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Занмателна страничка

 Народната медицина също отдавна прилага благоприятните влияния на подправката върху човешкия 
организъм. Доказано е, че има газогонно, жлъчегонно и нервноуспокоително свойство. 

Познахте ли коя е подправката?

 Публикуваната информация към играта „Познай подправката“ в брой 4 от 2021 г. на сп. „Звук и 
светлина“ се отнася за подправката сминдух. Отговорилите правилно са: Снежанка Кирчева от Пловдив, 
Боян Башев от Пловдив, Маринка Илиева от Дряново, Димитър Станев от Велико Търново, Върбина 
Станкова от Шумен, Иванка Христова от Левски, Калина Стайкова от Харманли, Елица Йосифова от 
Велико Търново, Ивелина Стефанова от Силистра, Иванка Костова от Бургас, Христиана Христова от 
Шумен, Димка Дамянова от Пловдив, Диана Делчева от Харманли, Величка Николова от Габрово, Силвия 
Дацин от с. Орешак и Донка Вълнеева от Пловдив. 

 Позиции на буквите в думата:
 Втора буква – И

 

 А ето и информацията за следващата подправка, която трябва да познаете:

 Четвърта буква - И

Информация за подправката:

ЗА ИГРАТА „ПОЗНАЙ ПОДПРАВКАТА“ 

 Уважаеми читатели,

 *И*И**

 От времето на египетските фараони, през Средновековието, та чак до ден днешен, тази подправка е 
една от най-известните, които намират широко приложение в кулинарията. Отличава се с доста силна 
миризма и специфичен натрапчив парлив вкус, който е изключително подходящ за приготвянето на месни 
ястия. В наши дни подправката редовно се прибавя към различни колбаси от млени и кълцани меса, както и 
към домашни наденици и суджуци.
 По своята същност подправката е двугодишно или многогодишно етерично-маслено растение – 
диворастящо и култивирано. Коренът му е месест и има вретеновидна форма. През втората година той 
достига до 1-2 см дебелина и 10-20 см дължина. Стъблото е високо около 1 см, като е силно разклонено, 
кухо и има тънки надлъжни ребра. Листата са от вида сложноперести. Цветовете се отличават с дребните си 
размери, като са бели или бледорозови на цвят. Обикновено плодът е кестеняв, отстрани сплескан с 
надлъжни ребърца, някои от които имат шилести израстъци и е съставен от две половинки. При узряването 
двете половинки на плодчетата се отделят една от друга, като се крепят само в долната си част за дръжката. 

Занимателна страничка

 Благодарим на всички взели участие!

 Търсената подправка се състои от 6 букви.

 Популярността на подправката е известна още в древен Египет. Доказателство за това са намерените 
плодове на подправката в древните египетски гробници. За нея се говори дори и в Библията. По-нататък, по 
време на римските императори подправката се е използвала и като лечебно растение. Родината на 
подправката са земите на Средна Азия, но днес тя се отглежда предимно в Средиземноморските страни, 
където е култивирана първоначално. Най-големи плантации има в Мароко, Египет, Индия, Сирия, Северна 
Америка и Чили. 
 Латиноамериканците, както и арабите редовно я използват за подправянето на своите ястия. В 
България също се радва на широка популярност. Често се прибавя като ароматизатор към тестени изделия. 
Задължителна подправка е за приготвяне на ястия от смляно месо, както и на кисело зеле с месо, зеле с 
ориз, продукти, приготвени на скара, солени бисквити и др. Влиза и като съставка при приготвянето на 
различни ликьори.
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Делници и празници 

ВЕЛИКДЕН В ТО ШУМЕН 
 
 На 30 април шуменските сляпо-
глухи се събрахме на любимото си мяс-
то  в парка на градската градина - до 
паметника на актьора Тодор Колев, за 
да отбележим 19 години ТО Шумен и 
Великден. Радостта на всички ни, общо 
14 души, беше много голяма. След го-
дина застой по домовете, разхлабване-
то на мерките ни даде възможност да 
се срещнем на открито, макар и с мас-
ки и на разстояние един от друг.  
 Председателят на Организацията 
Янко Стайков приветства всички при-
състващи. Той припомни как и кога е 
създадена ТО Шумен - само от седем 
човека, кой е бил първият председател 
и сътрудник, какви трудности са сре-
щали в миналото. Обясни, че по-късно членовете стават 14 на брой, докато стигнат до 30 човека 
през 2012 г., когато търговищката организация е прехвърлена към Шумен.  
 Към разказа на председателя  се включиха Йорданка Стайкова и Ивелин Тодоров. Йорданка 
говори за многобройните проведени мероприятия – национални, християнски празници, дните на 
инвалидите, слепите, рождените дни, кръгли годишнини и др. Разказа и за голямото желание на 
членовете да се включват и помагат, за обмяната на опит с ТО Добрич, Варна, Горна Оряховица и 
др., за съвместната работа със ССБ.  
 Ивелин Тодоров пък разказа за участието ни в спортните мероприятия на НАСГБ и клуб 
„Светлина“ към съюза на слепите, за извоюваните медали в спортната надпревара, които не бяха 
малко. Той е един от най-добрите помощници на членовете, които имат нужда да им се помогне – 
да им повика такси, да се отзове.  
 Сътрудничката Върбина Станкова от своя страна изнесе беседа за най-светлия ден на пра-
вославните християни – денят на Христовото Възкресение. Припомни за красивите пролетни 
празници – Лазаровден, Цветница.  
 На Лазаровден, ден преди Цветница, малките лазарки, облечени в национални носии и с ук-
расени кошнички със здравец и цветя, обикалят съседи, близки и роднини, пеейки лазарски пес-
ни, събират небоядисани яйца. Това е обичай, който помним от рождените си места, като малки 
деца.  
 На следващия ден е Цветница. Празнуват всички хора, на които имената им са на цветя, 
дървета, храсти. Камбаните бият празнично, към храмовете вървят млади и стари. На връщане 
стискат върбови клонки, които ще поставят на вратата на дома си и пред домашната икона, с на-
деждата да се спре злото и да се пуска само доброто в семейството.  
 След страстната седмица, следва Денят на Христовото Възкресение. Ден, в който вярващите 
ще поемат към храма Господен, за да отдадат почит към Спасителя и в продължение на 40 дни 
ще се поздравяват не с обичайното „Добър ден“, а с „Христос Возкресе“. По време на страстната 
седмица в четвъртък се боядисват яйцата, а в събота се пекат пухкави, сладки козунаци. В деня 
на Великден, близките се събират на богата трапеза, облечени в най-новите си дрехи. 
 Проведохме викторина и томбола със закупени награди от субсидията. 
 На 29 април, ден преди нашето тържество, членовете получиха по един хубав козунак, 
 парче деликатесен салам и дарения от наши благодетели. 
 Всички останаха много доволни от срещата. Следващото събиране ще бъде в парк  
Кьошковете за Еньовден през месец юни. 
 

До нови срещи!  
 

Върбина Станкова 
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ДА ПРОМЕНИМ СВЕТА, ЗА ДА БЪДЕ ЗА ВСИЧКИ 
 Мисля си: Как да се промени този свят, в който днес човечеството живее? Въпреки големи-
те научни постижения и успехи във всяка сфера, голяма част от човечеството не живее спокойно 
и щастливо. 

 Днес, всички ние живеем в свят, в който цари нечестност, несправедливост, престъпност, 
мизерия и бедност. Животът ни става все по-труден. Никой не мисли за никого. Затова казвам, че 
за едни животът е рай, а за други мащеха. И как богатите да повярват на бедните, като мозъците 
им са пропити от алчност, егоизъм, бездушие и властолюбие? Как живеят милиардери, милионе-
ри и обикновените хора – служители, работници, пенсионери, инвалиди с ниски доходи? Всички 
сме деца на майката Земя. Живеем под едно небе, едно слънце ни грее и топли. Човек идва на Зе-
мята, дарява я с плодовете на своите мисли и дела, старае се да се реализира в жизнения си път, 
служебната си кариера, да създаде дом, семейство, да отгледа деца и внуци, да бъде полезен за 
обществото и Родината си. Това е смисълът, целта на всеки честен, благороден и родолюбив чо-
век. Но ако не може да осъществи желанията, мечтите и стремежите си по различни причини – 
болестно състояние, безработица, незачитане на правото на труд, например на инвалида. А има 
не малко млади хора, завършили по една или две степени към висшето си образование, но някои 
от тях са с увреждане – зрително, в инвалидна количка, неподвижни и др. Такива хора не се подк-
репят, не се подпомагат, инвалиди трудно се уреждат на работа в днешно време в България, за 
разлика от другите европейски страни и то на минимална заплата. 

 Къде останаха спокойните дни и години на обикновените хора, живеещи днес в бедност, 
нищета, сред болести и с несигурност за утрешните дни? Къде останаха човешките добродетели, 
така присъщи на българите? Днес хората са затормозени от така наречената „Демокрация“, която 
е криворазбрана. Мисля, че щастието на хората не се измерва в богатство и пари. Знаем, че по 
жизненото равнище на един народ се съди за неговите управляващи. Българите са смели, родо-
любиви, но днес са покорни и търпеливи. Няма ги будителите, няма ги достойните българи, наци-
онални герои, отдали живота си да живеем свободни, а не зависими. 

 Ние, родените след 9 септември 1944 г. построихме и изградихме България, която беше във 
възход, а днес държавата ни е в упадък, разруха. България обезлюдява, стопява се, емиграцията 
продължава. И в други страни има недоволство – протести, бунтове, размирици, за да бъде светът 
по-добър, за да живеят народите спокойни и щастливи трябва първо да има мир, разбирателство, 
в държавното управление на всяка страна да участват достойни хора, които милеят за благоденст-
вието на народа си, а не да гледат за личните си интереси. Малко са народите, управлявани от та-
кива лидери, които извеждат страните си напред с развитие, икономика с по-високи от нашите 
доходи, с успешни постижения във всяка сфера, като Китай и Русия силни, независими, миролю-
биви. Надеждата е и в България да има просперитет е в младите хора. Не трябва примирение и 
послушание.  

 Знаем, че сме гости на тази хубава Земя, че обичаме това слънце, което ни грее, искаме този 
свят -  разбран и недоразбран, да бъде с нас  дори, когато го мразим. 

 И за да се промени светът – МИРЪТ е на първо място, хората да са единни и сплотени, за да 
могат да извоюват това, което е необходимо за да живеят по-добре. Да няма вмешателство на 
държава в държава. Да не се създават условия за престъпления срещу човечеството, а да се рабо-
ти за напредъка му.  

 

 НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ЗА В БЪДЕЩЕ НАРОДИТЕ ЩЕ ЖИВЕЯТ В РАЗБИРАТЕЛСТВО И 
МИР ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. 

Ганка Параскевова 
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Историята помни 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – АЗБУЧНИКЪТ, КОЙТО  
ИЗВЕЖДА БУКВИТЕ ИЗ ПАЗВАТА НА НАРОДНАТА ГЪЛЧАВА 

 
 Настоящият текст представя откъс от книгата 
„Духовните дарове на България“, том II на българския 
духовен учител Ваклуш Толев. 
 Свети Климент Охридски е наречен „Азбучник“ в 
редицата на 13-те безсмъртни българи от едноименната 
идея на Ваклуш Толев. Изведени от духовния ръст на 13
-вековното ни битие, тези безсмъртни личности са не 
само минало величие, но и идеи и път за бъдеще, от кои-
то днес се нуждаем повече от всякога. 
 13-те поименни безсмъртни българи са: Цар Борис 
III – Обединителя, Хан Аспарух – Основателя, Княз Бо-
рис – Покръстителя, Цар Симеон – Просветителя, Св. 
Климент Охридски – Азбучника, Св. Йоан Рилски – Покровителя, Св. Патриарх Евтимий – Мис-
тика воин, Отец Паисий – Будителя, Васил Левски – Иконата на българската свобода, Баба Тонка 
– Майката на безстрашието, Княз Александър Батенберг – Съединителя, Пенчо Славейков – 
Прозрението на българския гений, Ванче Михайлов – Воина на оскърбените българи. 
 Историята се гради от проницание, което е Духът на нацията! 
 Илюзорна е идеята, че имаме от братята Кирил и Методий азбуката, с която правим култу-
ра. Те никога не са писали азбука за България, създават я за други… 
Глаголицата на братята е написана по повелята на император Михаил III и с искането на княз 
Ростислав, благословена е от папата, като е предопределена за великоморавците, но тя е била 
предназначена в дълбочината на Божието лоно за българския народ! Великоморавия не ползва 
азбуката, която е поискала – не опазва нито книжнината, нито езика на славянина. Прогонените 
ученици на Кирил и Методий са приютени в храма на българите и оттук се всява семето на кул-
турата на славянските народи. Учениците на братята намират не само приют, а и школа, в която 
разгръщат своите възможности. Дарението получава своето причастие – претворява се Духът в 
материя и материята в Дух. Така се създават двете големи български културни школи – Охридс-
ката и Преславската. Тогава, когато обособените държави в Европа се срамуват от собствения си 
език и пишат на латински, изповядат се на латински, на олтарите си правят моление на латински 
– българският народ има собствен език и писменост! 
 Това е едно голямо чудо в историята на България – приема се и се съхранява онова, което 
другите не са могли да оценят. Тогава най-забележителната личност в нашата култура – свети 
Климент Охридски, осветява писмеността ни! Не можем да не изведем провиденцията на българ-
ския дух в този ученик на братята Кирил и Методий. 
 Климент Охридски извежда от нашата душевна вибрация кирилицата, която и досега обс-
лужва езика ни! 
 Така делото на Кирил и Методий – дарованието Божие да бъде написана славянска азбука, е 
довършено от техните ученици. 
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 Трябвало е да се даде на ръката динамика, за да напише знака, буквата, която да запечати 
душевността на миналото и провиденцията и откровението на бъдещето. Ние сме покръстени и 
имаме нужда от книжнина, за която безспорно трябва да бъде намерена фонетиката на българска 
азбука. Защото азбуката на светите братя – глаголицата, има повече фигурен образ, който не съ-
ответства на нашата артикулация. А свети Климент Охридски, познавайки психологията и арти-
кулацията на българската реч, приспособява глаголицата (която е от 38 букви) в кирилица (от 24 
букви, към които прибавя още няколко букви, обслужващи говора ни)! Кирилицата вече е покъл-
налото семе на духовната ни просвета. 
 Прозрението на Климент Охридски е, че не чертежьт на буквата ще ни накара да четем, а 
изговорността и гъвкавостта на нашата словесност трябва да намери своя фонетичен образ. Тя 
дава дихание на мисълта ни! 
 Така че нашият Азбучник – св. Климент Охридски, е бащата на българската култура! Той, 
преобразявайки азбуката на Кирил и Методий, създава славянската азбука. Трябва да сме наясно 
с тези научни отговорности! 
 Ние и преди Покръстването сме имали своя много голяма и устойчива култура в идеята за 
един Бог, имали сме писменост – „чертами и драсками“, но са я чели малцина, и на историческия 
хоризонт остава онази, която изведе Аз, Буки, Веди…  Нашата писменост е не само дарение на 
творчеството, но и социално дадена истина – една конституция на битието ни, която ще осъщест-
вим в една планетна социология! 
 Тайната на българската писменост е историческата ни съдба! 
 Най-голямата духовна клада на българите е сонмът от Светите Седмочисленици – нещо, 
което другите християнизирани народи нямат. После вече ще сложим и всички онези, които са 
правили културата на България, за да имаме Златен век на българската книжнина. Той създава 
облика на българската писменост и култура и остава ненадминат! В света има „златни епохи“ ка-
то материални и като социални формации, но няма Златен век на книжнина! Той не е подража-
телство, защото подражателството е без творческо дихание. Българското просветление и Златни-
ят век са една динамика в лична физиономия и с плодове на собствен дух в голямата битка да 
пребъде България! Създаваме си една от най-мощните духовни сили – собствена култура! 
Българската култура не е отражение, тя е раждане! 
 Културата ни е фиксирана, благодарение на Азбуката и така можа да изрази духа ни! Бъл-
гарската азбука като потреба от мистична реалност чрез перото я правим реална култура. 
 Затова е възхитително, че първите мъже на културата ни не кръщават българската Алма Ма-
тер „Св. св. Кирил и Методий“, а „Св. Климент Охридски“. 
 Азбучникът не само извежда словото и прави църковна книжнина, той създава и изключи-
телната школа в Охрид – първия ни университет, имал е 3500 ученици. Гради манастири и църк-
ви не поради това, че е един от учениците на братята Кирил и Методий и че по кръв и род е бъл-
гарин, а защото и по принадлежност, и по жертва носи величавия български дух! 
 Свети Климент Охридски – Азбучника е изключително просветен и всичките му дела са со-
циална отдаденост и жертвен принос за България – и той не може да бъде откраднат от чужди 
амбиции! 

Ваклуш Толев — Из книгата  
„Духовните дарове на България“,  том II 
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Силуети 

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА – РОДОНАЧАЛНИК  
НА БЪЛГАРСКАТА ДЕВИЧЕСКА ПРОСВЕТА 

 
 Образователната революция сред българите през Въз-
раждането не отстъпва по значимост,  героичност, себеот-
рицание и жертвоготовност на участниците в нея на пос-
ледвалата борба за политическо Освобождение. Вземайки 
под внимание факта, че тя не се осъществява благодарение 
на целенасочена държавна политика, а по-точно въпреки 
липсата на българска държава и на самостоятелна българс-
ка екзархия, делото им се превръща в един от знаменитите 
епизоди от българската история.  

 Далновидността на духовните революционери от този 
период  трудно би могла да бъде обяснена на фона на фана-
риотското иго, което бавно и методично замъглява спомена 
за славното българско минало. Образовани и възпитани в 
елински дух, те все пак намират себе си във „варварския“ 
си български произход. Тези сеятели на просвета и истина ограничават порочната практика на 
„гърчеене“ сред българите, като дават първоначален тласък за обособяване на българската народ-
ност и така полагат основите на последвалото колективно движение за Освобождение. 

 Обособяването на българското съзнание и жаждата за знания из българските земи са фено-
мен, с който много малко народи могат да се гордеят. Най-забележителната част е неговото разп-
ространение. Без да се налага да бъдат убеждавани или насърчавани, българите, независимо от 
социалния си статус или нивото на образование, с един и същи плам желаят семействата и децата 
им да бъдат озарени от светлината на знанието. Поривът към образование е еднакво мощен както 
в най-развитите градове, така и в най-затънтените селца. 

 Представителите на нежния пол както сред героите на Освобождението и борците за Обеди-
нение, така и сред будителите на духовното въздигане се доказват като не по-малко смели и на-
ходчиви. И в трите случая дами оставят зад себе си дела, чиято значимост може да се нареди до 
най-важните събития през Априлското въстание (Райна княгиня),  Балканската (Райна Касабова) 
и Междусъюзническата войни (царица Елеонора) и Съединението (Недялка Шилева). По време 
на Илинденско-Преображенското въстание пък Донка Ушлинова показва завиден героизъм. 

 Сред жените духовни будители, е човекът, когото ще Ви представим в този брой.  

 На 12 май 1815 г. в Плевен е родена Анастасия Димитрова, която през есента на 1839 годи-
на основава първото българско светско девическо училище в родния си град. 

 В бедното семейство на Анастасия майка ѝ прислугва в дома на знатни граждани. И както 
във всяка забележителна житейска история, и тук има елемент на случайност. Епископ Агапий 
Врачански и майка му Евгения, гостуват в дома, в който майката на Анастасия работи. Двамата 
родолюбиви българи харесват младото момиче и взимайки я за помощница, започват да я покро-
вителстват. Този момент, макар и в най-ранна детска възраст предначертава пътя ѝ. Евгения, сама 
учителка по гръцки, приема детето като свое и решава да го научи на езика. Следвайки силния си 
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стремеж да изгради място, в което българските девойки да могат да трупат знания и впечатлена 
от будния ум на момичето, тя изпраща Анастасия в Калоферския девически манастир, където то 
трябва да се ограмоти и на родния си език. Там тя прекарва четири години, изучавайки предмети-
те история, география, граматика и аритметика. Сред нейните учители са някои от най-видните 
представители на благородната професия: Райно Попович и Брайко Хаджигенович. За кратко 
време и даскал Ботьо Петков дава знания на девойката, но скоро след нейното пристигане бащата 
на Христо Ботев заминава за Одеса, за да постъпи в местната семинария. 

 След завръщането си в родния град, Анастасия узнава, че нейната покровителка е починала. 
Агапий не е забравил обещанието си и се заема с осъществяването му на практика. Скоро необ-
ходимите пособия и книги са налице и първото девическо училище в България започва да приема 
жадните за знания първи свои ученички. 

 Най-ценният дар, който момичетата могат да получат, а именно просветляването, им е пре-
доставяно урок след урок с цялата всеотдайност на тяхната благодетелка. С времето те започват 
да наричат своята даскалица с уважителното обръщение „наставница“. Анастасия използва наби-
ращия популярност по това време взаимоучителен метод, а уроците се провеждат в църквата Све-
ти Николай. Тя преподава редица светски дисциплини, които отличават нейното просветно сре-
дище от килийните училища. Първоначално пясъчни сандъчета, а след това восъчни дъсчици 
спомагали на даскалицата да предава своите знания на ученичките. 

 Анастасия Димитрова полага основите на девическата просвета, а нейните ученички надг-
раждат и разпространяват делото ѝ из близки и далечни градове и села. Скоро след откриването 
на школото в него се записват над 90 момичета. Ученичките на Анастасия основават нови учили-
ща в Ловеч и Враца. Освен от изброените градове, в Плевен прииждат девойки от всички остана-
ли близки населени места. Девически училища се откриват скоро и в Свищов и София. За около 
десетилетие броят на училищата, в които девойките получават познания по основни предмети 
достига до 35. Радетел за разпространението на девическите училища е Петър Берон, който еже-
годно ги подпомага финансово. 

 Анастасия се омъжва на 37 години и не оставя потомство. Има сведения, че е била пред 
брак с Петко Славейков, докато той е бил учител в родния ѝ град. Може би чувствата към него 
или любовта към работата ѝ я оставят сама до толкова късна възраст. Престава със своята дей-
ност след сватбата с лекар на име Михаил, но малко след това съпругът и почива и тя отново се 
връща към будителската си дейност. 

 Единствената запазена снимка на просветителката е направена на преклонна възраст в Йе-
русалим, където тя се оттегля като монахиня в манастира „Св. Атон“ през 1894 г. Там приема 
името Анна и четири години по-късно напуска този свят.  

 Дори „наставницата“ да не е била приемана като герой приживе и най-вероятно без никога 
сама да е осъзнала значимостта на своя живот, Анастасия Димитрова е много повече от основа-
телка на училище. Тя предначертава пътя на модерното общество, давайки равни възможности за 
развитие на жените. Упояващото спокойствие и дълбоката мъдрост, които се четат в нейните очи 
на портретната снимка ни показват, че тя просто се е стремяла да бъде добра даскалица и настав-
ница, и че животът ѝ е изживян с чест.   
 

Източник: www.bulgarianhistory.org 
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НЕСТИНАРСТВОТО – ДРЕВЕН БЪЛГАРСКИ ОБИЧАЙ, 
 ЗАПАЗЕН И ДО ДНЕС 

 
 Много чужденци са привле-
чени от един странен за тях оби-
чай, запазен от древността в бъл-
гарските земи, а именно нести-
нарството. Нека научим повече за 
тези магически танци и какво се 
крие зад тях. 
 
 Какво представлява нес-
тинарството и какви са негови-
те корени? 
 Танц с боси крака върху за-
палени въглени – нестинарството 
е древен обичай, практикуван от траките по нашите земи. Древните жители са вярвали в бога 
Слънце и по този начин са го почитали, като са вярвали в безсмъртието. Тъй като нестинарството 
е чисто езически обичай, той е анатемосан от християнството, а по време на комунизма е забра-
нен от правителството. Днес може да се наблюдава само на едно място в България – това е село 
Българи в Странджа планина. Танцът на нестинарите се изпълнява в нощта на 3-ти срещу 4-ти 
юни, когато се чества празникът на св. Константин и Елена. 
 
 Какви ритуали се изпълняват в този ден? 
 На 3 юни рано сутринта нестинарите изнасят икони от селото и ги занасят до най-близкия 
свещен извор, където ги освещават. Ритуалът по освещаването на иконите е съпроводен с хоро, 
което се води от гайда и тъпан. Когато този ритуал приключи, всички се прибират в параклиса, 
където отново занасят иконите. Целия ден нестинарите преседяват в параклиса, където постоянно 
бие тъпан в определен ритъм – чак до вечерта. Този ритъм води до изпадане в транс. Вечерта нес-
тинарите вземат в ръце иконите и други свещени предмети, като кандила и кърпи, и започват да 
танцуват, докато са в това състояние на транс. 
 
 Подготовка на площада за нестинарството 
 Още през деня на площада се подготвя място и най-старият нестинар – мъж или жена – за-
палва голям огън, който поддържа през целия ден. Обикновено този нестинар вече не може да 
танцува поради напредналата си възраст. Когато се свечери, жаравата се разстила така, че въгле-
ните да са с дебелина около 5 см, като образуват кръг с диаметър 2 м. В този огнен диск, наподо-
бяващ слънцето, ще танцуват нестинарите, като се започне от най-опитните. Тяхната задача е да 
направят три обиколки по жаравата, след което да я пресекат на кръст. Това е само началото на 
ритуала на нестинарството, след което започва същинската част. 
 
 Същински танц 
 Следва същинският нестинарски танц, когато нестинарите издават пронизителни викове и 
влизат в огнената жарава. С босите си стъпала те стъпват изцяло на въглените, като дори ги на-
тискат с пети, докато държат иконата на св. Константин и Елена, украсена с цветя. 
 Докато са все още в това състояние на транс или екстаз, нестинарите изричат предсказания, 
като лицата им изглеждат страшни – очите им са притворени, а лицата – бледи под оскъдния бля-



Традиции 

8 

сък на жарта. Постепенно танцът се забавя и движенията се успокояват и стават по-плавни, като 
танците могат да продължат и извън огнения кръг.  
 Уникалното в този ритуал е, че по краката на танцьорите не остават никакви белези от огъ-
ня след танца върху жаравата. По стъпалата няма нито изгаряния, нито рани. 
 
 Поличби, свързани с нестинарството 
 Вярва се, че ако нестинарите пренесат болен човек на ръце през жаравата, той ще оздравее. 
Друго вярване е, че ако дете или младеж бъде пренесен от нестинарите през жаравата, той ще се 
радва на дълъг живот. 
Вярва се също, че духът, обхващащ нестинарите, може да завладее и страничните наблюдатели, 
които присъстват на обреда, така че и те да изпаднат в транс. 
Вярва се и че този  езически ритуал гони нещастието, болестите и злите духове. По време на об-
ряда огънят пречиства душите на нестинарите и присъстващите и опрощава греховете им. След 
обряда хората стават по-спокойни, силни и здрави. 
 
 Къде още по света е имало нестинарство? 
 Нестинарството се изпълнявало не само в България, но и в редица други страни. Според ле-
генди в Италия в миналото хора са ходели по въглени, без да се опарят или да имат някаква вре-
да. Такъв ритуал е съществувал и в други континенти като Азия и Африка. Сред страните, прак-
тикуващи нестинарство, са били Япония, Китай, Мароко и Алжир. 
 Други места по света, където този ритуал е известен и се е прилагал от шамани са: Сибир, 
Мала Азия, острови в Тихия океан, както и в Америка, когато е била населявана от индианци. 
 Трябва да се отбележи, че православната църква не просто не одобрява нестинарството, 
считайки го за древна езическа практика, но и го заклеймява, като нарича нестинарите „обладани 
от дявола“. 
 
 Интересни факти, свързани с нестинарството 
 Играта върху огъня продължава поне 10 минути. След преглед на здравето и на стъпалата 
на нестинарите от лекари, те не откриват никакви белези или следи от рани или изгаряния, като 
дори петите им нямат удебелен слой, който да направи стъпалото по-малко чувствително на бол-
ка. Точно обратното – кожата по стъпалата на нестинарите е нежна и тънка. 
 Нищо не изгаря. 
 При играта върху огъня нестинарите заравят краката си до глезените в жарта. По време на 
нестинарството се осъществява така нареченото „прихващане“, когато  танцуващите минават 
през голямо страдание и болка и придобиват вид на мъртъвци. Тогава викат с всичка сила и пляс-
кат с ръце. Телесната им температура пада и след пребледняване им избива студена пот. Когато 
състоянието им се стабилизира и телесната им температура се нормализира, настъпва така наре-
ченият “час на освобождението”. 
 Нещо повече – по време на ритуала някои от нестинарите сядат или дори лягат върху жара-
вата, без да се запалят дрехите им. Ако по време на танца някой от предметите им, като например 
кърпа, падне върху разпалената жарава, те не се запалват. 
 Смята се, че температурата на жарта, върху която танцуват нестинарите, е поне 400 °С, до-
като кожата изгаря на 70 °С. Според учените трансът, в който изпадат нестинарите, донякъде мо-
же да обясни издържането им на болка, но не може да обясни причината защо не настъпва изга-
ряне. Всъщност рационално обяснение на това не могат да дадат и самите нестинари. 
 

Източник: www.vivus.bg 
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Разкази 

СВЕТЪТ НЕ Е БЕЗ ДОБРИ ХОРА 
 

На моята тъща Ана Ивановна,  
която много искрено уважавах. 

 
 Някога, като идваше на гости от Украйна, моята тъща винаги носеше много багаж и никога 
не ни предупреждаваше кога ще дойде. Както се казва „В незнаен ден, в незнаен час" се появява-
ше. При това имаше и една смяна на влака в София от международния, на нашия влак. Ние вина-
ги я молехме да не прави това, да ни предупреждава, за да я посрещнем и да й помогнем. Тя ви-
наги само се усмихваше и казваше тихо: 
 — Ех, деца, светът не е без добри хора. 
 Преди известно време се случиха неща, които ми припомниха тези нейни думи, за които аз 
бях забравил. 
 Появи се един проблем. Дълго мислих как да го реша. Спомних си за един човек, който би 
могъл да ми помогне. Отдавна не бях го срещал, а не знаех нито къде живее, нито телефонния му 
номер. Спомних си, че преди време той помагаше на един съсед инвалид. Отидох при него. Съсе-
дът сви рамене: 
 — Отдавна не е идвал!... Опита се да си спомни телефонния му номер, не можа. Спомни си 
обаче за негов близък, когото и аз познавах, но и двамата не знаехме как да го намерим. Тръгнах 
си за вкъщи. По стълбището срещнах друг съсед. Поздравихме се и той ме попита за какво съм се 
замислил. Казах му. Той се замисли за секунда и каза: 
 — Абе преди време моята колежка контактуваше с този човек, обади й се.  
 Позвъних, за съжаление отговорът пак беше отрицателен и тъкмо да затворя телефона, чух: 
 —  Почакай! Сетих се нещо. Приятелят на твоя човек е близък на твоята съседка на етажа. 
Чувам ги често да си говорят по телефона. Попитай я. 
 Отидох при съседката. Като чу за какво съм дошъл, тя се засмя: 
—  Че защо не си дошъл при мене, ами си ходил тук и там... 
 Това ме подразни. Помислих си „Откъде да зная какво тя знае". Нищо не й казах. Взех но-
мера, благодарих и излязох. 
 Познавах този човек. Преди години живееше в съседния блок. Срещахме се, поздравявахме 
се. Позвъних. Представих се. Извиних се за безпокойството. Той се зарадва, че се чуваме. След 
като разменихме още няколко приветствени думи, аз обясних защо го търся. 
 — Ще ти дам телефона, разбира се — отзова се той. — Само го търси вечер по-късно. Ходи 
на работа. 
 Още същата вечер позвъних. След обичайната размяна на поздрави, казах за моя проблем. 
Изслуша ме и веднага отговори: 
 — Аз ще ти помогна, ще решим проблема. Обади ми се след два дни. 
 Обадих се. Каза ми: 
 — Знаеш ли, да се срещнем и да поговорим.  
 Договорихме среща. Срещнахме се, поговорихме. След още два дни проблемът беше ре-
шен.  
 
 

Владимир Желев - Овчаров 
Из книгата „За добротата на хората“ 
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АКВЕ КАЛИДЕ НАД БУРГАС 
 

 Привлечени от чудодейните сили на топлите минерални извори край Акве Калиде, още през 
медно-каменната епоха (V-VI хил. Пр. Хр.), праисторическите хора създават селища край тях. 
Траки и гърци също използват лечебните свойства на водата. Към края на хилядолетието извори-
те вече са почитани като светилище, посветено на Трите нимфи – покровителки на топлия мине-
рален извор.  
 Най-голям разцвет Акве Калиде получава под властта на римските императори. За първи 
път името Акве Калиде се споменава в римската карта от II-IV в., където с него е означена главна 
пътна станция.  През II в. Император Траян (98-117 г.) изгражда тук голям бански комплекс – 
терми, с площ от близо 5000 кв.м.  
 Лечебните свойства на минералните води бързо стават известни сред поданиците на Римс-
ката империя. Римският император Септимий Север (193-211 г.) учредява тук спортни игри, на-
речени Северия Нимфеа в чест на Трите нимфи и сече специални бронзови монети с изображение 
на нимфите-изцелителки.  
 Многобройните древни хроники са категорични – водата на Акве калиде е най-лековитата в 
целия тогавашен свят. Готите, които след средата на III в. воюват с Римската империя и превзе-
мат и Акве калиде, също са поразени от лечебните качества на минералната вода.  
 През VI в. нови врагове нахлуват на Балканите. Многобройните армии на авари, славяни и 
прабългари започват да опустошават богатите провинции на Източната Римска империя – Визан-
тия. Тогава император Юстиниан I Велики (527-565 г.) укрепва Акве Калиде с мощни крепостни 
стени.  
 През Ранното Средновековие градът е известен като Терма или Термопол. В началото на 
VII в., вследствие на варварските нашествия във Византия, са унищожени и обезлюдени много 
градове в Мизия и Тракия – Одесос, крепостите по Дунавския Лимес. При разширението на бъл-
гарските граници от кан Тервел (701-718 г.) градът Акве Калиде-Термополис влиза в пределите 
на България. През 708 г. войските на византийския император Юстиниан II нахлуват в България 
и кан Тервел се изправя срещу тях в епична битка на Анхиалското поле. Византийската армия е 
разгромена и обърната в бягство. По време на съвременните археологически проучвания е откри-
то ценно златно съкровище – монети на императорите Юстиниан II и IV Погонат. Открити са съ-
що златен пръстен  печат, принадлежал на Петър  – братовчед , 
и виночерпец на един от българските царе, и над 30 оловни печата, принадлежали на висши ви-
зантийски аристократи. През 1204  г. рицарите на Четвъртия кръстоносен поход превземат Конс-
тантинопол и на мястото на Византийската империя основават своя държава. Българският цар 
Калоян повежда война с рицарите, напълно унищожава армията им през 1205 г. в битката край 
Одрин и пленява техния император Балдуин I. През XIV в. Термополис отново се въздига като 
лечебен център и топлите води на целебните извори продължават да даряват.  
 След покоряването на българската държава от османските турци през 1396 г. те също отк-
риват живителната сила на минералните води на Акве Калиде. Банята е изградена върху старите 
римски терми и отваря врати за всеки, търсещ изцеление. Славата и бързо се разнася по земите 
на Османската империя. За лечебната сила на топлите води на Акве Калиде научава и един от най
-могъщите османски султани – Сюлейман Великолепни. Около 1560 г. владетелят е изморен от 
многобройните си завоевателни походи и страда от тежък ревматизъм. По съвет на своите лекари 
той намира облекчение в лечебните води на легендарните минерални извори. В знак на благодар-
ност за своето изцеление Сюлейман Великолепни благоустроява баните и със специален закон 
учредява ежегоден панаир в някогашния Акве Калиде—Термополис.  
 Питейното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху стомашно-
чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата регулира сто-
машната секреция, намалява повишената киселинност на стомашния сок и стимулира динамиката 
на жлъчните пътища. Това, заедно с особеното киселинно съдържание на водата оказват детокси-
чен ефект.  
 Препоръчителна е употребата на не повече от 3-4 пъти по 200 мл за 24 ч.  дву-рикратни кур-
сове от 20 дни в годината! При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика 
(след темпериране до 33-35 градуса) водата оказва благоприятно въздействие при дегенеративни 
и възпалителни ставни заболявания, заболявания на периферната нервна система, ортопедични и 
метаболитни заболявания. 

Анка Янева  
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Любопитно 

НАЙ-ИЗУМИТЕЛНИТЕ ЦВЕТЯ НА СВЕТА 
В този брой ще Ви разкажем за най-редките и красиви цветя, които природата е подарила 

на света. Вижте кои са те в следните редове. 
Epiphyllum oxypetalum / Кралица на нощта 
Това, което прави цветето Epiphyllum oxypetalum 

толкова специално, е рядкостта и красотата му. Нарича-
но още кралица на нощта, цветето може да се види най-
вече в горите на Шри Ланка. Само няколко души в света 
са получили шанса да видят растението, защото освен 
красотата му, има още нещо, което го прави специално – 
то цъфти само веднъж годишно през нощта и загива пре-
ди утрото. 

Цветето цъфти само при много специфични усло-
вия. Има чудесно ухание, а заради краткия си живот е 
едно от най-скъпите цветя. И до днес никой не може да обясни причината за внезапната смърт на 
цветето. 

Silene tomentosa / Гибралтарско плюскавиче 
Това цвете, познато и като гибралтарско плюскавиче, може да бъде открито само в Гиб-

ралтар. Цветето е слабо ароматно, цъфти през нощта и има кратка продължителност на живота. 
Интересно е, че през 1992 г. ботаническата градина на Гибралтар официално обявява, че няма 
останали цветя от този вид, тоест гибралтарското плюскавиче е изчезнало. Но след две години, 
през 1994 г., един скален катерач открива, че цветето е оцеляло и расте в много негостоприемни 
среди. Днес то може да се види само в ботаническите градини на Гибралтар и Лондон, но екземп-
лярите са много малко на брой.  

Dendrophylax lindenii / Призрачна орхидея 
Призрачната орхидея е рядко, подобно на паяжина цвете, което се намира в Куба и Флори-

да. Много трудно може да се култивира, освен в естествената си среда. То има нужда от висока 
температура и висока влажност на въздуха. Заради това призрачната орхидея попада в нашия 
списък с най-редките цветя в света. 

Това, което обаче е най-необичайното в тази орхидея, е, че тя няма листа. Поради този 
факт призрачната орхидея не може да си набави своя собствена храна, а се прикачва към друго 
растение, за да получи нужната за живот енергия. Призрачните орхидеи цъфтят само за три сед-
мици, в периода между април и август. По време на своя цъфтеж те произвеждат мирис на сапун. 

Cosmos atrosanguineus / Шоколадов космос 
Шоколадовият космос е едно от най-красивите и 

редки цветя на Мексико. Цветето е наречено така зара-
ди шоколадовият си мирис по време на цъфтеж. Расте-
нието има тъмночервен или кафяв цвят и често цъфти 
привечер в края на лятото. 

За съжаление, това красиво цвете е изчезнало от 
дивата природа. През 1902 г. мексиканските учени ус-
пяват да размножат растението от последния вид по 
изкуствен път. Това означава, че днес може да се види 
само клонинг на оригиналния шоколадов космос. Об-
ластите, където расте цветето, са защитени от закона. 

 
Lotus berthelotii / Папагалски клюн 
Папагалският клюн безспорно е в челните редици на най-
красивите цветя в света. Цветето е ендемично за Канарски-
те острови. То е кръстено така, очевидно, защото прилича 
на клюн на папагал. Цветето цъфти най-добре през пролет-
та и има нужда от хладно време. Колебанията в температу-
рата причиняват смърт на растението. 
За съжаление сме на път да загубим това уникално цвете в 
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много кратък период от време. Само няколко растения са останали до днес. Изчезването на папа-
галския клюн е започнало през 1884 г. Оцелелите видове в Канарските острови са защитени от 
закона. 

Youtan Poluo / Удумбара 
Удумбара е едно от най-интересните растения на света. Смята се, че удумбара цъфти вед-

нъж на 3000 години. Според древни будистки текстове разцъфването на растението е знак за пре-
раждането на Буда. Може би заради това му отнема толкова много време. 

Удумбара изобщо не прилича на цвете. Растението е изключително малко и произвежда 
миризма на сандалово дърво. Откривателят на това цвете е г-н Дин – фермер от Китай. Удумбара 
може да се види в Китай, Корея, Тайван и много рядко в САЩ. 

 
Cypripedium calceolus / Венерино пантофче 
Венериното пантофче е рядък член от семейството на 

орхидеите. Намира се най-вече в Лондон, но може да се открие 
и в други части на Европа. Това, което прави венериното пан-
тофче рядко, е комбинацията от жълто и лилаво. Почти 3/4-ти 
от цветето е жълто, а останалата част е лилава. 

Венериното пантофче е също така и в списъка с най-
скъпи цветя в света. Заради това и растението е защитено от 
закона в Лондон.  

Amorphophallus titanum / Цвете-труп 
Повечето от вас със сигурност са чували за цветето труп. 
Това е най-голямото и най-миризливо цвете в света. При 
цъфтеж се разнася миризма на гниещо месо. Това цвете 
може да се открие само в по-ниските гори на Индонезия. 
То цъфти само веднъж на всеки 30-40 години. 
Листото на цветето труп расте на височина от 6 метра. 
Външната му част е зелена, а вътрешната - тъмночерве-
на. Тъй като растението е много рядко, ботаническите 
градини, където то расте, предимно в Суматра, са защи-
тени от закона.  

Strongylodon macrobotrys / Нефритена лоза 
Нефритената лоза е рядко цвете от семейството на гра-

ха и фасула. Тя може да се намери само в тропическите гори 
на Филипините. Цветето има формата на щипка и може да 
достигне до 3 метра. Цветът на това красиво цвете варира от 
синьо до светлозелено. 

Тъй като понякога нефритената лоза бива опрашвана 
от прилепи, тя показва завидни светлинни качества през нощ-
та – ще бъде красива гледка със сигурност. Това, което прави 
цветето рядко срещано, са естествените опрашители и непре-
къснато променящите се условия на околната среда. 
 

Middlemist red/ Червена Мидълмист 
Красивата Мидълмист в червено е най-рядкото ни познато цвете в света. Изненадващо, 

само два екземпляра са останали в света – в Новозеландската градина и в зелената градина на Ве-
ликобритания. Цветето е кръстено на откривателя си, Джон 
Мидълмист, който донася това удивително растение от Китай 
до Обединеното кралство през 1804 г. След това, Мидълмист 
изчезва напълно от Китай и изненадващо се отглежда в гра-
дините на Лондон. Цветето изглежда като роза с дълбок ро-
зов цвят. Правят се дългогодишни изследвания от ботаници в 
търсене на растителни видове, които да са свързани с Мидъл-
мист в червено. 

Източник: www.vesti.bg 
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Любопитно 

НАЙ-СКЪПИТЕ ДЕСЕРТИ В СВЕТА 

 Когато става въпрос за ястия, гарни-
рани с диаманти, 24-каратово злато и 500 
годишен коняк, цената няма особено зна-
чение... 

 Сайтът foodpanda направи класация 
на най-скъпите десерти в света, подредени 
по категории. 

 Най-скъпият къпкейк - Golden Phoe-
nix Cupcake - струва 1007 долара. Продава 
се в Дубай и съдържа италианско какао, 
ванилия от смлени ванилови шушулки от 
Уганда и 23-каратово злато. 

 Най-скъпата поничка струва 1682 долара. Този десерт на Krispy Kreme гали небцето на анг-
лийските богаташи със съчетанието на сироп от малина и маракуя, гарниран с Дом Периньон от 
2002 година, "обкован" с годен за консумация лист от 24-каратово злато, поръсен с топчета ръчно 
направен белгийски бял шоколад и залят с 500 годишен коняк Courvoisier de L’Esprit. 

 Най-скъпият сладолед струва 25 000 долара. Frrrozen Haute Chocolate съдържа 28 вида ка-
као. Но звездни висини цената достига благодарение на обкова от 18-каратово злато с добавка от 
диамант с тегло 1 карат. И придружаващата този шедьовър златна лъжичка. 

 По-непретенциозните любители на сладоледа могат да се задоволят с купичка "Black Dia-
mond" в Scoopi Cafe в Дубай - леденото изкушение с италиански трюфели, ирански шафран и год-
ни за консумация 23-каратови златни люспи струва "само" 817 долара. 

 Най-скъпият пудинг струва 34 000 долара. Измислен е от майстори на десерти от The 
Lindeth Howe Country House Hotel в Уиндърмиър, Великобритания и съдържа шафран, 23- кара-
тово злато и боровинки. 

 Най-скъпият плодов кейк струва 1,7 милиона долара. Измислен е от шеф-готвач в Япония, 
но рецептата се пази в тайна. Отнема шест месеца, за да се изработи, и съдържа 223 диаманта 
плюс 5-каратов скъпоценен камък във форма на сърце. 

 Най-скъпата торта струва "скромните" 75 милиона долара. Този шедьовър разполага с 4000 
диаманта, включително 5,2-каратов розов диамант и 0,4-каратов жълт диамант, както и повече от 
дузина 5-каратови бели диаманти. 

 Тортата представлява 3D модел на модно шоу на британската дизайнерка Деби Уингам - 
самата тя известна като създател на най-скъпата рокля в света с цена 17,7 милиона долара - и е 
била закупена от клиент от ОAЕ за партито по случай рождения ден и едновременно с това - го-
дежа на неговата дъщеря.  

 Източник: www.nationalgeographic.bg 
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ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОТЛИВКИ - СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ  
 
 Индивидуални отливки 
 Добре направената индивидуална отливка за слухов апарат значително ще подобри негова-
та работа. Тя е решение за много проблеми, свързани с носенето на слухови апарати. 
 Какво представлява индивидуалната отливка?  
 Това е парче пластмаса или силикон, с формата на ушния канал или ухото на пациента. 
Стиловете на отливките зависят от слуховата загуба и вида на слуховия апарат. За направата на 
индивидуална отливка, слухопротезиста ще направи отпечатък на Вашето ухо с помощта на мек 
силиконов материал. 
 Отливката ще: 
 1. Предотврати появата на микрофония, тъй като осигурява по добро уплътнение в ухото 
отколкото стандартния накрайник. 
 2. Държи слуховия апарат по-сигурно на ухото. 
 3. Помага да се намали ефекта на запушване. Този ефект се описва като ехо или вода в уши-
те. Същото е усещането ако говорите докато сте си запушили едното ухо с пръста на ръката. 
 Как да се грижите за индивидуалната отливка? 
 Обикновено е достатъчно да почиствате отливката 1-2 пъти на седмица, но този срок е от-
носителен за всеки потребител. 
 1. Внимателно откачете отливката от слуховия апарат.  
 2. След това промийте отливката и свързващата тръбичка в топла течаща вода. 
 3. Поставете отливката в чаша с хладка сапунена вода или вода с разтворена в нея таблетка 
за почистване на отливки. Оставете ги за 10 минути или повече, за да отстраните замърсяванията 
и ушната кал. 
 4. Изплакнете отливката с хладка вода. 
 5. Почистете отливката с мека и суха кърпа. За подсушаване отвътре на звукопровода и тръ-
бичката използвайте помпичка, която може да закупите от Вашия слухопротезист. Вкарайте вър-
ха на помпичката в отвора на тръбичката и продухвайте докато цялата останала влага се изпари. 
Ако има вентилационен отвор, продухайте и него. 
 6. Друг начин за подсушаване е като поставите отливката върху мека и суха кърпа и я оста-
вите да изсъхне. Отвора за звука трябва да е обърнат надолу, за да се премахне всякаква влага. 
Преди отново да поставите отливката на слуховия апарат се уверете, че е напълно суха. Вода или 
влага може да блокира предаването на звука. 
 Свържете отливката към слуховия апарат.  
 Свързващата тръбичка трябва винаги да бъде мека и еластична. Ако пожълтее или се втвър-
ди, тя трябва да бъде заменена.  
 За повечето хора, формата на ушния канал се променя с течение на времето. Ето защо, може 
да се наложи от време на време, да се направи нова отливка. 
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Кулинарни рецепти 

БЪРЗА И ЛЕСНА ЗАКУСКА 

(Предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив) 

 Продукти: 6 филийки хляб, 3  яйца, 250 г кисело  мляко, 100 г кашкавал, сол, 1 щипка сода 
за хляб,  20 г масло.  

 Начин на приготвяне: Разбиваме яйцата с киселото мляко, в което предварително сме уга-
сили содата за хляб. Добавяме щипка сол.  
 Нареждаме филийките в тавичка. Поливаме ги с приготвената смес. Отгоре поставяме пар-
ченца масло. Поръсваме с настърган кашкавал. Печем в предварително загрята фурна на 190° за 
20 мин.  





СОДЕНИТЕ ПИТКИ СЪС СИРЕНЕ НА БАБА  
(Предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив) 

 Продукти: 1 ч.ч. кисело мляко, 1 равна ч.л. сода бикарбонат, 150 г сирене, 2 ч.ч. брашно+ 2
-3 с.л. за омесване, 20 г масло, олио за намазване на тавата (ако използвате хартия за печене, то 
тогава няма да е необходимо намазване).  

 Начин на приготвяне: Към киселото мляко се прибавя содата и се разбърква да шупне. 
След това добавяте натрошеното сирене и брашното. Замесва се меко тесто. От него, с намазнени 
ръце, се оформят около 8-9 топки. Подреждат се в подмазана или застлана с хартия за печене та-
ва. В средата на всяка топка с пръст се прави вдлъбнатина, в която се поставя парче масло. Пит-
ките се пекат във фурна, загрята на 190 градуса, до зачервяване.  



КАПАМА С ЛАПАД  
(Предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив)  

 Продукти: 1 и 1/2 кг лапад, магданоз, копър, сол на вкус, 1 ч.л. червен пипер, щипка млян 
черен пипер, 5 стерилизирани червени чушки, 1 лютиво чушле, 100 г маргарин.  

 Начин на приготвяне: Лападът се измива добре и дръжките се отрязват. Листата, цели или 
едро нарязани, се нареждат в плитък съд, поръсват се с нарязан магданоз, копър, сол, червен и 
черен пипер. Тук-там се слагат ивици от червените чушки и кръгчета от лютивото чушле.  

 Върху сместа се пръсват бучици маргарин. Сипва се малко вода и се захлупва. Капамата с 
лапад се задушава на тих огън до пълно омекване. Сервира се с кисело мляко.  



Кулинарни рецепти 
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АГНЕШКО С ПРЕСЕН ЛУК  
(Предложение на Сашка Тодорова от Търговище)  

 Продукти: 1 кг агнешко месо, 8 връзки зелен лук, 1 връзка пресен чесън, 250 г спанак, 1 
връзка магданоз, 1 връзка джоджен, 1 с.л. червен пипер, 1 с.л. доматена салца, 4-5 с.л. мазнина, 1 
с.л. брашно, кисело мляко, сол.  

 Начин на приготвяне: Нарязваме агнешкото на големи късове. Отделно нарязваме на едро 
пресния лук, чесъна, спанака, магданоза и джоджена и ги прибавяме към месото. Овкусяваме с 
червения пипер, салцата, мазнината и солта.  

 Наливаме гореща вода и варим яденето на умерен огън. Когато месото е почти сварено, 
прибавяме брашното, размито в студена вода. Внимаваме да остане сос в яденето.  

 Поднасяме топло с много кисело мляко.   



КОЗУНАКЪТ НА БАБА  
(Предложение на Геновева Кръстева от  Шумен)  

 Продукти: 1 кг брашно, 8 яйца, около 300 г. захар, 250 мл прясно мляко, 200 г. олио или 
мас, щипка сол, 25 г. мая, 1 ч.ч стафиди, кората на 1 лимон, 2 ванилии.  

 Начин на приготвяне: Маята се разбърква с 1 с.л. захар, 1 с.л. брашно, 2 с.л. прясно мляко 
и се оставя да шупне. В голяма купа се разбиват яйцата.  

 Слагат се в съд пресятото брашно, олиото, солта, яйцата, млякото, ванилията, стафидите 
(предварително накиснати), шупналата мая и се замесва меко тесто. Оставя се около час, два да 
втаса.  

 След това се правят 3 рула, които се сплитат. Намазват се с жълтък и се поръсват със захар. 
Оставят се да втасат и се пекат на 180-200 градуса около 35 минути.   



КОЗУНАЧЕНА ТОРТА С КРЕМ КАРАМЕЛ  
(Предложение на Върбина Станкова от Шумен) 

 Продукти: 1 л прясно мляко, 5-6 яйца, 2 ванилии, един сух, но пресен козунак, 1 ч.ч захар.  

 Начин на приготвяне:  На дъното на тава сипваме карамелизирана захар. Нарязваме козу-
накът на филии с дебелина около 1,5 см и го нареждаме в тавата. Трябва да заеме половината ви-
сочина на тавата, за да има място за крема.   

 Разбиваме останалите продукти с миксер, докато се получи пухкава смес и я изсипваме вър-
ху козунака. Оставяме да попие хубаво около 15 минути и слагаме да се пече в умерена фурна, 
като тавата, в която е козунакът се слага в друга по-голяма тава, в която сме сипали около 2 пръс-
та вода. Когато е готова, я оставяме на хладно няколко часа да стегне и да се изстуди добре. След 
това я обръщаме с дъното нагоре (карамелизираната захар остава отгоре). По желание може да се 
гарнира със сладолед.  
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Технологии 

ДВЕ УСТРОЙСТВА В ПОМОЩ НА НЕЗРЯЩИТЕ ПО СВЕТА 
 

AI РАНИЦА 
 Екип от изследователи от Университета в Джорджия създаде раница, оборудвана с изкуст-
вен разум, насочена към замяна на кучетата-водачи и белите бастуни за незрящи. За новата разра-
ботка съобщи на уебсайта си корпорацията Intel. 
 Технологията за подпомагане на незрящи хора да се придвижват в публичното пространст-
во се подобрява през последните години, най-вече благодарение на приложенията за смартфони. 
Но подобни приложения, отбелязва екипът, не са достатъчни. 
 За да се направи надеждна система за подпомагане, групата е проектирала модул за изкуст-
вен интелект, който може да бъде поставен в раница и да се носи от незрящия човек, за да му оси-
гури много по-добра представа за обкръжаващата го среда. 
 Раницата съдържа интелигентна AI система, работеща на лаптоп, и снабдена с OAK-D каме-
ри (които, освен че предоставят информация за препятствия, могат да предоставят и информация 
за дълбочината). Камерите работят с Movidius VPU на Intel и са програмирани с помощта на инс-
трументариума OpenVINO. 
 Има и колан, който се връзва на кръста и съдържа батерии за системата. Изкуственият инте-
лект е обучен да разпознава предмети, които зрящият пешеходец би видял, когато се разхожда в 
даден град – като коли, велосипеди, други пешеходци или дори надвиснали клони на дървета. 
 Системата също така е обучена да разпознава традиционните видове терен като тротоари, 
трева, бордюри и настилка – както и множество пътни знаци. Тя може да чете думите и да ги кон-
вертира в съобщения до незрящия. Има също GPS устройство и приемник, свързани към микро-
фон, така че потребителят да може да говори със системата. Той получава гласови съобщения от 
системата чрез Bluetooth слушалка. 
 На практика потребителят слага раницата на гърба си и се отправя навън, където може да 
прекара до осем часа с умната система на гръб. Той може да избере да слуша поток от коментари, 
които описват непосредствената обкръжаваща среда, или системата да отговаря на въпросите му. 
 И в двата случая системата предупреждава потребителя за препятствия като бордюри, пей-
ки, саксии с растения и други хора. Тя дава и предупреждение за предстоящи пешеходни пътеки, 
стълбища, наклон на пътя. 
 Друга подобна технология в помощ на незрящите е т.нар. навигатор за незрящи. Иноватив-
ното устройство се очаква да излезе на пазара тази година и ще струва около 750 долара, като ве-
че е достъпно за предварителни поръчки на по-ниска цена. 
 

STRAP 
 Strap Technologies, стартъп със седалище в Остин и лаборатория в Гуадалахара, Мексико, 
започна тестове на своя носим навигатор за незрящи. Устройството използва същия тип сензори, 
които можем да открием и в самоуправляващите се автомобили – радар, лидар и ултразвуков, за 
да помогне на слепите хора да се ориентират по-добре в пространството. 
 Навигаторът е проектиран като преносимо устройство – тежи около 200 грама и се носи на 
гърдите, като с едно зареждане на батерията може да работи в продължение на 72 часа. Strap ана-
лизира околната среда и информира потребителя за близостта на стени, стъпала, хора и неравнос-
ти по тротоара. 
 Информацията се предава тактилно – четири каишки от навигатора вибрират, като интен-
зивността и естеството на вибрациите зависят от близостта, местоположението на обектите и въз-
можностите за заобикалянето им. 
 В момента навигаторът е предоставен за тестване на 250 души. Strap се нуждае от ревизия 
на дизайна, за да бъде готов за масово производство, казва основателят и изпълнителен директор 
на разработчика – Диего Роел. Най-скъпите части на продукта са радарни сензори и микроконт-
ролери. Те се използват в безпилотни превозни средства. 
 

Източник: www.technews.bg 
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СЪЗДАДОХА ОЧЕН ПЛАСТИР ЗА  

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  НА УВРЕДЕНА РЕТИНА 

 

 Учени от САЩ са разработили синтетичен био-

съвместим пластир, пълен с фоторецепторни клетки, 

който може да помогне за възстановяването на увре-

дена ретина, пише сп. "Сайънс адвансис". 

 Увреждането на ретината поради гибелта на 

светлочувствителни клетки е една от основните при-

чини за загуба на зрението. Учените по-рано са успе-

ли да отгледат фоторецепторни клетки в лаборатория, но въпреки пробива въпросът за ефек-

тивното доставяне на заместващата тъкан остава отворен. 

 Сега специалисти от университета на Уисконсин в Медисън представят решение под фор-

мата на имплантируем пластир. Той представлява много тънка рамка с "килийки", пълни с мла-

ди фоторецепторни клетки. 

 На дъното на всяка "килийка" има кръгъл отвор, през който отгледаните в лаборатория 

клетки в крайна сметка се свързват с ретината. Рамката на импланта е разработена от достатъч-

но издръжлив биосъвместим материал, който по естествен начин се разгражда в тялото за два 

месеца. 

 Според екипа, разработката е почти готова за тестване върху големи животни. Учените 

планират в бъдеще да подобрят формата на импланта, както и технологията за производството 

му.  

 

Източник: www.dariknews.bg 
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Занимателна страничка 

ТЕСТ—24 МАЙ 
  
 1. Кои от учениците на светите братя Кирил и Методий пристигат първи в България 
след като са изгонени от Великоморавия? 

  а) Горазд, Сава, Климент, Наум 

  б) Климент, Наум, Ангеларий 

  в) Климент, Наум, Ангеларий, Сава, Горазд 

  г) Горазд, Климент, Сава, Константин 
  

 2. Кои български градове се превръщат в центрове на новите книжовно-просветни 
средища по времето на княз Борис I? 

  а) Охрид и Плиска 

  б) Велики Преслав и Средец 

  в) Филипопол и Плиска 

  г) Велики Преслав и Охрид 
  

 3. Кой книжовник е ръкоположен за пръв епископ на българския език в областта  
Драгувития и Велика? 

  а) Наум 

  б) Йоан Златоуст 

  в) Климент Охридски 

  г) Константин Преславски 
  

 4. Кой е авторът на смятания за най-стар исторически труд на средновековната бъл-
гарска книжнина? 

  а) Черноризец Храбър 

  б) Цар Симеон 

  в) Наум 

  г) Константин Преславски 
 

  5. Кой български книжовник е ръкоположен за Киевски митрополит след османското 
завоевание на Балканите? 

  а) Григорий Цамблак 

  б) Киприан 

  в) Теодосий Търновски 

  г) Константин Костенечки 
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 6. Кой е авторът на музикалното произведение „Полиелей на българката“? 
 

  а) монахът Драган 

  б) търновският духовник Макарий 

  в) Йоан Кукузел 

  г) Константин Костенечки 

  

 7. Кой от следните книжовници не е представител на книжовната школа в Плиска? 
 

  а) Йоан Екзарх 

  б) Константин Преславски 

  в) Тудор Докс 

  г) Константин Костенечки 

  

 8. Коя е била основната църковна сграда, която замества езическите капища на бълга-
рите след покръстването? 
 

  а) Базиликата 

  б) Кръстокуполната църква 

  в) Кръглата църква 

  г) Катедралата 

  

 9. Къде умира Константин-Кирил Философ? 
 

  а) Константинопол 

  б) Средец 

  в) Прага 

  г) Рим 
 

  10. Кой римски папа освещава делото на светите братя? 
 

  а) Евгений IV 

  б) Адриан II 

  в) Инокентий II 

  г) Лъв I 
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ЗАМИНАВАМ ЗА ЕВРОПА! 

 Зад прозореца на антиквариата прехвърчаха бели снежинки, когато старият, също антикварен, 
телефон рязко иззвъня. 

 – Ало, Майк, знаеш ли какво стана? 

 Беше гласът на Джордж. Не бе разтревожен, а някак си развълнуван. Какво толкова можеше да 
се е случило? 

 “Сигурно пак се е влюбил. Например в някоя скиорка, дошла от южните щати, на която е подал 
щеката или изпуснатата ръкавица.” 

 Джордж, разбира се, и тази зима работеше в планината на скипистите, влачен от удобната инер-
ция. 

 – Извинявай, Джордж, но не мога да говоря в момента, имам клиент– излъга го Майкъл. – По-
добре намини към мен. 

 – Добре. Идвам. 

 Майк остави слушалката и обясни с усмивка на снимката, поставена вляво на щанда в стара, 
натруфена с орнаменти рамка без особена антикварна стойност: 

 – Така е по-добре. Ще дойде и ще си каже всичко. А по телефона може нещо да премълчи и пос-
ле един месец ще го предъвква насаме. 

 От снимката хлапето със синьото слонче му отвръщаше с разбираща усмивка. Майкъл му намиг-
на и отново се зачете в списанието пред себе си, изпълнено със специализирани термини, описания и 
снимки на някаква археологическа сбирка от Източна Европа, която щеше да гостува след месец в му-
зея на Денвър. Страниците бяха изпълнени с показани в едър план прекрасни златни фиaли1, ритони2  
и апликации за конски амуниции, намерени западно от Черно море в земите на днешна България, оби-
тавани някога от траки. 

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  

1. Фиaла – ниска чаша, използвана за възлияния на течности при жертвоприношения (б. а.). 

2. Ритон – чаша, оформена като рог, в долната си част завършваща с глава на животно или човек (б. а.). 
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 Противно на впечатлението, което правеше на околните, Майк не беше вятърничав, а сериозно 
се интересуваше от всичко, свързано с професията, която случайно наследи от чичо си. Не беше 
мечтал за нея като дете и дори не беше се интересувал от история. Но откакто се зае с магазина, ся-
каш пред него се отвориха вратите на нов, непознат свят. И Майкъл, запленен от неговата красота и 
приказност, навлизаше все по-сериозно и все по-професионално в него. Погълнат от списанието, не 
усети кога мина времето и китайските пръчици на вратата оповестиха с нежен звън появата на 
Джордж. 

 Той влезе, изтупа краката си от снега и звучно издуха зачервения си нос. 

 – Ама че студ! По-студено е, отколкото в планината. 

 – Дебора! – подвикна Майк към задната стаичка и оттам се показа топчестата му помощничка. 
Беше работила при чичо му и съвсем естествено след неговата смърт просто остана в магазина при 
новия шеф. – Ние отиваме за малко отсреща в кафето. 

 – Добре, миличък! – откликна тя усмихнато. – Здравей, Джордж, как си, момчето ми? Не си 
идвал скоро. 

 – Ами нали знаеш, като дойде зима, нямам търпение да се метна на ските – пошегува се той. 

 В това време приятелят му навлече дебелото яке и двамата претичаха през улицата. В барчето 
нямаше други посетители и скоро те с удоволствие отпиваха от димящите си кафета. 

 – Е, разправяй – подкани Майк. – Защо не си горе? Да не се е стопил снегът? 

 – Няма да повярваш какво стана! – отвърна Джордж, а очите му сияеха. – Извикаха ме от 
“Сикс флагс”. 

 – Посред зима? 

 – Да. По това време се набират студентите от Източна Европа, които ще работят през лятото. 
Служител от парка всяка година пътува до Чехия, Полша, България, Русия и където там трябва още, 
за да се среща и да сключва договорите с тях. Това винаги е супервайзерът от отдел “Човешки ре-
сурси”. Но Лиза си е счупила крака и цял месец ще е в гипс. Така че аз, като супервайзер на съоръ-
женията, понеже вече няколко години съм работил с тях, съм най-подходящ да представям парка. 
 Разбираш ли? – очите му ликуваха. – Заминавам за Москва! 

 Майкъл замълча и продължително го загледа. 

 – Ще се видя с Таня – реши да поясни Джордж. – Ще изровя от документите за миналата годи-
на адреса и телефона й. Непременно ще я намеря. 
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 “Защо ли по двата бряга на реката на живота няма предупредителни надписи както покрай шо-
сетата! Толкова житейски катастрофи нямаше да се случат. Например сега една табела: “Внимание, 
водопад!” би свършил добра работа. Ако Джордж го забележи, разбира се.” 

 – Значи тя не ти е оставила телефона си? На какво разчиташ при това положение? Нали ми 
обеща да я забравиш! 

 – Ех, Майки, когато моят разум ти обеща, сърцето ми си беше запушило ушите. Нямам сили да 
се съпротивлявам. Трябва да я намеря, да й кажа какво чувствам, пък след това да става, каквото ще. 

 – И ако ти каже да си разкараш задника и да не й се натрапваш? 

 – Ще го преживея. Но поне ще знам, че съм опитал. Защото тук не посмях да й призная, че я 
обичам. Виж, Майк, може и тя да е изпитвала същото, но аз мълчах като пън. Може нейната хлад-
ност да е само поза. Ти много добре знаеш колко от тези момичета дават мило и драго да останат 
някак си в Америка. Но техният морал е различен. Очакват мъжът да направи първата крачка към 
сближаване, да ги поухажва и чак тогава показват чувствата си. Не са като нашите американки, кои-
то ще те нарекат сексист, ако им отстъпиш място в автобуса. 

 – Тя търсеше ли начин да остане? 

 – Откъде да знам?  Разговарял съм с нея съвсем малко и то само по работа. Сега ще си навакса-
ме. Ще бъда цели три дни в Москва! 

 Майкъл се размърда неспокойно в стола си. Огледа се за сервитьорката и поръча със знак още 
две кафета. Момичето кимна. 

 Хубаво момиче. Дори красиво, мило, поне на вид. Обаче слепият му приятел вече цяла година 
не може да го види. И две племеннички на Дебора си опитаха така късмета, но скоро се отказаха. 
Други момчета им обърнаха повече внимание. Даже на едната много повече, та по спешност се омъ-
жи. А Джордж витае в облаците. 

 – Кога заминаваш? – попита Майкъл. 

 “Може пък така да е по-добре. Ще иде, тя ще го отреже... Той ще ближе рани месец-два като 
ранено животно и ще оздравее.” 

 – След месец – отвърна слепецът. – Ще ми оформят документите, визи и така нататък. Трябва 
да си направя международен паспорт. Затова се върнах в града. Мдааа... Доста дълго пътуване ще 
бъде... през няколко столици, във всяка по три дни, последна ще е Москва. А първо ще сме в Прага. 
Само дотам се сменят три самолета. 
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 – Направо убийствено – започна да му приглася Майкъл. – Ще прекосиш толкова часови поя-
си, ще ти се обърка биологичният часовник. 

 – Представяш ли си? – засмя се Джордж в изблик на някаква необуздана веселост. – Те ще ме 
питат разни неща, а аз ще клюмам насреща им! – После погледна почти жално с големите си сини 
очи и попита: – Какво ще кажеш, Майки? 

 – Отивай! Просто си длъжен да го направиш. Няма да имаш друга такава възможност, освен на 
свои разноски. А не съм чул да си забогатял. 

 В това време иззвъня мобилният му телефон. 

 – Здравейте! Да, Майкъл Брустър е на телефона. Да. В четвъртък ли? По обяд? Разбира се, за-
повядайте в магазина. Смятам, че мога да ви предложа нещо много ценно. Довиждане, сър, ще ви 
очаквам. 

 – Клиент? – съвсем ненужно попита Джордж, но нервата го тресеше и за разлика от друг път 
не можеше да се удържи да не приказва.– Наистина, хубаво е, че стана така. После иди, че не вярвай 
в Съдбата! Изведнъж такъв подарък! Безплатен билет. 

 – Изумително наистина! Сигурно си запалил свещ в някоя ортодоксална църква и си казал мо-
литва на руски – не можа да се удържи Майкъл. Дяволът го дърпаше за езика да се пошегува с прия-
теля си. 

 – Каква църква? – не разбра Джордж. 

 – Ортодоксална, източноправославна. Руската е такава. 

 – Здраво залягаш над книгите, а? – в гласа на Джордж прозвуча едва ли не завист. – Ти като че 
ли намери своя път в живота, а аз още витая. Не знам вече дали толкова ме интересува психология-
та. Може да опитам нещо друго? Юрист например. Трябва да се захвана с нещо истинско, за да оси-
гуря стабилност на семейството си, щом като смятам да се женя. 

 – Така е – съгласи се Майкъл и забеляза, че приятелят му отново е зареял мечтателен овчи пог-
лед някъде през витрината. 

 – Ако имах крила, ей сега щях да литна натам. Без самолет. 

 – Много има да махаш – не можа да си удържи шегичката Майкъл.– Ръцете ще ти отмалеят. 
По-лесно ще е с балон. 

 – Как с балон? 
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 “Не схваща, че го бъзикам.” 

 – Ами палиш газовата горелка, издигаш се и просто оставяш планетата да се извърти отдолу. И 
като видиш Кремъл и кубетата на московските църкви, се спускаш. 

 – Точно така! – подхвана шегата Джордж. – Отлична идея! Ако командировката ми се провали, 
непременно ще опитам това! 

 После се загледа в краката си и изведнъж възкликна: 

 – Майки, трябва да си купя обувки! И костюм! Нямам нито една официална дреха. 

 – За какво ти е? Така си добре. Нали и там сега е зима? 

 – Как добре? Не може да се показвам с някакъв си пуловер и с тия протрити дънки! 

 – Глупости, Джордж! – възрази Майкъл, който беше небрежен към дрехите като всеки истински 
американец. – На кого му пука как изглеждаш? Пък и там какво ли разбират от официално облекло! 

 – Тъкмо затова трябва да бъда на нивото на институцията. Аз ще представлявам парка “Сикс 
флагс”! Ще представлявам Съединените щати, една водеща цивилизована страна! Не може със скъса-
ни обувки! Ела с мен в магазина! – и Джордж скочи на крака. Остави на масата няколко долара за ка-
фетата и дръпна приятеля си да вървят. 

 Майкъл едва успя да си грабне шапката от съседния стол. Скоро двамата крачеха по улицата с 
ръце, натикани в джобовете, а мразовитият ветрец завихряше снежинки около тях. 

  

  

 
В ИМЕТО НА РОДИНАТА, 1850 г. 

 Михаил Чайковски опитваше да се самозалъже, че в хотел “Ламбер” в Париж всичко ври и кипи 
от работа по подготвяне на ново въстание. Сигурно водачът на “правителството в изгнание” Адам 
Чарториски беше забравил въпроса му какво да прави с предложението да приеме исляма. Тежко ус-
ловие за създаването на полски легион! 

 Затова и Чайковски реши да протака. 

 “В някакъв момент турците ще оценят, че сме им нужни и може да забравят предложението си” 
– каза си той и реши също да “забрави”. 
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 Но руснаците не бяха забравили полското присъствие в Османската империя. Тях не ги бъркаха 
разпръснатите навсякъде емигранти, които оцеляваха, работейки като строители, инженери по пъти-
щата, преводачи и дребни предприемачи. Бъркаше ги тяхната необяснима готовност моментално да се 
съберат под знамето, стига от полското “посолство” в Цариград да надуят бойната тръба. Присъствие-
то на авторитетния писател и офицер Михаил Чайковски в Истанбул ги бодеше постоянно като трън в 
петата. 

 И предприеха атака директно срещу него. Започнаха да досаждат на османската администрация 
с искания, писма и официални дипломатически ноти той да им бъде предаден незабавно. Настояваха 
да бъде екстрадиран в Русия, тъй като е руски поданик, офицер и дезертьор от армията на негово им-
ператорско величество. 

 Османската чиновническа машина не можеше до безкрайност да се преструва на изпаднала в 
непоклатима ориенталска дрямка. Когато на една среща на дипломати от различни страни посланик 
Озеров директно запита Мустафа Решид паша кога (не “дали”, а именно “кога”) ще им бъде предаден 
дезертьорът Михаил Чайковски, турчинът отвърна, че документът е готов, само трябва да бъде подпи-
сан. Едно подписване не можеше да се влачи повече от половин година. Но можеше да се случи и по-
скоро – след два дни или след две седмици... Часовникът оглушително тиктакаше! Мустафа Решид 
изпрати на Чайковски напомняне, че е време да вземе своето решение. Или да приеме предложението 
му, или незабавно да напусне страната, ако не мечтае да прекара остатъка от живота си в Сибир. 

 Но на руския посланик Озеров не му се искаше острието на полската емиграция в Истанбул 
просто да се премести някъде другаде. За него беше много важно да го прибере в джоба си или да го 
пречупи. Ето защо една вечер на вратата на полската резиденция почука неочакван посетител. Млади-
ят поляк, който беше едновременно иконом, писар и личен секретар на “посланика”, отвори и помоли 
мъжа да се представи, тъй като не познаваше този достолепен възрастен господин в европейско об-
лекло и с достойни за уважение разперени настрани бели мустаци. 

 В отговор той му подаде визитката си. 

 След малко беше поканен вътре. Чайковски седеше зад бюрото си и не се надигна да се ръкува, 
както изискваше добрият тон. Само потропваше с ръба на визитката му по бюрото и го гледаше смръ-
щено. Накрая проговори: 

 – Най-малко вас очаквах тук, генерал Волков. При последната ни среща побягнахте пред моите 
казаци с подвита опашка. 

 – После вие побягнахте, оберлейтенант, и бягахте чак до Париж– не му остана длъжен руснакът. 

 – Да се появите тук лично и съвсем сам е или огромна глупост, или безразсъдна храброст. 
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 – Ако съм глупак, значи загубата за Русия няма да е голяма – продължи да остроумничи ново-
дошлият. – А един храбрец е достоен за уважение дори от враговете си. Вие сте офицер, пан Чай-
ковски, и аз не се съмнявам във вашата офицерска чест. 

 Домакинът го изгледа смръщен, но заинтригуван. Кодексът на честта, който така нахално му 
бе наврян в лицето, застави Чайковски да направи следващия, напълно предвиден от посетителя му 
ход. Той посочи с ръка стола срещу себе си. 

 Генерал Волков се отпусна на меката тапицерия и дори кръстоса крак върху крак: 

 – Сигурно се питате за какъв дявол съм тук, след като едва ли имаме какво да си кажем ние 
двамата. 

 – Питам се – потвърди полякът. 

 – Загрижен съм за вас, Михайло – взе да интимничи генералът.– Макар да сте половин поляк и 
половин казак, вие сте си руски поданик, и скоро ще ни бъдете предаден. Ще влезете в затвора или 
ще ви пратят в Сибир. А там е много, много студено. Ако обаче се разкаете, нашият милостив импе-
ратор ще ви опрости вината и ще ви възстанови на служба в руската армия. И ще ви върне земите. 

 Чайковски се усмихна: 

 – И вие дойдохте тук лично, за да ми кажете това? Можехте да ми напишете писмо и да го 
подхвърлите през оградата. Или искахте да се уверите, че още съм тук? Днес съм тук. Утре мога да 
се кача на първия параход и да отплавам за Франция. А Сибир, уважаеми генерале, е в съвсем друга 
посока! 

 – И какво ще правите във Франция? – попита с присмех генералът.– Ще лазите в краката на 
вашия некоронован владетел Адам Чарториски и ще лижете праха от обувките му? На милия стар 
авантюрист, на ловкия политически измамник Адам? Душичка ми е той! 

 – Мерeте си приказките, генерале, ако не искате аудиенцията ви да приключи на мига! 

 Но генерал Волков продължи все така да се усмихва: 

 – Защо се засягате толкова лично, Чайка? Та аз го познавам вашия Адам много години преди 
вас! От времето, преди вие да сте бил роден. Когато беше не враг, а най-добрият приятел на нашия 
любим император Александър I, бог да го прости! Знаехте ли, че му беше пръв приятел и външен 
министър на Русия? Не? Колко е къса паметта на хората! Смени се едно поколение и край! Всички-
те ти грехове са забравени! А Адам Чарториски служеше на Руската империя толкова всеотдайно, 
колкото всеотдайно сега се бори срещу нея. Уж се бори, де! Той бе убедил приятеля си Александър 
І да му даде руска войска, с която да влезе във Варшава! Беше готов да избива поляци и да пролее 
полска кръв, за да се добере до короната и да ви превърне във васално кралство, в полска губерния! 
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Руските войски никога вече нямаше да напуснат земята ви. Знаехте ли това? Само че се случи една 
малка дреболийка! 

 Михаил Чайковски го слушаше с гняв и недоверие и в същото време запленен от странните 
откровения, които се сипеха от устата му. 

 – Каква дреболийка? – попита неволно той. 

 – Александър го изгони от Петербург. Завинаги! 

 – И защо? 

 – Ами защото... имаха еднакви вкусове. Харесваха едни и същи поети, едни и същи коне, една 
и съща жена... 

 Чайковски се усмихна скептично: 

 – Това не може чак дотолкова да скара двама приятели. 

 – Млади човече, може, как да не може! Приятел, приятел, ама да се пъхне чак и в леглото на 
жена ти и да й направи бебе... Това дори такъв търпелив и мил рогоносец като нашия бездетен им-
ператор не би могъл да преглътне. Та Адам го направи за посмешище пред цяла Русия! Пред всички 
кралски и императорски дворове в Европа! А той не само че не го обеси и не го прати бос в Сибир, 
ами кротко го помоли да напусне страната. Това наистина е приятелска постъпка. Баща му, покой-
ният император Павел I, постоянно възклицаваше пред всеки срещнат: “Направо е изумително! На 
двама руси и синеоки родители да им се роди такова тъмнокосо дете!” Всички виждаха, че моми-
ченцето, бог да го прости и него, спомина се горкото само след една година, та всички виждаха, че е 
одрало кожата на вашия Адам. Куче е той! Неблагодарно куче, което сега иска да отхапе ръката, ко-
ято го хранеше. И всички вие, наивници, му вярвате. Смятате го за предводител, искате да го напра-
вите свой крал и проливате кръвта си за него. А къде е той, докато най-добрите синове на Полша 
загиват? В един парижки хотел! Пие си чая и чака да го повикат, за да седне на трона. Докато е жив, 
ще смуче като вампир кръвта ви! Колко пъти въставахте? Броил ли си ги, Миша? Много. А той кол-
ко пъти дойде, за да застане начело на въстаниците под обстрела на вражеските куршуми? 

 “Нито веднъж” – отговори си Михаил и в душата му нещо се пропука. 

 Но направи последен опит да защити гордостта си: 

 – Всички неща, които ми разказвате, звучат интересно, но може да са само дворцови клюки. 

 – Разбира се, Чайка! Но защо все пак не го попитате. Нали и без това тия дни смятахте да по-
бегнете към Париж. Попитайте го лично, за да можете да гледате изражението на очите му, когато 
ви отговори. 
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 – Ще ми отговори, че детето не е било негово, че Александър I не е бил бездетен, защото после 
жена му Елисавета Алексеевна му е родила още едно момиченце. 

 – Да, разбира се. От следващия си любовник, щабскапитан Алексей Охотников. Познавах го 
лично! Хубавец! Но към него нашият мил рогоносец не прояви такова великодушие. Заповяда да  го 
убият на улицата като куче. Аз лично чух с ушите си, когато нареди на началника на караула, тогава 
му бях адютант. Бях съвсем млад и, да си призная, заповедта му ме потресе. А после... много странно, 
и това бебе умря. 

 Генерал Волков се вгледа продължително в замисления поляк и тихо, дори някак съчувствено 
каза: 

 – Да, скъпи мой Миша, такива дълголетни старци като мен са много вредни. Нарушават спо-
койствието на хората. Трябва да ги удушават в съня им, като минат шейсетте. И на себе си ги е яд, и 
на другите тровят живота. 

 Дълго след като руснакът си тръгна, Михаил Чайковски седя вцепенен зад бюрото си, загледан в 
една точка на стената. В главата му като в огромна празна зала оглушително кънтеше мисълта: “Нима 
съм бил сляпо оръдие в ръцете му? Нима съм служил на този човек?” 

 След известно време вцепененото му съзнание успя като удавник за сламка да се залови за едно 
бледо оправдание: “Не на него, на родината служех, на казачеството, на Полша! Или поне се опитвах 
да служа, да възродя великата казашка сеч3. Опитвах се!” 

 Той захлупи лице в шепите си и заплака. 

 Руският посланик господин Озеров с нетърпение очакваше завръщането на генерал Волков от 
специалната му мисия. Времето минаваше, а той все не идваше и не идваше и Озеров разтревожено 
започна да крачи напред-назад из кабинета си. 

 “Онзи луд казак сигурно го е обезглавил! Или е заповядал да го хвърлят в Босфора с камък на 
шията! Много се забави старецът! Много се забави!” 

 В този момент вратата се отвори и вътре влезе Волков с дяволита усмивка под победоносно 
стърчащите мустаци. 

3. Казашка сеч – самоуправляваща се независима казашка общност, ръководена от атаман или доброволно и нес-
табилно сдружение на такива общности, признаващи един атаман за върховен над останалите. В периода от 
ХІV до ХVІІ век казаците са свободни хора, наемници на военна служба за охрана на градове и крепости. През ХV-
ХVІ в. възникват извън границите на Русия и Полско-Литовското кралство (в района на Днепър, Дон, Волга и 
Урал) самоуправляващи се общини на свободните казаци предимно от избягали крепостни селяни, които са глав-
на движеща сила на народните въстания в Украйна през ХVІ-ХVІІ в. и на селските войни в Русия от ХVІІ-ХVІІІ в. 
Руското царско правителство се стремяло да използва казаците за охрана на южните си граници и през ХVІІІ в. 
успяло да ги подчини, превръщайки ги в привилегировано военно съсловие. Стремежът за възстановяване на неза-
висимостта на казашката сеч постоянно е витаел като настроения сред атаманите.  
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 – Какво стана? – попита Озеров, треперещ от нетърпение. 

 – Разбих го! – тържествуващо обяви Волков. – Шах и мат! Нашият Михаил Чайковски е напъл-
но смачкан, съсипан, победен и унищожен! Той е в ръцете ти, защото няма и да помисли да бяга във 
Франция. А ако отиде там, то ще е, за да застреля Адам Чарториски. Нас и това ни устройва. Но по-
добре иди утре в министерството и поискай да ти го предадат за депортиране. 

 Когато на другия ден след многократни настоявания чак късно следобед посланик Озеров успя 
да влезе в кабинета на великия везир и поиска Мустафа Решид паша най-после да му предаде измен-
ника Михаил Чайковски, турчинът разпери безпомощно ръце: 

 – Скъпи ми господин Озеров, с радост бих ви го предал, ако беше ваш поданик! За съжаление 
законът и вярата ми не ми позволяват да направя това. 

 – Но той е наш поданик! И вие го знаете! И имахте подготвена заповед за екстрадирането му. 
Трябваше само да я подпишете. 

 – Да, за Михаил Чайковски, католик, поданик на руския император! 

 – Точно така. 

 – Днес няма такова лице в пределите на Османската империя. Безсилен съм да ви помогна. 

 – Избягал ли е? Значи е избягал все пак... 

 Посланикът си отиде, не особено съкрушен. Оставаше вторият вариант. Чайковски изглежда 
наистина бе хукнал към Франция и в такъв случай беше много вероятно да застреля Адам Чарторис-
ки. Озеров с нетърпение щеше да очаква през следващите дни известие от посолството в Париж. 

 Ала с това грижите на посланика не се изчерпваха. О, не! Тези национални революции, които 
още не стихваха! Всички империи в Европа се тресяха от тях! Руският император, след като се разп-
рави с поляците, едва успя с двестахилядна армия да спаси от разпадане добрия си съсед – Австрия, 
само че проблемът й не бе окончателно разрешен. Озеров беше убеден, абсолютно убеден, че едва 
двайсетгодишният австрийски император Франц Йосиф тепърва ще си има много разправии с унгар-
ците – най-упоритата националност сред всичките му разнородни поданици4. Засега въстаническите 
сили бяха отхвърлени зад границата, обаче запазваха бойната си готовност. Ето, Лайош Кошут, най-
непримиримият от тях, заедно с пет хиляди бойци бе побягнал пред руските щикове и беше намерил 
убежище – къде? В Османската империя, разбира се! 

4.  В това време в границите на Австрия има големи територии, населени освен с германци още с италианци, ун-

гарци, поляци, чехи, словаци, румънци и хървати (б. а.). 
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 “Пак тези турци, пак с тяхната ориенталска превзетост ще се правят година и половина поне, че 
не разбират за какво става въпрос! Какви унгарци? Че защо се тревожите? Те са кротки и образовани 
хора и ще са много полезни на султана. Защо да ги гоним?” 

 Уж любезно се усмихват, а всъщност се надсмиват и над Австрия, и над Русия! 

 Озеров вече получи указание да представи на Високата порта искането на руското правителство 
да му бъде предаден водачът на унгарците. Същото искане предаде и австрийският посланик. Но как-
во им отговори великият везир? Почерпи ги с гъсто черно кафе и с много учтивости и витиевати слова 
им обясни, че Лайош Кошут ефенди, като бивш управляващ президент на кратко съществувалата не-
зависима Унгария, е личен гост на султана. А домакинът следва религиозния си дълг, който му забра-
нява да предаде гост. 

ПРОДАВАЧЪТ НА ИЛЮЗИИ, 1852 г. 

 – Русия е изключително важна за нас! Моля ви, ваше величество, наистина съвсем сериозно да 
обмислите всички възможности, които ви изложих – настояваше младият пруски дипломат. 

 Кралят на Прусия, крайно нерешителният Фридрих Вилхелм IV, уж го слушаше, вгледан в кар-
тата на Европа, провесена в кабинета му, но не можеше да проумее защо посланикът му е толкова нас-
тойчив. Хубаво би било наистина Прусия да е по-големичка и другите повече да се съобразяват с нея, 
но пък е доста удобно някой по-значим като Австрия да поема отговорностите от името на обединени-
те немски държави. Очевидно на младия Ото не му липсваше размах, но дали имаше нужната опит-
ност? Съмнително, доста съмнително... 

 – Ще обмисля – отговори уклончиво кралят, за да се отърве. 

 – Моля ви да оцените колко перспективен е за Прусия един съюз с руския император! – настоя-
телно като досаден учител повтори Ото фон Бисмарк. – Добре е за начало да го уверите поне устно, че 
го подкрепяте в предстоящата му война с Турция и че нашата армия няма да го застрашава. Нали виж-
дате, че конфликтът е неизбежен? 

 – Мдааа, ключът от храма5.. – провлече кралят. – Каква пародия! Франция наистина не е най-
подходящата компания за нас, но трябва ли непременно да заявяваме някаква позиция изобщо? И този 
спор за някакъв си ключ нас какво ни засяга? 

5.  Наполеон ІІІ става император на Франция със силната подкрепа на католическата църква. Стремейки се да й 
се отплати, той защитава претенциите на Ватикана за контрол над църквата “Рождество Христово” във 
Витлеем, което го поставя в конфликт с Източноправославната църква, която има за застъпник императора на 
Русия. Франция се опира на договора си с Османската империя от 1740 г., който й дава право да контролира све-
тите места, а Русия – на следващ султански указ от 1757 г.,  с който били възстановени правата на Православ-
ната църква в Палестина, и също на мирния договор от 1774 г., с който е получила правото да покровителства 
християните в Османската империя. През 1852 г. Франция иска да й бъде предаден ключът от Божия храм, а 
Русия иска той да си остане в православната общност. Султанат обещава ключа и на едните, и на другите с на-
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 – Не за ключа е спорът и вие го знаете – разпери ръце дипломатът.– Истинските претенции са за 
господство над Балканите, за контрол над самата Османска империя. В тази измислена война Русия 
встъпва почти без съюзници и се надява на нашия неутралитет, защото я притеснява колебанието на 
Австрия. Настоявам поне вие твърдо да я подкрепите. Това ще ни донесе много ползи в бъдеще! 

 – А няма ли сериозно да ни противопостави на Австрия? Няма ли да е опасно за нас? И трябва 
ли да поднасяме на тепсия на руския император Балканите? – смръщи вежди кралят. 

 – Та те и без това не са наши! Ще му подхвърлим една добре опакована илюзия! Какво притежа-
ваме там? Нищо! Защо да не му ги предложим? Заповядайте, ваше величество– поклони се Бисмарк 
театрално, – подаряваме ви ги! Вижте ни колко сме щедри. 

 Кралят весело се разсмя, защото си представи ситуацията като театрална сценка – той самият, 
изправен пред трона на руския император, с щедър жест хвърля в краката му малки и големи парчета, 
които къса безразборно от картата на Балканския полуостров. 

 Младият дипломат също се усмихна. Кралят изглежда започваше да разбира кроежите му. Оста-
ваше да започне и да го подкрепя. 

 “Дано да не забрави какво сме си говорили, докато се върна!” 

 На трийсет и седем годишния посланик на кралство Прусия в Германската конфедерация му 
предстоеше поредното безсмислено пътуване от Берлин за Франкфурт, където заседаваха посланици-
те на многото германски кралства, княжества и херцогства в някакъв уж единен, но много разнороден 
Германски съюз. Всеки път така се случваше! Щом успееше да внуши нещо от своите идеи на крал 
Фридрих Вилхелм IV, министър-председателят фон Мантойфел измисляше някаква маловажна зада-
ча, с която да го отпрати към Франкфурт, за да не мъти излишно коронованата глава. 

 – Този юноша има още много да се учи – казваше уж добронамерено Мантойфел на краля. – Не 
му липсва ентусиазъм, но идеята му да започнем сближаване с Русия, като в същото време се проти-
вопоставим на Австрия, е направо абсурдна! Та и ние като тях сме германци, за бога! Как си предста-
вя той Прусия да изтика Австрия от ръководното й място в Германския съюз! Абсурд! 

 – Не само от ръководното й място – уточни кралят. – Той ми изложи една доста смислена комби-
нация, при която Австрия въобще да излезе от съюза и Прусия да го оглави вместо нея. 

 – Не му вярвайте, Фридрих – засмя се Мантойфел. – Та той е лъжец! Нали знаете, че е роден точ-
но на първи април? Хи-хи! Господи, и ние му позволяваме да се занимава с политика! 

деждата да протака, но Франция изпраща под стените на Цариград военен параход с 90 оръдия на борда, наруша-
вайки международното споразумение от 1841 г. в проливите да няма военно присъствие на нито една държава. В 
отговор Русия струпва войски по границата на Молдова и Влахия – васални на Османската империя, и войната 
става неизбежна. (б. а.). 
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 Мантойфел се изкиска весело заедно с краля на сполучливата си шега, но всъщност беше много 
загрижен. 

 Май бе подценявал досега младия граф Бисмарк. Той от една страна кроеше грандиозни проекти 
за прегрупирането на цели държави, а от друга проникваше в душата на всяко дребно човече, с което 
можеше да си послужи, за да осъществи целите си. Защото за министър-председателя Мантойфел до-
ри собственият му крал беше дребно човече на фона на голямата човешка история. Какво е един крал 
като Фридрих Вилхелм IV всъщност? Само номер четири в поредицата човечета с това име, седели 
преди него на пруския трон! 

 А ето че хитрецът Бисмарк беше намерил пътечка към сърцето му, обещал му бе бъдеща слава. 
Беше го накарал да се размечтае, че от скучаещ второстепенен актьор в европейския политически теа-
тър може изведнъж да се пребори за главната роля. Да, всеки би се поблазнил от блясъка на прожекто-
рите и аплаузите на публиката. Ето какво беше погъделичкал Бисмарк в душата на краля – суетата му! 

 Затова – марш оттук! Марш веднага във Франкфурт! Марш, докато кралят не се е главозамаял! 
Марш вън от политиката! 

 – Ваше величество – подливаше му вода Мантойфел, – бъдете реалист. Този младеж е просто 
един търговец, който продава илюзии. Той няма нищо на тезгяха си и с това е по-ловък дори от евреи-
те! Те поне търгуват със злато и скъпоценности, а той продава политически обещания и мечти. 

 Кралят кимаше и започваше да разбира колко прав е всъщност министър-председателят и колко 
глупаво се е размечтал. 

 Тези толкова изменчиви настроения на краля довеждаха понякога до отчаяние начинаещия по-
литик Ото фон Бисмарк. 

 “За кого хабя усилия? – питаше се той. – Нали за същия този крал! За тази държава! За тяхното 
издигане, не за моето!” 

 Понякога му идваше да зареже всичко, да се върне пак в семейното имение Шонхаузен и отново 
да се захване само със земеделие. Поне там постъпваше така, както смяташе за правилно, и никой не 
му се бъркаше нито в земеделските му нововъведения, нито в опитите му да бъде съвестен и грижлив 
господар на подвластните му селяни. Но за такова връщане можеше само ей така да си помечтае, кол-
кото “да изпусне пaрата” след последната разправия с министър-председателя на Прусия, мъдрия и 
закостенял Фрайер Ото фон Мантойфел. 

 Не, не можеше вече да излезе от политиката! Не защото се стремеше към кариера, към високо 
обществено положение или към лесно забогатяване. Тези неща не го блазнеха! Упорстваше, защото 
колкото повече анализираше състоянието на отношенията вътре в Германската конфедерация, където 
за втора година беше посланик, толкова по-ясно в съзнанието му се очертаваха конкретни идеи как да 
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бъде постигат възходът на кралство Прусия заедно с възхода на германците изобщо. Беше изключи-
телно важно да се върви към едно ново и не толкова хлабаво германско обединение като сегашното. 
То стоеше твърде безсилно по средата между големите империи Франция, Русия и Австрия и по ника-
къв начин не успяваше да се преборва дори за най-основните си интереси. Всичките трийсет и пет 
немски държави и държавици заедно с четирите свободни града в добавка представляваха пълно с 
разногласия сборище, в което външните сили винаги успяваха да подклаждат неразбирателства и дори 
вражди. 

 Не можеше да продължава така до безкрайност! 

 Ото много сериозно бе разсъждавал върху това какво трябва да се направи, та германците да се 
превърнат в единна сила, с която другите да започнат вече да се съобразяват. Нямаше да е нито прос-
то, нито бързо, но той си беше изградил стратегията. Трябваше само да спечели на своя страна краля 
на Прусия – Фридрих Вилхелм IV. И да не го уплаши с факта, че се налага да започнат от нулата. 

 Ото фон Бисмарк макар и млад политик, беше убеден, че е прозрял и пътя, и методите. Не може-
ше обаче да си отговори на въпроса защо само той ги съзира, като са толкова очевидни. Защо другите 
не се вслушваха в думите му? Не си правеха труда да се поогледат, не вярваха на неговите наблюде-
ния. Млад ли беше, за да се облегнат на преценката му? Прекланяха се пред авторитета на Австрия и 
се бояха от всяка промяна. Само Бисмарк се заинати да убеждава и краля, и министрите с някаква бе-
зумна вътрешна увереност, че единствено той е прав, а всички останали грешат. Може и да не спече-
леха от интригите му, но нищо нямаше да загубят! А при сегашната инерция какво щеше да ги движи 
занапред? Какъв интерес имаха да въртят празна мелница? 

 “Или това не е мелницата, или пък не е празна! – Бисмарк реши да заложи на първото. Нужна 
беше промяна! – Другите просто не искат да мислят!– смръщено налучкваше той истината, помръд-
вайки дебелите си като на морж мустаци. – Не искат да излязат от коловоза, защото ще им се наложи 
да поемат рискове, да вземат решения, да се потят и да не спят нощем от тревоги. Човешката природа 
не е устроена така. Тя е склонна да се подчинява на стадния си инстинкт, да следва водача. Нужен е 
нов водач, за да се тръгне в нова посока! Не непременно нов крал. А някой, който да направлява ръка-
та му.” 

 Ето защо не можеше да се откаже от политиката тъкмо сега. Това, което го движеше, въпреки 
абсолютното неразбиране на най-приближените до краля, беше съзнанието му за мисия. Той имаше 
мисия! Трябваше да обедини Германия! 

 Не искаше нищо повече. Но и нищо по-малко! 

 “Кралят е най-слабото звено – обмисляше Бисмарк, поел отново на път към Франкфурт. – Там 
трябва да разкъсам веригата. Той вече е склонен да възприеме идеята за сближаване с Русия, не защо-
то внезапно е станал по-прозорлив, а просто защото един брат обича сестра си.” 
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 Сестрата на пруския крал се бе омъжила за своя трети братовчед, обикновен княз в руския импе-
раторски двор, който съвсем неочаквано дори за самия себе си след поредица от независещи от него 
събития се озова на трона. И сега тя беше не просто тяхната мила Шарлота, която толкова често и за-
дълго им гостуваше заедно с мъжа си и с децата, а съпругата на руския император Николай І, преиме-
нувана на Александра. 

 “Какъв подарък от Съдбата не само за тях двамата! Това е подарък и за Прусия! Грехота е да из-
пуснем такъв шанс!” – разсъждаваше равномерно клатушкащият се пътник, вперил невиждащ поглед 
в бързо движещия се пейзаж зад стъклото. 

 Горкият министър-председател Мантойфел! Такава голяма грешка правеше, като постоянно го 
разтакаваше между Франкфурт и Берлин! Вместо да го затрупа до тавана с безсмислени задачи в ня-
коя канцелария, той му осигуряваше безкрайно време за размисъл и набелязване на стратегии по вре-
ме на тези продължителни пътувания. А какво прави човек, оставен без работа? Крои планове! Разиг-
рава въображаеми шахматни партии, докато ги изчисти до съвършенство от случайни грешни ходове. 

Галина Златарева 
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