и ръкавици са лятно облечени и търсят прохлада. 

Честването на празника официално трае 12 дни и завършва на 6 януари – с деня на Тримата кра-

ле.  

 Специалната вечеря се сервира на 24 декември вечерта и включва риба, свинско и традици-

онно ястие от пълнени домати. За празника аржентинците правят много красиви хартиени фене-

ри, които пускат запалени в небето. Коледа се празнува денонощно, без умора, с много танци, 

песни и веселие. 
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Русия 

 В Русия на Бъдни вечер трапезата е с 12 постни гозби. Коледни елхи се украсяват, но не та-

ка масово, както в другите страни. Подаръците ги раздава дядо Мраз, но наред с него има и друга 

коледна фигура – тази на добрата Бабушка. 

Беларус 

 Акцент на коледните празници в Беларус е сламата. Тя присъства на трапезата на Бъдни ве-

чер, за да напомня на семействата за яслата, където е роден Исус. От слама са направени и пове-

чето пъстроцветни коледни играчки, украсяващи елхата. Коледната слама се използва и за предс-

казване на бъдещето през идната година. 

 Независимо от това, колко са различни традициите и обичаите на този празник по света, 

има нещо общо, което се усеща във всяка една страна. И това е Коледният дух, изпълващ ни с вя-

ра, надежда и любов.  

 

 

 

 

 

Статията подготви: Елена Атанасова 
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Усмивки 
КОЛЕДНИ ВИЦОВЕ 

 

 – Знаете ли, колко периода има в живота на мъжа? 

 – Три: първият е, когато вярва в Дядо Коледа; вторият – когато не вярва в Дядо Коледа, а 

третият е, когато самият той е Дядо Коледа. 

 

 Иванчо казва на баща си: 

 – Искам да махна от писмото до Дядо Коледа влакчето и да напиша колело! 

 – Вече не искаш ли влакче? 

 – Искам, но намерих вече едно в шкафа ти. 

 

 Пристига Дядо Коледа в детската градина, както си е редно – с огромен чувал с подаръци. 

Събрал децата в кръг около себе си и им казва: 

 – Деца, ако отгатнете отговора на една задачка – всички подаръци са ваши, ако не успеете 

те остават за мен. 

 Децата се съгласили. 

 – Такаа. За едно посещение взимам 5 лева. Имам 10 посещения – колко пари ще получа? 

 – 50 лева – отговорили в хор децата 

 – Не познахте! Ами данъцитe?! 

 

 В навечерието на Коледа мъж се клатушка по улицата, носейки елхичка. Една възрастна да-

ма го вижда и с изумление казва: 

 – Как не ви е срам по Коледа да се напивате, а да не стоите при семейството си? 

 – И на мен ми се иска да се прибера, но не знам как да се измъкна от тази гора? 

 

 Катаджия спира автомобил, превишил скоростта: 

 – За къде сте се забързали толкова? – пита той шофьора. 

 – За вкъщи. Посрещах Нова година с приятели и се позабавих. Жена ми се сърди. 

 – Но сега е месец май… 

 – Именно, затова и бързам. 

 

 – Скъпи! – провиква се жената от спалнята. – Купила съм ти разкошен подарък за Коледа!  

 – Покажи ми го.  

 – Минутка! Сега го обличам! 

 

************************************************** 

************************************************** 

************************************************** 

************************************************** 

************************************************** 

************************************************** 
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Усмивки 

 – Гошко, харесва ли ти тромпетът, който ти подарих за Коледа?  

 – Това е най-хубавият подарък, който някога съм получавал, дядо!  

 – Много се радвам! Значи ти харесва да свириш?  

 – Не, но татко ми дава по 5 лева на ден, за да не свиря... 

 

 Синът на Тодор Живков го пита:  

 – Каква е разликата между Дядо Коледа и Дядо Мраз?  

 – Дядо Мраз е комунист, а Дядо Коледа демократ. 

 

 Дядо Коледа си взема час при психиатъра и угрижен се оплаква:  

 – Помогнете, докторе! Губя вяра в себе си... 

 

 – Слушай, брато, Коледа идва, а няма пари и никой не иска да ми даде назаем. Вече втора 

нощ не мога да мигна.  

 – Защо не каза по-рано, бе?  

 – Ти можеш ли да ми помогнеш?  

 – Разбира се! Точно вчера ми докараха от Швейцария страшни хапчета против безсъние. 

 

 Телефонна анкета на 1 януари сутринта: 

 – 2% отговорили с "Да", 

 – 3% с "Ало", 

 – останалите 95% се затруднили да отговорят. 

 

 След новогодишния празник в детската градина, баща говори на сина си: 

 – Сине, ти си вече голям, трябва да ти кажа истината: няма Дядо Коледа. Това бях аз. 

 – Знам, знам. Нали щъркелът също си ти... 

 

 

************************************************** 
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БРАТСТВОТО 

(с продължение) 

 

 След като дискретно и бързо смъкна мантията на Луиджи и я скри зад една колона, Ецио си 

запроправя път през тълпата гости в скъпи одежди, мнозина от които носеха маски. През цялото 

време държеше под око стражите с кутията. Придвижи се по-близо, когато я връчиха на адютант в 

красива ливрея. 

 — За банкера — каза единият войник. 

 Адютантът кимна, вдигна с лекота кутията и тръгна към дъното на залата. Ецио понечи да го 

последва, но се оказа заобиколен от три момичета. Роклите им бяха пищни като на останалите гос-

ти, но деколтетата им оставяха твърде малко работа за въображението. Приятно стъписан, той раз-

позна куртизанките от „Разцъфналата роза“. Очевидно бе подценил сестра си. Нищо чудно, че му 

беше толкова ядосана. 

 — Оттук нататък поемаме ние, Ецио — каза му едната. 

 — Стой настрана — додаде втората, — но не ни изпускай от поглед. 

 Те се понесоха с плавни стъпки след адютанта и скоро го настигнаха. Едната го заговори: 

 — Привет! 

 — Привет — отвърна сдържано мъжът. 

 Но очевидно не му беше забавно да присъства на пищно тържество и същевременно да е на 

работа. 

 — Може ли да повървя с теб? Какво гъмжило! Едва се промъквам през множеството. 

 — Разбира се. Искам да кажа… нямам нищо против да ми правиш компания. 

 — За пръв път идвам тук. 

 — Откъде си? 

 — Трастевере. — Тя потрепери театрално. — Трябваше да мина през древните руини. Тръпки 

ме побиват. 

 — Тук си на сигурно място. 

 — С теб? 

 Адютантът се усмихна. 

 — Ще те закрилям, ако се наложи. 

 — Обзалагам се, че те бива. — Тя погледна към кутията. — Какво красиво ковчеже имаш! 
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 — Не е мое. 

 — О, но ти го носиш тъй леко в силните си ръце. Представям си какви мускули се крият под 

дрехите. 

 — Искаш ли да ги пипнеш? 

 — Свещени небеса! Как ще се изповядам после на свещеника? 

 Стигнаха обкована с желязо врата, пред която дежуреха двама войници. Ецио видя как едини-

ят почука. След миг вратата се отвори и фигура в червена кардиналска роба застана на прага, прид-

ружена от адютант, облечен като мъжа с кутията. 

 — Нося ви парите, които очаквате, Ваше Превъзходителство — каза първият адютант и подаде 

кутията на втория. 

 Ецио пое дъх; предположението му се бе потвърдило. Банкерът бе именно Хуан Борджия-

старши, архиепископ на Монреале и кардинал на Санта Сузана. Същият, когото бе видял да придру-

жава Чезаре в Монтериджони и в конюшнята на Кастел Сант’Анджело. 

 — Добре — каза банкерът и черните му очи засияха върху белезникавото лице. Оглеждаше 

момичето, застанало до първия адютант. — Ще взема и нея. 

 Улови я за ръката и я придърпа към себе си. На адютанта заяви безучастно: 

 — А ти си свободен. 

 — Onoratissima!* — възкликна момичето и се притисна охотно към банкера, докато адютантът 

се мъчеше да сдържи чувствата си. 

 [* За мен е чест (ит.). — Б.ред.] 

 Вторият адютант изчезна в стаята зад вратата и я захлопна, а банкерът поведе момичето към 

залата с гостите. 

 Първият адютант ги проследи с поглед и въздъхна леко. Понечи да си тръгне, но спря и се по-

тупа по ливреята. 

 — Кесията ми! Къде изчезна? — промърмори той, после се озърна в посоката, накъдето банке-

рът бе поел с момичето. 

 Заобикаляха ги усмихнати гости, сред които се стрелкаха сръчни прислужници с подноси, от-

рупани с храна и напитки. 

 — Мамка му! — промърмори той и тръгна към главния вход, който се затвори зад гърба му. 

 Очевидно всички поканени бяха пристигнали. Ецио го изпрати с очи и си помисли: „Ако про-

дължават да се отнасят така с хората, скоро ще попълня армията си от доброволци“. 
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 Прокрадна се през тълпата и застана близо до банкера. В същия момент на балкона над залата 

се появи глашатай и един тромпетист изсвири кратък сигнал, въдворявайки тишина. 

 — Ваши Сиятелства, дами и господа — подхвана глашатаят. — Нашият безценен господар и 

почетен гост, дук на Валенсия и Романя, генерал на папската армия, принц на Андрия и Венафро, 

виконт на Дьоа и лорд на Пиомбино, Камерино и Урбино — Негово Високоблагородие Чезаре Бор-

джия ще ни почете със слово в Голямата зала. 

 — Хайде, скъпа, ще седнеш до мен — каза банкерът на куртизанката от „Разцъфналата роза“ и 

костеливите му пръсти заопипваха хълбоците й. 

 Ецио се сля с потока от хора, отправил се покорно през двойните врати към вътрешната зала. 

Забеляза, че другите две момичета са близо до него, но разумно го отбягват. Запита се колко ли още 

съюзници е успяла да вмъкне сестра му в банкерското имение. Ако се бе справила с всички поставе-

ни й задачи, той самият щеше да се задоволи с ролята на втора цигулка. Почувства обаче гордост и 

увереност. 

 Настани се на редицата пейки в средата на залата. Папски стражи образуваха кордон край сте-

ните, а други стояха пред подиума в далечния й край. Родриго придружаваше Чезаре, но седна зад 

него. За радост на Ецио нямаше и следа от Лукреция, въпреки че досега сигурно я бяха освободили. 

 — Добре дошли, приятели мои — подсмихна се Чезаре. — Знам, че ни чака дълга нощ. — Из-

чака смеховете и откъслечните аплодисменти да стихнат. — Няма да ви задържам дълго. Приятели, 

за мен е чест, че кардиналът на Санта Сузана положи толкова усилия да отпразнуваме неотдавнаш-

ните ми победи. — Аплодисменти. 

 — Има ли по-добър начин да ги отбележа от вашето съпричастие? Скоро ще се съберем отно-

во тук на още по-голямо тържество, понеже ще честваме обединението на Италия. Тогава, приятели 

мои, пиршествата ще продължат не една нощ, нито две или дори пет, шест, седем… Тогава ще праз-

нуваме цели четирийсет дни! 

 Ецио забеляза как при тези думи папата застина, но не каза нищо, не прекъсна сина си. Речта, 

както обеща Чезаре, беше кратка, сведена до списък с имена на подчинени градове-държави и крат-

ко и уклончиво изложение на плановете му за бъдещи завоевания. Когато приключи, Чезаре понечи 

да слезе от подиума, сподирян от гръмогласни възторжени викове и аплодисменти, но Родриго му 

препречи пътя, очевидно едва сдържайки гнева си. Ецио се прокрадна напред да чуе немногослов-

ния приглушен разговор между бащата и сина. Останалите гуляйджии тръгнаха обратно към главна-

та зала, предвкусвайки очакващите ги удоволствия. 

 — Не сме се разбирали да превземаме цяла Италия — язвително отсече Родриго. 

 — Но, скъпи татко. Щом блестящият ти генерал твърди, че е възможно, защо не приемеш ду-

мите му с радост? 
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 — Рискуваш да провалиш всичко! Да разрушиш деликатния баланс на силите, който удържаме 

толкова трудно. 

 Чезаре сви устни. 

 — Оценявам, разбира се, усилията ти, скъпи татко, но не забравяй, че сега аз контролирам ар-

мията и следователно аз вземам решенията. — Той замълча, за да даде възможност на събеседника 

си да осмисли чутото. — Не ме гледай толкова мрачно. Забавлявай се. 

 При тези думи Чезаре слезе от подиума и излезе през закритата със завеси врата отстрани. 

Родриго го проследи с поглед и след малко, мърморейки си нещо, го последва. 

 „Перчи се, колкото щеш, Чезаре — помисли си Ецио, — но аз ще те надвия. Междувременно 

банкерът ти ще си плати, задето се е забъркал с теб“. 

 Придавайки си изражение на жаден за забавления гост, той пое след множеството. По време на 

речта главната зала бе преобразена — легла и канапета бяха подредени под тежки балдахини, а по-

дът бе покрит с меки възглавнички и персийски килими. Прислужниците все още разнасяха подноси 

с вино, но сега гостите се интересуваха повече един от друг. Из цялата зала мъже и жени се събли-

чаха по двойки, тройки, четворки… Миризма на пот насити задушния въздух. 

 Няколко жени и немалко мъже, пропуснали да се включат в забавленията, изгледаха Ецио, но 

малцина му обърнаха сериозно внимание, докато се промъкваше, използвайки колоните за прикри-

тие, към банкера, който бе свалил четвъртитата си шапка, пищната кожена пелерина и мантията, 

разкривайки слабовата фигура в бяла памучна риза и дълги вълнени бричове. С момичето бяха по-

легнали върху канапето с балдахин, поставено в ниша в стената, полускрито от очите на другите 

гости. Ецио се прокрадна по-близо. 

 — Харесва ли ти празненството, скъпа? — попита банкерът, докато възлестите му пръсти сно-

вяха тромаво по корсета й. 

 — Да, Ваше Сиятелство, много. Удивително е! 

 — Добре, добре. Не пестих средства. — Устните му се впиха във врата й. Хапеше и смучеше, 

местейки дланта й надолу. 

 — Личи си — отвърна тя. 

 Погледът й срещна очите на Ецио над рамото на банкера, предупреждавайки го мълчаливо да 

не се намесва засега. 

 — Да, сладка моя, властта се отплаща с неподозирани удоволствия. Видя ли ябълка на дърво-

то, просто я откъсвам. Никой не може да ме спре. 

 — Е — каза момичето, — предполагам, че зависи на чие дърво е узряла ябълката. 
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 Банкерът се изкикоти. 

 — Ти май не разбираш — аз притежавам всички дървета. 

 — Не и моето, скъпи. 

 Банкерът се отдръпна леко и когато проговори отново, в гласа му лъхаше студенина: 

 — Нищо подобно, уважаема, видях как открадна кесията на адютанта ми. Ще ме обслужиш 

безплатно, за да си изкупиш греха. Всъщност ще ме обслужваш цяла нощ. 

 — Безплатно? 

 Ецио се надяваше, че момичето преценява правилно риска. Озърна се наоколо. Неколцина 

стражи дежуреха в залата, разположени на петнайсетина крачки един от друг, но никой не беше наб-

лизо. Банкерът, от своя страна, изглеждаше съвсем сигурен в себе си. Може би малко повече, откол-

кото трябваше. 

 — Точно така — отвърна той с леко заплашителен тон. После го озари някаква мисъл. — Слу-

чайно да имаш сестра? 

 — Не, но имам дъщеря. 

 Банкерът размисли. 

 — Триста дуката? 

 — Седемстотин. 

 — Умееш да се пазариш, но… Добре. За мен беше удоволствие. 

*** 

 

 Нощта изтляваше и край Ецио се надигаха гласове: 

 — Още, пак! 

 — Не, боли ме! 

 — Не, недей! В никакъв случай! 

 И цяла палитра звуци — от болка и от наслада — болката искрена, насладата — престорена. 

 За жалост охотата на банкера не намаляваше и изгубил търпение да си играе с нея, започна да 

разкъсва роклята на момичето. Тя продължаваше да умолява Ецио с поглед да не се меси. „Ще се 

справя“, сякаш му казваше. 

 Той се озърна отново из залата. Приласкани от гостите, някои прислужници и част от стражите 

се бяха включили в забавлението. Забеляза хора, размахващи еротични играчки от дърво и от слоно-

ва кост и тънки черни камшици. 



7 

 Скоро… 

 — Ела тук, скъпа — каза банкерът и блъсна момичето върху канапето. Притисна я между кра-

ката си и сключи длани върху врата й. Започна да я души, тя се възпротиви, но остана без дъх и из-

губи съзнание. 

 — О, да! Прекрасно! — шепнеше той с изпъкнали върху шията вени. Пръстите му я стиснаха 

още по-здраво за гърлото. — Така ще ти стане още по-приятно. Като на мен. 

 След миг той се отпусна тежко върху нея, задъхан и плувнал в пот. 

 Не беше убил момичето. Ецио виждаше как се надигат и спускат гърдите й. 

 Олюлявайки се, банкерът се изправи, оставяйки я просната възнак наполовина върху канапето, 

наполовина — върху пода. 

 Нареди на двамата прислужници наблизо: 

 — Отървете се от нея. 

 Тръгна към центъра на оргията. Ецио и прислужниците го проследиха с поглед. Щом се отда-

лечи достатъчно и вниманието му се отклони в друга посока, прислужниците положиха нежно мла-

дата жена върху канапето, оставиха й гарафа с вода и я завиха с меко одеяло. Единият забеляза 

Ецио. Той вдигна показалец пред устните си и мъжът се усмихна и кимна. И в този пъклен казан 

светеше искрица дой рота. 

 Ецио последва банкера като сянка. Хуан Борджия минаваше край групичките хора и мърморе-

ше одобрително като ценител в художествена галерия. 

 — О, чудесно — възкликваше от време на време и поспираше да погледа. 

 Накрая тръгна към обкованата с желязо врата, откъдето се бе появил, и похлопа. Отвори му 

вторият адютант, който очевидно през цялото време бе пресмятал на колко възлизат новите постъп-

ления. 

 Ецио не му даде възможност да затвори вратата. Скочи и избута и двамата мъже вътре. Зах-

лопна вратата и се обърна към тях. Адютантът — дребен човечец по риза — избърбори нещо нечле-

норазделно, падна на колене и между краката му цъфна тъмно петно. После припадна. Банкерът 

изопна рамене. 

 — Ти! — възкликна той. — Асасинът! 

 Посегна крадешком към въжето за звънеца, но Ецио го изпревари. Скритото острие блесна и 

преряза пръстите на протегнатата ръка. Три паднаха върху килима. Банкерът стисна обезобразената 

си ръка и изпищя: 

 — Махни се! И да ме убиеш, нищо няма да постигнеш! Чезаре не ще те остави жив. Но… 
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 — Да. 

 Мъжът го погледна лукаво. 

 — Ако ме пощадиш… 

 Ецио се усмихна. Банкерът разбра. Закри с длан осакатената си ръка. 

 — Е — подхвана той, макар сълзи от болка и гняв да напираха в очите му, — поне си поживях. 

Не съжалявам за нищо видяно, почувствано, вкусено. Не съжалявам за нито един миг. 

 — Залъгвал си се с дреболиите, които съпътстват властта. Истински силен мъж би ги презрял. 

 — Изпълнявах желанията на хората. 

 — Заблуждаваш се. 

 — Стига! 

 — Време е да платиш своите дългове. Незаслужените удоволствия са людоеди. 

 Банкерът падна на колене, мърморейки полузабравени молитви. 

 Ецио вдигна Скритото острие. 

 — Requiescat in Pace — каза той. 

 На излизане остави вратата отворена. Оргията се бе превърнала в сънливо, вонящо стълпотво-

рение от тела. Няколко гости повръщаха, подкрепяни от прислужниците. Други прислужници отна-

сяха труп. Очевидно нечие сърце не беше издържало. Не се виждаше нито един страж. 

 — Готови сме — обади се глас до него. 

 Обърна се и видя Клаудия. Дузина момичета из залата станаха от леглата. Сред тях — отново 

облечена, малко уплашена, но иначе непокътната — беше и младата жена, с която банкерът се бе 

отнесъл толкова жестоко. Прислужниците, които й бяха помогнали, стояха до нея. Още доброволци. 

 — Тръгвай си — каза му Клаудия. — Ние ще приберем парите. С лихвата. 

 — Но…? 

 — Довери ми се, Ецио. 

 

 

 

 

   

Оливър Боудън 
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