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Приоритети
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ 
ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
 
	Уважаеми читатели на списание „Звук и светлина“,
	Записваме в историята на НАСГБ още една година, изпълнена с предизвикателства, но и с гордост, че заедно се справяме с трудностите. Обогатени с поуките и опита, който трупаме, ще посрещнем Новата 2020 година с увереност, че ще изкачим поредното стъпало към всеобщия успех.
	В очакване сме на най-светлите и обичани празници - Коледа и Нова година. Нека ги посрещнем с усмивки, радост и топлина в сърцата. В тези празнични дни, когато на прага е Новата година, всички ние си правим равносметка на отиващата си година - за успехите и пораженията, за радостта и тъгата. Радваме се на всичко хубаво, което ни се е случило, вземаме поука от грешките си.
	В навечерието на Рождество Христово, нека отворим сърцата и домовете си за доброто и надеждата! Нека светлината на святата Коледна нощ озарява пътя ни напред!
	Коледа е едно послание към нас хората, което ни напомня, че трябва да създаваме добро, да правим добро, за да се чувстваме удовлетворени и спокойни от самите нас. Всички искаме светът да е различен, копнеем за вълшебства, за чудеса, дори и вече да не сме деца.
	Измина една нелека година. Но мисля, че колкото и да е трудно, ние успяваме да се борим с несправедливостта, за да намерим истината.
	Скъпи колеги и читатели на списание „Звук и светлина“,
	В навечерието на Новата година приемете моите сърдечни пожелания за много здраве, любов и благоденствие.
	Нека Новата година да влезе във Вашите домове с много късмет, лично и семейно щастие, мир и любов, а в Коледната свята нощ всички да отворим сърцата си за доброта и разбирателство, благосклонност и човещина, обич и оптимизъм!
	Благодаря на всички, които ни давате подкрепа, заедно да се преборим с предизвикателствата!   
	Да посрещнем щастливи и уверени в силите си настъпващата 2020 година!
	Нека чудесата да оживеят в магията на празника!
	
Величка Драганова
 




В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
 
	На 11.11.2019 г. от 17:20 ч. в гр. Пловдив, хотел „Интелкооп”, ул.“Константин Нунков“ №13А, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). 
	На заседанието присъстваха:
	1. Величка Драганова - председател на УС. 
	2. Тодор Радев - член на УС.
	3. Ваньо Биячев - член на УС.
	4. Владимир Маринов - член на УС.
	С члена на УС - Стойко Карамфилов бе направен опит за участие с двустранна телефонна връзка съгласно чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ, която по технически причини не се осъществи. 
	На заседанието присъстваха също: Анелия Джигнарова - председател на Контролния съвет (КС) на НАСГБ, Цветана Гребчева - счетоводител на НАСГБ и Светлозар Парапанов – води протокола и чете докладните. 
	Отчетът за дейността на НАСГБ представи свършеното за периода от 8 май 2019 г. до 11 ноември 2019 г. Бяха обхванати всички дейности с детайлно обяснение за всяка от тях. В основата на доклада е акцентът по ремонта на сградата на ул.„Преспа“ №6 и завършването му. Санирането на сградата също беше в центъра на обсъжданията, тъй като е налице недостиг на средства за това. Все пак УС на НАСГБ разчита на доброжелатели, както и на подадена ръка от структурите по места. С малки изключения, всички териториални председатели в знак на благородство и съпричастност, дариха лични средства за ремонта и саниране на сградата. Ще си позволя да се възползвам от възможността, тук в сп. Звук и светлина“, да изкажа искрената си благодарност към всички, които показват и доказват солидарност към НАСГБ. Благодаря Ви от сърце!
	Докладът по финансовата част беше представен от счетоводителя на НАСГБ - г-жа Гребчева, която очерта финансовата картина за изминалия и текущ период.
	Като цяло, членовете на УС, както и председателят на КС, дадоха добра оценка за свършеното, като пожелаха работата да продължи със същото темпо до края на изпълнението на проекта и счетоводителят все така да организира и следи счетоводната отчетност.
	В докладната по точката от дневния ред - „Утвърждаване на членове на НАСГБ“, бяха предоставени документите на 8 кандидати за членство в НАСГБ, със становища от съответните териториални управителни съвети (ТУС), които бяха утвърдени, както следва:
	1. От ТО - Бургас - 3 утвърдени кандидати.
	2. От ТО - Пловдив - 2 утвърдени кандидати.
	3. От ТО - Стамболийски - 1 утвърден кандидат.
	4. От ТО - Сливен - 1 утвърден кандидат.
	5. От ТО - Габрово - 1 утвърден кандидат.
	УС в настоящето си заседание разгледа заявления за помощни технически средства (ПТС), съгласно Наредба за осигуряване на ПТС, влязла в сила от 01.01.2019 г. Всички заявления бяха одобрени и ПТС ще бъдат предоставени на заявилите ги членове. С това заседанието на УС завърши и то беше закрито.
	
Величка Драганова
 


Приятели от близо и далеч
ЗВЕЗДНИ МИГОВЕ ЗА ДУЕТ "НАСТРОЕНИЕ"
	Докато се усетим, ето че се изтърколи и тази година. Малко по малко, всеки момент от живота на дует „Настроение“ се превръща в неподражаеми мигове, очертаващи живота и дейността му. Замисляйки се над всичко случило се през изминалите 12 години, все по-често си задаваме въпроса "Какъв е смисълът на това, което правим?". 
	За мен и моята семейна партньорка на сцената отговорът е един: това, което правиш трябва да е осмислено с две неща, които да присъстват в твоята същност. Нещата, с които се занимаваш, трябва да ти доставят удоволствие или да ти носят пари. Ако едно от двете го няма, по-добре изобщо да не се захващаш с това, което правиш.
	С музикалното си присъствие на този свят, дует „Настроение“ най-вероятно е получил свише благоволението и привилегията да носи удоволствие не само на себе си, но и на хората, които обичат и разбират музиката. За добро или зло, семейната формация, освен с музика, се занимава активно и със спортна дейност, което е причина за амбицията да се бори за най-доброто място, както на спортните, така и на музикалните сцени.
	За нас 2019 г., в музикално отношение, не е никак по-различна от предишните години. Още в нейното начало участвахме в осмомартенския празничен концерт, организиран от Областния съвет на пенсионерите в Пловдив.
	Като загрявка за предстоящите музикални изяви, дойде и участието ни в набиращия все по-голяма популярност Народен събор на фолклорната песен в Пловдив. Този събор започна като паралелно издание на Роженския фестивал, иницииран от община Пловдив и кметството на район „Тракия“. Истински уважителното присъствие на дует "Настроение" на фестивала на 12 май, беше придружено със специално подготвена грамота на брайлов шрифт, като подарък от кмета на район „Тракия“ г-н Костадин Димитров и поднесена от организаторите на фестивала за прекрасното ни изпълнение на родопски и македонски песни.
	След този пловдивски фурор, дойде време да се осъществи и една тригодишна наша мечта, а именно да участваме на може би най-младия и висококвалитетен фестивал в Югозападна България - фестивалът за македонски песни „Фолклорна магия“ – Банско.
	Заедно с наши колеги от Пловдив, заминахме за Банско. В столицата на двугласното мъжко пеене пристигнахме с чувството, че каквото и да стане в Банско, най-важното за нас е самото ни участие на банската сцена. Атмосферата обгръщаща фестивала е неповторима и изцяло подвластна на измеренията на македонската музика. Като изключим тук-там промъкващите се песни от другите фолклорни области, югозападната звучност преобладаваше навсякъде вътре и около фестивала. При високата конкурентна присъственост на множеството изпълнители, дует „Настроение“ се завърна от фестивала с грамота за отлично изпълнение. Извън музикалната изява, за нас останаха като спомен от Банско, незабравимите мигове на вечерта, прекарана в града на банската духовност и автентична обстановка.
	Дълго време след участието ни в Банско си мислех, че няма да имаме подобни щастливо изживяни мигове, но със сигурност съм се заблуждавал. Дори в един момент с моята дуетна половинка бяхме забравили за Фестивала на хората с увреждания в Перник. Поради независещи от главния организатор на фестивала Анита Тараланска обстоятелства, датата на фестивала беше променяна неколкократно. По стечение на обстоятелствата, неговата дата най-неочаквано съвпадна с рождената дата на дамската половинка на дует „Настроение“. Още по-ненормалното в случая беше това, че по същото време мъжката част от дуета трябваше да замине на състезание по тандемно колоездене във Варна. Дилемата беше кой къде да иде. В края на краищата достигнахме до консенсус дуетът да пее в Перник, а за останалите мероприятия - ако има възможност. След взетото решение, заминахме за Перник. Екипът на г-жа Тараланска ни посрещна с подобаващото уважение, осигури ни необходимите условия за изявата и ни остави да се подготвим за излизането ни на сцената. В Перник се включихме с две песни. Синбеците за тях ни подари неповторимата прима на градската песен Бони Милчева. Наложителното отпътуване от Перник не ни даде възможност да останем за награждаването, но това по принцип никога не е било проблем за нас. Винаги отиваме с нагласата да си изпеем песните, а оценката на журито е била на второ място. Само че на пернишка сцена изживяхме нашите звездни мигове. Рожденият ден на дамското присъствие на дует „Настроение“ премина по най-неочаквания за нас начин. Организаторите поднесоха на рожденичката копие на иконата на Йерусалимската света Богородица, заедно със саксия червени рози. Впоследствие за дуета пристигна златният медал за прекрасните песни, изпълнени на пернишката сцена. 
	Със сигурност обаче най-неповторимият миг за нас от Перник ще остане прегръдката на Мими Иванова, запечатана със снимка за спомен от фестивалния празник.
	Тук не мога да не спомена още един миг от прекрасните музикални преживявания на дует „Настроение“, този път в града под тепетата. Това се случи на 26 септември, на представянето на книгата „Духът е воля“, написана за житие-битиетата на една не малка част от наши приятели по съдба. Събитието се състоя в залата на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) в Пловдив. След презентацията на книгата, нашият дует подгря тържеството с изпълнения на песни от репертоара на дует „Ритон“ и „Фамилия Тоника“. 
	Със сигурност 2019 г. е значима за нас. По право, в края на годината се случват най-хубавите неща от живота, защото те са най-желани, най-бленувани, най-истински. И навярно е така, чертаейки и припомняйки си случилите се преживяни мигове по време на музикалните ни изяви. Краят на годината е време за равносметка за свършените дела. За дует „Настроение“, 2019 г. беше добра година, имайки предвид последното ни участие на музикалните сцени с конкурсен характер. Благодарение на финансирането на РО на слепите - Пловдив, участвахме на фестивала за шлагерна и стара градска песен „С песни от свила, минаха години“ - Свиленград. И тук, както и на предишните фестивали, не посрамихме пловдивската организация. От Свиленград се завърнахме не с един, а с цели два златни медала - единият от журито, а другият като оценка на публиката. Като добавим към тях и очарователните благопожелания и покана за ново участие в Свиленград, мисля че няма какво повече да искаме от живота.
	Ретроспекцията на дует „Настроение“ няма да е пълна, ако не спомена за почти последната ни изява. Това се случи през ноември, на Националния спортно-музикален празник на сляпо-глухите в Пловдив. Вечерната изява на дуета вдигна на крака не малка част от присъстващите, които с неудържим възторг запяха заедно с нас прекрасната песен „Бургаски вечери“. Освен заедно, с моето дуетно „цвете“ се погъделичкахме и с по едно индивидуално изпълнение. Аз изпях песента на Емил Димитров „Моя страна“, а моята половинка зарадва присъстващите с „Боянският майстор“ на Лили Иванова. 
	Ето така измина 2019 г. за дует „Настроение“. Следвайки предначертания свише път, направихме това, което можахме. 

	Надявам се, в края на годината, по случай Коледните и Новогодишни празници, дует „Настроение“, със своите изпълнения, отново да зарадва почитателите на прекрасните български естрадни и шлагерни песни.
 
Кирил Дамянов
 


Щрихи от родината
ПЪРВАТА ЕЛХА У НАС - УКРАСЕНА НА 
ФРОНТА ОТ ВОЙНИЦИТЕ НА ГУРКО
	Първата коледна елха по българските земи е била украсена през 1877 г. Коледното дърво е било украсено в полеви условия от войниците на генерал Гурко. Това се е случило по време на Руско-турската освободителна война. Според свидетелствата, украсената елха много изненадала българските опълченци, които дотогава познавали елхата само като дърво.
	Първата елха пък, украсена в частен дом е грейнала в салона на Стефан Стамболов, когато той е бил министър-председател. Любопитна подробност е, че след края на тържеството в дома си, той е предложил на всички присъстващи да вземат елемент от украсата за себе си.
	Това всъщност е бил голям жест, защото цената на комплект за украса на елха, изработена по стандартите на европейските майстори от края на 19 век, е възлизала на поне 30% от годишния бюджет на средностатистическо градско семейство.
	След този пример, в домовете на българските първенци, се възцарява традицията за украсяване на елха. Поканата за участие в празника “Елха” е била знак, че поканеният е част от елита на обществото.
	Първоначално украсата е включвала гирлянди от цветни хартии и орехчета, опаковани със станиол, с гирлянди от пуканки и памучета в клонките, имитиращи сняг. Стъклените украшения са навлезли през 20-те години на 20 век. Те наистина са били много красиви, но и много скъпи. Най-евтините комплекти са се движили в порядъка на 10-12 лева, но е имало и украси, стигащи до 100 лева. Според справките от онези години, доходът на семейството за месец средно е бил 30 лева, което говори колко солидно финансово перо е била тази украса за бюджета.
	Първата обществена елха е украсена през 1879 г. по инициатива на княгиня Клементина. Целта е била да се приобщят учениците от софийските училища. Всяко дете, което е пристигало в уречения час, е можело да открие своя подарък под елхата. От този момент в България тръгва традицията коледните подаръци да се поставят под елхата. Идеята на това тържество е била не само да приобщи младото княжество към европейските традиции, но и да изгради дисциплина при посещенията на тържествата.
	Първите коледни балове са били организирани от туристическите дружества и офицерските общности, а една от целите им е била благотворителност.
	В първите години на 20 век, когато са се празнували светлите дни, Коледа е бил важният семеен празник. Тенденцията тогава е била подобна на днешната по отношение на членове на семейството, които са работили или учили в чужбина.
	През 20-30-те години на миналия век много българи са работили като градинари в Западна Европа, а в други семейства децата са учили в Русия, в съседни държави или в европейски университети. На Бъдни вечер, те се завръщали по родните си места, и затова празникът бил много чакан и съответно отбелязван подобаващо. В България тогава не е съществувала традицията новата година да бъде посрещана на площада, но в първите десетилетия в градовете, където е имало военни гарнизони, е въведена традицията да бъдат изстрелвани илюминации в празничната нощ. За първи път това е сторил Софийският гарнизон, но на следващата година “зрелището”, както го наричат тогавашните хроникьори, се е случило и в Търново. Според свидетелствата, първоначалните реакции на хората били много разнопосочни. Те не са очаквали светещо небе, съпроводено с шум и са се чудели какво става. Дори в уплахата си много от тях са пропускали да видят красотата на самите фойерверки.
	Княз Александър Батенберг полага традицията за размяна на подаръци по време на празниците като утвърждаване на европейската традиция. От запазени писмени документи и от факти в тогавашната преса, става ясно, че книгите са били най-предпочитани. Било е почти задължително децата да получат книжка за празника. Тези издания са били много красиви, с твърди корици, с ръчна украса. Играчките също са били акцент, но книгите са държали първенството, при това децата не са имали нагласата, че това е подарък от Дядо Коледа или Дядо Мраз, а са знаели кой близък човек, коя поучителна история им е подарил.
	Първите коледни и новогодишни картички са се изпращали след Руско-турската освободителна война. Традицията за размяна на картички е възприета от Русия. В началото те не са били особено евтини, тъй като тиражите са били доста ограничени. Поради тази причина е съществувала практиката да се изпращат благопожелания за празниците върху визитни картички. Това се правело не само от хората, които са се занимавали с бизнес, но и от учители, лекари, общественици. Характерно е, че модните тенденции са "идвали" в страната по вода. 
	Първите коледни картички навлизат в България от крайдунавските градове, най-често от Виена. Образите са с различен сюжет. Някои са строго религиозни, като изобразяват обикновено сцената на Рождество, ангелчета или Божията майка. Други имат по-весел характер - с образи на деца. Има дори такива, които на пръв поглед нямат отношение към коледния дух и върху тях са изобразени птички и цветя. 
	През 30-те години в България се появява и Дядо Коледа. Малко хора обаче знаят, че паралелно с него у нас се е почитал и Дядо Мраз, и то далеч преди 1944 г. Двамата старци са битували заедно - единият "пристигнал" от Западна Европа, а другият - от Русия. Придружителката на добрите старци - Снежанка, се появява доста по-късно. Тя излиза на сцената през 60-те години на миналия век.
Източник: www.varnautre.bg 
 


Хоризонти
ИСТИНСКАТА РАБОТИЛНИЦА НА ДЯДО КОЛЕДА:
 ГРАДЪТ В КИТАЙ, КЪДЕТО СЕ ПРАВИ
 КОЛЕДНА УКРАСА ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ
 
	Всичко е опръскано в червено - по таваните, по пода, червено се стича и от первазите на прозорците. По стените също има червени пръски - сякаш художникът Аниш Капур се е развихрил отново с оръдието си за изстрелване на червени восъчни снаряди. Но всъщност така изглежда създаването на Коледа. Това е сърцевината на истинската работилница на Дядо Коледа, намираща се на хиляди километри от Северния полюс, в китайския град Иву.
	Митът за Коледа ни разказва как коледните играчки се създават от елфи с розови бузи, които с чук в ръка работят дълги часове в покрита със сняг дървена колиба на Полярния кръг. Нищо подобно. Твърде вероятно е всички тези играчки, гирлянди и примигващи LED светлини, с които щедро сте украсили дома си да произхождат от Иву, който се намира на 300 км южно от Шанхай, където няма истински елхи, нито истински снежинки.
	Наречен „Коледното селце на Китай“, град Иву има 600 фабрики, които съвместно произвеждат над 60% от всички коледни украси и аксесоари в света - от блестящи елхи с оптични влакна до филцови червени коледни шапки. „Елфите“, работещи в тези фабрики са предимно работници мигранти, които работят по 12 часа на ден за максимум 200-300 британски лири на месец. И се оказва, те не са особено наясно какво е Коледа.
	“Може би това е нещо като китайска Нова година за чужденците“, казва младият Уей - работник, който е дошъл в Иву от селската провинция Гуижоу. Заедно с баща си, той работи в опръскана с червено барака, като взима полистиролови снежинки, потапя ги в лепило и ги поставя в машината за покриване с прах, докато станат червени - и така по 5 000 бройки всеки ден.
	През това време двамата се покриват целите от главата до петите с ален прах. Бащата носи шапка на Дядо Коледа не заради празничното настроение, както казва той, а за да предпази косата си да не стане червена. Двамата сменят поне по 10 маски дневно, като се опитват да не вдишват праха. Работата е уморителна и те вероятно няма да работят това през следващата година. След като спечелят достатъчно пари за Уей, за да се ожени, те имат намерение да се върнат вкъщи в Гуижоу и се надяват никога повече да не видят контейнер с червена боя.
	Опаковани в найлонови торбички, техните блестящи червени снежинки висят, заедно с купища други празнични принадлежности, на другия край на града в Международния търговски център на Иву, известен още като Китайския град за стоки за широко потребление (China Commodity City), един свят от пластмасови дрънкулки, простиращ се върху 4 000 кв.м. Това е раят на магазините за 1 лев, огромно търговско изложение на всичко в света, от което нямате нужда, но което в някакъв ирационален момент може да се изкушите да си купите. Има цели улици в подобния на лабиринт комплекс, посветени на изкуствените цветя и надуваемите играчки, после идват чадърите и дъждобраните, пластмасовите кофи и часовниците. Това е един претъпкан многоетажен паметник на глобалното потребление, като че ли съдържанието на всички световни сметища е изкопано, преоформено и щателно подредено в 62 000 павилиона.
	Комплексът е обявен от ООН за „най-големия пазар на едро за дребни стоки в света“ и мащабът му изисква някакво градско планиране, като този фестивал на търговията се организира в пет различни квартала. 
	Квартал 2 е мястото, където се намира Коледа. Има коридори, отрупани единствено с гирлянди, улици, пулсиращи с конкуриращи се LED светлинни шоута, всякакви размери чорапи, пластмасови коледни дървета в синьо, жълто и искрящо розово, пластмасови шишарки в златно и сребърно. Някои от тях изглеждат наистина като „изгубени в превода“: овце с шапки на Дядо Коледа и бродирани елени върху шотландско каре. И, разбира се, много от този необясним китайски символ - Дядо Коледа, свирещ на саксофон.
	Широко усмихващите се търговски представители на пазара в Иву звучат изключително щастливи от доживотната си присъда на вечна Коледа. Според Чен Япин, съосновател на фабриката Boyang Craft, който държи щанд, украсен като миниатюрна зимна страна на чудесата: "Да седиш тук всеки ден и да гледаш всички тези красиви декорации, се отразява наистина добре върху настроението."
	Някак си обаче едва ли хората от другия край на производствената линия, обречени да топят снежинки в пропити в червено работилници, които ние да пазаруваме за по левче, се чувстват по същия начин.
 
Източник: www.solidbul.eu
 


КАК ПРАЗНУВАТ НОВА ГОДИНА ПО СВЕТА?
 
Интуитивно всички приемаме, че коледните празници са тези, които са обвързани с реални и предаващи се традиции, докато новогодишните са най-вече повод за купон, заря и спане до късно на следващия ден. Но това далеч не е така на някои места по света.

	12 гроздови зърна
Испанците имат особен начин за посрещане на Нова година. В секундите преди полунощ е прието да напълните устата си с 12 гроздови зърна - по едно за всеки удар на камбаните в дванадесет часа, като с всяко изядено зрънце грозде си намисляте и по едно желание.
 
Червеното бельо
Въпреки че и в България много хора спазват традицията да носят червено бельо в новогодишната вечер, обичаят всъщност идва от съседна Турция. В Средновековието се е вярвало, че червеното е символ на злото и дявола, но не и на Нова година - оттогава датира и тази традиция на територията на Османската империя. Вярва се, че червеното бельо, облечено в последния ден на годината, носи късмет и просперитет.
 
Разговор с животни
Съседите ни в Румъния пък имат стар и доста странен обичай, при който фермери и собственици на животни се опитват да разговарят с тях в новогодишната вечер. Вярва се, че ако животновъдът чуе какво има да му казва животното, всички в дома ще се радват на късмет и здраве през годината.
 
Масово целуване
Венеция има една от най-красивите традиции в новогодишната нощ, която ни кара да се питаме защо не празнуваме там всяка година. В полунощ на площада пред базиликата "Сан Марко" се събират повече от 70 000 души, за да си разменят страстни целувки, независимо дали са познати или не.
 
Нощ в гробищата
На някои места в Чили новогодишното празненство е прието да се случва в гробищата, за да могат празнуващите да са близо до онези, които са загубили. Традицията е започнала преди години, когато семейство разбило портата на гробищен парк в град Талка, за да бъде близо до наскоро починал роднина. Оттогава е прието гробищните порти в много градове в страната да се оставят отворени за цяло денонощие на 31 декември.
 
Диван през балкона
За да започнат годината истински на чисто, живущите в Йоханесбург, ЮАР, и в някои провинции в Италия изхвърлят стари мебели през прозорците си в навечерието на Нова година. Някои хора дори събират ненужни мебели през месеците преди декември, за да имат какво да изхвърлят по време на празника. Традицията е започнала в ранните 90 години и никога не е минавала без ранени пешеходци и пътни инциденти.
 
Източник: www.lifestyle.bg
 


Любопитно
КОЙ Е ПО-СТАР - ДЯДО МРАЗ ИЛИ ДЯДО КОЛЕДА?
 
	В стародавната българска традиция, далеч още преди налагането на социалистическия режим и неговата празнична обредност, изхвърлила от календара и Коледа, и Великден, и всички останали християнски чествания, се срещат както Дядо Коледа, така и Дядо Мраз.
	Историята на беловласия старец ни отвежда в много древни времена, когато хората не са чакали подаръци от него, ами сами са му поднасяли подаръци. Това става при славяните, които са вярвали, че бедите и мъките са им изпращани от духовете на предците - такива като Дядо Мраз. И за да ги омилостивят, те навличали обърнати наопаки кожуси и надявали страшни маски на лицата си, като по този начин олицетворявали тези митични същества. Така маскирани, те тропали по къщите и стопаните им изнасяли подаръци и ги гощавали, за да си отидат там, откъдето са дошли.
	Най-ужасяващият персонаж тогавашните хора назовавали Дядо. Той именно е и най-древният първообраз на днешния Дядо Мраз. Най-близък до неговия образ е и приказният герой Морозко, който бил считан за Дух на зимата. Той бил строг, понякога недоброжелателен, но пък справедлив. Добрите хора беловласият старец дарявал с подаръци, а лошите вледенявал със смразяващия си дъх.
	В легендите на древните славяни съществувал и друг подобен персонаж - наричали го Зимник. Той също бил представян като старец с бели коси и дълга побеляла брада, с непокрита глава и облечен в топли бели дрехи. Там, откъдето той минавал, настъпвал жесток и смразяващ студ.
	Сред славянските божества със своята свирепост се отличава и злият дух Карачун, който пък бил считан за подземен бог и повелител на мразовете. Постепенно от злобен персонаж, с който родителите плашели децата си, Дядо Мраз се превърнал в добросърдечен вълшебник, заемайки място край елхата в съперничество със свети Николай. В епохата на цар Петър Велики и последвалите го управници - реформатори в Русия и в славянския свят, навлизат фойерверките и Санта Клаус. Но той бързо е отъждествен с Дядо Мраз и впоследствие „изгубва” елените си, сдобивайки се - вече в съветски времена, с помощничката си Снежанка. Именно тя, заедно с шампанското, портокалите, бенгалския огън, камбанките и тържественото слово на държавния лидер към гражданите на страната, се превръщат в задължителен атрибут на социалистическото новогодишно тържество. От тях до днешните демократични дни са „оцелели” най-вече пенливото вино и бенгалският огън. Но пък се добавиха характерните за посрещането на новата година площадни концерти, на които премръзналите на открито празнуващи отброяват последните минути до дванадесетия час.
	Първоначално кожухът на Дядо Мраз бил в син цвят, който указвал неговия северен „студен” произход. Добрият старец се срещал преди революцията в Русия и в лилави одежди. След което той традиционно се изобразява там с бели дрехи. Докато палтото на Дядо Коледа задължително е яркочервено.
	Друга съществена разлика между двамата старци е, че Дядо Мраз никога не носи калпак - той е с болярска шапка на главата си, докато Санта Клаус е с гугла, увенчана с понпон, наподобяващ шапките, нахлупени по главите на джуджетата от приказките.
	Дядо Коледа винаги е облечен с къс кожух, прихванат с колан, под който се подават червени панталони, докато кожухът на Дядо Мраз е дълъг до земята. Брадата на западния коледен персонаж е късо подстригана и накъдрена в пищни букли, а Дядо Мраз се отличава с буйна, дълга и развяна на вълни от вятъра брада.
	Разлика между двамата култови старци има и по отношение на техния ръст. Дядо Коледа изглежда доста нисък и порядъчно затлъстял с добре очертаващо се под кожуха шкембе, а Дядо Мраз е изобразяван с внушително висок ръст и е хармонично сложен и снажен.
	Често можем да видим Санта Клаус и с очила, докато този атрибут напълно отсъства при неговия съперник. Западният му колега понякога се изобразява и с димяща в устата му лула. Такова нещо не може да се забележи никога при водещия здравословен начин на живот мужик, популярен най-вече през ерата на соца.
	Тук е мястото да отбележим, че и подозрително зачервеният нос на Дядо Коледа у мнозина предизвиква съмнение дали се дължи на студа или е следствие на скрита злоупотреба със сгряващи алкохолни напитки, които старецът гаврътва покрай павкането на тютюна.
	Стигаме и до чорапчетата, окачени на камината, в които Дядо Коледа оставя подаръци, прониквайки в стаята през комина. Това е чисто западен елемент. В същото време Дядо Мраз се появява в домовете ни по един мистериозен начин - също като някой дух. Така и никой не знае как точно е влязъл. Само знаем, че наистина е бил при нас. Тази свещена тайна по никакъв начин не може да бъде обяснена с рационалния западен маниер.
	Може би най-същественото е, че Дядо Коледа идва на Коледа, докато с Дядо Мраз традиционно посрещахме Нова година. А не е ли именно началото на Новата година по-подходящото време за раздаване и получаване на подаръци, отколкото това да става на рождения ден на Исус Христос?
	С две думи може да се обобщи, че Дядо Мраз не е родствен по никакъв начин на Дядо Коледа, не е негов аналог и е доста по-стар от свети Николай. Твърдението, че и двамата произхождат от образа на светеца просто не отговаря на истината. Самият Дядо Коледа се „ражда” доста късно като празничен персонаж - едва в началото на ХІХ век, докато Дядо Мраз, както вече стана ясно, съществува от незапомнени езически времена в притчите на древните славяни.
	Според енциклопедиите именно Санта Клаус е заимстван от свети Николай Чудотворец, който е известен със своята благотворителност - той правил тайно подаръци на бедните хора с деца. Затова първоначално на 6 декември (Никулден) в Европа било прието да се подарява нещо на децата от името на светеца. По време на Реформацията обаче, когато почитането на светците не било на мода и не се толерирало, в Германия и в страните около нея започнали да дават подаръци на децата от името на Исус Христос, а денят на връчването им станал 24 декември, по време на рождественските панаири.
	После отново те взели да се връчват от свети Николай, но датата си останала на Рождество. Но в някои европейски страни се запазили старите традиции и дори в Холандия например малчуганите се радвали на подаръци - за всички от сърце - и на 6 декември, и на Коледа.
	Впрочем именно благодарение на холандските колониалисти, които основали през 1650 г. градчето Нов Амстердам, прераснал после в мегаполиса Ню Йорк, образът на свети Николай попаднал в Америка. Английските пуритани, които се втурнали да усвояват териториите на Северна Америка, пък по принцип не отбелязвали Рождество, така че това им било добре дошло.
	През 1809 г. писателят Вашингтон Ървинг, известен като „баща на американския разказ“, издава „История на Ню Йорк”, в която разказва за честванията на светеца в Нов Амстердам. На базата на този негов труд, през 1923 г. Клемент Кларк Мур пише поемата „Нощта преди Рождество или Посещението на свети Николай”. В нея той описва приказния герой Санта Клаус, който носи подаръци на децата и така благодарение на Мур светията чудотворец се превръща в известния днес Дядо Коледа.
	Образът му се дооформя през 1863 г., когато знаменитият американски художник Томас Наст, работещ в сп. „Харпърс уикли”, използва персонажа от поемата на Мур в серия свои политически карикатури като герой, даряващ дарове.
	По-късно Наст прави и множество забавни детски рисунки с весели сцени от живота на Санта Клаус. Той първи споменава, че добрият старец живее на Северния полюс и си записва в специална книга добрите и лошите постъпки на децата. Разпространилата се чрез скиците му  представа за външния облик на култовия дядо всъщност е един вид автопортрет на художника - той бил нисък на ръст, с големи мустаци и широка къса брада.
	Съвременният вид на Дядо Коледа пък се дължи на компанията „Кока-кола”, която през 1931 г. пуска реклама с цел увеличаване на продажбите на освежаващата едноименна напитка през зимата. В нея именно се налага и червеният цвят на балтончето на Санта Клаус, гарнирано с бели пухчета по маншетите на ръкавите и крачолите на панталоните му.
 
Източник: www.desant.net 
 


Традиции
ДРЕВНАТА ИСТОРИЯ НА СУРВАЧКАТА
 
	Дряновата сурвачка (сурукница, сурвакница, сурвакия), традиционно използвана в България на Васильовден (1 януари), има различна украса в различните краища на страната, но формата ѝ е строго стилизирана. Сурвачката от Добруджа е типична и за по-голямата част от страната. Същата форма има и сурвачката от Перник, но както изглежда, като че ли тя стои много по-близо до началния старинен модел, представящ същността на българската сурвакница.
	В Централна и Източна България сурвачката се украсява с плодове, зърна и хлебни изделия, докато в Западна България често се окичва и с монети. Задължително е обаче сурвачката да е дрянова пръчка, а нейните клонки да се привържат така, че тя да добие формата на единично или двойно кирилско “Ф”, а най-отгоре да остане снопче от връхни клончета. Сутрин рано, или още в първите часове на празника, младите сурвакари (суркуватници, суркувачи) посещават стопаните и чрез отмерени удари със сурвачката по гърба изричат благопожелания за здраве, благоденствие и сполука. Вярва се, че сурвачката носи магическа сила и прави пожеланията по-реални. Дряновата пръчка, оформена като сурвачка, обаче има магическо действие само в един ден от годината. През другите дни тя е обикновена вършина!
	Първи януари, когато се сурвака, е Васильовден, ден на Свети Василий. Този светец, един от тримата най-големи богослови (отци) на християнската църква, е роден в град Кесария (Кападокия, Мала Азия) и е станал архиепископ в родния си град. Това обаче едва ли има отношение към обичая и целта на сурвакането, освен простото съвпадение на датите. На второ място в този ден започва календарната година според Юлианския и по-късния Григориански календари, което би могло да има връзка с обичая, тъй като той има за цел измолване на здраве и благополучие през новата година. В същото време обичаят сурвакане има нехристиянски характер и най-вероятно е наследство от по-ранни езически вярвания.
	Макар че смисълът на обичая да е ясен, неговият произход е спорен. Няма данни кой народ - траки, славяни или прабългари, са го използвали и предали на съвременните българи. Със сигурност обаче той не е славянски, тъй като е напълно непознат сред големите славянски народи, близки или далечни. Името на обичая (сурвакане), името на магическата пръчка (сурвачка, сурвакница, сурукница), както и виковете, които придружават магическото действие сурвакане (Сурва, сурва година!), са дали основание на мнозина да свържат този обичай с прабългарите, имайки предвид името на древноиранския и индоарийски бог на Слънцето Сурья.
	Съществуват две оригинални идеи за формата и функцията на българската сурвачка, които стоят в органично единство. Първата идея е, че по форма сурвачката е образ на т.нар. "световно" или иначе казано "божествено дърво". Втората идея е, че по функция сурвачката е безкръвно (растително) жертвоприношение, което за кратко време носи в себе си божествена сила.
	Още от най-древните предхристиянски времена са се извършвали жертвоприношения - кръвни (животински) и безкръвни (растителни), за да се омилостивят езическите божества и да се спечели тяхната подкрепа. В момента, в който божеството слиза на земята и влиза в досег с жертвата, за да я приеме, тя придобива за кратко време част от неговата положителна енергия. През този преходен период жертвата започва да проявява приетите от божеството магически свойства - да лекува, да пази от зли сили и болести, да носи сполука и благоденствие. В книгите са описани голям брой такива жертвоприношения, наследство от езическото време, кръвни и безкръвни, които са се запазили в празничния календар на българите. Например - кръвта на жертвеното гергьовско агне има лечебна сила; главните на огъня, запален на Сирни Заговезни (Кукеровден) се внасят вкъщи за предпазване от бълхи и въшки; пепелта от изгорения на Сирни Заговезни конец се пази заради лечебната му сила; частите от пожертвания петел на Петльовден (20 януари) имат чудодейна сила; същото се отнася и за пожертваната на 18 януари кокошка. Чудодейна сила са имали и клонките (безкръвна жертва) на Връбница, които се използвали като цяр срещу болести и магия против градушка. Но най-силни и разностранни са чудодейните качества на българската новогодишна сурвачка: сурвакват се хора и животни с наричане да бъдат здрави и честити; пъпките на сурвачката се наричат с различни благопожелания и се поставят в новогодишна семейна баница, известна като баница с късмети. Жените мият косите си с вода, в която са потопени пъпки от сурвачката. Накрая сурвачката се хвърля в река, за да има повече дъждове и всичко да върви леко като по вода.
	Изброените по-горе качества на сурвачката, проявяващи се само в определен отрязък от време около Нова година, се припокриват напълно с известните качества на езическите жертвоприношения. От тук можем да заключим, че дряновата пръчка, отсечена срещу Нова година, е принасяне на безкръвна езическа жертва в чест на някакво езическо божество, вероятно Слънцето.
	Видът на жертвоприношението - дренът също е избран неслучайно, защото това дърво се отличава с по-особените си качества от останалите видове дървета. Дрянът има много твърда и жилава дървесина, от която се правят духови музикални инструменти. От всички дървета той напъпва най-рано, още по времето на зимното слънцестоене, когато денят спира да намалява и започва да расте. Макар че по нашите земи тогава започва зимата, фактически от този момент започва новият цикъл на Слънцето и на възраждащата се природа. По тази причина старите цивилизовани народи (месопотамци, египтяни, иранци, кавказци, гърци, римляни) са посрещали деня на зимното слънцестоене като свой най-голям празник, известен като "празник на възраждащото се Слънце". Някои от тези народи са започвали новата си година от този ден. Този празник, като начало на годината, се е тачил и от старите българи, които са го наричали Коледа, чиято семантична основа "кол" има ирански произход и значи "срок от време, година, начало на годината". След дълго колебание в IV век, християнските богослови приемат, че Исус Христос е роден в деня на възраждащото се Слънце. Оттогава християните празнуват този ден като Рождество Христово.
	И така, в дните, когато най-ценно е времето прекарано със семейството, защо заедно с децата или внуците не си направите собствена сурвачка, която да украсите сами и с която мъничетата да сурвакат на празника? Така ще вплетете Вашата енергия и наричания за по-здрава и щастлива година. Нанизвайки пуканките ще си пожелаете това, което Вие и Вашето семейство искате, ще прекарате заедно една топла вечер, ще разкажете на децата за символиката на празника, ще ги научите на стихчето за сурвакане... Не е трудно, а и не Ви трябват много материали.
	На първо място, разбира се, е дряновата пръчка. Най-добре е да си я отрежете сами, ако имате тази възможност. Ако не - на пазарите предлагат неукрасени дрянови клонки именно за тази цел. Първо връзвате с червен вълнен конец долните клончета на кръг, а след това и по-горе по стъблото още едно кръгче - по-малко. Най-общо основата на сурвакницата заприличва на буквата “Ф”. След това правите гирлянди от нанизани пуканки, другия вид са от сушени плодове. Тук-там връзвате суха червена чушка и панделки от червен конец, както и бяла неоцветена вълна. Каквото Вие решите. Това е ако искате да спазите традицията. Но, разбира се, бихте могли да изберете и по-модернистична украса - с мъниста, дървени топчета, панделки, или оцветени с боички макарони. С последните децата се забавляват много в приготвянето им, а също така и се нанизват много лесно без да се използва игла. Така в украсата ще се включат дори и по-мъничките дечица, които също искат да участват. Какъв ще бъде Вашият стил на украсяване, избирате Вие. Най-важно е да се забавлявате и да пренесете всички добри пожелания в направената сурвакница, а тя става много красива, когато е сътворена с любов и много смях.
 
Иван Иванов 
Източник: www.uchiteli.bg
 


Полезна информация
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ, НО НАЙ-МАЛКО  ИЗЛИШНИЯТ ПОДАРЪК
	Голяма част от последния месец в годината прекарваме в търсене, свързано с вечните въпроси на декември: какво да вземем за подарък, какво искаме за подарък, кой е най-добрият подарък? Най-големият, но най-малко излишният. Най-изненадващият, най-затрогващият, най-специалният.
	Парите нямат значение, само да го намерим - за всички тях, близките. Но и за себе си да знаем, за да им отговорим честно, като ни питат какво искаме, от какво имаме нужда, с какво да ни помогнат. Да се улесним и тази година да сбъднем тайнството на голямото подаряване.
	Нека да затворим очи. Нека да повикаме мислено своя подарък. Нищо не се случва, разбира се. А и какво очаквахме? Трябва да знаем, че най-големия подарък можем да си го поднесем сами. Без картичка, но с много дълга панделка. Толкова дълга, че като я дръпнем, губим представа колко време е минало, докато видим резултата. Ала щом се докоснем до съдържанието, се понасяме към небето от щастие, леки като перце.
	Истинска, неподправена красота! Неслучайно Майка Тереза е казала, че “Най-красивият подарък е прошката”.
	И най-трудният също! Защото, за да простим, трябва да се променим. Трябва да видим извършителя по-пълно , дори когато той всъщност сме самите ние - едновременно като добър и като лош. Да прозрем и слабостите му, отвъд неговата сила, и да се откажем от идеализирания образ, който сме си изградили за него.
	“Ако само обвиняваш, без да поемеш своята част от отговорността, няма как да се случи прошката”, по думите на д-р Гила Офър, психоаналитик и преподавател в университета на Тел Авив.
	Прошката е безценен подарък! Което не означава да забравим! Прошката не е изтриване на паметта, а съзнателно решение да пуснем миналото на свобода. Тя е отказ от гнева и тъкмо затова е най-големият подарък.
	Още през 1978 г. хирургът Дабни Юин, специалист по кожни изгаряния, открива лечебната сила на прошката. Като дежурен в спешната помощ на болница в Ню Орлиънс, той се изправя пред тежки случаи. Като например, пациент, подхлъзнал се и паднал до коленете в разтопен алуминий.
	Онова, което прави д-р Юин в конкретната история, а и в много други, шокира тогавашните му колеги, но днес е известно в сферата на медицинската хипноза като индукция. Той инструктира пациентите си да се отпуснат, да дишат дълбоко и да затворят очи. Казва им да си представят, че засегнатите части от тялото им са опаковани в лед. И добавя още една молба - да се освободят от гнева и да (си) простят. Вярва, че така увеличава шансовете им да се възстановят и практиката му скоро го доказва. Мъжът с жестокото алуминиево изгаряне е заплашен от ампутация, но вместо за месеци, се подобрява за 18 дни!
	Обяснението според Юин е, че пациентите с изгаряния в спешното често са ядосани, не без основание. Нечия чужда грешка или тяхната собствена ги е докарала дотук, затова и те изпитват или гняв, или вина. Тези емоции не им позволяват да се отпуснат и пречат на тялото да приеме присадената кожа. “Онова, което си мислиш, се отразява на тялото ти" - казва хирургът и дава на пациентите си за пример изчервяването на лицето при изпитването на срам. Казва им: “После все ще можеш да потърсиш правата си по законов път. Има защо да си ядосан. Но засега нека оставим всичко това настрана и да насочим тази енергия към оздравяването.”
	Прошката прави тъкмо това. Освобождава ни от една огромна черна дупка, която досега е всмуквала силите ни и ги е цедила ден подир ден. Така че, когато простим, може и да изглежда сякаш даряваме милост на някой друг, сякаш спираме да го държим отговорен. Ала всъщност правим подарък най-вече на себе си.
	“Да не можеш да простиш е като да подпираш врата, защото искаш някой да остане залостен зад нея." - обяснява американската психотерапевтка Джули де Азеведо Ханкс. “Но по този начин затворниците са двама. Ти също се оказваш застопорен от другата страна на вратата.“
	Ханкс разбива митовете, свързани с прощаването, настоявайки, че то в никакъв случай не е отстъпление. Прошката не е проява на слабост и не означава, че спираме да защитаваме правата си (както обещава и д-р Юин на своите пациенти).
	“Слабите не могат никога да простят. Прошката е качество на силните. Принципът “Око за око” може само да доведе до пълното ослепяване на целия свят." - казва Махтма Ганди. Да простим е тъкмо обратното на отстъпление. Това е начин да пристъпим напред без нито една жертва и да защитим себе си, да изберем себе си, да бъдем себе си, въпреки всичко случило се.
	Най-големият подарък няма клеймо…
	Сега да отворим очи. Вече разбрахме, че с някои свои действия сме наранили определени хора, че сме отлагали там, където е трябвало да натиснем. И че сме натискали там, където тялото и умът ни са имали нужда от почивка.
	Виждаме и панделката. Нека да протегнем ръка към нея, към най-скъпия подарък, който някога сме си подарявали. И който се молим да получим и от най-близките ни.
	Не говорим за пари, разбира се. Те нямат значение, прошката е безценна. Стига да я намерим. Или да успеем да я дадем. Дори и без да е потърсена. Най-големият подарък, за разлика от вечните въпроси на декември, няма клеймо. Но веднъж доставен, остава завинаги. 
Източник: www.lifebites.bg
 


Усмивки
ЗА КОЛЕДА С ЧУВСТВО ЗА ХУМОР
	Коледа е времето на годината, когато трябва да си спомните всички членове на семейството и да се опитате да отгатнете размера на дрехите им. 
* * *
	Всеки, който вярва, че мъжете и жените са равни, никога не е виждал как мъж се мъчи да опакова коледен подарък.
* * *
	Искам Коледата ти да мине без инциденти, затова не заставай между децата и техните подаръци!
* * *
	Може ли да ми дадеш своя снимка, за да знае Дядо Коледа какво точно да ми донесе?
* * *
	На Коледа наистина стават чудеса - всичките ми спестявания изчезнаха!
* * *
	Желая ти бяла Коледа. Но когато бялото вино свърши, продължи с червено!
* * *
	Скъпи Дядо Коледа, обещавам повече да не се сопвам на никого! Моля те, донеси ми... Ох, зарежи, сам ще си го купя!
* * *
	Коледарите винаги пеят за мир на Земята, но никога не казват къде...
* * *
	Коледните елхи са като женските гърди: изкуствените радват окото, но истинските са по-добри.
* * *
	Мили Дядо Коледа, тази година наистина направих много бели, но съм убеден, че влизането с взлом и краденето на храна е по-лошо. Затова сме квит!
* * *
	Скъпи Дядо Коледа, 30 години чакам да ми донесеш пони, но вече ми писна! Дръж си го! 	Искам само печеливш лотариен билет за джакпот на стойност 100 милиона долара!
 


СТИХОТВОРЕН ХОРОСКОП – СТРЕЛЕЦ 
 
Цял живот Стрелецът все се цели
в най-различни и опасни цели.
Някои са твърде работливи,
но се срещат хайти, мързеливи.
По характер те са упорити,
лоши са , когато са сърдити.
Те обичат много да пътуват
и с големците много да общуват.
Имат маниер добър, отличен,
дух - свободен, волен, поетичен.
Тук мъжете са добри, учтиви,
а жените - хитри, досетливи.
Те са ловки, бързи и логични,
пресметливи в брака и тактични.
В къщи са отлични домакини,
готвят като истински богини.
Стъпват важно, тежко на земята -
вирнат е носът им в небесата...
Всички са по дух аристократи,
но не липсват дребни тарикати.
Нестабилни връзки не признават!
Верни ли сте - ще Ви уважават.
Ех, Близнакът всичко ще им взима,
ту парици, ту каквото има... 
 


Занимателна страничка
ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ЦИТАТА"
	Уважаеми читатели,
	Публикуваният цитат към играта "Познай цитата" в брой 11 на
списание "Звук и светлина" е от произведението „Смешен плач" на Христо Ботев.
Отговорилите правилно са: Иванка Христова от Левски, Димка Дамянова от
Пловдив, Ангелина Кръстева от Стара Загора и Димитър Станев от Велико
Търново.
Благодарим на всички взели участие!
	А ето и цитата за настоящия брой:
„Тръгна дядо Мраз по градове и села и почна с чудни шарки да изписва
прозорците по къщите. Върви той в тия нови места и среща по пътищата
шейни, влачени от силни коне, звънчета весело звънят. Върви по горите, чука
по дърветата, кичи ги със скреж и пее песен със своята стара Виелица —
такава песен, че който я чуе, тръпки го побиват.”

* * * *
КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ ОТ РЕДАКЦИЯТА

Скъпи читатели,
	В навечерието на Коледа и Нова година,
Редакцията на списание "Звук и светлина" Ви пожелава весело и незабравимо посрещане на
празниците!
	Бъдете здрави и останете верни на своите ценности!


Цитат на броя

„Никога не можем да изгубим това, на което сме се
насладили някога. Всичко, което обичаме силно, става част
от самите нас.”

Хелън Келър

