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5 – Д, М, Х, Ю
Оказва се, че буквата Л съответства на числото 4. След това просто събираме всички числа заедно:
1+2+9+1+9+8+8+4=42. Повтаряме процедурата по събиране, докато получим число в диапазона от 1 до 9.
4+2=6. Оказва се, че за дадената буква и дата числото на страстта е Шест.
1 - Не самото хоби е важно за вас, а с кого го практикувате. Сами, едва ли ще ви е приятно да направите
нещо, така че е по-добре да изберете нещо „екипно“. Основното е, че хобито завладява цялата компания.
2 - Най-доброто хоби за вас е спортът. Може да успеете да получите голямо удоволствие от бягането или
от ходенето на фитнес. Нумеролозите ви съветват да обърнете внимание на някакъв премерен спорт, който
няма да изисква невъзможното.
3 - Хобитата ви трябва да са от духовен тип. Това може да бъде бродерия или медитативни практики,
йога, рейки. Можете също да опитате да свирите на музикален инструмент. Музиката те лекува, особено ако
самият ти си неин източник.
4 - Четенето и гледането на образователни видеоклипове е най-доброто за вас. Източникът на
вдъхновение за вас е знанието, така че в свободното си време трябва да го поглъщате в себе си, и то колкото е
възможно повече.
5 - Вие сте най-подходящи за писане на текстове или рисуване. Най-вероятно се наслаждавате на факта,
че визуализирате или разпръсквате емоциите си на хартия. Това е много полезно за тези, които искат да се
научат как да изразяват правилно мислите си, да говорят много по време на работа.
6 - Най-вероятно ще се насладите на всички видове колекциониране. Може да бъде всичко, което
сърцето ви пожелае - от стари пари до марки, меки играчки, пощенски картички и т.н.
7 - Отлично хоби за вас са животните. Ако имате свободно време, не забравяйте да си вземете домашен
любимец. Можете също така да вземете някои екзотични животни или насекоми, разгледайте по-отблизо
редките стайни растения.
8 - Готвенето е нещо, което трябва да опитате. Има голяма вероятност именно в тази посока да можете
да получите специално удоволствие. Ако сте на диета или нямате страст към гурме храна, гответе за някой
друг, а не за себе си.
9 - Вие не сте обикновен човек, така че имате нужда от необичайно хоби. Опитайте нещо оригинално и
необикновено, като оригами, амигуруми, растящи кристали и т.н. Със сигурност ще намерите нещо, което ще
ви вдъхнови.

Приоритети
ПРАВО НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им,
определени в индивидуалната оценка. Подкрепата е предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане.
Финансовата подкрепа за хората с увреждания се състои от два компонента:
1. Месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждането;
2. Целеви помощи съобразно вида на увреждането.
Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно. С постановление № 286 на Министерския съвет от
19.08.2021 г. се определя размер на линията на бедност за страната от 413 лв. за 2022 г.
Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна
възраст, като размерите за настоящата 2022 г. са, както следва:
1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност –
28,91 лв.;
2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност – 61,95
лв.;
3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност – 103,25 лв.;
4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за
инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест в размер 30 на сто от линията на бедност – 123,90 лв.;
5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална
пенсия за инвалидност - в размер 57 на сто от линията на бедност – 235,41 лв.
Законът за хората с увреждания регламентира и правото на хората с увреждания на целеви
помощи. Целевите помощи се предоставят за:
1. Осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия
по утвърдени стандарти за качество, въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
2. Покупка на лично моторно превозно средство;
Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ
за покупка на лично моторно превозно средство до четирикратния размер от линията на бедност
за съответната година - 1 652 лв. за настоящата 2022 г.;
3. Приспособяване на жилище;
Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на целева помощ за приспособяване на жилище до двукратния размер от линията на бедност за съответната година за преустройство на жилище - 826 лв.
4. Балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;
Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни
увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година – 330,40 лв., а
ако имат и определена потребност от чужда помощ, имат право на помощ за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в същия размер до 80 на сто от линията на бедност
за съответната година – 330,40 лв.
5. Наем на общинско жилище.
Хората с трайни увреждания имат право на целева помощ за наем на общинско жилище, ако
са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с
тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните
законни представители.

Статията подготвиха Величка Драганова и Елена Атанасова
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Приоритети
УВЕЛИЧАВАТ ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ
ОТ 1 АПРИЛ ТАЗИ ГОДИНА
От 25 декември 2021 г. влезе в сила нов размер на социалната пенсия за старост - 170 лева.
Заедно с това нарасна и личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, която стана
между 314,50 лв. и 425,50 лв., според степента на увреждане.
Повишиха се и социалните пенсии за инвалидност, пенсиите за военна и гражданска инвалидност и персоналните пенсии, както и добавката за чужда помощ - 127,50 лв. (75% от социалната пенсия за старост), добавката за инвалидите от Отечествената война и тази за ветераните от
войните. А линията на бедност се вдигна от 369 лв. на 413 лева.
На 22.02.2022 г. на извънредно заседание Народното събрание прие на второ четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 година. В него се предвижда увеличаване на
инвалидните пенсии, считано от 1 април 2022 г. Хората със 100% трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане) с определена потребност от чужда помощ ще получават
160% от социалната пенсия за старост (досега този процент беше 135).
За хората с 91 до 100% намалена работоспособност държавата ще изплаща 140% от пенсията за старост (досега 125%), а лицата с увреждания от 71 до 90% ще получават 130% от нея
(досега 90%)

.

От 1 юли пък ще има актуализация на пенсиите. Минималната пенсия до края на юни ще
бъде 370 лева, а след това ще стане 392,52 лева. Социалната пенсия за старост също ще се увеличи през втората половина на годината и ще стане 180 лв.
Осигуряването на социалната подкрепа за нуждаещи се граждани е приоритет за правителството, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков и обеща цялостна реформа в социалния сектр.

Статията подготвиха Величка Драганова и Елена Атанасова
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Приятели от близо и далеч
ЗНАЧИМИ ЮБИЛЕИ НА ДВЕ НАЦИОНАЛНИ
МЕДИИ НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ
На 18.02.2022 г. се състоя съвместно честване на две значими годишнини на медии на хората с увреден слух: 65 год. в-к “Тишина” - печатен орган на СГБ (16.01.2022 г.) и 40 год. Специализирано предаване за хора с увреден слух "Светът на жестовете" на БНТ1 (14.01.2022 г.). Юбилейното тържество бе организирано в тесен кръг и се проведе в сградата на ЦУ на СГБ в
гр.София. Участваха председателите на СГБ, НАСГБ, НАПЖЕБ, Спортната федерация на глухите, представители на АРДУС, директорът на училището за деца с увреден слух - София. От името
на Управителния съвет и членовете на НАСГБ, г-жа Величка Драганова поднесе към всяка от
двете медии, приветствени слова и поздравителни адреси.
По-долу публикуваме текстовете на двата поздравителни адреса:
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА
ГЛАВЕН РЕДАКТОР
НА ВЕСТНИК "ТИШИНА"
ПЕЧАТЕН ОРГАН
НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИМИТРОВА,
От името на Управителния съвет и членовете на Национална асоциация на сляпо-глухите в
България, приемете нашите най-сърдечни поздравления за 65-годишния юбилей на вестник
"Тишина" - печатен орган на Съюза на глухите в България!
За този значим период, вестник "Тишина" се утвърди и доказа като официалното издание на
хората със слухов дефицит и глухота, достоен изразител на техните проблеми и трудности, работа и дейност, съвместен живот и радости, техният единствен и истински глас пред българското
общество.
В знак на солидарност, протягаме приятелска ръка, в името на доброто сътрудничество и
партньорство между глухите и сляпо-глухите хора, в съвместната борба за утвърждаването на
българския жестов език, труда на жестовите преводачи и интерпретаторите на сляпо-глухи, достъпно образование, информация и комуникация!
От сърце желаем на Вас, на редакционната колегия и на всички читатели на вестник
"Тишина", много здраве, благословение и попътен вятър в постигане на целите и делото на глухите в нашата родина!

16.01.2022 г.
гр. Пловдив

С УВАЖЕНИЕ:
ВЕЛИЧКА ДРАГАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСГБ
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Приятели от близо и далеч
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ДО
Г-ЖА НАДЕЖДА МИРЧЕВА
АВТОР, ПРОДУЦЕНТ И ВОДЕЩ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ПРЕДАВАНЕ
ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ
"СВЕТЪТ НА ЖЕСТОВЕТЕ" НА БНТ1

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМА Г-ЖО МИРЧЕВА,
От името на Управителния съвет и членовете на Национална асоциация на сляпо-глухите в
България, приемете нашите най-сърдечни поздравления за 40-годишния юбилей на Специализираното предаване за хора с увреден слух "Светът на жестовете" на БНТ1!
През изминалите десетилетия, авторите и водещите на предаването са показвали неподправена съпричастност към хората със сляпо-глухота и към тяхната национално представителна организация, още от първите години на засилваща се международна, рехабилитационна, културномасова и спортна дейност на хората с двойно сензорно увреждане, и се превърнаха в истински
наш медиен партньор и еталон за телевизионна журналистика в сферата на сляпо-глухотата, на
всички национални, европейски и световни събития на Национална асоциация на сляпо-глухите в
България и на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър"!
С истинска дълбока признателност, пожелаваме на Вас и Вашия професионален екип, много
самоотверженост и творческа всеотдайност в отразяването на специфичните възможности, делника и празника на хората с глухота и със сляпо-глухота в нашата Родина!
На добър час, скъпи приятели!

14.01.2022 г.
гр. Пловдив

С УВАЖЕНИЕ:
ВЕЛИЧКА ДРАГАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСГБ

4

Приятели от близо и далеч
ВЕСТНИКЪТ, СТАНАЛ НЕИЗМЕННА ЧАСТ
ОТ ЖИВОТА НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
16 януари 1957 година е неговата рождена дата и начало на мисията му да запознава българската общественост с възможностите, постиженията, труда и живота на глухите хора. Но
още повече - и с идеалите и дейността на нашия Съюз на глухите в България. Динамиката,
многообразието, превратностите в историята на Съюза на глухите в България, са намирали винаги своето точно и подходящо място на страниците на съюзното ни издание. Честно, отговорно и достойно! Затова и досега всеки нов брой на вестник „Тишина” е очакван с нетърпение от
млади и стари, като неразделна част от света на нечуващите хора.
Вестник „Тишина” е уникално издание. Дори и всички справки в историята на българската журналистика, а и на журналистиката по света до днес, не показват съществуването на друго, толкова дълголетно издание, посветено на живота и стремежите за изява на глухите хора.
Нека се гордеем днес! Нека се гордеем и с нашата велика сила и духовност, с която всеки един
в годините е отдавал значение на важността и актуалността на информацията в този вестник.Тъкмо за това вестникът, освен всичко друго е имал ролята да бъде и обединител. В добри
и в лоши години, тъкмо написаното в „Тишина” е било стимул за нови помисли, но и за равносметка. Защото винаги вестникът е отразявал събитията с искреност и с достойнство, съобразно с времето, в което живеем. Добро, или лошо е било времето - каквото го има. Винаги
обаче, вестникът е давал уважение към мнението на всеки, но с почтената справедливост за
правдините, а и за грешките, които не са били спестявани никога на страниците му.
Скоро, помните имаше много лошо време - на пълен локдаун, когато поради пандемията
всички бяхме принудени да останем по домовете си близо два месеца. За нас, глухите хора това беше непоносимо. Но и тогава вестник „Тишина” продължи да излиза. И да разказва и за
най-мъничкото, което имаше да сподели всеки един със своите приятели от страната. За да бъдем заедно! Нещото, което винаги ни е крепило, и без което не можем!
Това е нашият вестник „Тишина”! Вестникът, чрез който можем и да общуваме винаги
помежду си! Но тук е мястото и времето да кажем защо, защо може да се случва всичко това
днес? И да дадем истинския верен отговор. Защото през всичките тези години – 65 вече, вестникът е следвал заветите на неговите основатели – за преданост, себеотдаване и любов към
живота на глухите хора. И нека отдадем почит на светлите личности – онези тъй млади тогава,
основатели на вестник „Тишина”. В първия брой още, който „жари” пръстите на всеки, който
се е докоснал до него, се четат имена на репортерите му като: Марчо Радулов, Георги Добруджалиев, Венелин Иванов, Димитър Краев, и... скромния подпис на международния редактор –
Д. Денев. Година по-късно Дечо Денев ще започне да пише статии във вестника за
„Възпитание на глухонемите деца от предучилищна възраст”, „Участие на глухите ученици в
труда на семейството”, „Ограмотяване на възрастните глухонеми”. А още десетилетия покъсно – името на Дечо Денев ще стане патрон на нашето училище в София. Някъде във втората година на вестника пък се появяват и имената на Димитър Тишин, на Никола Янулов, на
Лазар Марков, и на... младия спортен редактор Васил Панев, който по-късно цели 46 години
ще бъде председател на СГБ! Е-еех! Какви хора са създавали вестник „Тишина”! Титани на
делото на Съюза на глухите в България! Всъщност – първите ни журналисти. Оттук нататък –
животът просто не може да не следва своите правила. Няма как! Главни редактори на вестника
след Венелин Иванов стават Николай Добрев, Сийка Горчивкина, Красимир Георгиев, Лиляна
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Елицина, Катя Илиева, Йорданка Димитрова. И всички те – за повече, или за по-малко години в
редакцията, в историята на вестника ще бъдат запомнени като чисти и истински съратници на
глухите хора в България! И на Съюза на глухите в България, за който всеки от тях е дал част от
своята душа!
През годините наградите за вестника са били много – и държавни, и съюзни. Награждаван е
с орден „Кирил и Методий”, както и със сребърни и златни значки на СГБ, със златни и сребърни
медали за „Особени заслуги” към делото на СГБ и за „Особен принос”. Всъщност, няма съюзна
награда – медал или отличие, което да не е получавал вестникът. И това е, защото винаги е вървял – дори изпреварвайки времето, със своите рубрики и специализирани страници. Като например – детското вестниче „Звездица”, като страниците за поезия и литература, като научни публикации и други. Година след година, благодарение на редакционния екип и присъствието на десетки сътрудници, вестник „Тишина” обогатява рубриките си и актуализира съдържанието и
формата си според модерните технологии. От 2016 година вестникът излиза изцяло цветен, на
изключително качествена хартия и с ново оформление и печат. В последните години вестникът
се издава и онлайн в интернет страницата на СГБ.
Днес обаче – тук и сега, уважаеми читатели, искаме да отбележим нещо изключително важно, което може и да е убягвало понякога. А именно, че вестникът е колективно дело! Да! За да го
има в ръцете ви на всеки 15 дни, са нужни усилията на много, много хора. Като започнем от
председателя на СГБ г-н Николай Нинов, който с упоритост отстоява истинността на информацията във всеки един брой, като после с уважение проследим работата на екипа от експерти и
специалисти в ЦУ на СГБ, които ни осигуряват сигурност и комфорт за творчество, като видим
по-нататък работата по дизайна, после работата на печатарите. Но и още – всъщност найважното! Вестникът не би могъл да го има без нашите сътрудници! Без верните ни приятели –
координаторите от районните и териториалните ни организации. И когато казваме, че вестникът
ни е уникален, то е защото уникално е и сътрудничеството и съпричастността на всички тези хора! Юбилеят на вестника ни е юбилей и за всички тях!
Благодарим на всички, чиито думи ще прочетете специално по-долу. На пръв поглед
скромно малко думи – но толкова значими, защото са казани от тях! Щастие е да ги прочетем. И
да ги споделим на страниците на днешния брой на вестник „Тишина” с вас! А това е брой 1357!
Да можеше всички тези добри думи да прочетат и първооснователите на нашия вестник, които са
направили първия му брой преди 65 години – сигурно биха се радвали. Сигурно. Дано да сме
опазили устрема и най-вече достойнството ни! Но четете сега за нас – днес. Днес – за вестник
„Тишина”.

Йорданка Димитрова
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ЮБИЛЕЙ И В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
На 14 януари тази година се навършиха 40 години от излъчването на първото специализирано телевизионно предаване за хората с увреден слух в България. Няма човек от нас, който да
не е гледал това предаване. Всеки петък, от 4 часа следобед по БНТ. Създателите му днес могат
да се гордеят – такъв рейтинг на предаване в телевизия, май няма през толкова време на съществуване.
Преди 40 години идеята за специализирано телевизионно предаване за хора с увреден слух
се ражда в Съюза на глухите в България. Тогава Българската телевизия откликва за партньорство
и подкрепя идеята. Успехът на това сътрудничество виждаме и днес! 40 години вече! Сега имената на Христо Семерджиев, на Веселина Александрова, Добрин Керестелиев и на Надежда
Мирчева, която днес води предаването, са ни толкова близки, че все едно живеем с тях.
Предлагаме ви да прочетете личния поглед за Специализираното предаване за хора с увреден слух по БНТ на Надежда Мирчева - днешната водеща на „Светът на жестовете“. Прочетете!
Историята ще ви достави удоволствие и гордост! (от редакцията на в-к "Тишина").

НАЗАД В ИСТОРИЯТА…
Четири десетилетия в национален ефир бележи нашето любимо специализирано предаване
за хора с увреден слух. През годините то следи и отразява живота на глухите хора, техните неволи, болежки и успехи. Предаването служи за мост между чуващи и нечуващи. Една от целите на
екипа му е да запознава широката общественост с възможностите на глухите хора и със спецификите в тяхното общуване.
На 14 януари, 1982 година, в национален ефир Христо Семерджиев съобщава за първи път
в историята на Българската национална телевизия (БНТ) на жестов език, че започва излъчването
на специализирано предаване за нечуващата аудитория. Това се случва по времето на генералния
директор тогава - Иван Славков. Идеята за поява на специализирано предаване обаче датира далеч преди 1982 г. Тя се заражда през 1975 г. и принадлежи на Иван Куртев. По онова време той
работи в културно-просветния отдел на Съюза на глухите в България. Иван Куртев решава, че
глухите хора също заслужават да получават информация от малкия екран. Започват неимоверни
усилия по посока на изследване на чуждия опит в тази посока. Създава се концепция за специализирано предаване за хора с увреден слух. Започва кореспонденция от СГБ към ръководството
на българската национална телевизия. Благодарение на усилията на г-н Васил Панев и редицата
инициирани срещи с БНТ, идеята за подобно предаване вече започва да изглежда възможна.
През 1981 г., по повод на обявената от ООН - „Международна година на хората с увреждания”, излиза постановление номер 6, с което се задължава БНТ да започне излъчване на специализирано предаване за хора с увреден слух. Следва усилена подготовка от страна на БНТ за формиране на работен екип за новото непознато дотогава предаване. Съюзът на глухите в България,
под ръководството на г-н Васил Панев, изпраща Христо Семерджиев за автор и водещ на новосформираното предаване. Негова задача е да информира зрителите с увреден слух от малкия екран, използвайки българския жестов език. В предаването се включват Веселина Александрова
като редактор на предаването, Христина Бацарова като водещ, Николай Стоянов като режисьор,
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Добрин Керестелиев като оператор и режисьор и много други. Христо Семерджиев и екипът му
ежемесечно обикалят страната с цел отразяване на съюзния живот на глухите хора. Създадени са
десетки рубрики, като са изпълнени със съдържание през годините.

ПОДНОВЯВАНЕ НА ЕКИПА ПРЕЗ 2017 Г.
През 2017 г. БНТ обявява конкурс за нов водещ на предаването във връзка с пенсионирането на автора Христо Семерджиев и редактора на предаването - Веселина Александрова. След три
оспорвани кръга, конкурса печеля аз - Надежда Мирчева. От малка имам интерес към „човека в
малкото квадратче” на телевизора. Струваше ми се невъзможно да науча този красив език. Съдбата обаче реши друго, когато ме изпрати да уча „Слухово-речева рехабилитация” в Софийския
университет. Там срещнах първите си приятели сред глухите Валя и Дима (познавате ги от група
„Жестим”). Покрай тях започнах да излизам в компания на глухи хора. Чувствах се в свои води и
започнах да усвоявам жестовия език по естествен начин. Преминах и обучителните курсове на
СГБ преди почти 18 години и вече официално бях жестов преводач. Ставайки част от БНТ, трябваше много бързо да навляза в терминологията и спецификата на работата – писане на сценарий,
монтаж, озвучаване, водене на предаване. Имах късмета мой учител, макар и за кратко, да бъде
самият Христо Семерджиев, който уважавам изключително много. До 2020 г. работих рамо до
рамо с безрезервно отдадения режисьор и оператор Добрин Керестелиев. Благодарение на него в
предаването беше показван пъстроцветния живот на глухите хора от всички части на страната.
От 2020 г. режисьор на предаването е Денислав Георгиев. Той се запознава със спецификата
на специализираното предаване и започва да мисли за обновяване и актуализиране на визията му.
Денислав Георгиев завършва през 2014 г. „Филмова и телевизионна режисура” в Арт колеж по
екранни изкуства в София. Започва работа в новините на БНТ. През 2020 г. става режисьор в сутрешния блок на БНТ. Същата година става и главен режисьор на специализираното предаване за
хора с увреден слух. Антония Радичева е асистент-режисьор на предаването почти от създаването му. Тя работи и до днес рамо до рамо с мен и режисьора ни - Денислав Георгиев. Новосформираният екип на предаването промени изцяло визията му с цел то да достигне до повече и нови
зрители. Към заглавието „Специализирано предаване за хора с увреден слух” добавихме и подзаглавието „СВЕТЪТ НА ЖЕСТОВЕТЕ”. Идеята ни беше заглавието да не звучи дискриминативно, да е актуално и да обединява глухи и чуващи хора заедно, в един свят - „СВЕТЪТ НА ЖЕСТОВЕТЕ”. В последните 3 години като екип се опитваме да се доближим до нашите нечуващи
зрители все повече. Допитваме се до аудиторията постоянно. Създадохме фейсбук страница, чрез
която информираме по-голям брой зрители. Успяхме да създадем и Ютуб канал на предаването,
където могат да бъдат видяни всички броеве на предаването ни в удобно за зрителите време. Изключително много държим на връзката ни със зрителя. Отворени сме за градивна критика, мнения
и коментари. Не смятаме, че сме открили топлата вода или, че сме безгрешни. Кой не е?! Учим се
постоянно и в движение. Обичаме много работата си и това, което постоянно ни води е да показваме възможностите на глухите хора, тенденциите и промените в живота им, както и да запознаваме чуващата аудитория с успехите Ви, наши любими зрителю!

Искрено Ваша,
Надежда Мирчева
Източник: в. “Тишина” - издание на СГБ
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От първо лице
ИСТАНБУЛСКИ ИМПРЕСИИ
I Част
С полувековно закъснение, най-после
и аз съм в най-големият европейски град,
единствен в света разположен на два континента. Най-после, защото още преди 52
години и 9 месеца петдесетина пловдивчани, начело с харизматичния Георги Даракчиев, посещават многовековната българска
столица. Българска столица, защото почти
7 века - по време на османското и византийското владичество, Константинопол е и
столица на българите. И затова смятам, че
всеки българин трябва поне веднъж да бъде в този свръх-интересен град. Мен ме е
срам, доста ме е срам, че при многократните ми посещения в югоизточната ни съседна държава (3 пъти в Едирне, 3 пъти в Айвалък), не съм
успял да се добера до въпросното екзотично селище.
Колю Мъндев с усмивка си спомня, как техните посрещачи потупвали Георги Даракчиев по
огромния корем и викали: „Рахат бей, Рахат бей“! Тогава Цариград е бил дълъг само 120 км, разстоянието от Пловдив до София. Той ми разказа също за изключителното гостоприемство на ресторантьор български турчин от Асеновград, напуснал България през 1956 г., безплатно нагостил
и напоил десетина души от групата воглаве с турскоезичния еднокрак Димитър Ганчев – Графа.
Коко съвсем под сурдинка ми съобщава, че под стенните ковьори на хотела им, находящ се на
Бейлу чаршъ, е гъмжало от дървеници, наредени като войници. Той изведнъж се сеща, че близо
до Босфора са видели местен сляп човек пред дюкянчето си, произвеждащ къщни метли. На същия Графът, като опитен метлар, препоръчва да прави по още една телена намотка на дръжката.
Велик Атанасов пък споделя, че в близост до хотела им била всеизвестната улица за платена любов Абана сокак. „Ходим където ходим, свидетелства той, и мъжете се отбиваме на прекрасното
място да оплакнем по едно око“. Мераклиите били изненадани, че сред тези труженички, изложени във витрини, имало и негърки, черни като кюмюр. За чест на групата, един слабо виждащ и
един зрящ, се осмеляват да тестват качеството на предлаганите секс–услуги. Стоил Раков – Джона, Минко Пенев и още няколко души даже срещат живеещ в Истанбул българин, чиято съпруга
работила в атрактивното заведение, по чистосърдечното му признание.
Иван Христов Тръстеника надеждно ме информира, че на прословутата търговска улица
“Капълъ чаршъ“, също наблизо, са вървели и български пари, но само десетолевки. Той си купува две златни халки 18 карата само за 20 лева във връзка с предстоящата му женитба. Участниците в забележителната екскурзия, самодейци, спортисти, и ССБ-чиновници, са силно развеселени
от рекламните слова на главния счетоводител на пловдивския „Успех“ Кою Учкунов, който се е
опитвал да продава на стамболиите български кашкавал, викайки „къшкъвал уфцъ, къшкъвал уфцъ!!!“. Всеки турист легално е разполагал само с 30 щатски долара. Поради това нашего брата се
е опитвал да си докара някоя и друга турска пара чрез улична търговия. За тази цел Велик е носел
българска плодоизстисквачка, работеща на 220 волта, но за зла беда, в Турция ел. уредите се захранвали с 110 волта напрежение. И нещо любопитно, сред екскурзиантите има и софиянка – Не-
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вена Кунева, началник кадри и партиен секретар в съюзното Централно управление. Тя е молела Стоил
да се движи с него под ръка, защото
ако била сама и цариградчанитемюсюлмани я пипали по дупето.
Между другото и Жеко Николов,
партийният секретар на пловдивския “Успех“, също зорко бдял за
стриктното спазване на социалистическия морал от неговите подопечни, естествено и за неутрализирането на пагубното капиталистическо влияние. Вероятно, черешката на тортата за моите съграждани е
момента, когато автобусът, шофиран от Наско Братанов преминава посредством ферибот на азиатския бряг и нашенци стъпват за
пръв път, макар и за час-два на най–големия земен материк. В тази част на града те са видели пак
за пръв път в живота си живи маслинови дървета, от които някои от по-дръзките са си отчекнали
и по едно клонче за спомен. И този шопинг-рейд до столицата на 4 империи (Римска, Византийска, Латинска, Османска), директорът – вълшебник Георги Даракчиев осъществява 20 години преди промяната, във вихъра на Студената война, когато тоталитарната държава трепери над всеки
щатски долар!!! За съжаление, спортистите Шукри Кошничаров, Хюсеин Мустафов Азим Киазимов и Исмет Ибчев поради мюсюлманските им имена, не са включени в цариградския няколкодневен набег… Но за още по-голямо съжаление, на колегите им спортисти въобще не им хрумнало
да протестират заради проявената свирепа верска дискриминация.
През XIX век, до Руско-османската война от 1877–1878 г., Цариград за около три десетилетия е нашето най-голямо културно, църковно и политическо средище. В него се подвизават повечето от най-изявените ни възрожденци като Христодул Сичан – Николов, Иван Богоров, Петко
Рачов Славейков, Драган Цанков, Марко Балабанов. Именно в Цариград се водят продължителни
люти битки за църковната ни независимост.
На 29 декември м.г. в 9 часа, от бензиностанцията до пловдивския хотел „Санкт Петербург“
се качваме в софийския автобус за Истанбул, за да прекараме там новогодишните празници. Пътьом към мегаполиса се спираме в Одрин, отстоящ на триста и няколко км от нашата крайна дестинация и само на десетина км. от българо-турската граница. Нашият гид Валентин е убеден, че
Едирне е с по-ориенталски изглед от Истанбул, предупреждава ни, че тук сега цените са повисоки от цариградските, поради стълпотворението от купувачи. Откри ни, че турското име на
Бойко Борисов е Отобан Бей, че със своя голям приятел, Реджеп Ердоган, 37-ия султан на сегашна Турция, бати Бойко говорел на турски. Нямаме време за историческия център на Одрин с трите имперски джамии – Селимие, Уч Шерефели и старата джамия Талад паша Булвари, за двете
православни български църкви – Св. Св. Константин и Елена и Св. Георги. Но имаме време да
хапнем набързо по една шкембе чорба. Тук тази фамозна турска супа е по-гъстичка, от българската й версия, но месцата й са по-жилави. Впрочем, след Бурса, първата столица на османските
турци, Едирне 84 години (1369-1453) е столица на Османската империя. Адрианопол, наименованието под което е познат в исторически контекст, е може би най-посещаваният турски град от
българите с цел пазаруване на евтини турски стоки. На всяка крачка звучи българска реч. На пло-

10

От първо лице
щада с трите джамии пристигат десетки автобуси от всички краища на България. Там се предлага
и прочутия одрински специалитет Тава джигер. Именно заради този одрински гурме деликатес,
въпреки дългогодишните ми вегетариански забежки, аз на три пъти съм пропътувал по 800 км.
Между другото, надали заради Тава джигера, и за част от османските султани, управлявали от
Истанбул, Едирне е любимото им място за почивка.
И ето ни и нас в отдавна обетования град, чиято възраст е 27 века, с цели 53 века по-млад от
Пловдив. Освен с вече споменатото име, той е известен и с първото си име Византион, със синонима на Константинопол – Константиние, с българското си наименование Цариград, и с османското – Истанбул. Часът е малко след 8 вечерта. Настаняват ни в три-звездния грандхотел „Юнал“,
намиращ се в квартала „Ак сарай“ (Белият дворец). В стаята няма стенни ковьори, и слава богу,
дървеници, строени като войници. Наблизо е единствената за Истанбул трамвайна линия, по която слепите пътуват безплатно. За карти им служат белите бастуни. Тази линия ни беше надежден
супер-ориентир, за да намерим нашия квартал. След малък отдих се втурваме да огледаме ахчийници и магазини.
Населението на Истанбул е колкото три Българии, дължината му –150 км, площта – над 5
хиляди квадратни км. 470 години (1453-1923) е третата и последната столица на Османската империя. Разположен е от двете страни на Босфора, проливът свързващ Черно и Мраморно море. В
неговата азиатска част живее една трета от населението му. През 2010 г. той е обявен за европейска столица на културата и става десетата в света най–популярна дестинация със 7 милиона
чуждестранни гости. И сега неговите гости бяха в голямо изобилие. Чуваше се руска, арабска
сръбска и английска реч, не само в туристическите обекти, но и по улиците му. Според мой надежден източник, гидът на дъщеря ми Неда, новата 2022 г. са посрещнали и 75 препълнени автобуса от братска Сърбия. Струва ми се, че нашите автобуси със сигурност са били по-малко.
Параметрите на фантастичната църква св. София (Ая Софи), според Стоил Раков – Джона,
са с дължина 120 м., ширина 80 м. и височина на кубето ѝ 56 м. Нейни архитекти са Исидор и Антимий. Построява се по времето на византийския император Юстиниан. Строежът продължава 5
години – от 532 до 537 година. Тя се смята за едно от осемте чудеса на света. До преди две години „Ая Софи“ е музей, но оттогава е вече действаща джамия. Тук с моята слабо-виждаща придружителка направихме първия успешен опит да се загубим. Утешавахме се, че и две момичета от
нашата група също са се загубили в гъмжилото от чуждестранни туристи. За да
не се губят, или по-лесно да се намират,
туристите от САЩ носят на лявата си
ръка превръзка с американското знаме, а
тяхното чичероне размахваше двуметров прът с многозвездното знаменце.

Църквата “Света София”

Като контрапункт на църквата Св.
София османския султан Ахмед построява огромна джамия, наречена Султан
Ахмед, но повече известна като Маави
джами, Синята джамия. Синята, защото
нейния купол отвътре е син, и нейния
интериор е облицован със сини плочки.
Тя е с три двойки минарета, сиреч шест.
Ако джамия има повече от две минарета,
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тя се смята за много специална, пояснява ни нашият екскурзовод. От него разбираме, че в Истанбул има над 3 хиляди джамии.
Демир Клисеси, желязната черква „Свети Стефан“ е православен български храм в истанбулския квартал „Фенер“, направена от готови чугунени елементи, тежащи 500 тона. Те са докарани
с кораб по Дунав и Черно море. Тя е единствената в света православна метална църква. Метални
черкви, но не православни, има в Мексико, Чили,
Перу и Филипините. Желязната черква представлява трикорабна базилика с кръстообразна форма
и красиви орнаменти. Неин архитект е Ховсеп
Азнавур, дядо на певеца Шарл Азнавур. Архитектурният стил е Неоготика. Поради това, че
брегът е блатист, в земята са забити 300 пилоти
от ливански кедър, понасящ влагата. Върху тях е
направен циментовия постамент, на който са
монтирани чугунените елементи. Желязната черква е изграждана в продължение на 5 години - от
1892 до 1896 г. В нея са погребани: Иларион МаЦърквата “Свети Стефан”
кариополски и Партений Зографски. Намира се на
брега на Златния рог и се квалифицира като негова перла. Черквата „Свети Стефан“ е със статут
на паметник на културата в република Турция. Тя е действаща и в нея се черкуват цариградските
българи. Нужда от български молитвен дом се появява през 40-те години на XIX век. По онова
време в Цариград са живеели около 50 хиляди българи – хиляда български семейства в самия
град, а останалите наши сънародници в 36-те български села в неговите околности. Те са се черкували в гръцки православни храмове, където богослужението се провежда на гръцки. Стефан
Богориди, учител на султан Абдул Меджид, издейства посредством своя ученик през 1849 г. султански ферман, разрешаващ построяването на българска черква. За целта Богориди бей подарява
един от своите дворове с къща и конюшня. От материалите на тези сгради се построява дървена
църква и метох. Но след време църквата е подпалена и изгаря. И цариградските българи отново
са без свой храм. Започват да се набират парични средства за нова църква. Провежда се търг, който е спечелен от австрийската фирма „Рудолф фон Вагнер“, специализирала в строителството на
обекти от железни елементи. Нейни продукти са Айфеловата кула в Париж, лъвовете и орлите на
Лъвов и Орлов мост в София. Преди няколко години е завършена 7-годишна реставрация на желязната черква по проект на арх. Фекрие Буламас за сметка на Истанбулската община. При тази
черква, която посетихме на връх първи януари, направихме пак не особено успешен опит да се
загубим. От тук си купихме платнена икона на Богородица с младенеца Исус, реплика на уникална икона от черквата, рисувана от талантлив руски иконописец.
Следва втора част...

Ангел Сотиров
Снимки: Неда Кленска
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ПЕНЧО СЕМОВ - НАЙ-БОГАТИЯТ
БЪЛГАРИН В ИСТОРИЯТА

В българския бит и култура габровецът има свое запазено
място. Жителите на този град са известни със своите пестеливост,
скъперничество и хитрост. Противно на тези схващания найбогатият човек в българската история със състояние от над 1 082
582 000 лева, най-големият дарител и човекът, построил безброй
сгради в полза на обществото, е именно габровец.
Всяко правило си има изключение и Пенчо Семов е доказателството на това твърдение.
На 8-ми октомври 1873 г. в с. Цвятковци (Габрово) се появява
на бял свят малкият Пенчо. Баща му е търговец на платове и от малък синът обикаля с него, като така от първа ръка учи занаята. Амбициран да се докаже, още на
юношеска възраст, се мести в Тутракан, където успешно развива бизнеса на баща си. Натрупва
капитал, който веднага инвестира в нови проекти. Семов е гений на предприемачеството и за
кратко време богатството му се умножава.
За съжаление, съдбата му нанася коварен удар – съпругата му и двете му деца загиват от
туберкулоза, а смъртта им остава белег в сърцето му. Няколко години по-късно се жени повторно, като не спира да жъне успехи с начинанията си. Изключителен родолюбец, лидер и добряк по
душа, неговите постижения далеч не са само в една сфера. Представяме Ви част от тях, както и
интересни истории, разказани от негови съграждани:
• Ненавършил 30 годишна възраст, Пенчо Семов е акционер в повече от 25 предприятия в
цялата страна.
• Със своята фабрика за текстил “Успех“ се превръща в един от най-големите предприемачи
в цяла Европа – произвежда повече от 15 тона платове годишно.
• Абсолютен новатор в отношението си със своите работници, наброяващи около 15 000 души. За тях се грижел фабричен лекар. В предприятията му са били предвидени инвалидни пенсии. Освен това нямал приемни часове и всеки негов служител можел да сподели проблемите си
с него и да разчита на помощ, а на големи празници организирал общи трапези, на които сядали
всички заедно – и работници, и акционери. Изгражда дори почивни станции за служителите си –
рядкост в онези години. Осигурявал образованието в чужбина на децата им и дори строял модерни сгради, които да служат за старчески дом, когато служителите му остареят.
• Интересна история разказват съвременниците му. Негов работник помолил да му заеме
пари, с които да построи къща за семейството си. Обещал, че две години по-късно заемът ще бъде върнат. На втората година работникът донесъл торба с жълтици и ги връчил на своя благоде-
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тел. Семов ги взел, преброил ги и му ги върнал с думите: „На мен ми стига, че си честен. Сега ти
трябват за обзавеждане – прибери си ги.“.
• Пенчо Семов изиграва изключително важна роля при подписването на Ньойския договор.
По първоначален план голяма част от територията ни е щяла да бъде отнета. Семов изпраща дарение в размер на 300 000 златни лева на двама видни католически свещеници, с молба да лобират за България. Благодарение на това дело градове като Благоевград, Пловдив, Стара Загора са
все още български.
• Влиза в лични преговори с Чърчил с молба Габрово и околностите да не бъдат бомбардирани.
• През 1925 г. съпругата на дребен акционер стреля по него, но той отказва да заведе дело
срещу нея.
• Сбъдва детската си мечта да има кораб, като строи сграда в такава форма в околностите на
Габрово – един от символите на града. Сградата служела като пансион на дъщерите на неговите
работници. Напълно безплатен, разбира се. Днес е болница за белодробни заболявания.
• Инвестира големи суми в борбата с туберкулозата.
• Отваря първия приют за бездомни в София, както и безплатни обществени столови за хранене.
Благородната му дейност е безкрайна. Семов, наричан още Българският Рокфелер, подпомага хиляди семейства, финансира и строи училища, сиропиталища и старчески домове. Изгражда
първите у нас тенис кортове. Общо даренията, които прави възлизат на над 250 млн. лева. Предсмъртното му желание е фондацията, която основава, да управлява неговите начинания, а всички
приходи да отиват за благотворителност. Това не се сбъдва, поради факта, че предприятията му
се национализират, а имотите му биват отнети от държавата. Дори съпругата му е изгонена от
дома им с мотива, че тази къща вече не е тяхна. Към момента създаденото от Пенчо Семов тъне в
разруха. Умира през 1945 г.
След смъртта му умишлено не е споменаван и е бил обречен на пълна забрава. През 2008 г.
обаче будни граждани изграждат негов паметник в Габрово и припомнят историята на Човека с
голямото сърце.
Поклон пред паметта му и делата му!
Нека не позволяваме подобни личности да тънат в праха на забравата!

Статията подготви Елена Атанасова
По материали от Интернет
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Традиции
ПАЛАМАРКАДЖИЙСТВОТО - ЗАНАЯТ В МИНАЛОТО
Паламаркаджийството е занаят, упражняван
обикновено зимно време - "от Димитровден нататък". Един майстор изработвал на сезон около
1000 - 1500 броя паламарки и пролетно време ги
продавал по панаирите и пазарите или ги разнасял
по селата. Поради голямото търсене на паламарките през 20-30-те години на XX в. някои майстори сключват договори с търговци, на които продават част от стоката си. Занаятът пропада напълно
след 50-те години на века, когато в селското стопанство се въвежда механизацията.
Паламарките са дървени приспособления за
ръката - ръкавици, които се използват при жътва.
Те предпазват ръката на жетварите от нараняване
и спомагат за захващането на повече класове наведнъж. Тъй като жетварите обикновено са жени и
деца, най-много се изработват и се търсят женските и детските паламарки. Мъжките паламарки,
които са значително по-големи по размер, се произвеждат в по-ограничено количество.
Паламаркаджиите нямат специална работилница. Те упражняват занаята под някой навес в
двора на къщата си, където се съхраняват и основните им инструменти. Зимно време се работи в
стаята с огнището.
Основният материал за производство на паламарки е кленът (калъника - Източни Родопи).
Той се насича след Димитровден, когато по дървесината "няма мъзга", за да не го яде пасилката
(Тънково) - дървоядът. Отсечените дървета трябва да имат дебелината на ръка. Материалът няма
нужда да съхне предварително, затова обработката му започва веднага. Освен клен за паламарки
се използва и бук (каин). Смята се, че букът е по-нетраен материал, затова майсторите го избягват.
Паламаркаджийството изисква специален инструментариум. Дървените части на сечивата се
изработват лично от майсторите, а железните се правят от ковачите по поръчка на паламаркаджиите и според точните им указания за желаните размери.
Тезгях е дългата двуметрова дъска с квадратно сечение, която на равни разстояния има пробити 30 отвора. В тях се вмъкват роговете на паламарките, за да се извият. Уйгуч, въйгуч - изнималото, е железен инструмент с формата на малка кука, вмъкнат чрез шип в дълга дръжка. Размерите са по-малки от тези на изнималото за лъжици. Служи за оглаждане на дупките за пръсти на
паламарките. Свредлото - свределът, се използва за пробиване на отвори с различни големини.
Употребяват се 15 броя свредели с различни размери. С тях се оформят дупките на ръкавицата на
паламарката. Те имат листовидна форма на режещата част.
Освен със специалните инструменти паламаркаджиите си служат и с обикновени дърводелски инструменти като брадва, тесла, пила за дърво, нож и др.
При изработването на паламарките първо се оформя рогчето (клафунчето, гугулъчето). В
зависимост от големината на паламарката то има различни размери от 10 до 15 см дължина. Рогът
на паламарката се одялва с теслата и след това се слага да се изпече, "нагрее" в огъня. За да омекне дървото и да се извие по-лесно дървеното трупче, още с кората то се заравя в жар, като се внимава да не прегори. Докато е още топло, рогчето на паламарката се вмъква в дупките на тезгяха и
се извива почти под прав ъгъл спрямо долната ѝ част (ръкавицата). За да запази формата си, паламарката се завързва с въже и така престоява най-малко 24 часа. Наведнъж един майстор изработва
около 20-30 паламарки.
След извиването на роговете с теслата се одялва долната част на паламарката, за да ѝ се придаде желаната форма. После се провалят - пробиват, със свределите местата за пръстите. Пробиването започва с най-малкия свредел, като инструментите се сменят последователно по големина,
докато се получи отворът с необходимия размер. Паламарките според размера им се изработват с
различен диаметър и дълбочина на дупките за пръстите. След това дупките се заглаждат, за да не
нараняват ръката. Отгоре паламарката се дооформя с пила за дърво.

Статията подготви Елена Атанасова
По материали от Интернет

15

Щрихи от родината
РЕЗЕРВАТ „РОПОТАМО“ – ДОМЪТ
НА МИСТЕРИОЗНАТА „ЛЪВСКА ГЛАВА“
Едва на 50 км от Бургас, в непосредствена близост до Созопол и Приморско се намира една от неповторимите
природни забележителности на България. Както повечето се досещат, говорим
за резерват „Ропотамо“, обявен за такъв
през 1940 г., а днес вече и със статут на
национален парк. Освен с невероятно
красивата си природа и разнообразен животински свят „Ропотамо“ впечатлява
посетителите със своята интригуваща
история, както и с многобройните легенди, дълбоко скрити в заобикалящите го
гори.
Самата река Ропотамо се е образувала от сливането на реките Росенска и
Церовска, като за нейно начало се смята изворът на Церовска река в Cтранджанския рид Босна.
Що се отнася до името на реката съществуват няколко версии за него. Според една от тях тя е
кръстена на гръцката богиня „Ро“ (тичам) и „потамо“ река, която била толкова красива и пеела
толкова очарователно, че успяла да убеди пирати да напуснат в мир района, вместо да го плячкосат. Друга пък твърди, че Ропотамо е съкратена форма на Калогеропотамос (от гр. „Калугерска
река“). Определено най-впечатляващата легенда обаче е свързана с принцеса Ропотамо, чийто
баща бил владетел на тези земи. Тя се влюбила в беден момък, когото царят не одобрявал. Затова
двамата влюбени избягали и се скрили в една от крайбрежните пещери. Това обаче не попречило
на царя и той изпратил стражите си след тях. Въпреки това девойката успяла да избави себе си и
своя любим, като използвала магическите си умения. Девойката се превърнала в кошута, момъкът – в елен, а царят от мъка по загубената си дъщеря кръстил красивата река, преминаваща през
земите му, на нейно име – Ропотамо.
Реката, с приблизителна дължина около 50 км, е дом и на множество застрашени животински и растителни видове. Освен бозайниците (благороден елен, сърни, муфлони, видри и други) се
смята, че на територията на резервата могат да бъдат наблюдавани около 226 вида птици. От тях
8 вида са глобално застрашени, а 70 са включени в Червената книга на България. Тук е местообитанието и на големия белоопашат орел, чийто размах на крилата може да достигне внушителните
2 метра. Що се отнася до флората, интересен неин представител е морският пелин – рядко растение, използвано в народната медицина за направата на лекарства срещу паразити. В резерват
„Ропотамо“ влизат и няколко различни категории защитени територии като:
• Остров „Свети Тома“ или Змийският остров, чието име произлиза от огромния брой морски змии, плуващи във водите му.
• Резерват „Аркутино“ – блато-лагуна, чиято растителност е от тръстика и папур. Тук е едно
от най-богатите находища на бяла и жълта водна роза.
• Резерват „Водни лилии“ или Вельов вир – местността е обявена за резерват заради голямото естествено находище на бяла водна лилия, жълта водна лилия (или роза), блатно кокиче и ясенова гора с типичен лонгозен характер.
• Резерват „Морски пелин“
• Защитена местност “Стамополу“
• „Блато Алепу“ – блато-лагуна, чието име в превод от гръцки език означава „лисица“. То е
с особена важност, защото е местообитание на множество защитени видове водолюбиви птици.
• Маслен нос – според легендата той е бил населяван от пирати, които палели огньове и по
този начин примамвали кораби към скалите. Веднъж тук се разбил кораб, пренасящ зехтин, омаслил цялата местност и оттам произлязло името. Бил е населен от дълбока древност, а по скалите
все още личат останки от древни крепости.
Друга част, която определено привлича вниманието на посетителите към резерват
„Ропотамо“, е лиманът на самата река – там цари великолепно природно и животинско богатство,
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както и неописуемо спокойствие. Въпреки това
може би най–популярната и търсена забележителност в резервата е мистичното скално образувание „Лъвска глава“, обявено за феномен
през 1947 г. Природната забележителност
представлява струпване на множество големи
скални късове, които оформят образ в профил
на лъвска глава и навярно са предизвиквали и
вдъхновявали човешкото въображение още от
древността. По-голяма част от хората свързват
посещението на природния феномен единствено с разходка с корабче по течението на реката, което заобикаля подножието му. Въпреки
това ще ви представим и друг път, който дава
началото си от местността Перла, известна с
красивия си плаж и бившата резиденция на
Лъвската глава
Тодор Живков, която се намира на територията й. Именно на около 2 км по тесния асфалтиран път, започващ оттам, се стига до отбивката за
скалното тракийско светилище Беглик Таш (Бегликташ). Вместо да поемете в тази посока, тръгнете в срещуположната по черния път. Неговото начало е белязано от долмен, сътворен от древните траки преди близо 3000 г. и известен на малцина. Пътят минава през живописна гора и ще ви
отведе до върха на интересния скален феномен.
Повечето от вас, запознати с историята на тази причудлива игра на природата, ще знаят, че
около нея витае духът на мистерията. В медийното пространство дори се появи твърдение, че
всъщност „Лъвската глава“ е дело на човешка ръка и била създадена по заповед на съратника на
Александър Велики – Лизимах. Въпреки това науката отдавна е доказала, че масивната скала дължи вида си на вулканичен произход и е оформена в сиенитите на росенския палеовулкан преди 65
-70 млн. г. Над „Лъвската глава“ се извисява и връх – там могат да бъдат забелязани остатъци от
руини на древна крепост, чиито съоръжения следват особеностите на стръмния терен.
Според някои автори именно тук се е намирала тракийската крепост “Ранули“, в която са
останките от седалището на царя и върховен жрец на траките от племето скирмиани и уникално
скално светилище. Поради удобното си местоположение е използвана и през следващите векове,
като дори е спомената в прочутия Хамбарлийски надпис, отразяващ мълниеносните победи на
Крум през 812 г. Затова ни разказват и руините на неголяма средновековна църква, която пък доказва съществуването на византийска и старобългарска крепост тук.
Местността носи и името Вълчаново кале, защото мнозина смятат, че тук е било убежището
на легендарния войвода. Дори според една легенда тук има заровен кладенец, пълен със жълтици,
закопани от самия войвода, след като завладял турски кораб в устието на Ропотамо. На това място е открита и втората в България пещера-утроба. Това са пещери, в които през определени времеви интервали прониква слънчев лъч. По този начин траките си представяли символичното оплождане на Земята от слънчевия бог, което създавало новата година и осигурявало плодородието.
Във вътрешността й са открити керамични предмети от ранножелязната епоха (Х-VI в. пр. Хр.),
както и каменно ложе или олтар, намиращ се в най-отдалечената част на пещерата и издялан от
човешка ръка.
Всъщност почти цялата територия на резерват „Ропотамо“ е осеяна с останки от езически
светилища, могили, руини на древни крепости и раннохристиянски храмове. В близост се намират около 15 долмена – мегалитни съоръжения, строени главно в крайморските области и датирани към бронзовата и към ранната желязна епоха. В околностите на резервата се намира и откритото през 2003 г. тракийско светилище Беглик Таш. То е най-ранното намерено досега тракийско
мегалитно светилище в Югоизточна Тракия и по Черноморското крайбрежие и се смята, че тук е
кипяла човешка дейност още в бронзовата епоха (XIII в. пр. Хр.). Така освен популярна дестинация за разходка из невероятното ни Черноморие, резерват „Ропотамо“ е и място, където може да
се насладите на наследството, оставено ни от нашите древни предшественици.

Източник: www.bulgarianhistory.org
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Хоризонти
ДА ВИДИШ ТИРЕНСКО МОРЕ С... РЪЦЕТЕ СИ
На върха на хълм, с изглед към
италианския град Неапол, се намира
Кастел Сант Елмо (замъкът „Св.Елмо")
- популярен сред туристите исторически обект. Стотици посетители се изкачват до замъка всеки ден, за да се насладят на гледката, но в замъка има още
една атракция.
Парапетът с брайловия надпис

Парче от неръждаема стомана с
дължина 92 фута (28 м) е прикрепено към оградата на стената на замъка. „Пъпките" върху него не
са просто за красота в някаква инсталация. С брайлово писмо на английски и италиански е описана неземната гледка, която се открива от това място.
Уникалният парапет е инсталиран от художника Паоло Пуду през 2015 г. и е озаглавен
„Следвай формата", пише Ozy.com. Посетителите се насърчават да докоснат инсталацията като
прокарат дланите си по релсата, а тези, които могат да четат брайловото писмо, „следват формата" на парапета, за да прочетат стиховете от
La terra e l’uomo („Земята и човекът"), написани от италианския автор Джузепе Де
Лоренцо.
Описанието разказва за гледката към
Тиренско море и Везувий.
„Идеята на инсталацията не е да включва тези, които не виждат, и да изключва тези, които
виждат“, казва Пуду. Това е произведение на изкуството за разширена визия, обяснява той.
„Отвъд описателното съдържание, творението се състои от собствена физичност, собствен ритъм
и собствен знак: думите извезват бродерия, която приканва всеки да следва формата, да мине през
нея като през полисемично четиво, разпространено във времето и в пространството.”

Източник: www.spisanie8.bg
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Занимателна страничка
ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – “КАКВО ЗНАЕТЕ
ЗА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ?”
1. На кого руското правителство възлага цялостната организация по изготвянето на
проекта за Органически устав и подготовката на Учредителното събрание за неговото разглеждане и приемане?
Правилен отговор: Княз Александър Дондуков-Корсаков
Въз основа на Берлинския договор руското правителство отправя общи инструкции до императорския комисар в България княз Александър Дондуков-Корсаков относно изготвянето на
проекта за Органически устав на Княжество България. Освен това, той трябва да поеме и нелеката задача да избере състава на предстоящото Учредително събрание, както и да организира неговата дейност.
2. Кой виден български революционер, близък съратник на Георги Раковски, участник в Първата българска легия и по-късно ръководител на ТБЦК, участва като депутат в
Учредителното събрание?
Правилен отговор: Иван Касабов
Д-р Иван Касабов е избран за народен представител по звание като председател на Търновския окръжен съд. Не се проявява с някакво значимо предложение при създаването на текста на
Търновската конституция, но подкрепя мненията и идеите на либералите.
3. Коя тема предизвиква оживена дискусия между депутатите дни преди откриването
на Учредителното събрание, а впоследствие и през целия първи месец от неговата дейност?
Правилен отговор: Националният въпрос за целокупна България
Учредителното събрание е тържествено открито на 10 февруари 1879 г. в Търново. Дни преди неговото откриване и повече от месец след това обаче, депутатите не започват разглеждането
на проектоустава, а дискутират т.нар. „общобългарски въпрос“, свързан конкретно с разпоредбите на Берлинския договор. Обмисля се да се бойкотират неговите клаузи по време на заседанията,
за да се постигне тяхното преразглеждане. Впоследствие обаче е взето решение да се изпрати
единствено протестен мемоар (подписан от 120 депутати) и така се преминава към работа по Органическия устав.
4. Кои две политически партии се оформят още по време на обсъждането на Търновската конституция?
Правилен отговор: Либералната и Консервативната
Заседанията на народните представители в Учредителното събрание се характеризират с
открито противопоставяне между т.нар. „крайни“ и „умерени“ депутати. Техните различни виждания по основни текстове от проектоустава довеждат до редица ожесточени спорове, в които
„крайните“ често излизат победители. Последица от техните оживени идейно-теоретически дебати е оформянето на първите две български политически партии – Либералната и Консервативната.
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Занимателна страничка
5. Кой произнася следните знаменити думи след приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.:
„Слава Богу! Свършихме делото, за което бяхме повикани... Нашето събрание беше като кораб,
изложен на бури. Слава Богу, този кораб достигна пристанището. Можем да кажем, че направихме закони от народа за народа.“
Правилен отговор: Антим I
Думите са произнесени от председателя на Учредителното събрание – екзарх Антим I, непосредствено след подписването на Търновската конституция на 16 април 1879 г. Те са израз на
всеобщото удовлетворение на учредителите от постигнатия знаменателен политически акт, предоставящ на българската държава нейния първи и основополагащ закон.
6. Кое събитие настъпва непосредствено след приемането на Търновската конституция?
Правилен отговор: Избирането на принц Александър Батенберг за български княз
На следващия ден след приемането на Търновската конституция, 17 април 1879 г., народните представители отново се събират, за да изпълнят и второто си изключително важно задължение – избирането на първи български княз. По препоръка на Руската империя и след одобрението
на останалите велики сили, още същия ден депутатите избират за княз на България немския
принц Александър Батенберг.
7. Кое от следните правомощия НЕ притежава българският княз съгласно разпоредбите на Търновската конституция?
Правилен отговор: Да намалява или уголемява територията на българската държава
Князът не може самостоятелно да намалява или уголемява територията на българската държава. За да се извърши това е необходимо князът да свика Великото народно събрание, в чиято
компетентност влиза обсъждането на въпроси „за отстъпване и разменяване на някоя част от територията на Княжеството“, съгласно чл. 141, ал. 1 от Търновската конституция. В същата алинея
се казва и че „тия въпроси се решават по вишегласие от членовете, които са в Събранието“.
8. Кой български държавник суспендира Търновската конституция?
Правилен отговор: Александър I Батенберг
Недоволен от редица разпоредби в Търновската конституция, подчертано демократични по
своята същност, на 27 април 1881 г. княз Александър I Батенберг извършва държавен преврат,
като сваля от власт правителството на Петко Каравелов и назначава служебно начело с военния
министър ген. Казимир Ернрот. На 1 юли същата година Второто велико народно събрание, свикано в Свищов, единодушно гласува за суспендиране на конституцията и въвеждане на т.нар.
„режим на пълномощията“.
9. Коя разпоредба най-ярко представя Търновската конституция като една от найдемократичните в света за своето време?
Правилен отговор: Всеобщо избирателно право
Може би най-знаменателната част от Търновската конституция е въведеното всеобщо активно и пасивно избирателно право. Право, което до този момент не е въведено дори във Великобритания (и въобще се прилага само в няколко страни). То се предоставя на всички български
поданици, които са навършили 21 години, като за народни представители могат да бъдат избирани само грамотни български граждани, навършили 30 години.
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ПРИТУРКА
НА
СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”
БРОЙ 2, 2022 Г.

МЕДАЛЬОНЪТ
/с продължение/
Колелата на някаква карета, натоварена догоре с багаж, очевидно идваща много отдалече, късно
една вечер вдигнаха прах по Ришельовския булевард на Одеса и спряха пред френския (както беше
написано на табелата) хотел, който примамливо бе отворил врати между една гръцка търговска кантора и печатницата на двама братя арменци. Графинята, която пътуваше съвсем сама, слезе и уморено
се огледа. Щеше за няколко дни да се подслони тук, докато намери и наеме подходяща къща някъде
извън града. Искаше да вижда колкото може по-малко хора, да има по-малко контакти с познати и непознати и по-малко отегчителни разговори. Не ѝ беше до светски живот. Край с него! Оттук нататък ѝ
оставаше само да оплаква съдбата си и тази на своите синове.
Единият – застрелян пред очите ѝ, за втория – нищо не научи, а третият – изпратен на заточение. Дали щеше някога да узнае нещо за двамата? Дали още са живи? Как би могъл някой от тях да
я извести, дори да беше жив, след като я накараха грубо, нея, самотната вдовица, веднага да си събере
багажа и да тръгне?
Накъде?
Кочияшът имал заповед!
И ето, докара я. В Одеса – най-младият, но най-бързо растящ руски град. Никой в имението не
би могъл да каже на момчетата ѝ къде е заминала майка им. Никой не би могъл да ѝ каже къде поголемият е изпратен на заточение. В Сибир? Но Сибир е огромен! Сибир е всичко на изток от Урал до
Тихия океан.
Очите ѝ вече нямаха сълзи. Защо ли живееше? Защо не си прережеше вените и да приключи
сметките си с този свят?
“Ами ако все пак... Ако и двамата са живи? Ако случайно малкият я открие? Ако по-големият,
Антон, успее да избяга от заточението или получи амнистия след няколко години?”
Тя щеше да се постарае да помогне на съдбата. Щеше да напише писма на слугите в имението
си, на близки и познати наоколо му. Тя щеше да извести за себе си къде е, къде могат да я намерят синовете ѝ. Ако оцелеят. Ако имат късмет. Ако бог е милостив...
Защото хората не са.
***
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В това време Антон вървеше на изток, окован в една от дългите върволици заточеници, все подалече от родните земи.
На изток от Варшава, на изток от Москва, на изток от Волга и Нижни Новгород, от Урал и Казан, през Челябинск край старата крепост “Челеби”, и Омск, и все пo на изток и пo на изток... неизвестно накъде и докога.
Вървяха вече повече от пет месеца поне по десет часа на ден. Конвоиращите непрекъснато се
сменяха от точка до точка. Старите се връщаха обратно при домовете и жените си, а нов конвой ги
поемаше нататък до следващия град заедно със съпровождащите ги заповеди. Така войниците от
третия или четвъртия конвой вече не знаеха какви са тези стотици хора и какво престъпление са извършили срещу царщината. Затова вече не ги биеха жестоко и без причина с възлестите камшици,
не разраняваха допълнително телата им, достатъчно наранени от оковите, които не се сваляха, и от
протритите обувки, ако някои все още ги имаха. Другите късаха парцали от собствените си дрехи и
намотаваха краката си, за да вървят, защото, ако някой паднеше, все пак го биеха, докато стане. Така дрехите, покриващи телата им, все повече намаляваха и те не знаеха дали няма да пристигнат
там, където ги водеха, такива, каквито ги е майка родила.
По пътя пазачите им оставяха на определени места по двайсет-трийсет души, според дадените
им списъци, и отделяха заедно с тях най-изнемощелите от останалите. Защо да умрат по-нататък по
пътя, като тук щяха да свършат добра работа, при това съвсем безплатна, по подготвящото се трасe
на бъдещата транссибирска железница.
Обаче веригата, където беше окован Антон, бе специална, отбелязана с по един червен парцал
в началото и в края. От нея никъде не отделиха дори един човек, даже да умираше. Такава беше заповедта. Те щяха да вървят до самия край, където и да бе той!
По някое време ги срещаха дълги кервани, натоварени с денкове памук и други стоки, или пък
ги застигаха и вървяха известно време заедно. Случваше се дори да нощуват на едни и същи места.
Но те бяха свободни и скоро конете, мулетата или камилите им напредваха и изчезваха зад хоризонта. Търговците и превозвачите гледаха тези оковани мъже, старци и момчета на по шестнайсет години, бъбреха на неразбираеми езици и понякога им подаваха по парче овнешка пастърма, препечена
на вечерните им огньове.
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– Кайда? – питаше някой казах или туркмен и това по една случайност много приличаше на
руското “куда”, тоест накъде.
Заточениците тихо отговаряха на полски:
– Не вемию1.
Казахът клатеше съчувствено глава и им даваше стара, изпокъсана черга, която и без това скоро щеше да захвърли. И тя моментално ставаше на парцали за намотаване на краката.
На другия ден керванджиите казваха “Кьорискенше2!” и забързано ги подминаваха, сподирени
от благодарни погледи.
И ето, след пет или шест месеца преход заточениците спряха за по-дълго. Тук нямаше точно
селище, но беше пълно с временни постройки, някакви бараки, със забързани хора, заети с важна
строителна работа. Тук свалиха оковите на всички, с изключение на “червената” верига. Настаниха
ги в бараки, дадоха им дрехи, храна, заведоха ги под конвой до брега на голямата река, за да се изкъпят. Казаха им, че тя се казва Об и на това плато ще строят нов сибирски град на името на блаженопочившия император Николай ІІ, и този град ще бъде голяма железопътна станция.
Повечето бяха пристигнали.
Бяха на пет хиляди и петстотин километра от дома. И сигурно никога вече никой от тях нямаше да се върне обратно.
За Антон Бенковски и неговите двайсетина спътници, оковани отделно, това отново се оказа
само временна спирка – малко по-продължителна, колкото да си поемат дъх, да сложат някоя подарена дреха на гърба си и отново да поемат напред. Те бяха най-активните въстаници, най-злите врагове на императора и трябваше да бъдат отпратени най-далече.
Антон нямаше ни най-малка представа, че ги чака още толкова път на изток чак до остров Сахалин на тихоокеанското крайбрежие на Русия. Нямаше представа, че въстанието в полските земи
все още отчаяно продължава въпреки нечувания терор и последните му искри ще угаснат чак година
и седем месеца след обявяването, когато той и спътниците му щяха да са стигнали на Сахалин. Нямаше представа преди, че земята, която е кълбо, дори след една година равномерен ход не може да
1. Hе знаем (пол.), (б. а.).
2. Довиждане (казах.), (б. а.).
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бъде обиколена цялата, а е все Руска империя! И под властта ѝ живеят безброй много народи, а не
само поляците.
“Господи, срещу кого сме се вдигнали!?! – с изумление констатираше той. – Това не е държава, а самата безкрайност!”
Започна да проумява задружните усилия на Англия, Франция и Австрия по всякакъв начин да
удържат амбициите на Русия към Балканите, към излаза ѝ през Черно море в Средиземно. Те от една страна я насърчаваха постоянно да воюва с турците, а от друга – твърдо защитаваха султана, за
да може конфликтът им да се точи безкрайно и двата гиганта да се изтощават един друг. Така и османците полека-лека щяха да бъдат избутани от европейските земи.
Можеше ли да бъде изтощен такъв колос като Русия, който само си бе положил главата в източния край на Европа, а цялото му жизнено, пълнокръвно и мускулесто тяло лежеше невидимо за
очите зад високата планина Урал? Ако се надигнеше, щеше да ги смачка при цялата им нафуканост,
въоръжение и величие!
“Излиза, че европейците просто ги е страх да не се ядоса истински и да не се насочи срещу
тях. Затова само гъделичкат великана с някакви хилави дипломатически протести по полския въпрос. Чешат си езиците и самочувствието. Но няма! Няма! Няма да ни помогнат! Не и те! А нашата
кръв изтече...”
***
Полската графиня, която малцина извън крайградската къща виждаха при отиванията ѝ до
Одеса, винаги бе облечена само в черно – черна рокля, черна шапка с воалетка, черен вълнен шал на
раменете. Ако беше студено, слагаше си и черни кожени ръкавици от лайка3. Тя почти с никого не
разговаряше и понякога я придружаваше само един мъж, когото познатите му наричаха просто
“доктора”, също поляк, далечен неин роднина, отдавна живеещ в съвсем новия град на Черно море.
Тя сядаше веднъж седмично в малката си двуколка и слугата я откарваше до града, за да направи
някои лични покупки. За храната и другите домакински нужди имаше грижа малобройната ѝ прислуга.

3. Лайка – най-фина кучешка кожа (б. а.).
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В този хладен есенен ден графинята се разхождаше сама по пристанището на Одеса. Обичаше да
идва тук и да гледа пристигащите кораби. Искаше ѝ се от един такъв кораб да слезе нейният син Антон и да прегърне отмалялото ѝ от чакане тяло в силните си мъжки ръце.
Не знаеше защо го очаква с кораб. Не знаеше защо в представите ѝ идва от юг, след като го бяха
заточили далече на изток. Ала тя го виждаше как той стои там, на някоя палуба, с очи, вперени в хората на кея, и я съзира внезапно. Тези видения с течение на времето започваха да придобиват страховита
убедителност и възрастната жена изпитваше усещането, че разпознава фигурата на своя син сред пътниците на всеки турски, френски или английски параход, готови да се изсипят по трапа в пъстроцветна и многоезична тълпа. Всички слизаха, а той не беше сред тях.
В нейните видения синът ѝ никога не слизаше! Всеки път Антон оставаше там далече на палубата, загледан към брега, и само като по тънка невидима жичка до нея стигаше кратък електрически импулс, който за миг я разтърсваше цялата, и сълзите рукваха от очите ѝ.
Тя стоеше и гледаше като хипнотизирана към морето, и не си даваше сметка какво става наоколо
и колко време е минало.
– Мадам, шалът ви е паднал и вятърът ще го отнесе – каза ѝ със загрижен глас някакво момче.
То стоеше до нея и ѝ подаваше черния шал с протегната ръка. Говореше руски с доста твърдо
произношение, косата му беше черна, къдрава и дълга. Черна беше и едва прораслата юношеска брада
на красивото му лице. На него светеха също така черни и будни очи, които бяха пълни с много съчувствие. Тя все още не поемаше шала от ръцете му. Гледаше го и му се усмихваше през сълзи.
После го взе, загърна раменете си и каза:
– Благодаря. От кой край си, млади човече? Арменец или татарин?
– Българин съм от турските земи. Прати ме тук баща ми да се изуча, та съм частен ученик във
Втора одеска гимназия. Сега тъкмо заведох една моя сънародничка да се качи на кораба за Турция. И
ви видях, че стоите тук, а шалът ви... вятърът го носеше към водата...
– Хубаво си научил руския език – похвали го графинята. – А аз едва се справям. Полякиня съм,
затуй. Искаш ли да ми даваш уроци? Ще ти плащам.
Младежът се смути и изненада:
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– Защо точно аз? Вярно е, че добре знам езика, защото баща ми от малък ме е учил да чета руски
книги, но пак много грешки правя. Всеки руснак ще ви научи по-добре от мен.
– Руснак да ме учи! Мен? Не мога да ги гледам руснаците! Камо ли да пусна някого в къщата си!
Тези чудовища убиха и пръснаха синовете ми и сега съм съвсем сама на този свят!
Младежът се стъписа от злобните нотки, които просъскаха в думите ѝ, и може би затова попита:
– Че защо ви е да учите езика им, като ги мразите толкова?
– Човек трябва да знае езика на враговете си – отвърна му графинята.–Трябва да ги разбира, когато си говорят и кроят своите злодейства. Ти ще ме научиш на него. Нали? Как се казваш?
– Христо – и кимна убедено: – Съгласен съм, госпожо. А вие ще ми разкажете за своите синове.
– Добре, Христо... чий?
– Ботьов Петков, уважаема...?
– Графиньо – отговори тя на въпросителната интонация в гласа му. – Това е достатъчно. Не ти
трябва, младежо, да споменаваш името ми пред приятелите си. Може да стигне до ушите на тайната
полиция и да ти донесе само големи неприятности.
Тя му описа къде и как да намери къщата ѝ и се упъти към чакащата я недалеч двуколка със слуга на капрата.
– Само големи неприятности... – с насмешка повтори Христо.–Аз и без вас, графиньо, постоянно
се забърквам в големи неприятности.
В българските среди на Одеса беше всеизвестно, че го наричаха “скандалистът”. Задето не се
покоряваше да търпи казармените порядки в гимназията, от време на време той безплатно нощуваше
“на хотел” в карцера ѝ или пък в полицейския арест. Изглежда имаше някакъв гениален талант в това
отношение.
– Намерихте кой да ви преподава уроци! – засмя се той, вдигна якaта на врата си, за да се предпази от хладния и влажен есенен вятър, и закрачи към пансиона на гимназията, където все пак живееше обикновено.
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ВНЕЗАПНОТО ПРОЗРЕНИЕ, 1866 г., РАННА ПРОЛЕТ
Всяко връщане на Гаврил в Копривщица беше свързано с някакво радостно нетърпение. Уж вече
бе голям мъж. Самостоятелен търговец на близо двайсет и три години с доходи, които бързо нарастваха, имаше двама калфи и четири момчета чираци. Щом се прибереше у дома, те щяха да се разположат на чардака и да започнат кроенето и шиенето на новите дрехи. И така – до есента, докато ги натовари в каруците на превозвачите и поеме отново дългия път за Цариград.
Но сега се прибираше и беше жаден за почивка, за милите грижи на майка си, за приятелите, с
които щеше да препусне по околните хълмове. След това го чакаше дълго обикаляне по къщите на
градските тъкачи и по селата наоколо. Щеше отново да изкупува домашно тъкани аба и шаяк. Имаше
доста пари, добре бе спечелил от търговията. Но не можеше да се мери с най-големите. Обаче нямаше
търпението да трупа имот бавно като мравка до четирийсетата или петдесетата си година, за да излезе
начело. Искаше да направи нещо по-различно сега, а не знаеше какво.
Подкованите копита на коня му затропаха по копривщенския калдъръм. Най-после пристигна
жив и здрав, а две хлапета се втурнаха като рошави врабчета към къщата на стръмния хълм, за да известят майка му:
– Гаврил си дойде! Видяхме го! Гаврил Хлътев се върна!
Нона остави плетката на столчето си и отиде да вземе два гроша от скътаните си спестявания, за
да се отплати на малките вестоносци.
С какъв трепет чакаше да чуе, че викат името на сина ѝ! Майчиното сърце винаги се тревожи.
Но такъв панически страх като тази пролет не бе изпитвала. Вече цял месец почти не можеше да спи,
откакто двама мъже докараха на площада тялото на един убит търговец. Цялото градче се събра.
Всички бяха потресени.
И друг път се бе случвало някой да умре от болест по чужди земи като мъжът ѝ Грую, бог да го
прости. Или да се чуе, че разбойници пресрещнали някого някъде и го убили. Скръб голяма! Но все
беше ставало далече. А сега да го убият тука, съвсем наблизо! На половин ден път от дома! В копривщенското землище, в местността Климаш! Това не беше ставало! А двамата, дето го намерили, ей така го видели да лежи на пътя – раздърпан и обран. Преметнали го бяха на седлото на един от конете
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си и го докараха на площада пред конака да се оплачат на мюдюрина от това нагло разбойничество
посред бял ден! Воплите на вдовицата му огласиха улицата и страх надвисна над градчето. Всички
бяха ужасно стъписани, защото в малкото си закътано в планината гнезденце живееха като в свободен
град, почти се самоуправляваха, имаха си еснафи-сдружения за различните професии, имаха свои
училища и църкви. Рядко виждаха тука турчин, дори заптиетата говореха на български и само
фесовете4, които мъжете все пак задължително носеха, напомняха на копривщенци в коя държава живеят. Но страшното убийство едва ли не пред прага им внезапно ги отрезвѝ.
Чак когато Нона разказа на сина си за тази страшна случка, той разбра защо тя така силно го
прегърна на вратата и неудържимо се разплака. Бедната му майчица! С какво свито сърце го е чакала
цял месец след убийството!
– Много да се пазиш, Гавриле! – нареждаше тя и бършеше сълзите си.–Да не се перчиш толкова
с хубави дрехи. И по-малко пари да носиш в себе си, като тръгнеш по селата за аба! Горкият Лукан!
Господи, горкият човек! Той с татко ти заедно ходеше.
Лукан Куйлек и Динчо Попадиин – те бяха двамата търговци, с които баща му за последно беше
тръгнал някога към сръбските села, те го бяха погребали там, те бяха докарали стоката му и заедно с
нея– скръбната вест на майка му преди толкова време. Те след години донесоха костите му, за да почиват в селската костница при черквата.
Ето че и Лукан го бе застигнала злата участ. Всеки търговец с всяко потегляне на дълъг път рискуваше да не се върне. С течение на времето тревогата се притъпяваше и опасността започваше да изглежда далечна и нереална. Само че Лукан Куйлек... Та Гаврил го имаше почти за роднина! Още в
детското му съзнание смъртта на баща му го беше свързала с тези двама мъже в някаква не кръвна, но
неразривна връзка. При бай Лукан ходеше за съвет. Към бай Динчо се обърна, когато реши да смени
майстора си! Те двамата съвкупно замениха през годините баща му, когото Гаврил не помнеше. От
вестта за убийството го заболя така, сякаш още веднъж бе умрял родният му баща. Помрачи се радостта му от завръщането.
Но не задълго. След три дни излежаване на припек и лудории с приятелите трябваше отново да
си подхване работата. Събра калфите и чираците, подреди ги на чардака, разпредели им задачите и
влезе в стаята да се приготви за път. Времето не чака. Ако не тръгнеше да изкупува аба, другите щяха
да оберат най-хубавата стока преди него.
4. Фес – мъжка шапка с форма на пресечен конус с червен цвят, с черен пискюл отгоре. Фесовете са разпространени
в ислямския свят и най-вече в Турция. През 1826 г. султан Махмуд ІІ наредил с ферман всички чиновници и войници
да носят задължително фесове. Няколко години по-късно всички мъже в Османската империя били задължени чрез
закон да се движат по улиците на градовете с фесове.
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А разбойниците?
“С по-малко пари!” – беше казала майка му.
Добре, хората го познаваха. Вярваха му. Щеше да взема стоката и да оставя само капаро. После
за ден-два щеше да ги обиколи отново, за да се доразплати. Щеше да си наеме охрана, ако трябва, като тръгне с многото пари.
Гаврил облече по-вехти дрехи, скри парите в тайни джобове на елека си, седна на каруцата и
дръпна юздите.
– Да се пазиш, синко! – изпрати го до пътната врата майка му.– Ако те пресрещнат непознати,
бягай! Не се правѝ на юнак!
– Добре, мале – отвърна той, целуна я по бузата и потегли.
Такава прекрасна зеленина беше застлала гънките на планината наоколо! Дърветата разлистени,
натрупани с бял или розов пролетен цвят! Люляците ухаят, като че ли минава през просторите на самия рай! Само ангели дето не прехвърчат наоколо, но пък щъркели и лястовички – дал господ! Трябва
ли да гледа човек тая красота и същевременно сърцето му да се свива от опасението, че зад всеки
храст може да го дебне враг, изпод всяка шумка – да се подава дулото на пушка? Скоро младият търговец забрави страховете си и се отдаде на радостта от потъването в обятията на родната земя.
В дома на първия тъкач го посрещнаха като брат. Веселата глъч на многобройните му дечурлига, кудкудякането на кокошките, усмихнатата стопанка – все едно идваше у дома си.
– Добре дошъл, Гавриле! Влизай, влизай! – покани го човекът. Седнаха на припек, а от горния
етаж не спря да се чува отсеченото потропване на двата дървени стана, където тъчаха жена му и найголямата дъщеря.
Младият търговец разказа какво има-няма по Цариград и от дума на дума стигнаха до убийството на Лукан Куйлек.
– Голямо нещастие! – поклати глава искрено загрижен стопанинът. – Да се пазиш, Гавриле!
Много да се пазиш! Винаги да имаш поне два заредени пищова! Разбойниците сигурно са били турци,
затова няма да ги хванат, даже да ги разберат кои са! Че те заптиетата ги знаят. Разбойниците и управниците ни са едно цяло. Едните плащат на другите, за да не ги преследват. Колко е заплатата на запти-
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ето? Едвам си изхранва семейството. А от обирджиите получава добри пари, за да не работи. Защо да
си рискува живота по горите?
– Така е, така е – въздъхна Гаврил. – И така ще бъде, докато сме под властта им. Дали ще имаме
късмета да се освободим някога?
Стопанинът помълча, поизгледа го, пък полека каза:
– То само с късмет не става, сине. Гърците и сърбите дали късметът им ги отърва от султана?
Кръв проляха те, много кръв.
– Чувам, че българска войска щяла да се събира в Белград – подхвърли Гаврил.– Чувах, че и преди това имало някаква легия...
– И аз чувах – въздъхна мъжът, погледна къщата си, тичащите по двора деца и попита: – А тях
на кого да оставя? Кой ще защити челядта ни, ако ние, мъжете, идем в оная войска? И като се изправят насреща ни турците с пушките и топовете си кого ще освободим? То, ако ставаше с войска отвън,
руският цар колко пъти е тръгвал насам да ни освобождава и все се е връщал зад Дунав...
“Прав е, прав е човекът – замисли се Гаврил. – Няма отърване от турския гнет! Или пътят не е
този.”
Ала приказките са си приказки, колкото да си начешат езиците, а иначе работа имаха за вършене. Скоро стопанинът раздипляше пред него изтъкания през зимата шаяк и се пазаряха за цената.
Мъжът прие капарото и се почеса без нужда по главата:
– Добре, ще те почакам. Ти винаги справедливо и честно си ми плащал. Кога ще дадеш останалите пари? Като продадеш стоката в Истанбул ли?
– Точно така! – моментално реагира младият търговец.
Тази мисъл дори не му беше минала през ума, но защо не?
Той смяташе да донесе остатъка след месец-два, като договори и с другите тъкачи толкова, колкото можеше да плати. А сега внезапно осъзна, че ако даде на всички само по една трета от парите,
ще може да откара в турската столица три пъти повече стока от друг път. Прозрението се стовари от-
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горе му внезапно и неочаквано, както и друг път му се бе случвало, но това вече май не го изненадваше толкова.
Всяка година Гаврил по малко увеличаваше товара си. Първо напълни четири каруци, после пет,
после седем. Сега смяташе, че ще успее да натовари десет. Но къде са десет, а къде са изведнъж трийсет каруци? Това правеха само двама-трима от най-големите търговци!
“Най-големите! – размечта се младият мъж. – И аз като тях. А догодина три пъти повече дори от
тях!”
– Една трета сега, а още две трети напролет, като продам всичко. Имаш думата ми! Но задето ще
ме чакаш толкова време, аз ще ти платя по-скъпо от другите. За всеки сто гроша ще ти дам сто и десет. Така добре ли е?
– О, добре е, Гавриле! Такава цена никой не плаща – засмя се тъкачът.
– Е, аз я плащам – кимна уверено Гаврил, гледайки го твърдо със светлите си очи.
Този поглед не лъжеше. Младият търговец още не бе осъзнал, че има някакво странно въздействие върху хората, когато ги гледа в очите и им говори. Знаеше със сигурност, че е способен моментално да омайва жените, но ето че и мъжете гледаха откритите му засмени очи, увереното изражение на
устните и веднага бяха готови да му повярват. Понякога, като си тръгнеше и отнесеше със себе си магията, която го обгръщаше, по-скептичните се почесваха по главите и се питаха защо така лесно са му
повярвали. Но после винаги се убеждаваха, че не са сбъркали и приходите, които получаваха от търговията си с него, бяха точно според обещанията му. Та и сега тъкачът не се поколеба да се довери на
този наистина прекалено млад търговец.
Двамата си стиснаха ръцете, а после натовариха големите денкове. Гаврил успяваше да обиколи
най-много трима тъкачи на ден. Каруцата му все се връщаше препълнена. Не остана място в дома му
и под навесите, където да трупа събраната стока.
Скоро “лошият му подход” се разчу между търговците и те взеха да мърморят. Как може така?
Това беше нечувано в техния еснаф! Хем обещава повече пари от другите, хем не ги дава, а оставя само третинката от тях! Честно ли е така? Не лъже ли наивните тъкачи? Не пречи ли на останалите търговци? Та те обираха след него само трохите и по-некачествената стока, защото хората навсякъде искаха да продават на Гаврил заради по-високата цена.
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– Ама той само обещава бе! – гневяха се другите. – Ще ги видите тези пари на кукуво лято!
– Гаврил Хлътев е честен търговец – упорстваха производителите.– Никога досега не ни е лъгал.
Не му продаваме от лани ние!
Брожението заглъхна от само себе си, когато към края на май той похарчи всичките си пари и
престана да изкупува. В двора и в къщата му не можеше да се влезе от натрупани денкове и Гаврил
реши да направи още едно нечувано нещо – да наеме седмица преди Спасов ден кираджии и още сега,
в началото на лятото, да откара стоката си в Цариград – най-рано от всички останали. Още нищо не
бяха ушили калфите и чираците му на дрехи, но там нали и без това щяха да продължат да шият! Порано ще иде, по-рано ще продаде. До есента може дори да се разплати с тъкачите и още веднъж да изкупи абата им. Втори път в една година!
Той сам се стъписа от това прозрение, стисна очи, сви юмруци и се застави да спре вихрения полет на фантазията си!
“Чакай! Не бързай! Ако стане – добре. Но не го планирай!”

ТАКА МУ БИЛО ПИСАНО
След цялото натоварване през този ден, след всички срещи, спорове, заседания, подписване на
всевъзможни документи, телефонни разговори и какво ли още не, главата му бръмчеше. Но той имаше странната способност бързо да изхвърля маловажното от ума си. Затваряше очи за десетина минути, облегнат в удобния си стол, и това състояние на границата между съня и реалността прочистваше
и ободряваше съзнанието му така, сякаш бе прекарал в леглото си пълноценни осем часа в нощен сън.
След кратката дрямка му трябваше само едно следобедно кафе и беше готов да прегази с цялата си
енергия остатъка от деня.
Отвори очи и се усмихна. И това бе професионален навик, изработен с годините. Тази усмивка
допълнително го зареждаше. Позвъни на секретарката си и поръча кафе. Тя си знаеше – силно с една
лъжичка захар. Попита я дошъл ли е Дмитрий.
– Тук е. Чака от петнайсет минути – отвърна тя.
– Да влиза!
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Когато Дмитрий отвори вратата, усмивката я нямаше. Посрещна го бдителен поглед в сините
очи.
Младият мъж пристъпи до бюрото, бръкна в дълбокия джоб на якето си и сложи върху полираната повърхност малък фотоапарат.
– Провери ли го? – попита го другият.
– Да. Снимки са вътре.
За десетте години, прекарани в България, така и не се научи правилно да се изразява. Сигурно
заради близостта на езика с руския.
Мъжът с бдителните очи се пресегна и прибра апарата в чекмеджето на бюрото си. После щеше
да го прегледа и да го унищожи. Двамата имаха още какво да си кажат. Затова и Дмитрий не си тръгваше, напрегнато очаквайки въпросите, а може би и упреците. Беше се справил, обаче не по найдобрия начин.
– Да, донeсе ми го – каза мъжът с бдителните очи, – но с много гръм и трясък. Не можеше ли да
стане малко по-тихо, по-безобидно? Просто да го откраднеш?
– Аз не крадец. Но само аз от цяла твоя охрана го настигнал. Той карал като луд. В Бургас, можеше открадна. Но той не спрял там. Тогава аз изпреварил, грабнал снайпер и залегнал зад един завой.
– Да, отлично! – кимна с горчива ирония мъжът и се усмихна със злорадата усмивка на хиена,
която ей сега ще оголи зъби и ще те ухапе. – Най-лесно е да застреляш врага! Обаче така прикриваш
малкия проблем и създаваш по-голям! Ако за няколко снимки всеки път беше убиван човек, нямаше
да останат журналисти в тази страна.
– Аз не застрелял него – възрази с достойнство Дмитрий. – Аз отличен снайперист! Аз бил найдобър в наша рота в Чечня! Аз прострелял гума, а това съвсем не толкова лесно! Очаквах кола да се
преобърне и докато други машини спират и хора се мъчат да окажат помощ на шофьора, аз щял да
взема фотоапарата. Но точно тогава се появил камион и станала катастрофа. Все пак аз го взел. А че
гума била простреляна! Кой ще разбере?
– Дано да си прав, Дмитрий – отвърна замислено хиената. – Дано да мине за обикновена катастрофа. Никой ли не забеляза как го взе?
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– При катастрофа апарат просто изхвърчал напред на асфалт. Аз видял. Изтичал уж да помогна,
а после паднал на колене, като че ли бил потресен от гледка. Превил се напред, пъхнал апарат под
дреха и отстъпил, глава навел. Никой не обърнал внимание, никой не видял мое лице.
– Дано да е така, дано... Но по-добре засега да не се мотаеш тук. Иди във вилата ми.
Дмитрий кимна и излезе от кабинета. Щеше да замине за вилата му край Варна. Знаеше я. Цял
месец прекара там, след като шефът му случайно попадна на него, оцени възможностите му и го измъкна от следствения арест. Тогава Дмитрий работеше с група трафиканти на дрога и се бе провалил
ужасно. Антимафиотите го хванаха с хероин, оказа съпротива при залавянето, рани полицай, беше и с
нередовни документи. Щеше за доста годинки да влезе на топло, но тогава човекът със странната усмивка направи някакъв юридически фокус, измъкна го и го скри във вилата си, докато шумотевицата
заглъхна.
А после му уреди паспорт с право на работа, включи го в личната си охрана и Дмитрий се превърна в най-предания му човек, в неговото вярно куче. Беше готов всичко да направи за благодетеля
си и две години вече неотлъчно го следваше. Беше неговите очи зад гърба му и ръката, която наказва.
Всяка минута от денонощието бе на разположение – бдителен и предан. И добре заплатен.
Сега обаче трябваше пак да се скрие – за всеки случай. Ако някой случайно го бе забелязал, не
биваше да го свързва с шефа. Налагаше се да изчезне от обкръжението му поне за месец-два.
Е, щеше да се разтовари малко, да се излегне в някой шезлонг на припек под зимното слънце и
да отпусне изопнатите си нерви, загледан над морето, отвъд което се простираше родината му. Щеше
да успокои тревожните си мисли.
Дмитрий не беше убиец по призвание. След службата си в Чечня не бе убивал човек. И сега не
го беше направил. Не пряко. Но... така му било писано на американеца.

Галина Златарева
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