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Съобщения

Уважаеми читатели,

Авторите на най-добрите три есета ще получат интригуващи

награди.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Национална асоциация на сляпо-глухите в България обявява конкурс

за есе на тема „Сляпо-глухотата – въздействие върху личността“.

Вашите есета очакваме до 15 октомври 2022 г. на адрес: 4006,

Пловдив, пощенска кутия №3, или на e-mail: ,

като към тях не забравяйте да напишете трите имена и адреса си.

zvukisvetlina@gmail.com

Желаем Ви ползотворна работа! Очакваме Ви!

* * *

Поклон пред светлата му памет!

Илия Гуделов е учредител на Групата на сляпо-глухите в

рамките на ССБ (18.12.1993 г.), учредител на НАСГБ

(15.08.1997 г.), член на Националния съвет, Изпълнителния

съвет и Управителния съвет на НАСГБ (1998 - 2001 г.),

учредител на ТО Пловдив (14.05.1998 г.), учредител на ТО

Асеновград (19.09.2002 г.), носител на златна значка (2007 г.) и

юбилейна значка на НАСГБ (2017 г.).

ТЪЖНА ВЕСТ

С прискърбие Ви съобщаваме, че на 80-годишна възраст

ни напусна творецът, общественик и активист на НАСГБ Илия

Димитров Гуделов. Той ще остави светла диря в нашите сърца и

умове със своята доброта и помощта, която оказваше на своите

колеги по съдба. Известен самобитен самодеец и гъдулар, Илия

Гуделов категорично подчерта възможностите на хората с

двойно сензорно увреждане сред масовата общественост.
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Приоритети 

ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ  
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ГРАДИ ПРОМЕНИ,  

БЪДЕЩЕ И УСМИВКИ! 
 
 От 15 до 17 август 2022 г. в гр. Пловдив, хотел „Интелкооп“, Национална асоциация на сля-
по-глухите в България бе домакин на комплексно събитие, преминало под знака на 25-тата го-
дишнина от учредяването на Асоциацията и посветено на специфичните възможности на хората с 
двойното сензорно увреждане – сляпо-глухота.  
 Събитието включваше юбилейно тържество по повод 25-ия рожден ден на НАСГБ, изложба 
на приложно изкуство от сляпо-глухи членове, празник на художествената самодейност на сляпо-
глухите хора и спортни мероприятия за сляпо-глухи. 
 На 15 август, денят, в който православната църква отбелязва един от най-големите 
християнски празници Успение на Пресвета Богородица, ние отново бяхме заедно, за да честваме 
празника на нашата Асоциация – нейния 25-ти рожден ден! 
 На тази дата, точно преди 25 години, мечтата на един велик човек – Димитър Парапанов се 
превръща в реалност. На 15 август 1997 г. е създадена и учредена Националната асоциация на 
сляпо-глухите в България.  

 Екипът на НАСГБ положи много усилия и любов в организирането на това наистина блес-
тящо тържество. Празникът предизвика истинско вълнение и приятни емоции сред всички при-
състващи - гости, членове на НАСГБ, колеги, приятели и съмишленици. Чаровните и талантливи 
участници, красивите тоалети, хубавите думи и музика, и не на последно място старанието лично 
на председателя на НАСГБ г-жа Величка Драганова, както и на  целия колектив на НАСГБ, бяха 
причината рожденият ден да се превърне в един грандиозен спектакъл. 
 Тържествената церемония по случай юбилея на НАСГБ започна с изпълнение на химна на 
Република България, Химна на Европейския съюз и Химна на Национална асоциация на сляпо-
глухите в България... Всички присъстващи станаха на крака.  
 След този тържествен момент, председателят на НАСГБ г-жа Величка Драганова приветст-
ва всички присъстващи с „Добре дошли“ и им благодари за оказаното уважение. Думите ѝ „Вече 
четвърт век Национална асоциация на сляпо-глухите в България гради промени, бъдеще и усмив-
ки!“, докоснаха със силата си всички. Тя подчерта, че отново всички сме заедно- нещото, което 
винаги ни е крепило, и без което не можем. С трепет и вълнение в гласа, г-жа Драганова говори 
за нашата Асоциация, която работи за промяната в сърцата, в мисленето и в живота на сляпо-
глухите хора! За нашата Асоциация, която сбъдва стъпка по стъпка и най-смелите мечти! За на-
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шата Асоциация, където много хора 
работят заедно и устремено, поемайки 
един след друг щафетата заедно със 
своите колеги, приятели и съмишлени-
ци! 
 Председателят на НАСГБ под-
черта, че тук и сега е мястото и време-
то да каже защо може да се случва 
всичко това и да даде истинския верен 
отговор. Защото през всичките тези 
години – 25 вече, Национална асоциа-
ция на сляпо-глухите в България е 
следвала заветите на нейните основате-
ли – за преданост, себеотдаване и любов към живота на сляпо-глухите хора. Г-жа Драганова при-
зова да отдадем почит на светлите личности – онези тъй млади тогава, основатели на НАСГБ, ня-
кои от които са сред нас, а други ни напуснаха завинаги, общо 71 учредители на Асоциацията. 
 „Национална асоциация на сляпо-глухите в България следва и ще продължава да следва 
техните завети, мисия и цели. Така всички ние създаваме една силна общност, за която няма не-
възможни мечти.  
 Национална асоциация на сляпо-глухите в България е гордост не само за България, но и за 
всяко съвременно общество, за което бъдещето на сляпо-глухите хора е основен приоритет! 
 И нека заедно да продължим реализацията на добрите идеи и защитата на истинските каузи 
за светлото бъдеще на идните поколения. Национална асоциация на сляпо-глухите в България 
винаги ще бъде “Крепост, Сила и Вяра” за всички, които милеят за нея“. Така завърши приветст-
веното си слово г-жа Драганова, а думите ѝ бяха посрещнати с бурни аплодисменти, усмивки и 
сълзи от умиление. 
Юбилейното тържество на НАСГБ бе уважено от редица представители на местната власт, НПО, 
сродни организации, колеги от сферата на социалните услуги в страната, медии и много други. 
Специални гости бяха:  
 1. Маргарита Вранкова - Областна администрация Пловдив, Началник отдел „Координация 
и европейска интеграция“.  
 2. Веселина Ботева - Община Пловдив, Директор дирекция "Социална политика".   
 3. д-р Надя Танева - Директор на Дирекция "Социално подпомагане" Пловдив.  
 4. Донка Аргирова - Началник отдел "Интеграция" Дирекция "Социално подпомагане" 
Пловдив. 
 5. инж. Росен Костурков.  
 6. г-жа Венцислава Любенова.  
 7. Николай Нинов - Председател на Съюза на глухите в България. 
 8. Бончо Бонев - Председател на Национална потребителна кооперация на слепите в Бълга-
рия.  
 9. Маньо Алексиев - Председател на Регионална организация - София към Съюз на слепите 
в България. 
 10. Милена Гъркова-Калинова - Председател на Национална асоциация на преводачите на 
жестов език в България. 
 11. Тилка Кайрякова - Председател на Централна контролна комисия на Съюза на глухите в 
България и член на Управителния съвет на Национална асоциация на преводачите на жестов език 
в България. 
 12. Илияна Стоилкова – Член на Управителния съвет на Асоциация на гражданите с увре-
ден слух в България.  
 13. Надежда Мирчева - Продуцент, автор и водещ на Специализирано предаване за хора с 
увреден слух "Светът на жестовете" на БНТ1.  
 За своя 25-годишен рожден ден НАСГБ получи много поздравителни адреси, благопожела-
ния и подаръци. Асоциацията от своя страна почете и зарадва специалните гости със специално 
подготвени юбилейни плакети и грамоти, посветени на 25-годишния юбилей на НАСГБ, за при-
нос за делото на сляпо-глухите и тяхната интеграция в обществото. Гостите бяха много развълну-
вани и с голяма емоция благодариха на г-жа Драганова, че са станали част от празника на Асоци-
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ацията. Споделиха, че приятелството им 
с нашата Асоциация е много ценно за 
тях и че сърцата им винаги ще бъдат от-
ворени за нас.  
 Вълнуващ момент от програмата 
беше и представянето на презентация на 
тема: Национална асоциация на сляпо-
глухите в България (1997 - 2022)“- 25 
години от учредяване на сдружение 
“Национална асоциация на сляпо-
глухите в България“ в полза на общест-
вото и лицата с двойна сензорна загуба. 
 Разбира се, кулминацията на тър-

жествената програма беше изпълнението на фолклорна група самодейци със сляпо-
глухота„Фолклорен изгрев“ към ТО Пловдив на НАСГБ, с художествен ръководител Златка Сла-
вова. Те представиха представление на специфичните възможности на сляпо-глухите по фолк-
лорни мотиви „Седянка“, а черешката на тортата бе участието на самия председател на Асоциа-
цията – неповторимата г-жа Драганова. 
 В края на представлението, самодейците изпълниха  фолклорната версия на Химна на Наци-
онална асоциация на сляпо-глухите в България. Химнът на НАСГБ е специално създаден за 25-
годишния юбилей на Асоциацията. Красивият текст на химна, излязъл изпод перото на талантли-
вия сляпо-глух член на НАСГБ Кирил Дамянов, уникалната музика, композирана от неповтори-
мия Тодор Андонов, завладяващия аранжимент и клавирен съпровод на Ангел Андонов, създадо-
ха запомняща се атмосфера. 
 Празничната програма зареди цялата публика с много приятни емоции и весело настроение. 
Тържеството завърши с празничен коктейл и много, много усмивки! На галавечерята пък бе раз-
рязана и специално подготвената юбилейна празнична торта, а гърмът от шампанското отекна 
като камбанен звън и предизвика щастливи възгласи и овации. 
 Дните от 15 до 17 август бяха посветени и на празника на специфичните възможности на 
хората с двойна сензорна загуба. В тазгодишния празник на специфичните възможности на сляпо
-глухите се включиха десетки сляпо-глухи от повечето териториални организации на НАСГБ. За 
поредна година нашите талантливи членове имаха възможността да се изявят и покажат своите 
способности в любителското творчество и изкуство, в шаха, спортната табла и боулинга. Състе-
зателите и самодейците демонстрираха завидни умения, талант и възможности. Всички ги апло-
дираха и подкрепяха. Гордеем се с техните постижения и борбен дух! Те са нашето най-ценно 
богатство! 
 По време на празника, присъстващите имаха възможност да разгледат и аранжираната из-
ложба на приложно изкуство. Всеки имаше възможност да се докосне до тези уникални произве-
дения на изкуството, събрани и изработени от сляпо-глухи членове на НАСГБ. 
 В рамките на комплексното събитие се проведе и организираното от списание "Звук и свет-
лина" предизвикателство, което премина под знака на 25-ия рожден ден на Асоциацията. Един 
срещу друг се изправиха два отбора – на Териториалните организации от Северна България и на 
Териториалните организации от Южна България. Задачата им бе да сътворят кратък текст, посве-
тен на юбилея на НАСГБ. И двата отбора показаха отношение и любов към своята Асоциация. 
Всички бяха развълнувани и емоционално обогатени. Силни аплодисменти получи текстът на те-
риториалните организации от Северна България, за който особени заслуги има г-жа Ганка Парас-
кевова от Варна. Ето го и него: 

НАСГБ е дар от бога 
и без нея аз не мога да живея на Земята! 

Тя ми е съдбата! 
 Скъпи приятели, благодарим Ви, че бяхме заедно на този празник, благодарим Ви за споде-
лените мигове и много усмивки! Благодарим на всички наши прекрасни участници, на нашите 
членове, на нашите гости и приятели, на всички, които направиха празника ни неповторим, въл-
нуващ и толкова завладяващ! 

Статията подготви: 
Елена Атанасова 
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ПРЕКРАСНИ ДНИ В ТО ЯМБОЛ! 

 Дълга и пандемична зима! 
Скрити в своята „черупка", хората се 
страхуваха за живота си, виждайки и 
чувайки за случващото се. Може би 
сме се променили от всички пробле-
ми, тъй като никой не е застрахован 
от несправедливия живот, но благо-
дарение на приятелството ни трябва 
да се съхраним като по-добри човеци. 

 И ето, че отново е пролет! Слънцето затопли земята и цветята разцъфнаха, раззелениха се 
дърветата! И след дългата зима отново е време да се срещнем и повеселим! 

 След трескава подготовка и със съдействието на зам. кметът г-н Кирязов и неговия екип на 
Община Ямбол организирахме важно събитие, а именно 20 години юбилей от създаването на ТО 
Ямбол. Всички с нетърпение очаквахме важния момент.  

 И така, вече бяхме в механа „Странджа". На всеки член беше подарена саксия с цвете. За г-
жа Драганова имаше плакет с логото на НАСГБ и цвете. 

 Сътрудникът Мария Димова се върна назад във времето и разказа на всички за създаването 
на ТО на НАСГБ Ямбол. За високото ниво на развитие, успехи и постижения през изминалите 
години. От шестима членове, днес ТО наброява 29. Членовете ни са изявени спортисти и актив-
ни участници в художествената самодейност - Митко Димитров, Денка Георгиева и покойният 
председател Лечко Димов. Винаги сме получавали награди - грамоти и медали! Това говори за 
гордостта и силата на организацията. Научихме се да ценим важността на малките неща, благата 
дума , защото те ни правят по-силни и 
борбени.  

 Проведените пролетни и коледни 
тържества, както и рождените дни, ни 
вдъхват кураж за живот. Сплотеният 
колектив е символ на опора и сила! 

 20 години е твърде внушителна 
възраст! 
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 За нашия празник получихме приветствие от г-жа Драганова с призив за още много успехи, 
придружено с юбилейна грамота! Поздравиха ни и част от ансамбъл „Тунджа" с букет от народ-
ни песни.  

 Весело е при нас! И се чу звън от чаши с наздравица с пожелания за здраве и творчески ус-
пехи! 

 И как на рожден ден без торта!? Красива и сладка със блестящи свещички, угасени от г-жа 
Драганова, сътрудника Мария Димова и всички наобиколили я членове, защото единството и 
сплотеността са важни! 

 Важното събитие завърши с песни и танци, и с пожелания за нови срещи! 

 Но животът не свършва до тук! Използвахме топлото майско слънце и организирахме екс-
курзия до Бургас за празника на цветята - „Флора". Не искам да пропусна и ще спомена, че бяхме 
заедно с колегите от ССБ. Но нали всички членуват и там, и нали всички имаме еднаква съдба. 
Не е хубаво да се делим. Изкарахме си чудесно! 

 Лято е и е време за релакс! Наши членове посетиха хотел „Тишина" в гр. Приморско, орга-
низирана рехабилитация от съдействието на двете организации-НАСГБ и СГБ. Времето беше 
чудесно за плаж и догодина сме там. Благодарим! 

 Организирана бе и рехабилитацията на членовете в ПС „Релакс" с. Шипково. Рехабилита-
цията бе полезна за всички. Чистият въздух, вкусната храна и отзивчивостта на колектива ни ка-
рат да се замислим дали да не ги посетим отново. Транспортът бе осигурен от община Ямбол, за 
което много благодарим. 

 Няма по-красиво нещо от това да виждаш усмихнатите лица на хората! Те са огромното 
Благодаря за нашия труд, кураж и решимост да продължим напред и нагоре за една благородна 
кауза - да помагаме на хората! 

Прекрасни сте! Бъдете здрави и добри! 

 

Мария Димова 

Сътрудник на ТО Ямбол  
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ДЕЙНОСТТА В ТО АСЕНОВГРАД 

 Дейността в ТО на сляпо-глухите - Асеновград през 2022 година е посветена на 25-та го-

дишнина от учредяването на НАСГБ и 20-та годишнина от учредяването на ТО – Асеновград. 

 Приоритет в работата на ТУС е социалната 

дейност за решаване на социалните проблеми на 

членовете. ТУС отчита, че е особено тежка и 

трудна съдбата на хората с увредено зрение и 

слух, и за да поддържат борбения им дух ги обг-

раждат с много обич и топлина. Посещават хора-

та по домовете за морална подкрепа и разговор, и 

осигуряват необходимите помощно-технически 

средства. 

 Ежегодно ТУС на ТО на НАСГБ - Асеновг-

рад взема решение и закупува хранителни про-

дукти - олио, брашно, захар, боб и ориз, за под-

помагане във връзка с пандемията от корона ви-

рус, както и за самотни членове, в тежко здравос-

ловно и затруднено финансово положение. Тази година стойността на продуктите е до 30 лв. 

 Всички членове с благодарност и усмивка дойдоха до клуба, за да изразят задоволството си 

от подкрепата и изключителното внимание на членовете на териториалния управителен съвет. 

Очакват с нетърпение нови срещи и екскурзии до красиви места на България. 

 

Пенка Христозова 

Сътрудник на ТО Асеновград 
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От първо лице 

МЕЧТАНАТА ПОЧИВКА ВЪВ ВЕЛИНГРАД 

 Искам да разкажа своите впечатления от едно 
вълнуващо преживяване. Бях на почивка във  
Велинград, хотел „Деви“, от 24 до  31 юли 2022г., 
организирано от председателя на НАСГБ  
г-жа Величка Драганова. Не бях ходила във  
Велинград, но Родопите винаги са ме очаровали. 

 Още с пристигането ни бяхме посрещнати от 
управителката на хотел „Деви“ – Цвети Андонова, 
която е един прекрасен и сърцат човек. Тя се постара 
да удовлетвори всяко наше желание относно стаите, 

в които бяхме 
настанени. Ра-
зясни ни какво можем да ползваме в хотела и кога са часо-
вете за закуска, обяд и вечеря.   

 Преди първата ни вечеря, Цвети Андонова ни разведе 
из централната част на Велинград. Разказа ни за града, пока-
за ни най-близкия до хотела парк – Боровия парк, в който 
можехме да се разхождаме и да си почиваме в многобройни-
те му беседки. Показа ни и първата на Балканския полуост-
ров релефна бронзова икона на Света Богородица, както  и 

няколко бани и минерални извора, като ни беше представена и информация за тях.  

 Във Велинград е роден и световноизвестният оперен певец Николай Гяуров, като беше ор-
ганизирано посещение до къщата му. Цвети също ни разведе и из пешеходната зона на Велинг-
рад, където има много магазинчета за 
сувенири. Там се намират читалище-
то, пощата и общината. Достигнахме 
до пощада, носещ името на Николай 
Гяуров, където е фонтанът Чашата, а в 
близост и слънчевият часовник. 

 Велинград е едно китно градче, 
разположено в най-западната част на 
Родопите на 750 м надморска височи- Слънчевият часовник  

Релефната  св. Богородица 

Фонтанът “Чашата” 
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на. Градът е създаден през 1948 г., като в него са обединени 
селата Лъджене, Каменица и Чепино, които днес са квартали 
на Велинград. Наречен е на името на активистката  Вела Пее-
ва, родена във Велинград.  

 В града има 77 минерални извора и няколко обществе-
ни бани. Велинград е обявен за СПА столицата на Балканс-
кия полуостров. Това, което на мен ми направи впечатление 
е, че въпреки че се намира в Родопите, Велинград попада в 
Пиринската фолклорна област. 

 Обстановката в хотел „Деви“ е страхотна, лесно е за 
напълно незрящи хора да се ориентират в него. Навсякъде във фоайетата има саксии с цветя, а по 
стените картини. Стаите са в отлично състояние, с всички необходими удобства – хладилник, ин-
тернет, кабелна телевизия, самостоятелен санитарен възел. Имахме право да ползваме и вътреш-

ния, и външния басейн. Столовата има закрита и открита 
част, като откритата част от столовата е до басейна и под 
навеса, където може да се стои и извън предвидените часо-
ве за храна. А храната, тя почти изцяло се приготвя на мяс-
то. Порциите са достатъчни и е вкусна, поне според мен. 
 По време на нашата почивка ни бяха организирани и 
две екскурзии. Първата от тях беше до хижа „Безбог“ и 
езерото, което се намира до нея, носещо същото име. Те са 
разположени на 2240 м надморска височина. Пътувахме с 
автобус, който ни взе от хотела. Имахме осигурен екскур-
зовод, а и Цвети също беше с нас.  
 По време на пътуването, ни бяха показани различни 
забележителности в Рила, Пирин и Родопите. Разбрахме 
къде се пресичат 24-ия меридиан и 42-ия паралел. Минах-
ме през село Юндола и видяхме къде е границата между 
Рила и Родопите. По пътя минахме и през Предела и мяс-

тото където се събират Рила, Пирин и Родопите. Посетихме 
и гара „Аврамово“ – най-високо разположената гара на Балканския полуостров. Тя се намира на 
1260 м надморска височина. Там си направихме снимки с шапката и палката на началник гарата.  
 Към обяд пристигнахме в хижа „Гоце Делчев“, а по път се отбихме в село Краище, откъдето 
Цвети ни беше поръчала много вкусни кюфтета за обяд. В хижата се наобядвахме.  
 От хижа „Гоце Делчев“ до хижа „Безбог“ се стига с двуседалков открит лифт. За да се ка-
чим на лифта, задължително трябваше да сме облечени с дреха с дълъг ръкав, дълги панталони и 

Църквата св. Троица 

Гледка от лифта 
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затворени обувки. Гледката от лифта беше страхотна.  
 След като си починахме в хижата, видяхме и езерото, а после си тръгнахме обратно надолу 
с лифта. Служителите на лифта бяха предупредени, че сме слабовиждащи и незрящи хора. На 
всяка седалка, съоръжението беше спирано, а служителите ни помагаха да се качим и слезем. 
 На връщане за Велинград за малко спряхме в Добринище, а в Разлог се разходихме по-
дълго. Видяхме градския площад, парка с езерото, колекцията от звънци на чаушите и древния 
български календар.   

 Природата по пътя от Велинград до хижа „Безбог“ беше невероятно красива. 
 На следващия ден ни разходиха с автобус из трите квартала на Велинград и екскурзоводът 
Оги ни разказа за всеки от тях. Всеки квартал си има свой център, църква и училище.  В квартал 
Каменица се намира Историческият музей, в който са обособени няколко зали. В една от залите 
се разказва за планината. Друга зала разказва за живота и делото на Вела Пеева, в която има запа-
зена нейна стая, статии за нея и снимки. Има и зала, където са показани традициите на Велинг-
рад, характерните за този край носии. В отделна зала пък има обособена голяма колекция от пи-
сани великденски яйца, което е традиция за Велинград. Там се намира и зала, в която са изложе-
ни вещи  на Николай Гяуров – инструменти на които е свирил, нотни листове, награди, костюми, 
с които е бил на сцена.  

 В близост до музея се намира и църквата Св. Троица, която също разгледахме. След това ни 
откараха до местността Клептуза. Разходихме се в парка и видяхме езерото, което е с постоянна 
температура 8 градуса. Оттам се отправихме към село Дорково, където първо посетихме природ-
но-научния музей „Плиоценски парк“. В него са показани находки от епохата Плиоцен, открити 
около селото, а в центъра на музея е разположен макет на овернски мастодонт. Разходихме се и в 
село Дорково, където видяхме църквата Св. Илия, която е умален вариант на катедралата Св. 
Александър Невски. А природата между Велинград и село Дорково отново беше невероятна. 
      Изживяването ми във Велинград, тези 7 дни поне за мен бяха страхотни. Не бях идвала в 
този край и отново бях запленена от красотата на нашата Родина. Тук се запознах с нови хора, а в 
групата ни имаше мои познати, които не бях виждала от години, и които се зарадвах да видя.  

 Лично аз се прибрах отпочинала и емоционално заредена. Догодина отново ще отида на по-
чивка във Велинград, защото има още много места, които бих искала да разгледам.  

 
 Искам още веднъж да изкажа сърдечните си благодарности към г-жа Величка Драганова за 
прекрасните мигове и емоции, които изживяхме, и за това, че ни запозна с един невероятно сър-
дечен човек – Цвети Андонова, управител на хотел „Деви“, Велинград. 

Румяна Бояджиева 



Култура 

10 

ЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ НА ИЗКУСТВА ПОКРАЙ БРЕГА НА БУРГАС 
 Културният афиш на мероприятията за 2022г. е богат на събития съчетани със слънчево мо-
ре и много гости. Едно от тези събития беше изложбата на Пикасо, използваща репродукции на 
негови известни картини, заемаща част в зала „Георги Баев“ в  Морското казино в Бургас. Съби-
тието се провежда под патронажа на община Бургас, като  ТО на НАСГБ Бургас получи специал-
на покана да присъства на тази невероятна изложба. 

 
 В началото ще ви разкажем за художника и за техниката офорт, която е използвана в произ-
веденията на тази изложба. Пабло Руис Пикасо е един от най-великите и продуктивни творци на 
20-ти век.  До смъртта си е създал множество рисунки, картини, скулптури, керамични творби, 
костюми и декори за театрални произведения. Роден в Малага, Испания на 25 октомври 1881 г. 
Още от ранна възраст показва впечатляващи умения в рисуването. Преминава през различни пе-
риоди в творчеството си. Най-известни от тях са Синият и Розовият период. Финият усет за ли-
ния се появява още през неговия "Син период" (1901- 1904 г.) Наситен е с композиции на хора от 
народа, просяци, проститутки и пияници. В него витае темата на смъртта, старостта, бедността, 
меланхолията и тъгата. От 1904 г. до 1907 г. е „Розовият период“. През него художникът рисува 
картини, носещи топлина, която дължат не само на ярките нюанси, но и на темите - циркът и ита-
лианският театър с маски и комедия. За преходна картина между двата периода се счита 
„Момичето с топката". 

 В продължение на няколко години Жорж Брак и Пикасо работят заедно, поставяйки основи-
те на кубизма. С "Госпожиците от Авиньон„ той сътворява картина с почти скулптурни фигури, 
които деформира по начин, предшестващ картинния език на кубизма.  

 „Герника“ - изпълнена с тъмни нюанси и чувство за безпокойство, е от световно известните 
картини на Пикасо. В нея са запаметени теми като : страдание, смърт и разруха. С тази картина 
Пикасо създава едно от най-впечатляващите изображения на Гражданската война в Испания. 
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 Интересен факт е, че автографи на гениалните художници Пабло Пикасо и Владимир Ди-
митров-Майстора са положени на един и същ лист, а оригиналният ръкопис се съхранява в Наци-
оналния музей във Варшава.  

 На 86 години Пикасо се насочва към плочата за гравиране, която крие още неизучени въз-
можности, въпреки големия натрупан опит в различни техники и жанрове.  

 Изложбата е посветена на поета Хайме Сабартес, близък приятел на художника. Той умира 
на 13 февруари 1968 г., Пикасо понася загубата трудно и много болезнено. От смъртта на Сабар-
тес до края на собствения си живот Пикасо изпраща на музея в Барселона копие от всяка своя 
графична творба, но не в памет на мъртвия си приятел, а с посвещение на живия Сабартес.  

 Пикасо се връща към работата си през пролетта и се заема с най-голямата серия графични 
произведения, La Suite des 347, наречена така заради броя на листовете, които съдържа. Смайва-
щата серия от 347 офорта създава за по-малко от седем месеца, с помощта на братята печатари 
Алдо и Пиеро Кромелик.  

 Голяма част от рисунките на Пикасо от 1966 и 1967 г. са с поглед, назад - към цирка, към 
неговите пиеро и арлекини, дори и още по-назад в миналото - към семейството на художника. 
Други са свързани с мускетарите, преплитайки образите от изминалите времена и придобиват 
силно испанско излъчване. Много от творбите са еротични.  “Всеки път, когато искам да кажа не-
що, аз говоря по този начин, в който, според моето усещане, трябва да се каже.“ - Пабло Пикасо.  

 Когато се родил, акушерката помислила, че е мъртвороден. Пикасо бил спасен от чичо си. 
„Лекарите в това време пушели големи пури и моя чичо не бил изключение. Когато ме видял, ле-
жащ без движения, ми пуснал дим в лицето, на което аз с гримаса съм издал рев на ярост.“  

 Пабло Пикасо е роден на 25 октомври 1881 година в гр. Малага, Анадалусия, Испания. При 
кръщаването си Пикасо получил пълното име Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непо-
мусено Мария де лос Ремедиос Криспин Криспиняно де ла Сантасима Тринидад Pyиc и Пикасо - 
което по испански обичай е ред имена, почитани светци и роднини на семействата. Пикасо е фа-
милията на майката, която взел Пабло. Фамилията на баща му била твърде обикновена, и при то-
ва баща му, Хосе Руис, сам бил художник.  Първата дума на Пикасо била "Пиз" - която е съкра-
щение от "La piz", молив, на испански. Първата картина на Пикасо била назована "Пикадор", чо-
век на кон в коридата. Първата изложба на Пикасо се състояла, когато бил на 13, в задната стая 
на магазин за чадъри. На 13 г. Пабло Пикасо с блясък постъпил в Барселонската Академия по ху-
дожества. Но през 1897 г. на 16 г. пристигнал в Мадрид в Школата по изкуства.  

 Вече възрастен посетил изложба на детски рисунки, Пикасо казал: "На тяхната възраст аз 
рисувах като Рафаело, но ми трябваше цял живот, за да се науча да рисувам като тях". Пикасо 
бил разпитан от полицията за това, че е откраднал Мона Лиза. След като картината изчезнала от 
Лувъра в Париж през 1911 г., поетът и "приятел" Гийом Аполинер посочил Пикасо.  Пикасо 
изгорил няколко свои картини, когато бил начинаещ художник в Париж, за да се топли. Сред му-
зите на Пикасо бил дакелът Лумп. Кучето принадлежало на фотографа Дейвид Дъглас Дънкан. 
Умряло седмица преди Пикасо.  

 

Анка Янева  
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СМРАДЛИВОТО ЕЗЕРО В РИЛА 
 Смрадливото езеро е най-голямото ледниково езеро в България и на Балканския полуостров. 
Намира се в Средна Рила, разположено е в 
средата на висящ към долината на Рилска 
река циркус между върховете Рилец на 
югозапад и Кьоравица на юг, като северният 
му бряг опира в напречния вал на ледниковия 
праг. Езерото е второто от групата на 
Смрадливите езера – три постоянни и три 
пресъхващи през лятото. То има овална 
форма, дълго е 900 m и широко 260 m. Обе-
мът му е 1 720 000 m³, а максималната му 
дълбочина – 24 m. По северния му бряг е 
изградена преградна стена, която повишава 
нивото му, а водата от него се използва за 
регулиране на водния режим на Рилската каскада. От северния му край при високи води изтича 
поток, който след 1,2 km се влива отляво в Рилска река. Името на езерото е свързано с 
преданието, че при незапомнена силна и страшна буря, езерото се развълнувало и всичката му 
риба била изхвърлена на бреговете, които побелели от нейното множество. Тая риба, като измря-
ла, напълнила със смрад всичките околни усои и бърда, та не могли да се отмиришат три години. 
Оттогава и до днес риба в това езеро няма и всички опити да я развъдят оставали несполучливи. 
Но от него водят началото си десетки рилски потоци и реки. 

 Друго запазено живо и досега предание свързва езерото със свети Иван Рилски. Когато из-
бягал от родното си село, огорчен и обиден, имал само една крава с теле. Закарал ги в Рила пла-
нина и заживял далеч от хората. Но съселяните му, които отишли на лов из тия места на планина-
та, видели кравата и телето и решили да изпитат чудотворството на отшелника. Заклали телето и 
кравата, разделили месото, нарязали го и напълнили торбите си. После намерили свети Ивана, 
който обядвал сух хляб и вода. Поканил ги да хапнат и те. Спогледали се, посбутали се присме-
хулно и отчупили по залък от хляба. Той им се усладил и започнали да ядат. Яли всички, наяли се 
доволно, а върху каменната софра стояло все същото парче хляб. 

 - Какво носите в торбите си? - попитал ги отшелникът. 

 - Убихме две мечки - отговорили съселяните му, - и ще ги носим в село, да видят хората, че 
не са страшни. 

 И си тръгнали доволни, че са излъгали отшелника и той е повярвал в лъжата им. Но както 
си вървели, усещали, че товарите им се вмирисват. Смрадта така напоила планинския въздух, че 
едвам дишали. Като стигнали до езерото, хвърлили торбите с месото в тях. Миг след това спокой-
ните езерни води буйно се развълнували и изхвърлили на бреговете огромно множество умрели 
риби. А наоколо плъзнали змии и гущери, които се повлекли след ловците. Те бягали, змиите 
след тях и ги преследвали чак до селото им - Скрино, Кюстендилско. Оттогава това езеро, лише-
но от риба, се нарича Смрадливо езеро. 

 
По материали от Интернет 
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Хоризонти 

АСФАЛТОВИТЕ ЕЗЕРА И ТЕХНИТЕ ДЪЛБОКИ ТАЙНИ 
 
 Някои от най-странните езера в света са пълни 
не с вода, а с асфалт, известен още като битум – ма-
териалът, от който се правят пътищата. 
 По-голямата част от асфалта, ползван днес, се 
получава при обработка на нефт, но асфалт се нами-
ра и в концентрирана форма в природата. Понякога 
той се процежда от почвата и създава големи локви, 
известни като катранени ями или асфалтови езера. 
 В други случаи те се оказват потънали в пясъ-
ци, както при нефтените пясъци в Атабаска в севе-
роизточна Алберта, Канада, които са най-голямото 
в света находище на естествен битум. Известно е, че асфалтът изригва и в подводни вулкани, но 
те са сравнително редки и са открити едва през 2003 г. 
 По света са открити едва няколко големи асфалтови езера. Най-голямото е в село Ла Бреа в 
Югозападен Тринидад и се нарича Катраненото езеро. То заема около 40 хектара и е дълбоко 75 
метра. Течният асфалт е толкова плътен и гъст, че по повърхността му може да се ходи. Но ако 
стоите отгоре твърде дълго, бавно ще потънете в него. 
 Макар да изглежда статичен, асфалтът се движи бавно и могат да се видят линиите от тече-
нията по повърхността. Докато катранът се движи, понякога праисторически дървета и други 
предмети, които са паднали в езерото, се появяват и изчезват, а после отново се появяват. 
 Езерото в Ла Бреа  е открито през 1595 г., а се разработва с търговска цел от 1867 г. Изчис-
лява се, че досега от Катраненото езеро са извлечени 10 млн. тона асфалт. Останали са около 6 
млн. тона. 
 Езерото в Ла Бреа е и туристическа атракция, която привлича около 20 000 посетители го-
дишно. Понякога хората плуват във водите на катраненото езеро, защото вярват, че те имат ле-
чебни свойства. 
 Друго известно асфалтово езеро се намира в Лос Анджелис. Това всъщност са група от ями, 
наречени Катранени ями Ла Бреа. Не се обърквайте от името – „бреа“ просто е испанската дума 
за асфалт. В Южна Калифорния има други ями като МакКътрик в окръг Керн и Карпинтерия в 
окръг Санта Барбара. 
 Езерото Бермудез във Венецуела е втората в света най-голяма катранена яма. Такива ями са 
открити и в Ирак и в Баку, Азербайджан. 
 Асфалтовите езера са обект на интерес и от изучаващите природата и палеонтолозите, защо-
то под гъстите лепкави пластове има останки от невъобразимо количество праисторически жи-
вот. Хиляди години тези езера са поглъщали саблезъби котки, праисторически вълци, коне, бизо-
ни, костенурки, охлюви, миди, хилядоножки, мамути и стотици други видове гръбначни и безг-
ръбначни. 
 Тези животни са отишли твърде далеч, вероятно в търсене на храна, и били хванати в капа-
на на асфалта. Заклещените животни от своя страна привлекли хищници, които също затънали. 
Смъртта идвала или чрез задушаване или от глад. Това е един ужасен начин да се умре, но прек-
расен начин за запазване на фосили. 
 Изненадващо, голям брой от фосилите, които са извадени, са на хищници – 90%. Най-често 
ваденият голям хищник от ямите на Ла Бреа, известно също като Ранчо Ла Бреа, е изчезналият 
свиреп вълк – над 4000 екземпляра, следван от саблезъби котки с над 2000 екземпляра. Койотите 
са на трето място. 
 Дори повечето птичи фосили са на хищни птици или чистачи като лешояди, кондори, орли 
и гигантски изчезнали щъркелоподобни птици, наречени тераторни. 
 Освен животни, катранените ями са запазили праисторически дървета и растителност. Но 
най-неочакваната находка е на жена, датирана от преди около 10 000 години. Скелетът е придру-
жен от останки на домашно куче. Изследователите смятат, че смъртта може да е церемониална 
или жертвена. 
 Някои от фосилите, намерени в ямите на Лос Анджелис, са изложени в музей „Джон Алън 
Ханкок“. 

Източник: www.pochivka.blitz.bg 



Любопитни факти 

14 

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА СВЕТОВНОТО ХРАНИЛИЩЕ 
НА СЕМЕНА В МРАЗОВИТИЯ ШПИЦБЕРГЕН 

 
 Ако някога с човечеството се случи 
голяма беда - глобална война или природ-
на катастрофа, и на оцелелите се наложи 
да възстановяват световното земеделие от 
нулата, то те трябва да знаят една дума и 
тя е : “Шпицберген”. 
 Създаването на “хранилището за 
Страшния съд”, както обичат да го нари-
чат, има няколко причини и не всички са 
свързани с края на света. 
 Първо то е предназначено за съхра-
няване на култури, които са адаптирани за 
различни климатични условия. 
 Второ, това е един своего рода сейф. Така, ако в резултат на война или природна катастрофа 
някои страни загубят своите семена, то колекцията може да се възстанови, благодарение на семе-
ната в хранилището. 
 9 факта ще ви запознаят по-подробно със Световното хранилище на семена: 
 1. Построено е не случайно в Шпицберген 
 Ако все пак се случи глобална или локална катастрофа и трябва да бъдат възстановени из-
вестни видове растения, то трябва да се отправите към Шпицберген. 
 И на първо място трябва да ви е ясно къде да отидете. Шпицберген - това е най-северната 
част на Кралство Норвегия - само на 1125 км от Северния полюс. Арктическият остров е избран, 
заради постоянния мраз и малката вероятност за земетресения. Това позволява значително да се 
намалят разходите на енергия за поддържане на ниска температура. 
 Самото хранилище се намира в столицата Шпицберген, в града Логйир, недалеч от между-
народното летище. 
 2. Постройката струва 9,6 млн. долара 
 Това не е толкова много спрямо съвременните стандарти. Проектът е осъществен със средс-
тва от Норвегия под егидата на ООН. При това строителството на семехранилището е финансира-
но и от фонд Рокфелер, Бил Гейтс, компанията Monsanto и други световни компании. Строежът 
на обекта е започнал в средата на 2006 г., а вече през февруари 2008 г. той е официално открит. 
 “Хранилището на Страшния съд” се намира на 120-метра дълбочина вътре в скалата и на 
височина 130 метра над морското равнище. То е разположено на такава височина над нивото на 
морето и едновременно толкова дълбоко в скалата, че вероятността да бъде залято и унищожено 
от морската вода, или да се затопли и разтопи леда е невъзможно в обозримото бъдеще. 
 Сградата е взривообезопасена и оборудвана с врати, шлюзови камери, сензори за движение 
и стени от железобетон, дебели 1 метър, които са способни да издържат ядрерна бойна глава или 
земетресение. За да попаднете във вътрешността на сградата, трябва да преминете пет врати с 
кодови ключалки. 
 3. Семената се пазят при постоянна температура - 18 градуса C 
 Те са опаковани в херметично затворени пакети, които приличат на алуминиево фолио и 
сложени в специални пломбирани контейнери. Семената се разполагат на стелажи. Така ограни-
ченият достъп на кислород и ниската температура забавят процеса на метаболизма и остаряване-
то на семената. 
 Вечният мраз е гаранция, че семената могат да съхранят своята кълняемост даже и ако сис-
темата на електроснабдяване на хранилището излезе от строя. 
4. Видовете могат да се съхраняват на практика вечно 
 Срокът за съхранение на семената зависи от конкретния вид. Например, грахът запазва сво-
ята кълняемост само 20-30 години, докато слънчогледът и семената на някои видове зърно са 
способни да издържат много десетилетия и даже столетия. 
 Но те постепенно губят кълняемост и умират. За да не се допусне това от образците ще се 
взимат семена и ще се засаждат в почва. 
 Така те ще прораснат и отново дават необходимите семена, които ще се сложат на мястото 
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на старите. Спазването на тази процедура ще позво-
ли да се увековечи съхраняването на семената. 
 5. “Сейфът” побира 4,5 млн. образци от раз-
лични видове 
 При това всеки вид растение е представено от 
500 семена, които се пазят. Така максималната 
вместимост на семехранилищата правят 2,25 млрд. 
отделни семена. 
 То може да събере всички уникални типове 
образци, пазещи се в генетичните банки по целия 
свят, а също и нови семена, които ще бъдат създа-

дени в бъдещето. След като се запълни то ще стане най-големият фонд от семена. 
 Сега в "сейфа" се намират 860 хиляди образци, практически от всяка страна от света. 
 6. На първо време за съхранение се изпращат семена от растения, които се употребяват за 
храна 
 Така приоритетно се приемат семена, с помощта на които, можете да водите устойчиво зе-
меделие, например неполивно. Това има особено голямо значение за развиващите се страни, къ-
дето безопасността на продуктите е важна задача. При това важен проблем е разнообразието от 
култури. Например, ако за цялата история на селското стопанство в менюто на човека са влизали 
около 7 000 различни видове растения, то сега те са само 150. А за всекидневното хранене човек 
средно използва само 12 вида растения. Повечето различни образци позволяват по-добре да се 
адаптирате към променящите се условия. 
 Трябва да се отчита и разнообразието на самите сортове. Например, само различните разно-
видности ориз в света са около 100 хиляди. 
 Това е една от причините в началото да се събират именно семената за хранителни продук-
ти. 
 7. “Хранилището на Страшния съд” не е генетична банка 
 Разликата е в това, че там се пазят дубликати на семена от различни сортове и от различни 
генетични банки. Да се вземат дубликати може само в случай, че в оригиналните фондове за се-
мена по някаква причина те са били загубени. 
 Страната, която е предала семената за съхранение си запазва правото на собственост върху 
тях. 
 Обекта се отваря само за внасяне на нови екземпляри - това става 3-4 пъти в годината. 
 8. Първите, които са изпратили семена, са страните от Африка 
 Първите седем хиляди образци от 36 африкански страни са отпътували за Норвегия от Меж-
дународния институт по тропическо селско стопанство /IITA/, базиран в Нигерия. След това изп-
ращат свои колекции националните банки за семена от Колумбия, Етиопия, Индия, Кения, Мек-
сико, Перу, Филипините и Сирия. 
 9. Хранилището вече се е използвало и от него са извадени образци на семена 
 Не, не си мислете, че сте пропуснали глобалния апокалипсис... През 2015 година образци от 
семена са взети по молба на една страна - Сирия. 
 Сирийските изследователи са помолили за семена от пшеница, овес и някои треви, пригод-
ни за отглеждане в условия на суша. 
 Обикновено агрономите от Близкия Изток са взимали образци от Международния център 
по изследване на земеделието в засушливи райони, който се намира в град Алепо. Но през 2012 г. 
центърът се е преместил в Бейрут, заради гражданската война, и неговите запаси се намалили. За 
спешно попълване на близкоизточния фонд учените помолили да им върнат 130 сандъка със се-
мена от 325, изпратени в Шпицберген още преди войната. 
 Световното семехранилище може да се нарече спестяване на човечеството за черни дни. 
 Ако нещо се обърка винаги може да се започне отначало... А то вече на практика започна да 
показва, че е полезно. Ще е нужно и заради промените в климата. 
 С времето това съоръжение ще става все по-важно И можем само да се надяваме, че ако 
настъпи краят на света и все пак има оцелели, то вратата на този "ноев ковчег за растения" ще 
може да бъде отворена. 
 

Източник: www.bgfermer.bg 
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ГРИЖА ЗА ОЧИТЕ 

 
 1. Подобрете зрението си с праскови 
 Доказано е, че консумацията на праскови помага да запазим остротата на 
зрението си. Причината се крие във високото съдържание на важните 
витамини А и В, както и незаменимия антиоксидант бета-каротин. Той подхранва и защитава ре-
тината от свободните радикали и предотвратява 
заболявания като макулна дегенерация и катаракта. Ако искате да се 
погрижите за здравето на очите си, включете вкусните плодове в дневното 
си меню. 
 
 2. Подобрете зрението си със сок от черници 
 Вкусната черница е позната като плод с ефективно положително влияние 
върху зрението. Причината за това се крие в богатия му състав на 
витамини А, C, B и К, както и желязо, манган, магнезий и калий. Доказано 
е, че сокът и екстрактът от плодовете на черницата могат да ви помогнат 
да се радвате на добро зрение. 
 Консумирането на чаша сок от черница всеки ден е идеален избор за хора, 
които прекарват часове пред компютъра, тъй като облекчава напрежението в 
очите и ги предпазва от въздействието на свободните радикали - причина 
за отслабване на зрението и дегенерация на ретината. 
 Допълнителен съвет: Консумацията на този вкусен плодов сок, притежаващ антиоксидант-
ни свойства ще ви помогне в борбата срещу бръчките, за да се радвате на свежа и сияйна кожа. 
 
 3. Преборете сухотата в очите с помощта на сода 
 Сухотата в очите след дългия работен ден пред компютъра е все по-често 
срещан проблем. Содата за хляб е натурален продукт, известен с 
успокояващото си действие. Тя може да ви помогне да поддържате 
влажността на очите си. Вижте как да си направите компрес със сода за хляб. 
 Начин на приложение: 
 Нужни са ви само 1/2 чаена чаша преварена вода и 1/4 чаена лъжичка сода за хляб. Разбър-
кайте добре и нанесете сместа върху клепачите си с помощта на 
памучни тампони. 
 Правете процедурата веднъж дневно, докато почувствате подобрение. 
 
 4. Как да облекчим очите при натоварване от компютър 
 Ако прекарвате голяма част от деня си пред компютърен екран, има 
вероятност да сте се сблъсквали със синдрома на компютърното зрение. Това е събирателно оп-
ределение за различните зрителни проблеми, които изпитваме в резултат на продължителното 
използване на компютър. 
 „Дигиталната умора” се характеризира със симптоми като разфокусирано зрение, усещане 
за напрежение и умора, изсушаване, а понякога и главоболие. 
 Синдромът на компютърното зрение е нещо типично при продължителна работа зад екрана, 
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Здраве 
но това не означава, че не може да се избегне. Предлагаме ви 6 начина да се погрижите за очите 
си и да ги предпазите от преумора. 
 
 Правилото 20-20-20 
 За да намалите риска от натоварване, на определени периоди от време променяйте фокуса 
си. Един изпитан метод е правилото на трите 20, което означава на всеки 20 минути да отмества-
те погледа си за около 20 секунди към нещо, което е отдалечено на поне 20 фута (6 метра) от вас. 
Друг вариант е на всеки кръгъл час да вземате няколко минути почивка, за да погледате навън. 
 
 Отразената светлина 
 Когато светлината в стаята е много ярка или пък се отразява в екрана, очите се напрягат. 
Добре е да позиционирате компютъра си така, че в него да не се отразява светлина от прозореца 
или лампата. Също така на екрана може да поставите матово или антирефлексно покритие. Ако 
светлината от лампата е прекалено силна, вземете крушка с по-ниска яркост, а за прозореца из-
ползвайте завеса. 
 
 Упражнения за очи 
 На всеки 2 часа, отделяйте по няколко минути за раздвижване на очните мускули и смяна на 
фокуса. Например, с поглед може да описвате кръгове или хиксове във въздуха по 10 пъти. Друго 
подходящо упражнение е да изберете точка в далечината и да се вгледате в нея за 10 секунди. 
След това отместете погледа си към предмет близо до вас и задръжте за същото време. Повторете 
5-10 пъти, за да разтоварите очите.   
 
 Мигане и овлажняващи капки 
 Мигането е много важно, ако работим на компютър, защото помага за хидратирането на 
очите. Когато сме пред екрана, всъщност мигаме много по-малко, което води до усещане за сухо-
та. В такъв случай може да използвате овлажняващи капки, но не ги бъркайте с капките срещу 
зачервяване. Също така на определено време правете „почивка за мигане”, за да хидратирате оч-
ната ябълка. 
 
 Очила със защита 
 Наистина може да забележите съществен спад в натоварването, ако започнете редовно да 
носите очила за компютър. Те минимизират дразнещия ефект от светлината на екрана и помагат 
за избягване на преумората. Ако пък имате диоптър, по-добре използвайте очила вместо лещи, 
когато работите на компютър. 
 
 Промивка с вода 
 Ако очите ви се натоварват при продължителната работа на компютър, на всеки 2 часа из-
мивайте с хладка вода. 
 
 Статията е публикувана по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра 
 
 

Източник: www.framar.bg 
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КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ 

АПЕТИТЕН ПАЙ С КАЙМА 
 Продукти: картофи - 1 бр., телешка кайма - 500 г, свинска кайма - 500 г, чесън - 2 скилидки, 
лук - 1 бр., вода - една четвърт чаена чаша, горчица - една супена лъжица, мащерка - половин чае-
на лъжичка, сол, черен пипер, салвия - една четвърт чаена лъжичка. 

 За тестото: брашно - 140 г, вода - 4 супени лъжици, масло - 110 г, сол – щипка, захар – щип-
ка. 

 Начин на приготвяне:Започнете, като си направите тестото за пая. Смесете заедно браш-
ното, солта и захарта. Добавете маслото и замесете ронливо тесто. Когато консистенцията стане 
ронлива добавете водата и замесете меко, но не лепкаво тесто. Завийте готовото тесто с фолио и 
оставете в хладилник. 

 Загрейте фурната на 220 градуса. Обелете картофите и ги нарежете на кубчета. Поставете 
картофите в тенджера и сипете вода колкото да ги покрие. Варете около 5 минути или докато 
омекнат. Отцедете водата и намачкайте на пюре. 

 Отделно задушете лука и чесъна. Когато омекнат добавете двата вида кайма и подправете на 
вкус. Когато каймата стане ронлива добавете горчицата. 

 Махнете от огъня и прибавете картофеното пюре. Разбъркайте докато се смесят хубаво. 

 От готовото тесто разточете две еднакви по големина кори. В намазнена тава сложете едната 
кора, като повдигнете за да покрие стените на тавата. Изсипете готовата смес и разстелете равно-
мерно плънката. Покрийте с втората кора и запечатайте хубаво, за да не излиза плънка. Направете 

няколко напречни разреза. Печете около 20 минути до получаване на златен загар.   

   

БАНИЧКИ РУЛЦА СЪС СИРЕНЕ 

 Продукти: кори за баница - 500 г фини.  

 За намазване на корите: яйца - 1 бр., прясно мляко - 100 мл, олио - 40 мл, бакпулвер - една 
чаена лъжичка. 

 За плънката: сирене - 400 г, яйца - 1 бр. 

 За намазване на баницата: яйца - 1 бр., олио - една супена лъжица, прясно мляко - една 
супена лъжица. 

 Начин на приготвяне: Първо си пригответе смесите за баницата със сирене. За сместа за 
намазване на корите, обединете разбитото яйце с прясното мляко, олиото и бакпулвера, разбър-
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кайте до еднородна смес и оставете настрани. 

 За плънката смесете натрошеното сирене с яйцето, до еднородна смес, наподобяваща крем. 

 Отделно, за намазване на баницата, смесете едно разбито яйце с по една супена лъжица 
прясно мляко и олио до еднородна смес. 

 Разтворете пакета кори за баница. Вземете една кора и я намажете с помощта на четка със 
сместа за намазване. Вземете втора кора, поставете я върху първата и отново мажете със сместа. 

 Вземете трета кора, поставете я върху втората, намажете я със сместа за мазане. В края на по
-широката страна на подредените 3 кори поставете от плънката по цялата дължина и навийте на 
руло. 

 Поставете рулото в намазана с олио правоъгълна тава. 

 Така процедирате с всичките останали кори. Намажете баницата със сместа за намазване и 
поставете тавата в предварително нагрята на 200 градуса фурна и печете за около 30 минути, до 
златисто кафяв цвят. 

 Нарежете на малки банички и поднесете, докато са още топли. 

   

БАНИЦА АЛА ЛАЗАНЯ С КАЙМА 

 Продукти: кори за баница - 1 пакет фини, кайма - 500 г, доматено пюре - 3 супени лъжици, 
лук - 1 малка глава или половин връзка зелен лук, подправки - риган, босилек, мащерка, черен пи-
пер, сол, маслини - няколко без костилките, кашкавал - 150 г, яйца  - 5 бр., мазнина- 3 супени лъ-
жици олио или зехтин, газирана вода - 1 бр. 

 Начин на приготвяне: Лука и маслините запържваме в мазнина. Добавяме каймата, смесе-
на с малко вода, и пържим до златисто. 

 Соса правим по следния начин: към изпържената кайма добавяме размито във вода домате-
но пюре и подправки на вкус. Пържим за още около 10 минути 

 В предварително намаслена тавичка нареждаме по 3 кори, отгоре плънка и по този начин 
запълваме цялата тава. Нарязваме получената баница на парчета и заливаме със смес от разбитите 
яйца и газираната вода. 

 Печем в умерена фурна, като малко преди готовност вадим баницата и поръсваме с настър-
гания кашкавал. Допичаме за около 5 мин. 

 Получената баница наподобява много лазаня Болонезе, особено ако сте добавили риган и 
босилек към соса.  



Занимателна страничка 
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ДЕСЕТТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА НА ВСЯКА ЗОДИЯ – III ЧАСТ 

 
 
 Стрелец 

 1. Всички хора са добри! 
 2. Никога не забравям някого, който ми е помогнал! 
 3. Обичам да пътувам! 
 4. Не се заемам с нищо, което е дребно! 
 5. Никой няма право да ми се сърди! 
 6. Обичайте ме, защото заслужавам! 
 7. Не съжалявам за нищо, което съм направил! 
 8. С работата си се гордеят само тези хора, които нямат с какво друго да се похвалят! 
 9. Не се тревожа излишно! 
 10. Всеки трябва да изпълнява задълженията си! 
 
 

 Козирог 
 1. Мога да издържа на всяко натоварване! 
 2. И сам воинът е воин. 
 3. Не участвам в незаконни сделки, защото ще ме хванат! 
 4. Обичам да имам скъпи вещи, които съм си купил сам! 
 5. Животът е влак, който спира на най-различни гари! 
 6. Обичам да мечтая и да фантазирам! 
 7. Човек трябва да тежи на мястото си! 
 8. Мечтая да достигна върха, само за да погледна нищожествата, които се катерят отдолу! 
 9. Никога не остарявам! 
 10. Пълен съм с търпение, ще почакам! 
 
 

 Водолей 
 1. Винаги съм различен! 
 2. Ако искаш да си с мен, стани такъв, какъвто искам аз да бъдеш! 
 3. Не уважавам предразсъдъците! 
 4. Сигурен съм, че бъдещето е прекрасно! 
 5. Трудно е да съм съвършен, но ми се налага! 
 6. Доброто намерение е по-важно от изпълнението! 
 7. За да си откривател, трябва да отхвърлиш всичко старо! 
 8. В живота има много по-важни неща от секса! 
 9. На първо място са приятелите ми, а за семейството си ще се погрижа, ако ми остане време! 
 10. Няма по-добър от мен! 
 
 

 Риби 
 1. Сърцето ръководи тялото и ума! 
 2. Алкохолът ми помага! 
 3. Никой не може да ми каже какво да правя! 
 4. Не отлагай за утре това, което може да се свърши вдругиден! 
 5. Обещах, но кога ще го направя - не знам! 
 6. Работя бавно, защото така ми харесва! 
 7. Мога да направя анализ на всеки човек, но не мога да разбера себе си! 
 8. Човек трябва да е гъвкав, за да се огъне и да не се счупи! 
 9. Не е важно какво правя, важното е, че изглеждам зает! 
 10. Ако ме притиснеш, ще се изплъзна! 
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ВЪПРОСИТЕ ИМАТ ЛИ ОТГОВОРИ?, 1867 г.  лятото 

 Гаврил подмина арменската църква и застана до входа на месарницата. Тази неделя не влезе на 

службата. Вчера мина през магазина на златаря, за да остави за поправка брошката, на която няколко 

перлички бяха “паднали”, и си излезе. Така показа на хубавицата със синьо-зелените очи, че е в града 

и тя днес щеше да се озърта в черквата. Но нямаше да го види. 

 Гаврил искаше да разтревожи душата ѝ. А след края на службата, щеше да проведе малко разуз-

наване. Той още не знаеше къде живее семейството на златаря. Можеше да се очаква, че е в арменска-

та махала, но в коя къща точно? Просто щеше да ги проследи. Не че планираше да нахълта в дома им, 

но искаше да знае. 

 Ей така понякога се забиваше някой въпрос в ума му и не му даваше мира, докато не намереше 

отговора. 

 След златарския магазин отиде в кантората на предприемаческото си дружество със Станьо 

Хрелката. Станьо го беше известил, че иска да говорят за нещо важно. Гаврил пристигна пръв и се 

разположи до прозореца да го чака. Гледаше как долу хората вървят по улицата, смеят се на нещо. 

Някой си подгонва феса, духнат от порив на морския вятър. Две заптиета по-нататък крачат с пушки 

на рамо. 

 – Пък аз седя в моята предприемаческа кантора, а складовете ми долу са пълни със стока, която 

е парѝ! – каза го на глас, за да почувства по-ясно стъпалото, до което е стигнал – седна на един стол, 

качи краката си на отсрещния, изтегна се с ръце зад врата и зачака. След малко Станьо изтропа по 

дървените стълби и влезе в стаята. 

 – Я как си се разположил! Като в някое парижко кафене! 

 – Ти кога се върна от Париж? – подигра го Гаврил. – Французите така ли си пият кафето? 

 – Не знам, но точно заради французите съм те извикал да си поговорим– отвърна съдружникът 

му. 

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  
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 На Станьо кракът му не бе стъпвал в Париж и едва ли щеше да стъпи някога. Той идваше от Де-

низли и околностите. Миналата седмица бе стоварил долу някакви странни торбички от плътно изтъ-

кано зебло и с нетърпение чакаше Гаврил да се върне от Цариград с купените стоки. 

 – Гавриле, имам нова идея – подхвана припряно той. – Караш от Истанбул насам стока, а оти-

ваш натам с празна каруца. Не можем ли да я напълним? 

 – Защо празна? – възрази съдружникът му. – Откарвам памук, камилски кожи и... 

 – И това е. Откарваш по нещо, но евтина стока. Повече ще спечелим, ако тя е малко количество, 

а пък струва скъпо. 

 – Така си е. Само че злато съм виждал твърде много и по сергиите в Цариград. Там не струва 

повече, отколкото тук – придаде си съвсем сериозен вид Гаврил. 

 – Кой ти говори за злато? – махна с ръка Хрелката. 

 – А за какво говориш? 

 – Докато обикалях из вилаетите на изток, се захванах да изкупувам афион1. Нали знаеш, че 

имам приятели моряци, които редовно пътуват през Египет към Италия и Франция? Доста от тях вече 

ми обаждат, че опиумът станал много модерен в Европа. Много се търсел във Франция и в Англия. 

Използвали го за какво ли не. За капки против главоболие, против болки в черния дроб, в стомаха, за 

по-добро настроение, против безсъние, против зъбобол. Един моряк далматинец ми каза, че правели 

от него някакво лекарство лауданум и с него лекували едва ли не всичко. 

 – Това лекарство за луди ли трябва да значи? – засмя се Гаврил. 

 – Ха-ха-ха! Може и така да е, защото са полудели за него – изкиска се Хрелката. – Затова сега е 

много изгодно да се продава афион. Не е зле да закараш към Цариград при следващото си ходене. 

 – Като познаваш такива моряци, защо не уредиш да го продаваме направо оттук, от Измир? На 

кораба и хайде да заминава! 

 – Много си бил умен! Как не съм се сетил! – усмихна се накриво Хрелката, едва ли не обиден. – 

Уредил съм вече. Спазарих половината количество и ще ти кажа на каква цена. Но истинският търго-

вец, приятелю, нали знаеш, че не продава само на един клиент, както и не купува само от едно място. 

Ти си длъжен в името на занаята да потърсиш и друга пътека. А смятам, че в Истанбул ти ще можеш 

да го продадеш по-скъпо, отколкото аз тук в Измир. 

1. Афионът е опиум. Добива се от семенника на сънотворния мак. Когато се направят нарези, от тях започва бав-
но да изтича млечен сок. Той постепенно се втвърдява до кафява материя, която прилича на маджун или смола и е 
била наричана афион. От него чрез преработка по-късно започват да извличат морфин и хероин. (б. а).  
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 – Най-скъпо сигурно ще го продам в Париж, но за съжаление не знам френски – въздъхна Гав-

рил, а Хрелката пак весело се изкиска. 

 Гаврил го потупа по рамото и се надигна: 

 – Добре, ще го натоваря, като тръгна другата седмица. Нали е онова нещо долу в малките чу-

валчета. 

 – То е. Десет съм ти оставил. 

 – Хубаво. Хайде сега да те водя на баня! 

 – Стига си ми додявал с тая твоя баня! Да не съм някой турчин! В турска баня ще ме води! 

 – Станьо, бе! – викна изведнъж по него Гаврил, та приятелят му чак подскочи на мястото си. – 

Помириши се, бе! Миришеш на пръч! На прасе в кочина! Откога не си се къпал? Простите тъпи и 

неграмотни турци всяка седмица се къпят, след всяко ходене по нужда се подмиват, а ние с тебе, 

дето знаем да четем и пишем, дето знаем сметки да водим и говорим три езика, смърдим като свине! 

Засрами се, бе! Нека да сме по-умни от тях, ама хайде поне колкото тях да сме чисти! 

 Станьо само мигаше насреща му и не знаеше какво да каже. 

 Така Гаврил постигна една малка победа на чистотата над мърсотията, на разума над вековна-

та леност. Заведе Станьо на баня. 

 Преди да тръгне за Цариград, той мина през златарския магазин. Камбанката извести със сла-

дък звън за влизането му и дъщерята на Гроник Куюмджиян побърза да се появи. 

 – Добър ден, Гаврил ефенди – поздрави го хладно тя. – Брошката е готова. 

 – Ти беше много красива в неделя в църквата. Не съм те виждал с тази зелена рокля. Нова ли 

е? 

 Девойката го погледна сепнато. Значи е дошъл на службата! Как не го беше видяла? Толкова 

се оглеждаше за него през цялото време. Сигурно е стоял зад гърба ѝ. Но и като се обърнаха да си 

вървят, не го видя. Къде е бил? 

 Гаврил се направи, че не забелязва въпросите, които пробягаха по лицето ѝ. Такова изразител-

но лице! Всичко се четеше по него като в отворена книга. Той взе брошката и внимателно я разгле-

да. 
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 – Отлична изработка! На нея много ще ѝ хареса. Майка ми толкова обича изящни украшения! 

 Безобразна лъжа!!! Майка му никога през живота си не беше виждала нещо по-различно от на-

низ жълтици и то не на своята шия! Но тази наивна девойка откъде да знае? 

 Тя ахна смаяно и с облекчение. Значи не за някоя любовница бе избрал той с толкова внимание 

скъпото украшение, а за майка си. Колко хубаво! 

 Сякаш хор от ангели запя в ушите ѝ. Гаврил стоеше пред нея с брошката в ръка, гледаше девой-

ката и се наслаждаваше на прекрасните чувства, които я вълнуваха, на очите, които сияеха и го обли-

ваха с неземни синьо-зелени лъчи. И потъваше, потъваше сладостно в тях. 

 – Не мога да си представя живота без теб – произнесе той едва чуто с предателско сияние и в 

собствените си очи. 

 – Какво каза, Гаврил ефенди? – попита арменката. 

 Беше го казал на български и тя не бе разбрала. 

 – Казах го на български. Нали знаеш, че съм българин? 

 – Сега вече знам. Отначало те мислех за турчин, после за грък, но като взе да идваш в нашата 

църква, татко ми обясни. Та какво каза на български? 

 – Не мога да си представя живота без теб – повтори Гаврил с удоволствие. 

 – И какво значи това? Преведи ми. 

 – Цената на златото зависи от това, кой ти го подарява – съчини той набързо някаква подходяща 

мъдрост. Разговорът се водеше на турски, защото нито тя знаеше български, нито Гаврил – арменски. 

 Момичето остана доволно от хубавата мисъл. То зави украшението в кадифе, завърза го с позла-

тен конец и му го подаде. 

 Гаврил тръгна с леко сърце към Цариград. Наистина смяташе да намери там някой копривщенс-

ки търговец, за да прати по него подаръка на майка си. Тя щеше много да се зарадва. 

 В Цариград отново попадна в гъмжилото на милионния кошер с тесни улички. Едва си пробива-

ше път сред разнородната тълпа от всякакви националности, дошли от различните краища на импери-

ята и всеки облечен по свой начин. Сред множеството мъже, които носеха предимно градски фесове, 

се виждаха и глави с големи чалми. Гаврил си проправяше път между забързаните хора, подритваше 
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нахалните сакати просяци, в повечето случаи нарочно осакатени заради занаята, буташе се в мъже, 

теглещи натоварени мулета, и в хамали, понесли на гърбовете си огромни сандъци. 

 Завъртя го познатото тичане – това да купи, онова да намери... Афиона трябваше да продаде... 

 И наистина попадна на един корабен доктор, който много му се зарадва. Беше французин и мал-

ко назнайваше турски. Разбраха се повече с писане и задраскване на числа, отколкото с думи. Гаврил 

наистина взе с една трета повече пари, отколкото Хрелката в Измир. Значи си заслужаваше превозва-

нето! 

 Докторът погали с ръце добре напълнените торбички. Хубава сделка бе направил. 

 – С това количество ще стана много богат човек – закима с глава той, – а и на много хора ще дам 

наслада. 

 – Какво каза? – не разбра Гаврил френското изречение. 

 – Опиумът, приятелю – обясни французинът с пълното съзнание, че този турчин няма да разбере 

нито дума, но с кого друг да сподели радостта си от добрата покупка, – той поема в шепите си всички 

човешки сили, събира ги в едно, удвоява ги, утроява ги и ги довежда до непозната мощ! Той възвръща 

на всяко чувство най-голямото му сладострастие, извисява го, уморява го, изтощава го и буди жажда 

да пиеш още и още до... Ех, опиумът за съжаление е пресметната смърт, ако не се пазиш. Но как да се 

опазиш от собствените си желания? 

 Гаврил го изслуша много съсредоточено и от непонятния му монолог разбра едно нещо – този 

доктор пиеше опиум. Беше виждал в турските пушални и кафенета такива светнали очи и треперещи 

ръце, жадуващи за насладата на афиона. Странната им жажда го смущаваше и той не се бе решил да 

опита, въпреки че го канеха. Но докторът плати добре и щеше да купи още, ако му донесеше. 

 Докато обикаляше по своите покупки през следващите дни, успя да намери още толкова афион. 

Бяха го докарали от Беломорието, от Скопие и Охрид, защото и там се гледаше много сънотворен 

мак2. Продаде и него на французина и се разбраха пак да му донесе след два месеца. 

 Най-накрая се упъти и към склада на двама големи снабдители, които не пропускаше да посети, 

откакто се зае сам с прекупвачество. Казваха се Сюлейман и Хюсеин, приличаха си по здравите наби-

ти тела и бръснатите глави като братя, въпреки че не бяха. Всички обаче им викаха “братята”. Те има-

ха странната способност да си доставят най-разнообразна стока и винаги да я продават съвсем изгод-

но. Това изглеждаше много съмнително на Гаврил и той би могъл да предположи как се снабдяваха с 

2. Дори в герба на днешната македонска държава, наследен с малки изменения от времето, когато беше част от 
Югославия, стоят четири макови главички с хоризонталните нарези, от които е изтичал афионът (б. а.). 
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нея, но... падаха добри пари, а човек е склонен да се самозалъгва, когато фактите не му се навират в 

очите и е оставен само на предположенията си. 

 Двамата знаеха какви неща купува Гаврил и като за редовен клиент ги задържаха специално за 

него. Ако той не ги купеше, тогава ги пращаха да се продават на сергията им в Капалъчарши. 

 Гаврил както обикновено натовари пълна каруца и понеже беше станало късно, предложиха му 

да преспи в стаята над склада. Можеше да иде и в Балкапан, но защо да не си спести парите? Утре ще-

ше да се отбие дотам и да потърси някой търговец от Копривщица, за да прати брошката на майка си. 

 Вечерта “братята” го поканиха на трапезата си и пред него се изсипа рогът на изобилието. Пече-

ни кокошки, пилаф, сарми с овнешко, зеленчуци, червено вино, кашкавал, баници, локум, печени ба-

деми и фъстъци, черни и зелени маслини. 

 Сюлейман и Хюсеин не бяха турци, а арнаути3. Но все пак бяха мюсюлмани. А излизаше, че 

добре си угаждат и не следват твърде старателно ограниченията на вярата по отношение на алкохола. 

Виното се лееше в чашите им като на християнска сватба. Гаврил нямаше нищо против. И той обича-

ше червено вино, особено ако е хубаво като тяхното. Десетината турци, арнаути и май двама черкези, 

които работеха за “братята”, изглежда споделяха същия вкус към удоволствията. 

 – Откъде ви го карат, Хюсеин ага, това гъсто вино? – попита ги Гаврил, заваляйки вече леко ду-

мите. 

 – От Мелник, приятелю! Там е най-хубаво, да знаеш! 

 – Мелник ли, не съм ходил там. Къде е това? Дали е далече от Копривщица? 

 – А къде е Копривщица? – попита на свой ред Хюсеин. 

 Гаврил посочи неопределено с ръка: 

 – Ами там, нататък след Пловдив и като хванеш пътя за Пазарджик, и после все по река Луда 

Яна на север, докато се забиеш в планината. И... ето там някъде... Ама ако не сте ходили по ония краи-

ща, няма да я намерите... 

 Хюсеин отпи на големи глътки половината чаша и попита: 

 – Сюлеймане, бе, ходили ли сме натам? 

3.Арнаути  –  Албанци  (б. а.).  
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 Сюлейман здравата се беше наквасил вече и забрави, че трябва да внимава какво приказва и 

пред кого. 

 – Че къде ли не сме ходили ние с тебе? – изсмя се дрезгаво той.– Може и там да сме ходили – 

потупа Гаврил дружески по гърба и в пиянска веселост запя някаква песен на родния си албански 

език, а после додаде: – Ех, младини, ех, хубави времена бяха! Целите Балкани сме кръстосали ние с 

дружина верни другари. Находихме се, настреляхме се на воля! Сега сме сериозни хора, търговци. На-

ли така! 

 Другите наоколо взеха да се хилят. Чак сълзи им избиха в очите. 

 – Ох, Сюлеймане! – превиваше се от смях един от черкезите и едва не се задави. – Ох, че добре 

го каза! Сериозни хора, търговци! Чак взех да ти вярвам! 

 – Мълчи бе, разбойник такъв! – викна Хюсеин. – Не сме ли търговци? Ето, продаваме му на Гав-

рил хубава стока! На добра цена... 

 – Аз съм бил разбойник! – захили се пак черкезинът. – Кой ми го казва само! 

 – Наздраве, Хюсеине! – вдигна чашата си Гаврил, прегърна го през рамо и извика: – Когато сме 

най-зле, дружина, ей тъй да сме! И мен да вземете, като тръгнете пак за вино и стока! И аз знам как се 

държи пушка и къде са скритите пътеки в горите! 

 С безпощадна яснота той изведнъж бе осъзнал каква опасна компания е тази. И от себе си не мо-

жеше вече да скрие истината за това откъде се взема разнообразната стока и защо толкова евтино му я 

даваха. Тези мъже ограбваха кервани, а Гаврил досега им бе помагал да се отърват от награбеното и 

да го обърнат в пари. Значи и той беше разбойник наравно с тях. Не истински, не беше грабил, но и не 

се бе възпрял. Сигурно защото те все пак се държаха уж по-прикрито. Тази вечер се изтърваха, казаха 

си го направо, а това беше опасно. Толкова опасно, че ако искаше да оцелее до сутринта, трябваше да 

се притури и той към тях. Така че вдигна наздравицата и се препоръча и него да вземат. 

 – Така те искам бе, Гавриле! – тупна го по гърба Хюсеин. – Знаех си, че си от нашата черга мом-

че. Нали съм ти видял пищовите! Мераклийски, със сребърен обков! Ама аз какви пищови си намерих 

преди две години! Сега ще ти ги покажа. Не можа да ги измъкне, зaвалията4, от пояса си. Тоя бе, дето 

го гръмнах, помниш ли, Сюлеймане? 

 – И да ги беше измъкнал, все тая. Те не бяха заредени. 

4.Завалия  – – злочест, клет, жалък (тур.), (б. а)... 
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 – Ама ние откъде да знаем? – захили се Хюсеин. – Гледам го, тегли пищов от пояса, и го гръм-

нах. Ако не беше извадил пищов, щяхме само да го оберем и да го пуснем да си върви. 

 – Тъй де! – захили се друг един от подпийналите мъже. – Ние не сме лоши хора. Човек не си за-

колва дойната крава! 

 Хюсеин взе една свещ и с клатушкане и препъване тръгна към стаята си. Донесе два хубави пи-

щова, които тикна в ръцете на Гаврил. 

 – Леле, леле, леле, каква красота! – започна да ги хвали гостът, да ги върти и оглежда. 

 А в душата си съжаляваше нещастника, който заради тях си беше загубил живота. Не заради тях 

всъщност, а защото не бе знаял как да ги използва! За красота си ги беше купил този непознат човек. 

 – Искаш ли да ти ги продам, Гавриле? – попита Хюсеин. – Евтино! За тебе, братко, на всичко 

съм готов! Ти си наше момче! 

 – Не, братко! – отвърна му също така роднински изтрезнелият търговец, който от този ден ната-

тък не сложи капка вино в устата си.– Такива безценни оръжия не се продават. 

 – Подарявам ти ги тогава! – в изблик на сълзлива пиянска щедрост го прегърна Хюсеин и го це-

луна по бузата. 

 – Благодаря, Хюсеин ага – поклони се Гаврил, защото обичаят им не му позволяваше да откаже. 

– И аз в отплата ще ти подаря нещо много ценно. 

 Той задължително трябваше да върне жеста. Извади от вътрешния джоб на елека си брошката в 

кадифената кърпичка, развърза я и му я подаде. 

 – Какво е това? 

 – Срещнах преди две седмици арменци, сватбари. Водеха булката от едно село в друго и я бяха 

накичили със злато. Е, аз ги пуснах да си вървят по пътя, след като ги проверих какво носят. От всич-

ките им накити това си задържах за спомен, а другите неща продадох. 

 – И булката ли пусна? – викна някой. – Не я ли провери дали е девствена? 

 Пияните мъже дълго и гръмко се смяха. 

 – Абе няма ли някой да доведе две-три гювендии, че и ние да ги проверим? – провикна се някой. 
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 – Я върви ти и повечко доведи! Две-три са ни малко. 

 – Чакай, и аз ще дойде с тебе – надигна се един доброволец. 

 – Аз ще си лягам, Хюсеине, нещо ми се замая главата и ми е лошо– заоправдава се Гаврил и ста-

на, защото не го блазнеше да участва във веселбата с гювендиите. 

 – Чакай, бе, сега ще ги доведат – опита се да го задържи домакинът и щедро обеща – Ще ти от-

делим една само за тебе. 

 – Не, лошо ми е. Ще взема да повърна и да се изложа като мъж. 

 Това изглежда убеди арнаутина и той го остави да си иде в стаята. Гаврил си легна и спа непро-

будно до сутринта. Вече нямаше опасност да го заколят. 

 Веселбата долу продължи с пълна сила до зори, а когато той стана, цареше тишина. Всички спя-

ха. 

 Гаврил се изми, облече се и пъхна в дисагите си подарените пищови. Трябваше да ги вземе, за да 

не обиди разбойниците и да не събуди подозрение. Те не биха се затруднили да го намерят. Впрегна 

конете, качи се на каруцата и потегли. 

 Не се отби в Балкапан да търси копривщенски търговец. Нямаше я брошката. Друг път щеше да 

прати нещо на майка си. Сега пое направо извън града по пътя към Измир. Беше последен със своята 

каруца. Другата накупена стока изпрати по кираджии преди два дни. 

 Конете равномерно теглеха, а Гаврил премисляше вчерашната случка. Отърва кожата, но вече 

кракът му нямаше да стъпи при “братята”. Извади пищовите от дисагите си и ги разгледа на дневна 

светлина. Наистина красиви, но с човешка кръв бяха опръскани те, не можеше нито да ги задържи, 

нито да ги продаде. Би било светотатство с паметта на горкия човек. Кой ли беше той? На всяка от 

дръжките отдолу май имаше ситен надпис. Гаврил присви очи и с усилие прочете едно име, гравирано 

с български букви, което го стъписа. 

 “Лукан Куйлек”. 

 Той се олюля на капрата. 

 Лукан, спътникът на баща му. Лукан, съветникът му в трудни моменти. Лукан, убитият току 

край самата Копривщица! 
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 Ето кои са били разбойниците! А той върти търговия с тях! И той разбойник! Така ще кажат в 

селото, ако разберат – сдружил се е Гаврил Хлътев с убийците на Лукан! Майка му ще умре от срам! 

Това ли трябваше да ѝ причини? 

 На едно място, където пътят вървеше по висок бряг, а в скалите долу се разбиваха вълните с бе-

ли, пенести гребени, Гаврил спря конете и слезе с пищовите в ръце. Застана на ръба над отвесните 

скали, каза кратка молитва за бог да прости душата на раба божи Лукан и със замах ги запрати един 

по един далече в морето. Постоя, вперил пълен с мъка поглед в хоризонта, а после седна на капрата и 

дръпна юздите. 

 Път го чакаше. Дълъг път, през който един въпрос натрапчиво и безмилостно щеше да гризе ду-

шата му, която беше безпомощна пред острите му зъби. 

 Има ли възмездие на тоя свят? 

 Има ли възмездие? 

 На тоя свят! 

* * * 

ПРИСТАНИЩА РАЗНИ, ХОРА ВСЯКАКВИ, 1867 г., август. 

 Трима американци седяха на столчетата на открито пред някакво кафене в Измир до някаква 

черква и посръбваха твърде подсладените си гъсти кафета. Излизаше, че сред безбройните джамии в 

този голям османски град имало и черкви. Откъм пристанището се зададе още един от компанията им 

с панамена шапка на главата и бял ленен костюм. Това беше най-доброто облекло в тукашните жеги и 

никой от тях не проумяваше как могат туземците и през лятото да носят дебелите си дрехи от домаш-

но тъкан шаяк, представени в такива възмутителни, смайващи, езически, екстравагантни кройки, кои-

то само някой шивач, изпаднал в делириум тременс и със седем дявола, вселени в него, можеше да 

измисли. 

 – Хайде, Самюъл5, откога те чакаме – махна с ръка единият. 

 Младият русоляв трийсет и пет годишен мъж с обилен мустак на иначе обръснатата си физионо-

мия ги приближи усмихнат. Беше широколик и в добро настроение, защото винаги бе готов да се 

присмее на някого и на нещо. Цялото това пътешествие с кораба на американските поклонници към 

Божи гроб го забавляваше от първия ден. Странно, поучително и много весело бе преминаването им 

5. Самюъл Клемънс — истинското име на Марк Твен  (б. а.). 
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през Испания, Италия и Франция. Но колкото повече навлизаха в земите на Ориента, толкова веселие-

то му неудържимо нарастваше. 

 – Сядай – отмести един стол за него мъжът, когото наричаха Доктора. 

 Тяхната компания се обособи от само себе си, защото и четиримата бяха ергени и много си до-

паднаха по твърде голям брой въпроси на американската политика, по мнението си за европейските 

държави и за културните им забележителности. Имаха еднакво весело и може би повърхностно и пре-

небрежително отношение към великите ценности на цивилизацията, с които толкова се гордееше Ста-

рият континент. 

 Е, те пък се гордееха с други неща – свободна предприемчивост, закони, поощряващи, а не огра-

ничаващи, бизнеса, послушна, а не високомерна държавна администрация, защото те, избирателите, я 

назначаваха и управляваха, а не някакви короновани величия. 

 В Америка нямаше крале и разходката им из европейските монархии– католически, ортодоксал-

ни и мюсюлмански, беше изключително изживяване – като пътешествие по друга планета. Бяха мина-

ли също през Гърция и Русия, а сега заобикаляха Османската империя, като се отбиваха тук и там в 

някой пристанищен град и си организираха кратки набези към вътрешността. 

 – Ще пиеш ли кафе? – попита го Дан, друг член на компанията, и подвикна: – Ей, Фъргюсън, до-

неси едно кафе! 

 Те наричаха с това име всеки – слуга, келнер или екскурзовод по време на цялото си пътешест-

вие, за да не се затрудняват с безбройните имена на постоянно сменящия се персонал. 

 – Не, не искам – запротестира енергично новодошлият. – Това тяхното не е кафе, а мътна вода с 

пясък! Вчерашното още ми хруска между зъбите. 

 – Самюъл, ти не си ли разбрал как го пият тук? То не е като нашето, прецедено през гореща во-

да. Тук варят смлените зърна и трябва малко да изчакаш, та кафето да се утаи, а после полека го сър-

баш, без да разклащаш чашата. 

 – Така ли? Пък аз толкова ги ругах вчера в банята – засмя се мъжът. – Ще опитам и по твоя на-

чин. Но ако не се получи, рискуваш и ти да го отнесеш! 

 – Ти на турска баня ли си ходил? Защо не си ни разказал още?– полюбопитства Дан. 

 – О, ще ви разкажа! – разпери ръце приятелят им. – Преживяването беше ужасно. Много легенди 

бях чувал за източното великолепие и романтиката на турската баня и затова вчера помолих оня ка-

фяв дявол Фъргюсън от хотела да ме заведе – Самюъл пое чашата горещо кафе, което сервитьорът му 
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донесе, и продължи: – Първо влязохме в голям двор, заобиколен от балкони един над друг, застлани с 

мръсни рогозки и с небоядисани парапети като кокошарник. В мършавите негодници, които обслуж-

ваха заведението, нямаше никаква романтика или източно великолепие. Заведоха ме при някакви тес-

ни килии и трябваше да се съблека в една от тях. Тикнаха ми в ръцете един бял парцал, с който да се 

увия около слабините. Дадоха ми и чифт дървени налъми. Това са миниатюрни пейки с кожени каиш-

ки отгоре, които постоянно ми се изхлузваха настрани и едва не си изкълчих глезените. Заведоха ме в 

друга част на хамбара и ме положиха върху спарен сламеник, който не беше нито от златоткано плат-

но, нито от персийски шалове. В този тъмен мраморен затвор някакъв таласъм с бакърен цвят на ко-

жата и увит в парцал ми донесе стъклена гарафа с вода, в чието гърло беше втъкната запалена лула с 

извита тръбичка и с месингов мундщук. Това беше прочутото наргиле на изтока. 

 Приятелите му слушаха дългото встъпление, очаквайки нетърпеливо да заразказва най-после по 

същество, но знаеха от опит, че няма полза да го притискат. 

 – Като дръпнах от наргилето, димът нахлу в най-затънтената част на тялото ми и през следващи-

те пет минути кашлях гръмовно, а от всяка моя пора излизаше дим като от дървена къща, която гори 

отвътре. Този затвор беше пълен с горещ въздух. Когато се загрях достатъчно, ме заведоха в мрамор-

на стая, пълна с пaра, и ме настаниха до дупка с вряла вода. Моят теляк ме накваси добре, пъхна ръка-

та си в груба ръкавица и започна да ме дере. Натискаше здраво, а изпод ръкавицата се търкаляха мал-

ки цилиндърчета като макарони. Той дълго ме смалява по този начин и накрая аз му казах: “Това е 

трудно. Ще ви отнеме часове, докато ме окастрите до желаните от вас размери. Идете да си вземете 

ренде.” Той изобщо не ми обърна внимание. Донесе сапун, леген и нещо като конска опашка, направи 

огромно количество пяна, обля ме с нея от главата до петите, без да ме предупреди да затворя очи, и 

започна злобно да ме чисти с конската опашка. После ме остави там във вид на белоснежна статуя от 

сапунена пяна и си отиде. 

 Тримата слушатели се превиваха вече по столовете си от смях и бършеха избилите в очите им 

сълзи, а сладкодумният разказвач невъзмутимо продължи: 

 – Като се изморих от чакане, тръгнах да го търся. Намерих го в съседната стая, заспал, подпрян 

на стената. Събудих го. Той не се смути. Върна ме обратно, удави ме в горещата вода, а после уви гла-

вата ми в тюрбан, овърза ме със сухи покривки за маса, заведе ме в решетестия кокошарник, тоест на 

един от балконите, и ми посочи една свободна рогозка. Поднесоха ми световно известното турско ка-

фе и аз го сграбчих като последна надежда, останала от старите ми мечти за източен разкош. Но това 

беше нова измама, защото, като го пиеш, то ти засяда в гърлото. Цял час после се дерях от кашлица, а 

в чашата остана кална утайка, дълбока два пръста! 

 Докторът обърса сълзите си и като едва си поемаше дъх, каза: 
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 – Опитай сега, както ти обясних, да видим ще ти заседне ли в гърлото. 

 – О, господи! Добре, че ми отвори очите! – хълцаше все още Дан.– Тъкмо днес смятах да проб-

вам това удоволствие, турската баня. Но се боя, че няма да оцелея! Не смея. Ще се заплакна в хотела. 

* * *  

 Гаврил отиваше към кантората си на отсрещната страна на малкото площадче и се загледа в не-

въздържаната и гръмогласно смееща се група чужденци. Те правеха неприятно впечатление сред мъл-

чаливо преминаващите и тихо разговарящи хора. Единствената скандално шумна компания беше тази 

пред кафенето. 

 Преди два дни Гаврил бе видял пристигането на техния странен параход, за който рибарите на 

пристанището му казаха, че доплувал чак от Америка. Чувал беше вече за хора, идващи в империята 

от тази далечна страна. В Истанбул бяха направили американски колеж и доста български момчета се 

записваха да учат в него. Даже и неколцина синове на копривщенски търговци. Те научаваха там ези-

ка им, но Гаврил не го знаеше и нямаше как да разбере на какво толкова весело се смеят. Приятелите 

му в Истанбул разказваха, че в Америка няма господари и рая, че всички са равни, че самия султан си 

го избират на всеки четири години и го наричат президент, и че всеки може, ако е умен и заслужи до-

верието на другите, да кандидатства за тази висока длъжност. Ето това било демокрацията, обясни му 

и онзи учител заточеник, Васил Манчев, на когото бе купил кон. 

 Вчера сутринта Гаврил дълго стоя на пристанището, загледан в кораба им. В един момент от 

търбуха му на палубата изпълзяха моряците, които трябваше да сменят нощната вахта и това, което 

видя, направо го стъписа. Всичко ставаше на петнайсетина метра от очите му. Предводителят им с 

леген на главата и черпак в ръка, заметнат с някаква лекьосана покривка за маса, седна царствено на 

лебедката под централната мачта, а цялата тълпа, идваща за дневната вахта, завита пищно в парчета 

брезент, стари корабни платна и шапки с воалетки от рибарска мрежа, започна да му се кланя ниско с 

раболепни усмивки. Един загорял и изпоцапан с катран матрос измъкна от джоба си парче смачкана 

хартия и започна нещо да срича, а другите не преставаха да се кривят, кланят и хилят толкова унизи-

телно, че младият български търговец се отвърна с истинска погнуса. 

 “Това ли са свободните американци и това ли им е демокрацията? Ние дори на мюдюрина на 

Копривщица, дори на пловдивския паша не се кланяме така, а те на някакъв си началник на дневната 

смяна! Отвратително!” 

 Но Гаврил не обичаше да си прави заключения само от една случка, защото можеха да се окажат 

погрешни. Затова наобиколи още няколко пъти към пристанището и видя, че безобразната история се 
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повтори и с вечерната вахта, и тази сутрин – отново. Какво повече да каже? Пристанища разни, хора 

всякакви! 

 Това сериозно разколеба доверието му във всичко, което бе чувал за прехвалените американци. 

Може демокрацията им да беше добре замислена, но само на хартия. Както и в Османската империя 

си оставаха на хартия всичките, прогласявани през няколко години, права и свободи за християните. 

Въпреки обявените турски закони нямаше християнин, който да заема висока длъжност в държавата, 

във вилаетските управи, в градските и в селските полицейски учреждения! 

 “Ако някой ден имаме късмет да се освободим от властта на турците, ще си направим истинско 

демократично управление! – каза си младият търговец. – Ние, българите, знаем как. Нали и без това 

сами и съвсем демократично управляваме еснафите и училищата си даже и сега. Защо да не може така 

и цялата държава да се управлява в съгласие и за полза на всички?” 

 Той обърна гръб на прехвалените носители на отвъдморска цивилизованост и тръгна към канто-

рата, където се бяха уговорили да си прегледат сметките със Станьо Хрелката. 

 Откъде можеше да знае младият търговец, че пред очите му се разиграва една изумителна паро-

дия, която внесе неочаквано разнообразие в скучното всекидневие на моряците от американския еки-

паж. С това импровизирано представление те от една седмица вече се подиграваха на собствените си 

пътници – милите поклонници, тръгнали за Божи гроб, които бяха пътували от Истанбул до Одеса, 

Севастопол и накрая Ялта, и там бяха посетили руския император в летния му дворец по негова пока-

на. За посещението бяха съчинили поздравителен адрес, с който да го приветстват – нещо съвсем в 

реда на добрата дипломация. Но моряците бяха открили смачканата чернова и оттогава насам посто-

янно разиграваха този фарс за собствено удоволствие и за радост на онези поклонници, които не бяха 

пътували до Русия, а предпочетоха да останат в изпълнения със старини Константинопол, наричан от 

турците Истанбул. 

 Американският консул в Одеса беше посъветвал групата да съчини адрес до царя-освободител и 

им обясни как ще протече срещата. 

 – Защо освободител? – попита вечно любопитният Самюъл Клемънс. 

 – Защото още преди шест години със специален указ негово величество Александър ІІ благоволи 

да освободи селяните в Русия от крепостничество, така както ние освободихме нашите негри от робс-

твото, само че за наш срам едва преди две години и последни от всички държави – учтиво обясни кон-

сулът. – По тази причина дори в официални документи вече го титулуват “цар-освободител”. 

 – А това подобри ли живота на селяните му? – продължи да пита неуморимият журналист. 
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 – Дотолкова, доколкото помешчиците вече не си ги продават един на друг и не си позволяват 

така явно да вземат по-хубавките момичета за наложници. Иначе именията са си пак техни и нито пе-

дя земя не е раздадена на тези, които я обработват. Но не ви препоръчвам да засягате тези въпроси в 

поздравителния си адрес. Съчинете нещо за уважението между нашите два народа. 

 Той не им подсказа повече и те дълго писаха и мачкаха листовете, докато се получи уважително 

послание, което започваше така: 

 “До Негово императорско величество Александър ІІ, 

 император на Русия, 

 Ние сме шепа обикновени американци, пътуващи просто за почивка, скромно, както подобава на 

неофициалното ни положение, и следователно нямаме никакво извинение за това, че се представяме 

пред Ваше величество, освен желанието да изразим признателността си към великия господар на едно 

царство, което и в добри, и в лоши времена е било верен приятел на любимото ни отечество...” 

 
Галина Златарева 
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