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Приоритети 

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА 
 СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В ГР. ПЛОВДИВ 

 
 На 11.06.2021 г., в гр. Пловдив, в хотел „Интелкооп", на ул.“Константин Нунков“ № 13А,  
се проведе кръгла маса на тема "Информиране на потребителите от гр. Пловдив и региона, за раз-
лични възможности за социално включване, предоставяни от Община Пловдив, лични, социални 

асистенти и домашни помощници, 
специализиран транспорт и дос-
тъпност на градския транспорт". 
 На срещата присъстваха чле-
новете на ТО на НАСГБ Пловдив 
и Клуба на инвалида за социални 
контакти на сляпо-глухите към 
Община Пловдив, заедно с техните 
придружители.  
Водещи на събитието бяха експер-
ти от НАСГБ, а специални лектори 
- представители на дирекция соци-

ално подпомагане Пловдив, както и самата г-жа Веселина Ботева, директор на Дирекция 
"Социална политика" към Община Пловдив. 
 Кръглата маса откри председателят на НАСГБ г-жа Величка Драганова, която приветства 
всички с „Добре дошли“ и пожела ползотворна работа.  
 Началото на работната среща бе дадено с представяне на презентация, очертаваща постиг-
натото до момента от НАСГБ по отношение на реконструкцията, реновирането и благоустройст-
вото на сградата на ул. Преспа №6 и превръщането ѝ в модерен и съвременен рехабилитационен  
център в полза на сляпо-глухите членове. Направен бе и кратък обзор на мерките, които НАСГБ 
изисква от Община Пловдив за подобряване на достъпността  на външната среда около и до сгра-
дата на НАСГБ. 
 Срещата продължи с представяне, от страна на експертите от Дирекция „Социално подпо-
магане“, на действащите програми, политики и мерки за социални и лични асистенти, домашни 
помощници, права и облекчения на хората с увреждания, пътищата и начините за отпускане на 
помощно-технически средства и др. Предоставената информация бе пълна и задълбочена. Хората 
с увреждания имаха възможност да зададат интересуващите ги въпроси, както  и да поставят ак-
туални проблеми, свързани със социалното подпомагане.  
 Особен интерес сред присъстващите предизвика темата за достъпността на архитектурната 
среда и градския транспорт. Пловдивските Сляпо-глухи изразиха недоволството си от все още 
нерешените проблеми с транспорта като например картите за придружителите, които изискват 
само едно лице (което е снимано на картата), да бъде придружител. Поставен бе и въпросът за 
тесните, стръмни и неудобни автобуси на градския транспорт, както и неуважителното отноше-
ние на шофьорите в тях, които често без да изчакат незрящия или трудно подвижен човек тръгват 
с бясна скорост, при което често пъти се случват травмиращи инциденти. 
 В края на работната среща бе представена и презентация, насочена към професионалното 
развитие и реализация на сляпо-глухите. 
 Кръглата маса премина в дух на отворен диалог и готовност за съдействие от страна на 
представителите на Дирекция „Социално подпомагане“, за което им благодарим и им пожелаваме 
успех в усилията им в тяхната благородна дейност, като  ще очакваме съдействие от тях и в бъде-
ще. 

Илия Кърджанов, 
Председател на ТО на НАСГБ Пловдив 
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ПЪРВИЯТ БРИТАНСКИ СЛЯПО-ГЛУХ ЛЕКАР 
 
 26-годишната Александра Адамс е сляпо-глуха студентка по 
медицина. Тя е на път да стане първият сляпо-глух лекар във Вели-
кобритания. Признава че заслугата да възтържествува над уврежда-
нето си се дължи на нейната абсолютна упоритост. Нека да видим 
какво разказва за себе си удивителната Александра. 
 „Хората ми казваха, че не може да искам да карам ски. Слепи-
те хора не могат, а какво остава за сляпо-глухите.“ –споделя весело 
Александра. „ Само че моята решителност възтържествува над ув-
реждането. Сега карам ски и то с пълна газ!“  
 Честно казано, звучи самоубийствено! 
 „Не виждам с едното си око, а с другото само 5 процента, така 
че не знам къде са заледените места или скалите. Но тренирам с 
британския параолимпийски екип. Имам водач, който кара на извес-
тно разстояние пред мен. Общуваме помежду си  чрез Bluetooth 
слушалки, свързани с моите слухови апарати.  Така той ме предуп-
реждава за опасностите по пистите. Чувам „Заледено място вдяс-
но!" или пък "Приближаваме остър леден ръб отляво!" Тук наисти-
на става въпрос за взаимно доверие и работа в екип!“ – разказва 
Александра. 
 И сега на 26 години, Александра е на много по-различен курс 
по слалом, където рисковете са още по-големи. Тя разбира, че само-
то споменаване на сляпо-глух лекар привлича вниманието на всич-
ки, дори и на тези, които са пряко ангажирани с нейното обучение. 
Разказва за срещата, през първата си година в медицинското учили-
ще, където е била извикана да обсъди своите образователни нужди. 
„Болезнено осъзнавах, че всички очи в стаята са вперени в червено-белия ми бастун. Тогава ня-
кой каза: „Тази маса има доста остри ъгли, бъдете внимателна, защото нямаме нужда от допълни-
телни проблеми.“ Не им отвърнах, тъй като може би бяха загрижени и се опитваха да бъдат по-
лезни.“ – припомня си с усмивка Александра. 
 „След това обаче се затичах по стълбите без бастуна, за да отбележа точка в моя полза. Бе-
ше доста тъмно и се блъснах в стената. Всички ме гледаха. Тогава някой каза: "Как очаквате да 
бъдете лекар, ако не можете да намерите дръжката на вратата?" Обърнах се към тях и спокойно 
им заявих, че разбирам тяхното недоверие, защото досега не е имало сляпо-глух лекар, но  бих 
искала да променя това.“ 
 Ясно е, че нейната бъдеща професия не я приветства точно с "добре дошъл", но  тази млада 
жена е твърдо решена да бъде пионер. 
 "В медицинското училище,  младите хора са по-толерантни и търпими", казва тя, но това не 
може да се каже за старшите лекари, които са извън  реалния свят и за които мисълта за сляпо-
глух лекар, е тотално неприемлива. 
 „В първия ми ден в отделението ми казаха да не се докосвам до пациентите и ме изпратиха 
да си вървя у дома. На третата ми година, един от старшите лекари ме попита: "Бихте ли искали 
да бъдете лекувана от лекар с увреждания?"  
 „Един пациент пък, разбирайки, че съм сляпо-глуха, възкликна: "Тя ще ме заколи!" Не ис-
кам никого да коля!  Аз дори не искам да бъда хирург за Бога!“ – смее се Александра. 
„Моят смартфон е жизненоважен за работата ми. Имам високотехнологичен стетоскоп, който се 
свързва със слуховия ми апарат чрез Bluetooth и така чувам пулса на пациента. Разполагам и с 
отоскоп със слот за iPhone, увеличаващ изображението. 
 "За технологичните новости научих от петима напълно слепи лекари в Америка. Там се 
срещнах и с напълно глух кардиолог, който никога не е чувал сърцебиенето.“ 
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Приятели от близо и далеч 
 Александра е една изключителна млада жена, която никога няма да се задоволи с лесен жи-
вот! 
 Баща ми е инженер, а майка ми - физиотерапевт. Карат ме да вярвам, че мога да направя 
всичко. Те са невероятни!" 
 Речта на Александра е свободна,  нещо необичайно при глух по рождение. Тя е благодарна 
на майка си, която е държала балони помежду им докато говорят, така че да усеща вибрациите. 
 Била на две години, когато е получила  първия си слухов апарат. Никога не се е учила да 
чете по устните, но признава: "Със сигурност е по-лесно, ако някой е пред мен и аз мога да чета 
по устните му, защото въпреки новите слухови апарати, има ситуации, при които се боря с фоно-
вия шум." 
 Израснала в Кент, Александра била  ярко и любознателно дете, а любимата й играчка е бил 
нейният медицински комплект.  
 „Образованието никога не е било трудно за мен, защото разполагах с учител-помощник, 
който ми помагаше в клас. За сметка на това обаче, създаването на приятелства беше много труд-
но. В гимназията всъщност нямах приятели. Беше доста изолиращо. Бях сляпо-глухото дете, с 
което никой не искаше да говори".“ 
 „На 16 годишна възраст започнах да се развивам в света на параолимпийските спортове, 
като част от британския екип по плуване. По онова време претърпях сериозни стомашно-чревни 
проблеми, водещи до 20 големи операции. Прекарах 18 месеца в болница, нещо пагубно за толко-
ва активен човек като мен. Именно там реших, че искам да стана лекар.“ 
 „И така аз кандидатствах в едно от водещите медицински училища в страната. Издържах 
всички необходими изпити. Те обаче казаха, че  съжаляват, но моите увреждания са били твърде 
значими. Бях опустошена. Да стигна толкова далеч и да  се проваля." 
 Но това в крайна сметка не сломява духа на Александра. Тя кандидатства към медицинско-
то училище на Университета Кардиф и е развълнувана да научи, че е приета. 
 Четири години по-късно фактът, че Александра все още е студентка, е изумителен предвид 
високия процент на отпаднали  от медицинските училища студенти. 
 Александра се е научила да прави шевове, да взема кръв. Когато не може да направи нещо, 
всички се опитват да намерят начин да адаптират манипулацията, така че Александра да може да 
се справи. Така например, тя не може да работи с безцветни шевове, но пък използва цветни. 
Споделя, че тъмносините са най-добри по отношение на контраста. Намирането на вени за взема-
не на кръв е изненадващо лесно за нея. "Усещането ми за допир е засилено, дотолкова, че другите 
студенти по медицина идват и ме молят да помогна, особено при пациенти, на които вените прос-
то не могат да се видят.“ 
 А рентгеновите изследвания?  Има  ли Александра способността да ги разчита? Да, може.  
 Тя също е консултант  по проблемите, свързани с хората  с увреждания и създава  група за 
подкрепа, която подчертава социалното включване. 
 Александра казва, че това, което ще я направи добър лекар – може би по-добър от тези, кои-
то могат да виждат и чуват перфектно е, че не разчита просто на основните способности. „Някои 
лекари разчитат само на това, което виждат и чуват. Точно тогава се случват грешки. "Можете да 
имате перфектен слух, но всъщност да не чувате. Аз обаче имам съпричастност. Стоях зад легло-
то с група студенти по медицина и бях единствената, която видя, че пациентът е разстроен. Колко 
иронично, нали? 
 Сляпо-глухият студент беше единственият, който забеляза. Винаги казвам, че може би ня-
мам зрение, но имам по-голямо разбиране от мнозина. 
 И този червено-бял бастун! Чрез него започва началото на разговор. Пациентите го обичат. 
Питат ме дали съм барабанист, или, ако сами имат такъв, ги сравняваме.“ – смее се весело тя. 
„Това ни дава връзка и им позволява да видят,  че и лекарят им е човек. А лекарите не са супер 
герои и не мисля, че трябва да бъдат!“  

Статията подготвиха: 
Елена Атанасова и Илия Кърджанов 
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ПИРОГОВ – ХИРУРГЪТ, КОЙТО ПРОМЕНИ  
БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА 

 Неизменна част от всяка война са жестоките битки, 
стратегическите грешки, малодушието и пренебрежител-
ността. Тя обаче е свързана и с изключителната личност на 
обикновения войник – онзи с чисто сърце, силна воля и же-
лание за победа над врага. 

 По времето на Руско-турската освободителна война 
(1877-78) над 60 000 войници, главнокомандващи и цивил-
ни от различни националности споделят една и съща съд-
ба. Те биват тежко ранени и живота им е изложен на опас-
ност във времена, когато за медицината нито има време, 
нито условия за развитие по нашите земи. 

 През онази епоха не са познати антисептични методи, 
не са се извършвали операции под упойка и най-честото 

медицинско решение е било ампутация, особено когато говорим за бойното поле. Природната 
медицина, макар доказана в ежедневието на хората, няма как да бъде прилагана в суровите усло-
вия на войната. 

 Именно по времето на Руско-турската война за пръв път в международен мащаб се появява 
нова медицинска организация, чиято цел е грижата за болните, независимо от техния статут. Тази 
организация е Руският червен кръст, ръководен лично от императрица Мария Александровна. 

 Няколко месеца след избухването на Освободителната война, негови представители присти-
гат във военните лагери на руската армия, разположени в Плевенско. След оглед на ситуацията и 
преценка на нейната сложност, император Александър II кани един от най-утвърдените руски ле-
кари по това време да организира и осигурява необходимата медицинска помощ на населението. 
Този лекар е проф. Николай Иванович Пирогов. 

 По това време той вече е на 67 години, международно признат хирург, осъществил револю-
ционни открития в сферата на медицината. Едно от постиженията му е  прилагането на етерна 
наркоза – упояване на пациента с цел той да не изпитва болка по време на хирургична манипула-
ция. Първият опит лекарят прави върху себе си, а след това провежда стотици операции с този 
метод на бойното поле по време на Кавказката и Кримската война (1853-56). 

 Докато траят бойните сражения, той преглежда ранени в изключително лоши условия, като 
в същото време ежедневно назначава и извършва операции на десетки пациенти. Впечатление 
прави и фактът, че освен на чисто медицинската дейност, Пирогов обръща огромно внимание и 
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на пропуските и злоупотребите в администрацията. Той прави проверки и подобрява качеството 
на храната, с което предотвратява много инфекции и евентуални заболявания. 

 Именно заради този богат опит хирургът е изключително подходящ за координатор на ме-
дицинското обезпечаване по време на Освободителната война. Преди да дойде той поставя из-
ричното условие да има свобода на действие, което в крайна сметка му се осигурява. 

 При пристигането си в България Пирогов започва своята дейност от плевенската околия. По 
това време единствената болница в района се намира в село Бохот. Там хирургът оказва помощ 
на пострадалите по време на боевете при Долни Дъбник. Той обхожда дивизионните лагери в об-
ластта и организира цялостно медицинско осигуряване за многобройните войски. 

 Под неговото ръководство се изготвя подробен план за разположението и функционирането 
на превързочни пунктове и се създава централен такъв, какъвто не е съществувал до момента. По 
този начин се осигурява бърза и адекватна медицинска помощ на ранените, както и предвижване 
на нуждаещите се до болницата в село Бохот. Пирогов лично лекува двама от главнокомандва-
щите, пострадали при кръвопроливните боеве при Долни Дъбник – генерал-майор Зеделер и ге-
нерал-майор Розенбах. 

 По време на двумесечния си престой по българските земи лекарят прави обиколка по всич-
ки бойни полета, оказва помощ и създава организация за болнолечението. По-голяма част от вре-
мето си работи в Плевенско, като за целия период посещава 11 военно-времеви болници, 10 ди-
визионни лазарета и 3 аптечни пункта в 22 населени места. Партнира си и със своя небезизвестен 
ученик проф. Николай Склифософски, който през същия период работи в Южното направление 
на руската армия. 

 Хирургът прекарва остатъка от живота си на територията на днешна Украйна, но по българ-
ските земи той полага основите на здравеопазването и неговият принос не остава забравен. Вед-
нага след Съединението в България се основава Българският червен кръст по подобие на вече съ-
ществуващите такива в други държави. През 1900 година дейността на организацията се разраст-
ва и се създава болница „Червен кръст”. Тя се превръща в главна база на спешната помощ в Бъл-
гария. 

 Макар през годините да е реорганизирана многократно, болницата винаги е отговаряла мак-
симално на нуждите на медицината. От средата на миналия век нейн наследник е Институтът за 
бърза медицинска помощ (дн. УМБАЛСМ), носещ името на Пирогов. Патрон на лечебното заве-
дение е основоположникът на военната хирургия в световен мащаб, сред чийто пациенти са дори 
Ото фон Бисмарк и Джузепе Гарибалди – две личности, които също силно повлияват върху бъл-
гарската история. 

Източник: www.bulgarianhistory.org 
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ДА ИЗБЕРЕМ ВИНО ОТ БЪЛГАРИЯ 

 Днес стартираме заедно едно по-интересно и нестандартно пътешествие, в което да отведем 
всички любители на виното на правилните места. А всъщност, България е пъстра откъм вино раз-
нообразие, което я прави привлекателна дестинация за всички ценители на божествената напит-
ка. От Мелник до Шумен и от Асеновград до Лом, разновидностите на вина имат силата да ни 
удивят до толкова, че да пожелаем поне по бутилка от всеки вид за собствената ни колекция вкъ-
щи.  
 България се нарежда сред едни от държавите с най-богато разнообразие на уникални по сво-
ите характеристики вина. Климатът и пъстрият ни релеф предразполагат различните краища на 
страната да ни даряват с богати по разновидност видове вина. А както добре знаем, истинско бла-
женство е да се наслаждаваме на местен вид вино, който е отлежавал десетки години само на ня-
колко километра от дома ни или пък е току що бутилиран.  
 Започваме разходката си северно от Родопите, в един малък район около Перущица и Асе-
новград, където зрее специфичният тъмночервен сорт грозде Мавруд. 
 Мавруд 
 Гроздовият храст е сравнително малък, по-нисък от добре познатите ни, а името му произ-
хожда от гръцката дума за черно „mavro”.  Гроздето от Мавруд узрява късно, беритбата му е от 
средата/края на месец октомври. Резултатът е ароматно вино с високо съдържание на танини и 
повече от подходящо за отлежаване. 
 Районът около Асеновград се отличава с този вид вино и в никакъв случай не се колебайте 
да се насладите на Мавруд именно там. 
 Широка мелнишка 
 Пътешествието ни продължава из Южна България, този път около град Мелник. Няма как 
да пропуснем широката мелнишка – така специфична лоза, която ражда неустоимо вино, привли-
чащо любителите на напитката от цял свят. 
 Виното от широка мелнишка лоза притежава специфичен характер и аромати, и се отличава 
от вината от други сортове грозде. Във вкусът се усеща съчетание от ягоди, бели череши, костил-
ка, а според степента на узряване, начините на винификация и отлежаване вкусът може да бъде 
допълнен с тютюн, суха мента или черен пипер. 
 Противно на легендите, цветът на типичното вино от широка мелнишка лоза не е мастилено 
черен, а по-скоро прозрачен рубин до тъмно пурпурен. Години наред винопроизводителите се 
опитват да пренесат сорта и да го култивират по останалите райони на България, но всеки от опи-
тите завършва с неуспех. Затова, без да се колебаете, поглезете сетивата си с това наистина уди-
вително и специфично вино. 
 Червен мискет и Мускат 
 Пътеводителят ни доближава все повече до Северна България, но преди това нека се отбием 
до град Карлово, където има нещо забележително по наш вкус, а именно традиционният за райо-
на Карловски мискет. 
 От гроздето Мискет се произвеждат предимно леки и приятни вина без потенциал за старее-
не. Това прави видовете вино от този сорт грозде толкова популярни. Вкусът е богат, наситен, а 
ароматите сякаш безброй. 
 Сортът грозде е късно зреещ и устойчив на измръзване. Мискетът е с характерна нотка на 
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деликатно флорално българско вино. В най-добрата си форма виното е с цветисти нотки, допъл-
нени от микс аромати на акация, роза, цитруси и други тропически плодове, а карловчани умеят 
да предразположат всеки свой гост и да направят изживяването още по-забележително. 
 Но нека не забравяме, че Карлово не е последна дестинация от виненото пътешествие, зато-
ва прекосяваме Балкана, за да се насладим на така характерната за Северна България Гъмза. 
 Гъмза 
 Септември е месецът за гроздобер в районите около Плевен, Лясковец, Русе, Свищов, Су-
хиндол, Видин, Ловеч и Лом, където са най-големите винарски центрове на този сорт вино. Гъм-
зата е от къснозреещите сортове вино, В края на септември местните отдават цялото си време и 
внимание по събирането на всеки грозд. Най-подходящи за него са проветривите и хълмовидни 
места със сравнително богата почва и добро изложение. 
 От гроздето се получават червени трапезни и десертни вина. Те са плътни, пивки и хармо-
нични, но са променливи като качество, в зависимост от района и реколтата. 
 Смята се, че всеки опитал вино Гъмза, остава влюбен за цял живот. Благият му вкус, бога-
тия аромат и наситена плътност го нареждат сред любимите и най-разпространени видове вино за 
България. Стотици почитатели на виното от целия свят посещават България, за да опитат от спе-
цифичната Гъмза, да се насладят и отнесат от нея в своя роден край. 
 Продължаваме пътешествието си на североизток, където е задължително да опитаме харак-
терното за района на Шумен и Варна вино – Димят. 
 Димят 
 Всъщност, не само за северната част на страната ни, Димятът е сред най-широко разпрост-
раненият сорт бяло вино в България. Най-често то се консумира охладено през горещите летни 
дни. Гроздето от този сорт освен изключително ароматно е и разпознаваемо с големите си гроз-
дове. 
 Интересна легенда разказва, че гроздето е оригинално култивирано в Египет при делтата на 
Нил и е било внесено в България от кръстоносците. Въпреки тази легенда за произход, обаче, ха-
рактеристиките му са на типично балканско вино. Ако минавате покрай Шумен, попитайте за Ди-
мят, местните знаят как да ви посрещнат. 
 Рубин 
 Сами може да се досетите, че цветът на този сорт е рубинен. Може да се насладим на вку-
сът му в районите около Плевен. Този сорт е създаден не толкова отдавна, през 1944 г. като сме-
сица между сортовете Небиоло и Сира. Узрява около септември и не търпи студени температури. 
Оптималното събиране на реколтата е много важно за този сорт, тъй като след събирането, гроз-
дето бързо отделя захари, но също толкова бързо губи киселинността си. 
 Виното, което ни дава този сорт грозде набира бърза популярност поради интензивния си и 
омайващ аромат, който напомня на идеално зрели боровинки. 
 Не се колебайте да обогатите своята колекция с едни от най-популярните видове българско 
вино. Изборът си заслужава! 
 Вярно е, че пътеводителят за хубаво вино в България може да продължи сякаш до безкрай, 
но е важно вие да допълните също някоя от любимите си дестинации за вино. Кой вид вино и в 

кой район на България ви е впечатлил най-много?  
Очакваме Ви да споделите мнението си на страниците на сп. „Звук и светлина“! 

Статията подготви:  Елена Атанасова 
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НАЙ-СТРАШНИТЕ ЗАМЪЦИ НА ЕВРОПА 
 
 Запасете се с успокоителни: ще се разходим из най-страшните замъци в Европа. 
 
 Единбургският замък, Шотландия 
 Казват, че и най-големият скептик може да повярва в 
привидения, ако прекара нощ зад мрачните стени на замъ-
ка. Построен през XII век, Единбургският замък е въвле-
чен в много исторически конфликти – от Войните за шот-
ландска независимост през XIV век до Якобитското въста-
ние през 1745 г. и неколкократно е обсаждан, както ус-
пешно, така и неуспешно. Носи се легенда, че когато пред-
стояло нападение, в замъка се чувал барабан: призрак на 
барабанчик без глава се появявал, за да предупреди за нас-
тъпващата опасност. Според други поверия из лабиринти-
те на замъка все още броди призракът на беглец, който се 
заблудил и загинал в подземията. А на гробището вие призрачно куче. 
 
 Замъкът Чилингам, Нортъмбърлънд, Великобритания 

 В Северна Англия, през XII в. е построен замък с 
яки отбранителни стени, който трябвало да устои на 
атаките на шотландците. На тази земя се развили много 
кървави сражения; заловените врагове били вкарвани в 
цитаделата и измъчвани, а душите им никога не намери-
ли покой. В замъка още се пази стаята за мъчения, раз-
полагаща с невероятен арсенал за измъчване на хора: 
 До днес замъкът Чилингам в графство Нортъмбър-
лънд се смята за едно от най-зловещите и мрачни места 
във Великобритания и много от снимките на привиде-
ния идват от това място. 

 От векове хората виждат Синьото момче, което обитава розовата стая. За изненада, при рес-
таврация на замъка действително в тази стая бе открит скелет на момче, което е било зазидано 
живо в стената, и парче син плат. 
 В допълнение из замъка броди призракът на Сивата дама. Смята се, че това е Мария Бъркли, 
която била изоставена по скандален начин от съпруга си лорд Грей, избягал със сестра й някъде 
около 1600 г. Смята се, че тя слиза от портрета и обикаля замъка, безуспешно търсейки изчезна-
лия си съпруг.  
 Явно в замъка е доста пренаселено, защото освен тези се 
споменава за още няколко призраци. Сред тях е Белият дух- 
блед призрак на жена, който постоянно спира живите и ги мо-
ли за вода, а после изчезва. 
 
 Замъкът Уорик,  Великобритания 
 От 1068 г. датира този замък, който също е видял много 
кръвопролитни битки и разполага със стая за мъчения. Казват, 
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че вечер от подземията продължават да се носят стенания и кашляне. А горе из стаите броди сър-
дития сър Фулк Гревил – някогашен стопанин на замъка, той бил убит от своя слуга. 
 
 Замъкът Драгсхолм, Хьорве, Дания 
 Много замъци имат своите призраци, но трябва да се 
отбележи, че този замък в Дания трябва да има стотици от 
тях. Легендите се увеличавали в главоломна прогресия 
през вековете, а историята услужливо им давала храна- на 
различни етапи. Драгсхолм бил и кралски замък, и кре-
пост, и затвор, и епископски замък. Сред знаменитите му 
привидения е Бялата дама, която била зазидана в стените 
от баща си за прелюбодейство. Освен нея из замъка броди 
някакъв граф, заточен тук, който обича да плаши, изда-
вайки конско цвилене. 

 
 Замъкът Елц, Германия 
 Замъкът Елц е заобиколен от девствената 
природа на елцбахската долина и един от най-
красивите и богати германски замъци. От построя-
ването си през 1157 г. до наши дни той принадле-
жал на едно-единствено семейство. Сега неговите 
собственици са 33-о поколение Елц. Според преда-
нието този замък никога не е бил пленяван и разру-
шаван, защото над него още бдят призраците на 
средновековните рицари, които някога са го обита-

вали. 
 
 Замъкът Мосхайм, Залцбург, Австрия 
 От построяването си през 1208 г. епископският замък има 
зловеща слава: тук са обезглавени стотици вещици и магьосници, 
а техните духове продължават да бродят. Мнозина твърдят, че 
влизайки в замъка, усещали нечие докосване, чували странни 
звуци и виждали необясними неща. 
 
 

 Замъкът Брисак, Анжер, Франция 
 Най-високият от замъците на Лоара има 203 
стаи: достатъчно и за хора, и за привидения. А 
най-известното от тях е призракът на Дамата в 
зелено. Според легендата Жак дьо Брезе, един от 
първите владетели на шатото, заварил младата си 
съпруга Шарлот с любовник. След това и тя, и 
любовникът й изчезнали завинаги, а самият Дьо 
Брезе бил заточен, макар че така и не било дока-
зано, че е двоен убиец. Оттогава любовниците 



Хоризонти 

10 

смущават съня на живите със сладострастните си викове. Шарлот се явява облечена в зелено са-
мо на мъжете, а нейният любовник- само на жени. 
 
 

 Замъкът Барди, Италия 
 На 60 км от Парма има живописен старинен 
замък с богата библиотека и голяма колекция 
оръжия. Легендата разказва, че прекрасната Со-
лесте била влюбена в рицаря Мороело. Тя пре-
карвала дните си в кулата на замъка, очаквайки 
завръщането на верния си слуга. Но един ден тя 
видяла как към стените се приближава вражеска 
войска. Ужасена, че нейният любим е загинал, 
Солесте се хвърлила от кулата. Тя така и не разб-
рала, че Мороело победил врага, но се възгордял 

от победата и заповядал на войниците си да сложат чуждите доспехи, за да се похвали. Когато 
разбрал какво се е случило, рицарят се хвърлил от скалите. Но призракът му не намерил покой- 
той останал завинаги в замъка, за да търси своята Солесте. 
 
 Замъкът Гоуска, Чехия 
 В Северна Чехия, в глухите гори има 
тайнствен, навяващ ужас замък. Казват, че той 
бил построен там, за да затвори вратите на ада, 
и стои върху бездънна бездна, от която излизат 
демони и вледеняващи кръвта същества. През 
40-те години на XX в. нацистите дори правят в 
този замък окултни експерименти. Сред посто-
янните „обитатели“ на замъка е гигантски по-
лучовек- полужаба- полукуче, обезглавен че-
рен кон и жена в старинна рокля, която се поя-
вява по високите етажи. А от подземията демо-
ните не спират да прииждат. 
 
 

 Замъкът Бран, Румъния 
 Замъка Бран, на 30 км от Брашов, е един 
от най-популярните и интересни замъци в Ру-
мъния, а „Форбс“ го обяви за втория най-скъп 
замък в света. Издига се величествено на ви-
сок хълм до град Бран. Макар в него никой да 
не е виждал призраци, замъкът се прочува 
като дом на граф Дракула. 
 

Източник: www.cheti.info 
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Любопитни факти 

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА ШВЕДСКИТЕ ОТКРИТИЯ: ШВЕДСКА 
МАСА, ШВЕДСКА ГОРЧИВКА, ШВЕДСКА ТРОЙКА… 

 
 Шведските изобретения са добре известни не само в България, но и по света. Едва ли има 
човек, който да не е чувал за шведската маса, шведската стена, все по-популярната напоследък 
шведска горчивка. Но как всички тези неща са достигнали до нас? Предстои да разберете… 
 

 Шведска горчивка 
 Шведската горчивка, наричана още тинктура, е традиционна билкова 
отвара, датираща от 15 век. Смята се, че тя е съществувала от векове, но ед-
ва през 18 век е преоткрита от шведски медици. 
 В последствие тя е популяризирана от Мария Требен, австралийска 
билкарка. Твърди се, че шведската горчивка лекува много и разнообразни 
заболявания и помага на храносмилането. Има малко научни доказателства 
за тези твърдения, но въпреки това съществуват много хора, оздравели бла-
годарение на вълшебната отвара. 
 В днешно време най-често тя се приготвя от сухи билки. Съществуват 
обаче всякакви вариации на шведската горчивка, включително и с добавен 
алкохол. 

 
 Шведски огън 
 В английския език той носи същото наименование, но там е из-
вестен още и с други подобни имена. Но все за един и същи огън става 
въпрос. 
 Той е уникален защото се състои само от един дънер. Дънерът се 
разрязва (обикновено само част от него, но в други варианти може да 
бъде разрязан и изцяло) и след това се поставя изправен (трябва да бъ-
де изрязан равномерно и да бъде поставен на равна повърхност за ста-
билност). Първоначалните изрезки от него служат за разпалване. А 
самият огън се самоподдържа. Отгоре може да се постави някакъв съд 
за готвене. Високото положение на дънера може да служи като по-
добър сигнален огън в някои случай, отколкото базирания на земята огън. 
 
 Шведска стомана 
 Швеция е известна с високото качество на желязна руда, както и с продукцията на желязо, 
последвано от стомана, което датира от 13 век. Тази дълга традиция е довела до репутацията, ко-
ято шведите се опитват да запазят чрез висок контрол на качеството. Стоманата съдържа различ-
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ни примеси. Някои от тях я правят подходяща за създаване на ножове и бръсначи. Само стомана-
та, изработена от шведска руда, съдържа правилните пропорции. 

 
 Шведска стена 
 Шведската стена е добре позната на всеки един от нас. И макар че 
няма ученик, който да не я е виждал (защото едва ли са много онези, ко-
ито в действителност я използват), рядко някой си задава въпроса защо 
се нарича шведска. Шведска, защото е измислена от един швед – Пер 
Линг. Той я изобретил специално за своите нужди, тъй като имал арт-
рит. По времето, когато Наполеон окупирал Швеция, кралят наредил на 
Линг да направи институт, в който младежите да могат да тренират на 
закрито. Така освен шведската стена Линг създал и трамплина. Оттам 
шведската стена се разпростряла във физкултурните салони по света. 
Ето защо е известна с името си шведска стена. 
 

 Шведска маса 
 Шведската маса е „създадена“ още през 14 век. Още тогава хората от висшата класа в Шве-
ция няколко часа преди да седнат на вечеря, се събирали около една голяма маса с напитки и ор-
дьоври. Оригиналното име на масата е сморгасборд и означава буквално масата с намазаните 
сандвичи. Тъй като шведската маса била достатъчно богата и храната изобилствала, постепенно 
отпаднала необходимостта от вечеря. 
 На олимпийските игри в началото на 20 век светът разбрал за съществуването на шведската 
маса. Тогава в хотелите не се сервирали специални обяди и вечери, а имало такива маси. Оттога-
ва започнали да се използват по света. 
 
 Шведска тройка 
 Шведската тройка представлява секс с трима души, като най-често са двама мъже и една 
жена. Да, но това е съвременната ни представа за шведската тройка. А тя е изменена под влияние 
на времето… 
 През 1775 г. кралят на Швеция по това време – Густав III наел граф, който бил много по-
възрастен от него, за да му помогне със сексуалния акт със съпругата му, тъй като не можели да 
заченат наследник. Графът бил опитен в това отношение и в действителност помогнал. По време 
на акта обаче той докосвал всеки от двамата. Разбрало се за случая и мълвата бързо излязла от 
рамките на двора и се разпространила из цяла Европа с името шведска тройка. Макар да звучи 
нереалистично, това е самата истина. 
 

Източник: www.cheti.info 
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Полезна информация 

ЗА РОЗОВАТА ВОДА 
 
 Розовата вода има незаличима следа в човешката история. Чистият и свеж 
вкус на ароматната течност е използван в парфюмерията, козметиката и медици-
ната от много векове. Арабските страни и Франция имат голямо производство на 
розова вода,но най-добрата се дестилира в България. 
 Употребата на розата датира още преди римско време, но продукцията с пар-
на дестилация  е използвана най-напред от арабския лекар Авицена в 10-ти век. 
Обикновено розовата вода се прави от вида дамасцена и нейните розови листа. Тя 
е вторичен продукт от процеса на парна дестилация, при който маслото от розови-
те листа се отделя на повърхността. 
 От 1 кг розов цвят се получава респективно 1 кг розова вода. Най-старите 
съдове за пренасяне на розовата вода са кожени мехове, а после са изместени от 
стъклени шишета или бъчви. Розовата вода набира все по-голяма популярност в 
миналото и това се дължи на нейния богат аромат и способността й да освежава 
ума и тялото. Още римляните я използват за освежаване на въздуха в домовете си, 
а през средните векове е популярно средство за гонене на депресия, като се изпол-
зва при взимане на баня или чрез наплискване. 
 Вероятно персите са първите, използвали розовата вода в кулинарията. Те 
измислят и едни от най-известните сладкарски произведения – марципана, който се приготвя от 
земни бадеми, захар и с традиционния аромат на розовата вода. Арабите пък я използват в сладки 
напитки и десерти. 
 Заради приятното си и романтично ухание, розата е известна съставка в много кремове за 
тяло. Тя е и прекрасно освежаващо средство за кожата, като има естествено стягащо и тонизира-
що действие. Честото ѝ използване помага за почистване и стягане на порите на лицето. 
 Розовата вода регулира и балансира производството на себум, правейки я полезна и за двете 
– суха и мазна кожа. Антибактериалните й свойства помагат при борба с акне. Известно е и дейс-
твието ѝ при всички видове дерматити. Също така не дразни сухата или чувствителна кожа. 
 Когато купуваме розова вода от дрогериите, трябва да се вглеждаме в етикетите, тъй като 
може да съдържа ред други добавки. Понякога съставът ѝ е синтетично розово масло, смесено с 
пречистена вода, изопропанол, глицерин и често и метилпарабени. 
 
 Къде се прилага розовата вода? 
 Розовата вода е един от най-добрите за всички времена традиционни почистващи средства 
за лице и може да се използва в грижата за кожата по различни начини. Натуралната розова вода 
се използва и в лекуването на акне и възпаления на кожата. Също така има приложение като ов-
лажняващо и подхранващо средство при маски за лице и коса. Може да бъде прибавена към вода-
та за вана за отпускане или като овлажняващо средство за след баня. 
 Силата на българската розова вода, нейната употреба и незаменими свойства: 
 – Има великолепен повдигащ аромат 
 – Нежно почиства и тонизира всички видове кожа 
 – Има хидратиращи и антивъзпалителни свойства 
 – Помага на храносмилането 
 – Антивирусни, антисептични и дезинфекционни свойства 
 – Поддържа PH баланса, стимулира възстановителните процеси и има успокояващ ефект 
при акне и слънчеви изгаряния. 
 – Може да се използва като добавка в освежаващи напитки, естествено средство за повиша-
ване на специфичния вкус на храните и напитките. Добавете към екзотичните си десерти, напит-
ки и коктейли. Страхотна за допълнителен вкус на сладоледи и чайове. В Мароко добавят розова 
вода към портокаловия сок. 
 – Приятният аромат на рози ще превърне чистенето в приятно занимание. Използвайте като 
универсално, нетоксично, безвредно за природата домакинско почистващо средство. 
 – При грижата за домашни любимци е познато като средство против очни възпаления и 
кожни раздразнения. Използвайте като щадящ околната среда ароматизатор на местата, където 
Вашият домашен любимец обитава или спи. 
 – Може да бъде добавена към водата на парната ютия. 

Източник: www.kukuriak.com 
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ЕДИНАДЕСЕТ ПРАВИЛА, КОИТО  
ЩЕ ВИ НАУЧАТ ДА ПРОЩАВАТЕ 

Ето кои са единадесетте стъпки към прощаването: 

 1. Презареждане. Направете всичко, за да се изпълните отново с позитивни емоции и впе-
чатления. Потърсете силата вътре в себе си. 

 2. Самоанализ. Попитайте себе си кое ви кара да се обиждате, защо реагирате така, кое ви 
спира да простите. Погледнете в себе си, не се съсредоточавайте върху човека, който ви обижда. 

 3. Поемете отговорност за постъпките си. Оценете своята роля в тази ситуация и признайте 
вината си. 

 4. Не забравяйте да извлечете урок от всичко това. 

 5. По-добре да бъдете добри, отколкото прави. Грешат всички, затова бъдете благосклонни 
към обиждащите. 

 6. Не съдете. Поставете се на мястото на обиждащия и помислете защо е постъпил така. По 
този начин не му намирате оправдание, а се убеждавате колко сложни могат да бъдат човешките 
отношения. 

 7. Приемете извиненията. Ако човекът има достойнство, ще се извини. Това е полезно пре-
ди всичко за вас – ще намали огорчението ви и безпокойството. 

 8. Не търсете умисъл. Не си мислете, че сега всеки ще постъпва така с вас. Мислете за хора-
та добро и ще получите добро отношение в отговор. 

 9. Представете си как пускате обидата. 

 10. Не живейте в миналото. Припомнете си важността на текущия момент – не забравяйте, 
че единствената реалност е тази на настоящия момент! Добре се отразяват медитацията, занима-
нието с любими неща, физическата активност. 

 11. Дарявайте любов и тя задължително ще се върне. Това е златно правило на Вселената! 
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Технологии 

БЪЛГАРИН ИЗОБРЕТИ ПЪРВАТА ИНОВАТИВНА ИГРОВА  
СИСТЕМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ,  

НЕЗРЯЩИ И СЛЯПО-ГЛУХИ 

GEMJI (Гемджи) е революционна система от 70 магнитни чипа, които оживяват във всяка 

ръка и са в непрестанна трансформация, както на игралното поле, така и в пространството. Хиб-
рид между игрова система и 3D магнитен конструктор, GEMJI няма аналог както у нас, така и по 
света и запленява както малките, така и възрастните с потенциала си, който не познава граници. 

В основата на идеята е Маргарит Ралев - инженер, основател на дигитална агенция, създа-
тел на БДГ (Българска Дизайн Група) и баща. Той решава да срещне уменията си на дизайнер с 
тези на баща на любопитно момиченце, което обича да играе настолни игри. Мисията му е да на-
мери пресечната точка между развлекателно и полезно, като създаде игра, която да има много и 
различни приложения, да се побира в джоб и да бъде забавна както за нея, така и за него и прия-
телите му. 

Дългият списък от изисквания налага тази игра да се превърне в своеобразна игрова систе-
ма, която да се развива и разгръща спрямо броя на играчите, тяхната възраст, настроение и ниво. 
Идеята му се избистря във формата на 70 двулицеви плоски плочки, наподобяващи чипове, но с 
малко по-различна (квадратна) геометрия. Всяка плочка е носител на минималистичен графичен 
език. Графичната маркировка на чиповете съответства на цифрите 0-1-2-3-4, които са подчинени 
на математически вариации, позволяващи да се играят множество различни игри. Чиповете се 
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мият лесно и бързо, което доказва, че играта е дори COVID-съобразена. 

Отнема му близо година да намери точния материал и форма за GEMJI. В търсенето си 
той пробва различни комбинации за повърхност и цвят и накрая достига точната формула - черно
-бели чипове от ABS пластмаса. Тези иначе просто изглеждащи чипове всъщност са необикнове-
ни. От една страна с уникалния графичен език, а от друга с това, че въпреки дебелината си от ед-
ва 3мм, в тях е вградена система от над 500 магнита. Схематичното им разпределение позволява 
на Маргарит да опитоми магнитното поле и да създаде здрава връзка между тях. В сърцето на 
GEMJI е идеята да приобщава, а не да разделя. Благодарение на иновативния си дизайн, игровата 
система дава възможност на всички да бъдат равностойни противници, включително и хора с ув-
редено зрение. В това отношение системата се базира на 3 основни точки - тактилност, механика 
и звук. Характерният релефен дизайн на всеки чип, магнитната решетка и уникалният звук, който 
издават чиповете, превръща GEMJI в първата по рода си игра, подходяща и за незрящи и сляпо-
глухи хора. Може да се играе едновременно от хора без и хора със сензорни увреждания. На 
практика събира хората. 

Светът на GEMJI е необятен. Чрез адаптивния и функционален дизайн игровата система 
позволява да се играят различни по трудност и характер авторски игри, както и да се адаптират 
множество класически като Домино, Дама, Царската Игра на Ур и други. Над 30 игри са вписани 
в книжката, придружаваща всяка кутия GEMJI. Сред тях има стратегически игри, такива за логи-
ка, памет, сръчност, образователни и състезателни. Екипът развиващ GEMJI, вече е съставил и 
игри свързани с основите на програмирането - бинарни операции, подреждане на масиви, коман-
ди и др. Всеки притежател на GEMJI може да създаде и собствена игра, която да именува по своя 
преценка, и да входира правилата й като предложение, за да стане достъпна за цялата общност. 
Всичко това се случва на сайта на GEMJI, който функционира като отворена платформа. 

Чрез вградените магнити в чиповете, GEMJI се трансформира и в 3D конструктор, който 
позволява на въображението да се развихри в пространството в търсене на нови форми и прило-
жения. При най-малките, които все още изпитват затруднение с усвояването на игрови правила, 
конструктора помага за развиването на фината моторика и чувството за обем. 

Защо да не изненадаме свой близък с подобен уникален и толкова интересен подарък? 
Какво чакаме, да действаме! Забавлението е гарантирано!  

 

Източник: www.actualno.com 
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Здраве 

УЧЕНИ ВЪЗСТАНОВИХА ЗРЕНИЕТО НА ЧОВЕК  
С НОВА ТЕРАПИЯ 

 
 Международен екип от учени от Франция, САЩ, Швейцария и Великобритания обявиха, 
че са разработили нова терапия, която може да успее да възстанови поне частично зрението на 

хора с различни заболявания. Терапията използва 
оптогенетика и вече успешно е върнала частично 
зрението на 58-годишен мъж, съобщават учените 
в Nature Medicine. 
 Оптогенетиката използва светлина, за да 
стимулира и управлява нервни клетки. В случая 
учените са лекували човек с наследствена пиг-
ментна дегенерация на ретината. Обикновено 
става дума за наследени генетични изменения, 
които увреждат пръчиците на ретината частично 
или напълно. 
 "Ретината е като биологичен компютър", 

коментира Ботонд Роска, който е от Университета на Базел и главен автор на проучването. За-
боляването засяга средно 1 на 4000 души по света, като постепенно ограничава зрителното по-
ле, а накрая много от пациентите губят зрението си напълно. 
 Същото се е случило и с 58-годишния пациент, чиято ретина не е успявала да засече дос-
татъчно светлина. И макар неговите фоторецептори да не функционират, ганглиите на ретината 
работят. Именно тези клетки са третирани с терапията. 
 Първата стъпка е инжектиране на деактивиран вирусен дектор, към който е добавен ген, 
който е чувствителен към червена светлина. Когато достигне окото, той създава специфичен 
протеин и улеснява засичането на слънчева светлина. 
 Следващата стъпка е пациентът да носи специални очила. Те преобразуват светлината в 
монохромни изображения, които достигат ретината. Всичко става в реално време, като очилата 
влизат в ролята на нефункциониращите пръчици. Без тях пациентът не може да вижда. 
 Пациентът е споделил, че няколко месеца след инжекцията не е имало никакви разлики. 
След това разказва, че "спонтанно" е започнал да вижда белите линии на пешеходните пътеки, 
докато носи очилата. 
 Последвали допълнителни тестове, които доказали, че визуалната система на мозъка е ак-
тивна. Допълнителните проучвания показват, че зрението на пациента е възстановено до функ-
ционално ниво, но доста локализирано. Мъжът може да вижда сравнително дребни предмети 
като тетрадки и чаши, но когато знае къде точно се намират, за да погледне натам. 
 Мъжът е отчитал подобрения в зрението в продължение на 20 месеца. Учените казват, че 
в сегашния вид, терапията дава частични резултати. Пациентът може да вижда обектите, но не 
и детайлите, например да различава конкретни лица. Дори и частично подобрение на зрението 
обаче може да е от голяма полза за подобряване на качеството на живот, отбелязват учените. 
 Пандемията е забавила разработката, като сега учените се надяват да ускорят темпото. Те 
вече имат записани доброволци за тестове и искат да завършат клиничните проучвания до 2025 
г., което да доведе и до подобряване на терапията и резултатите.  

Източник: www.vesti.bg 
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ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ПОДПРАВКАТА" 
 Уважаеми читатели, 
 Публикуваната информация към играта „Познай подправката“ в брой 5 от 2021 г. на сп. 
„Звук и светлина“ се отнася за подправката кимион. Отговорилите правилно са: Снежанка Кирче-
ва от Пловдив, Боян Башев от Пловдив, Донка Вълнеева от Пловдив, Върбина Станкова от Шу-
мен, Маринка Илиева от Дряново, Калина Стайкова от Харманли, Елица Йосифова от Велико 
Търново, Димка Дамянова от Пловдив, Иванка Христова от Левски, Ивелина Стефанова от Си-
листра, Силвия Дацин от с. Орешак, Величка Николова от Габрово, Димитър Станев от Велико 
Търново, Диана Делчева от Харманли и Христиана Христова от Шумен. 
   

Благодарим на всички взели участие! 
 
 А ето и информацията за следващата подправка, която трябва да познаете: 
 

 * У * А * 
  
 Търсената подправка се състои от 5 букви. 
 Позиции на буквите в думата са: 
 Втора буква – У 
 Четвърта буква - А 
  

Информация за подправката: 
 Тази подправка е може би най-старата, известна на човека, която датира от 1600  г. пр. Хр. 
Била е дълбоко ценена заради маслото си, което е изключително резистентно на гранясване. Дори 
прословутата фраза от книгата „1001 нощи” „Сезам, отвори се”, отразява отличителното свойство 
на тази подправка да разтваря пашкула си, когато достигне фазата си на узряване.  
 Предполага се, че е възникнала в Индия, тъй като за първи път се споменава в индийските 
легенди, в които е била символ на безсмъртието. От Индия подправката се разпространява до 
Средния изток, Африка и Азия. 
 Днес най-големите производители на подправката са Индия, Китай и Мексико. 
 Представлява малки, плоски, овални семки с вкус на орехи и с много деликатен аромат. Те 
могат да са с различен цвят в зависимост от вида им - бели, жълти, черни и червени. Добавят де-
ликатна, почти неосезаема хрупкавост към много азиатски ястия. Основна съставка са на тахини-
то и на прекрасния сладкиш на централна Европа – халвата.  
 Подправката е не само изключителен източник на мед и манган, но и много добър източник 
на магнезий, калций, желязо, фосфор, витамин В1 и диетични фибри. В допълнение към тези цен-
ни минерали и витамини, подправката съдържа и две уникални съставки- сезамин и сезамолин. И 
двете принадлежат към групата на т.нар. лигнани, които имат понижаващи холестерола и увели-
чаващи запасите на витамин Е ефекти.  

Познахте ли коя е подправката? 



19 

Занимателна страничка 

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – 24 МАЙ 
 
 1. Кои от учениците на светите братя Кирил и Методий пристигат първи в България 
след като са изгонени от Великоморавия? 
 Правилен отговор: Климент, Наум, Ангеларий 
 Климент, Наум и Ангеларий са прогонени от Великоморавия през зимата на 885 година. Те 
успяват да достигнат българската гранична крепост Белград, където местният боритаркан 
(управител) ги изпраща в Плиска при княз Борис I. Ангеларий умира скоро след това. Около го-
дина по-късно в българските земи пристигат и някои от учениците на светите братя, озовали се 
във Венеция като роби и откупени от Византия. 
 
 2. Кои български градове се превръщат в центрове на новите книжовно-просветни 
средища по времето на княз Борис I? 
 Правилен отговор: Охрид и Плиска 
 Княз Борис организира създаването на две културно-просветни средища за обучение: в 
Югозападна България, областта Кутмичевица с център Охрид и в Североизточна България с цен-
тър Плиска. Те се превръщат в двете основни български книжовни школи. 
 
 3. Кой книжовник е ръкоположен за пръв епископ на българския език в областта 
Драгувития и Велика? 
 Правилен отговор: Климент Охридски 
 Климент получава длъжността през 893 година. Областта Драгувития се намира северно от 
Солун, а Велика в района на Западните Родопи и долината на р. Места. Така при ръкополагането 
си за епископ Климент става и екзарх на Югозападна България (Македония и Родопите). 
 
 4. Кой е авторът на смятания за най-стар исторически труд на средновековната бъл-
гарска книжнина? 
 Правилен отговор: Константин Преславски 
 Това е кратката хроника „Историки“ на презвитер Константин. Тя е включена в края на про-
изведението „Учително евангелие“, в чийто увод са поместени две поетични творби – „Проглас 
към евангелието“ и „Азбучна молитва“. 
 
 5. Кой български книжовник е ръкоположен за Киевски митрополит след османското 
завоевание на Балканите? 
 Правилен отговор: Григорий Цамблак 
 По време на престоя си Григорий Цамблак разпространява постиженията на Търновската 
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книжовна школа и т. нар. български распев в южните руски райони. 
 
 6. Кой е авторът на музикалното произведение „Полиелей на българката“? 
 Правилен отговор: Йоан Кукузел 
 Йоан Кукузел, наричан „Ангелогласен“, дава началото на нов стил в средновековната бъл-
гарска музика. Автор е на многобройни произведения и теоретични трудове. 
 
 7. Кой от следните книжовници не е представител на книжовната школа в Плиска? 
 Правилен отговор: Константин Костенечки 
 Книжовната школа в Плиска е създадена от Св. Наум с дейната подкрепа на княз Борис. 
Константин Костенечки е представител на Търновската книжовна школа. Автор е на известното 
произведение „Сказание о писмених“, известно като „Сказание за буквите“. 
 
 8. Коя е била основната църковна сграда, която замества езическите капища на бълга-
рите след покръстването? 
 Правилен отговор: Базиликата 
 Първоначалните църковни храмове били от византийски тип под формата на базилики, но 
дейната политика на Симеон за обособяването на българските културни традиции от ромейските 
скоро наложила строенето на църковни сгради, които съчетавали черти на чуждестранни архи-
тектурни решения, но в същото време оставали верни и на българското минало. Апотеоз на тази 
архитектурна дейност е Златната църква в Преслав, която нямала дотогавашен адекват по българ-
ските земи. 
 
 9. Къде умира Константин-Кирил Философ? 
 Правилен отговор: Рим 
 Изтощен от живот на пътувания и несгоди, Кирил прекарва последните месеци от живота си 
в Рим, завършвайки последния си труд „Написание за правата вяра“. Умира на 14 февруари 869 г. 
и е обявен за светец, както от Православната, така и от Римо-Католическата църква. 
 
 10. Кой римски папа освещава делото на светите братя? 
 Правилен отговор: Адриан II 
 Впечатлен от дейността на Константин-Кирил, неговите ученици и мисиите им до момента, 
папата се решава на тази стъпка през 868 г., когато на тържествена церемония в базиликата 
„Санта Мария Маджоре“ е отслужена първата литургия в римска църква на латински и на цър-
ковнославянски. 
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ЛЮБОВТА ДАВА КРИЛА 

 Полет със самолета от Денвър, прехвърляне на друг за Лондон, безкрайни часове над океана... 
Искаш да заспиш, а не можеш. Искаш да гледаш филм, а не ти е интересен и новите обувки те стягат. 
Гледаш вода и само вода през илюминатора. И тъкмо ти се струва, че преди миг си заспал, най-после, 
ето ти я Англия! Кратък престой и нов самолет. 

 Джордж бе като разглобен, когато пристигна в Прага, столицата на Чехия. Беше съсипан не тол-
кова физически, колкото психически. Най-важната причина да тръгне на път, единствената причина 
всъщност, отпадна от графика. Нямаше да лети за Москва! Ръководството на увеселителните паркове 
"Сиксфлагс” реши тази година да не набира студенти от Русия за лятната работа. 

 “Защо??? – крещеше измъчената му душа. – А Таня??? Как ще видя Таня? Нали заради нея тръг-
нах!” 

 Майкъл го изпрати на летището и като го видя, че едва ли не ще заплаче, съжали го и му подска-
за вариант, за който и сам може би щеше да се сети, но бе толкова отчаян, че мозъкът му направо бе 
блокирал. 

 – Нали в София е последният ти ангажимент? Какво ти пречи да си купиш оттам един билет и 
сам да отидеш до Москва? Няма да е толкова скъпо, колкото оттук. 

 – Майки, ти си гениален! – извика Джордж и го разцелува, а хората наоколо се постараха да не 
ги заглеждат, правейки се на толерантни към “различните”. 

 Така беше на теория. На практика се оказа, че няма виза за Русия и ще трябва, докато е в София, 
да подаде молба в руското посолство. Щеше ли да получи? И колко дни щеше да се забави? Новата 
неизвестност направо го съсипваше. 

 Нямаше спомен как минаха срещите му със студентите в Прага. Присъстваше съвсем съвестно, 
отговаряше на въпросите автоматично, помагаше им да се ориентират. Наистина се стараеше, но ми-
сълта му препускаше напред, а новите обувки ужасно го измъчваха. Проклетите обувки! Единствен 
той беше с костюм от всички представители на американски фирми. Единственият пълен идиот с но-
ви обувки! Виеше му се свят от тях! 

 Като навит на пружинка робот изпълни задълженията си и в полската столица Варшава. Сърцето 
му обаче вече летеше към София. Душата му жадуваше да стигне по-скоро там и от аерогарата да оти-
де направо в руското посолство. Прелисти тефтерчето си и намери телефона на едно момиче от бъл-
гарките, които това лято работеха в парка. Собственоръчно му го бе написала с четлив почерк – Ели и 
телефон. Същата Ели, която заедно с двете полякини и Таня пиеше бира тогава в онова заведение. 

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  
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Джордж не беше сигурен, че ако каже на шофьора на таксито да го закара в руското посолство, той 
щеше да го разбере. Затова му трябваше Ели, добро и отзивчиво момиче. 

 Обади и́ се от Варшава. Помоли я да го чака на летището, защото много се нуждае от помощта 
й. За негова изненада, тя искрено се зарадва. Така му се стори. Нямаше причини да се е преструвала. 

 И ето го отново в самолета. Седалките – гъсто наредени една зад друга, нямаше много възмож-
ности да шава, а обувките вече стягаха като менгемета краката му или като някакъв средновековен 
инструмент за инквизиции. Единствените обувки, с които беше тръгнал! Какъв глупак! 

 Майкъл сигурно би възкликнал:  “Защо не си взе и старите смачкани маратонки?” 

 О, той знаеше защо. Нямаше да отиват на новия му панталон! 

 “Ами вземи си и старите дънки бе, човек! Чувствай се удобно!” – продължаваше да го хока 
Майкъл във въображението му. 

 Но не, той беше тръгнал да цивилизова диваците! Да бъде на висотата на институцията! Нa ти 
сега! Краката му пулсираха, имаше чувството, че са се надули като балони и няма да може да стъпи. 

 “А защо не си купи някакви маратонки още в Прага или във Варшава? Защо се изтезаваш?” – 
не го оставяше на мира приятелят му. 

 “Ами защото съм си такъв... Все отлагам. Мислех си, че обувките ще се размачкат, ще ми 
свикнат краката с тях... А то по-лошо става!” 

 “Ти и с твоята Таня така отлагаше. Вместо още в Денвър да я изтъркаляш в леглото, сега оби-
каляш света!” 

 “Млъкни!” – тръсна глава Джордж. 

 Идеше му да вие от болка! Дано по-скоро да кацне и да свърши работата в руското посолство, 
после ще му мисли. Погледна през прозореца – София като на длан, спускане и самолетът кацна. Ще 
успее да стигне до лентата за багажа, без да рони сълзи. Първите куфари се появиха. Джордж позна 
своя, грабна го и с куцане пое към паспортния контрол. Беше по средата на опашката и търпеливо с 
нещастен вид зачака да му дойде редът. 

 Най-после! Подаде паспорта си и болезнено се усмихна. Въобразяваше си, че разкривената му 
физиономия изобразява любезност. Мъжът в униформата погледна паспорта, после Джордж, после 
пак паспорта и попита на български: 

 – Откъде идвате, господине? 

 Джордж не разбра и замълча. Мъжът повтори по-настоятелно: 

 – Попитах ви откъде идвате! 
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 – Екскюз ми, ай донт ъндърстенд 1 – реши да обясни Джордж. 

 – Да, бе, стоите две години в чужбина и забравяте българския! 

 Представителят на граничните власти го гледаше осъдително, потропваше с паспорта и не му 
го връщаше. 

 – Уот`с дъ проблем 2 ? – попита Джордж объркан. 

 Служителят като че ли дори се ядоса. Подаде паспорта на колегата си с думите “Я го провери 
тоя да не е фалшив”, а на Джордж направи знак да изчака встрани и повика следващия пътник. 

 Направо му се доплака. Краката го боляха ужасно. Какво им ставаше на тия граничари? Той се 
огледа безпомощно като хванат в капан. Идеше му да избяга! 

 В това време в отделената със стъклена стена съседна канцелария служителят внимателно го 
наблюдаваше, докато неговата колежка разучаваше паспорта и го прекарваше през четящо устройс-
тво. 

 – Гледай го, върти се като шугав. Странен тип. Дали не пренася наркотици? – каза наблюдава-
щият. 

 – Нека му проверят куфара – отвърна колежката. – Паспортът изглежда редовен. 

 – Какво му е редовното? Виж му маршрута. Лондон, Прага, Варшава, София. Защо се е мотал 
по цяла Европа, а не е долетял направо тук? Сигурно пренася наркотици! Или е терорист. 

 – Да, ама паспортът е истински. 

 – Истински с това име? Виж го как се криви и какви физиономии прави. Да не е глътнал нарко-
тика? Може да е “муле” от гълтачите. 

 – Дайте му очистително – посъветва го колежката му. 

 – Ако е чист, защо се прави, че не разбира български? – продължаваше да разсъждава мъжът. 

 – Не го знаеш кое поколение емигрант е. Познавам хора, които преди десет години заминаха и 
децата им вече не говорят български. А този сигурно е роден в Америка. 

 – Да, бе! – упорстваше граничарят като Тома Неверни. – Решат да направят на някого фалшив 
паспорт, вземат, че си харесат име от някоя книга, и си мислят, че е много убедително! 

1.  Извинете ме, не ви разбирам (англ.), (б. а.). 

2. Какъв е проблемът? (англ.), (б. а.). 



5 

 – А бе, човек – ядоса се жената, – къде ти е логиката? Ако са му направили фалшив американс-
ки паспорт, защо е трябвало да му избират българско име? Така си се казва човекът! Провери му ба-
гажа и стомаха, ако се съмняваш, и го пускай да си върви, че може да се оплаче в американското по-
солство за безпричинен тормоз! 

 Джордж никога досега не бе изтърпявал такива страдания и такова унижение! Два часа го мо-
таха, обърнаха му куфара наопаки, едва ли не го разпориха, гледаха него самия на рентген... След 
като го накараха да си събуе обувките, той беше убеден, че никога вече няма да може да натъпче 
краката си в тях. Но незнайно как със сълзи на очи успя. Най-накрая жалък и съсипан излезе в зала-
та за посрещачи. 

 – Джордж! – извика Ели, махна му с ръка, изтича при него и сърдечно го прегърна. – Какво 
стана? Защо се забави толкова? 

 – Не знам – отвърна той изтощен. – Нещо не мe харесаха. 

 Погледна към краката си и въздъхна: 

 “Никакво посолство днес! Никаква Таня! Отивам да си купя маратонки! Веднага!” 

 – В кой хотел ти е резервацията? – попита го Ели. – С кола съм, ще те закарам. Старичка е, но 
върши работа. Хайде да вървим. 

 – Не мога! – призна си Джордж. – Не мога да направя нито крачка. Тия нови обувки ми измъ-
чиха краката, а не съм си взел други. Ели, у вас продават ли се маратонки? 

 – Джордж, ние сме в Европа, не в някоя джунгла! 

 Почувства се още по-нещастен, че май я обиди. Реши да изкупи греха си като престане да 
хленчи и направи нещо наистина героично. 

 И го направи! Направи една крачка! Но лицето му се сгърчи от болка и той се предаде. Разбра, 
че героизмът не е за всекиго. 

 Ели го изгледа съчувствено и попита: 

 – Джордж, ти носиш ли си домашните чехли? 

 Тя беше неговият ангел спасител! 

 Можеше и сам да се сети. Докато митничарите му ровеха багажа, тия чехли няколко пъти ми-
наха пред очите му! Защо не ги обу още тогава? 

 Не, не можеше да се сети. Нямаше въображение, нямаше нестандартно мислене. Беше изтъкан 
от правила и стереотипи. С чехли на улицата в снега през януари!?! Никога не би могъл да си го по-
мисли! Но сега това го спаси. С два чорапа един върху друг дори не му беше толкова студено. 
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 Със старичката Астричка за двайсет минути бяха в центъра. Ама че мъничък град! Че пък и сто-
лица! Паркираха и тръгнаха пеша. 

 – Ето! – извика той щастлив, сочейки една витрина. 

 – Не, Джордж, този магазин е евтин – възрази Ели. – Маратонките не струват. Пфу, ментe. От 
тях още повече ще те заболят краката. 

 – Какво значи “ментe”? – попита той. 

 – Ами “ментe” е имитация, нещо, направено да те излъже, че е истинско, но е фалшиво. “Ментe” 
са неща с етикети на световноизвестни марки, които само са написани, а стоката е боклук! 

 – Ментe. Боклук – Джордж старателно повтори тези думи, първите, които научаваше от българс-
кия език. 

 Скоро наистина намериха хубави маратонки, рай за измъчените му крака. Джордж още не си бе-
ше обменил долари срещу местната валута, затова се наложи Ели да ги плати. После отидоха в хотела. 
Само на пет минути с колата. Разстоянията тук наистина го забавляваха. Той подаде паспорта си на 
рецепцията. Служителката намери резервацията, преписа данните на някакъв служебен формуляр и 
му се усмихна толкова радостно, сякаш беше отдавна загубеният и́ брат. Подаде ключовете за стаята 
му и каза: 

 – Заповядайте! Добре дошъл отново в родината! Чувствайте се като у дома си! 
 “Какво им става на тия хора? – започна да се дразни Джордж.– Защо ми говорят на български и 
сякаш очакват да ги разбера?”– Той отвърна с едно кратко “Тенк ю!” и двамата с Ели влязоха в асан-
сьора. 

 Стаята не беше голяма. Стандартна хотелска, с двойно легло, маса, телевизор... Джордж седна на 
леглото, а Ели на единствения стол. 

 – Хайде да отидем да вечеряме някъде – предложи тя. – Ако искаш първо си почини, ще дойда 
по-късно. 

 Тя очакваше Джордж да поеме инициативата и дори да и́ обясни за какво му беше нужна помощ-
та й, но изглежда бе много уморен. 

 Той вдигна към нея очи и заговори замислено: 

 – Ели, нещо странно става около мен. Пристигам в Прага и на летището ми говорят на чешки, 
като очакват да ги разбера, въпреки че паспортът ми е американски, а служителите на летището за-
дължително знаят английски, чух ги. В хотела се повтаря същото. Пристигам във Варшава, започват 
да ми говорят на полски и дори изразяват огорчение, задето не ги разбирам и гледам учудено. Присти-
гам в София и тук огорчението преминава в гняв, подозрение и сам не знам още какво. В Москва, си-
гурно направо ще ме арестуват. Колкото пo на изток вървя, толкова по-странни неща се случват. Ти 
имаш ли някакво обяснение? 
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 Ели си припомни прекалената дружелюбност на служителката от рецепцията. Тя реагира стран-
но. Беше го приветствала на български с някакъв особен ентусиазъм. Пресегна се и взе паспорта от 
ръцете му, прочете името. А после погледна младия американец и се усмихна. 

 Много странно се усмихна. Дори взе да се киска. 

 – Моето име ли? – сети се Джордж. – Някаква простотия ли означава на български? Или нещо 
адски смешно? 

 – Ти си знаеш, че фамилията ти е славянска, нали? 

 – Да, и какво от това? Малко ли американци има със славянски, италиански, китайски фамилии? 
Ние сме нация от преселници. 

 Ели изведнъж стана сериозна: 

 – Виж Джордж, ще се опитам да ти го обясня. Няма нищо смешно или конфузно във фамилното 
ти име. За чехите и поляците то е било просто славянско и те са ти заговорили на своите езици. Дотук 
нормално. Но в България фамилията ти не е обикновена. Тя е специална. А в комбинация и с личното 
ти име... Как да ти го кажа така, че да го проумееш? Това, което е написано в твоя паспорт, ти го че-
теш “Джордж”, а един обикновен българин ще го прочете “Георг”. А фамилията ти е Бенковски. В 
нашата българска история един-единствен човек се е казвал Георги Бенковски. Никой преди него и 
никой след него. Ти с това уникално име си се сторил подозрителен на граничната полиция. Помисли-
ли са паспорта ти за фалшив, щом специално са го проверявали. Жената долу реагира по-нормално, 
може би те взе за потомък на този велик за нас човек 3. 

 – Възможно ли е да съм му потомък наистина? 

 – Не. Той не е имал деца. 

 – Не пряк потомък, може би на някой друг от рода му? – продължи да предполага Джордж. 

 – Не, Джордж. Няма такъв род. Това име е измислено. Изобщо не съществува българска фами-
лия Бенковски. По някаква случайност след онзи единствен Георги Бенковски отпреди около сто и 
петдесет години, ето че ти си вторият в България. Обаче няма българин, който да не знае това име! То 
е все едно да се казваш Наполеон Бонапарт, Леонардо да Винчи или Уилям Шекспир. 

 Джордж се опита да осмисли чутото: 

 – Да се казвам Наполеон Бонапарт... наистина би изглеждало странно. Дори не само във Фран-
ция. Да... или ще ме сочат с пръст, или ще гледат на мен с подозрение. Искаш да кажеш, че този Геор-
ги Бенковски за вас е също толкова... толкова... 

3.  Фамилното име Бенковски е твърде разпространено в САЩ сред потомци на полски емигранти. При бегъл 
преглед в интернет могат да бъдат открити и неколцина точно с името George Benkowsky, макар никой от тях 
да не е прототип на персонажа от съвременната сюжетна линия на романа. (б. а.). 
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 – Велик – подсказа Ели. 

 – Не съм го чувал. За разлика от Наполеон и Шекспир... 

 – България е малка страна – сви рамене тя. – И нашата история си е само наша. 

 – А как е истинското му име? 

 Ели се позамисли и сви рамене: 

 – Хм, май никога не съм го знаела. За нас той си е просто Георги Бенковски. Даже аз съвсем слу-
чайно четох скоро нещо и там се споменаваше, че истинското му име е друго. Мисля, че повечето хо-
ра не знаят и това. 

 – Ти ме заинтригува. Искам да науча повече за този човек. 

 – Добре, но не днес. Да вървим да вечеряме. И приеми един безплатен съвет. Не си показвай 
паспорта без нужда. Навсякъде се представяй само като Джордж. Става ли? Така няма да ти се случ-
ват необясними неща. 

 – Обещавам! – тържествено вдигна ръка Джордж. – Ще се постарая да се държа колкото може 
по-незабележимо и да си замина колкото може по-скоро! 

 – Толкова сериозно го каза – засмя се Ели. – Дано не ти мине котка път! 

 – Значи ти смяташ, че като отида в Москва, няма да ме набият? 

 – Няма. Но ще напират да ти говорят на руски. Кога заминаваш? 

 – От теб зависи. За там нямам командировка, нямам и виза, а искам да намеря Таня – Джордж я 
погледна в очите открито и откровено и тя с болезнена яснота осъзна истинската причина да я потър-
си.– Ще трябва ти да ми помогнеш, Ели. Хайде сега да вечеряме. 

 Той стана и отвори вратата. 

 “Значи Таня! Ако наистина зависеше от мен... Ех, Джордж – въздъхна Ели зад гърба му. – Аз по-
скоро бих ти попречила. Но човек предполага, а господ разполага...” 

 Вечеряха в китайския ресторант на съседната улица и Джордж най-после се отпусна. За първи 
път от деня, в който излетя от Денвър, се почувства почти като у дома си, в Америка. 
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ДОБРО ЛИ, ЗЛО ЛИ НАСРЕЩА ИДЕ...4 

КЪДЕ МИ Е ХВЪРЛЕН ПЪПЪТ?, 1854 г. 

 Този февруари беше много мразовит. И старите хора отдавна не помнеха да е имало такива сту-
дове. Виелици сковаха планинското градче Копривщица в снежна прегръдка. Никой не ходеше по пъ-
тищата в такъв студ. Хората си седяха по къщите, но работата им не спираше нито за миг. Не като в 
селата насред полето, където със свършването на земеделската работа животът и грижите им се завър-
таха по-бавно, колеха прасета, предяха вълна по седeнките и вдигаха сватби. Тук не беше така. 

 В гънките на планината нямаше земеделие, затова се работеше целогодишно и неуморно. През 
зимата се чепкаше и предеше вълната, тъчеше се аба и шаяк, напролет ги боядисваха и започваха да 
ги кроят, цяло лято и есен шиеха, а през всичкото това време неспирно се плетяха памучни и вълнени 
чорапи. Несметни количества чорапи излизаха на копривщенския пазар. 

 И ръцете на младата вдовица Нона Хлътева не спираха да се трудят. Две години след като наис-
тина успя да ожени Василя за Иван, единствения син на поп Михаил Маджаров, тя намери добро мом-
че и за по-малката си дъщеря. Но не можа да се радва дълго на внуците си, които Куна роди, и с които 
поднови първо нейното име, а после и името на татко си. 

 Един ден тя и мъжът и́ Генчо натовариха на каруцата цялата си покъщнина, наместиха между 
дрехите и завивките малката Нона и разплакания и сополив Грую и потеглиха за Лом, оттатък Стара 
планина, чак на брега на Дунав. Там братът на Генчо Шиндеров бе купил хан, но се бе разболял тежко 
и май отиваше на зле, та ги повика да поемат работата и да не оставя имота си на чужди хора. Генчо 
беше работлив, но повече от терзийски калфа 5 не можа да стане. То не от всеки копривщенец излиза-
ше търговец. Затова този хан вероятно бе добра възможност за младото семейство. 

 Нона си поплака за двете внучета. Изведнъж се опразни къщата и Гаврил се оказа единственото 
дете в нея. Покрай грижита си за дребните дечица на Куна майка му задълго го беше оставила на ми-
ра. Не го задушаваше с цялото си внимание, не се вторачваше толкова в бели́те, които постоянно из-
мисляше да направи. И без това се държеше с любимото си момче по-благосклонно, отколкото с мо-
мичетата преди него, но какво да направи! Щом започнеше да му се кара за нещо, той вдигаше винов-
но към нея големите си сини очи и сякаш не друг, а покойният и́ мъж я поглеждаше през тях и разта-
пяше душата й. 

 Незабравимият и́ Грую, който нямаше равен на себе си в цяла Копривщица! 

 Тя прегръщаше малкия пакостник и започваше да плаче. Но бързо се съвземаше и го пращаше 
при кака му Василя у сватовете, уж да занесе нещо, а то просто не искаше момчето да я вижда такава 
размекната. Нямаше да излезе нищо добро от него, ако не му стяга изкъсо юздите, още докато е ма-
лък. 

4. Из стихотворението “Борба” от Христо Ботев (б.а.). 
5. Tерзийски калфа – помощник шивач (б. а.). 
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 Така растеше Гаврил, свободен и буен като плевел. Но когато кака му Куна замина и къщата 
опустя, животът му рязко се влоши. Нона все вървеше по петите му, караше му се за най-малкото не-
послушание и все го натискаше да си учи уроците и да си пише домашните! 

 Боже, как не обичаше да пише! Само че даскалът не само ги биеше с пръчка по главите, ако не 
внимаваха в час, ами измисли и тези досадни упражнения по краснопис, които трябваше да правят 
вкъщи. А на другия ден пердашеше с жилавата си пръчка дланите на момчетата, които не си носеха 
листовете, изписани, както трябва. И хитър беше тоя учител! Не можеше да му покажеш два пъти ед-
но и също домашно. Прибираше изписания лист и даваше нов за другия ден. 

 Отначало и Гаврил като другите непокорни хлапаци стоически понесе няколко такива наказа-
ния, но после се видя принуден да заляга вкъщи и, изплезил език от старание, да реди завъртените ки-
рилски букви в не съвсем правилни върволици по листа. Майка му надникваше в стаята и се разтапя-
ше, като гледаше чедото си колко се старае. Не можеше да прочете написаното, но от това радостта и́ 
никак не намаляваше. Щеше да изучи тя Гаврил, нямаше да го остави неграмотен като сестрите му. 
Поне четвъртия клас на копривщенското училище да изкара, пък нататък може и в Пловдив, ще види. 
Ако е рекъл господ. И ако има пари да плаща издръжката му далеч от дома. 

 – Буен е, но е умен – каза и́ даскал Йоаким. – Не го оставяй, Ноне, само с четвърти клас. Прати 
го в Пловдив да продължи учението. 

 – Ох, даскале, а пари откъде? 

 Йоаким Груев я погледна загрижено с топлите си очи и поклати глава. Знаеше, че бедната вдови-
ца едва връзваше двата края с плетене на чорапи. Това правеха постоянно и повечето копривщенки. 
Но ако другите само си добавяха така по нещо към семейния доход, за Нона това бяха единствените 
пари, които печелеше и с които издържаше себе си и момчето. 

 Търговците, които продаваха в Цариград изкупените от селото чорапи, докарваха разчепкани 
бaли памук. Сръчните женски пръсти го изпридаха на тънък конец, боядисваха по малко в различни 
цветове и плетяха много тънки и меки чорапи. Имаше и за големи, и за по-малки крака, и нашарени по 
различен начин... Търговците им казваха, че няма по-хубави чорапи от техните в цялата Османска им-
перия. Чак от египетската земя – от Александрия и Кайро – идвали прекупвачи в Цариград за тях. 
Плетяха също и шарени вълнени чорапи, защото през зимата само те можеха да стоплят краката. 

 Но колко бяха жените в едно малко градче? Колко продукция можеха да изкарат на Цариградс-
кия пазар, дори ръцете им постоянно да тракаха с куките? Всичко, което успяваха да изработят, макар 
да изглеждаше невъобразимо много, потъваше там като вода в пясък! Всяка пролет търговците тръг-
ваха с почти едно и също количество и донасяха на жените едни и същи пари. 

 Но тази зима, точно преди Коледа, изведнъж настъпи промяна. 

 – Война била отворила Русия 6 – обсъждаше последните събития женската новинарска агенция 
пред черквата. 

6. Кримската война – (1853-1856) започва като Руско-Турска, но в нея после се намесват Англия, Франция и  
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 Черквата за Копривщица беше като всекидневния вестник за някой европейски град. Жените се 
събираха в двора и́ всяка сутрин и докато чакаха да започне службата, обменяха новини, а после ги 
отнасяха вкъщи на мъжете си. Там се съобщаваше кой се върнал от гурбет 7, кой се разболял, коя ро-
дила, колко се била вдигнала цената на житото... Пълна всекидневна информация. Само дето не се 
печаташе на хартия! 

 Вестта за новата война на Русия с Османската империя още към края на лятото стигна в селото. 
Тука нямаше телеграф, че да дойде по-бързо. Но и с няколкомесечно закъснение тя за копривщенки 
си беше съвсем свежа. 

 И ето че посред зима, по никое време, се върнаха двама търговци от Цариград. Единият беше 
Иван Маджаров, синът на поп Михаил, който се бе заловил да прекупува чорапи, а съдружник му ста-
на Дончо Палавеев, защото и двамата тръгнаха в тази дейност с малко пари и трябваше взаимно да се 
подкрепят. Та върнаха се те и се пръсна слух, че са започнали съвсем неочаквано пак да изкупуват 
чорапи. 

 – Че защо толкова рано? – чудеха се жените. 

 – Ние не сме оплели и половината! А после кога пак ще събират? Напролет или чак другата зи-
ма? 

 – Не щем да продаваме малко по малко. Така не разбираме, че някакви пари сме взели! Като не 
са накуп, бързо се стопяват! 

 Това “Не щем да продаваме!”, на което копривщенки упорито се запънаха, накара двамата тър-
говци да направят нещо нечувано! Вдигнаха заплащането двойно! Така за половината си чорапи и за 
половината време жените взеха пак същите пари. 

 – Оставете памучните чорапи – посъветва ги Дончо, преди двамата да тръгнат отново към Ца-
риград. – Плетете само вълнени! Хем по-бързо стават, хем сега те се харчат! И повече терлици напра-
вете, ама големи, да могат да се нахлузват върху мъжки цървул. Ние до два месеца пак ще дойдем да 
ги купим. 

 – А по колко ще ги плащате? – попитаха пресметливите копривщенки. 

 – Пак двойно ще ги платим – обещаха Дончо и Иван. 

 Само че подцениха търговския усет на женското население. Много бързо обещаха и без никак 
да се пазарят. 

Сардинското кралство и завършва с активни военни сблъсъци и поражение на руската армия и флот на Кримския 
полуостров. 
 
7. Гурбет – работа в чужди земи (б. а.). 
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 – Няма да стане. Тройно искаме – заяви Ослековица, която водеше преговорите от името на 
всички. Не че специално я бяха избирали, ама тя си беше най-устата и най-бързо съобразяваше какво 
да каже. 

 Търговците осъзнаха грешката си, но бе много късно да я поправят. Започнаха да спорят, да се 
пазарят, но само си изгубиха времето. Това, което постигнаха, беше обещанието на жените, че до 
следващата зима няма да вдигат цената повече от тройната, но при условие, че в същото време не се 
вдигне цената на вълната, на памука, на житото и на дървеното масло 8, с което всекидневно готвеха. 
Такъв навързан “стоково-паричен курс” беше наистина достоен за уважение. Неграмотните жени не 
бяха и чували за американската стокова борса и за плаващи котировки. Тези открития си ги правеха 
съвсем сами́ пред черквата на поп Михаил в забутаното в Балкана градче Копривщица. 

 В следващите дни продължиха да обсъждат оскъдната си информация и да се чудят какво точно 
се е случило, защото Иван и Дончо си бяха държали устите затворени и нищо не обясниха на женско-
то събрание. Чак след ден-два Василя, съпругата на Иван Маджаров, им разказа каква била работата. 
Нямаше защо да пази тайна, тъй като споразумението, което жените бяха направили, си беше като 
подписан договор и те нямаше да вдигнат цената, само защото са научили нещо допълнително. 

 – Моят Иван ми каза, че се бил напълнил Цариград с войска. Ама не турска, а френска и 
 английска! Щели и те да се бият с руснаците. С кораби дошли, ама много отдалече и за наш късмет 
изпокъсали им се чорапите. 

 – Я гледай ти! – ахкаха слушателките наоколо. Стана им ясна работата. 

 – Та хем обосели, хем премръзнали. И понеже много войска се събрала, нашите чорапи свърши-
ли. А пък в това време от тоя голям студ, дето хвана, обувките им се пързаляли по замръзналия калдъ-
ръм. И знаете ли какво ми разправи Иван още? 

 – Какво? 

 – Ами почнали да обуват нашите вълнени терлици върху обувките си, че да не се пързалят! 

 Жените прихнаха да се смеят. 

 – Ами знаете ли аз какво научих? – обади се Ослековица, за да покаже колко е информирана и 
тя. – Всичките копривщенски стада, дето ги карат есента нататък, за да продават цяла зима месо в Ца-
риград, вече ги били изклали за тая голяма войска. 

 – Брей, че то зимата сега едва започна! 

 – Тъй я! Пък и скъпо са им продавали месото! Тройно, че и четворно! Върнаха се ратаите на мъ-
жа ми да закарат още овце и говеда. 

8. Дървено масло – най-евтиният зехтин (б. а.). 
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 Така истината излезе наяве. Жените се успокоиха и отново хванаха куките. Бедното им планинс-
ко градче тая година и през следващите та чак до 1856-а неочаквано забогатя и този приток на пари 
беше усетен във всяка къща, защото голямата войска, която изкупуваше всичките им стоки – и месо-
то, и чорапите, и шаяка, дълго се задържа в османската столица. 

 Нона също сдипли пари настрана. Тя носеше своите чорапи направо в къщата на зет си Иван и 
като му ги продаваше без посредник, вземаше за тях най-високата възможна цена. Пък и дъщеря си 
Василя виждаше така по-често. Наглеждаше я, защото тя скоро щеше да роди първото си дете. Чакаха 
го някъде в края на януари. Отново внуче, отново радост вкъщи! 

 Когато детето се роди, Гаврил пак видя добри дни. Най-после майка му престана постоянно да 
го дебне като орлица и все да вика: 

 – Не прескачай през дуварите! Недей да гониш чуждите кокошки по улицата! Не се бий с момче-
тата от долната махала! Не бягай от училище... 

 Никакви разправии вкъщи! Сякаш изведнъж се бе кротнал и не беше вече толкова див. А пък 
той си беше все същият! Така Гаврил за първи път оцени колко хубаво нещо са бебетата. Това го на-
кара искрено да се привърже към своя новороден племенник и всеки ден ходеше в къщата на сестра 
си да го гледа. Пипаше малките му розови пръстчета, а бебето гукаше и се усмихваше с беззъбата си 
устичка. 

 Някъде около десетия ден след раждането сестра му Василя му даде нещо, завито в парцалче, и 
му каза: 

 – Гавриле, това е пъпчето на бебето. Иди и го хвърли в двора на училището. Но не на старото 
училище на Геро Мушек 9, а в новото „Свети Кирил и Свети Методий“, където ти ходиш! 

 – Разбра ли? Нищо че е по-далече! – допълни майка му. 

 Гаврил взе с вълнение свитото и завързано на възел парченце плат. Значи вътре беше пъпът на 
бебето. И сега от това къде ще го хвърли, зависеше каква ще бъде съдбата му! 

 Такова беше народното поверие. Където ти е хвърлен пъпът, такъв ще станеш. Ако го хвърлят 
във воденица, ще станеш мелничар. Ако го хвърлят в голяма кошара, ще бъдеш голям скотовъдец. 
Значи малкият му племенник щеше да стане учен човек, стига Гаврил да не го домързи и да хвърли 
пъпчето му някъде другаде, на боклука например или в реката. Тогава или щеше да пропадне, или да 
се удави. 

 Голяма отговорност дадоха в ръцете му. За първи път му поръчваха толкова важно нещо! Гаврил 
стисна парцалчето в юмруче и изтича по заснежената улица към реката, а после по замръзналия хлъз-
гав калдъръм право към новото училище на даскал Йоаким. Влезе в двора и се огледа къде точно да го 
хвърли. Спря се. Не, не на двора. Като ще става учен човек, нека да е много учен! 

9. Геро Добрович Мушек – бащата на Найден Геров (б. а.). 
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 Единайсетгодишният хлапак, който никога друг път не би положил такова усилие да влезе в 
училището, защото с по-голямо желание си излизаше от него, се покатери по перваза на прозореца, 
оттам на следващия и като намери едно спукано стъкло, побутна го да хлътне навътре. Пресегна се 
към резето и отвори крилото. Промуши се и скочи в класната стая. После се огледа къде да завре пар-
цалчето, та да е на скрито и там да си остане. Стаята беше малка с дъсчен таван и със стени, също об-
ковани с дъски. Намери един процеп между две дъски зад стола на учителя и хубаво натъпка парцал-
чето с пъпчето вътре. Огледа се доволен. Много добре! Там щеше да си остане завинаги! После се из-
мъкна по обратния път през прозореца на перваза, рипна на земята и затича обратно. 

 Вечерта седеше умислен и бавно преглъщаше постното кисело зеле, което майка му беше сгот-
вила. 

 По едно време вдигна големите си очи към нея и попита: 

 – Мамо, а моето пъпче къде е хвърлено? 

 Майка му спря да плете поредния чорап и се замисли. Не можа да му отговори. Не знаеше или 
не си спомняше. Гаврил изпита истинско огорчение. За това бебе толкова се стараеха всички! Не къде 
да е, не в това училище, Гавриле, ами в онова! Майка му нали и него обичаше, а пък толкова важно 
нещо да забрави! Нищо, утре ще пита кака си Василя. 

 След два дни Нона пак отиде у сватовете да види бебето. То, какво да му гледаш – суче мляко, 
спи, после пак мляко... Василя ставаше вече и шеташе по малко из къщата, но свекърва и́ гледаше по-
вечко да я отменя. Та седеше Василя до прозореца с майка си, двете плетяха по един чорап и си при-
казваха. 

 – Да те питам нещо – подхвана дъщерята. 

 – Питай. 

 – Къде ми е хвърлен на мен пъпът, майко? 

 – В черковния двор – излъга Нона без колебание. – Затова се ожени за попски син. Ама какво сте 
взели напоследък да ме питате на кой къде му бил хвърлен пъпът? 

 – Хич нямаше да се сетя – отвърна Василя. – Но Гаврил ме пита вчера къде бил хвърлен негови-
ят пъп. Пък аз не знаех какво да му кажа. Не помня. Ти помниш ли? 

 Нона се замисли, а Василя додаде:. 

 – Може на мен да си го дала или на Куна, може да си ни пратила някъде... Не се ли сещаш? 

 – Какво сте се запънали с тоя пъп? – ядоса се Нона, но въпросът се заби като ръждив пирон в 
съзнанието й. 
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 Боже, та Гаврил беше най-любимото и́ дете! Как можеше така да забрави къде са хвърлили пъп-
чето му? Опита се да си припомни. Не можеше да са го дали на чужд човек. На някой от къщата е би-
ло. На Василя ли? Или на Куна? Но Куна беше далече, чак в Лом. Как да я питат? Или на Грую? 

 Тя полека отпусна плетката в скута си и се загледа навън през прозореца, но не виждаше сне-
жинките, които се въртяха и меко падаха по покривите и на пътя. 

 Пред очите и́ изплува той, Грую, когато го изпращаше преди поредното му пътуване. Беше уви-
ла пъпчето на детето в една хартийка, за да му го даде. Съвсем ясно си спомни как тикаше тая свита 
на топче хартийка и настойчиво му поръчваше: 

 – И да избереш хубаво място да го хвърлиш! Голям конак или голям пазар, та момчето ни или 
голям човек да стане или голям търговец! 

 – Добре, добре... – отвръщаше Грую, почти без да я слуша, защото преди заминаването други 
грижи му бяха на главата. 

 Значи на мъжа си го беше дала. Той е избрал мястото. Пък после мина време и тя забрави да го 
попита. А сега вече не можеше да и́ отговори от оня свят. Не и́ оставаше друго, освен да се надява, че 
е избрал хубаво бъдеще за сина си. Така щеше да му каже: “Баща ти е избрал мястото. Не знам къде е, 
но сигурно е добро място.” 

 Хвърлянето на пъпчето беше само едно пожелание, една хубава мечта. А съвсем скоро на нея и́ 
предстоеше да вземе истинското решение за бъдещето на момчето. 

 Нона го накара да седне на трикракото столче и започна да му говори като на голям човек: 

 – Гавриле, след три месеца свършвате училище и ти ще си изкарал четвърти клас. Трябва ние с 
тебе сега двамата да решим какво ще правиш оттук нататък. Няма кой друг да реши. 

 Момчето и́ седеше пред нея необичайно сериозно и я чакаше да продължи. Наистина изглежда-
ше толкова пораснал. Чак и́ домъчня, като си помисли, че безгрижното му детство свършва и животът 
вече и него ще мачка в лапите си. 

 – Имам малко заделени пари – подхвана тя. – Тази зима чорапите добре се продаваха. Мога да те 
пратя да продължиш учението си в Пловдив. Скъпо ще струва, но мога, ако имаш стремеж към науки-
те. Това е единият път пред теб. А другият е да те дам на някой майстор да учиш занаят. По-евтино ще 
ми излезе. Сто и петдесет, двеста гроша на година. Две-три години ще си чирак 10, а после ще станеш 
калфа 11 и майсторът ти ще започне да ти плаща. Нататък от теб зависи колко добре ще работиш, ще 
станеш ли майстор след пет-шест години или ще си останеш калфа. 

 Нона наистина даде право на момчето си самo да избере. Искаше и́ се да го изучи, да стане ува-
жаван човек, учител и книжовник като Йоаким Груев например. Но в същото време не можеше да си 

10. Чирак – ученик на майстор, от когото усвоява някакъв занаят (б. а.). 
 
11. Калфа – занаятчия, помощник на майстор (б. а.). 
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представи, че ще се раздели с него, че то ще отиде далече в друг град и ще го вижда два пъти в годи-
ната. Кой щеше да се грижи за него, да го нахрани, да опере дрехите му, да го пази с лоши хора да не 
се събере! Нямаше кой. Денем и нощем щеше да мисли за него и да се тревожи. Но не му наложи во-
лята си, а само му показа двата пътя. 

 И изпита облекчение, когато Гаврил каза: 

 – Искам да стана търговец като баща ми! Всички казват, че е бил добър търговец. Търговците 
повече пари печелят. 

 Така стигнаха до следващия кръстопът. Първо занаят трябва да учи. Но при кой майстор да иде? 

 – Говорих с майстор Филип, терзията 12. Уважаван и добър човек. Няма да те бие, но и ти трябва 
да го слушаш. 

 – Защо терзия? – скочи на крака Гаврил. Кръвта му кипна изведнъж.– Искам абаджия да стана. 
Ще пътувам до Цариград, ще се науча как се продава аба там! Не ща да седя тук и като някой женчо 
цял ден само да боцкам с иглата! Баща ми е бил истински търговец, пътувал е къде ли не! Искам и аз 
като него! 

 – Кротко, Гавриле – строго каза майка му. – Нали знаеш, че и абаджийските чираци по цял ден 
подгъват крак и друго не правят, шият, само че не тук, а в Цариград! Там не е по-хубаво. Тука поне 
всяка събота ще те пуска майсторът ти да си идваш вкъщи да ти умия главата, да си смениш дрехите с 
чисти, а там кой ще се погрижи за тебе? Няма да си чирак там, а роб на майстора си! А работата ти ще 
е все същата – да шиеш от сутрин до вечер. Тъй че не ща да те слушам. Като свършиш училище, оти-
ваш при майстор Филип. И така ще е, докато си чирак. После сам решавай! Това е думата ми! 

 Гаврил я гледаше с такава мъка и жал, и гняв, че сърцето и́ се сви. 

 – Искам като баща ми! – прошепна той, като едва сдържаше сълзите си. 

 Но ги удържа. Не заплака. Вече не беше дете. 

 – Знаеш как става – отвърна майка му. – То е като да изкачиш стълба. Не можеш да скочиш най-
горе. Трябва стъпало по стъпало. Първото стъпало е чирак. Второто калфа и чак третото е майстор 
или търговец. 

 Това беше. Нямаше какво повече да му каже. Нито той на нея. 

 Нона стана и отиде в стаята да си вземе плетката, че скоро щяха пак да дойдат зет и́ Иван и Дон-
чо Палавеев за още чорапи и терлици. Работа я чакаше. 

 

 

Галина Златарева 

12. Tерзия – шивач (б. а.). 
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