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" Става дума за осигуряването на финансова 

 Кое от следните твърдения за бащата на 
Христо Ботев е вярно?

 Правилен отговор: Роден е в Карлово
 Ботьо Петков е роден в Карлово през 1815 г., 
в семейството на Петко Тачев и Ана Нектариева. 
Баща му се занимава с кръчмарство и 
гайтанджийство

 Кой от братята на Христо Ботев е негов 
четник, а по-късно достига до чин генерал-
лейтенант?

 Правилен отговор: Кирил
 Кирил Ботев е роден на 20 април 1856 г. в 
Калофер. През 1876 г. се включва в четата на Христо 
Ботев. Участва в Сръбско-българската и Балканската 
война, а за кратко е заместник-министър на войната.

 Каква е формалната причина за 
изключването на Ботев от Одеската мъжка 
гимназия?

 През лятото на 1866 г. Ботев за кратко е 
учител в бесарабското село Задунаевка, като за 
назначението си получава съдействие от Иван С. 
Иванов, виден попечител на българската общност. 
Още през февруари 1867 г. обаче той е принуден да 
се завърне в Калофер и да замести болния си баща.

 В кое населено място учителства Ботев 
през 1866 г.?

�� С каква задача е натоварен Христо Ботев 
преди избухването на Старозагорското въстание?

 Правилен отговор: Набиране на средства 
от Русия

�� Правилен отговор: Немарливост

�� Правилен отговор: Задунаевка

 През есента на 1865 г. Одеското българско 
настоятелство, което подпомага образованието на 
Ботев настоява той да бъде изключен от гимназията, 
поради проявена „немарливост“. Бъдещият 
революционер също изразява недоволство от 
строгия режим в гимназията и я описва като 
„каторга“. Въпреки финансовите трудности, той 
остава в Одеса, а според някои автори посещава 
лекции във Историко-филологическия факултет на 
местния университет.

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ����КОЛКО ДОБРЕ ПОЗНАВАТЕ 
БИОГРАФИЯТА НА ХРИСТО БОТЕВ?

Занимателна страничка

 Правилен отговор: Стефан Стамболов
 Стефан Стамболов и Христо Ботев заедно 
издават стихосбирката „Песни и стихотворения от 
Ботйова и Стамболова“. Това става през 1875 година 
в Букурещ, а Стамболов се включва с пет 
стихотворения.

 Кой е Димитър, един от тримата души, до 
които Ботев адресира прочутото си писмо от
 1876 г.?

 Кое от следните печатни издания не е дело 
на Ботев?

 „Български орел“ (оригинално име 
"Бѫлгарскый орелъ") е първият български 
информационен и общообразователен вестник, 
издаван от Иван Богоров.

 Кой е знаменосецът на Ботевата чета?

 Димитър е доведеният син на Ботев от 
първия брак на неговата съпруга Венета с Дончо 
Петров, по професия сарафин, когото тя напуснала 
заедно със сина си.

 С кой революционер Ботев издава 
съвместна стихосбирка?

 Кое е първото стихотворение на Ботев?

 Стихотворението „Майце си“ е написано от 
Ботев по време на престоя му в Одеса. По-късно е 
отпечатано в редактирания от Петко Рачов 
Славейков вестник „Гайда“.

 Правилен отговор: Български орел

 Правилен отговор: Доведеният му син

�� Правилен отговор: Майце си

 Правилен отговор: Никола Симов
 Никола Симов – Куруто е роден през 1845 г. в 
Ески Джумая, дн. Търговище в семейството на беден 
грънчар. Посветен е в революционното дело от 
Ангел Кънчев, който създава комитет в родния му 
град. Когато се включва в Ботевата чета, той вече е 
баща на три деца.

помощ от българските първенци и търговци в Южна 
Русия. Опитите на Ботев да ги ангажира в 
подпомагането на въстанието обаче се оказват 
неуспешни.

����
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Приоритети 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПРЕВОДАЧЕСКА УСЛУГА 

НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК ЗА ГЛУХИ  

И СЛЯПО-ГЛУХИ ЛИЦА 

 

 Законът за българския жестов език урежда обществените отношения, свързани с признава-

нето на българския жестов език за естествен самостоятелен език и със зачитането на правото на 

глухите и на сляпо-глухите лица на изразяване и на информация чрез българския жестов език. 

 Глухите и сляпо-глухите лица имат право на безвъзмездна преводаческа услуга на българс-

ки жестов език до 120 часа годишен лимит. 

 Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти в процеса на обучението си за придобиване 

на висше образование освен осигурения лимит от 120 часа имат право на допълнително ползване 

на преводачески услуги на български жестов език до 60 часа на семестър. 

 Предоставянето на преводаческата услуга на български жестов език се осигурява въз основа 

на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за соци-

ално подпомагане, придружено с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК и при необходимост от 

други медицински документи. 

 Заявлението-декларация се подава в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес 

лично или чрез упълномощено лице, с писмо с известие за доставяне чрез лицензиран пощенски 

оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис“. 

 

Редакцията на сп. „Звук и светлина“ 
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ПРАВО НА МЕСЕЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА И ЦЕЛЕВИ ПО-
МОЩИ ЗА ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 

 Право на месечна финансова подкрепа 
 Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, 
която се актуализира ежегодно. С постановление № 286 на Министерския съвет от 21.09.2022 г. се 
определя размер на линията на бедност за страната от 504 лв. за 2023 г. 
 Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна въз-
раст, както следва: 
1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в размер 7 на сто от линията на бедност – 35,28 лв. за 
2023 г.; 
2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в размер 15 на сто от линията на бедност – 75,60 лв. за 
2023 г.; 
3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 25 на сто от линията на бедност – 126,00 лв. за 
2023 г.; 
4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инва-
лидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест - в раз-
мер 30 на сто от линията на бедност – 151,20 лв. за 2023 г.; 
5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия 
за инвалидност - в размер 57 на сто от линията на бедност – 287,28 лв. за 2023 г. 
 Право на целеви помощи 
 Закона за хората с увреждания регламентира правото на хората с увреждания на целеви по-
мощи.    
 Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ 
за покупка на лично моторно превозно средство до четирикратния размер от линията на бедност за 
съответната година – 2 016 лв. за 2023 г.; 
 Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност 
или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се прид-
вижват с инвалидна количка, имат право на целева помощ за приспособяване на жилище до двук-
ратния размер от линията на бедност за съответната година за преустройство на жилище – 1 008 
лв. за 2023 г.;    
 Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни ув-
реждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитаци-
онни услуги в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година – 403,20 лв. за 2023 
г.;       
 Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на 
разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от линията на бедност за 
съответната година. 
 Хората с трайни увреждания имат право на целева помощ за наем на общинско жилище, ако 
са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с 
тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните 
законни представители. 
  

Редакцията на сп. „Звук и светлина“ 
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ВАЖНИ ПРОМЕНИ ЗА ВСИЧКИ С ТЕЛК 

 

 Отдавна чаканите промени в ТЕЛК, с които над 30 заболявания получават пожизнено реше-
ние от лекарските комисии, вече са в сила. Новите текстове в наредбата за медицинската експер-
тиза бяха публикувани в "Държавен вестник", на практика следва да се прилагат от 31 януари. С 
тях се облекчават редица срокове и изисквания при освидетелстването на намалена работоспо-
собност. Освен това се връща старият принцип на определяне на степента, при който се вземат 
предвид всички заболявания. 

 Министерството на здравеопазването е включило някои допълнителни казуси към правото 
на пожизнен ТЕЛК - отражение на бележките на редица пациентски организации. Пожизнен срок 
на решението вече ще се дава и при някои видове сколиоза, както и при някои хронични нервни 
болести. Лека корекция има на възможността лица с психични заболявания да ползват чужда по-
мощ. В първоначалния вариант на проекта бе предвидено при степен на увреждане под 90% също 
да се полага чужда помощ, като това зависи от конкретните възможности за съществуване без 
контрол. Сега този процент е коригиран на 80 и над 80 на сто, като определянето на чужда помощ 
ще зависи от естеството на заболяването и загубата на базисни социални и ключови умения. 

Най-важните промени предвиждат пожизнен ТЕЛК за хиляди пациенти със социално значими 
заболявания като диабет тип 2, аутистични разстройства, а също и за множествена склероза и др. 
За пръв път се предвижда освидетелстване от ТЕЛК и съответните права, произтичащи от това, 
след първата година от прекаран инфаркт, както и при поставена клапа или направен байпас. При 
определянето на слухова загуба влиза в сила изцяло нова класификация според последните стан-
дарти на СЗО. 

Добрата новина за хората с увреждания е, че започналите и неприключили до 31 януари процеду-
ри по извършване на медицинска експертиза се довършват по реда на новите правила, ако са пред 
ТЕЛК, но ако са пред НЕЛК - по досегашния ред. Хората, които са освидетелствани и преосвиде-
телствани до влизането в сила на промените, и те са по-благоприятни за тях, могат да поискат 
преосвидетелстване. 

Как ще се определя експертизата 

Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които се полага отделен процент, оценката на 
трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-
високия процент на най-тежкото (водещото) увреждане се прибавят 20 на сто от сбора на процен-
тите на останалите съпътстващи увреждания. В случай на определена 100 на сто трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото 
(водещото) увреждане, съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват със 
съответните проценти в експертизата. 

 
Редакцията на сп. „Звук и светлина“ 
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ЗАЩО ДА НЕ ОТЛАГАТЕ СЛАГАНЕТО НА СЛУХОВИ АПАРАТИ? 
 
 Намаленият слух може да окаже негативно влияние върху начина ви на живот, физическото 
и емоционално здраве. Когато става дума за шум в ушите или различни типове на слухова загуба, 
ефектите на тези състояния не се свеждат само до симптомите, които забелязвате. Специалистите 
по слухопротезиране вече са категорични, че загубата на слуха може да окаже негативно влияние 
върху различни аспекти от живота, ако не се предприемат навременни мерки. 
 Странични ефекти от загубата на слуха 
 Ако в момента имате проблеми с чуването, които не лекувате, тогава може да изпитате ня-
кои странични ефекти. Особено за хора с тинитус, когато не се предприема лечение, страничните 
ефекти могат да бъдат голяма част от това състояние. Нашите слухови нерви могат да причинят 
много голяма щета на начина, по който чуваме звуците около нас. При хронични случаи, могат да 
засегнат начина, по който виждаме и взаимодействаме със света – което може да доведе до много 
различни видове неочаквани последствия. 
 Проблеми с когнитивните функции 
 Докато проблеми с когнитивните функции звучи твърде медицински и заплашително, това, 
което означава е, че загубата на слуха може директно да засегне здравето на мозъка ви. Като един 
от първичните ни инстинкти, невъзможността да чуваме пълноценно може да доведе до липса на 
стимулация. Тази редукция на стимулация води до това, умът ви да не получава същото количес-
тво информация. Изследвания показват, че нетретираната слухова загуба може да доведе до по-
голям риск от деменция в напреднала възраст. Това прави нуждата от предприемане на лечение 
още по-важна, чрез слухови апарати, маскиращи устройства или други решения подходящи за 
вас. 
 Психологични проблеми  
 Загубата на слуха често води до проблеми с психичното и емоционално здраве. Проблеми с 
тревожността, дълбока депресия, промени в настроението и други психични проблеми могат да 
бъдат свързани с проблеми със слуха. Много често, хората с намален слух, съзнателно се отдале-
чават от близки и приятели, защото изпитват затруднение в комуникацията. 
 Семейни проблеми 
 Проучванията показват, че хората с намален слух изпитват трудности в поддържането на 
дълготрайни връзки. Загубата на слуха създава проблеми при комуникацията със света около вас. 
Изолацията, която нетретирани заболявания причинява, може да окаже влияние върху връзки, 
професионални и лични взаимоотношения. Пълноценната комуникация е важна част от живота 
ни и не трябва да правим компромис с нея. 
 Стомашни проблеми и хронична болка  
 Стресът, който това състояние причинява може до доведе до неприятни физически симпто-
ми - крампи, болки, диария, Синдром на раздразненото черво и други. 
 Какво можете да направите ако получите странични ефекти от загубата на слуха или тини-
тус?  Ако сте с намален слух е необходимо да посетите лекар или специализиран център за слуха. 
Ако изпитвате емоционални или психически дискомфорт в резултат от загубата на слуха, препо-
ръчително е да се консултирате с терапевт или друг специалист, който ще ви насочи как да се 
справите. 
 Важно е да намерите решение за слуховата загуба  
 Повечето хора отлагат носенето на слухови апарати между 7 и 10 години. Важно е да знае-
те, че ако вземете мерки в началото, ще предотвратите страничните ефекти или поне ще ги нама-
лите. Специалистите по слухопротезиране ще ви направят професионални изследвания, с които 
ще установят каква е степента ви на слухова загуба, за да откриете подходящото решение за вас. 
 

Източник: www.ototon.bg 
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Полезна информация 

FIBANK Е ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА БАНКА 

 С БАНКОМАТИ ЗА НЕЗРЯЩИ 

 Fibank (Първа инвестици-

онна банка) успешно внедри в 

част от своите банкомати гласо-

ви менюта, които да помагат на 

незрящите лица при изтеглянето 

на пари от тях. Услугата е дос-

тъпна на 60 устройства на банка-

та, разположени на ключови ло-

кации в големите градове. Иновацията е в синхрон с най-добрите световни банкови практики за 

улесняване използването на ежедневни банкови операции от незрящите. 

 Банкоматите предоставят звукови инструкции, така че хората, които не могат да прочетат 

екрана, да използват самостоятелно машината единствено чрез цифровата клавиатура под екрана. 

Информацията се предоставя посредством  слушалки (собственост на клиента), които следва да 

се включат към букса на лицевата страна на устройството. Всяка от стъпките за извършване на 

операциите е пояснена, което позволява по-пълноценното използване на банкоматите от незря-

щите лица. Дългосрочната цел на Fibank е всеки нов банкомат да бъде пригоден за ползване от 

хората с нарушено зрение. Подобна тенденция се наблюдава в силно развити страни, като банко-

мати за незрящи са инсталирали големи международни банки – Wells Fargo, Citibank, Bank of 

America, Royal Bank of Canada и други. 

 

Източник: www.bgonair.bg 
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БАБИНДЕН В ТО НА НАСГБ - ВАРНА 

 На 19 януари 2023 г. ТО на НАСГБ- Варна отпразнува Бабинден. Присъстваха 28 души. 
Председателят на ТО Стоян Минчев, поздрави присъстващите с празника, пожела приятно из-
карване на тържеството и даде думата на Ганка Параскевова. Тя накратко обясни значението на 
народния празник, посветен на възрастните жени, на тези които в далечното минало са помагали 
при появата на новия живот, защото тогава е нямало акушер гинеколози. След това г-жа Парас-
кевова Пожела на всички възрастни дами и присъстващи гости да са здрави, весели и щастливи.  
 
 Като специален поздрав бе изпълнена песента „Събрали се бабите“.  

 Празничната програма продължи с представяне на три дами пенсионерки. Веси Иванова, 
Христина Джамбазова и Ганка Параскевова. Всяка от тях разказа нещо лично за себе си и за своя 
опит като баба.  

 Г-жа Джамбазова умили присъстващите със стихотворение, посветено на празника. Ето го 
и него: 
 
 Мила моя бабо,  
 сладка и добричка, 
 дай да те целуна  
 по бялата косичка.  
 Мила моя бабо,  
 ти отгледа ме от бебе,  
 затова искам  
 да съм винаги до тебе.  
 Мила и обична бабо,  
 ти си най- добрата,  
 умна и красива  
  и най-работливата на земята! 
 
 След бурните аплодисменти дойде редът и на най-възрастната дама – Ганка Параскевова. 
 Тя се обърна към всички с думите:  

„Какво от туй, че сме в златната си възраст, красива, топла и добра, ний все още с пориви горещи 
дишаме и нежни струни пеят в нашите души. Нищо, че годините отлитат като ято, косите побеля-
ват, очите помътняват, животът си тече, децата ни забравят заети повече. Радвайте се и на най-
малките радости в живота - на птичките, слънцето, цветята. Изживейте си живота с музика и пес-
ни и приятели чудесни!“ 

 На тържеството бе представена и хумористична сценка - как семейство пенсионери празну-
ва Бабинден. В главните роли бяха Ганка Параскевова, Станчо Добрев и Христина Джамбазова. 
Сценката предизвика смях, веселие и закачки. В чест на бабите Дияна Кръстева пък изпълни емб-
лематичната песен „Прела баба, прела три недели".  

 Тържеството беше прекрасно. Красивите, оригинални и тематични изпълнения ни върнаха 
в далечните детски години, когато ние показвахме обичта и уважението си към нашите баби. 
Премина един ден изпълнен с радост, наслада, с приятни изживявания, музика и танци.  Този Ба-
бинден за нас ще остане незабравим. 

До нови срещи! 

 

Ганка Параскевова 
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Традиции 

 
БАБА МАРТА 

 В мисленето на традиционния българин смяната на годишните времена винаги е свързвана 
с обичаи и вярвания, които имат за цел да подготвят индивида и общността за настъпващата про-
мяна. От Древността до наши дни месец март е осмислян като преход между зимата и пролетта, 
между застиналата, сякаш заспала земя и пробуждащото се ново начало.  

 В народния календар празници като Младенци (Свети Четиридесет мъченици – 9 март) и 
Благовец (Благовещение – 25 март) носят именно такава насоченост: изпращане на зимата, с ней-
ната студенина, пустота, безвремие и сравнително безделие и посрещане на пролетта – с подно-
вяване на стопанските активности, с възкръсването на природата и божествените сили, властва-
щи над нея. Неслучайно и според каноните на Православната ни църква обикновено началото на 
Великденския пост се пада през месец март, защото е свързано с идеята да се пречисти тялото и 
да се подготви за празнуването на възкръсналия Иисус Христос. 

 Първият ден от месеца е посветен на един от най-интересните митологични персонажи в 
народната култура – Баба Марта. В миналото хората си я представяли като стара жена, която ра-
но сутринта в първия ден на март излиза от гората и влиза в селото. Според интерпретациите на 
етнолозите нейният образ е свързан със света на мъртвите, защото именно „накрай света” живеят 
всички онези чудни същества, които само в определено време и място общуват с човеците. Тя е 
доста своенравна и понякога начумерена и сърдита: според едно поверие, защото двамата й бра-
тя (Малък и Голям Сечко) изпили общото вино и не й оставили да го опита; според друга леген-
да, защото една жена подранила и извела козите си на паша и така предизвикала гнева на стари-
цата, която освободила снежните вихрушки и замразила непредвидливата козарка с цялото й ста-
до, а според по-нови фолклорни интерпретации, защото „Февруари е къс, а Април е мек”… Съ-
ществува поверие, според което месец Март е мъж, който има две съпруги: едната хубава и доб-
ра, другата – грозна и зла. Ако бъдел с първата – времето било слънчево и топло, ако видел вто-
рата – мрачно и мразовито. 

 Каквато й да е причината, всички наричат месец март „женският месец” и обясняват про-
менливото време с непостоянното настроение на неговата повелителка. Обичайно тя се радва, 
когато срещне весели и засмени деца и младежи, и е много люта, ако на пътя й се изпречат стари 
и злобни хора. Но и тя като хората може да бъде омилостивена и да сгрее земята с топло слънце. 
За целта всеки дом трябва да я посрещне изчистен и подреден. В миналото събирали сметта на 
едно място в двора и заедно със старата метла я изгаряли, като по този начин вярвали, че изгарят 
натрупалите се лошотии и болести през зимата. Изнасяли навън на слънце дюшеците и юргани-
те, всички дрехи и завивки, за да не ги нападат бълхи през лятото. Огньове се палели и прескача-
ли от младите за здраве и благополучие през годината. През целия ден домакините не месели 
хляб, не предели, не тъчели и не шиели. Не простирали бяло пране, за да не падат слани през 
пролетта и градушки през лятото. За да предпазят житото от болести, не слагали на огнището 
черно и опушено котле. На времето жените премятали през оградата на двора или връзвали на 
дървена тояжка на покрива или на стрехата на къщата, за да се вее, някаква червена дреха (кърпа 
или пояс), за да посрещнат Баба Марта „на чисто и червено”. Червеният цвят се асоциира със си-
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лата на кръвта и тържеството на живота; той има предпазваща сила и може да прогонва злите 
сили. Именно затова той е и основен цвят в мартеницата – това уникално творение на българска-
та народна вяра и изкуство. 

 Обичаят да се носят усукани разноцветни, или само червени конци е отчасти разпространен 
и в други страни като Румъния, Северна Гърция, Република Македония, Сърбия, Молдова, дори 
в Албания. Но като че ли именно в българския народ силата на вярата в доброто пожелание 
„Честита Баба Марта!”, с което съпровождаме подаряването на мартеницата на близък човек, е 
най-добре запазена. В оригиналния си вид тя се изработва на ръка от усукани на ляво бели и чер-
вени вълнени или памучни конци. Белият цвят символизира красотата, чистотата и невинността 
на младостта. В Родопския край, където мартеницата се нарича още и „байница” (което подчер-
тава още веднъж нейната връзка с пожеланията за здраве и берекет), в нея се връзват и сини 
(като небето), зелени (като тревата) и жълти (като слънцето) конци. За да я превърнат в един ис-
тински амулет, в мартеницата сплитали синьо манисто (синецът е универсалният „пазител” сре-
щу уроки), пера от петел или гълъб, или косми от конска грива (символ на силата и плодовитост-
та), черупки от миди и охлюви (за здраве), житни сламки, дъбови тресчици или скилидка чесън, 
и малки сребърни или златни монети. Мартеничките са предназначени преди всичко за децата, 
които ги носят завързани от баба на дясната си ръчичка. Но и момите и ергените се окичвали с 
магичните творения, като едните ги сплитали в плитките си, а другите ги връзвали на пояса си. 
Булките и невестите носели мартениците завързани на шията си като гердани, а румънските се-
мейни мъже криели мартеницата в обувката си. Мартенички се закачвали и на плодните дървета, 
и на рогата на добитъка, дори на вратата на избата или на обора. В старо време някои мартенич-
ки се пазели през цялата година, за да ги връзват на ръцете на новородените и малки деца, когато 
ги извеждат сред хора, за да ги пазят от зли очи и против уроки. Мартеници връзвали и на сват-
беното знаме при брачната церемония. 

 Мартениците се носят докато човек види щъркел или чуе песента на лястовичките или ку-
кувицата. В миналото хората слагали мартеницата под камък и след време (на другия ден или 
след девет дни) отхлупвали камъка и ако видели много мравки, означавало, че ще се родят много 
агънца през годината; ако видят бръмбар или червей – значи ще се множат теленцата и кончета-
та. Момите гадаели по мартениците за кого ще се омъжат, а възрастните хора ги хвърляли в ре-
ката „за да изтекат всички злини по водата”. Грижовните стопани оставяли мартеница и в полога 
на домашните птици. 

 Днес в повечето случаи завързваме мартеницата на цъфнало или плодно дърво с пожелание 
пролетта да ни срещне живи, здрави и засмени. 

  

Статията е публикувана по предложение на Златка Славова 
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Щрихи от родината 

СЪКРОВИЩЕТО НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – НЕПОЗНАТО 
 И ЧЕСТО ПОДЦЕНЯВАНО 

 
 От древни времена България е дом на най-
големите майстори ювелири. Днес, няколко хи-
лядолетия по-късно, ние се удивляваме на тех-
ните произведения. Прочути сме с най-старото 
технологично обработено злато, открито в Ев-
ропа, както и с уникалните съкровища на траки-
те. Макар и не толкова известно, но също толко-
ва изящно и прекрасно, е най-голямото съкро-
вище от Първото българско царство, а именно 
Преславското златно съкровище. Макар и забу-
лено в тайни, то е една от най-скъпоценните на-
ходки от българското Средновековие. 
 Както повечето намерени съкровища, така и това е било открито съвсем случайно. През 
есента на 1977 година земеделско поле в местността Кастана, на три километра от втората бъл-
гарска столица, е било разорано от трактори. На следващата година  работнички от тогавашно 
ТКЗС отишли, за да засадят лозе там. При земеделските дейности, на няколко сантиметра под по-
върхността, предмети от жълт метал смаяли жените. Работничките се натъкнали на голяма огър-
лица, множество накити и монети. Всяка от тях занесла намереното у дома, но мълвата за това 
бързо се разнесла и скоро местни археолози, заедно с тогавашната милиция, тръгнали по домове-
те, за да съберат предметите и да ги разпитат. 
 Щом разбрали за мястото на откритието селскостопанските дейности били спрени и започ-
нали археологически проучвания от екип на проф. Тотю Тотев. Площта за претърсване била око-
ло 400 квадратни метра. Разкопките разкрили, че там е съществувало бедно селище, най-вероятно 
предградие на Велики Преслав, което било изоставено или опожарено. Това дава основание укри-
ването му да се отнесе към Х в., най-вероятно при превземането на Преслав от войските на Све-
тослав през 969 година или византийските през 971 година. При теренните разкопки става ясно, 
че предметите са сложени в ковчеже или торбичка в каменната печка на една бедна, полувкопана 
в земята землянка. Тракторите унищожават жилището и повреждат голяма част от предметите. 
Тъй като тогава металните детектори още не съществуват, пръстта е пресявана на ръка. Открити 
са над 120 златни и позлатени украшения – бижута, медальони и накити. Намерени са още посу-
да, принадлежности за дрехи, скъпоценни камъни и монети, като най-късните от тях са визан-
тийски – на император Роман II. Това го прави най-голямото средновековно съкровище, открито 
по нашите земи. 
 Освен голямото количество на предмети, Преславското съкровище е уникално със своята 
обработка. Повечето украшения са от 14 и 22 каратово злато. Използвани са различни начини на 
изработка, като вграждане на перли и други скъпоценни камъни, гранулиране и специфичната 
ювелирна техника на клетъчен емайл, която е много скъпа и луксозна, а притежаването на такива 
бижута е изключително престижно. Няма данни тя да е практикувана в столицата Велики Прес-
лав, но е широко разпространена в императорския двор, което дава основание историците да 
предполагат, че повечето от златните предмети са произведени именно там. 
 Един от най-загадъчните предмети е пръстен-печат, изработен от злато и планински крис-
тал. От горната му страна, е изобразено едно от най-почитаните събития в християнството – Бла-
говещение. Сред откритията има няколко типа апликации с растителни елементи, както и златни 
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висулки. Открити са значителен брой наушници – украшения, които се закачат на диадемите на 
жените, изработени от злато и украсени с изумруди и перли, също и фино изработени медальони 
и скъпоценни камъни. 
 За връх на средновековното златарство се смята двустранната огърлица от Преславското 
съкровище, датирана от X век. Тя тежи 227 грама и се състои от седем нанизани двулицеви плоч-
ки, върху които има изображения с трапецовидна форма. Те са свързани от фино изплетени злат-
ни плетеници. В долния край на всяка плочка са запоени халки, от които се спускат нежни ве-
рижки, завършващи с капковидни медальони, които са общо седем. Всяка плочка е украсена с 
различно изображение. Отделно от тях, на други халки се спускат други верижки, завършващи с 
бисери. На плочките и медальоните, посредством разноцветен емайл са изобразени различни ри-
сунки. Крайните плочки в двата края на огърлицата са с растителни орнаменти. След тях следват 
плочки със силно стилизирани птици, които в човките си държат клонка. Следващите две плочки 
изобразяват палмети. В Древния Изток композицията от птици и палмети образуват двете страни 
от дървото на живота. На централната плочка е образът на „Молещата се Богородица” или 
„Богородица Оранта”, която е с вдигнати ръце нагоре, а от двете ѝ страни има по един кръст. 
Изображенията по медальоните са същите, но с различна конфигурация. По средата отново е 
„Богородица Оранта”, но от двете ѝ страни следват два медальона, с изобразени птици на тях, а 
последните плочки от всяка страна са с палмети. 
 Най-важната находка е откритата диадема или по-точно няколко части от нея. Става дума за 
пет от общо девет предполагаеми плочки, които тя е съставлявала. Дори и не цяла, нейната худо-
жествена стойност я издига сред паметниците на културното ни наследство на световно ниво. 
Както при огърлицата, така и тук на всяка има различно изображение. От петте запазени на две 
от тях е изобразен грифони – митични създания между лъв и орел. На други две от плочките съ-
що са изобразени подобни животни, само че сенмуври – кучета-птици. Двете митични същества 
са подредени в ход наляво и надясно. На петата плочка, за която се предполага, че е била цент-
рална е изобразена една от най-разпространените средновековни сцени – „Възнесението” или на-
ричана още „Полетът на Александър Македонски”. На нея Александър е изобразен на колесница, 
която също е теглена от митичните същества грифони. В Средновековието образът на Алексан-
дър Велики е показвал власт. 
 Големият въпрос е чии са тези съкровища. Повечето историци предполагат, че колекцията е 
била подарък за сватбата на българския цар Петър I и византийската принцеса Мария-Ирина, със-
тояла се през 927 година. Първо, техниката с клетъчния емайл е била присъща за византийския 
императорски двор и вероятно бижута с такава изработка са били присъщи само на царски особи. 
Тъй като в Средновековието диадемите са били владетелски инсигнии за глава, тоест предмети, 
които символизират властта, се смята, че диадемата от Преславското съкровище е била носена от 
самата царица Мария. Това се подкрепя и от изображението на Александър Велики, символ на 
властта, в средата на диадемата. Оспорва се принадлежността на двустранната огърлица. Повече-
то се обединяват около тезата, че такова изящно бижу е било подходящо само за жена с фини 
размери като принцеса Мария. Други смятат, че тя е била носена от  съпругата на цар Симеон и 
свързват находката със Златния век. 
 Може би никога няма да научим произхода и съдбата на това средновековно българско сък-
ровище. Вероятно някой от царския дворец успява да избяга от опустошаването на града с най-
ценните предмети в двора и ги скрива с надеждата, че ще се върне за тях по-късно, но така и не е 
успява. Днес тези находки се пазят в Историческия музей на град Велики Преслав. Там можете 
да се насладите от близо на майсторството на средновековните ювелири и да видите на живо част 
от единствената корона на български владетел, достигнала до нас. 

Източник: www.bulgarianhistory.org 
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НАЙ-ИЗУМИТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ,  
КОИТО СА ПОСТРОЕНИ ТАЙНО 

 
 Хората градят изумителни неща. Ще се изненадате обаче да научите, че има забележителни 
структури, изградени под носовете ни. Но защо някой ще строи толкова внушителни неща и ще 
ги пази в тайна? Оказва се, че има доста причини за това. 
 
 Катакомбите на д-р Дайър 
 През септември 1924 г., един камион, ка-
ращ по път във Вашингтон, внезапно затънал в 
земята. При по-близък оглед, работници откри-
ли входа към сложна плетеница от тунели с ви-
сочина 2м и стени, облицовани с бял емайл – 
доста скъп материал за онова време. В продъл-
жение на дни вестниците спекулирали кой може 
да е построил този загадъчен подземен лаби-
ринт. Дали не са били шпиони от Първата све-
товна война? Войници от Конфедерацията? Лу-
ди учени? 
 Д-р Харисън Дайър, ентомолог и експерт 
по комарите в Смитсоновия институт, оставил 
спекулациите да продължат още няколко дни – 
вероятно потърквайки ръце и смеейки се налуд-
ничаво – след което признал, че собственоръчно е изградил катакомбите. 
 Първият признак, че казвал истината бил фактът, че тунелът започвал от задния двор на 
бившия му дом. Но идеята, че всичко това е работа на сам човек звучала невъзможно. Тунелите 
се простирали на стотици метри и достигали дълбочина от почти 10м. Дайър не само направил 
всичко сам, но и успял да запази проекта в тайна. Той започнал работа по тунелите през 1906г и 
продължил докато не се преместил в друга къща през 1916 г. Сам изкопал и изнесъл всичката 
пръст. В кофи. 
 Когато хората започнали да приемат факта, че един човек наистина е направил тунелите, 
вероятно е било проведено доста подробно търсене за погребани хора в тях. Щом се оказало, че 
долу няма нищо, властите били принудени да приемат факта, че си имат работа с най-отегчения 
човек на планетата. 
 “Направих го за разнообразие. Копаенето на тунели след работа ми е хоби. Няма нищо мис-
териозно в това.” – признал си доктора. 
 И не, не е спрял до там. След като се преместил да живее на друго място, Дайър и там за-
почнал да копае тунели, този път с бетонни стени, камен-
ни стълбища и електрическо осветление. 
 
 Тайният заострен връх на небостъргача Крайс-
лер 
 В началото на 20-ти век в Ню Йорк Сити, размерът 
определено имал значение. Корпорациите издигали ог-
ромни небостъргачи с рекламна цел. Най-богатите компа-
нии на Америка се съревновавали коя да издигне по-
големия фалос в Манхатън. 
 През 1929 г., два корпоративни гиганта започнали 
да се съревновават кой ще построи по-висок небостъргач. 
В единия ъгъл бил небостъргачът Крайслер, а в другия – 40 Уол Стрийт, спонсориран от „Банк 
ъф Манхатън Тръст” 
 Уилям Ван Алън, архитект на проекта Крайслер, направил няколко дизайна, преди да дос-
тигне до финалния с височина 246 м. Само един месец след обявяването на финалния дизайн, Ван 
Алън научил, че бившият му партньор, Х. Крейг Северънс, е нает за проекта 40 Уол Стрийт със 
специфичните инструкции да построи нещо “по-високо от идиотщината на Крайслер.” 
 Двамата започнали да чертаят и пречертават дизайни за своите сгради със състезателна 
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ярост, която трудно би била представена като вълнуваща, ако някога бъде адаптирана в киното. 
Когато строежът на небостъргачите наближавал финалната си фаза изглеждало, че и двете сгради 
ще са високи 256 м. 
 Тогава Северънс решил да покаже на момчетата от Крайслер кой е по-хитър и захвърлил 
чертежите, които използвал досега, за да изстиска още няколко етажа и малко над 26 м височина, 
грабвайки приза за най-високата сграда в света. Докато той бил зает да празнува и да печата те-
ниски с надпис “Аз построих най-високата сграда в света”, Ван Алън също бил намислил нещо. 
Нещо тайно. И високо. 
 В огромните вентилационни шахти, проектирани да изтеглят дима в случай на пожар, той 
тайно построил 56-метров заострен връх. На 23 октомври 1929г – след като проектът на Северънс 
достигнал финалната си височина – Ван Алън качил огромния метален среден пръст на върха на 
небостъргача Крайслер, надминавайки 40 Уол Стрийт и Айфеловата кула. 
 Това предизвикало ожесточен дебат по въпроса дали се брои или не. Критиците веднага се 
нахвърлили, твърдейки, че шпилът не е нищо повече от срамно украшение. Много архитектурни 
гении обаче се възхитили на цялостната структура на сградата, със или без върха й. На следваща-
та година, всички се съгласили, че вече на никого не му пука, защото нова, по-висока сграда над-
минала всички останали. 
 
 Първото метро в Ню Йорк 
 През 60-те години на 19-ти век, 
улиците на Ню Йорк Сити били доста 
неприятно място. Престъпността и пре-
населването направили доста очевидна 
нуждата от алтернативен градски транс-
порт. 
 Алфред Илай Бийч, автор за Scien-
tific American, бил един от първите, кои-
то потърсили решението под земята. То-
ва изглежда като доста очевидно заклю-
чение днес, но да превърнеш жителите 
на най-големия град в света в къртици, 
вероятно е звучало доста откачено през онова време. 
 Нещата станали дори още по-невероятни, когато станало ясно как щяло да работи първото 
метро. Пневматичният транзит на Бийч използвал същите принципи като при онези тръби, по ко-
ито някога се транспортирали писмата. 
 Предложеният от Бийч прототип се състоял от единичен тунел с дължина 95м и диаметър 
2.4м, който щял да минава под Бродуей, от Уорън Стрийт до Мъри Стрийт. Мотрисите на метро-
то щели да бъдат контролирани от 48-тонен вентилатор, който да избутва по 22 пътници между 
двете дестинации. 
 Пред Бийч обаче имало едно голямо препятствие: легендарният корумпиран политик Уилям 
Туид. Той имал голям интерес да запази надземните транспортни компании в бизнеса, защото му 
носели пари. Бийч знаел, че всяко предложение за изграждането на алтернативна подземна транс-
портна система щяло да бъде бързо отхвърлено. Вместо това той кандидатствал и получил разре-
шително да инсталира пневматична пощенска система под Бродуей. 
 Използвайки това като прикритие, той инвестирал 
$350 000 от собствените си пари, за да финансира изг-
раждането на своя прототип на метро. Щом бъдела за-
вършена, луксозната станция щяла да има удобни крес-
ла, красиви статуи и езерце със златни рибки, за да се 
забавляват пътниците докато чакат. 
 Споменахме ли, че всичко това се случвало точно 
под Бродуей… и сградата на общината? 
 Изглеждало сякаш рискът щял да се отплати на 
Бийч, когато прототипът заработил и привлякъл огромен 
обществен интерес. Тогава обаче се сещаме, че няколко 
месеца Туид бил правен на глупак. Бийч или е смятал, че 



13 

Хоризонти 
ще промени мнението на Туид, или просто пет пари не е давал за него. Какъвто и да бил случаят, 
грешал е. Проектът бързо замрял, заедно с детските мечти на милиони да бъдеш изстрелян в ту-
нел като огромна фунийка през тръба. 
 
 Боинг завод 2 
 В началото на 40-те, Боинг завод 2 е била една от най-големите и най-важни сгради в света. 
Там се произвеждали много от самолетите на Съюзниците през войната. Това е причината често 
да бъде наричана “сградата, която спечели Втората световна война”. 
 За такъв голям завод обаче, сградата съвсем не изглеждала внушително. Разбира се, това 
била целта. 
 Проблемът с това да разчиташ на една гигантска сграда за изхода на световна война е, че 
врагът може просто да пусне бомбите си от колкото високо пожелае, без да се тревожи за неща 
като точен мерник. 
 В разгара на войната, заводът на Боинг произвеждал по 12 B-17 летящи крепости на ден. 
 Площта й от 164 995кв.м. и местоположението й във Вашингтон означавали, че ще е първа-
та цел на японските бомбардировачи, ако решат да дойдат на посещение. 
 Първо обаче трябвало да намерят сградата. Боинг взели решение, от което повечето от воен-
ния елит сигурно са се задавили. Те се обърнали към Джон Детлие, холивудски дизайнер и арт 
директор, който трябвало да използва магията на киното, за да създаде много голяма и очевидна 
сграда, която да е по-малко очевидна. 
 Начинанието струвало $1 милион (около $15 милиона днешни пари), но дизайнерът успял 
да накара най-голямата американска мишена да изчез-
не под фалшив квартал, разположен върху покрива на 
завода. 
 Това, което от въздуха изглеждало като нормално 
предградие – къщи, улици, дървета и дори хълмове – 
отблизо било огромен декор, изграден от шперплат, 
телена мрежа, зебло и боя. Камуфлажът бил толкова 
подробен, че по фалшивите пътища имало табели с 
имена като “Булевард Зебло” и “Улица Синтетична”. 
 
 Тайният град Арас 
 Все още несъвзели се от огромните загуби в Бит-
ката при Сома през 1916 г., британските генерали има-
ли нужда от нова стратегия за офанзива. Насочили 
вниманието си към градчето Арас в северна Франция, където щели да попроменят някои неща. 
 Първата причина за избора на града била географията му: намирал се близо до фронта на 
войната. Втората причина била историята. Градът бил древен и построен над голяма мрежа от 
мази, тунели и канали, а в околностите имало големи пещери, откъдето през Средновековието се 
добивал варовик. Във война, която се водила предимно от окопите, британците осъзнали, че това 
може да е голямо предимство. 
 Копачите започнали работа и след няколко месеца създали два огромни подземни лабирин-
та, където можели да се поберат 25 000 войници и да се придвижват свободно, понеже били под 
неподозиращия враг. 
 Това обаче не били просто произволни тунели и пещери, а цял подземен град. Имало спал-
ни помещения, кухни, параклиси, електрически станции и болница, където можели да бъдат тре-
тирани 700 ранени. Тунелите били достатъчно широки, за да могат войниците да излизат на бит-
ка в едната посока, докато в другата се отнасяли ранените на носилки. Имало дори още по-големи 
тунели, по които вървяла железопътна линия. 
 На 9 април 1917 г., от тайния град била организирана изненадваща атака на германските ли-
нии. Британските войски започнали да изскачат изпод земята, вероятно докарвайки инфаркт на 
няколко германци, играещи карти в окопите. Само за два дни операцията жъне огромен успех и 
спечелва повече вражеска територия, отколкото цялата британска армия е спечелила за години. 
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 Храмовете на Даманхур 
 На повече от 30 метра под повърхност-
та, издълбана директно в подножието на Ал-
пите в северна Италия и достъпна само през 
една малка къща, лежи невероятна тайна. 
 Според Оберто Айрауди – който пред-
почита да го наричат Фалко – още от 10-
годишен той получавал свръхестествени ви-
дения от “минал живот” за изумителни хра-
мове. За вас диагнозата може да изглежда яс-
на, но Фалко си поставил за цел в живота да 
пресъздаде виденията си. 
 Една нощ през август 1978 г., Фалко и 
няколко негови съмишленици започнали да копаят в планината. През следващите 14 години, те 
работели на смени от по 4 часа, използвайки прости ръчни инструменти и скиците на Фалко. 
След известно време тръгнали слухове, че нещо се случвало под къщата и през 1992 г. полицията 
почукала на вратата. Когато Фалко не ги пуснал, те заплашили, че ще използват динамит. 
 Осъзнавайки, че полицаите или говорят сериозно, или са злодеи от филм на Дисни, Фалко 
ги пуснал и ги превел през тайната врата към планината. Трябвал му цял час, за да ги разведе в 
лабиринта, който свързвал седем огромни, невероятно украсени храма, някои с височина почти 8 
м. 
 Изпълнени с удивление от видяното, властите разкрили, че наистина са Дисни злодеи и кон-
фискували храмовете от името на правителството. Фалко получил разрешение да продължи с из-
писването на храмовете, но трябвало да спре всякакви изкопни работи, защото нямал разреши-
телно. Италианското правителство обявило храмовете за “Осмото чудо на света” и не е трудно да 
разберем защо. 
 Тайните градове от проекта 
“Манхатън” 
 В края на 1942 г., американските 
инженерни войски закупуват 59 000 
акъра земя на северозапад от Ноксвил, 
Тенеси – достатъчно, за да изградят 
там четири града с размерите на Ман-
хатън. Ако това не е било достатъчно, 
за да започнат местните да задават въп-
роси, инженерите след това издигнали 
три огромни завода. И като казваме 
огромни, имаме предвид, че един от 
тях е бил най-голямата сграда в света 
по онова време. 
 Не след дълго, 75 000 души се стекли в града и започнали работа там, а отделно бил постро-
ен друг град, в който да живеят. И все още никой не знаел какво точно се случва. Градът дори не 
бил изобразен на картата. 
 Най-откаченото е, че всички научили истината по едно и също време – от вестниците в де-
ня, след като САЩ пускат първата атомна бомба над Япония. 
Градът в Тенеси, който след това е кръстен Оук Ридж, не бил единственият таен такъв. Докато в 
Тенеси изграждали Оук Ридж за работниците, които произвеждали нужните за бомбите материа-
ли, строители (които не знаели какво строят), издигали друг таен град в Лос Аламос, Ню Мекси-
ко. За военните той бил известен като Обект Y и приютявал учените и инженерите, участващи в 
проекта Манхатън. 
 Освен това, местоположението близо до пустините на Ню Мексико се оказало доста удоб-
но… в случай, че някой иска да взриви атомна бомба наблизо. 
 Всичко на всичко, проектът Манхатън ангажирал повече от 130 000 души, повечето от кои-
то живеели в тайните градове и нямали представа по какво точно работят. 

Ивайло Иванов 
Източник: www.iskamdaznam.com 
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Любопитно 

МЕТОДЪТ НА ПАСКАЛ, С КОЙТО ДА НАКАРАТЕ ХОРАТА ДА 
ПРОМЕНЯТ МНЕНИЕТО СИ 

 
 Френският математик, механик, 
физик и философ от 17-ти век Блез 
Паскал изглежда е имал талант и към 
психологическата наука. Факт е, че 
той е измислил най-ефективния начин 
да накара друг човек да промени ре-
шението си или буквално да промени 
мнението си. Освен това той направил 
своето откритие повече от три века 
преди психолозите да започнат да 
изучават тази тема. 
 Ето какво е написал Паскал: 
 „Когато искаме да разубедим 

някого, като докажем, че той дълбоко греши, трябва да се придържаме към определени тактики. 
Важно е да се разбере от какъв ъгъл гледа другият на разглеждания въпрос. Важно е да признае-
те, че ако погледнете нещата от неговия ъгъл, тогава той, разбира се, е прав. 
 Човекът ще бъде доволен от нашите думи, защото никой не обича да прави грешки. В също-
то време той също ще признае, че наистина не е разгледал всички аспекти на въпроса и ще се за-
мисли над тях. 
 Тоест ще постигнем това, че никой няма да остане обиден: в края на краищата нито един 
човек в света не може да види абсолютно всички страни. А фактът, че той е прав „от собствената 
си камбанария“ е, разбира се, чистата истина. 
 „Хората обикновено се убеждават по-добре, изхождайки от аргументи, които са измислили 
сами, отколкото да налагат своите мисли“. 
 По-просто казано, Паскал предложил преди да не се съгласите с някого, първо да посочите 
къде е прав. И за да променят мнението си, хората трябва да бъдат водени към това. Направете го 
по такъв начин, че да решат, че те са стигнали самостоятелно до тази мисъл (вашата мисъл). 
 Артър Маркман, професор по психология в Тексаския университет, е съгласен с Паскал, той 
обяснява: 
 „И така, за да накарате някой да промени решението си, първата стъпка е да го уверите, че 
е… абсолютно прав. Така ще успокоите човека и ще направите невъзможно упоритото отхвърля-
не на всякакви аргументи. Защото, ако веднага започна да ви убеждавам, че грешите, тогава пър-
вата реакция ще бъде: „Не искам и няма да сътруднича с този човек.“ 
 Но ако започна разговора с думите: „Съгласен съм, вашите коментари са много ценни и ра-
зумни. Вярвам, че човек не може да не се съгласи с това “, тогава ще дам сигнал на другата стра-
на, че е възможно да ми сътрудничи. И след това вече можете да изразявате мислите си, които 
имат много голям шанс да станат „ваши общи“. 
 Маркман подчертава, че събеседникът трябва да е сигурен, че никой не го е принудил да 
промени решението си. 
 В края на краищата, ако имате някаква идея, вие сами сте стигнали до нея и се гордеете с 
нея, тогава абсолютно не искате да я променяте за някоя чужда. Да кажеш „Ще променя вярвани-
ята си, опирайки се на твоя авторитет“ е по силите на единици. 
 С други думи, ако искате да накарате някой да промени решението си, използвайте тайната, 
открита преди 350 години от великия учен и, изглежда, един от първите психолози – Блез Паскал. 
 

Източник: www.webmiastoto.com 
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КАКВО Е ЖЕНАТА ЗА МЪЖА? (МЪЖКИ РАЗМИСЛИ) 

 

 Най-скъпото, което може да има един мъж – това е любимата жена. 

 Най-нежното, което може да има един мъж – това е любящата жена. 

 Най-интересното в живота на мъжа – това е изненадващата жена. 

 Най-голямото приключение в живота на мъжа – това е изборът на жена. 

 Най-големият грях в живота на мъжа – това е обидената от него жена. 

 Идеалът за красота на мъжа – това е желаната от него жена. 

 Най-важното житейско признание за мъжа – това е разбиращата го и слушаща жена. 

 Най-силният магнит за мъжа е привлекателната жена. 

 Източникът и причината за щастието на мъжа – това е жената. 

 Най-добрият изпълнител на желанията на мъжа – това е жената. 

 Жената за мъжа е подарък от съдбата, знак свише, стъпка към Бога… 

 А защо е така? 

 Защото жената за мъжа винаги е била и си остава огромен непостижим свят, най-

съкровената тайна, привличаща със своята загадъчност и красота… 

 И нека винаги бъдете такива, каквито сте. 

 И ви благодарим за това! 
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Кулинарни рецепти 

СОЛЕНИ ТОПКИ ЗА ПРЕДЯСТИЕ 
 Продукти: 400 г пилешко филе, 150 г 
кашкавал, 2 скилидки чесън, сол, копър, подп-
равка за пиле, 120 г майонеза, 1 с.л. олио, 100 г 
печени фъстъци, маслини без костилка, пера 
зелен лук.  Начин на приготвяне: Месото се 
слага в купа. Поръсва се с олио, сол и подправ-
ка за пиле. Разбърква се и се оставя да се мари-
нова за половин час. След това се запържва в 
тиган. 
 Фъстъците се смилат, кашкавалът се нас-
търгва, а копърът се нарязва на ситно. 
 В купа се смесват ситно нарязаното пи-
лешко месо, копърът и настърганият кашкавал. 
Добавете майонезата и пресования чесън и раз-
бъркайте всичко. 
 От получената смес оформете топчета и 
всяко оваляйте в смлените фъстъци. 
 Разрежете черните маслини напречно на-
половина. 
 Нарежете перата зелен лук на по-къси пар-
чета. 
 Сложете парче зелен лук във всяка масли-
на и поставете върху всяко топче. 

  
ГНЕЗДА ОТ КАЙМА СЪС ЗЕЛЕНЧУКОВА 

ПЛЪНКА И КАРТОФИ 
 Продукти: 400 г картофи, олио за пърже-
не, 100 г кашкавал.  
 За гнездата: 500 г кайма, 3 филии хляб, 1 
яйце, 1 ½ глава лук, 1 ч.л. сол, 2 щипки черен 
пипер, 2-3 щипки кимион, ½ ч.л. сода за хляб, 
 За плънката: 200 г грах от консерва, 2 
моркови, 1 глава лук, 1 зелена чушка, сол  на 
вкус, 2 с.л. олио.  
 За соса: 2-3 с.л. доматен сок, 200 мл вода. 
 Начин на приготвяне: Първо се омесва 
каймата заедно с всички продукти. Слага се в 
хладилник да си почине. 
 Картофите се обелват, нарязват и се пър-
жат в тиган с малко мазнина. Малко преди да 
бъдат готови, се вдигат от котлона и се отцежда 
излишната мазнина. 
 В малка тенджера се слагат 2 с.л. олио да 
загрее. Добавят се ситно нарязан лук и моркови. 
Задушават се за 5 минути и след това се добавя 
и ситно нарязаната чушка. След като поомек-
нат, се слага и грахът. Овкусяват се със сол. 
Захлупват се и се оставят на среден огън за 10 
минути. Вдига се от котлона и се оставя да по-
изстине. 
 От вече починалата кайма се откъсват топ-
ки с големина малко по-големи от орех, офор-
мят се гнезда и се нареждат в тава с незалепва-

що покритие с малко разстояние едно от друго. 
Пържените картофки се разпределят между 
гнездата. 
 Гнездата се пълнят със зеленчуковата 
плънка. 
 В купа се смесват вода и доматен сок и се 
изсипват върху картофките. 
 Пекат се в загрята фурна на 180 градуса до 
зачервяване на гнездата. 
 Изкарват се от фурната, всяко гнездо се 
покрива с рендосан кашкавал и се връщат об-
ратно, докато се разтопи кашкавалът и хване 
коричка. 

   
СЛАДКИ С ЯДКИ  

 Продукти: 125 г масло, 125 г захар, 2 яй-
ца, 100 г печени и нарязани фъстъци, 350 г 
брашно, 8 г бакпулвер. 
 За украсата: смлени бадеми или лешни-
ци, жълтък + 1/2 ч.л. какао. 
 Начин на приготвяне: Маслото и яйцата 
трябва да са със стайна температура. 
 Сложете маслото в купа и го намачкайте с 
вилица, докато стане на каша. Добавете захарта 
и разбъркайте енергично, докато се смеси с мас-
лото. Добавете яйцата, разбъркайте ги, след то-
ва добавете ситно нарязани фъстъци, орехи или 
лешници, а може и микс от ядки по избор. Нак-
рая постепенно започнете да добавяте брашното 
и бакпулвера. Добавяйте, докато сместа започне 
да се събира на твърдо тесто, след което преми-
нете към месене с ръце. Оформете твърдо тесто, 
което не трябва да лепне по пръстите ви или да 
се разпада. Тестото трябва да е компактно. 
 Веднага прехвърлете тестото върху равна 
повърхност върху хартия за печене и го разто-
чете с точилка, колкото можете. Тестото трябва 
да е тънко. 
 С помощта на чаша или форми изрежете 
полумесеци от тестото. 
 Наредете сладките в тава, застлана с хар-
тия за печене. 
 Отделно пригответе смес от 1 жълтък и 
половин чаена лъжичка какао, смесете и с кух-
ненска четка намажете бисквитките отгоре (и 
направете шарки с вилица). 
 От едната страна на сладките по желание 
поръсете малко смлени орехи и лешници. Раз-
бира се, тази стъпка не е задължителна и може-
те да я пропуснете, ако желаете. 
 Печете сладките в предварително загрята 
фурна на 170/180 градуса, около 15-20 минути. 
 Извадете ги от фурната, оставете да изсти-
нат и сервирайте веднага. 

КУЛИНАРНИ РЕЦЕПТИ ОТ ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА 
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ДЕСЕТ НАЧИНА ДА ОСТАНЕТЕ ЗДРАВИ ПРЕЗ ЗИМАТА 

 
 Как да останем здрави през 
зимата? 
 Съставихме Ви списък на 10 
неща, които може да направите този 
сезон, за да се отървете от досадни-
те настинки, запушен нос, зачервено 
гърло и отпадналостта, заради висо-
ката температура. Ако практикувате 
тези техники по-дълго време, ще 
забележите, че организмът Ви се 
чувства много по-добре, по-свежи 
сте, по-бързо си отпочивате, по-
спокойни ще сте и по-позитивни. 
 
 1. Подсилете имунната си 
система 
 Разбира се, една от най-
важните техники, чрез които да запазите здравето си през зимните месеци, е да подсилете имун-
ната система. Не забравяйте, че за отклоняването на сезонните инфекции, най-добрата „защита“ е 
да повишите самата защитна система. За да сте сигурни, че ще останете здрави през този сезон, 
започнете да полагате грижи за организма си. Потърсете билкови и натурални средства, чрез кои-
то да подобрите общото си здравословно състояние. 
 Важно е да знаете, че силната имунна система започва в червата. Затова е много важно да се 
погрижите за хранителния си режим, както и да започнете прием на ензими и пробиотици. Ензи-
мите са чудесен начин да абсорбирате хранителните вещества по-добре и в по-големи количества. 
Пробиотиците ще Ви помогнат да прочистите чревната си система и да стопирате гнилостните 
процеси в нея. От друга страна, относно повишаването на имунната система чрез натурални сред-
ства, може да се обърнете към билките – ехинацея, златен корен, астрагал, котешки нокът, сладък 
корен, алое вера, джинджифил, куркума и много други. Задължително приемайте витамини и ми-
нерали, за да поддържате нужните дози всекидневно. 
 
 2. Проветрявайте редовно дома и работното си място 
 Проветряването на дома и работното място е изключително важно за здравето. В студените 
месеци последното нещо, което искаме да направим е да отворим прозорците широко, за да влезе 
студен, но свеж въздух. Трябва да знаете, че влагата, която се образува в следствие на темпера-
турните разлики на затопленото пространство и студа навън, предразполага към респираторни 
инфекции, както и по-чести настинки. За съжаление, влагата може да предизвика и поява на му-
хъл по стените на дома, а той е още по-вреден и трудно се чисти. Затова изследователите препо-
ръчват да се проветрява помещението, в което сме няколко пъти на ден, за да имаме непрекъснато 
достъп до свеж въздух. 
 
 3. Яжте повече свежа храна 
 Огромно е значението на храната, която консумираме ежедневно, тъй като тя е тази, която 
ни зарежда основно с енергия и хранителни вещества. Обикновено зимата се свързва с често по-
хапване на топли супи и ястия, но, всъщност, учените твърдят, че бихме могли да повишим здра-
вето си с поне 40%, ако основната ни храна през деня е свежа и необработена. За тези, на които 
това се струва много трудно, дори невъзможно, учените съветват да разделят 50 на 50 храната си 
– 50% свежа храна и 50% термично обработена. Не забравяйте също да търсите сезонни плодове 
и зеленчуци, защото качеството им ще бъде по-добро и, в крайна сметка, ще бъдат по-пресни. 
 
 4. Приемайте ежедневно мултивитамини 
 Витамините и минералите са есенциални за човешкия организъм. Всекидневно ние се нуж-
даем от определено количество от всеки един от тези нутриенти. Когато имаме недостиг от някое 
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вещество, първото място на което ще се отрази дефицитът, ще е имунната система. Затова редов-
но приемайте витамини и минерали, за да подсилвате организма в студените дни. 
 
 5. Приемайте астрагал 
 Астрагалът от много години е познат като бустер на имунитета. Изследванията показват, че 
той стимулира организма, за да произвежда повече белодробни клетки, борещи се с болестта, кои-
то от своя страна произвеждат антитела и интерферон, антивирусен протеин. В едно китайско 
проучване се доказва, че приемът на билката астрагал  повишава активността на лимфоцитите 
(вид бели кръвни клетки) до 45% при хора, които имат вирусна инфекция, грип. Други проучва-
ния показват, че имунно-стимулиращите съединения на билката са активни, когато се приемат 
перорално. Учените съветват билката да се приема от началото на зимния сезон до краят. 
 
 6. Движете се повече 
 Изследователите от Университета в Южна Каролина са открили, че мъжете, които имат 3 
часа на ден умерена активност (еквивалентът на бързо ходене, катерене по стълби) понижават 
с  35% вероятността да се разболеят в студа. В сравнение с тях друга група мъже, които били око-
ло 1 час физически активни, имали по-голяма вероятност да се разболеят. 
 
 7. Мийте ръцете си често 
 Изследователи от Центъра за изследване на здравето в Сан Диего отбелязват, че респиратор-
ните заболявания намаляват с 45% сред хора, които са били инструктирани да мият ръцете си по-
не 5 пъти на ден. Тези данни биха били много резултатни, ако техниката за често миене на ръцете 
се случва и в много обществени пространства (особено в училища, детски градини, библиотеки и 
други). 
 
 8. Отделете време за почивка и сън 
 Получаването на достатъчно сън е едно от най-важните неща, които трябва да направите 
този сезон. Защото всички други предпазни мерки, които предприемате срещу настинка или грип 
- правилната храна, добавки, дори ваксиниране - няма да предоставят същата защита, ако тялото 
Ви е прекалено уморено. Изследователите от Университета в Чикаго установили, че мъжете, кои-
то спят само 4 часа в денонощието, произвеждат едва половината от количеството на противог-
рипните антитела в кръвта си, в сравнение с тези, които спят между 7 часа и половина до 8 часа. 
 
 9. Вземете цинк при първите симптоми на настинка, грип 
 При първите симптоми на настинка вземете минерала цинк. Той ще Ви помогне да се възс-
тановите по-бързо и настинката да премине преди да Ви е повалила.  Също така, ако очаквате бо-
лен приятел, роднина, може да приемате цинк ежедневно няколко дена преди това, за да се пред-
пазите от евентуална настинка или грип. Цинкът освобождава йони, които пречат на вирусите да 
се прикрепват към дихателните пътища и да се развиват. Освен това минералът също е доказал, 
че повишава метаболизма и имунитета. 
 
 10. Отделете време за масаж 
 Масажната терапия показва, че подобрява нивата на имунната функция и енергията при хо-
ра, които са болни. При проучване, проведено сред повече от 500 души, масажът понижава нивата 
на кортизол (хормонът на стреса) с до 53%. Нещо повече, посещаването на масаж поне един път в 
седмицата, може да увеличи серотонина и допамина, хормони - подобрители на настроението, 
които също могат да Ви помогнат да повишите имунитета си. Освен това масажът раздвижва ху-
баво кръвта в тялото като по този начин също допринася за по-висок имунен отговор. 
  

 
Бъдете здрави! 

  
Наталия Георгиева 

Източник: www.bulvit.com 
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ВИЦОВЕ 
 В социологическо проучване питат жените каква професия предпочитат да работят мъжете 
им. Една от тях отговаря: 
 – Космонавт. 
 - Защо? 
 – Защото по половин година са в командировка, а когато се връщат, цялата страна знае една 
седмица предварително… 

* * * 
 При пластичния хирург: 
 – А може ли да направите лице, като на Лили Иванова? 
 – Разбира се! Ето ви каталога, изберете си година… 

* * * 
 Промоция на магазин за обувки: Купете само дясната, лявата ще получите абсолютно безп-
латно! 

* * * 
 Говорят си две деца: 
 – Все пак родителите са странни хора.. 
 – Защо? 
 – В началото ни учат да ходим и да говорим, а после искат от нас да седим и мълчим... 

* * * 
 – Няма да ви прегледам, докато не си сложите маската! 
 – Докторе, ти сигурен ли си, че си стоматолог? 

* * * 
 Табела пред кафене: 
 – Имаме бира! Студена като бившата ти! Горчива като тъщата ти! Вкусна като целувката на 
комшийката ти! 

* * * 
 – Защо реши да си изпереш чорапите? 
 – Много силно взеха да светят през нощта, не мога да заспя. 

* * * 
 Майката дава на Иванчо сребърна лъжичка и му казва: - Ето ти, Иванчо, тази лъжичка да си 
разбъркваш с нея чая, защото среброто убива микробите. – И какво аз да пия чай с измрели мик-
роби вътре ли? 

* * * 
 В ресторанта: 
 – Келнер, имаш ли пилешки крилца? 
 – Да, господине. 
 – Я тогава хвръкни и ми донеси една бира! 

* * * 
 Веднъж баба и внук си объркаха таблетките. 
 Внукът заспа на опашката пред фейс-контрола. 
 Призори бабата усърдно продължаваше да плете вече 8-метровия чорап. 

* * * 
 Отиваш да плащаш такса за брачна церемония, а на касовата бележка пише: 
 "Заповядайте отново"... 

* * * 
 Добрият съпруг трябва да накупи на жена си толкова много дрехи, че в гардероба да не ос-
тане място за любовник! 

* * * 
 – Господине, трябва да спрете алкохола! - Но как така, докторе? - Ами например, вместо 
една бира изяжте една ябълка. - Ама, докторе! Кой може да изяде 30 ябълки на ден? 

* * * 
 

Вицовете са публикувани по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра 
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КОЙТО ТЪРСИ – НАМИРА 
 След новините по телевизията Джордж дълго седя пред лаптопа си, вперил очи в уголемената 
снимка на екрана. Гледаше я и мълчеше. Гледаше двамата бандити и министъра, седнал с усмивка 
между тях, а времето минаваше. Часовникът на стената отброяваше секундите с равномерна самовлю-
беност, безразличен към дребните човешки вълнения на хората в тази стая. Екранът на лаптопа перио-
дично угасваше, за да си “почине”, но Джордж побутваше с пръст мишката и снимката отново се из-
пъваше пред него. Стана, извади от сака своята снимка на катастрофата със силуета на убиеца, разпе-
чатана на хартия, и я подпря до монитора. Така изображенията станаха две. 

 Ели гладеше някакви дрехи и го поглеждаше от време на време, без да се обажда. 

 Лицето му бе сериозно и замислено и тя не искаше да го смущава. Изглеждаше ѝ толкова разли-
чен от оня жалък, измъчен Джордж, когото бе посрещнала на аерогарата само преди двайсет дни. То-
гава беше объркан и неуверен, без да има защо. А сега беше убит приятелят му, бяха се сблъскали с 
безизходицата пред един криминалист, с истината за срастването между престъпността и държавата... 
Сега трябваше да се чувства объркан – когато на тях, напълно беззащитните и неопитни обикновени 
хора, беше прехвърлена отговорността да предприемат нещо, за да разбият статуквото1. Но вместо 
това тъкмо сега той се стегна и възмъжа пред очите ѝ. Устните му бяха решително стиснати, погледът 
съсредоточен, търсещ някакво решение. 

 “Който търси – намира” – изникна в ума ѝ изтърканата фраза. 

 Беше се заплеснала да го гледа с преливащи от възхищение очи и за малко да изгори с ютията 
блузата си. Той, разбира се, не забелязваше нейното прехласване. Нали щеше да отива при Таня! Ели 
би предпочела да замине наистина по-скоро, за да не стои тук пред очите ѝ, а сърцето ѝ да се гърчи от 
това, че хем е близо, в собствената ѝ стая, хем е невъзможно дори да го докосне. Отдавна трябваше да 
е заминал! Но първо – чакането за виза, а сега тези снимки. И на Таня още не се е обадил. Когато се 
сетиха пак да позвънят, там вече бе станало много късно. 

 – Утре – каза кратко той със странно безразличие и пак се зазяпа в екрана с поглед, пълен с ре-
шителност, съсредоточен и примесен с някаква почуда. Този поглед ѝ се стори много познат. 

 На другата сутрин пиеха кафе на малката маса в кухнята. Джордж изглеждаше спокоен и уверен. 
Беше стигнал до някакво решение. 

 Вдигна към Ели засмените си очи и каза: 

 – Имам план. 

 – Няма ли да идеш в посолството? 

 – По-добре да не ходя. Кажи ми можеш ли да сканираш някъде снимката от катастрофата? 

 – Мога. В съседния блок има Интернет клуб. Ще ти я запиша на флашка.  

 – Добре. Моля те, направи го сега. 

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  

1. Статукво – утвърдено положение (от латинското “statѝs qѝo” – “положение, в което”). В международното 
право под статукво се подразбира някакво съществуващо към определен момент фактическо положение (б. а.)  
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 – А посолството? – не изоставяше мисълта си Ели. – Защо да не им покажеш всичко? Те не мо-
же да не се заинтересуват! 

 – Няма да има никакъв резултат – възрази Джордж. – Само си представѝ какво ще стане. Те вече 
са получили официалното становище на полицията и прокуратурата. И ето че се появявам аз. Някой 
си Джордж, който обвинява не кого да е, а министъра на вътрешните работи, в братски отношения с 
двама престъпници. Те обаче официално не са престъпници, защото все ги пускат на свобода. Ти, ако 
беше посланик, как щеше да постъпиш? 

 Ели го погледна учудено. Вчера идеята изглеждаше разумна. Но ето сега, като се опита да си я 
представи в реални действия, нишката се скъса. Джордж изслуша нейното мълчание и поклати глава. 

 – Ето, видя ли? Един посланик на чужда държава има ограничени възможности. Той не може да 
размахва пръст, да укорява и да сменя министри. Ще разбере каква е ситуацията. Тримата красавци 
от едната снимка са изпратили четвъртия от другата да убие Майкъл. И какво ще направите вие, 
“госпожо посланик”? Ще извикате тази хиена да ѝ дърпате ушите? Ще напишете нота до премиера и 
президента? Може ли да чуя с какви точно изречения ще ги укорите? 

 – Вече сме чували такива изказвания на посланици – въздъхна Ели с посърнало лице. – Заявяват 
по най-витиеват начин, че... “имат впечатление, че в България не се вземат достатъчно сериозни мер-
ки за борба с организираната престъпност” или “подозренията за срастване на властта с престъпници-
те не са лишени от основание”. Препоръчват “по-сериозни действия”, изразяват желание да “видят 
приключени съдебни дела с осъдителни присъди на знакови фигури от престъпния свят” и така ната-
тък, и така нататък... Само фрази! 

 – Виждаш ли? – погледна я настойчиво в очите Джордж. 

 Виждаше. Безизходица! 

 Но защо той имаше толкова тържествуващ вид? 

 – Какво ще направиш? – попита го Ели. – Решил си нещо. 

 – Ще разбереш – отвърна Джордж с уверена усмивка и Ели почувства, че му вярва. Сигурно има 
изход. Който търси – намира! 

 В това време на вратата се позвъни и тя отиде да види кой е. Беше Орката от втория етаж. Той 
нахълта свойски в кухнята, потупа Джордж по рамото и каза: 

 – Гълъбчета, довечера организирам парти. Поканил съм много приятели. Нали ще дойдете? Яде-
не и пиене на корем! Две каки с големи цици ще ни пеят на живо и ще бъде много готино! Гаранция! 

 – Знам ги твоите каки – разпери ръце Ели. – Миналия път щяхте да съборите блока с чалгата си. 

 – Недей така бе, Ели! Много са готини! Какво не им харесваш? Специално заради теб ще им ка-
жа да не пеят само чалга. Те могат всичко! И народни песни, и джаз, и попмузика. Каквото поискаш! 
Нали ще дойдете? А? 

 – Ще видим – уклончиво отвърна Ели. 

 Орката се засмя на излизане: 

 – Да знаеш, че ако не се появите, наистина ще съборим блока само с чалга! Гаранция! 

 – Ох, Орка! Ужасен си! – Ели с престорена сърдитост го избута и затвори след него. 

 Джордж седеше, гледаше я и се усмихваше. 

 – Какво смешно има? – засегнато попита тя. 
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 – Нищо не разбрах от разговора ви, но много ми хареса как звучеше – отвърна американецът. – 
Моля те, научи ме на български. 

 Момичето го изгледа с почуда: 

 – То не става за два дни! Нали заминаваш за Москва? А после ще си отлетиш у дома! Кога да 
те науча? 

 Джордж въздъхна. Права беше. А му се искаше като с магическа пръчица ей така изведнъж да 
започне да ги разбира. 

ЗНАЦИТЕ НА СЪДБАТА, 1870 Г., СЕПТЕМВРИ 
 Канцеларията на инженерите беше широка и в нея имаше една маса, направена специално с 
такива размери, че да се разгръщат отгоре ѝ големите чертежи и много хора да могат спокойно да я 
обиколят, да гледат и да отбелязват къде какво има да се свърши. То се записваше и работата се раз-
пределяше на отговорниците за другия ден. Всичко беше премислено и предвидено. Поляците ин-
женери бяха подредени и съвестни хора и на Гаврил му харесваше да се навърта покрай тях. 

 Но то не можеше просто така – който иска да се навърта. Те никак не търпяха празно размота-
ване и постоянно хокаха работниците на своя трудноразбираем език. Простите турци и българи ги 
слушаха с наведени глави и с някаква почуда, защото не можеха да проумеят кара ли им се госпо-
дин инженерът, или направо ги псува. Ясно разграничаваха само една дума и тогава със сигурност 
знаеха, че много са го ядосали. Думата беше “холера” и, повторена много пъти в едно изречение, 
означаваше, че няма да им бъде платена надницата, ако не свършат работата навреме и както трябва. 

 Гаврил попадна на строителите на пътища и мостове преди една година, тъкмо когато се чуде-
ше как да си стъпи отново на краката след службата при персийския посланик. 

 Тогава пътува около месец от град на град, като се оглеждаше за Михалаки с някаква нестих-
ваща отмъстителност, но пък се стараеше да избягва места, където може да срещне български тър-
говци. Не искаше някой да го види и да разнесе сред познатите му мълвата, че скита без работа и без 
пари. Пусна си брада, която подстригваше късо по овала на лицето според турския маниер, и това 
промени вида му, но очите си не можеше да скрие, а по тях всеки щеше да го познае. Затова, като 
чуеше български говор из улиците на Цариград, свеждаше поглед и бързаше да отмине. Не му беше 
мястото в столицата, но къде да спечели пари, ако не тук, където те най-изобилно се въртяха? 

 Потърси на пристанището корабния доктор, на когото преди продаваше афион, за да му поис-
ка предплата за стока, която щеше честно да му намери и донесе. Но корабът го нямаше. Когато 
пристигна след месец, се оказа, че не си е заслужавало чакането. Французинът изгледа с недоверие 
младия рус мъж, който сега му се видя доста изпаднал във финансово отношение, и или не го разб-
ра, или се направи, че не го разбира. А към кого другиго да се обърне за първоначален капитал? Не 
искаше да търси състоятелни, но опасни хора като Сюлейман и Хюсеин. Беше сигурен, че те с ра-
дост щяха да му натоварят каруците, с каквото пожелае, и щяха да го изчакат за парите. Обаче сто-
ката на “братята” беше кървава и печалбата от нея щеше да гори съвестта му. А пък неговата кесия 
се изпразни. Една по една от гърба му отлетяха гиздавите персийски дрешки от коприна, тънък па-
мук и фин шаяк, обшит с красиви гайтани. Заедно с тях отлетя и отзивчивостта на жените, която 
преди го обгръщаше като ореол. За някои неща не е достатъчно само да си хубавец. 

 Гаврил дължеше вече доста неплатени сметки в гостилницата, където се бе настанил, и все по-
настойчиво започна да се ослушва за каквато и да е работа – дали някой кираджия не търси помощ-
ници или някоя строителна бригада няма нужда от човек да ги снабдява с храна и материали. Не бе-
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ше се пречупила още гордостта му дотолкова, че да се хване прост зидар и някой вмирисан на пот и 
чесън майстор да го наставлява как се забърква хоросан, как се използва отвес или как се редят тухли 
и камъни. А тъкмо строителна работа в империята – дал господ! 

 И ето че един ден, както стоеше, подпрял гръб на стената на пощенската служба, и гледаше мал-
кото площадче пред нея, където се събираха всякакви мъже, търсещи работа, видя сред тях позната 
фигура. Човекът беше около четирийсет и пет годишен, висок, рус и много по-самоуверен от онзи 
преводач в Измир със странното име Фъргюсън, което внезапно си спомни. В неговите ръце изсипа 
преди три години цяла шепа жълтици от продадените магарета, които американските поклонници ос-
тавиха след себе си. Гаврил го позна. Той внимателно и настойчиво се загледа, за да разбере какви хо-
ра търси мъжът и за каква работа. Навярно погледът му привлече вниманието на другия. 

 Инженер Антон Бенковски – бившият въстаник, бившият заточеник и беглец, след като попадна 
на сънародници в Османската империя, сякаш намери спасителен остров в хаоса и остана да работи с 
тях по различни строежи, които им възлагаше държавната власт. Този ден бе дошъл да избере двайсе-
тина здравеняци за ѝзкопни работи по една подпорна стена на пътя, който прокарваха южно от Истан-
бул. Той вдигна глава към облегнатия на отсрещната сграда млад мъж и изпита усещането, че тези 
очи са му много познати. Обърна му гръб и продължи да отбира от изпънатите отпреде му дрипльов-
ци, като броеше колко души вече има на разположение. Някакво неуловимо механизъмче в съзнание-
то му свърза броенето със спомена за друго броене на пари или магарета и едни сини очи, и той вне-
запно се сети. Обърна се рязко и пак погледна младежа, който не бе помръднал и все така го наблюда-
ваше с някаква добродушна усмивка в погледа. 

 “Ами че това е онзи честен турчин, който прибра предплатата на американците и не изчезна яко 
дим, а наистина доведе цяло стадо магарета на гарата. А после ми върна половината пари, без да съм 
му ги искал!” 

 Животът беше научил Антон да уважава странните знаци на съдбата. И щом тя бе решила отно-
во да кръстоса пътя му с този човек, значи не трябваше да подминава това с лека ръка. Младежът не 
изглеждаше толкова богат като тогава, но беше все така чист, спретнат и изпълнен със спокойно само-
чувствие. 

 Антон приближи и го поздрави на турски, вече добре се справяше с този език: 

 – Мараба, аркадаш!2 

 – Мараба, Фъргюсън ага – отвърна Гаврил. 

 – Радвам се да те видя отново – засмя се полякът. – По каква работа си в Истанбул? 

 “Тъкмо работа си търся” – би трябвало да отвърне Гаврил, но не искаше да признае това пред 
бившия беден преводач, който сега очевидно беше в съвсем друго положение. 

 Вместо това попита: 

 – Накъде ще караш тези “магарета”? – и кимна към двайсетината избрани работници. 

 Антон се засмя: 

 – На юг. Строим път. Трябва ми някой, който да ги ръководи. Аз трудно се справям с тях, с ези-
ците, които говорят. Все не им е ясно какво им поръчвам. Ти какви езици знаеш? 

 – Каквито има в империята. Турски, български, фарси, малко арменски, малко гръцки... 

2. Здравей, побратиме! (тур.), (б. а.).  
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 – Такъв човек ми трябва – каза Антон и това си беше предложение.– Заплатата ще е добра, не 
като на изкопчѝя. 

 Гаврил реши, че тази възможност никак не е лоша, престори се, че обмисля, и после стисна про-
тегнатата му ръка. Така преди година се озова сред полските емигранти – хора, на каквито дотогава не 
беше попадал. 

* * * 

 Мъжете, които ръководеше, превиваха гърбове под кошовете с изнасяната от изкопа пръст. Бо-
сите им крака минаваха на бегом по скованите над дълбокия ров дъски към хлътналата част от трасе-
то, която пък трябваше да се запълни, за да стане пътят равен. Колкото по-бързо отнесеш коша, толко-
ва по-малко ти тежи на гърба. Изсипваш го, изправяш плещи и бавно се връщаш обратно за нов. Това 
ти е почивката – бавното връщане. Господин инженерът постоянно викаше “холера”, когато някой ся-
даше да си свие цигара или се размотаваше в празни приказки. Но той се мярваше за малко, а отговор-
ността за работата в този сектор падаше главно върху Гаврил. 

 Той трябваше да бъде навсякъде – и при изкопчиите, и при групата, която зидаше големите дяла-
ни камъни по склона под стръмния участък на пътя, за да го предпази от хлътване и свличане, и при 
тези, които насипваха, заравняваха и трамбоваха. Като го вѝдеха още отдалече, че се задава, всички се 
залавяха по-енергично с работата. 

 А той посочваше с пръст някого и викаше: 

 – Ти какво се беше подпрял на тая кирка? Да не ти е бастун? Да не си бай Петко Славейков от 
цариградското кафене? Мислиш, че като си я размахал сега, ще ми се представиш за много работен! Я 
да те видя какво си изкопал от сутринта! 

 Крачеше енергично около ѝзкопа и махаше с ръце, а правдивите му упреци караха два пъти по-
едри от него мъже да се свиват. 

 – А вие какво се спряхте да зяпате? – не оставаше Гаврил длъжен и на другите. – Да не ви е теат-
ро? Я се захващайте здраво, че до мръкнало трябва ей чак там да сте стигнали! Иначе няма чорба за 
вечеря! 

 Завърташе се покрай тях, показваше къде трябва по-дълбоко да се копае, помагаше на поредния 
носач да вдигне някой кош на гърба си и заминаваше нататък към следващата бригада. Цял ден не се 
спираше. Ругаеше ги еднакво добре и на български, и на турски. Чудеха се мъжете на тая енергия и 
оправност . А вечер, вместо като тях, смазан от тичане, да легне да спи до сутринта, той по цели нощи 
седеше в канцеларията с инженерите да приказват на висок глас някакви техни си работи. И той при-
казваше с тях на езика им. Простите работници не разбираха за какво толкова имаха да си говорят, 
ама понякога бъбреха, пееха и пиеха до малките часове. Обаче поляците си доспиваха на другия ден. 
А Гаврил още в зори беше на крак и пак ги ръчкаше да работят без помайване. 

 Когато уморените мъже седяха привечер край дългите маси под навеса при казана и сърбаха го-
рещата чорба, той яхваше коня си и отиваше напред по трасето, където се вдигаше подпорното скеле 
на бъдещия мост. Сложната плетеница от греди и дъски на грандиозното съоръжение го изпълваше 
със страхопочитание към възможностите на човека да променя природата и към знанията и способ-
ностите на инженерите. После слизаше по камънаците до коритото на реката, събличаше се гол и дъл-
го се миеше от полепналите по кожата му прах и пот. Изплакваше ризата си, изстискваше я и мокра я 
обличаше, защото дори в началото на септември беше толкова горещо, че тя скоро щеше да изсъхне 
на гърба му. 
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 Когато се връщаше към навеса, мъжете вече бяха изяли комата хляб и паницата боб, пушеха и си 
приказваха. Повечето бяха българи, Гаврил отнасяше своята паница при тях, сядаше и се заслушваше 
в разговора. 

 – Казвам ви, че е така – кокореше се един дребен, но набит и много як мъж. – Ако те закука ку-
кувица, дните ти са преброени. С наш Дико, кмета, точно така стана. Пред дюкяна му имаше стара 
круша. И като кацна там една кукувица, и като се вторачи в него, кука, кука, пък спре. После пак. 
“Брей – вика той, – толкова дървета в гората, тука ли намери да кукаш? Лоша поличба! Лоша.” А след 
няколко дни влезли у тях неколцина разбойници турци, заклали го и три кесии жълтици му задигнали. 
Едната с общински пари, втората с църковни и третата с неговите си! Тъй нa! Поличба имало. 

 – Ама аз друго съм чувал – обади се седналият срещу него. – Като закука кукувица, трябва да 
броиш. Колкото пъти изкука, толкова години още ще живееш. За живот кука тя, не за смърт. 

 – Като ти изкука три пъти, значи три години ти остават. Това ако не е на смърт... – изсмя се ня-
кой. 

 Друг мъж поглади плешивото си теме и добави: 

 – По нашия край се смята, че е лоша поличба, ако къртичина се появи пред вратата на къщата. 
Чичо ми Атанас Пеев така си отиде. Имаше каменни плочи пред вратата наредени. Една къртица от-
долу ги разбута всичките, пък после мина под тях и купчинките ѝ се появиха в обора. Имаше той ста-
ро муле и мислехме, че то ще умре, ама чичо ми се спомина. 

 Едно младо момче се обади: 

 – Майка разправяше, че лани, когато турците убиха брат ми Никола, се появил нишан3. Тъкала 
тя на стан под навеса. От тавана из гредите пропълзял смок. Уплашила се майка и излязла навънка. 
Децата, дето си играели отпред, взели да викат, че смокът е на покрива. Опашката и главата му били 
скрити в керемидите, пък тялото му висяло от стрехата. Татко имал пищов, гръмнал и го убил. А в 
края на месеца батко ми отишъл да прибере снопи от нивата. На връщане няколко турци го пресрещ-
нали и го заклали, нарязали го с ятагани. Намериха го хора три дни след убийството, разхвърлян на 
парчета в един дол. Майка казваше, че смокът бил нишан за неговата смърт. 

 – Най-много показват сънищата – каза седналият до него мъж от Малко Търново. – В нашия 
град имаше едно момче – Щерю се казваше, фурнаджия. Щерю сънувал, че паднал гръм и му изгорил 
косата. На всички разправяше. След няколко деня сънят се сбъдна. Отиде Щерю на ливадата да плас-
ти сено. Излязла лятна буря с гръмотевици. Една светкавица паднала върху него и го убила. 

 Гаврил ги слушаше намръщен. Тези прости хора го изумяваха. Дали турчин ще заколи някого 
или гръм ще го удари, за тях беше едно и също – все смърт, обвита в някаква зловеща тайнственост от 
поличби, зла орисия и пророчески сънища. И през ум не им минаваше, че ако кметът или баткото, де-
то тръгнал за снопи, бяха имали по един зареден пищов под ръка, нямаше да им е такава орисията. 

 – Простотията ще ви умори вас! – заяви той рязко и тропна лъжицата си в празната паница. – 
Запомнете, че съм ви го предсказал! А докато си говорите тука врели-некипели, аз ще ида да видя как-
во са ни орисали инженерите за утре. 

 Стана и се отдалечи. 

 Гаврил имаше напоследък усещането, че живее в два различни свята. Докато беше навън и по 
цял ден се разправяше с простите българи, турци, арнаути и всякакви там, събрани на строежа, всичко 
му бе като преди – хора, които познава, знае как да ги върти на малкия си пръст, как да им нарежда. 

3. Нишан – знак, белег (тур.), (б. а.). 
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Знае какво могат да свършат и какво не могат. Това беше светът, в който бе живял и който разбираше. 
Беше Османската империя. 

 Прекрачеше ли вечер прага на канцеларията, попадаше сякаш по магически начин в друг свят – 
сред хора, които говореха друг език и имаха съвсем други мечти, разбирания за живота и отношение 
към събитията. Сякаш в тази затворена стая седем на седем крачки се беше побрал останалият голям 
свят с всичките си държави и империи с техните противоречия и единоборства. Тука Гаврил по-малко 
приказваше. Повече слушаше, а понякога задаваше такива въпроси, на които инженерите първо се 
смееха, а после дълго и многословно му обясняваха тънкостите на междудържавната политика. Обяс-
няваха му, че народите имат право на свобода, обаче освен в Русия славяните навсякъде са под чужда 
власт – и в Прусия, и в Австро-Унгария, и в Османската империя. Говореха за великата роля на поля-
ците да им отворят очите и да ги поведат в борбата им за свобода, защото руският царизъм е също та-
кава ориенталска монархия, която е поробила собствения си народ и наред с него още неизброим брой 
други. Говореха, че свободата може да се извоюва само с оръжие, само с революция. 

 Десетината поляци сипваха по чашите водка или пък ракия, която донасяше някой като Ста-
нѝслав Домбровски, който често идваше насам, защото работеше по барон Хиршовата железница до 
Одрин. Беше се оженил за една хубава българка от Пазарджик и имаше алкохол в изобилие, тъй като 
цялата ѝ рода се опитваше да го удави в ракия. Той сядаше и разправяше какво става из българските 
земи и какви новини са стигнали до него от Полша. Но те все не бяха обнадеждаващи. И това бе дос-
татъчен повод за отдавна откъснатите от родината обезсърчени поляци отново да се напият и да гле-
дат на кръв сутринта. 

 Тази вечер обаче, като напълни чашите, Станѝслав вдигна своята и ги изгледа с особен блясък в 
очите. 

 – Приятели, да се почерпим за здравето на моя син, който се роди преди седем дни. Не знам да-
ли Полша не е загинала, но поне родът на графовете Домбровски няма да загине! 

 Всички станаха прави, вдигнаха чаши и ги чукнаха в неговата. 

 – Да е жив и здрав! 

 – Да стане като баща си, истински шляхтич! – понесоха се такива и други подобни пожелания. 
Лицата се усмихваха, беше се случило нещо радостно. Заслужаваше си да се полее. 

 – Как ще го кръстите? 

 – И той ще е Станѝслав. 

 – Наздраве за хубавата Елена и за малкия Станѝслав! 

 – Гавриле, няма ли да се чукнеш с мен за здравето на сина ми?– попита гостът и потърка несъз-
нателно белега на бузата си. 

 – Нека ти е жив и здрав! – изправи се Гаврил. – Обаче нали знаете, че аз не пия. 

 – Не може да не пиеш. Сега поводът е специален! – натисна го добродушният чех Антонин 
Свoбода, който бе дошъл с Домбровски. 

 Гаврил наля малко в чашата си и се присъедини към наздравицата. Една глътка не беше пиене. 
Не биваше да ги огорчава. 

 Другите мъже от групата бяха или ергени, или дълги години разделени от семействата си и ра-
достният повод насочи разговорите към близките им, към родината и борбата за освобождението ѝ. 
След като се понапиха, думите станаха по-резки и по-безжалостни. 
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 – Не знам какво всъщност правим тук! – заяви един мъж от Краков.– Докога ще си въобразява-
ме, че от чужбина ще сме по-полезни на отечеството, отколкото ако се върнем? 

 – Безумец! Там веднага ще ни обесят! Или ще ни пратят в Сибир! 

 – Само Михаил Чайковски се опитва да поддържа бойния дух, братя! Само той стои готов с оръ-
жие в ръка и с войска зад гърба си! 

 – Това не е точно така – обади се Станѝслав. – Видях го преди месец в неговия казак алай. Не е 
същият вече! Не е. И по-рано идеите му за казашко-полска република бяха малко странни. Беше си 
въобразил, че само султанът ще му помогне и ислямът ще ни спаси, а сега и в това се е разколебал. 
Всеки огън угасва, а той е емигрант повече от трийсет години! Половината си живот прекара извън 
родината! “Душата ми се умори, Сташек – ми каза. – Писах на императора молба за помилване. Искам 
поне да умра на своя земя. Поне да ме погребат там.” Чака сега отговор, ще разпусне войската и ще си 
иде. 

 Мъжете се смълчаха объркани. 

 – Няма път пред нас – прошепна някой в настъпилата тишина.– Никой от европейските дворове 
не ни подкрепя. 

 – Кой искаш да ни подкрепи? – войнствено викна друг. – Полша е поделена между три държави! 
Тъкмо те командват днес цяла Европа. Дори Франция прусаците я натикаха в миша дупка! Ето, Ста-
шек, родил ти се е син и ние вдигаме наздравица! А заедно с него се роди и друго едно отроче! Роди 
се мечтаната от хер Бисмарк Германска империя! Обединените му войски смачкаха Франция! Преди 
това срита Белгия, срита Австрия, играе някакви тънки игрички с Русия и сега той е единственият чо-
век, който се разпорежда в цяла Европа! 

 – Какво ни казваш? – погледна го с мътен вече поглед един от присъстващите. – Че ако искаме 
нещо да се промени за нас, трябва да теглим куршума не на руския император, а на граф Ото? Така 
ли? Аз съм готов! Още утре заминавам за Берлин! Кой идва с мен? – и той се надигна олюлявайки се. 

 – Сядай – натисна го Антон на мястото му. – Нищо не става с атентати. Руския цар от колко го-
дини се мъчат да го убият. И какво, ако успеят? Ще сложат брат му на трона. Империята не се разпада 
със смъртта на императора. 

 – Напоследък нещата в Русия силно са се изменили – подхвана Станѝслав Домбровски. – Появи-
ли са се организации на образовани млади хора, които искат да съборят стария ред. Искат републи-
канско управление. Може би там е бъдещето? Може би трябва да потърсим връзка с тях? Ние да ги 
подкрепим срещу царя, а те нас за възстановяването на Полша... 

 – Нямам вяра в това – обади се неочаквано обикновено мълчаливият чех Свoбода. – Не става ду-
ма за руснаците. Просто смятам, че мисленето на големите нации е различно от мисленето на малки-
те. И също така мисленето на победителите се променя, щом вземат властта, дори вчера да са били 
потиснати. Съмнявам се, че новите руснаци ще ви подкрепят, ако победят. Нас как не ни подкрепиха 
унгарците? Те нали успяха единствени да извоюват нещо за себе си! Успяха преди три години да на-
карат високомерната Австрия да преглътне такова унижение, че да си промени дори името на Австро-
Унгария. И какво стана? Великият борец за независимост на потиснатите унгарци Гюла Андраши с 
цялата си власт тъпче сега хърватите, нас чехите, словаците, поляците, малкото румънци там... 

 – Така е – поклати глава Антон. – Всеки, братя мои, се интересува само от своите ползи. Аз не 
виждам на европейската карта тази сила, на която е изгодно възстановяването на една голяма и самос-
тоятелна Полша! Турците ни прибират тук за всеки случай, защото може да им дотрябваме на тях са-
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мите в някакъв конфликт занапред. Но те са като мека глина в ръцете на Великите сили. А докато вре-
мето минава, ни използват да им строим пътищата и железниците. 

 – И така да ги правим по-силни – обади се замислено Станѝслав Домбровски. – Това е лошо... 
мен ако питате. Точно ние не трябва да го правим. Османската държава също е империя и мачка подв-
ластните си народи! Имам предвид българите. 

 При тези думи Гаврил рязко вдигна глава и го погледна. 

 – Вчера бях в Истанбул да почерпя приятелите там за сина си – продължи Домбровски. – Имаше 
и неколцина гърци, с които зверски се скарах. Особено нещо са гърците, братлета. Извратливо племе, 
коварно. Нали преди половин година беше отделена българската църква от гръцката. Те още не могат 
да се примирят с това и навсякъде злословят. И не за друго, а защото не събират вече църковен данък 
от българите и няма как да ги тъпчат като господари на душите им. В парите е цялата работа и във 
властта, не във вярата! Вместо да се подкрeпят с българите заедно като два християнски народа за ед-
новременна борба и освобождение, защото има още гръцки земи под турска власт, те по всякакъв на-
чин пречат на българските дейци и ги клеветят пред турците! 

 – Ти, братко, си по-наясно с проблемите им, нали жена ти е българка!– потупа го по рамото Ан-
тон. – Нас тези неща не ни засягат. 

 – Засягат ни! – отблъсна ръката му Станѝслав. – Това е въпрос на съвест, а не на националност. 
Не можем ние да се борим у дома за освобождение, а тук да помагаме с труда си на един потисник! 

 – И какво предлагаш? – вдигна глава седящият срещу него ръководител на строежа и го изгледа 
скептично с воднистите си очи. – Да напуснем работа? А с какво ще си купуваме хляба, приятелю? 

 – Не да напуснем. Предлагам да не плюем на своята съвест. Предлагам, докато сме тук, да пома-
гаме в борбата на българите. Ето, инженер Свoбода ще ви каже, че сме създали в село Алмалъ4 
“Славянски дом” и в него се събира един интернационален таен комитет от поляци, чехи, далматинци 
и българи. Обучаваме на военни умения нашите работници от железницата, за да са готови за едно 
бъдещо българско въстание. 

 – За кога са го насрочили? – попитаха едновременно неколцина от поляците, силно заинтересу-
вани. 

 – Не се знае. Не е за толкова скоро. Сега само обикаля из страната един техен деятел, наричат го 
Дякона или Левски, и създава ядрата на организацията. Напътства ги как да действат, как да събират 
пари и да се въоръжават. Обяснява им какво ще е бъдещото управление на държавата. И тяхното ръ-
ководство като нашето е в емиграция, оттатък Дунав, в Румъния. Това, което той прави, е много важ-
но, защото народът му представа си няма от организирана работа, от демократични принципи и парла-
ментаризъм. А той си е поставил за цел да създаде цяла мрежа от комитети, които да готвят въстание. 
И в един ден да пламне цялата страна отвътре. Не както досега се мислеше, че трябва да навлязат чети 
и легиони отвън. Не както ние самите си представяхме освобождението на Полша. Това, което той 
прави, е много по-разумно и ще се окаже по-успешно. Така мисля. Аз започнах да отбирам по-
будните и по-яки железничари и да ги изтеглям към Хасково и Одрин, за да събера боеспособен от-
ряд. 

 – Има вече десетина души – засмя се чехът. – И ги обучава на фехтовка, моля ви се! Ще ги прави 
аристократи! 

 – Не, Анто! – възрази разпалено Станѝслав. – Трябва да се научат как да режат турски глави! 
Знаеш ли на какви издевателства съм се нагледал, а простоватите българи само се свиват и търпят. 

4. Алмалъ – днешното село Ябълково между градовете Първомай и Димитровград, област Хасково (б. а.).  
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Такива мачкани хора могат ли да вдигнат въстание? Трябва първо да свикнат да не бягат, когато ги 
напада някой! Знаеш ли колко им е трудно дори да си го помислят! Утре, като въстанат, ще им скочат 
турците и ще ги изколят. Само дето кръв ще се пролее напразно! 

 – Кръв ще се пролее – обади се Гаврил и всички погледи се обърнаха към него, сякаш бе съоб-
щил нещо изключително важно. А той не каза кой знае какво, просто беше единственият българин в 
стаята.– Ако имаме вашата подкрепа, може и да не бъде напразно. Може да се опълчим на империите 
– продължи малко по-уверено той. – Ако вие ни помогнете тук, а вашите народи надигнат глави там в 
същото време... Ако покажем на императорите, че не може вече да не ни зачитат... Че ако не ни дадат 
свобода, ще рухнат и ще си загубят короните... 

 Той едва напипваше някакви прозрения. Те просветваха из ума му в резултат на всичките разго-
вори и препирни между поляците, които беше слушал, откакто започна да разбира езика им и да го 
говори. 

 – Ти ни подсещаш за революциите през четирийсет и осма – прекъсна го един възрастен геолог 
от Варшава. – Тогава се случи нещо такова, но навсякъде борците се провалиха. Сега всички импера-
тори здраво са си стъпили на краката и пак нищо няма да стане. 

 – Само френският се клати след този разгром от германците – обади се Антон. – Получихме две 
телеграми. В едната се съобщаваше, че на втори септември Наполеон ІІІ е капитулирал. А след два 
дни дойде нова за въстание в Париж. Нещо ще се случи там. Ще видим... 

 – В това е бедата – промълви някой. – Само стоим и гледаме... 

 – Аз смятам да действам – вдигна чашата си Домбровски и отпи голяма глътка. – Няма да стоя 
със скръстени ръце в тази земя, в която ще расте синът ми! 

 “А аз, като нямам син? – замисли се Гаврил. – Аз за кого...” 

 Погледна през прозореца към тъмния пуст навес, където бяха седели и разговаряли работниците 
за орѝсници, пророчески сънища и знаци на съдбата. – За тях ли? С тях ли? Та те имат ли представа 
какво е това свобода? Искат ли я? Трябва ли им?” 

 Той наведе глава и зарови пръсти в косата си, дълбоко замислен за странната особеност, че кога-
то на човек му се отворят очите за света, вижда не това, което е очаквал. Уж ти става ясно накъде е 
начертан пътят ти, а в същото време на плещите ти ляга огромният товар от прозрението, че само ти 
виждаш вярната посока. И ако искаш да поведеш другите натам, трябва или да ги ръчкаш с остена до 
кръв към цел, която те не разбират. Или да ги влачиш на гърба си. 

 Гаврил гледаше поляците, тези толкова различни мъже, и всеки път се питаше какво ги крепи. 
Бяха млади и стари, бяха имали земи, богатства и семейства или добри постове в родината си и тъкмо 
те бяха захвърлили всичко в праха, за да се борят за нещо, което не може да се сложи в кесията или на 
трапезата. Бяха се вдигнали за освобождението на всички поляци, но защо тъкмо тези мъже – образо-
вани и имотни? Защо тук в емиграция ги нямаше заедно с тях тълпите от прости полски селяни и за-
наятчии? Нали свободата ще е за всички? 

 “Те имат ли представа какво е това свобода? Искат ли я? Трябва ли им?– запита се пак Гаврил. 
Въпросът му изглеждаше страшно важен. Най-важният! Понечи да ги попита, а после си каза: – Ако 
ги накарам да ми дадат този отговор, той може да ги убие. Те изобщо не си и помислят, че саможерт-
вата им, изгнаничеството им е възможно да са напразни. Тук само вярата ги крепи.” 

 Ето че най-после успя да проумее за себе си какво ги бе движило– именно вярата, че всички из-
питват такава жажда за свобода, като тях самите. 
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 “Кога ще успее едно народно въстание? – формулира въпроса си Гаврил, за да може ясно сам на 
себе си да даде отговора. – Когато всички пожелаят свободата. И бедните, и богатите, и учените. 
Всички трябва така да я поискат, че да са готови да загубят в битката имота и живота си и да не им е 
жал.” 

 Той си даде сметка, че на българското население не му харесваше да го управляват турци, да му 
събират повече данъци, отколкото трябва, да крадат моми и жени, да има разбойници по пътищата... 
Но едно е нещо да не ти харесва, да те дразни и гневи даже, а съвсем друго е всички вкупом да решат, 
че така не трябва да продължава, че искат самѝ да си устроят по-добра своя българска държава. Как да 
накараш всички хора да го поискат, като на някои сега им е добре? Те са се приспособили към дреб-
ните неудобства. Защо да си рискуват добруването? Само най-вироглавите, най-непримиримите оче-
видно бягаха навън – в Румъния или в Сърбия. 

 Зад границата юнаците се тупаха в гърдите и смятаха, че са способни да извършат чудеса за ро-
дината си. А пък то отвътре трябва да се подхване и да се подбуди народът. Целият народ в един мо-
мент. Ето, Дякон Левски изглежда беше разбрал точно тази истина. Но можеше ли сам да обикаля и 
да свърши цялата работа? 

 – Станѝславе – побутна го Гаврил по ръката, – можеш ли да ме срещнеш с Левски? Искам да го-
воря с него, да му стана помощник. Това, с което се е захванал, е трудно за сам човек. 

 – Не знам – отвърна полякът. – Нямам представа кога пак ще ни наобиколи. Не си разгласява 
намеренията, защото рискът от предателство е голям. Но ако дойдеш в Алмалъ, някой ден ще мине. 

 Този отговор не го задоволи. Не искаше да го чака, а да го потърси. Гаврил не беше от хората, 
които могат да стоят на едно място. Беше свикнал сам да взема решенията за живота си, а не да чака 
кога Съдбата ще благоволи да не го забрави. 

 Изведнъж си даде сметка колко се е променил, колко е заприличал на тези изхвърлени от роди-
ната им мъже. С работата, която вършеха за турците, те можеха да натрупат богатства. Само да бяха 
поискали, щяха да получават много повече пари, защото нямаше турци с тяхното образование. Може-
ха да имат къщи и семейства и да дочакат безоблачни старини. А те се задоволяваха с някакви запла-
ти, пиеха и плачеха по изгубената си родина, защото в сърцата им над богатствата стоеше свободата. 

 – Кажи ми, Станѝславе, какво е свободата? – попита Гаврил. 

 Домбровски го погледна с леко замаян вече поглед, отвори уста, за да му отговори и се замисли. 
А после тръсна глава и каза: 

 – Свободата, братко, е просто нещо. Свободата значи държавата да не ти пречи да работиш, как-
вото искаш, и да те пази от разбойници. Свободата е да има закони, които всички да спазват и за всич-
ки да са еднакви. А не както е тука, никой българин да няма право да заема държавна длъжност, чин в 
армията или министерски пост. Ето това е свободата – равни права и равни задължения. Сега данъци-
те за християните различни ли са от данъците за мюсюлманите? 

 – Различни са – отвърна Гаврил. 

 – Ти откъде си? 

 – От Копривщица. 

 – Е, можеш ли да станеш мюдюрин на Копривщица? 

 – Никога. 

 – Ето това е да няма свобода. 
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 Гаврил поклати глава. Започваше да проумява защо на обикновените селяни им беше все тая, а 
се бунтуваха образованите поляци, които пък бяха и синове на имотни родители. Тъкмо на тях прече-
ше несвободата. Тъкмо тях спъваше. Защото те искаха повече в живота си, повече от това да са сити 
като стадо овце, а някой друг да ги подкарва на паша, да ги стриже и дои. Искаха сами да направляват 
живота си. 

 “Ето, това е свободата!” – проумя младият българин и додаде: 

 – Иди, че го обясни на овцете! 

 Почувства се ужасно объркан. Трябваше доста да поговори с инженерите, но много сериозно, а 
не така пиянски на маса. Нужно му бе да изясни този проблем. 

 Най-странното беше, че деятелната му натура не го теглеше преди към философски анализи и 
разсъждения и по тази причина дори не си даваше сметка колко главоломно се е преобърнала душата 
му за тази една година общуване с поляците. Буквално с опакото навън! Беше започнал да мисли не за 
себе си и своето преуспяване, не за връщането си на бял кон в Копривщица като най-богатия търго-
вец, а за народа си, за земята си, за свободата. 

 Това объркваше и пренастройваше всичките му мисли и представи за целия му по-нататъшен 
живот. А той дори не проумяваше какво става с него и защо не го интересуват напоследък нито жени-
те, нито колко точно пари му плащат поляците. С някаква жадност прегазваше през натрупаната рабо-
та за целия натоварен ден и чакаше кога ще дойде вечерта, за да започнат тук емигрантите своите раз-
говори, които бавно просветляваха душата му и го водеха нанякъде, а той не знаеше накъде. Но от 
всички тук, в тази стая, само пред него се отваряше някакъв път за извървяване. И може би пред Ста-
нѝслав. Останалите щяха така да си говорят едни и същи неща до второто пришествие. 

 След два дни инженерите Станѝслав Домбровски и Антонин Свoбода потеглиха обратно през 
Истанбул към Хасково. В Одрин спряха да купят саби за своите “ученици” по фехтовка. 

 Няколко дни по-късно без никакви обяснения или угризения Станѝслав уволни всички гърци, 
които бяха на работа в железницата под негово разпореждане. После се зае с просветителската си ми-
сия сред българите така, както я разбираше, и с подготовката на малкия си отряд в очакване на Левс-
ки, който рано или късно щеше да ги наобиколи. Имаше много неща, за които искаше да си поговори 
с него. Време беше според поляка не само да се просвещават умовете, а да се започнат съвсем конк-
ретни приготовления. 

* * * 

 Само след няколко месеца на 19 януари 1871 г. в Огледалната зала на Версайския дворец близо 
до Париж безкрайно доволен от себе си министър-председателят на Прусия граф Ото фон Бисмарк 
организира официалното провъзгласяване на Германската империя под скиптъра на пруския крал 
Вилхелм I. Toвa беше оценено от дипломатите в секретните им писма като дебелашко предизвикател-
ство към френската чест и неприкрита претенция за европейско господство. Но скоро той се постара 
да ги залъже, че се е прибрал в черупката си. Погрижи се да приспи изострената им бдителност. В 
следващите няколко години щеше да се въздържа от подобни волности. Излишно ги постави нащрек. 
Имаше още планове, още неизиграни ходове на шахматната си дъска. Не биваше така да рискува. 

 Но пък бе толкова доволен от себе си! 

 Просто щеше да се пръсне от гордост! Заслужи си този бляскав празник след толкова дълги го-
дини усилия да обедини германците в една голяма и силна империя и да постави Прусия начело ѝ. Ка-
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то коронова своя крал Вилхелм I за неин император, според новата конституция самият той от минис-
тър-председател стана автоматично канцлер5 на цяла Германия. 

 Господин канцлерът застана пред голямото кристално огледало в своя кабинет и мислено се поз-
драви. Виждаше не само себе си, а и картата на Европа, окачена на стената зад гърба му, където собст-
веноръчно дебело бе очертал новите граници на своите владения. 

 Кой беше владетелят тук, моля? Императорът ли? 

 О, какъв наивен въпрос! 

* * * 

 В средата на март Гаврил като преводач и още двама инженери заминаха напред по трасето на 
строящия се път да огледат подробно терена след пролетните порои, да нанесат на картите проблем-
ните места и да направят подробни записки и съвсем детайлни разбивки къде какви конкретни работи 
трябва да се вършат, за кой обект колко хора ще бъдат нужни, какви инструменти и материали и мно-
го, много такива подробности. По обратния път също още веднъж огледаха и свериха записките си. 
Така че се върнаха чак в последния ден на май. Времето беше прекрасно. Пролет, цветята и дърветата 
нацъфтели. Птичките ще ги оглушат със сватбеното си чуруликане. Тримата млади мъже никога не се 
бяха усещали толкова радостни и свободни. 

 Като се върнаха, първото, което видяха край канцеларията на инженерите, бяха групичките без-
целно мотаещи се и почесващи се по главите работници. Гаврил свирепо ги наруга да вървят да си 
гледат работата. А те вдигнаха безпомощно рамене и казаха: 

 – Ми то... не знаем какво да работим... Инженерите нищо не ни поръчват. 

 Второто, което видяха, беше резултатът от някакъв ужасен тридневен запой. Нито един инже-
нер, техник, геодезист или какъвто и да било друг поляк не бе на краката си. Всички се валяха по пода 
на канцеларията сред празни шишета, дамаджани и счупени чаши. Смърдеше на тютюн, по пода се 
беше разливала обилно ракия и дори кръв, защото някои или бяха буйствали, или се бяха нарязали на 
счупените стъкла. Приличаше на някакво клане. 

 Гаврил крачеше между изпадналите в безпаметност мъже и ги оглеждаше стъписано с ококоре-
ни очи. Двамата поляци, които бяха с него, също не можеха да проумеят картинката. От много години 
не им се бе случвало да видят такова нещо! Приклякваха ту до този, ту до онзи, разтърсваха го за ра-
менете и пак го пускаха. 

 Единият от тях, след като пообиколи и разрови някакви вестници и листове с разшифровани те-
леграми, седна до масата, погледна тъпо със зяпнала уста спътниците си и прошепна: 

 – И аз искам... една голяма чаша ракия... ако е останала. Пълна догоре! – а по бузите му се стеко-
ха няколко сълзи. 

 – Какво се е случило? – попита приятелят му, грабна от ръцете му листовете и бързо ги зашари с 
очи. 

 – Братчета – обясни първият, – докато сме се размотавали два месеца сред пчеличките и цветен-
цата, са загинали най-светлите личности на нашето време! 

5. Канцлер – министър-председател (лат.). В конкретния случай всички германски кралства, херцогства, графства 
и т.н., които влизат в състава на Германската империя и имат свои правителства със свои министър-
председатели, приемат Бисмарк като върховен министър-председател на всички тях, с название “канцлер” за та-
зи нова по обхват най-висока длъжност. (б. а.)  
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 – В Париж е имало революция! – ахна другият и отпусна ръцете си с прочетените телеграми, 
седна на мръсния под и зарови пръсти в косата си. 

 Гаврил грабна разпилените листове и безпомощно се загледа в тях. Може и да говореше полски, 
но не знаеше да чете латинските букви. 

 – Всички са избити – обобщи първият и избърса очите си с треперещи ръце. – Хиляди! Десетки 
хиляди! 

 После докопа една полупразна бутилка и я надигна. 

 Гаврил я изтръгна от ръката му и я разби в стената. 

 – Не ми се тръшвай и ти! Разбра ли? Ставай! – грабна го с две ръце за реверите и го вдигна от 
стола. – Ела с мен! И ти също! – подритна другия и ги поведе навън. 

 След малко тримата се върнаха с по две ведра студена вода в ръцете. Двамата поляци ги остави-
ха, защото се чудеха какво точно смята да прави помощникът им. А той ги грабна едно по едно и за-
почна да ги лиска в лицата на пияните. Тези, които успяха да отворят очи, се размърдаха гневни от 
безцеремонното събуждане, започнаха да ругаят и да се опитват да станат. 

 – Вие, двамата, извеждайте ги навън! – изкомандва Гаврил и сам започна да вдига мъжете под 
мишница и да ги влачи на свеж въздух пред канцеларията. Наредиха ги на пейката до стената, донесо-
ха още студена вода и ги поливаха, докато те не се съвзеха дотолкова, че се надигнаха да ги бият и да 
търсят с разперени ръце пистолетите си, за да застрелят тези трима нахалници. 

 Гаврил извика няколко работници и им нареди да почистят канцеларията. Други прати да сварят 
първо цяла тенджера силно кафе, а после да наготвят чорба за вечеря. Двама отидоха за хляб до близ-
кото село, а останалите натири да прекарват чакъл на купчини по пътя напред. Дали точно там щеше 
да е нужен и колко, беше му все едно– само да се намират на работа и да не му се мотаят в краката. 
Скоро въртележката се завъртя и той можа да застане прав с ръце на кръста пред смълчаната и леко 
съвзела се компания и да разпита какво толкова е станало. 

 – Гавриле – заобяснява му Антон, заваляйки още думите с дебелия си език, – ние, братко, сме 
бойци. На нас всички революционери са ни братя. Нашите братя в Париж са загинали до един, разби-
раш ли? Парижката комуна6 е смазана! Как да не се напием? Това е огромна трагедия! Грандиозна! 

 Гаврил го изгледа, строго смръщил вежди, и ги заля на полски с поток от думи, които извираха 
незнайно откъде – от ума или от сърцето му, но изпълнени с правота, която накара много по-учените 
от него мъже да наведат глави: 

 – Голяма помощ за тях! Няма що! Защо не заминахте там да се търкаляте заклани, а се валяте 
тука пияни? А? Всичките работници да ви се смеят! Вие сте ръководителите тука! Вас трябва да ви 
уважават! Трябва да има ред и дисциплина, чиноподчинение и всеки да си знае мястото! Кой ще ви 
слуша утре, като му нареждате? Ще се подсмихват зад гърба ви! Революционери били! Братя! Така ли 
се скърби за брат? С огън, с борба трябва да отвърнете, а не с ракия в главите! Поне да ги познавахте 
тези, за които плачете! 

6. Парижката комуна – френската революция и управлението на Париж от 18 март до 28 май 
1871 г. (72 дни) под девиза “Свобода, равенство, братство” (Liberte, egalite, fraternite). Революци-
онерите установяват първата в света форма на диктатура на пролетариата. На 28 май вер-
сайските войски на Тиер превземат Париж. Разгромът на комуната става с цената на 30 000 
убити. Наполеон ІІІ е последният монарх на Франция. След пленяването му от пруските войс-
ки е учредена Третата република, а той завършва живота си в изгнание в Англия. (б. а.)  
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 – Познаваме ги, приятелю – отвърна Антон. – Поне някои от тях. Поне поляците, които са се 
сражавали за Комуната. Домбровски е загинал! Как да не се напие човек! 
 – Станѝслав ли? – ахна Гаврил смаян. – Той там ли е отишъл? 
 – Не Станѝслав! – махна с ръка мъжът. – Ярослав Домбровски, друг емигрант, офицер. Той е 
командвал войските на Комуната. Не знам даже дали е роднина на Сташек. Много наши поляци е 
имало с него. Всички са загинали! Няма ги вече... 
 Като поизтрезняха, те му разказаха за офицера Домбровски, който бил арестуван от руснаците 
във Варшава, но дори от килията си ръководел последното им въстание през 1863-а година. Осъдили 
го на каторга, а той избягал по пътя. Като въстанал Париж, бил сред малцината с военно образование 
и затова му поверили командването. 
 – Загинал е геройски – въздъхна Антон. – А ние тука ще се спихнем като бабички от бездейст-
вие. Прав е Станѝслав, трябва нещо да се направи. 
 – Трябва – подкрепи го вяло друг. 
 Като ги гледаше, Гаврил осъзна, че с това клатене на глави и с това “трябва” ще се изчерпи ця-
лата им борбеност занапред. 
 “Все едно ги няма. Кои са те? Хора без бъдеще. Не съществуват. Така ще изчезнат от живота, от 
света изобщо. Аз какво правя тук?” 
 Трасето на прокарвания път щеше да ги отведе още по-навътре в Османската империя, далече от 
българските земи. Те щяха да потънат в работа и да избледнее споменът им и за Парижката комуна, и 
за българите, на които уж искаха да помагат. 
 “Само на такива като Станѝслав може да се разчита, които остават в земята ни и кръвно са се 
свързали с нас – помисли си той. – И на нас ни трябва един Домбровски за водач. Едно такова име, 
което да плющи като знаме в ушите на простите хора.” 
 В следващите дни нещата се нормализираха. Поляците бяха тъжни, но трезви. Гледаха с някакво 
особено уважение своя помощник, който здраво бе поел нещата в ръцете си, за да ги изтръгне от 
ужасното им запиване и, докато се съвземаха от тежкия махмурлук, два-три дни цялата организация 
по строителството падна на неговите плещи. 
 – Гавриле, смятам да ти вдигна заплатата – каза му старшият ръководител на строежа, побелял 
петдесет и пет годишен мъж. – Ти се справяш много добре и си ни от голяма полза. 
 – Аз... не знам дали ще остана с вас – колебливо отвърна българинът. 
 – Защо? 
 – Пътят, дето го строите, отива на изток, към Диарбекир. Аз не мисля да вървя нататък. Моят 
път... май е на обратно. Не искам да ви обидя, но... мисля си, че не ми е тук мястото. 
 Полякът го погледна в сините открити очи, в решително стиснатите устни и разбра, че не трябва 
да го разубеждава. Дори му завидя в душата си. 
 На другата сутрин, след като си взе сбогом с всеки поотделно, Гаврил метна дисагите с малкото 
си багаж на гърба на коня, яхна го и потегли. В този момент важно за него беше да си тръгне оттук. 
Ако сега не го направи, цял живот щеше да строи пътища, да печели пари и да удави душата си в пос-
тоянните им пиянски вайкания. Такова щеше да е тяхното бъдеще. Всъщност бъдещето им бе пълно 
само с минало и те щяха просто да изчезнат. Това ли искаше от живота си? Да бъде като тях, отбрулен 
лист, отнесен далече-далече в непознати земи, чужди на сърцето му?  Не. Това, което те не можеха 
да направят за народа си, можеше той да направи за своя. Още не знаеше как, но имаше хора, които 
знаят. Щеше да потърси Левски. Така че пътят му беше право на север! 

Галина Златарева 
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