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Издание на
Национална асоциация на сляпо-глухите в България

Честит рожден ден,
г-н Парапанов!
На 20.02.2018 г. Председателят на Национална
асоциация на сляпо-глухите в България отбеляза своя 79ти рожден ден!
Пожелаваме му да бъде преди всичко здрав,
все така непреклонен в поставянето и реализирането
на цели и вдъхновител на делото на и за сляпо-глухите в
България!
От Редакцията

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, КАЛИНКЕ!
На 16 февруари председателката на ТО на НАСГБ гр. Добрич и член на УС на НАСГБ
отпразнува своя 70-годишен юбилей.
По своя дух, енергия и неизчерпаеми сили, по своята инициативност и въображение, пък и по
външност, Калинка си е всъщност едно младо момиче, което не спира да мечтае.
Вече 20 години тя е начело на сляпо-глухите в гр. Добрич. Няма да е пресилено, ако кажем, че
Калинка е една от най-популярните и най-обичаните личности в Асоциацията.
От 2004 г. тя е и председател на спортен клуб „Устрем“ в град Добрич. Активно участва във
всички спортни състезания. Нейният спортен пример и хъс въвлича и завладява всички около себе си.
Има спечелени много награди и медали.
Неизменен неин приоритет е да осъществява все нови и нови инициативи, с които да
разнообразява и прави по-пълноценен живота на „своите“ хора. А що се отнася до техните права и
интереси, тя се хвърля като истинска майка орлица да ги защитава.
От декември 2005 г. е учреден поетичен клуб „Вдъхновение“ към Асоциацията. Негов
председател е Калинка Ковачева, която има издадени шест стихосбирки. Участва в стихосбирките
„Знай, че ме има“, „Да виждам със сърцето си“, „Стихове от моята тетрадка“ и др. Нейни стихове се
поместват в списанията „Кураж“ и „Зари“ и вестник „Тишина“. Също така е и дописник към тези
издания.
Тя почти няма личен живот. Нейният живот е подчинен на Организацията. Тя живее за нея.
Стреми се териториалната организация да е в челните редици на Асоциацията. И го постига.
Всички я обичат. Тя е човек с широко скроена душа.
Като културно-масовик на Асоциацията, Калинка не забравя да поздрави рождениците по
националните медии. Тя е много отговорен човек. Винаги може да се разчита на нея. Отдадена е на
сляпо-глухите хора. Прави живота им по-смислен и разнообразен.
Възхищаваме се на нейната сила, на духа и пламъка, който носи в сърцето си.

Пожелаваме й още дълги години здраве, бодрост и с присъщата си енергия да отстоява идеите на
Асоциацията.


Честит празник, Калинке!
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Делници и празници
РАЗХОДКА ДО АЙФЕЛОВАТА КУЛА

Драги читатели на списанието,
продължаваме нашата екскурзия от миналия
брой със символа на Париж – Айфеловата кула.
Ще видим и пълноводната река Сена от един от
мостовете.
Сена е река в Северна Франция, която извира близо до град Дижон и преминава през
Париж. Влива се в Атлантически океан. Дължината ѝ е 780 километра. Сена е бавнотечаща
плавателна река. Затова има важно транспортно
значение.
Париж се е намирал първоначално на остров Сите, който е в река Сена. Днес там е разположена катедралата „Света Богородица”. Реката е място, което туристите посещават и си правят
снимки за спомен. Аз също се възползвах от тази възможност. Същото желая и на Вас!
Айфеловата кула е решетъчна кула с височина 324 м, приблизително колкото 81-етажна
сграда. Издигната е в северозападния край на парка „Марсово поле” в Париж, край река Сена.
Превърнала се е в един от най-популярните символи на френската столица и Франция и е една от
най-известните конструкции и атракции в цял свят. Построена е от Густав Айфел и неговия екип
като входна арка на Световното изложение в Париж от 1889 г. Първоначално е наречена просто
„300-метровата кула“, но по-късно заслужено приема името на Айфел, тъй като в конкурса взимат участие 107 претенденти, а проектът на Айфел е един от първите четири.
През януари 1887 г. Айфел, правителството и местните власти в Париж подписват договор,
съгласно който на Айфел се предоставя за лично ползване и експлоатация кулата за срок от 25
години. Строителството струва 7 800 000 франка, които се изплащат само с доходите от самата
изложба, а последвалата експлоатация на кулата се оказва доста доходоносен бизнес.
Строителните работи продължават две години, два месеца и пет дни. В тях участват 300 работници. За бързия строеж способстват изключително висококачествените 1700 общи чертежа и
3629 детайлни скици с указани точни размери на над 18 038 метални детайла, съединени с два и
половина милиона нита. Нито една от частите не тежи повече от 3 тона, което облекчава издигането им. Един от най-важните въпроси за Айфел е безопасността. Имайки предвид мерките за сигурност тогава, забележителен е фактът, че само един работник е намерил смъртта си при построяването на кулата, което е изключително постижение за онова време.
Официално кулата е отворена за посещения на 6 май 1889 г.
До върха се стига по 1792 стъпала, което е годината на обявяване на Първата Френска Ре-
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публика. В построяването ѝ участват 50 инженери и около 300 работници. След поредица изчисления инженерите извиват подпорите така, че кулата да устоява на ветровете. Дори най-силните
ветрове я отклоняват най-много на 12 см. По-голямо влияние има Слънцето, защото от нагряването металът се разширява и може да има отклонение до 18 см.
През 2006 г. на нея са се изкачили 6 719 200 души, а до 31 декември 2007 г., общо 236 445 812.
Посреща своя 250-милионен посетител през 2010 г. През 2011 г. е посетена от над 7 милиона туристи, 75%, от които чужденци.
Айфеловата кула, с първоначална височина от 312 м, остава най-високата конструкция в
света до 1930 г., когато е построен Крайслер Билдинг в Ню Йорк, който я измества от тази позиция. Височината ѝ става 327 м, на 8 март 2011 г., с поставянето на предавател за цифрова ефирна
телевизия.
Кулата има три нива, достъпни за посетители. Изкачването до първите две нива става по
стълбище или с асансьор. Стълбището до първото ниво, както и това от първото до второто ниво,
има над 300 стъпала. До най-високото ниво може да се стигне само с асансьор. На долните две
нива са разположени и ресторанти. В миналото е използвана за много научни експерименти, днес
служи като предавател на радио и телевизионни програми.
От създаването ѝ е била пребоядисвана 17 пъти, или по един път на всеки 7 години. Според
нейния създател боядисването е гаранция за съхранението на металните конструкции. Цветовете
са били сменяни няколко пъти: отначало кафяво-червено, след това бежово-жълто и последно –
бронзово. Използвани са различни нюанси, за да може цветът да остане неизменен за очите на
зрителите. За да бъде боядисана кулата, са нужни 60 тона боя, а 25 бояджии трябва да работят
повече от една година.
Когато Адолф Хитлер посещава Париж по време на окупацията през 1940 г., кабелите на
асансьора са разсечени от французите, за да бъде принуден Хитлер да се катери по всичките 1792
стъпала на стълбището до върха, но той така и не го прави. Частите за поправка е невъзможно да
бъдат намерени по време на войната. Остава изразът, че Хитлер покорява Франция, но никога не
покорява Айфеловата кула. Само няколко часа след освобождението на Париж асансьорите заработват нормално.
Ето още интересни факти за Айфеловата кула:
1. Айфеловата кула е построена за 2 години, 2 месеца и 5 дни – рекорд за тогавашно време.
Официално е завършена на 31 март 1889 г.
2. Първоначално планът е бил тя да издържи едва 20 години.
3. В края на 20-те и началото на 30-те години на XX в. кулата е била като билборд – три от
страните са били брандирани с реклами на „Ситроен”.
4. През Първата световна война Айфеловата кула е била много полезна, тъй като от върха ѝ
военните са можели да изпращат сигнали директно към войските на фронтовата линия.
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5. През зимата Айфеловата кула се свива. Измервания сочат, че тя губи между 4 и 8 сантиметра, когато температурите са минусови.
6. Днес Айфеловата кула привлича повече от 7 милиона туристи годишно. За сравнение,
небостъргачът „Емпайър Стейт Билдинг” в Ню Йорк има около 3,5 млн. любопитни гости ежегодно.
7. Всяка вечер, на всеки час по Айфеловата кула блещукат 20 000 премигващи малки лампички, като светлинното шоу трае по 5 минути.
8. Общото тегло е 10 100 тона, металната конструкция е 7 300 тона. Използвани са 18 038
метални елемента и 2 500 000 нита при построяването на кулата.
Нашата разходка из Париж ще продължи в следващия брой на списанието.

Дечко Гарбатулов –
звънар от 1966 година, на 115-годишния храм
„Рождество Христово”,
гр. Шипка
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От първо лице
НЯМА НЕ МОГА, ИМА НЕ ИСКАМ
Една прекрасна юнска сутрин се събуждам с аромат на кафе. Бях на 38 години. Отварям
очи, но е тъмно. Уви, навън е светло, слънцето е огряло, птичките пеят своите весели песни. Изпадам в шок, тъй като до два часа след полунощ гледах интересни филми с надписи, а сутринта
не виждам нищо.
Посегнах да взема чашката, от която се носеше страхотен аромат на прясно сварено кафе.
Като ми я подадоха не успях да я хвана и всичко се разля.
Защо, как и какво се случи за толкова кратко време?
Реших да изляза от стаята, но зрението, което съпътства движението на краката, го нямаше.
Това наистина ме хвърли в бездната на отчаянието. Не зная дали някой ще може да ме разбере, но
в този момент живота ми се обезсмисли.
С голяма мъка се добрах до аптечката, в която бяха подредени семейните лекарства. Листовките на някои от тях предупреждаваха, че не трябва да се приемат без лекарско предписание,
което, според мен означаваше, че сред тях има доста силни медикаменти. Подложих шепата си и
безразборно отварях и изсипвах в нея, каквито и колкото можах.
Събудих се на болничното легло. Лекари са се борили за живота ми 4 денонощия. Защо не
са ме оставили да си отида от този свят? Това бе първата ми мисъл, когато отворих очи и отново
светлината липсваше. Изпитах невероятен гняв към всички онези, които бяха около мен. Крещейки питах, защо трябва да живея. Живота без очи, живот ли е?!
Един нежен, но много познат глас, ми прошепна: “Мила моя, добре дошла отново при нас.
Обичал съм те и ще те обичам до края на дните си”. Ослушах се... Това беше бащата на моето дете.
Не останах дълго в болничната стая. Скоро си тръгнах, но без зрение. Хлипайки, плахо вървях по до болка познатите ми улици, сгушена в прегръдките на моя съпруг.
Много от приятелите ми бяха научили за злата участ, която ме беше сполетяла. Те бяха хората, които ме окуражиха да потърся цяр във варненска болница. Послушах ги и отидох да разбера защо и как изчезна зрението ми.
Останах за болнично лечение цели 3 месеца, но без абсолютно никакъв резултат. Слънцето
все още не изгряваше. Опитвайки се сама да се движа, поне в болничната стая, само се наранявах.
Липсваше ми ориентация. Блъсках се в леглата, вратите, масата и всичко, което ми се изпречеше
на пътя.
В стаята ми имаше прозорец, а той се намираше на педя разстояние от леглото ми. Отново
реших, че за мен няма смисъл от този живот. Опряла колене на пода и ръце на леглото, ридаейки
все повтарях на съпруга си, че няма смисъл да живея и да му бъда в тежест. Бяхме на седмия
етаж. Лекарският екип непрекъснато следеше състоянието ми. Веднъж влизайки, доцентът ме чул
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какво говоря. Положи ръка на рамото ми с думите: “Хайде като си решила! Но имай предвид, че
долу има трева и плочки. Ами ако не сложиш край на живота си, а се доосакатиш? Сега си без
очи, но тогава може да останеш и на легло за цял живот. Тогава ще бъдеш в много по-голяма тежест, въпреки че сега аз не смятам, че си или ще бъдеш в тежест на някого. Вярвам и се обзалагам, че всичко това ще ти се струва един ден като някаква смешна история, защото нещо от вътре
ми подсказва психическото ти уравновесяване”. Обърна се към съпруга ми с думите: “Веднага
излизайте! Долу има барчета, магазини, парк. Когато ни потрябвате има телефони, ние ще Ви намерим”.
Другите не ги пускаха да излизат, а нас не ни пускаха да влезем. За първи път бях обгрижвана от толкова добри лекари, сестри и санитарки. Такъв невероятен колектив! Зрението не успяха да ми върнат, но ми изчистиха кръвоизлива, който ми отне очите.
От епикризата научихме, че високо кръвно налягане е предизвикало масивен кръвоизлив в
очите ми. Нещо като инсулт, но не мозъчен.
Прибрах се от Варна и се затворих в себе си, не исках да виждам никого. В момента не се
нуждаех от съжаление. Отначало бях толкова отчаяна, че помислих отново да посегна на живота
си, но човекът до мен направи всичко по силите си, да не ми позволи да сторя това.
Човекът с нежния и гальовен глас беше неотлъчно до мен. Успяваше да прогони от съзнанието ми лошите помисли, четейки ми книги, вестници. Решавахме кръстословици с часове, въпреки моята съпротива. Със спокоен глас ми четеше условията от квадратчетата и търпеливо ме
изчакваше да дам възможен отговор. Имаше моменти, когато не можех или не исках да отговарям, но това не му пречеше монотонно да чете и препрочита условията от кръстословицата. Никак не му беше трудно да ме предразполага към дълги разходки, които просто ме откъсваха от
сполетялата ме беда.
От една страна беше много хубаво, но от друга страдах, че всичко наоколо бе придобило
един цвят – сиво-черен. С времето силата на отчаянието намаляваше, но друго страдание отново
разклати психиката ми – почина баща ми.
Занизаха се годините в мрак.
Като зряща, пък и сега, много обичам да чета всякакъв вид литература. Не зная как в ръцете
ми попадна книгата “Повест за един съдия” – по действителен случай.
В произведението се разказваше за едно тринадесетгодишно момче, което остава без ръце
до раменете, но след дълги мъки и труд започва да прави всичко с краката си: да пише, да шие, да
говори по телефона, да се бръсне и всичко онова, което се прави с ръце. Успява да завършва
средното си образование, а в последствие и юридическия университет.
Историята на героя от книгата се загнезди в паметта ми завинаги. Казах си: “Я се стегни,
това дете е без ръце, а ти си само без очи”.
За да не мисля много, започнах полека да се справям с домакинската работа. Правех бели:
чупех, изпусках, изливах, постоянно бях насинена. Където и да минех все се удрях или събарях
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всичко.
Колежка по съдба направи център за социална рехабилитация и интеграция за инвалиди.
Всички от екипа са много отзивчиви. С лекота ме приобщиха към дейностите в центъра. В него
работят все хора като мен. Повечето са незрящи или с остатъчно зрение.
Потребителите, които посещават това заведение се обучават на брайлово писмо и четмо,
компютърна грамотност. Много са запалените по табла, шах, домино, дама, стрелба с лък, каране
на тандем, народни танци, ръчно плетиво, готварство и много други. Компютрите, апаратите за
кръвно, кантарът за телесното тегло, са с инсталирана говоряща програма.
Първоначално се чувствах много странно там, тъй като в това помещение пребиваваше Териториалната организация на слепите (ТСО) и кафе-бар "Френча". В последствие кафе-бара го
премахнаха и цялото помещение остана на разположение на РСО и ТСО, както и ТО на НАСГБ в
гр. Габрово.
Вниманието ми бе ангажирано от психолога. Уменията му на психотерапевт, отключиха душата ми, а в последствие заличи браздата на отчаянието. Насочи мислите ми към позитивното и
прекрасното в човешкия живот.
В този център на чудесата, придобих и компютърна грамотност.
През 2011 година ме изпратиха в Пловдив на четири месечен курс за масажисти. След завръщането си от пловдивското обучение, посещението ми в центъра се превърна в част от моето
обновено ежедневие. Започнах да играя спортна табла, народни танци. Дори никога през живота
си не бях стреляла с лък, но благодарение на специалистите успях да усвоя майсторството на
стрелбата само за две седмици. Моето и на обучителите ми старание беше увенчано с успех. На
държавното първенство завоювах бронзов медал.
Включих се в ръчното плетиво и готварството. Всяка трета сряда през пролетта и лятото,
ходим на еднодневна екскурзия. Първата сряда от месеца се състои от сбирка на всички. Като
казвам всички, имам предвид това, че идват представители от общината. Съобщават новости, разясняват теми, които ни интересуват, отговарят на въпроси от тяхната компетенция.
Често ни навестяват състави и тогава се получава едно всеобщо представление. Поздравяват
се всички рожденици, родени през съответния месец. Звучат песни, играят се танци в типично
български стил.
Отбелязват се значими дати и събития като 3 март, обесването на Левски, 2 юни, 27 юни
(рождението на Хелън Келър).
До скоро колективно ходихме на театър или концерт. Всяка година се организира групова
почивка през месец август на Шипченски минерални бани, а в началото на септември на море в
Обзор.
Поради напреднала възраст, не можем да оставим майка ми сама и когато някаква работа не
търпи отлагане, съпругът ми ме завежда до автобусната спирка. Качвам се и отивам там, където
се налага, но с помощта на колеги по съдба. По същия начин се придвижвам до нашия център. На
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връщане процедурата се повтаря. Колеги ме изпращат до автобусната спирка, а съпругът ми ме
посреща и се прибираме в къщи.
С много упоритост, воля, дисциплина и огромната помощ от всички, се почувствах новородена. Започнах да върша всякаква домакинска работа.
Най-учудващо за моите съседи беше, когато реших да взема животинки, за да има с какво
да се занимавам: теле, което в последствие стана юница, прасе и кокошки, а в последствие, мои
приятели ветеринари, ми донесоха три средно големи породисти кученца – две женски и едно
мъжко. Вярвайте ми, животните са по-умни от нас хората!
Белият бастун се наложи в ежедневието ми. Наричам го “моите очи”. В негово допълнение
са и ръцете ми. Разбирам до какво се докосвам благодарение на осезанието на пръстите си. Когато отивам да изчистя и измия помещенията за животните, те сами се отстраняват и ме изчакват,
след което се преместват, за да се хранят.
Изминаха няколко години след като видях, че мой колега (вярно, че беше много по-млад от
мен) започна да учи в университета и завърши. В мен се пробуди желанието отново да се върна
на училищната скамейка, но тя бе заменена със студентска банка. Разбира се, че не ме пропуснаха подигравателни коментари, но това не ме спря да опитам късмета си. Слушала съм, че няма по
-хубави години от студентските. Да, но студент на 56 години е истинско предизвикателство. При
това без зрение. Намерението си споделих с моя позната, която също ме подкрепи. Не съм знаела
една важна подробност обаче, че майка ѝ е бивш университетски преподавател. Посредством нея
се осведомих за реда и условията за кандидатстване и прием на студенти.
Бяха минали повече от две години от този разговор и аз бях забравила. В края на месец юли
2016 година ми се обади съвсем непозната жена и от разговора разбрах, че това е майката на моята позната. Тя е обяснила пред ръководството на университета всичко, свързано с мен и ми каза
само да се свържа с заместник-декана, за да уточним някои подробности.
В този момент аз трепнах и от вълнение сълзите ми рукнаха, но този път от неописуема радост. За миг забравих за слепотата си. Бях пропуснала обаче факта, че се грижа за възрастната си
майка. В един следващ момент, тъга скова гърлото ми при мисълта, че нямам зрение. Запитах се,
как ще подготвям изпити, въобще как ще уча като съм сляпа.
Последваха дълги разговори с бившата преподавателка. Тя успя да ме вдъхнови да следвам
мечтите си от детство. Съпругът ми също твърдо и самоотвержено застана до мен. Към настоящия момент съм втора година студентка в Техническия университет, специалност “Социални
дейности”.
Когато отидох за първи път и доцентът ме представи на колегите, в този момент в залата
бяха събрани целия поток студенти, наброяващи около 95 на брой, всички започнаха да ме аплодират и да скандират с думите: “Добре дошла! Гордеем се с теб!”.
Загубих ума и дума, сълзи обляха бузите ми, не можах да отроня нито дума. От първия ден
колегите ме приеха като една от всички. Нито за миг не съм се чувствала нито по-различна, нито
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изолирана, за което мога само да им благодаря. Нещо повече, имам колежка, която с личния си
автомобил ме взема и връща в къщи, когато имам занятия. С две думи, студент сред студентите.
По време на лекциите мои колеги ми дават материалите на хартиен носител. Съпругът ми
ги чете, а аз правя записки на компютъра. Така успявам да се подготвям по време на изпитна сесия.
Докато съпругът ми работеше, аз се стараех да се справям сама, но след като излезе в пенсия много неща се промениха.
Къщата, в която живеем е двуетажна – с много голяма градина и стопански сгради. За деветнадесет години, малко по малко, разучих всичко тъй като градината е десет декара плодни
дръвчета, храсти и около двеста елхички.
Миналата година председателката на организацията ни, за първи път дойде в нас на рождения ми ден. Тя е с минимално остатъчно зрение, което ѝ помогна да добие представа, каква къща
успявам да поддържам. Видимо възхитена ме поздрави, но това нито ме поласка, нито се възгордях.
Искам да подчертая, че най-голяма заслуга за това да мога да преодолявам трудностите, които ме съпътстват в ежедневието, има съпругът ми. С него споделям радост и тревога от злополучния ден през 1998 г.
Сега си спомням с какви думи се обърнах към него в първите дни, след като разбрах, че никога вече няма да мога да виждам. Вероятно тези слова са били продиктувани от дълбокото отчаяние или от обич към него. С просълзени очи се обърнах и му казах: “Ти си здрав, прав и зрящ.
Хващай си пътя и ме остави. Ще си намериш здрава жена, а не като мен, която да ти е винаги тежест на шията”. Неусетно се бях озовала в мъжката му прегръдка, като почти шепнейки ми зададе въпроса: “Ако с мен се беше случило това, ти как щеше да постъпиш?”. Целуна ме и ме помоли такъв разговор да не подхващам никога повече.
И така до днес.
Имало е много моменти, когато несъзнателно съм го изваждала от равновесие, но той така
успява да обърне нещата, че не аз съм виновна, а той е сгрешил.
Независимо, че се справям сама с много неща, без него аз съм загубена. Наистина мога да
го кача на пиедестал, като го нарека “свръх-човек“ за това, което е правил и продължава да прави
за мен и нашето семейство.
Знам, че не всеки зрящ човек би постъпил, както постъпи спрямо мен моят несравним съпруг.

Маринка Димитрова Илиева
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ТЕСТ

Бяхме трима приятели, чакахме четвъртия, за да направим каре за карти. Пиехме червено
домашно винце, замезвахме със салам, но скучаехме. Тогава единият от приятелите предложи:
– Абе толкова години си плавал в търговския флот, я вземи раздухай някоя моряшка лакърдия! Ама я искам хем смешна, хем истинска. Не искам да е като рибарските и ловджийските, щото моряшките не може да приличат на тях.
Веднага в главата ми се появи една такава история, но за миг се поколебах дали да я разкажа:
– Истинска е, весела е, но не знам дали ще Ви хареса.
– Нищо, нищо, ти я давай, пък ние ще преценим.
– Вижте, тая история е толкова истинска, че ще Ви се стори измислена от начало до край.
– Хайде бе, стига обяснения! Давай я най-после!
– Това стана още в първата година на моряшката ми кариера. Бяхме в Дания да разтоварваме. Свободни от вахта, решихме да се поразтъпчем на брега. Хапнахме в едно заведение за бързо
хранене. А къде другаде, ако не на дискотека да идем?! Млади бяхме и търсехме къде да се разтоварим емоционално. Да, но от всички млади аз бях най-младият. Като такъв се оставих да ме водят старите морски вълци.
– Нахлухме в дискотеката като шумна и весела компания. А скандинавците са тихи, културни, спокойни. Изглежда бяха свикнали с моряшките компании, защото никой от персонала на
дискотеката не дойде да ни направи забележка. Само дето местните младежи се подсмихваха
снизходително.
Компанията се хвърли във вихъра на танците. Аз като новобранец в професията предпочетох да наблюдавам отстрани. И тогава ги забелязах. Бяха две местни момичета. Не танцуваха. Никой не ги канеше. Бяха толкова високи, че не смееха да излязат на дансинга. Стояха самотни като
мен отстрани, подсмихваха се мило на всички и наблюдаваха танцуващите. Бяха много високи,
може би около метър и деветдесет. Приличаха си, но не бяха близначки. С дълги чупливи коси до
раменете, двете блондинки бяха с характерната бяла кожа на скандинавки. Лицата им бяха като
напръскани с лунички. Големите им синьо-сиви очи, малките нослета и устни ги правеха много
симпатични момичета. Въпреки височината си, имаха атлетични фигури. Това сякаш допълнително респектираше евентуалните им ухажори. Мислено им съчувствах. Съчувствах им искрено, защото и аз бях в тяхното положение. Не че бях висок като тях. Бях дребосък от 165 см, мургав като цигане, че и кльощав на всичко отгоре. И аз като тях нямах самочувствие. Всичко това сякаш
ме сближаваше с тях.
Музиката спря и всички се върнаха по местата си. Компанията ни пак се събра задъхана и
развеселена. Затова пък всички се изненадаха от думите, с които ги посрещнах:

9

Разкази
– Момчета, вие сте престъпници!
– Чакай бе, какво ти става? Да не си слънчасал? Това не са тропиците, тук е Скандинавия.
– Не съм слънчасал, а се чудя на ума Ви! Защо никой от Вас не покани тези двете хубавелки?
– Ама ти луд ли си, бе? Я ги виж какви камили са! Ти какво искаш, за смях ли да станем?
Като ти харесват толкова, сам можеш да си ги поканиш.
Тук капанът за тях щракна, но в него се оказах аз самият. Сега трябваше да спасявам ситуацията, в която сам се натресох.
– Добре де, добре! Ще го направя, но то ще е заради Вас.
Не исках да се предавам без бой, но трябваше да понеса последиците от грешката си.
Двете датски девойки сякаш разбраха, че говорим за тях, защото се обърнаха към групата
ни и ни гледаха усмихнато. Тръгнах към тях, сподирян от окуражаващи подвиквания: „Ха така!”
и „Браво!” и „Горчиво!”. Това, последното много ме засегна. Когато застанах до тях, се видях, че
съм само до раменете им. Колкото и да се повдигах на пръсти, нямаше да мога дори да ги целуна.
Затова зевзеците след мен завикаха, още по-силно: „Горчиво”. Ох, ако знаеха датчанките на какви подигравки съм изложен!
– Може ли да излезем навън, за да се поразходим?
Датчанките се засмяха, сякаш точно това са очаквали да чуят. Двете се разсмяха непринудено и после ме прегърнаха покровителствено през раменете, като награда за проявената смелост.
Аз от своя страна ги обгърнах през кръста. За този жест получих одобрителни възгласи от компанията ми. С периферното зрение видях, че и датчаните се подсмихваха лукаво. Каква ли странна
тройка изглеждахме отстрани? И по-скоро те, отколкото аз тях, ме поведоха към изхода.
Навън сякаш си отдъхнах от напрежението. Започнахме разговори, придружени с много
смях. Те се смееха на моя английски, а аз, защото всичко ми бе интересно и неочаквано. Така в
един момент едната предложи:
– Хайде да се отбием у дома за по едно горещо кафе.
Двете се спогледаха и избухнаха в смях. Не казах нищо, защото нямаше смисъл. Двете така
здраво ме бяха прегърнали, че се чувствах техен пленник. Не можех да помръдна в това женско
менгеме. „Всяко зло, за добро!” – казах си прочутата поговорка – тъкмо ще разгледам датско жилище и от вътре.
Е, разгледах го. Всичко беше хубаво, но… като за гиганти. Дали такъв е стандарта им или
всичко е поръчка? Аз просто се губех в огромното кресло.
– Отивам за кафето – каза едната, спогледаха се и отново избухнаха в смях. Помислих си, че
сигурно имат някакви кодирани знаци, които само те си знаят и за това толкова често се споглеждаха и избухваха в смях.
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Появи се и кафето. Чашата ми бе колкото една нашенска каничка. Тия хора живеят по други
стандарти. Уплаших се от количеството кафе в нея. При други обстоятелства бих пил това кафе
една седмица. Домакинята бе наблюдателна и затова добави:
– Не се притеснявайте, кафето е без кофеин.
Пак се спогледаха и се разсмяха. После домакинята каза:
– Искаш ли да разгледаш бижутата на мама? Много са красиви.
Тя извади от джобчето си едно ключе и ми го подаде.
– Не, не искам. Нищо не разбирам от бижута.
После внимателно отклоних ръката с ключето. Тя направи втори опит, но със същия резултат. Тогава пъхна ключа в същото джобче.
Бях не само мургав, дребен и слаб, но и сръчен като джебчия циганин. В тон с досегашните
шеги реших да им покажа тази сръчност. Незабелязано измъкнах ключа, после се наведох уж за
нещо и показах ключа на домакинята.
– Това нещо като че ли е паднало от Вас?
Двете се спогледаха, но не се разсмяха този път. Сега тя не искаше да вземе ключа от ръката
ми.
– Ще го взема, когато разгледаш бижутата. Ето, че пак се натресох в неудобна ситуация.
Нямаше как, трябваше да сърбам кашата, която сам си забърках.
– Добре, къде е стаята?
– Ключето само ще те заведе в стаята.
Въздъхнах и с досада тръгнах към коридора да търся стаята с бижутата. Лесно я открих.
Всички врати бяха с ключове в ключалките с изключение на една. Този ключ беше в джоба ми.
Отключих и влязох. Беше спалня, но с размерите на футболно игрище. Браво на датчаните! Не си
играят на дребно. До спалнята имаше тоалетка с тройно огледало. Под него резбована дървена
кутия. „Тук трябва да са!” – си помислих и повдигнах капака.
Кутията бе пълна наполовина. В нея имаше стандартни неща за такова място: сребърни и
златни обеци, гердани, гривни. По-надолу забелязах венчални халки, дамски и мъжки пръстени,
игли за вратовръзки, копчета за ризи. Всички луксозни, разбира се. Масивните гривни едва ли са
златни. Всички блестяха, но едва ли всичко е злато и сребро. Ако и да бяха истински, едва ли щяха да бъдат толкова небрежно съхранявани. Затворих с досада капака: нямаше нищо интересно.
Тогава видях няколко обелени скилидки чесън около кутията. Нима датчаните имат такъв обичай
като нашия? Скилидка чесън против урочасване – ще си взема една за доказателство, че съм бил
тук. Пъхнах я в джоба при ключа и излязох от стаята.
Сега, когато подадох ключа, домакинята го взе. Пак се спогледаха и избухнаха в смях.
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Увлечен от смеха и доброто настроение не усетих как е минало времето. Погледнах часовника и се изненадах от напредването му. Наблюдателните домакини забелязали учудената гримаса на лицето ми, защото едната попита:
– Какво става? Закъсняваш ли?
– Имам много малко време. Не искам всички само мен да чакат.
– Близо сме и ще те изпратим.
В дискотеката бяхме посрещнати с одобрителни възклицания. Момичетата спряха до вратата. Потупаха ме приятелски по раменете и вдигаха ръка за сбогом на компанията ми.
То се знае, посрещнаха ме с любопитство:
– Как е, как е, добре ли мина?
– А, ми добре, как иначе?!
– А датчанките добри ли са?
– Не, много са добри!
Тогава тарторът на групата се приближи и така ме тупна по гърба, че едва не ме просна по
очи.
– Браво, бе! Добре, младок, справил си се, а пък и датчанките си ги биваше. Аз пък те мислех за смотаняк. Тази вечер ти ще си героят на тайфата.
Да получа такава похвала от такъв стар морски лъв, си е голяма работа.
Мина известно време и пак се показахме в този датски град. Воден от хубавите спомени,
реших да потърся веселите момичета. Без колебание отидох в дискотеката. Тя бе отворена, но бе
рано за посетители. Обърнах се към един служител.
– Идват ли тук все още две много високи и весели момичета?
– Да, но вече по-рядко. Омъжиха се.
– Бих искал да ги видя, но това сигурно вече няма да е възможно.
– А, защо? Та те живеят съвсем наблизо. Ето, ще Ви дам адреса.
Вежливият скандинавец извади бележник и написа нещо. Пъхна листчето в ръката ми. Колебаех се. Омъжени, удобно ли ще е? Бях чувал, че скандинавците и скандинавките не са ревниви
хора. Но пък аз съм от друг един полуостров и трябва да имам едно наум.
Намерих лесно адреса. Но с празни ръце някак си не върви. Няма по-универсален подарък
за жената от цветята. Застанах с разкошен букет в ръка и позвъних. Вратата се отвори рязко и…
пред мен стояха двете огромни хубавици. Едната грабна букета от ръката ми, помириса го с удоволствие и го притисна към гърдите си. Другата, като видя, че няма втори букет, ме грабна в
прегръдките си и ме разцелува. После ме понесе навътре, сякаш бях любимата й кукла. Пусна ме
в едно голямо кресло и се настани срещу мен.
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Домакинята се появи с красива ваза в ръце и я остави на масата. Цветята в нея наистина бяха много красиви. След малко се върна с табличка, в която димяха чаши с кафе. То пак бе слонска
доза, но домакинята се усмихна и намигна съзаклятнически:
– Вече знаеш, че е без кофеин.
Така разговорът ни протече с много шеги и смях. Навън започна да се смрачава и аз тревожно погледнах часовника.
– С колко време разполагаш? – попита домакинята.
– Час и половина, но реално е по-малко.
– На мен ми се искаше да те запозная със съпрузите ни. Скоро ще се върнат от работа. Има
време затова.
Не, нямаше време. В коридора се чуха гласове. Докато двете съпруги станат, за да посрещнат мъжете си, вратата се отвори. На нея се появи един великан, който виждайки ме прихна в
продължителен смях. Тогава две други огромни ръце го отместиха от вратата и до него застана
още един Гъливер. Като ме видя, присмехулниците станаха двама. Погледнах към жените, неразбиращ нищо от ситуацията. Тогава единият гигант попита:
– Той знае ли?
Жените кимнаха отрицателно.
– Е, тогава аз ще му кажа.
Двамата мъже седнаха до мен. Сега на масата се появиха чаши с хубава датска бира. Разквасихме усти, защото сигурно ни предстоеше важен разговор.
– Аз ще започна, а ти ще ме поправяш, ако греша – каза домакинът и започна. Нашите жени
са големи веселячки. Всичко започнало от една шегичка. Решили да пробват ухажорите си. Пращали ги да разглеждат бижутата на майките си. А те, бижутата, всички до едно фалшиви. После
проверявали тяхната наличност. Ако липсвало нещо, те се смеели. Ако са на лице, пак се смеели,
защото се радвали, че са попаднали на добър човек.
Домакинът посегна към бирата, за да си разкваси устата. Приятелят му се възползва от паузата и каза:
– Сега аз продължавам. И така, до момента, в който решили, че им е време да се омъжват.
– Стига ти толкова. Аз продължавам.
Тогава двете приятелки, разбрали, че шегичката им е един безпогрешен тест за разпознаване на доброто и злото и на лъжата от истината. Тогава започнали да пресмятат добрите хора. Да,
ама те не били много.
Разказвачите пак се смениха.
– Ние си мислехме, че сме си избрали жените. Всъщност те са ни избрали. Помогнала им е
шегата-тест.
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– Сега имаме отлични съпруги и семейства. Живеем весело и задружно като истински приятели.
– Но каква е моята роля в това? Защо ми се смеехте? – това успях да попитам в една от
кратките паузи.
Всички избухнаха в смях от моята недосетливост.
– О, ти си особен случай.
– Но какво ми е особеното?
След този въпрос смехът стихна и вече съвсем сериозно домакинът продължи:
– Ти наистина си уникален случай. Те са нямали такъв мургав и дребен ухажор. Ти единствен си се държал еднакво с двете, без да проявиш предпочитание към една от тях. Това много ги
е затруднило в оценката за теб. Не си взел от лъскавите ламаринки, но си взел чесънче за доказателство, че си бил в тази стая. А накрая си го изял.
– Ами какво друго ми оставаше? Това ми бе утешителната награда.
Домакинята донесе нови чаши с пиво и домакинът продължи.
– Ти издържа теста. Ние знаехме за теб от жените ни. Приехме те като член на нашата компания без да сме те виждали. Затова, когато те разпознахме, много се зарадвахме. Тези, които издържат теста, са добри и честни хора. А знаеш ли колко човешки съдби са съсипани само защото
не различават доброто от злото и истината от лъжата?!
Така се разделих със своите датски приятели. Сега знам, че викингите не са студени и затворени в себе си хора. Те могат да бъдат весели, добри, честни, с висок морал и интелект.

Вдигнах поглед към приятелите си край масата. Те седяха доста смълчани и умислени.
– Хареса ли Ви разказа ми?
– Хареса ни.
– А смешен ли е?
– Смешен е.
– Ами защо не се смеете тогава?
Стояха с наведени глави и аз се досетих – решавали са теста мислено. Не са го издържали и
сега преживяваха неуспеха си.

Петко Абаджиев
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САМЮЕЛ ГРИДЛИ ХОУ – НАЙ-ЗНАЧИМАТА ФИГУРА
В АМЕРИКАНСКОТО СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Самюел Гридли Хоу e американски лекар; застъпник за образованието на незрящите; разработил релефна система за писане, използвана преди брайловата азбука; инициатор при създаването на училище за деца с ментални увреждания и на училище за деца с увреден слух; пръв директор на училището “Пъркинс”; създател на брайлова печатница; революционер, пречупил границите в обучението на сляпоглухи, като успешно образова и социализира Лора Бриджмен; участник в Гръцката война за независимост и в Юлската революция във Франция; деятел в премахването на робството в Западна Европа и Америка.
В каквато и посока да е тръгвал животът на Самюел Гридли Хоу, винаги е бил белязан от
едно – безапелационният му стремеж към равенство между всички хора.
Ранен живот и образование
Самюел Гридли Хоу е роден в Бостън, Масачузец, на 10 ноември, 1801 г. Баща му Джоузеф
Ниълс Хоу е бил собственик на кораб и е произвеждал въжета. Майка му Пати Хоу е смятана за
една от най-красивите жени за времето си.
Самюел учи в Бостънското латинско училище, където, по данни на дъщеря му, се е сблъскал
с жестоко отношение и дори побой. Лора Хоу Ричардс пише: "Доколкото си спомням, татко не
таеше приятни спомени за ученическите си години."
В ранния деветнадесети век Бостън е средище на политически интриги. Бащата на Хоу е бил
демократ и е приемал Харвардския университет като бърлога на федералистите. По тази причина
отказва синът му да продължи образованието си там, като през 1818 г. го записва в университета
"Браун" в Провидънс, Роуд Айлънд. Времето си там Самюел Хоу прекарва главно в шеги и вършене на щуротии, като по-късно споделя с децата си, че дълбоко съжалява, че не е обърнал посериозно внимание на обучението си. Един от неговите състуденти – Алексис Касуел, който след
обучението си става доктор, а по-късно и директор на университета "Браун" – описва Хоу по
следния начин: "Той показваше умствен капацитет, който можеше да му донесе стипендия. Умът
му бе бърз, гъвкав и изобретателен. Не смятам, че му липсваше логическа мисъл, но сложните и
тежки училищни задачи не му пасваха". През 1821 г. Хоу се дипломира и се записва в Харвардското медицинско училище. 1824 г. получава докторска степен.
Гръцката революция
След дипломирането си Хоу не остава за дълго в Масачузетс. През 1824 г., малко след като
е получил удостоверението си за практикуващ лекар, той се запалва по идеята за Гръцката революция и по примера на своя идол лорд Байрон, Хоу отплава за Гърция, където се присъединява
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към гръцката армия като хирург.
В Гърция неговите услуги не са свързани с лекарските му уменията, а по-скоро са имали
военен характер. Благодарение на смелостта, ентусиазма и способностите му на командир, както
и на човечността му, Хоу си печели прозвището "Лафайет на Гръцката революция". Хоу се връща
в САЩ през 1827 г., за да събира дарения за облекчаване на глада и страданието в Гърция. Със
своите призиви успява да събере около 60 000 долара, които харчи за храна, облекло и за създаване на лагер за бежанци, близо до гръцкия остров Егина. Малко по-късно създава и друга колония
за изгнаници в Коринтския провлак. През 1828 г. излиза разказ "Историческа скица на Гръцката
революция", в който Хоу разказва за бунта.
След като напуска Гърция, продължава медицинското си образование в Париж. Увлечението му по Републиканската форма на правителство го карат да вземе участие в Юлската революция.
Работата му за незрящите
През 1831 г. Хоу се завръща в Щатите. Чрез неговия приятел д-р Джон Фишър, бостънски
лекар, който през 1826 г. е подел инициатива за създаване на училище за слепи, Хоу научава, че
подобно училище е открито в Париж от Валентин Аюи. Комитет, организиран от Фишер, предлага на Хоу да ръководи основаването на "Ново английско убежище за слепи" в Бостън. Той приема идеята с характерното за него въодушевление и поема към Европа, за да види действащите в
това отношение практики.
Докато е още в Америка, той се среща с полски революционери. Те му дават задачата да занесе пари на революционерите в Полша. Така Хоу напуска Америка с две задачи – да основе училище за слепи и като председател на американско-полския комитет в Париж, организиран с Джей
Купър и няколко други американци, за да подкрепят революционерите.
В крайна сметка поляците са победени от руснаците и Хоу се оказва в ситуация, в която
дължи пари на много хора, по-специално на офицери, които не са желаели да се върнат у дома и
са тормозели хора от съседни държави, докато са били закриляни от статута си на политически
бежанци. Д-р Хоу се ангажира да разпределя доставките и средствата лично и докато е в Берлин е
арестуван и затворен. Въпреки това успява да унищожи или да скрие уличаващи писма до полските офицери. След 5 седмици е освободен със съдействието на американския посланик в Париж.
Юли 1832 г. Хоу вече е в Бостън и започва да приема няколко слепи деца в къщата на баща
си. Той постепенно развива това, което впоследствие се превръща в институция "Пъркинс".
До януари 1833 г. всички налични средства са били похарчени, но е постигнат толкова голям успех, че Законодателната власт одобрява финансиране, което по-късно нараства до 30 000
долара на година, при условие, че институцията се заеме безвъзмездно с обучението на 20 бедни
слепи деца от целия щат.
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Полколвник Томас Пъркинс, изтъкнат бостънски търговец на роби, кожи и опиум, предоставя своето имение, където да се установи училището завинаги. По-късно сградата се оказва неподходяща и полковник Пъркинс я продава. През 1839 г. институцията се мести в бившия хотел
"Маунт Уошингтън Хаус" в Южен Бостън. Оттогава мястото е известно като институция
"Пъркинс и Масачузетско убежище" (а от 1877 г. училище за слепи).
Хоу е директорът, животът и душата на училището. Той отваря печатница и организира
фонд за набиране на средства за печатане – първият в историята на САЩ. Той непрекъснато популяризира работата на печатницата. Чрез него институцията се превръща в един от интелектуалните центрове на Американската филантропия и постепенно получава повече финансова подкрепа.
През 1837 г. Хоу довежда в училището Лора Бриджмен, младо сляпо-глухо момиче. Тя става известна като първият сляпо-глух човек, получил успешно образование в САЩ. Бриджмен е
обучавана от самия Хоу. За няколко години престой в училището, тя се научава на ръчна азбука и
как да пише.
Д-р Хоу е създал много подобрения в методите на преподаване, както и в процеса на печатане на брайлови книги. Освен, че до края на живота си е ръководител на института "Пъркинс",
той е допринесъл за създаването на многобройни институции с подобен характер в цялата страна.
Брак и семейство
На 23 април 1843 г., на възраст от 45 г., Хоу се жени за по-младата от него Джулия Уорд,
дъщеря на Самюел Уорд и Джулия Ръш Уорд. Джулия е пламенен поддръжник на аболиционизма. Тя написва бойния химн на Републиката по време на Американската гражданска война. Хоу и
Джулия имат страстен и буреносен брак.
В даден момент Самюел иска развод, но Джулия отказва. Повечето от споровете им са свързани с желанието на Джулия да има кариера, освен това да се занимава с майчинство. Докато д-р
Хоу мислел много по-прогресивно от стандартите по отношение на много неща, той не подкрепял идеята омъжената жена да има друга работа, освен тази на съпруга и майка.
Двойката има 6 деца: Джулия Хоу, Флоренс Хоу, Хенри Хоу, Лора Хоу (носител на Пулицър – престижна американска награда за журналистика и литература), Мауд Хоу (също носител
на Пулицър), Самюел Гридли Хоу-младши, който умира на 5-годишна възраст.
Лора и Флоренс са били по-близки с баща си и са заемали неговата страна в спора му с майка им относно дейностите ѝ, извън дома. Флоренс по-късно заема страната на майка си, като се
отдава на суфрашизма (движение за предоставяне на избирателни права на жените), прави публични изказвания по темата и написва книгата "Джулия Уорд Хоу и женското избирателно движение".
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Действия против робството
Хоу е застъпник на аболиционизмът (от латински: abolition – отмяна) – политическо движение, от края на 18 век, за премахване на робството, отмяна на търговията с роби и освобождението им в Западна Европа и Америка.
Като аболиционист, през 1863 г., е един от тримата души, предложени от Военния секретариат на Американската комисия за разследване на освободените от робство, да провери състоянието на бившите роби на Юг, след Американската прокламация (заповед, издадена на
01.01.1863 г. от Ейбрахам Линкълн, с която се променя федералният статут на повече от 3 милиона роби на свободни хора). Хоу трябва да предложи начини за подкрепа на тези хора, по време на
прехода им към пълноправни граждани. Освен че пътува до Южните щати, Хоу също така посещава западна Канада (сега Онтарио, Канада), където хиляди бивши роби са избягали от робството в Америка и са се установили. Той интервюира много от тях и провежда разговори с държавни
служители на Канада.
Хоу влиза публично в борбата срещу робството за пръв път през 1846 г., когато, като член
на партия, безуспешно се кандидатира за член на Конгреса срещу Робърт Уинтръп. Хоу е един от
създателите на антиробския вестник "Бостън Дейли Комънуелф", на който е редактор от 1851–
1853 г. със съдействието на жена си Джулия Хоу. Той е бил виден член на Канзаския комитет в
Масачузетс. Заедно с Франклин Санборн, Джордж Стърнс, Теодор Паркър и Герит Смит, Хоу се
е интересувал от плановете на Джон Браун (американски аболиционист с крайни възгледи). Въпреки че не е съгласен с атаката на града Харпърс Фери, Хоу финансира работата на Браун, като
член на Тайната шесторка (Комитет, ръководен от Джон Браун, финансирал атаката над Харпърс
Фери). След ареста на Браун, Хоу временно отива в Канада, за да избегне съдебно преследване.
Според записки на дъщерята на Хоу – Флоренс, домът им в Южен Бостън е бил спирка на
тайна мрежа за бягство на роби, наречена "Подземна железница". Това не е сигурно, но се знае,
че д-р Хоу е бил против Закона за робите-бегълци. Два случая ясно демонстрират това. Първият е
от май 1854 г., когато Хоу заедно с Томас Хигинсън, Теодор Паркър и други аболиционисти, атакуват Фанал Хол, за да освободят Антъни Бърнс – роб, заловен при опит за бягство. Бърнс е щял
да бъде върнат на неговия собственик във Вирджиния, според разпоредбите на Закона срещу робите-бегълци. Аболиционистите са се надявали да спасят Бърнс от тази му съдба. Заставайки
пред сградата, Хоу декламира: "Ничия свобода не е сигурна, преди всички хора да бъдат свободни.". Малко след това аболиционистите атакуват залата, като разбиват вратата с таран. По време
на атаката по погрешка е застрелян служител. В крайна сметка Федералните войски слагат край
на опита за нападение и Бърнс е върнат във Вирджиния. Хората не изоставят Бърнс и няколко
години след това са събрали достатъчно пари, за да откупят свободата му от неговия собственик.
Друго посегателство срещу Закона за робите-бегълци се е случило през октомври 1854 г.
Тогава с помощта на капитан Остин Бърс и брат му, д-р Хоу спасява избягал роб, който се е озо-
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вал на Бостънското пристанище, идвайки от Джаксънвил, Флорида, на борда на бригантината
"Камел". Бостънският комитет помага на мъжа да избяга от преследвачите си и да получи свободата си.
През 1863 г., по време на Гражданската война, Хоу е избран от Американската комисия за
разследване на свободните хора да пътува до Южните щати и Канада и да провери състоянието
на освободените роби. До освободените роби в Канада често се стигало чрез "Подземната железница". Животът в Канада не е бил изцяло освободен от фанатизма и освободените мъже и жени
са имали проблеми подобно на тези в Щатите, но Хоу открива, че като цяло животът им е подобрен. Той отбелязва, че те са свободни и правата им са защитени от правителството. Имали са право да работят, да се женят, да посещават училище и църква. Преразказ на неговите интервюта и
преживявания е публикуван през 1864 г. в книгата "Бежанците от робство в Западна Канада".
Докладът му, представен пред военния министър става част от материалите на Конгреса. По този
начин Хоу допринася за създаването на Бюро на освободените роби, което се занимава с подпомагането на хората в прехода им от роби към пълноправни хора.
Гражданската война
По време на Гражданската война, Хоу е един от директорите на т.нар. Санитарна комисия.
Целта на комисията е била да събира средства за подобряване на хигиенните стандарти и за превантивни действия срещу зарази в Съюзните лагери, които са били развъдник на болести като дизентерия, коремен тиф и малария. Комисията също така е предоставяла медицински стоки и услуги на войниците.
В края на Гражданската война, д-р Хоу започва работа към Бюрото на освободените роби.
Това се явява продължение на работата му като аболиционист. Задължение на Бюрото е било да
подпомага настаняването, храненето, обличането, образованието и медицинските грижи на новоосвободените роби от Юга след края на Гражданската война. В някои случаи служителите на Бюрото са помагали на бивши роби да открият свои роднини, които са или освободени по-късно,
или продадени на далечно място.
Филантропска дейност
Д-р Хоу и Доротея Дикс създават Масачузетското училище за идиоти и слабоумни младежи, най-старата обществено финансирана институция на Западното полукълбо, обслужваща хора
с умствена изостаналост (бел.: По това време думата “идиот” се е смятала за учтив термин за лица с интелектуални и ментални затруднения). Д-р Хоу открива училището през 1848 г. с бюджет
от 2500 долара, предоставен от Масачузетската законодателна власт. Д-р Хоу е бил много успешен в работата си да образова хора с умствена изостаналост. Това обаче води до други проблеми.
Някои хора твърдят, че хората с увреждания се справят толкова добре в училището на Хоу, че
трябва да останат да живеят там. Самият Хоу се противопоставя на това, като смята че хората с
интелектуални затруднения имат права и че отделянето им от обществото ще бъде в техен ущърб.
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През 1866 г. Хоу държи реч по време на откриването на Нюйоркската щатска институция за
слепи в Батавия, Ню Йорк. Той шокира публиката с предупреждението си относно опасността от
сегрегация, базирана на увреждане: "Трябва да бъдем внимателни, когато създаваме такива изкуствени общности. По-специално трябва да ги избягваме за тези, които имат някакъв недъг. Такива хора се появяват спорадично в общността, а те трябва да се движат свободно сред здравите
хора. Лудите трябва да са заобиколени от психично здрави хора, злобните деца – от добродетелни; слепите деца – от такива, които виждат; немите – от такива, които говорят и т.н."
През 1863 г. Хоу основава Държавен съвет за благотворителност в Масачузетс, първата подобна организация в САЩ. Той е негов председател до 1874 г.
Хоу прави последното си пътуване до Гърция през 1766 г., за да помогне на критските бежанци по време на Критската революция.
Последни години
Самюел Хоу остава активен и обвързан с политиката до края на живота си.
През 1865 г. Хоу открито защитава прогресивна данъчна система, която той нарича
"плъзгаща се скала на данъчно облагане, пропорционално на дохода". Той знае, че богатите ще се
противопоставят на това, но заявява, че САЩ не ще се превърнат в истинско справедливо общество, докато пропастта между богатите и бедните остава толкова голяма. Той казва, че еманципирането на робите и благотворителната работа сами по себе си не са достатъчни за преодоляване
на неравенствата: "Усилията и работата в света се възлагат на една класа хора, докато друга е напълно освободена от тях. В този свят има радикална несправедливост. А несправедливостта в обществото е като гнило дърво в основата на една къща."
През 1870 г. Хоу е член на комисия, изпратена от президента Грант, чиято цел е да се запознае с практическото анексиране на Санто Доминго. Президентът Грант е желаел да привлече острова. Противник на това мнение е бил Чарлс Съмнър, дългогодишен приятел на Хоу. В крайна
сметка комисията застава на страната на Съмнър в противоречие с предложеното анексиране.
Президентът Грант е бил толкова ядосан, че е уредил Съмнър да бъде отстранен от поста на председател на Сенатската комисия по външни отношения.
Самюел Гридли Хоу умира на 9 януари на 1876 г. Останките му са погребани в гробището
"Маунт Оубърн" в Кембридж, Масачузетс.
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