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“... всеки, който е решил да стигне до истинското познание,
трябва сам да изкачи хълма на Мъчението.
След като няма павиран друм до върха,
аз трябва да се катеря на зигзаг по мои си пътечки.
Многократно се подхлъзвам, падам,
стоя дълго на едно място или се движа по ръба на пропастта,
губя кураж, но после го намирам по-укрепнал отпреди,
пъпля, напредвам по малко, добивам смелост,
ставам нетърпелива и се изкачвам по-високо, откъдето
започвам да съзирам разширяващия се хоризонт.
Всяка борба е вече победа.“
Хелън Келър
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Националната асоциация на сляпо-глухите в България, в партньорство с Община Бургас,
организират базово обучение на тема „Алтернативни методи за комуникация при лица с двойна
сензорна депривация“, което ще се проведе от 8 до 17 май 2018 г.
Дейностите ще включват обучителен модул с лекции и практически ателиета с насоченост към
учители, специални педагози, логопеди, психолози, студенти, хора от помагащите професии.
Водещи:
– Анна Ройдева – психолог в Национална асоциация на сляпо-глухите в България;
– Деян Славов – специален педагог в Национална асоциация на сляпо-глухите в България.
Към момента заявено участие имат 13 души.
В идните броеве на списанието ще дадем подробна информация за протичането на обучението.

Приоритети
РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО СГРАДАТА ЗА НАСГБ
На заседанието на Министерския съвет от 11.04.2018 г. по т. 12 е взето решение за даване на
съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност
„Национална асоциация на сляпо-глухите в България“.
Съобщението за решението от пресцентъра на Министерски съвет гласи:
“Правителството даде съгласието си в полза на сдружение „Национална асоциация на сляпо
-глухите в България“ да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на държавен имот. Той се
намира на ул. „Преспа“ №6 в Пловдив. За срок от 10 години в него ще бъдат предоставяни социални услуги от Националния център за рехабилитация „Хелън Келър“ към Асоциацията и ще бъде създаден дом за възрастни сляпо-глухи хора без близки, които да се грижат за тях.”
Текст на Решението на МС № 224 от 12.04.2018 г.:
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Приоритети

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАСГБ
На 21.03.2018 г. НАСГБ получи решение от МТСП за одобряване на финансирането на европейския проект на НАСГБ като национално представителна организация по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура „Равни шансове“, за общо финансиране 351 280,88 лв., от които за ремонт на бившия военен имот – 63 869,25 лв. и 287 411,63 лв. за
дейности на Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи “Хелън Келър”.
Проектът "Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на Националната асоциация на сляпо-глухите в България чрез подкрепа за съществуващите и развитие
на нови услуги за хората с увреждания в рамките на организацията" ще се изпълнява с продължителност 30 месеца.
В месечен срок предстои сключване на договор с МТСП за реализиране на проекта.
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Приоритети
ЧЛЕНСТВО В НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
В края на 2017 г. Министерство на труда и социалната политика (МТСП) инициира актуализация на правилника за Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) и
критериите за национална представителност.
НАСГБ подаде предложение в чл. 8, ал. 3 от правилника, да се включи и т.2 от ал.2 – за сляпо-глухите, които по изключение да могат да членуват не само в НАСГБ, но и в други национално представителни организации (като ССБ, СГБ, Съюза на Военноинвалидите и др.), подобно на
малките хора, родителите на деца с увреждания и членовете на кооперации на хора с увреждания.
Всички национално представителни организации ни подкрепиха в работната група по правилника.
На 19.02.2018 г. това бе одобрено на редовно заседание на НСИХУ, като бе гласувано и изключение за Съюза на военноинвалидите.
На 21 март 2018 г. промяната в Правилника бе гласувана на заседание на Министерски съвет и бе обнародвана в Държавен вестник на 27 март 2018 г. с Постановление № 40 от 22.03.2018
г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за
хора с увреждания.
В изменението и допълнението на Правилника, в §4 е записана променената ал. 3 на чл. 8, в
която е добавена точка 2 към ал. 2 в текста, определяща Национална асоциация на сляпо-глухите
в България като изключение. Също така, като изключение е добавен и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. Изключението се отнася за правото да се членува и в друга национално
представителна организация.
Членовете на НАСГБ напълно законно могат да членуват в повече от една национално
представителна организация – освен в НАСГБ и в Съюза на слепите, Съюза на глухите, в Съюза
на военноинвалидите и в други национално представителни организации, съгласно устава на съответната организация.
На 21 март 2018 г. НАСГБ подаде документи чрез министъра на труда и социалната политика до Министерски съвет за подновяване на националното си представителство, в датата на
одобрение на изменения Правилник, близо три месеца преди изтичане на настоящото решение на
04 юни 2018 г.
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Делници и празници
ПЪРВА ПРОЛЕТ В ТО АСЕНОВГРАД
В ТО на слепите и ТО на сляпо-глухите в Асеновград се състоя тържествено отпразнуване
на мартенските празници, както и на 80-годишния юбилей на председателя Иван Шопов.
Студът и снегът не попречиха на членовете от гр. Лъки, начело с почетния гражданин и поет Лушка Маджарова, да присъстват на тържеството. Гости също така бяха музикантите Кирчо
Родопски, Марин Маринов и певицата Ася Бурова.
Най-възрастният член на ТО – госпожа Елена Петрова, напълно незряща, започна с християнската молитва „Отче наш”, след което се включиха почти всички. Янко Русков изпълни китка
народни песни.
Иван Шопов бе поздравен от всички присъстващи, а също и със стихотворение, написано
специално за него от Славка Илиева. Той върна жеста със свое стихотворение и изпя няколко
песни. Дамите получиха подаръци от ръководството, а те от своя страна почерпиха с различни
специалитети. Димитър Камбуров почерпи за третия си внук, кръстен на неговото име. Елена
Янакиева декламира няколко стихотворения за жената.
Елена Петрова демонстрира своя борбен дух като игра танго и ръченица и сподели, че на
този ден се е почувствала щастлива. Тя наистина е пример за подражание на незрящите. Въпреки
пълната слепота и счупената й ръка тя показа, че е истински победител над мрака и сама се бори
с трудностите, защото знае, че нас, хората ни определя не това, с което се възхваляваме сами, а
красивите мечти и борбеният дух за догонването им.
Още много хубави неща могат да се изрекат за колектива на ТО на слепите и ТО на сляпоглухите. Членовете се обичат и уважават помежду си.
Председателят, сътрудничката и ръководството са много отзивчиви, креативни, милосърдни
и духовно извисени личности, работещи от сърце.

Славка Ставрева
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От първо лице
ПЪРВАТА КРАЧКА
Първата, проходилната крачка винаги е трудна, особено за хората с увреждания. Животът
ги принуждава да се адаптират към новия начин на живот. Това значи и да направят своята първа
крачка. Тя се помни винаги: като първата любов, защото е съпроводена и с много силни емоции.
Аз не направих изключение, но имаше и нещо повече. Точно затова реших да я разкажа. В нея
имаше едно мъдро и универсално пророчество. То бе изпълнено с много духовна енергия, така
необходима на хората в затруднено положение. Ами ето го пророчеството и енергията.
Попаднах във военна болница в София след злополука с експлозия. Оказах се с тежка мозъчна травма, напълно сляп със слаб слух и без половин дясна ръка. Тялото ми бе надупчено от
над сто камъни и камъчета. Раните се затвориха, но аз се оказах с двумесечна четина по лицето.
При допир с нея получавах нетърпим сърбеж. И с равновесието имах проблем. Затова майка ми
помагаше.
Един ранен следобед тя каза:
– Дойде бръснарка и пита искаш ли да те обръсне.
– Въпросът е излишен. Нека каже къде ще е – тук или някъде другаде.
Знаех, че пейзажът ми е лош. Със сигурност приличам с тая четина на талибан с неопределена възраст. Най-после ще се отърва от досадната четина. Майка ми помогна да се настаня на
стол до шкафчето. Чевръстата бръснарка вече бе успяла да разположи приборите отгоре ми. Тя
завърза кърпа на врата ми и напомни:
– Облегнете се назад, защото ще Ви сапунисам.
Подчиних се мълчаливо и усетих как четката се разнесе по лицето ми. Тук стана малък инцидент. Кихнах, главата ми трепна и четката ме мацна по носа. Така пяната влезе в ноздрите ми и
ги запуши. Изпаднах в трудно положение. Не можех да си поемам въздух заради запушени дихателни пътища. Не можех и да издухам пяната, защото нямах въздух в гърдите. Спасиха ме опитът
и бързината на бръснарката. Тя сложи салфетка на носа ми и силно го стисна. Пяната излезе, а
салфетката я попи. После пусна носа ми и аз дълбоко с облекчение си поех въздух през освободените дихателни пътища. Ако сам се сапунисвах, това нямаше да се случи. Затова предложих:
– Сапунисвал съм се многократно. Сигурно ще мога и без зрение. Дайте ми четката да опитам!
Досапунисах лицето си и се справих лесно.
– А сега се облегнете назад, за да Ви обръсна.
Тя започна с дясната половина на лицето. Свалянето на четината се оказа много болезнено.
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От първо лице
Самобръсначката се задръстваше от космите. По-лошото бе в изненадата от болката. Това вдигна
кръвното ми налягане. Получих главоболие. След няколко самобръсначки сигурно щях да припадна. Не исках да ги притеснявам с опасенията си, но така не можеше да продължи.
– Дайте да опитам сам. Мисля, че все още ще мога да се справя и сам.
Бръснарката сложи самобръсначката в дланта ми. Но защо така подозрително мълчи? Без
зрение не можех да се ориентирам за реакцията й. Дали се радва, че се включвам активно в бръсненето или си мисли: „Този няма ли да ме остави на спокойствие да си свърша работата?”. Тези
опасения ме накараха, докато се бръснех вече сам, да се аргументирам. Не исках да се чувства
обидена и пренебрегната.
– Вижте, когато ме изпишат няма да мога да разчитам на Вас. Дори да искате да ми помагате, няма да можете. Няма да съм в състояние да Ви платя пътните до Харманли. Там трудно бих
намерил човек да ме бръсне. Майка живее далече, жена ми работи, а децата са малки. Трябва да
се науча сам да се бръсна.
Отново получих съмнително мълчание. Смъкнах четината от дясната част на лицето. Сигурно и легенчето с вода се е напълнило с пяна и косми.
– Сменете ми водата.
Усетих как тя излезе и се върна. С лявата част на лицето ми бе още по-лесно, защото се
бръснех с лявата ръка. Преполових и нея, когато чух гласа на войника от отсрещното легло:
– Като приключиш с тоя, ще обръснеш и мене!
– Теб пък няма да обръсна никога!
– Как така няма да ме обръснеш? Нали си бръснарка, защо ти плащат?
– Плащат ми да бръсна тези, които не могат сами: ей като този човек! На теб нищо не ти
пречи сам да се бръснеш!
Веднага ми направи впечатление заповедният тон на това връзкарче, което се скатаваше от
военна служба тук със странната диагноза „под лекарско наблюдение”. Нищо му нямаше. За него
аз съм „тоя”, само дето не каза боклук. За младото момиче аз бях „тоя човек”. А ставаше дума за
едно и също нещо: за човек в неравностойно положение, който се нуждае от помощ. Съвсем релефно се очерта различното им възпитание.
Приключих със свалянето на четината. Вдъхновен от успешната първа крачка, реших да
продължа напред.
– Сменете ми водата в легенчето. Искам да ударя и една контра, за да съм сигурен, че съм се
обръснал гладко. И преди правех така.

6

От първо лице
Бръснарката я смени, но отново нищо не каза. Сега се сапунисах абсолютно сам и то безпроблемно. Вече привършвах контрата, когато чух връзкарчето да казва:
– Е, добре де, ще ти платя! Какво пък толкова!
– Не ми трябват твоите пари! На мен ми плащат от болницата. Плащат ми за тези, които не
могат сами. Ти можеш и сам да се обръснеш!
Идваше ми да извикам: „Браво момиче!”. Този си го получи! Парите на баща му няма да
свършат работа. Предложението му бе цинично и двусмислено. Ще ти плати, но не каза колко и
за какво. Благодаря ти момиче, че ми показа, че все още има порядъчни жени. Не съм очаквал да
срещна млада жена, която да откаже предложени пари. Мислех си, че такива са изчезнали заедно
с динозаврите.
Улисан в слушане и анализ на чутото, бях отклонил вниманието си от бръсненето. Самобръсначката веднага ме наказа. Усетих парване по брадичката и кръвта, която се стече по нея.
– Е, порязах се – казах очевидното за всички.
– Да, но само два пъти – успокои ме бръснарката.
Тя бързо наложи на лицето ми хартиена салфетка и я притисна към него. Изчака да попие
кръвта и пяната. Отстрани салфетката, а с втора доизчисти лицето от пяната. Момичето сигурно
остана доволно от работата си.
– А сега се облегнете назад, за да Ви сложа одеколон!
Сложи го, но в разточително количество. Едва сега се досетих, че съм й станал с нещо симпатичен. Чак сега разбрах, че тя мълчаливо е одобрявала стремежа ми да бъда максимално самостоятелен. Липсата на зрение ми бе попречила да разбера това отначало. Как нямаше да е доволна
и радостна от свършената работа! Ето сега пред нея не е онзи талибан, а симпатичен млад мъж.
Уважаваше труда и професията си. Не бе като връскарчето. Хормоните в тялото му бяха повече
от разума му. И парите на баща му не му стигнаха да си купи женска плът. Как да не е доволна от
работата! В изблик на радост реши да я сподели с връзкарчето:
– Видя ли бе, човекът се обръсна сам!
Последва някакво мърморене от негова страна, което аз определих като ругатня. Бръснарката не се подлъга да му отвръща. Вместо това, тя се обърна към мен:
– А ти – тя направи пауза, сякаш да подреди мислите си и продължи – а ти ще живееш!
Знам тези неща, разбирам ги, защото натрупах опит. Хъс има в теб, хъс за живот! Такива като теб
се борят и оцеляват, а после живеят дълго. Знам и другата категория хора. Те оцеляват, но са съсипани. Оставят се на течението на живота да ги отнесе в неизвестна посока.
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От първо лице
В стаята настъпи огромна тишина. Думите на младата бръснарка бяха философски мъдри, с
универсално приложение. Може би точно затова всеки в болничната стая ги прие като казани за
него. В тези думи се криеше и огромна духовна сила. Аз също изпаднах в размисъл над току-що
чутото. Така не усетих кога бръснарката си е прибрала приборите и се е изнесла от стаята. Стоях
така дълго и мълчаливо в тихото помещение. Накрая се реших и станах. Мозъчната травма се
обади. Олюлях се и залитнах. Ръката ми потърси опора, за да не падна. Майка ме подхвана и седнахме на леглото. Наруших тишината пръв:
– Майко, защо бръснарката каза, че е опитна, а на мен ми се стори млада? Сигурно е между
25 и 30 години.
– Млада е, няма и 25.
Бръснар може да не е престижна професия, но това младо момиче я работеше с любов.
Прозрението й се сбъдна. Ето, жив съм вече 28 години от тогава! Боря се с трудностите с променлив успех.
Но нима ако бях здрав ме очакваше шпалир от успехи?!
Разказах ви за моята първа самостоятелна крачка в новия ми живот като човек в неравностойно положение. Направих го, за да ви дам възможност да чуете универсалното пророчество на
едно младо и анонимно момиче. В думите й има огромна духовна сила – нека тези, на които
предстои да направят първата си крачка, си вземат от нея. Вземете колкото можете повече и пак
ще остане и за другите.
Важна е не само първата крачка, но и посоката, в която ще бъде направена.

Петко Абаджиев
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ТОМАС ГАЛАУДЕТ –
ПИОНЕР В ОБРАЗОВАНИЕТО НА ГЛУХИ ХОРА В АМЕРИКА
Томас Хопкинс Галаудет (10.12.1787-10.09.1851 г.) e
основател и директор на първата институция за обучение на
глухи хора в САЩ, отворила врати през 1817 г. Галаудет е
съдействал и за систематизирането на американския жестов
език, който по-късно е признат за истински език, а не само
като код, представящ английските думи. Галаудет е бил
протестантски проповедник и вярата му го е водела през
целия живот, но оставя настрани проповедничеството, за да
служи на тези, които смята, че имат по-голяма необходимост – глухите хора. Разработва успешни обучителни методи, които да позволят на глухите хора да намерят мястото
си в обществото. Университетът "Галаудет" – първият университет в света, предназначен за глухи, носи неговото име.
Личен живот
Томас Хопкинс Галаудет е роден във Филаделфия, Пенсилвания на 10.12.1787 г. Бил е най
-голямото от осем деца. Семейството му скоро се мести в Хартфорд, Кънектикът, където той започва да посещава училище. Галаудет страда от здравословни проблеми, главно с белите дробове. На 14 г. се мести в университета "Йейл", където през 1805 г. получава бакалавърска степен, на
първо място в класа си. Пет години по-късно получава и магистърската си степен. Той е изтъкнат
във всички предмети и е харесван от своите съученици и състуденти. Учи право 1 г., след това
педагогика – 2 г., а 3 г. активно се занимава с бизнес. Той също така учи в богословската семинария в Андовър в периода 1811-1814 г.
През 1814 г. Галаудет става проповедник. Въпреки че през по-голямата част от живота си
не проповядва активно, той продължава да служи на вярата. Отхвърля предложение да стане свещеник и от този момент се посвещава на глухите хора.
Галаудет се жени за една от своите студентки София Фаулър, веднага след като тя завършва Хартфордското училище за глухи. Имат щастлив брак с 8 деца.
В късните си години Галаудет се интересува от писането на детски книжки. Умира в дома
си в Хартфорд на 10.09.1851 г. на 63 г. и е погребан в гробището "Сидърхил" в Хартфорд.
Работа
Галаудет се отказва от мечтата си да стане проповедник, след като среща Алис Когсуел – 9годишната глуха дъщеря на съседа му Мейсън Когсуел. Галаудет я научава на много думи, изпис-
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вайки ги с пръчка в пясъка. Тогава Когсуел моли Галаудет да отиде в Европа, за да се научи на
методи за обучение на глухи студенти, по-специално в семейството Брейдууд в Лондон и Единбург. Галаудет разбира, че семейство Брейдууд ще споделят методите за обучение на глухи, ако
той им обещае две неща: да бъде техен асистент 3 години и да не споделя наученото от тях с никого. Галаудет отказва, защото не иска да чака толкова време, връща се в Америка и започва да
преподава на глухи. Той също така не е бил убеден, че методите на Брейдууд са най-добрите в
обучението на глухи.
Докато е все още във Великобритания, Галаудет среща Абе Сикард, директор на Национална институция за глухи в Париж и двама от неговите глухи преподаватели – Лорън Клерк и Жан
Масиеу. Сикард кани Галаудет в Париж, за да се научи на училищните методи за обучение на
глухи с ръчна комуникация. Впечатлен от тях, Галаудет изучава методологията от Сикард, както
и жестов език от Масиеу и Клерк – високо образовани глухи, завършили училището, в което преподават.
Докато са в училището в Париж, Клерк предлага на Галаудет да замине заедно с него за
САЩ, където да преподават и малко по-късно двамата отплават за Америка. Двамата мъже минават през Нова Англия, където успешно набират частни и публични дарения, за да открият училището за глухи ученици в Хартфорд, което по-късно става известно като Американско училище за
глухи.
Младата Алис Когсуел е една от първите ученици в САЩ. По-късно в училището идват и
чуващи деца. Училището става известно и е посетено от президента Джеймс Монро през 1818 г.
Галаудет често е имал пререкания с членовете на Управителния съвет, които невинаги са
съгласни с него относно начина, по който училището трябва да се управлява. Въпреки че е бил
директор и основател на училището, той е получавал по-малко пари от учителите в продължение
на няколко години.
Бил е директор на училището от откриването му до 1830 г., когато се пенсионира поради
здравословни проблеми. Докато е бил директор, той също така е преподавал ежедневно. До времето на пенсионирането му, училището има 140 ученици и е широко известно в САЩ. Галаудет
отказва предложения за преподавателски позиции в реномирани университети, за да може да пише детски книги с образователна, религиозна и етична тематика, да се занимава практически с
усъвършенстването на американския жестомимичен език и да служи като пастор в клиника за
душевноболни и в затвор.
По това време е имало много малко детски книжки, публикувани в Америка и Галаудет е
имал силно желание да подпомогне обучението на децата по този начин.
Неговата книга “Психология или Душесловие за учение на децата” е преведена от даскал
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Ботьо Петков. Първото й издание, което се пази в пловдивската библиотека, е от 1844 г., а второто – от 1851 г., което
означава че в поробена България книгата по психология е
намирала своите читатели, докато в световен план учените
едва са полагали основите на науката, която тогава малцина
са наричали психология. Знаменитата експериментална лаборатория на Вунд, която психолозите приемат за начало на
научната психология, е създадена десетилетия по-късно –
през 1879 г. Тези и други значими факти за това произведение са разгледани в статията “На Балканите (в Гърция и
България) за пръв път в света е започнало обучението по
психология в училище”. Публикувана е в брой 1-2, 2018 г.,
на вестника на Пловдивски университет и е достъпна онлайн. Нейни автори са проф. Веселин Василев, студентмагистър Сократис Гюсман и докторант в БАН – Боян Василев.
Синовете Галаудет
Едуард Минър Галаудет (1837-1917 г.) е помогнал при откриването на първия колеж за
глухи през 1857 г. и е бил неговият пръв управител. Колежът оригинално се е казвал
"Институция Колумбия", но през 1864 г. става колеж "Галаудет", на името на Томас Хопкинс Галаудет. През 1986 г. се превръща в университет "Галаудет". Университетът предлага обучение и
на тези, които са на начално и средно училищно ниво. Основният език, който се използва в университета и в целия кампус е американски жестов език.
Другият син на Галаудет – Томас Галаудет (1822-1902 г.) става епископски свещеник и
също работи с глухи хора.
Усилената работа на Галаудет помага за развитието на американския жестов език. Като
всеки друг език, този също има сложна история. Представлява комбинация от неофициални знаци, които са били използвани от глухите в Америка, френски жестов език и усилията на Галаудет
и Клерк да добавят английска граматика.
Независимо от професионалната отдаденост на Галаудет едва през 1960 г. Уилям Стокоймладши от университета "Галаудет" предлага на вниманието на лингвистите американския жестов език и защитава пред тях тезата, че той е истински език, а не просто жестов код на английския език. Изследванията и усилията на Стокой водят до признаването на американския жестов
език като самостоятелен и уважаван в академичните среди.
Веднага след кончината на Галаудет, започва да се обсъжда идеята да се окаже почит към
него и три години по-късно се издига гранитен монумент на Галаудет в Хартфорд.
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В кампуса на Университет "Галаудет" има статуя на Томас Галаудет и Алис Когсуел –
младото момиче, което го вдъхновява да превърне работата с глухи хора в мисия на живота си. В
близост до неговия дом в Хартфорд, съществува резиденция, носеща неговото име.
Галаудет вижда бариера между света на чуващите и този на глухите и прекарва целия си
съзнателен живот в изграждането на мост между тези два свята.

Статията подготвиха: Деян Славов, Елена Атанасова,
Анна Ройдева
Източници: www.newworldencyclopedia.org;
fr.wikipedia.org; вестник „Пловдивски университет“
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ЛОГИЧЕСКИ ЗАБЛУДИ
В логиката и реториката логическа грешка или логическа заблуда (още „софизъм“,
„логическа уловка“) е грешка в разсъждението, която води до неправилно аргументиране, а от
там и до погрешно схващане или предположение. Логическите грешки често звучат риторично
убедително, защото разчитат на емоционалните импулси в слушателя или опонента (напр. позоваване на чувства), или на евристиките, създадени от социалните взаимоотношения между хората
(дадено твърдение се приема за вярно само заради това, че се потвърждава от авторитетен източник).
Когато един аргумент е „логически невалиден“, това не означава непременно, че заключението му е погрешно; означава единствено, че заключението не би могло да бъде правилно достигнато чрез този аргумент. Логическите грешки най-често се ползват неумишлено, но те също
така може да бъдат използвани умишлено с цел победа в спор, без истината да е от значение.
Логическите заблуди обикновено се класифицират като неформални (съдържанието е неправилно, но аргументът е структуриран правилно) или формални (при тях самата логическа структура е неправилна).
Видове логически заблуди:
Ad hominem аргумент е всеки, който се опитва да контрира нечии твърдения като атакува
човека, вместо да адресира самия аргумент. Трябва да се отбележи, че личните забележки по същество не представляват логическа заблуда. Заблуда е, когато с характеристики на личността се
оправдава истинността на някой аргумент. Примери: 1. „Х е глупак.“ не е заблуда, но „Х не е
прав, защото е глупак.“ е заблуда. 2. „Преподобната д-р Смит е известна библейска фундаменталистка, поради което нейните възражения срещу еволюцията не следва да бъдат разглеждани като сериозни“.
Аргумент от незнание: поддържа се, че определена позиция e истина (или лъжа), само заради това, че не е доказано обратното. За да може да се направи позитивно едно специфично
твърдение, обаче, трябва да бъдат предоставени положителни доказателства за него. Липсата на
друго обяснение означава единствено, че не знаем, а не че можем да си изобретим обяснение.
Позоваване на авторитет: основната структура на аргумента на авторитета е следната:
професор “X” вярва “A”, “X” има авторитет, следователно “A” е истина. Често този аргумент се
вменява и с подчертаване на годините опит, научната степен и наградите на човека, правещ твърдението. Има много подтипове на аргумента на авторитета. Често срещан пример е аргументът ad
populi – твърдението трябва да е истина, защото е популярно, приемайки авторитета на масите.
Друг пример е аргументът от древността – твърдението трябва да е истина, защото съществува от
много дълго време.
Позоваване на последствия: аргумент, в който предпоставката се представя за вярна или
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невярна въз основа на това дали последствията от нея са желани или нежелани.
Позоваване на популярност: твърдението се смята за вярно, защото се подържа от много
хора или от висококвалифицирания елит на обществото.
Прибързано обобщение: аргумент, в който размерът на извадката е твърде малък, за да може да се прави извод.
Подбиране на черешки: посочват се единични случаи и данни, които подкрепят дадена
позиция, като се пропускат значително количество случаи и данни, които противоречат на позицията.
Аргумент на личната недоверчивост: твърдение, което, поради това, че някой лично намира предпоставката за малко вероятна или за невероятна, то по неговата логика тази предпоставка не може да бъде вярна. Или обратно – предпочитаната, но недоказана предпоставка е вярната. Не мога да обясня или да разбера това, значи то не може да бъде истина.
Post hoc ergo propter hoc: при тази заблуда се приема причинно-следствена връзка на две
променливи, само защото едната предшества другата. “X” се случи преди “Y”; следователно “X”
причини “Y”.
Паралелни следствия на една причина: две събития се разглеждат като причина и следствие, а в действителност са две следствия на някаква друга причина.
Грешна посока: аргументът се базира на обърната причинно-следствена връзка. Твърди се,
че следствието причинява причината.
Погрешен континуум (постоянно, непространствено цяло или последователност от неща, между които няма разделение или разлика): идеята, че понеже няма ясна разграничаваща
линия между две екстремности, разликата между двете екстремности е нереална или безсмислена. Например: има неясна линия между култове и религия, следователно те са едно и също.
Фалшива дилема: ограничаване на набор от възможности само до две. Тази заблуда също
може да се използва, за да се опрости континуум от вариация само до две черно/бели възможности.
Непоследователност: прилагането на критерии или правила към едно убеждение, твърдение, аргумент или позиция, но не и към други. Например: някои казват, че имаме нужда от посилен контрол върху предписването на лекарства, за да подсигурим тяхната безопасност и ефективност, но в същото време спорят, че медицинските билки трябва да бъдат продавани без контрол.
Non-Sequitur (от лат.: не следва): отнася се за аргумент, в който заключението не следва
от предпоставките. С други думи, поставянето на несъществуваща логическа връзка.
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Reductio ad absurdum: този аргумент следва формата, че ако предпоставките са приети за
истина, аргументът трябва да води до абсурдно заключение (и следователно една от предпоставките трябва да е погрешна). С това често се злоупотребява, като се „разтягат локуми“ по такъв
начин, че аргументът насила да се доведе до абсурдно заключение.
Хлъзгав наклон: Става дума за аргумента, че дадена позиция не е последователна или защитима, защото ако се приеме тя, екстремният ѝ вариант също трябва да бъде приет. Твърди се,
че една малка стъпка неизбежно води до верига от свързани събития, стигайки се до значителна
развръзка.
Ad-hoc разсъждаване: това представлява своеволното вкарване на нови елементи в аргумента с целта да се нагласи така, че да изглежда валиден. Понякога тази заблуда се извисява до
нелепи екстремности, като повече и повече ад хок елементи се добавят, за да се обяснят грешките
или логическите абсурди в дадено твърдение или система от убеждения.
Чучело: споренето срещу позиция, която е предварително създадена, за да бъде лесна за
оборване, вместо споренето срещу позицията, която всъщност се държи от опонентите.
Тавтология: аргумент, включващ кръгов размисъл, което означава, че заключението на аргумента е собствената му предпоставка. Структурата на тези аргументи е “A=B”, следователно
“A=B”, въпреки че предпоставката и заключението могат да бъдат формулирани различно, така
че на пръв поглед да не е очевидно за какво става дума.
Вдигане на летвата: метод за отричане като своеволно се мести критерият за
„доказателство“ на определено твърдение. Представените доказателства се отхвърлят като се
изискват други или друг тип доказателства.
Tu quoque: това е опит да се оправдае погрешно действие, защото някой друг също го прави.
Просене на въпрос: тази заблуда се случва, при съставянето на аргумент, в който се приемат предпоставки, за които не се знае дали са верни.
Подвеждащ въпрос: две иначе несвързани твърдения се обединяват и третират като едно.
Очаква се да бъдат приети или отхвърлени, като в действителност едното е приемливо, а другото
не е.
Двусмислица в термина: използване на една и съща дума с две различни значения в дадено твърдение (едното значение не е на място).
Композиционна заблуда: предубеждението, че когато нещо е вярно за една съставна част,
то трябва да е вярно за обекта, в който участва.
Заблуда от наследяване: предубеждението, че когато нещо е вярно за един обект, то трябва
да е вярно за всичките му съставни части.
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Следствието потвърждава предпоставката: твърди се, че предпоставката е вярна поради
истинността на следствието. Ако “A” (е вярно), то “B” (е вярно). “B” (е вярно), следователно (и)
“А” (е вярно).
Отрицанието на предпоставката отрича следствието: твърди се, че следствието е невярно поради неверността на предпоставката. Ако “A” (е вярно) то “B” (е вярно). “A” не е вярно,
следователно (и) “B” не е вярно.
Примери за логически заблуди от книгата на Карл Сейгън „Свят, населен с демони”:
• Аргументи, основаващи се на авторитет: „Президентът Ричард Никсън трябва да бъде преизбран, тъй като той има секретен план за спиране на войната в Югоизточна Азия“, но тъй като
планът е секретен, няма начин избирателите да го оценят заради достойнствата им. Аргументът
се свежда до това, че трябва да му се доверят, защото е президент. Грешка, както се оказа покъсно).
• Аргумент, основаващ се на обратни последствия: „Трябва да съществува Бог, който да раздава наказания и награди, тъй като, ако Той не съществуваше, обществото щеше да бъде много
по-беззаконно и опасно, може би дори неподлежащо на управление“. Или: „Обвиняемият в един
широко представен в медиите съдебен процес за убийство трябва да бъде признат за виновен. В
противен случай други мъже също ще се почувстват окуражени да убият жените си“. Римският
историк Полибий е предложил една по-цинична формулировка: „Тъй като човешките тълпи са
непостоянни, пълни са с неконтролируеми желания и страсти и не изпитват страх от последствията, те трябва да бъдат изпълнени със страхове, които да ги обуздават. Следователно древните са
постъпили добре, като са измислили боговете и вярата в наказанието след смъртта“.
• Позоваване на незнанието: „Няма категорични доказателства, че НЛО-та не посещават Земята. Следователно НЛО-та съществуват. Във вселената съществуват и други форми на разумен
живот.“ Или: „Може да има и други светове, но не знаем някой друг да е постигнал моралния
напредък на Земята и следователно ние все още сме център на вселената“.
Тази нетърпеливост по отношение на неопределеността може да бъде критикувана по следния начин: отсъствието на доказателства не означава доказано отсъствие.
• Специален довод е този, който често трябва да спаси предположението от сериозни риторични затруднения: „Как е възможно един милостив Бог да осъди бъдещите поколения на мъки
само защото противно на заповедите му една жена е накарала един мъж да изяде една ябълка?“
Специален довод: не разбирате сложната доктрина за свободната воля. Или: „Как е възможно в
едно и също лице да присъстват еднакво божествените Баща, Син и Свети дух?“ Специален довод: не разбирате Божествената мистерия на Светата троица. Или: „Как е възможно Бог да е позволил на последователите на юдаизма, християнството и исляма – всичките проповядващи човеколюбие, доброта и състрадание – да извършват толкова много жестокости в продължение на
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толкова дълго време?“ Специален довод: отново не разбирате свободната воля. И освен това, незнайни са пътищата Божии.
• Да молиш за въпроса или да предпоставяш отговора: „Трябва да въведем смъртното наказание, за да ограничим тежките престъпления“. Но дали тежките престъпления ще намалеят, когато бъде въведено смъртното наказание? Или: „Вчера стоковата борса се срина поради техническите манипулации и гоненето на печалби от страна на инвеститорите.“ Но има ли независимо
потвърждение на причинната роля на „манипулациите“ и търсенето на печалби? Нищо ли не сме
научили от това предполагаемо обяснение?
• Избирателност на наблюденията, наричана още изброяване на благоприятните обстоятелства или, както я е описал философът Франсис Бейкън, да отброяваш попаденията и да забравяш
пропуските: „Ако една държава се хвали с президентите, които е дала и забравя за серийните
убийци“. Пример е и следната история, в която се разказва за италианския физик Енрико Ферми,
току-що пристигнал на американска земя и включен в посветения на разработването на атомно
оръжие Проект „Манхатън“. По време на Втората световна война той се среща с висши офицери
от армията на Съединените щати:
– Еди-кой си е велик генерал! – казват му.
– Каква е дефиницията за велик генерал? – пита Ферми по своя характерен маниер.
– Ами предполагам, че това е генерал, който е спечелил много последователни битки.
– Колко много?
След кратка дискусия те се спират на пет.
– Каква част от американските генерали са велики? След кратка дискусия се установява, че
такива са едва няколко процента.
Но представете си, предложил Ферми, че няма нещо такова като велик генерал, че всички
армии са равнопоставени и че победата в една битка е просто въпрос на случайност. При това положение шансът да спечелиш една битка е едно към две или 1/2; при две битки е 1/4; при три –
1/8; при четири – 1/16; и при пет – 1/32, което е около три процента. Би могло да се очаква няколко процента от американските генерали да са спечелили пет последователни битки просто по случайност. А дали някой от тях е спечелил десет последователни битки?
• Статистика на малките числа – тясно свързана с избирателността на наблюденията:
„Твърди се, че всеки пети човек на Земята е китаец. Това не е възможно. Аз познавам стотици хора и нито един от тях не е китаец.
• Неразбиране на природата на статистиката: „Президентът Дуайт Айзенхауер изрази учудване и тревога по повод заключението, че половината от всички американци са под средното ниво на интелигентност.“).
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• Непоследователност: „Предпазливо да се планира най-лошото, на което е способен един
евентуален военен противник, но напълно да пренебрегнем научните проекции на опасностите за
околната среда, тъй като не са „доказани“.“ Или: „Да се припише падащата средна продължителност на живота в бившия Съветски съюз на провалите на комунизма отпреди много години, но
никога да не се свързва високият процент на детската смъртност в САЩ (понастоящем най-висок
в сравнение с всички останали големи индустриални страни) на провалите на капитализма.“ Или:
„Да смятаме за обоснована идеята вселената да продължава да съществува безкрайно дълго напред в бъдещето, но да разглеждаме като абсурдна представата, че тя има безкрайно дълга история
назад в миналото“.
• Non sequitur – от латински: „не следва“: „Нашата нация ще победи, защото Бог е велик.“
Но почти всяка друга нация претендира за същото. Често тези, които изпадат в заблудата non sequitur, просто не са взели предвид алтернативните възможности.
• Post hoc, ergo propter hoc (от латински: „Случило се е след това, следователно е било причинено от него.“): изказването на Жаим Кардинал Син, архиепископ на Манила: „Познавам една
26-годишна жена, която изглежда на 60, защото взема противозачатъчни.“ Или: „Преди жените
да получат правото да гласуват, нямаше атомни оръжия“.
• Безсмислени въпроси: „Какво ще се случи, ако една неустоима сила се сблъска с непоклатимо препятствие?“ Ако би имало нещо като неустоима сила, то не би имало непоклатими препятствия и обратното.)
• Изключена среда или лъжлива дихотомия (да се разглеждат само двете крайности в континуум от междинни възможности): „Разбира се, вземете страната на мъжа ми. Той винаги е прав.
Аз винаги греша.“ Или: „Или обичаш страната си, или я мразиш.“ Или: „Ако не си част от решението, значи си част от проблема“.
• Краткосрочно срещу дългосрочно (подточка на изключената среда): „Не можем да си позволим програми за подпомагане на недохранените деца или да образоваме деца в предучилищна
възраст. Спешно трябва да се справим с уличната престъпност.“ Или: „Защо трябва да изследваме космоса и да се занимаваме с фундаментални научни проучвания, при положение че имаме
огромен бюджетен дефицит?“.
• Хлъзгавият склон, който също е свързан с изключената среда: „Ако позволим абортите в
първите няколко седмици от бременността, ще се окаже невъзможно да предотвратим убийството
на напълно развито бебе.“ Или обратното: „Ако държавата забрани абортите дори в деветия месец, скоро ще започне да ни казва какво да правим с телата си по време на зачеването“.
• Объркване между корелация и причинно-следствена връзка: „Изследванията показват, че
сред колежаните има повече хомосексуалисти, отколкото сред хората с по-ниско образование;
следователно образованието прави хората хомосексуалисти“. Или: „Земетресенията в Андите
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съвпадат с моментите на най-голямо сближаване между Уран и Земята. Следователно: въпреки
липсата на подобна връзка при по-близката и по-голяма планета Юпитер – второто причинява
първото“. Или: „Децата, които гледат насилие по телевизията, са по-склонни към насилие, когато
пораснат.“ Но дали телевизията причинява насилието, или децата със склонност към насилие
просто обичат да гледат подобни програми? Много е вероятно и двете твърдения да са верни. Комерсиалните защитници на телевизионното насилие твърдят, че всеки може да направи разлика
между телевизия и действителност. Но понастоящем детските програми в събота сутрин излъчват
средно по 25 акта на насилие на час. Това най-малкото прави децата по-малко чувствителни към
агресията и проявите на безсмислена жестокост. И ако на податливите на внушение възрастни
могат да бъдат имплантирани фалшиви спомени, какво имплантираме в децата си, при положение
че ги излагаме на около 100 000 акта на насилие още преди да са завършили началното училище?
• Сламеният човек: да окарикатуриш някаква позиция, за да можеш да я атакуваш по-лесно:
„Защитниците на околната среда ги е грижа повече за змиешийките и петнистите бухали, отколкото за хората“.
• Скрити данни и полуистини: „По телевизията показаха невероятно точно и широко цитирано „пророчество“ за опита за покушение срещу президента Рейгън.“ Но важна подробност е
дали е записано преди или след събитието? Или: „Безчинствата на правителството плачат за революция, макар че не можеш да направиш омлет, без да счупиш яйцата.“ Да, но дали това ще бъде
революция, при която ще бъдат убити много повече хора, отколкото при предходния режим? Какво показва опитът от предишни революции? Дали всички революции срещу потиснически режими са желателни и в интерес на хората?
• Неангажиращи изказвания: Разделянето на властите в Американската конституция уточнява, че Съединените щати не могат да обявят война без решение на Конгреса. От друга страна президентът получава контрол над външната политика и воденето на войни, които са потенциално
решаващи за неговото преизбиране. При това положение президентите и от двете политически
партии могат да се изкушат да организират войни, докато в същото време развяват знамената и
наричат войната по някакъв друг начин – „полицейски акции“, „въоръжени нахлувания“,
„предпазни ответни мерки“, „умиротворяване“, „защита на американските интереси“ или найразлични „операции“, например Операция „Справедлива кауза“.
Евфемизмите за „война“ са само една от голямата група ревизии на езика за политически
цели. Талейран е казал следното: „Едно от важните умения на политика е да намира нови имена
за институции, които със старите си имена са станали омразни на обществеността“.

Източник: www.bg.wikipedia.org
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Усмивки
ВИЦОВЕ
Китаец е нает на работа. След дълъг разговор работодателят му казва:
– Можеш да започнеш още в понеделник, но те предупреждавам, че при нас се работи по 12
часа на ден.
– Прекрасно! Откога си търся работа на половин работен ден!
***
Краят на работния ден в голяма търговска банка. Чистачката плахо чука на вратата на
директора:
– Г-н директор, искам да Ви помоля, ако е възможно, да ми оставите ключа от трезора.
– Лельо Пенке, ти нещо не си добре! Как така ще ти оставя ключа от трезора?!
– Ами добре. Щом не може – не може. Обаче да знаете, че вече ми писна да отключвам с
кламер, за да измия пода вътре.
***
В стола:
– Бихте ли казали, в наденицата нали няма генно модифицирани продукти?
– Ама сте и Вие! В нея въобще няма никакви продукти. Само нишесте, оцветител и хартия.
Яжте спокойно.
***
– Къде сте роден?
– Пишете Казахстан.
– По-точно?
– Всички пишат Казахстан.
– Бе, ти ли ще ме учиш, бе? Казвай!
– Кармакгулсийски район, Кизилбурдинска област, село Яндингулкурган.
– Така и ще запишем: Казахстан.
***
На пейка в парка седят двама пенсионери.
– Старея, приятелю, старея...
– Чак сега ли забелязваш?
– Вчера бях на модно ревю. Пред очите ми минаха толкова красиви момичета, а единственото, което ми дойде на ум беше, че от тях би могъл да излезе чудесен баскетболен отбор...
***
Разтревожена мутра звъни на шефа си:
– Шефе, нощеска сънувах, че съм картоф. Какво значи т’ва, а?
Шефът:
– Лоша работа, Тиква. Или ще те закопаят наесен, или ще те приберат напролет.
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ПРИТУРКА
НА
СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”
БРОЙ 4, 2018 Г.

БРАТСТВОТО
(с продължение)
Следван по петите от Ецио, Бартоломео хукна по стълбите, отвеждащи към високата бойна кула над главната порта. Недалеч от тях, на осеяната с кипариси и трънаци поляна пред казармите, ги
очакваше самият генерал, херцог Октавиен дьо Валоа, възседнал кон сред група офицери и пехотинци. Двама от пехотинците държаха пленник, чието тяло беше скрито под чувал, метнат върху главата му.
— Bonjour, генерал Д’Алвиано — лукаво подхвана французинът, вдигнал поглед към Бартоломео. — Готов ли си да се предадеш?
— Защо не дойдеш да ми го кажеш по-отблизо, противна жабо?
— Хайде, хайде, генерале. Понаучи малко френски, та да позагладиш варварските си обноски.
Той погледна усмихнато към подчинените си, които се разкикотиха одобрително.
— Ела да ми преподадеш първия урок! — изкрещя Бартоломео. — А аз ще те науча как да се
биеш, понеже не ти стиска да се изправиш пред противника като истински мъж.
Валоа се подсмихна.
— Хмм… Е, скъпи приятелю, приятно ми е да си бъбрим, но трябва да повторя — настоявам
да се предадеш безусловно преди залез-слънце.
— Ха! Ела и ме принуди! Моята скъпа Бианка ще ти попее на ухо.
— О! Струва ми се, че друга дама не би се съгласила.
Той кимна на пехотинците, които смъкнаха чувала от главата на пленника. Беше Пантасилея!
— Съпругът ми ще ви избие до крак! — каза тя предизвикателно и изплю конците и прахоляка, давещи гърлото й.
Бартоломео стъписано онемя. Ецио го улови за ръката, а хората му се спогледаха ужасено.
— Ще те убия, проклет французино! — изкрещя най-сетне той.
— За бога, успокой се! — подсмихна се Валоа. — Заради съпругата си. И знай, че французите
никога не нараняват жена — освен в случай на нужда. — Тонът му стана по-делови. — Но дори глупак като теб разбира, предполагам, какво ще стане, ако не приемеш условията ми. — Той сръга коня
и се накани да го обърне. — Ела в щабквартирата ми призори, невъоръжен и понаучил малко френски. Скоро цяла Италия ще го говори.
Той вдигна ръка. Пехотинците метнаха Пантасилея на гърба на един от офицерските коне и
всички потеглиха.
— Ще те пипна, дяволско изчадие! — изкрещя безпомощно Бартоломео след тях. — Кучи син!
— промърмори и се спусна по стълбите.
— Къде отиваш? — извика Ецио.
— Да си я върна!
— Бартоломео! Чакай!
Но Бартоломео не забави крачка и когато Ецио го настигна, той вече беше върху седлото и нареждаше да отворят портите.

2

— Сам няма да успееш — опита се да го вразуми Ецио.
— Не съм сам — отвърна големият мъж и потупа препасаната на хълбока му Бианка. — Ела с
мен, ако искаш, но побързай.
Той пришпори коня и препусна към вече отворените порти.
Ецио дори не го проследи с поглед. Изкрещя няколко заповеди на капитана на кавалерията и
след минути отряд конници се спуснаха в галоп след водача си.
***
Щабквартирата на генерал Дьо Валоа се намираше сред руините на укрепените римски казарми на някогашната лична императорска гвардия — преторианската стража, в североизточния край
на Рим. В онези дни те вече бяха извън смалилия се град, който по време на разцвета си — преди
1500 години — беше най-големият в света и се славеше с един милион жители.
Ецио и отрядът му настигнаха Бартоломео по пътя и сега бяха спрели върху малко възвишение
близо до френския лагер. Опитали бяха да атакуват, ала куршумите им отскачаха безпомощно от
здравите нови стени, които Валоа бе издигнал над старите. Отдръпнаха се извън обсега на яростния
ответен огън, с който французите посрещнаха набега им. Бартоломео безсилно ругаеше противника.
— Страхливци! Крадете жените на хората и се криете в бърлогите си! Ха! Между бедрата ви
не виси нищо, чувате ли? Нищичко!
Французите изстреляха един топовен залп. Асасините се намираха в обсега на оръдието и гюлето се заби в земята на няколко крачки от тях.
— Слушай, Барто — каза Ецио, — успокой се. Няма да й помогнеш, ако те убият. Да се прегрупираме и да атакуваме портите, както при Арсенала във Венеция, когато преследвахме Силвио
Барбариго.
— Няма да стане — мрачно отбеляза Бартоломео. — Пред портите са струпани повече французи, отколкото по парижките улици.
— Тогава ще се изкатерим по бойниците.
— Няма как. А и да успееш, ще ти налетят толкова много, че дори ти няма да им устоиш. —
Добави унило: — Пантасилея щеше да измисли нещо. — По потиснатото му изражение Ецио разбра, че приятелят му се е отчаял съвсем. — Може би това е краят — додаде той мрачно. — Трябва да
направя, каквото иска — да отида в лагера им призори, да се опитам да го умилостивя с дарове и да
се надявам кучият син да я пощади. Жалък страхливец!
Ецио бе потънал в размисъл. Щракна развълнувано с пръсти.
— Как не се досетих по-рано?
— Моля? Аз ли казах нещо?
Очите на Ецио светнаха.
— Да се връщаме в казармите.
— Какво?
— Дай сигнал на хората си да се оттеглят. Там ще ти обясня. Хайде!
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— Дано идеята си струва — каза Бартоломео и нареди на войниците си: — Отстъпваме!
Върнаха се по тъмно. Щом слязоха от конете и ги разседлаха, Ецио и Бартоломео отидоха в
стаята с географските карти и седнаха да обсъдят положението.
— Е, какъв ти е планът?
Ецио разгърна подробна карта на Кастра Претория и околностите. Насочи показалец към вътрешността на укреплението.
— Доберем ли се вътре, ще надвием охраната. Прав ли съм?
— Да, но…
— Особено ако ги изненадаме.
— Да, разбира се. Елементът на изненадата винаги…
— Тогава трябва да намерим много френски униформи. И оръжия. Бързо. Призори ще се върнем там, без да ни мигне окото. Но нямаме време за губене.
По суровото лице на Бартоломео проблесна разбиране. И надежда.
— Ха! Ти, стар хитрецо! Ецио Аудиторе, ти наистина си ми събрат по душа. И умът ти сече
като на Пантасилея.
— Дай ми група мъже. Ще нахлуя в кулата им и ще взема каквото ни трябва.
— Ще те подсигуря с подкрепление. Войниците ми ще съблекат униформите на мъртвите
французи.
— Добре.
— И Ецио…
— Да?
— Гледай да ги елиминираш чисто. Окървавени униформи не ни вършат работа.
— Няма да усетят нищо — отвърна Ецио. — Довери ми се.
Докато Бартоломео подбираше мъже за задачата, той извади кожената си торба и взе от нея
отровното острие.
Яхнаха конете с увити в зебло копита и поеха тихо към кулата на Борджия, охранявана от
французите. Когато приближиха, Ецио заръча на мъжете си да чакат, а той се заизкачва по външната стена умело като обитател на далечните Алпи, елегантен и потаен като котка. Една драскотина от
отровното острие бе достатъчна да умъртви противника, а самонадеяните французи не бяха оставили много стражи. Малцината войници бяха абсолютно неподготвени за нападението и предадоха
Богу дух, преди да осъзнаят какво им се случва. Щом отстрани стражите, Ецио отвори главната порта. Хората му нахлуха тихомълком в кулата, влязоха в спалните и елиминираха обитателите им почти без борба. Събирането на униформите отне повече време, но след час вече се бяха върнали в казармите на Бартоломео, успешно изпълнили мисията.
— Има малко кръв по тази — оплака се Бартоломео, преравяйки военните им трофеи.
— Само той беше наистина нащрек. Наложи се да го убия по традиционния начин — със сабята — обясни Ецио, докато избраните за следващата операция мъже надяваха френските униформи.
— Е, подай ми и една от безобразните им ризници — каза Бартоломео.
— Не ти трябва — отвърна Ецио, навличайки лейтенантска униформа.
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— Как така?
— Че как иначе! Нали според плана си се предал на френски патрул — на нас — и ние те отвеждаме при генерала херцог Дьо Валоа.
— О, да, да — замисли се сериозно Бартоломео. — После какво?
— Барто, защо не си ме слушал внимателно? После твоите мъже атакуват — по мой сигнал.
— Чудесно! — ухили се Бартоломео. — Побързайте! — извика той на хората си, които още се
обличаха. — Вече надушвам зората, а ни чака дълъг път.
Препуснаха в тъмнината, но оставиха конете си на известно разстояние от френската щабквартира под опеката на оръженосците. Преди да потеглят, Ецио провери малкия пистолет от Кодекса,
който Леонардо беше усъвършенствал и сега не се налагаше да го презарежда след всеки изстрел.
Закопча го дискретно под ръкава си.
После пое с групата „френски“ войници към Кастра Претория.
— Дьо Валоа смята, че Чезаре ще повери управлението на Италия на французите — заговори
Бартоломео, докато с Ецио крачеха рамо до рамо.
Ецио играеше ролята на командир на отряда, който лично щеше да предаде Бартоломео на генерала.
— Жалък глупак! — продължи огромният асасин. — Толкова е заслепен от нищожните капки
благородническа кръв в жилите си, че не вижда по-далеч от носа си, камо ли бойното поле! Нещастен изроден изтърсак! — Той замълча. — Но ти знаеш и аз знам, че каквото и да си въобразяват
французите, Чезаре смята да е първият крал на обединена Италия.
— Освен ако не го спрем.
— Да… — проточи Бартоломео. — Всъщност, колкото и гениален да е планът ти, на мен лично не ми харесва да прибягвам до такива номера. Аз вярвам в честната битка, където побеждава подобрият.
— Чезаре и Дьо Валоа подхождат различно, но и двамата се бият мръсно и ние нямаме избор.
Каквото повикало — такова се обадило.
— Хмм! Някой ден хората няма да се надлъгват. И тогава ще видим на какво всъщност е способно човечеството.
— Чувал съм го отнякъде.
— И още как! Написал го е баща ти.
— Шшт!
Наближаваха френския лагер и Ецио различи няколко фигури да крачат пред тях — френски
патрул обхождаше околностите на укреплението.
— Какво ще правим? — прошепна Бартоломео.
— Ще ги убия, не са много, но трябва да действаме безшумно.
— Остана ли отрова в малката ти джунджурийка?
— Тези са бдителни и са далеч един от друг. Поваля ли един и ме забележат, някой ще вдигне
тревога.
— Защо да ги убиваме? Нали сме във френски униформи. Така де… вие сте.
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— Ще ни разпитват. Ако влезем, водейки те окован във вериги…
— Вериги?!
— Тихо! Влезем ли, Дьо Валоа ще е толкова доволен, че няма да се сети да попита откъде сме
изникнали. Поне се надявам да е така.
— Този малоумник? Не бой се! Но как ще се отървем от тези? Не можем да ги застреляме.
Пушките са като фанфари.
— Ще ги застрелям с това. — Ецио извади малкия, бързо зареждащ се арбалет на Леонардо. —
Преброих ги. Петима са, а аз имам шест стрели. Още е тъмно и няма как да се прицеля оттук, та ще
приближа малко. Ти ме чакай тук с останалите.
Ецио се прокрадна напред, докато застана на двайсетина крачки от първия френски страж. Издърпа назад тетивата, постави стрела в улея, опря арбалета към рамото си, прицели се бързо в гърдите на мъжа и стреля. Чу се приглушено изщракване, тетивата бръмна тихо и войникът падна като
марионетка с прерязани конци. Ецио вече се прокрадваше през трънаците към следващата си жертва. Арбалетът изжужа и стреличката се заби в гърлото на стража, който издаде гъргорещ звук и коленете му се подкосиха. Ецио използва всичките шест стрели, понеже не улучи последната си жертва с първия изстрел. Изгуби за миг самообладание, но зареди отново арбалета и стреля, преди войникът да успее да реагира на странния приглушен звук.
Арбалетът остана без амуниции, но въпреки това Ецио поблагодари мислено на Леонардо. Знаеше, че оръжието ще му послужи и друг път. Прикри криво-ляво телата на убитите войници, надявайки се да не ги забележи никой. Припомни си съвета на Леонардо и събра използваните стрелички. Прибра арбалета и се върна при Бартоломео.
— Приключи ли? — попита го той.
— Да.
— Сега е ред на Валоа — заключи Бартоломео. — Ще го накарам да пищи като заклана свиня.
Да вървим!
— Добре! — отвърна Ецио и окова ръцете му, преди да успее да възрази. — Не се безпокой, с
фалшиви пружини са. Просто свиваш ръка в юмрук и те падат. Но, за бога, изчакай да дам знак. И
между другото, „стражът“ отляво ще стои близо до теб. Бианка е скрита под мантията му. Само се
протягаш и… — Гласът на Ецио прозвуча предупредително: — Но единствено при мой сигнал.
— Да, господине! — усмихна се приятелят му.
Начело на отряда си, с Бартоломео на две крачки зад него със специален ескорт от четирима
Ецио пое смело към главната порта на френската щабквартира.
— Спрете! — заповяда им сержантът на стражата пред главната порта, заобиколен от дузина
тежковъоръжени войници. Беше забелязал френските униформи и нареди: — Представете се!
— Аз съм лейтенант Гилмо. Водим генерал Д’Алвиано при негово превъзходителство херцог
Дьо Валоа. Генерал Д’Алвиано е обезоръжен и се предава на милостта на мосю дука — отговори
Ецио на отличен френски, при което Бартоломео вдигна удивено вежди.
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— Е, лейтенант Гилмо, херцогът ще се зарадва, че генерал Д’Алвиано се е вразумил — каза
капитанът на стражата, поел нещата в свои ръце. — Но долавям нещо в акцента ви, което не мога да
определя. Кажете ми от коя част на Франция произхождате?
Ецио пое дълбоко дъх.
— Монреал — отвърна твърдо той.
— Отворете портите! — нареди капитанът на стражата на лейтенанта си.
— Отворете портите! — изкрещя лейтенантът.
След секунди Ецио поведе хората си към сърцето на френската щабквартира. Изостана малко,
за да се изравни с „пленника си“ Бартоломео и с ескорта му.
— Ще ги избия до крак — промърмори Бартоломео — и ще изям бъбреците им за закуска.
Между другото, не знаех, че говориш френски.
— Понаучих го във Флоренция — обясни нехайно Ецио. — От две момичета.
— Мошеник! Е, казват, че няма по-добро място да усвоиш език…
— От Флоренция ли?
— Не, глупчо! От леглото.
— Млъкни!
— Сигурен ли си, че оковите са фалшиви?
— Не още, Барто. Бъди търпелив и мълчи!
— Търпението ми се изчерпва. Какво казват?
— По-късно ще ти обясня.
„Слава Богу, че френският на Бартоломео се ограничава до две-три думи“, помисли си Ецио,
заслушан в обидите, сипещи се по адрес на приятеля му: „Италианско куче!“, „Преклони значи глава пред по-добрите!“, „Кротък е като агънце сега!“.
Скоро обаче войниците замлъкнаха, понеже стигнаха широкото стълбище към входа на личното крило на френския генерал. Начело на група офицери стоеше самият Дьо Валоа, повел затворничката си Пантасилея. Ръцете й бяха завързани зад гърба, а глезените й бяха оковани в хлабави вериги,
позволяващи й да ходи, но с малки крачки. При вида й Бартоломео изръмжа гневно. Ецио го срита.
Дьо Валоа вдигна длан.
— Насилието е излишно, лейтенант. Но ви поздравявам за усърдието. — Той насочи вниманието си към Бартоломео: — Драги ми генерале, явно си помъдрял.
— Стига глупости! — изръмжа Бартоломео. — Пусни жена ми и свали оковите от ръцете ми!
— О, божичко — каза Дьо Валоа. — Колко е властен, макар в жилите му да не тече и капчица
синя кръв.
Ецио понечи да даде уречения сигнал, но Бартоломео отвърна гръмогласно на Валоа:
— Кръвта ми струва повече от съмнителната течност във вените ти!
Мъжете наоколо застинаха.
— Как смееш? — побеля Дьо Валоа от гняв.
— Въобразяваш си, че оглавиш ли армия, благородническият ти статут е гарантиран? Но благородните духом се бият редом с мъжете си и не отвличат коварно жени, за да си спестят борбата.
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— Варварите са непоправими — злобно отбеляза дьо Валоа, извади пистолет и го насочи към
главата на Пантасилея.
Ецио разбра, че се налага да действа незабавно. Измъкна пистолета си и стреля във въздуха. В
същия момент Бартоломео, едва дочакал сигнала, сви юмруци и оковите отлетяха настрани.
Възцари се хаос. Предрешените войници, придружаващи Ецио, нападнаха стъписаните французи, а Бартоломео, сграбчвайки Бианка от „стража“ вляво, се спусна по стълбите. Дьо Валоа обаче
го изпревари. Повлече Пантасилея и я издърпа в сградата, захлопвайки вратата зад гърба си.
— Ецио! — примоли се Бартоломео. — Трябва да спасиш съпругата ми. Само ти би могъл. Това място е непробиваемо като сейф.
Ецио кимна и се усмихна окуражително на приятеля си. Огледа постройката. Не особено внушителна, но издигната наскоро и проектирана от френските архитекти като непревземаемо укрепление. Единственият начин да проникне вътре беше през покрива, откъдето никой не би очаквал атака,
и който, следователно, навярно беше ахилесовата пета на укреплението.
Ецио изкачи тичешком стълбите и възползвайки се от мелето долу, което отвличаше вниманието на всички, се огледа за място, откъдето да се изкачи. Внезапно дузина французи се спуснаха
след него, размахали огрени от слънцето саби, но в миг Бартоломео застана между тях и Ецио, вдигнал заплашително Бианка.
Макар и на вид непристъпни, в стените на личното крило на Дьо Валоа имаше достатъчно процепи и пукнатини, които Ецио проследи с поглед, набелязвайки си маршрут, и след секунди се озова
на покрива. Той беше плосък, покрит с керемиди върху дървени греди. Горе дежуряха петима френски войници, които го пресрещнаха, когато прескочи парапета, и настояха за парола. Разбраха, че не
може да им отговори, и му налетяха с вдигнати алебарди. За негово щастие не бяха въоръжени с
мускети или с пушки. Ецио простреля първия, после извади сабята си и нападна останалите четирима. Те се съпротивляваха отчаяно, обграждаха го и мушкаха безмилостно с върховете на алебардите.
Единият успя да разкъса ръкава, прониза и разкървави лакътя му, но острието се плъзна безобидно
по металния щит върху лявата му ръка.
С помощта на щита и сабята Ецио отблъскваше френетичните удари. Необходимостта да се
опълчи на четирима наведнъж, засенчваше майсторството му със сабята, но представата за любимата жена на Бартоломео му вдъхваше сили — не биваше да се проваля, не трябваше да се проваля.
Най-сетне везните се наклониха на негова страна; сниши се под две саби, насочени към главата му и
посрещна трета с щита, отклонявайки я да блокира четвъртата. Маневрата му осигури необходимото
пространство и той разсече смъртоносно челюстта на единия от противниците. Оставаха трима.
Пристъпи към по-близкия французин, притисна го назад, лишавайки го от възможност да замахне с
меча си, и заби Скритото острие в корема му. Още двама. И двамата изглеждаха притеснени. Лишени от предимството на численото превъзходство, те паднаха сразени, неуспели да противостоят на
вещината, с която Ецио владееше сабята. Задъхан, той се облегна за секунда на сабята си, изправен
сред петимата си погубени противници.

Оливър Боудън
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