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Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
Във времето от 05 юни 2021 г. до 05 юли 2021 г. са проведени 2 заседания на Управителния
съвет на НАСГБ, от които 1 по имейл и 1 присъствено.
В началото на м. юни се усети леко разхлабване на противоепидемичните мерки, което отключи възможността да се провеждат планираните мероприятия. Все пак присъствените заседания
винаги са с по-голяма значимост в посока обсъждане и вземане на решения. Неприсъствените също позволяват да се обсъждат своевременно текущи въпроси и вземане на решения по тях. В основата на всяко заседание е разбор на свършеното и набелязване на нови приоритетни задачи,
които не търпят отлагане, като например, утвърждаване на нови членове, насрочване на годишно
отчетно събрание, отбелязване на значими дати от календара на НАСГБ, като определяне дата за
провеждане на празник на специфичните възможности. Организационната дейност на УС на
НАСГБ продължава да следва предварително планираните задачи.
Присъственото заседание, което се състоя на 05 юни, изцяло се фокусира по задачите, обявени в дневния ред.
роси.

За да не отрупвам читателите с много информация, ще си позволя да наблегна на някои въп-

По точка 5. "Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Устава на НАСГБ.".
Направени са някои стилистични корекции, както и осъвременяване на някои разпоредби на Устава, като например отпада изискването при кандидатстване за членство в НАСГБ, да се представя протокол от ЛКК от УНГ за слухопротезиране.
По точка 6. "Приемане Наредба и правилник за вътрешния ред на Рехабилитационния център". От 04 март 2021 г., НАСГБ е лицензиран доставчик на социални услуги, което наложи ускоряване на разглеждането, обсъждането и приемането на двата вътрешни нормативни акта.
По точка 7. "Вземане решение за отчетния период при отчитане на териториално отчетно
събрание." Взето бе решение, отчетните периоди за териториалните общи събрания, да са от събрание до събрание, което ще улесни председателите по места.
По точка 8. "Утвърждаване на членове на НАСГБ.", бяха утвърдени 9 нови членове на
НАСГБ.
По точки 9. "Обсъждане и вземане на решение за дата, час и място на провеждане на Общото годишно-отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 2020 г., и дневния му ред" както и
10. "Обсъждане и определяне дата за провеждане Празник на специфичните възможности на сляпо-глухите - 2021 г. и отбелязване Европейски ден на сляпо-глухите - 22 октомври 2021 г.", датите за провеждане на двете събития бяха определени, но за това уведомлението ще е по надлежния
ред, както повеляват вътрешните правила на НАСГБ.
Заседанието от 05 юли 2021 г., изцяло бе фокусирано върху приемане на материалите за
ОГОС за отчетната 2020 г.

Величка Драганова
Председател на НАСГБ
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Приоритети
КРЪГЛА МАСА И РАБОТНА СРЕЩА В ТО НЕДЕЛИНО
На 7 и 8 юни 2021 г. в ТО Неделино се проведе кръгла маса и работна среща, на които се
обсъдиха и дискутираха социалните дейности в полза на сляпо-глухите в община Неделино, както и възможностите за наемане на сляпо-глухи на работа. Интересът към събитието беше изключително голям. Присъстваха членове на ТО на НАСГБ, техни придружители, Общински служители и работодатели.
Събитието бе открито от председателя на ТО Неделино Стойко Карамфилов, който представи гостите. След това бе дадена думата на председателя на НАСГБ г-жа Величка Драганова,
която направи задълбочен анализ за Социалните дейности, които могат да бъдат от полза за хората със зрително-слухово увреждане. В изказването си г-жа Драганова препоръча на всички работодатели, предприемачи и общински фирми да приемат сляпо-глухи на работа, тъй като Социалното министерство подкрепя тази инициатива. Последваха бурни аплодисменти.
Председателят на ТО Стойко Карамфилов благодари на г-н Боян Кехайов – кмет на община Неделино, за това, че членове на ТО Неделино бяха назначени на работа по проект за две години. Това е знак на съчувствие от страна на кмета към нас хората с увреждане и нашите съдби.
Кръглата маса и работната среща преминаха в отворен диалог. Членовете на ТО Неделино
споделиха и обсъдиха множество проблеми, които възникват в ежедневието им. Присъстващите
останаха доволни от изчерпателната информация, която им бе предоставена.
Г-жа Драганова закри събитието с пожелание за здраве и дълголетие на всички членове и
техните семейства, и да има хубави поводи за по-чести срещи.
След деловата работа, срещата продължи с тържествена и богата музикална програма, изпълнена от битова група „Родопски глас”, съставена от членове на ТО, с ръководител Стойко Карамфилов.

Юлия Георгиева
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Приоритети
КОИ СМЕ НИЕ – СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА?
В света живеят много разновидни хора. И там някъде в този забързан свят се срещат хора с
увреждания на най-важните човешки сетива - зрението и слуха.
Сляпо-глухотата е уникално сензорно увреждане и е предпоставка за сериозни затруднения
по отношение на комуникацията и достъпа до информация. Без специално обучение, рехабилитация и подготовка е невъзможна реализацията на индивидуалните способности на хората.
В тези смутни времена, когато целият свят е засегнат от пандемията от коронавирус, трябва
да се гарантира , че уязвимите и изложени на двойна изолация хора са защитени от член 11 от
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
По цял свят има национални представителни организации на и за хора с увреждания, които
защитават изолираните от обществото лица със зрителни увреждания и глухота.
Такава е и нашата организация – НАСГБ. Тя е в постоянна борба с институциите за реализиране и отстояване правата на хората със сляпо-глухота. Организира семинари и защитава проекти с цел разпространяване и запознаване обществото с нашата дейност.
Във всички градове и териториални организации, както и в Ямболската териториална организация на НАСГБ, на 9 и 10 юни 2021 г. се проведоха кръгла маса на тема „Партньорство на
местно и регионално ниво между страните в процеса на социално включване на хората със сляпоглухота и утвърждаване на добри практики” и работна среща на тема "Преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи", ръководени от председателя на НАСГБ – гжа Величка Драганова. На срещите присъстваха представители от регионалната социална служба, Бюрото по труда, Общината, ТО на глухите, Организацията на инвалидите и членове на ТО
на сляпо глухите гр. Ямбол.
Работната среща започна с приветствие от г-жа Драганова и запознаване на гостите и членовете с темата по проекта. Всички гости и членове се представиха и изказаха по темата. Найважното изказване беше на представител от Бюрото по труда, че има защитени програми, но
средствата не достигат. И работодателите не наемат хора с увреждания, защото нямат право да
уволняват хора с увреждания. Отношението към хора със сетивни увреждания трудно се променя.
Апелът към всички хора с увреждания е да преодолеят страха от срещите с трудностите,
призова г-жа Драганова.
„Трябва да не се самоизолираме. Да сме находчиви , борбени и с лекота да се вливаме в редиците на обществения живот“ - потвърди казаното от г-жа Драганова г-н Лечко Димов, председател
на ТО на НАСГБ - Ямбол, като пожела здраве и успех на всички.
Работната среща и кръглата маса преминаха в духа на интересни разговори и много емоции!

Мария Димова
Сътрудник на ТО на НАСГБ - Ямбол
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Делници и празници
НА МОРЕ КАТО НА ПЛАНИНА

На 15 юни тази година 130 души, членове на НАСГБ и придружители, се възползвахме от
възможността за почивка на Приморско. За пета поредна година членове на НАСГБ имаха възможност да почиват в хотела на глухите“Тишина“ в гр. Приморско. Тези дни винаги са били приятни и незабравими за нас, затова с желание и радостни очаквания се отправихме за морето. Денят беше слънчев и приятен.

Пристигайки в Приморско, малко след нашето настаняване, заваля дъжд. Това не ни обезкуражи, та нали на другия ден щяхме да видим морето. Да, ама не. „Като заваля дъжд, та цяла неделя“ - както е казал големият ни писател Елин Пелин. Всеки ден, че и по два пъти на ден даже
валеше. От вторник, та до неделя. Успявахме да излъжем времето и ходехме на разходки из града, но за плаж само си мечтаехме. На третия ден една група отчаяни ентусиасти се изложиха на
слънцето и студената вода. Създадоха си известни неудобства, но това бързо беше забравено, защото хубавите преживявания през вечерите бяха приятни и запомнящи се. На покритата тераса
на ресторанта на хотела до късно се носеха смехове, а в петък и събота - музика, песни и танци.
Ние, разбира се, не сме прекалявали, за да не пречим на останалите гости на хотела, но нали все
пак бяхме на почивка!

Последният ден слънцето ни се усмихна и успяхме да му се зарадваме. По-голямата част
от нас се прибрахме на осмия ден, а на тези, които останаха десет дни, им пролича, че са били на
море, защото до края времето беше горещо, а морето гостоприемно. Така, че всички за пореден
път сме щастливи и благодарни на Съюза на глухите и на нашето Ръководство в лицето на г-жа
Драганова за чудесните дни в Приморско!!!

Диана Делчева

4

Делници и празници
„ЗА ВСЯКА БОЛКА СИ ИМА БИЛКА“
На 28 юни 2021 г. от 10 ч., в парка на градската градина, сляпо-глухите от ТО Шумен отбелязахме Деня на билките – Еньовден и 27 юни - Денят на сляпо-глухата американка Хелън Келър.
Времето беше горещо, а за след обяд знаехме, че ще вали силен дъжд – както и стана. Под
вековните дървета се чувстваше прохлада, а уханието на цветята и липите беше много приятно.
Радвахме се, че можем отново да се срещнем!
В древността вярвали, че нощта на Еньовден е магическа. Берели 77 билки от които увивали венец и го пазели цяла година, ако някой се разболее да го лекуват с тези билки. Момите пък
правели китки от билки, за които вярвали, че имат огромна любовна сила. Но магията за любов
не била безусловна, трябвало да се направи именно в нощта на Еньовден от 9 или 12 билки. В нея
задължително трябвало да присъстват билките за любов – божур, седефче, иглика, невен, босилек, ружа, здравец, лютиче, омайниче и лепка. Момите са вярвали, че с тази китка ще привлекат
към себе си любовта на своя избраник.
За Еньовден се знае, че на този ден слънчевите лъчи греят най-силно. Става се рано сутринта, газим, за да видим каква е сянката ни. Ако тя се отразява цялата, според поверието ще бъдем
цяла година здрави.
Присъстващите получиха букетче здравец, вързан с червен конец с пожелание за много
здраве и дълъг живот.
България е богата на разнообразни билки. Всеки от присъстващите се опита да каже няколко думи за билките. Ивелин Тодоров говори за живовлека, който се използва за зарастване на рани и кръвоспиране. Разказа и за копривата и нейното приложение при косопад, анемия, бронхит.
Йорданка Стайкова пък разказа за червения кантарион, който помага за чернодробни заболявания – понижава кръвната захар, махмурлук, а маточината – за успокояване на нервната система. Сподели и каквото знае за големия антибиотик – чесъна.
Саид от своя страна ни запозна с приложението на лайката и липата, подходящи за инхалация на дихателните пътища, за бъбречни заболявания, действат успокояващо.
Айшигюл изтъкна, че чай от джоджен действа против разстройство, а шипката – противовъзпалително, тонизира храносмилането.
Разказаха за глухарчето, че от цветовете се прави сладко. Припомнихме си значението на
смрадликата в медицината и домашната аптека.
Обърна се специално внимание на билката „Салвия“, която се използва вместо захар и е от
голямо значение за диабетично болните. Мурсалският чай пък е една от малкото билки в България, които могат да се дават и на деца под 5 годишна възраст.
Присъстващите честитихме именния ден на председателя на ТО Шумен - Янко Стайков и
му поднесохме скромен подарък. А по повод 27 юни, сътрудничката направи кратък обзор на живота и делото на Хелън Келър.
След приключване на мероприятието се отправихме към бар „ Седмиците“, където се почерпихме с пържени картофки и плодов сок.
До нови срещи през м.август за Голяма Богородица!

Върбина Станкова
Сътрудник на ТО-Шумен
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От първо лице
ПРИЯТЕЛЯТ - БЕЗЦЕНЕН ДАР, КОЙТО САМИ ИЗБИРАМЕ
„Предпочитам да ходя в тъмнината с приятел, отколкото на светло сама“.
Тези думи принадлежат на Хелън Келър и всеки, който знае коя е тя, осъзнава дълбочината
на казаното. Това не е сладникаво философско твърдение в статус от фейсбук, неизменно придружено от красива снимка, а болезнено изстрадана истина от жена, която е ходила в тъмнина и тишина през целия си живот. Останала сляпа и глуха от невръстна възраст, Хелън по-добре от зрящите и чуващите, разбира мрака и тишината, обгърнали всеки неин ден, без изключение. Нима
има нещо, което е желаела по-силно от това да вижда светлината? Интересно, но пред алтернативата да ходи на светло, но сама, тя предпочита да си остане в тъмното, но не сама. С приятел.
Хелън твърди, че приятелите са тези, които са сътворили историята на живота й. „По хиляди начини“, казва тя, „те взеха ограниченията ми и ги превърнаха в прекрасни привилегии“. Какъв чудесен начин да се опише същността на приятелството! Приятелят вижда слабостта ни, провала ни, невъзможността да се справим сами, и вместо да злорадства и триумфира над падналото
ни наранено чувство за достойнство и значимост, той ни подава ръка, за да стане слабостта ни смелост, провалът ни – победа, а невъзможното – ново начало!
Ето защо, нека по повод на приятелството да си припомним историята на първата сляпоглуха жена, завършила Харвард с бакалавърска степен по изкуствата, с присъдена титла „Доктор
хонорис кауза“ от редица престижни световни университети. Обаче Хелън Келър едва ли би постигнала всичко това без една безценна личност, помогнала ѝ да прекрачи границите на своя заключен за другите свят. Паметен остава денят, в който тази специална жена се посвещава на мисията да освободи духа на сляпо-глухото момиче от оковите на тъмнината. Тази изключителна личност е Ан Съливан - учителка на малката Хелън и много повече от учителка. Тя е приятелят, верният спътник, посветил се да разкрие и изяви огромния потенциал на Хелън, като завинаги свързва живота си с нейния.
За силната връзка между двете свидетелства и фактът, че след смъртта ѝ тленните останки
на Хелън са положени именно до тези на Ан. На Ан Съливан е посветен филм, озаглавен
„Чародейката“. Именно така са я наричали и като такава са я възприемали околните, свидетели на
чудесата, които Ан и безрезервната ѝ обич са извършили в живота на Хелън Келър.
Понятията за учител и приятел са неразривно свързани, ала те не касаят единствено тази
забележителна жена. Учителят (истинският) е наш приятел, който стои близо до ученика си, милее за него и излива цялата си енергия в това да му предаде необходимите знания. Приятелят
(истинският) е наш учител, от когото получаваме ценни уроци, в зависимост от различните житейски ситуации, в които се намираме. Урок по жертвоготовност, урок по преданост, урок по непоколебимост. Урок по казване на истината, дори когато е трудна за преглъщане и от нея боли.
Урок по простителност и безусловно приемане.
Когато в ума ни изплуват образите на скъпи учители, с готовност и лекота бихме нарекли
мнозина от тях наши приятели (във физически и в духовен план). И колко безценни учители бихме разпознали в лицата на приятелите си, само ако сме честни пред себе си и смирим горделивостта си и увереността, че превъзхождаме останалите.
Благословени сме, ако имаме приятел. Блажени сме, ако самите ние сме приятел за някой
друг в нужда. Никой не избира семейството си, но Бог ни е дал привилегия и отговорност да избираме своите приятели. Господ ни съветва да бъдем мъдри в този избор. Увещава ни, че приятелят може да бъде по-близък и от брат. Имаме ли очи да съзрем "чародеите" в нашия живот? А
осъзнаваме ли, че с думите и делата си ние можем да извършим чудо за приятелите си?
Физически Хелън Келър е нямала очи да види, но е имала сърце да разбере, ум да осъзнае и
душа, която е била докосната от загрижеността на приятел. И това ѝ е стигало, за да бъде благодарна.

Наталия Станчева
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СУЛТАНА РАЧО ПЕТРОВА – НАЙ-ОДУМВАНАТА
ДАМА В ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ
Българската светска история има едно изключително
семейство, за което жълтите вестници са изписали стотици
страници. За Султана, чието име в превод от турски означава „царица”, са изписани само пикантни историйки във
връзка с твърденията на хора от тогавашния висш елит, че е
била любовница на княз Фердинанд.
Почти нищо не се знае за нейната родолюбива дейност сред чуждите дипломати в София, заради която понякога тя е наричана „първата българска дипломатка”, за това, че през 1923-1925 година на няколко пъти е била обект
на политически преследвания от т.нар. Обществена безопасност, за приноса ѝ към българското националноосвободително движение в Македония, за това, че е била в концлагер през Втората световна война, а
след 9 септември 1944 година и тя, и децата ѝ са репресирани.
Султана Рачо Петрова е една от истинските първи дами на българското висше общество –
интелигентна, светски изискана и привлекателна.
Според някои източници тя е родена в Тулча през 1868 година. Майка ѝ умира, когато Султана е едва на 2 години. Скоро след нея умира и баба ѝ. Бащата и дядото поемат грижите за децата. Султана и сестра ѝ Елена са изпратени да се учат във френския колеж на румънската кралица.
Тук, в продължение на десет години, сестрите изучават чужди езици, салонен етикет, рисуване,
пеене, музикален инструмент и др. По характер Султана е изключително жизнерадостна:
„Султанка е направена от слънце и смях!” – заявява учителката ѝ.
През юли 1885 година бащата Пантелей Хаджиминчевич с децата си се премества да живее
в София. Идвайки от добре уредената Тулча, Султана се разплаква, защото намира София за
мръсно, вонящо и кално село. Улиците са в ровове и трапове, а къщите – истински курници. Разочарованието ѝ е огромно, тъй като по онова време градът не предлага кой знае какви увеселения и емоции. Султана става обект на упорито и дръзко ухажване от страна на 24-годишния Рачо
Петров, който, макар и твърде млад, вече е началник на Генералния щаб на армията. „Мойта Султана е глезена, ти нямаш дори покрив, за да я подслониш, какво ще й предложиш?” – отблъсква
доктор Минчевич първата визита на Рачо Петров, син на обикновен дребен шуменски кръчмар.
През есента на същата година избухва Сръбско-българската война. Султанка и сестра
ѝ Елена отиват в Народното събрание, което е превърнато в болница, за да приготвят бинтове и
лекарства за ранените. В същото време Рачо Петров се прочува като герой от войната и е награден с орден за храброст II степен и парична награда от 60 хиляди гроша. С парите той си купува
чифлик в Белово и отново иска съгласие за годежа.
Още от първите месеци на запознанството им връзката между двамата млади е доста проблематична. Султана проявява капризите си, кокетничи, не приема Рачо на сериозно и позволява и
на други млади мъже да я ухажват.
Такива са първите стъпки в отношенията между двойката. Оттук нататък постоянните сцени на ревност и съответно оправданията на Султана, ще съпътстват неизменно двамата млади, и в
крайна сметка ще принудят и Рачо „да кривне от правия път”.

7

Силуети
Въпреки че баща ѝ не е дал официално съгласието си за сватба, проявявайки характер, на 27
юли 1886 година, 16-годишната Султана се омъжва за Рачо почти тайно! А за тогавашното време
това си е направо ерес.
Авантюристичната женитба на Султана я скарва с баща ѝ за дълго време. Д-р Хаджиминчевич е безкрайно огорчен и не иска да види дъщеря си. Той отлично съзнавал, както пише Султана, че „нито аз бях за Рачо Петров, нито той за мене.”
Изключително красива, Султана блести по време на дворцовите балове и вечеринки с красотата си, с разточителните си разкошни тоалети и бижута, със своя финес, с познанията си по чужди езици, с умението си да се държи светски и да води разговори. Точно за този живот тя била
родена и школувана. Софийският „хайлайф” я нарича „чаровницата на българските салони” и я
описва като видение в бяла рокля, с леко наклонена широкопола шапка, с бяло пуделче в скута си
и с вишнева панделка на шията.
Княз Фердинанд, който се е отличавал с вкуса си към всичко красиво, веднага забелязал
съпругата на адютанта си и задължително я канел на всички прояви в двореца. А когато минавал
покрай къщата на двамата млади той не пропускал да спре файтона си под прозореца ѝ да я заговори. Султана от своя страна не криела благоволението на монарха, флиртувала с него и нарочно
се изпречвала на пътя му. Злите езици по онова време дори твърдели, че самият Рачо Петров до
голяма степен дължал бързата си кариера на качествата на жена си.
Флиртът между Султана и княз Фердинанд завършил доста драматично по време на един
бал във Военния клуб. Княз Фердинанд се уединил със Султана в една от стаите на втория етаж.
После вратата се затворила. По това време на долния етаж Рачо пиел вино и играел карти. „Рачо,
где е Султана?”- попитал брат му Стефан. „Как где е? Не е ли в салона?” Рачо оставил картите и
виното и тръгнал да търси Султанка. Блъснал вратата и влязъл в затворената стая. „Ставай да
вървим!”- обърнал се той към жена си, без дори да се извини на смаяния от дързостта му княз.
Това обаче не му се разминало. Рачо изпаднал в немилост и в продължение на почти четири години семейството не било канено в двореца.
През 1901 година Рачо Петров е назначен за министър-председател на служебно правителство, натоварено да проведе избори. На този пост той се задържа твърде кратко, но звездата му изгрява отново на 6 май 1903 година, когато отново е назначен за министър-председател и управлява до 23 октомври 1906 година. Така Султана официално става първата дама в държавата.
В качеството на премиерша Султана се развихря и показва пред цялото общество своята
разкрепостена натура. Тя си позволявала да употребява белило и червило – нещо, което по онова
време нито една българка не прави. Сядала редом с мъжете и заедно с тях пушела цигари.
По френски маниер премиершата Султана въвежда за пръв път у нас модата на частните салони и соарета. Въпреки отделни скандали, до 1906 година отношенията между Рачо и Султана
са все още добри и приятелски. Рачо се обръща към нея с „Мило Танче”, а тя му отвръща с
„любими мой Рачо”. Двамата имат достатъчно пари да живеят разкошно, да посещават европейски курорти и да угаждат на прищевките си. В едно писмо до Султана съпругът й дори я укорява,
че непрекъснато му напомняла, че „трябва да се правят икономии”.
Идилията свършва през 1906 година във връзка с т.нар. афера „Шарл и Жан”. Рачо Петров е
обвинен, че е присвоил крупни държавни суми. Скандалът катурва неговото правителство. Султана е напълно разочарована от съпруга си, макар че до този момент не помисляла откъде той има
толкова много пари, за да поддържа високия стандарт на семейството.
През 1912 година избухва Балканската война. Страната е обхваната от невероятен патриотичен подем. Със застъпничеството на председателя на Българския червен кръст Султана заминава
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да помага на фронта.
В Лозенград красивата дама за пръв път вижда истинската картина на войната, която описва
с перото на даровит писател: „Безпорядък, движение на обози, войници, ранени… работа мъчна,
неблагодарна, нищо неподготвено за война, никакъв материал, а при това ранени с хиляди. Бедните жертви! Паднали безполезно, измъчени, терзани, за да донесат разкапването на милото си
отечество…”
През 1915 година България се включва в Първата световна война. След завладяването на
Македония от българска войска, ген. Рачо Петров е назначен за началник на Македонската военна инспекция със седалище в Скопие. Заплатата му е огромна за времето – 2888 лв. Султана е
безкрайно щастлива и записва в спомените си: „Видях го с възторг да потегля за Македония, заветната мечта на всички борби за обединението ти.”
Султана се възползва от новия пост на съпруга си и решава да отиде в Македония, за да занесе на войниците тютюн, чорапи и подаръци. Тя стига до Скопие, където започват големите й
разочарования. Съпругът ѝ се бил настанил и се разпореждал в Скопие като истински губернатор. Той арестувал и изпъдил българските финансови чиновници, изпратени тук, за да контролират доходите и разходите в Македония, купувал на безценица злато и бижута и се бил обградил
със „съмнителни жени”, които се опитвали да се намесват в неговата политика.
Обидена и унижена, Султана се завръща в София, но и тук се чувства излишна. Обезкуражена, тя пише писмо на цар Фердинанд с молба да ѝ позволи да замине на фронта. Царят
ѝ разрешава и тя започва работа като милосърдна сестра в болницата на д-р Киркович в Ниш.
Красива и фина, Султана е възприета изключително добре от лекарите в болницата. По същото време Султана дарява на няколко пъти средства за пострадалите от войната семейства в
Добруджа. След примирието през октомври 1918 година Султана се връща в София. За дейността
си през Първата световна война тя е наградена с грамота от Австрийския червен кръст.
След скандала в Македония Рачо Петров напуска армията, завръща се в България и живее
във вилата си в Белово.
Датата 19 февруари 1920 година е началото на падението на Рачо Петров. Той е арестуван
за афери и далавери, за кражби от доставки на оръжие и е изправен пред военно-полеви съд.
Султана Рачо Петрова е призована като свидетел по делото, образувано срещу съпруга ѝ. Тя
се държи изключително достойно и не отправя никакви обвинения срещу него. „Не казах нищо
пред съда. Рачо Петров ми е бил повече от 25 години другар и съпруг. Правосъдието си каза думата, моята е излишна.”
Рачо Петров изважда късмет и прекарва само 4 години в затвора, откъдето е освободен след
амнистията, дадена през 1924 година от правителството на Александър Цанков.
Съдът срещу Рачо Петров се оказва тежък рубикон за семейството. Не можейки да преглътне унижението на съпруга си, Султана решава най-после да се разведе с него. На 19 ноември 1919
година Духовният съвет при Софийската митрополия издава решение номер 166, с което разтрогва брака между съпрузите „по вина на мъжа”.
През пролетта на 1944 година Султана Петрова е изпратена в концлагера „Свети Кирик“,
където остава до падането на правителството през юли същата година. След като България преминава на страната на Обединените нации, тя е почетен председател на Българо-английското
дружество. Умира на 16 ноември 1946 година в София.

Източник: www.bulgarianhistory.org
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МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Българското хоро е
уникална древна традиция,
останала от нашите прадеди. Но откъде води началото си то? Съдържа ли тайни
в себе си? Нека разгледаме
по-подробно магията на
българските хора, за да се
научим да ценим повече
тази уникална културна
черта на народа ни и да я
пазим.
Откъде произлиза
българското хоро?
Началото на тази вековна традиция започва от древните траки. Техните танци символизирали връзката им с Космоса.
В началото в центъра на хорото, което се играело само в кръг, е заставал гайдар с гайда, който
свирил един и същ ритъм.
Кръгът на едно хоро
Кръгът на хорото напомнял на слънцето и наподобявал на ритуал, отправящ почит към бога
Слънце. Гайдарят, който стоял в центъра на кръга, символизирал слънцето, около което се въртели планетите (изпълнителите). Важно е да се отбележи, че хората са играли хоро обратно на часовниковата стрелка, точно в посоката, в която се въртят и планетите около Слънцето.
Връзка с Бог
Въпреки че кръговата форма на хорото се запазва до ден днешен, по-нататък се появява и
правата линия на хорото. Обикновено хора са се играели на специални празници, почитащи тракийските богове. Игривият, но монотонен ритъм на хорото помагал на участниците да изпаднат в
своеобразен транс, като по този начин се слеят с природата. Ето защо се счита, че българското
хоро произлиза от тракийския култ към слънцето, който преминава и в битието на прабългарите.
Какво представлява българското хоро? Има ли символика в движенията?
В древността хороигранието се е водило от специални водачи, които уверено повеждат хората и подават ритъма на танца. Всяко движение, стъпка и жест са строго регламентирани, а целта им е да свържат хората с космоса, откъдето те да почерпят енергия. Но и до днес никой не е
успял напълно да разгадае магията на българското хоро. То е изключително разнообразно по вид
и ритъм в различните области на България. Според някои експерти различните хора са свързани с
различните трудови дейности в регионите, но дали това е така?
Фолклорните области в България
Интересно е да се отбележи, че фолклорните области в България са седем, но трудовите
дейности в тях не се различават особено. И все пак се наблюдава изключително разнообразие на
хора и носии. Така че явно горепосоченото обяснение не е задоволително. Нека разгледаме тук
хората, характерни за всяка от тези 7 фолклорни области на България.
Тракийска област
Правото хоро е характерно за Тракийската област. То се играело под ритъмът на игрива мелодия, а хората се нареждали в дълга права линия. Тук са известни още кривите хора, тракийската ръченица, както и буенек, наричан още буенец, който танц се изпълнявал преди Великден. Той
представлявал бърз и буен танц, игран от момите за плодородие и здраве.
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Традиции
Шопска област
В Шоплука, или Шопската област, най-известното хоро било ръченицата, която се играе по
двойки. Тя представлявала своеобразно надиграване, при което всеки се стремял да покаже майсторството си в играта. В тази област се играе Ситното шопско, изпълнявано на ситни стъпки, както и Йовиното.
Северняшка област
В Северна България танцуват предимно Дунавско хоро, което се нарича още Северняшко
право. Най-често то се изпълнява навръх Нова година, когато се подема от хората в цяла България след изсвирването на химна на България.
В тази област освен Дунавско хоро е добре познато и Ганкино хоро, което е смесено и се
играе със свити лакти. То се изпълнява на бавни и ситни стъпки с леко пружиниране.
Известно в този район е и Дайчовото хоро с размер девет осми. При него стойката е изправена, а ръцете се люлеят в такт с танца.
„Елено моме“ или така нареченото Еленино хоро се изпълнява в тактов размер седем осми.
То е смесено, живо и изключително динамично. Обикновено се изпълнява в полукръг, като танцуващите си помагат с движението на ръцете.
Известно също е и Пайдушкото хоро със специфичния си ритъм 5/8. Интересен е фактът, че
освен в България, то е познато и в съседните на нея страни – Гърция, Румъния и Северна Македония.
Родопите
За тази фолклорна област са характерни Сворнато, Бачковско, Енино, както и Чукано хоро,
съдържащи елементи на потропване и бавни стъпки.
Добруджанска област
В Добруджанската област се играе Варненското хоро с размер 9/8, както и хорото Сборенка, което е мъжко хоро, изпълняващо се под инструментален съпровод. Мъжете правят плетеница с ръце отпред, като за това хоро са характерни многобройни клякания, разтърсвания на раменете и усуквания на тялото. То се изпълнява и в по-прост вариант в кръг от мъже и жени.
За областта е характерно и хорото Ръка или Ръчка, наречено така, понеже играещите се
хващат за ръце. Това е смесено хоро, което може да се изпълнява в отворен или затворен кръг, а
темпото му е умерено. Мъжете могат да се отделят във вътрешен кръг, където се изпълнява с посложни стъпки.
Странджанска област
За нея са характерни правите хора, нестинарските танци, както и филек, което представлява съчетание от пролетни игри. Те се изпълняват по време на постите, когато сключеното хоро не
е прието да се играе.
Македонска област
За нея са характерни Малешевското хоро, Мелнишкото хоро и Джангурица, която се играе
в покрайнините на река Струма в размер 9/8. Това е смесено хоро, в което участват мъже и жени,
които се движат обратно на часовниковата стрелка.
Как да запазим магията на българското хоро?
Българското хоро е уникално и се цени много в различните страни по света, където биват
отваряни школи за преподаване и практикуване на тези хора. Типично български обичай е такива
хора да се играят не само при посрещане на Новата година, но и на сватби, годежи, кръщенета,
по различни други поводи, събирания и празници. Все още съществуват и самодейни групи, които се събират, за да практикуват различните видове български хора.
От всички нас зависи хорото да просъществува и занапред.
За жалост в България хората не са на достатъчна почит сред младото поколение. Тази традиция, предавана от поколение на поколение още от дълбока древност, трябва да се цени и опазва, за да може и бъдещите поколения да се радват на магията на българското хоро.
Източник:www.vivus.bg
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Щрихи от родината
ЕДНИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ МЕСТА ЗА
ЛЯТНА ПОЧИВКА В БЪЛГАРИЯ
Лятото е идеалният сезон за обиколка из България. Това е времето, в което човек може да
посети, както красивите ни и обширни планини, със спиращи дъха орлови гледки, така и да се
потопи в солените води на Черно море. По пътя между тях пък има безброй много спирки – динамични градове или спокойни местности, забележителности, които са като машина на времето,
защото са там от векове или фестивали, концерти и други подобни събития на открито, които
създават наистина незабравими емоции.
Ето и едни от най-добрите места за лятна почивка в България.
Крапец
Разбира се, морето е една от най-предпочитаните дестинации, когато става дума за лятна
почивка и няма как да не започнем с него. Въпреки че предпочитано място от дълги години е
Южното Черноморие, не по-лоша може да бъде почивката и на Северното Черноморие. Село
Крапец е прекрасен пример за това. То се намира на 90 км северно от Варна и е много спокойно и
красиво място. Плажната ивица е дълга цели 6 км, каквато няма другаде у нас, и е изцяло свободна – чадърът и хавлията задължително се носят, ако не искате да изгорите. Там се намират и
едни от малкото останали девствени дюни.
Не далеч от Крапец са Дуранкулак – последният град преди границата с Румъния, където се
намира и Дуранкулашкото езеро, а на юг - известната мидена ферма „Дълбока”. Друго интересно
място за посещение, ако изберете почивка на Крапец, е местността Побити камъни. Тя не е толкова близо, затова може да се отдели един ден за разходка там. Интересен факт е, че мястото, където се намират Побитите камъни, е единствената естествено формирана пустиня в Източна Европа.
Созопол
Созопол е известен и търсен от мнозина почиващи, южен морски град. Той съчетава в едно
артистична атмосфера, плажен живот и старовремски дух, породен от старата част на града, където има къщи на повече от век.
В близост до Созопол са и едни от екзотичните и все още сравнително диви местности, с
огромни плажни ивици, кристално чиста вода и настаняване в къмпинг. Това са Градина, Смокиня, Каваците, Алепу и Аркутино. На юг към Лозенец и Синеморец са и Арапя, Корал, Варвара,
Нестинарка, Бутамята и др.
За разнообразие от плажуването пък може да се посети прочутия замък Равадиново, който
се намира много близо до Созопол. Прекрасен парк, фонтан на желанията и магична беседка са
част от чудатостите, които той предлага.
Еко селище Омая
Идеално място за релакс насред гората е и еко селище Омая. Първото, с което то впечатлява, са къщичките за настаняване. Те са направени от дърво, глина или камък, само 7 са и една с
една не си приличат. Наподобяват къщички от приказките, но всички са обзаведени с модерни
мебели. Някои от тях са с всекидневна, кът за хранене и кухненски бокс, което създава истински
домашен уют.
Селището се намира на 15 км от границата ни с Гърция, близо до град Гоце Делчев. Освен
спокойствието, разхладата на гората и усамотението (къщичките, както стана ясно са само 7, но
са и на около 500 м разстояние една от друга), еко селцето предоставя и открит плувен басейн елемент, който създава усещането за лятна почивка.
Там има и две естествени езера, от които гостите могат да ловят риба, която пък в последствие да им бъде сготвена. Всичко, което се предлага там е екологично, защото има ферма, където
се отглеждат крави и овце, зеленчуци, плодове и се произвежда масло.
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Мелник
Въпреки че е най-малкият град в България, Мелник може да бъде наистина приятно място
за релаксираща лятна почивка, дори и тя да е по-кратка. Мястото е подходящо за тези, които
предпочитат планински релакс, но не само и единствено в компанията на прекрасна природа.
Иначе Мелник е изходна точка за хижите Пирин и Малина, за тези, които обичат и походите.
Най-известната природна забележителност на града са Мелнишките пирамиди, но районът
обхваща и много други скални образувания като скални гъби, конуси, игли и др., които са интересни за разглеждане. Разбира се има и много други интересни забележителности в самия град.
Най-екстравагантната „забележителност” обаче са винените турове, които се организират
всеки ден. Те предизвикват интерес не само, защото човек може да се наслади на хубаво вино, на
фона на просторна панорама, но и защото доказани лозари и винари дават интересна информация
за начините на отглеждане на лозето и на процеса на правене на виното.
Банско
Банско е най-известният и посещаван зимен курорт у нас, а причините за това са много, но
сега няма да се спираме на тях, защото зимата е все още далеч. В последните години обаче градът
се превърна в една от целогодишните топ дестинации. Той предоставя прохладата, от която всеки има нужда в пика на жегите, въпреки че и там понякога градусите стигат 30, но пък това означава, че на повечето места в страната те са с 5-8 градуса по-високи. Наред с това там човек може
да открие единението, което търси, в опит да избяга от забързаното и шумно ежедневие. Където и
да сме на морето, трудно бихме могли да намерим това спокойствие.
И все пак развлечения има, така че със сигурност няма да ви е скучно. Като планински град,
едно от най-големите му предимства е, че има много варианти за разходки, изкачвания и катерене до различни точки, предимно в Пирин и Рила. За по-големите ентусиасти това е и мястото, откъдето започва походът към връх Вихрен. Разходките в областта могат да ви осигурят близка
среща с различни горски обитатели, предимно диви лисици. В близост е и Парка на танцуващите
мечки.
Огромна водна пързалка, мини голф и надуваеми пързалки пък са само част от атракциите,
които предоставя за развлечение Бъндеришката поляна. Тя се намира на 1500 м надморска височина, а до там може да се качите със ски лифта, който работи и през лятото. Там може да си наемете и колело за планинско каране.
На подобна програма и много вкусна храна може да се насладите и на поляната „Пикник”,
наричана така заради името на заведението, което се намира там. Мястото е подходящо за корпоративни събирания и тийм билдинг, тъй като се организират надбягвания, стреляне с лък и още
подобни игри.
Сред другите атракции, които предоставя Банско са конна езда, риболов, преход с АТВ и
др.
Развлечения има за всеки. Дори и за по-младите, които търсят забавление. Всяко лято Банско е домакин на различни фестивали, сред които популярни български музикални турнета, Международен джаз фестивал Банско, който е вторият най-голям джаз фестивал в света, „Банско Балкан Фест” и други. Всяка година се провежда и кино под звездите, както и кулинарен фестивал.
Не на последно място са и традиционните кръчми, които създават неповторима атмосфера с
автентична българска народна музика и традиционна кухня, най-известните блюда, сред които са
капамата и банският старец.
Удоволствията обаче не спират до тук. Банско е идеалният град, ако искате да прекарате
една приятна СПА почивка сред природата, като същевременно се и разхлаждате в открити басейни, с гледка към планината.
Редакцията на сп. „Звук и светлина“Ви пожелава приятни и незабравими летни емоции!
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Любопитни факти
ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА
ЗАРАЖДАНЕТО НА ФУТБОЛА И БАСКЕТБОЛА
За много хора вечерните футболни срещи, играещи се между приятели в петък вечер, са неотменна част от седмичните занимания. За други пък – следобедните състезания по баскетбол.
Замисляли ли сте се обаче как точно се е зародила идеята за любимия ви спорт? Как се е развила,
през какви метаморфози е преминала една игра, за да достигне до днешния си съвременен вариант? Ето това предстои да разберете сега…
Зараждане на футбола
Не е известно коя точно е държавата, в която първо се е зародил футболът. Знае се обаче, че
той се практикува от хилядолетия. Още в древен Рим се е играело футбол. Смята се, че Юлий Цезар е използвал играта, за да поддържа своите войници в добра физическа форма. Самата игра се
е наричала Харпастум, а целта е била всеки отбор да запази владението на топката най-дълго време. Както при съвременния футбол, и
тогава полето е било разделено на две.
За разлика от сега обаче, играта се е
отличавала с голяма грубост.
В древна Гърция също се смята,
че е съществувала подобна игра, но и
там, както в древен Рим, правилата напомняли повече на ръгби, отколкото на
футбол.
В Китай също била разпространена игра, която много наподобявала днешния футбол. Наричала се Тсу-Чи и се играела първоначално от войниците. Тук те нямали право да докосват с ръце
топката, можели да използват крака и гърди, за да я отнемат от противника. Целта била да попадне топката в мрежа от плат, опъната между два бамбукови пръта. Играта предизвиквала все поголям интерес и добивала все по-голяма популярност. Ето защо императорските дворове започнали да организират турнири, а играчите вече не били войници, а професионалисти.
Смята се, че футболът в Европа е започнал да се развива около 9 век. През Средновековието
играта била много популярна сред английското население. Но по това време тя имала много повече сходства с ръгбито, както в древна Гърция, отколкото с футбола, на който ставаме свидетели
в момента. Редица авторитетни личности изказвали възмущението си от тази груба игра. Тя била
опасна, нямала определени правила, ритането и удрянето били позволени. Тъй като се играела на
улиците, а не на определени за това места, тя се считала за нарушаване на обществения ред и нееднократно била забранявана. Но тези забрани не могли да потушат нестихващия интерес към
нея.
Едва през 16 век футболът започнал да се изменя и да добива съвременния си облик. Когато
навлязъл в университетите, правилата се утвърдили. Именно тогава и играта се разделила в две
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Любопитни факти
направления: футбол с „Ръгби“ правила, които позволявали грубо отношение и футбол с
„Кеймбридж“ правила, които поставили началото на съвременния футбол. По-късно „Ръгби“ правилата утвърдили и играта, която в момента е толкова популярна и предпочитана от американците.
Към края на 1880 година започнали да се провеждат и редовни първенства, както е и до сега. Неминуемо тази стъпка популяризира футболът из цяла Европа.
И така се стига до днес, когато се играе ежедневно от милиони по целия свят.

Развитие на баскетбола
За разлика от футбола, баскетболът възникнал много по-скоро в училище в Спрингфийлд.
Друга разлика е, че той не е плод на колективното желание за забавление, а на един единствен
човек – Джеймс Нейсмит.
Играта се зародила към края на 1800 година. Тогава Нейсмит – преподавател по физкултура, се опитвал да създаде игра, която да
разнообразява часовете на учениците по време
на студените зимни дни. Той се стремял към
игра, която, от една страна, ще успее да поддържа интереса им, а от друга, няма да бъде
твърде груба. Нейсмит черпил вдъхновение от
различни разработки на игри в миналото и
след няколко неуспешни опита създава играта
„баскет бол“, чието име се е запазило и до
днес. Поставил началото й, като закачил кош
за праскови на височина 3 метра. В началото
кошът не бил с пробито дъно, затова и топката
трябвало да се вади след всяко попадение. В последствие дъното било пробито, а след това и кошът за праскови бил заменен с метален.
Друга разлика е дриблирането. Когато е създадена играта, то не е било позволено. Съотборниците единствено са имали право да си подават топката. Тъй като тогава не е имало специализирана топка за баскетбол, се е използвала футболна. С времето тя претърпяла различни трансформации и едва през 50-те години на миналия век се приел този съвременен вариант. Играта много
бързо се разпространила из Америка. Заслуга за това имат в голяма степен университетите. Самия Нейсмит станал треньор по баскетбол в Канзаския университет, а много от неговите ученици
разпространили играта и постигнали големи успехи също като треньори.

Източник: www.cheti.info
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Полезна информация
КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ
НЯКОИ РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО НИ ПРЕЗ ЛЯТОТО?
През лятото много от нас обичат да се наслаждават на топлото време и да си починат на море или планина. Не трябва обаче да забравяте, че в този горещ сезон се крият и много рискове за
вашето здраве, с които трябва да сте наясно и да се пазите от тях. Последното, което искате е да
сте си вкъщи поради прегряване например.
Ето и някои от по-често срещаните здравословни проблеми, които се наблюдават през летния сезон:
Слънчево изгаряне
През лятото слънцето е особено силно и трябва да внимавате когато сте навън за по-дълго
време, особено между 12 и 4 следобед. Въпреки, че всички знаем за опасността от рак на кожата
при честа и дълга експозиция на слънце, голяма част от хората се излагат на слънчевите лъчи целенасочено, за да добият така желания тен.
За да се предпазите от слънчево изгаряне избягвайте да излизате навън в обедните часове.
Когато сте навън носете шапка и очила и намажете изложените на слънчеви лъчи части от тялото
със слънцезащитен крем. Ако все пак получите слънчево изгаряне намажете засегнатите части от
тялото с крем, съдържащ алое вера или лайка, защото се знае, че екстрактът от тези растения успокоява раздразнената и зачервена кожа.
Увреждане на очите
Както предпазвате кожата си от вредните UV лъчи, така трябва да се грижите и за вашите
очи. Прекалената експозиция на очите на слънчеви лъчи може да предизвика катаракта, разрастване на доброкачествени тумори на повърхността на окото. В някои случаи дори може да се стигне до рак на окото, затова предпазвайте задължително очите си със слънчеви очила, особено през
летния сезон.
Хранително натравяне
През лятото хората обикновено пътуват повече и често консумират по-лесно разваляща се и
нова за тях храна. Всичко това създава риск от хранително натравяне. То най-често се характеризира с разстройство и повръщане, които могат да доведат до дехидратация. Задължително е в случай на хранително натравяне да пиете достатъчно течности, за да си възстановите загубите.
Ухапване от насекоми
Ако бъдете ухапани от комар през лятото може да се справите със сърбежа с купуването на
антихистаминови медикаменти или хидрокортизонов крем, които се продават в аптеките без лекарско предписание. Ако обаче бъдете ухапани от паяк или в по-лошия случай дори змия задължително трябва да посетите лекарския кабинет.
Ушни инфекции
През лятото много от нас прекарват голяма част от времето си край басейните или на море.
По-честият контакт с водата при плуване води до навлизане на вода в ушите, която се блокира от
натрупването на ушна кал. В резултат на това в ушите може да се развият различни инфекции,
които в някои случаи се нуждаят от дълго лечение.
Топлинен обрив
При запушването на потните канали в резултат на високите температури и носенето на потесни дрехи може да се развие топлинен обрив. При него се наблюдава зачервяване на кожата и
лека болезненост и сърбеж в засегнатите области. За да се предпазите от такъв тип обриви носете
леки памучни дрехи през летния сезон. Болката и възпалението могат да се овладеят с прилагането на ментолов или камфоров спирт в засегнатите области.

Източник: www.arsmedica.bg
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Технологии
УЧЕНИ СЪЗДАДОХА РОБОТИЗИРАНО ОКО
СЪС СЛЪНЧЕВО ЗАХРАНВАНЕ
Учени от Университета на Уисконсин са
създали роботизирано око, което е с максимално
близки функции и характеристики до човешкото.
То изглежда възможно най-близо до истинско
око, но с авангардни технологии, които имат амбициозни цели, съобщава онлайн изданието New
Scientist.
Окото е изградено със структура като тази на човешкото, но от специални материали.
Върху мембрана от алуминиев оксид е положен фотосензор от наножици. Тя има ролята на ретина. Жици от течна сплав пък осигуряват връзката между окото и останалите компоненти, които обработват изображението. Самото око е пълно с йонизирана течност.
Освен това окото разчита и на допълнителни слоеве за защита и подобрение на електропроводимостта, както и силициев полимер, който да държи на правилните места сензорите и жиците. Има и техническа възможност да се добави модул, който зарежда електрониката на окото
чрез слънчевите лъчи.
Робо-окото има почти същите реакции като истинско око при излагане на видимия светлинен спектър. Дори може да реагира и да се възстановява малко по-бързо, а ретината от наножици е по-плътна от истинската.
Има и някои недостатъци. Истинското око има зрително поле от 130 градуса. При изкуственото е само 100 градуса. Освен това резолюцията на изображението е едва 100 пиксела, което
е недостатъчно за ясен образ. Материалите също може да губят част от свойствата си с течение
на времето, а производството е скъпо.
Учените обаче смятат, че с течение на времето всичко това е преодолимо и разработката
може да се усъвършенства. Това обаче ще е дълъг процес преди окото да е готово за медицински тестове и потенциално да се използва за имплант и възстановяване на зрението.

Източник: www.vesti.bg
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Кулинарни рецепти
ЧЕРЕШОВ СЛАДОЛЕД С КИСЕЛО МЛЯКО
(Предложение на Мария Иванова от Шумен)

Продукти: 500 г череши, 1 кофичка кисело мляко, 1 ч.л. сок от лимон, 100 г пудра захар.
Начин на приготвяне: Към пасираните череши добавяме захарта, лимоновия сок и киселото мляко. Разбъркваме добре до гладка смес. Слагаме в купа и поставяме в камерата да замръзне.



СЛАДОЛЕД С ПРАСКОВИ

(Предложение на Сашка Тодорова от Търговище)
Продукти: 150 г ванилов сладолед, 50 г цедено кисело мляко, захар, компот от праскови.
Начин на приготвяне: Сладоледът се поставя в купа. Прасковите се режат на парчета и се
нареждат отгоре. Поръсват се със захарта и се заливат със сиропа от компота. Отгоре се гарнира с
разбитото кисело мляко.



ПРЕСНИ КАРТОФИ С ЧЕСНОВ СОС

(Предложение на Геновева Кръстева от Шумен)
Продукти: 1 кг пресни картофи, зехтин, олио, червен пипер, черен пипер, къри, шарена
сол, сол.
За чесновия сос: 4 скилидки пресован чесън, 1 кофичка цедено кисело мляко, 3 с.л. сметана, бял пипер.
Начин на приготвяне: Пресните картофи се измиват с четка и се подсушават.
Всички подправки се смесват в плик, в който се сипват пресните картофи и се разтръскват,
докато се овкусят равномерно. Прехвърлят се в намазана тава и се поливат обилно с мазнината. В
тавата се долива 150 мл топла вода и картофите се пекат до готовност.
За соса е необходимо да разбиете добре цеденото кисело мляко, сметаната, пресования чесън с малко сол и бял пипер.
Поднесете порция картофи, овкусени с чеснов сос.



КАРТОФЕНА ЗАПЕКАНКА С ШУНКА И ГЪБИ

(Предложение на Йорданка Стайкова от Шумен)
Продукти: 1 кг картофи, 200 г гъби, 3 глави лук, 200 г шунка, 3 жълтъка, подправки по желание.
Начин на приготвяне: Сваряваме картофите и ги нарязваме на филийки. Лукът също се
нарязва на филийки и се задушава. Прибавяме нарязаните на филийки гъби, шунката и подправките.
В намазнена тава редуваме ред картофи, ред плънка. Заливаме с разбитите жълтъци и печем
до зачервяване.



ПИТКА КАТО ТУТМАНИК

(Предложение на Ивелин Тодоров от Шумен)
Продукти: Брашно, мая, олио, сирене, краве масло – всичко на око и 3 бр. яйца.
Начин на приготвяне: Брашното се пресява в купа. Слага се маята, олиото, 3 те яйца. Замесва се меко тесто. Като втаса се разточват листи.
Първият лист се слага в намазана тава. Отгоре се намазва с разтопено краве масло. После се
слага натрошено сирене и така до около 4 средно дебело разточени листа и намазани с краве масло и натрошено сирене.
Готовата питка се нарязва по желание - на квадрати, ромбоиди. Оставя се да втаса отново.
Пече се до готовност. По желание последния лист може да се намаже само с краве масло или с
разбит жълтък.
След като се извади от фурната, леко се напръсква с вода и се покрива с кърпа.
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Усмивки
ЛАФОВЕ И ПАРАЗИТИ В ЕЗИКА НИ – 1 ЧАСТ
Всяка нация си има любими изрази, които
се използват в ежедневното общуване. Обикновено това са кратки думи, но понякога може и
да са словосъчетания, които са натоварени с определен смисъл, който няма много общо с буквалното значение. Ето и най-често употребяваните в строен списък и чрез него можеш да си
направиш тест колко от тях са в твоя активен
речник.

И к’во?
Когато разговорът зацикли, винаги този
израз идва на помощ. Той изразява чуденето на
питащия към коя тема точно да насочи диалога
и този израз се пуска в пространството с надеждата, че събеседникът ще прояви повече въображение и ще знае какво да отговори.

Нищо
Любимият ни отговор. Изразът може да се
даде като ответ на широк диапазон питания от
всякакво естество. Често чужденците се шегуват, че именно това е думата в нашия език, натоварена с най-много смисъл. Може да означава
абсолютно всяко действие и обикновено показва всичко друго, освен неправене на нещо.

Добре съм
Това обикновено е отговор на въпроса
„Какво правиш?“. Макар че езикът ни е твърде
богат и разбира се, за такъв отговор си има определен въпрос, който е „Как си?“, винаги даваме този ответ. Абсолютно машинално изстрелваме фразата, когато някой се поинтересува
какво правим в момента, и без да ни питат, даваме отчет за състоянието на здравето и духа
си.

Горе-долу
Ако чуеш това, обикновено е знак, че човекът отсреща не иска да продължава разговоЕй сега
ра. Уклончивият отговор предполага нежелание
Любим израз, който българите често използваме, когато трябва да свършим нещо. Но да се коментира дадена тема или просто нежевсъщност е ясно доказателство за това, че за нас лание за комуникация с теб. Българинът често
времето е доста разтегливо понятие. Лафът оз- използва тази фраза и поради факта, че никога
начава целият отрязък от време между 1 мину- няма да отговори, че се чувства добре. Дори и
та, 1 час, че и отгоре. Накратко, когато някой ти всичко да му е идеално, няма да каже, че живокаже „ей сега“, си е божа работа кога ще се от- тът му е прекрасен, а ще се отчете само с „горедолу“.
зове на апела ти.

Аре
Идва от „хайде“. Употребява се между
приятели и близки хора, като обикновено се използва за край на разговор, вместо „чао“. Прилага се при комуникация по телефон, интернет
и в живото общуване. Може да носи смисъл и
на подкана – „хайде да направим нещо“, „да
тръгваме“ и пр.
Опа
Особено често използвано, когато настъпиш някого или го бутнеш. Вместо с извинение
българинът се отчита с едно „опа“, едва ли не
сякаш „пострадалият“ трябва да му се извини.
„Опа“ влиза в употреба и когато се извиняваш,
че си обезпокоил някого. Например ако влезеш
и го завариш зает с работа или го заловиш в
непристойна поза.
Мани
Ще рече „махни“ или „остави“. Използва
се, когато искаш да покажеш възмущението си
или нежелание да имаш нищо общо с дадено
събитие или личност. Често е придружен с
красноречив жест с ръката – пренебрежително
замахване.

Знам го, ама по друг начин
Е, това си е наша запазена марка. Няма
начин някой да разказва виц и друг от компанията да не се провикне, че го знае, и то още преди края. Често се разказва и „другия“ финал,
който прекъсващият знае, за да докаже, че наистина е чувал анекдота и ето на, знае повече от
другите.
Викам
Този глагол се използва във всяко лице в
тази му форма, за да се подчертае кой какво е
казал. Всъщност дори и въпросният да е предал
даденото нещо шепнешком, пак се прилага
„викам“, тъй като в случая не означава говорене
на висок тон, а се явява синоним на „казах“ (в
съответното лице).
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Занимателна страничка
ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ПОДПРАВКАТА"

Уважаеми читатели,
Публикуваната информация към играта „Познай подправката“ в брой 6 от 2021 г. на сп. „Звук и
светлина“ се отнася за подправката сусам. Отговорилите правилно са: Върбина Станкова от Шумен, Маринка Илиева от Дряново, Христиана Христова от Шумен, Иванка Христова от Левски,
Димитър Станев от Велико Търново, Донка Вълнеева от Пловдив, Калина Стайкова от Харманли,
Елица Йосифова от Велико Търново, Ивелина Стефанова от Силистра, Силвия Дацин от с. Орешак, Димка Дамянова от Пловдив, Боян Башев от Пловдив, Снежанка Кирчева от Пловдив, Диана
Делчева от Харманли, Величка Николова от Габрово.
Благодарим на всички взели участие!
А ето и информацията за следващата подправка, която трябва да познаете:
Ч*Р**

*И*Е*

Търсената подправка се състои от 2 думи, всяка от които съдържа по 5 букви.
Позиции на буквите в първата дума:
Първа буква – Ч
Трета буква – Р
Позиции на буквите в втората дума:
Втора буква – И
Четвърта буква – Е.
Информация за подправката:
Щипка от тази подправка се прибавя на почти всяка една рецепта. Някога използвана като
обменна валута и предоставяна на боговете като свещен дар, е цял късмет, че тази най-известна
подправка е достъпна целогодишно по магазините. Може да се закупи цяла, начукана или смляна
на прах.
Произхожда от гладко увивно растение, виреещо на горещ и влажен климат. След 3-4 години то започва да ражда малки бели гроздовидни цветя и ги превръща в зрънца. Бере се докато
зърната са полу узрели, точно преди да станат червени. След това се оставят да изсъхнат, което
набръчква кожата им и ги превръща в черни на цвят.
Родом от Индия, подправката е играла много важна роля в историята ни в продължение на
хиляди години. Още от времето на Древна Гърция, тя е била дълбоко ценена не само като подправка, но и като валута и свещен дар за боговете, а през Средновековието благосъстоянието на
хората се измервало със запасите им от безценните зрънца.
Причината да е толкова безценна подправка се крие не само в аромата и пикантния вкус, но
и в това, че може да прикрие не дотолкова пресния вид на храната, която се сервира (нещо изключително полезно преди появата на хладилника и фризера).
Днес основните комерсиални производители на подправката са Индия и Индонезия.
Ползите от подправката за здравето са големи. Подобрява храносмилателният процес и процесите на чревния тракт. Стимулира вкусовите центрове по такъв начин, че до стомаха се изпраща сигнал да се увеличи отделянето на хидрохлорна киселина, с което се подобрява храносмилането. Освен това тази подправка има диафоретични (увеличава секретирането на пот) и диуретични (увеличава уринирането) свойства.
Друго чудесно предимство за здравословното ни състояние е, че подправката демонстрира
впечатляващи антиоксидантни и антибактериални ефекти! Така тази подправка не само, че ни
помага да извличаме максималната изгода от храната, но и външният слой на зърната ѝ стимулират раздробяването на мастните клетки, запазвайки ни слаби, като в същото време ни предоставят
енергия за изгаряне.
Познахте ли коя е подправката?
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ПРИТУРКА
НА
СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”
БРОЙ 7, 2021 Г.

МЕДАЛЬОНЪТ
/с продължение/

СТРАННИЯТ КОЛЕКЦИОНЕР
След като изпрати Джордж на летището, Майкъл се върна в антикварния магазин и се зае с обичайната си работа, докато чакаше да дойде клиентът, който му се обади по телефона преди няколко
дни. Клиентът му бе казал като най-обща ориентация, че го интересуват предмети от Югоизточна Европа и Майк смяташе да му покаже една чернофигурна коринтска гръцка ваза с композиция от сражаващи се воини с къдрави коси и бради, въоръжени с мечове и щитове и, разбира се, съвършено голи.
Вазата наистина беше древна, поолющена поради преклонната си възраст от около две хиляди и
петстотин години и точно от посочения район. Също така щеше да му предложи и медальона
“Машаллах”, както го бе вписал в каталога си. Той ги извади и ги забърса с мека кърпа.
– Здравейте, вие ли сте мистър Майкъл Брустър? – попита мъжът, като влезе сред ситния звън на
китайските пръчици.
Беше среден на ръст, около петдесетгодишен и незнайно защо му заприлича на Робърт де Ниро.
Може би по-скоро по маниери и излъчване, защото в лице приликата беше незначителна.
– Аз съм – подаде му ръка Майкъл. – А вие сте мистър Диксън, предполагам?
– Точно така, приятно ми е.
– На мен също.
След тази обичайна размяна на любезности клиентът седна на предложения му висок стол и се
завъртя да огледа обстановката.
Магазинчето беше такова, каквото очакваше. Пълно с никому ненужни боклуци. Значи носеше
нищожни приходи. Дано и собственикът му също да оправдае очакванията. Колекционерът го беше
проучил. Обикновено притежателите на антиквариати бяха възрастни, а той имаше нужда от млад и
енергичен човек, който в добавка да бъде и достатъчно компетентен. Негов приятел колекционер му
препоръча този младок, от когото бил купил преди време някаква сребърна фиала1 и беше останал с
впечатлението, че си разбира от работата.
– Не гледайте тези вехтории – засмя се Майкъл. – За вас съм приготвил неща, които наистина
заслужават внимание. Например тази антична гръцка ваза.
Клиентът я огледа, без да я докосва:

1. Фиала – ниска чаша, използвана от траките за ритуали (възлияния) с течности при
жертвоприношения (б. а.).
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– Чернофигурна, между пети и шести век преди новата ера, коринтска, често срещан мотив,
доста разпространени по цялото Средиземноморие, но тази е твърде добре запазена – безпогрешно
констатира той и Майкъл разбра, че си има работа с познавач.
“Може би ще я купи и няма да се стъписа от цената, защото очевидно е наясно” – каза си той
обнадежден.
– Не ме интересува – попари ентусиазма му мистър Диксън. – Имам такива.
Майкъл плъзна към него кутийката с медальона и зачака.
– Не си падам по Ориента – отсече посетителят. – Сега нека аз да ви покажа нещо.
Извади от чантата си голяма цветна снимка и му я подаде. Майкъл огледа с искрено възхищение прекрасния наколенник.
– Господи, какво великолепие! Сребърен ли е?
– Сребро с позлата – в гласа на мъжа прозвуча вълнение. – Моето съкровище!
Сега беше ред на Майкъл да се изфука с познания:
– Наколенник на гръцки или тракийски воин. Женското лице е предназначено да прикрие коляното, изключително изящно, носи лавров венец на главата, къдриците и́ се спускат на дясното рамо, отстрани има присвити крила, които обгръщат назад крака, медальонът върху шията на жената
изобразява лъвска глава... Леко очукан, но великолепно запазен. Вероятно пети век преди новата
ера, това може би е Атина или Нике, или пък нещо по-древно от тях. Може би тракийската Бендида,
защото тази лъвска глава насочва натам. Значи по-вероятно да е тракийски, а не гръцки.
Мъжът го слушаше внимателно и кимаше при всяко добро попадение.
– Иска ми се да го докосна – каза Майкъл със светнал поглед.
– Колко силно го искате?
– Много – усмихна се Майк.
– Забелязахте асиметрията. Къдриците са отдясно. На другия наколенник би трябвало да са
отляво.
– Вероятно.
– Ако го намерите и ми го донесете, ще докоснете и двата!
– Аз да го намеря? Как да стане това? – смая се Майк.
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– Сега ще ви обясня. Купих този наколенник преди година и половина от крадци на антики,
там ги наричат “иманяри”. Обират древни тракийски гробници.
– Къде там?
– В България. Купих го безумно евтино за смешната сума от деветдесет хиляди долара. Нито
за миг не се поколебах. Не можех да пропусна. Тези тъпаци очевидно не съзнаваха истинската му
цена, а това е безпрецедентен уникат! Просто няма равен на себе си! После разбрах, че са осъзнавали цената му достатъчно добре. Този наколенник е бил само кукичката, която е трябвало да захапя.
Предложиха да ми доставят и втория, но вече за четиристотин и петдесет хиляди.
– Искат ви почти половин милион?
– Да. Вече цяла година се пазаря с тях да намалят цената, но не се получава. Те са наясно, че
искам да го купя и трябва да го продадат на мен, защото ако го предложат на друг, ще бъдат принудени да го дадат доста евтино. Двата наколенника заедно са много по-ценни, отколкото ако се разпилеят в различни колекции. А пък и аз упорствам и не се оттеглям от сделката. И така сме в патова
ситуация. Играете ли шах?
Майкъл подмина този незначителен въпрос и продължи по същество:
– И какво всъщност искате от мен, мистър Диксън? Да отида и да им го открадна ли?
– Предлагам ви нещо по-разумно. Да отидете в България, аз ще ви поема разноските, и да се
опитате на място да спазарите по-ниска цена. Поне наполовина. Когато заминете, аз категорично ще
им съобщя, че се отказвам от сделката и са свободни да си търсят нов клиент. Вие ще им се появите
тъкмо навреме.
– А ако го продадат на някой друг, докато пристигна?
– Толкова бързо? Това не са картофи, мистър Брустър.
– А моят дял?
– Десет процента.
Майкъл се опита да сметне. Посетителят услужливо го улесни:
– От двайсет и две до двайсет и пет хиляди долара за седмица-две... Добра печалба. Заслужава
си да помислите.
– Твърде рисковано – поколеба се Майк. – Това са си престъпници. Но истинската опасност не
идва от тях. Искате от мен да пренеса контрабандно през... няколко граници една антична ценност.
Чакат ме много години затвор, където и да ме хванат.
– Но за тази ваза също сте рискувал – усмихна се мистър Диксън.
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Майкъл развълнувано закрачи напред-назад в тясното пространство зад щанда. Вярно беше, че
пое този риск миналата зима, когато беше в Гърция.
– Не е същото – възрази той разпалено. – Вазата е керамична, не я лови детекторът за метал на
летищата. Бях накупил от пазара в Атина още десетина като нея, съвсем новички, но изкуствено
състарени. Направих се на пълен глупак, на наивен американски турист. Куфарите ми пращяха по
шевовете от малки и големи копия на Акропола, вази и амфори, статуйки на гръцки богини с ръце и
без ръце, всяка старателно увита в няколко слоя вестници и облепена с тиксо. Гръцките митничари
се подсмихваха, като ми ровеха багажа, и, разбира се, не стигнаха до дъното. Но този наколенник,
уважаеми мистър Диксън, е нещо съвсем различно! Тук рискът е огромен.
– Само така ви се струва. Сега ще ви обясня, всичко съм измислил!– възрази колекционерът и
потропа с пръст по снимката. – Това е метално, наистина. Детекторите биха го хванали. Но защо
трябва да го носите в багажа си? Защо в самолета?
– А как ще го изнеса?
– Много просто, с кораб сред разни други метални части за машини например. Ще пристигне
тук един-два месеца след вас. Но всъщност това не е ваша грижа. Човекът, когото ще пратя да ви
донесе парите, знае как да го направи. За съжаление той нищо не разбира от антики. Затова ми трябвате вие, мистър Брустър. Вашата задача не ви поставя в никаква опасност. Откривате наколенника,
спазарявате го, плащате и го предавате на моя пратеник. А после си излитате обратно със самолета
абсолютно чист.
Идеята не беше лоша.
– Нека помисля. Ще ви отговоря, когато бъда готов с решението си– каза Майкъл съвсем сериозно.
Той прибра в чекмеджето си визитката, която посетителят му подаде. На нея нямаше адрес.
Само име и мобилен телефон.
– Побързайте с мисленето, Майкъл. Ако вие се колебаете, ще намеря някой друг. Да не ме познаваха онези разбойници от пещерата на Али Баба, сам щях да отида.
Този ден Майкъл се задържа по-дълго в магазина. С нищо специално не беше зает. Просто
имаше нужда да поседи сам и да обмисли предложението. То определено беше смущаващо, въпреки
че на младия антикварист не му се случваше за първи път да действа на ръба на закона и моралните
норми. Но едно е на пазара в Атина да разпознаеш в някоя вехтория истинска антична ценност и с
това да и́ дадеш полагащото и́ се място в културния обмен, макар и изнасяйки я тайно, съвсем друго
е да отидеш, за да издириш специално някаква наистина безценна антика и да организираш нейното
контрабандно прехвърляне зад граница. После над колебанията му надделя разумният довод, че тя
така или иначе ще бъде изнесена, за да попадне в нечия частна колекция, и никога няма да бъде изложена в музей. А второто, което го поблазни, бе възможността в тези изобилни на древна история
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земи да открие и купи за себе си интересни неща, без това непременно да е престъпление. Защо някой
друг да не ти финансира “проучвателната експедиция”, щом толкова се натиска?
Като премери по този начин на везните на съвестта си всички “за” и “против”, Майкъл се чу с
Ейми по телефона. Каза и́, че ще лети за Европа и няма да успее да отскочи до нея, както и́ беше обещал.
След раздялата им бе звънял вече два пъти, беше говорил и с хлапето, но още не го бе виждал.
Твърдо реши, щом се върне от България, наистина да отиде до Уичита. Ей го къде е – в съседния щат!
На другия ден провери как стоят нещата със самолетните билети и си направи резервация за
след десет дни.
Чак на четвъртия ден позвъни на мистър Диксън, за да си придаде все пак малко тежест. Каза
му, че приема предложението му и още на следващата сутрин колекционерът отново беше в магазинчето. Даде му имената на хората в България, телефоните им и подробни инструкции как да разговаря с
тях. Какви познания да демонстрира и за какво да не споменава в никакъв случай. Посъветва го да се
прави на наивен, но премерено, защото ако го вземат за пълен глупак, няма изобщо да му предложат
втория наколенник. И изрично настоя всички телефони и имена да научи наизуст. Да не носи в себе си
никакви бележчици, за да не може никой да го свърже с иманярите. Все пак и там имаше полиция. Даде му петнайсет хиляди долара в брой, за да си плати самолетните билети, да има за всякакви разноски и за капаро, докато изчака пратеника с парите.
Очевидно мистър Диксън беше доста добре ориентиран.
– В такъв случай защо да ги нося в брой? – учуди се Майкъл. – С кредитна карта е по-удобно.
Ще си ги внеса утре по сметката...
– Не, няма да ги внесете. Иманярите, признават само реалните пари. Освен това всяко разплащане през банка оставя следи. Те предпочитат, а и аз също, да няма такива. Когато уговорите сделката,
обадете ми се и аз веднага ще ви пратя по човек цялата сума. Гледайте да ги склоните на двеста и
двайсет, до двеста и петдесет хиляди долара.
– Този ваш пратеник как ще пренесе толкова много пари?
– Не са много. Само двайсет и пет пачки по сто долара.
– Май да – кимна Майкъл.
Човекът беше с опит. Имаше какво да научи от него. Може би щеше да му свърши тази работа.
Но като напипа изворчето на антики, като установи добри връзки с тези разбойници от вълшебната
пещера на Али Баба, можеше да продължи да работи за себе си. Знаеше какво търсят сериозните клиенти и колко могат да платят. Рискът беше нищожен, а даваше възможност да разгърне бизнеса си в
бъдеще.
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Следващите дни преди заминаването прекара в ровене из интернет. Прочете цялата информация,
която намери за България – география, етнография, история, климат, туристически обекти, политическо устройство, последни новини и събития...
Отбеляза си странния факт, че имат в парламента партия на турското етническо малцинство.
“Все едно ние да имаме партия на мексиканците или поне на испаноезичните. Или на италианците, защо не и на китайците?” Това го озадачи, но новите демокрации в Източна Европа изглежда си
имаха своите особености. Фактът го засягаше дотолкова, доколкото реши, че може да предложи медальона “Машаллах” на някой техен заможен конгресмен от турската партия. Затова щеше съвестно да
го декларира при изнасянето му от Съединените щати и внасянето му в България като лична вещ, семейна ценност от прадядо му. Човек винаги е напълно свободен да продаде нещо свое на когото си
иска.
Кейт дойде на летището да го изпрати.
Бяха се сдобрили, разбира се. Онзи умник, Джордж, се оказа прав за отворената врата.
А Джордж всъщност беше там някъде. Какво пречеше да се види с него? Май щяха да се окажат
в България по едно и също време. Ако вече не е отлетял при своята Таня в Русия.

ВОЙСКАТА НА САДЪК ПАША, 1854 г.
В шатрите, разпънати насред трънливото поле край Силистра, бяха нощували войниците от някаква османска войскова част, дошли, препускайки на конете си, чак от Сливен. Добре облечената,
добре обучената и добре въоръжената кавалерия беше от два дни на разположение и очакваше нареждане от главното командване на армията. И войниците, и конете вече бяха отпочинали от тридневния
преход. А посред лято да спиш в поле, ечащо от песента на щурците, само с една палатка над главата,
полюляваща се от лекия ветрец, беше прекрасно! Забравяш, че си на армейска служба и, че си тръгнал
на война. Докато чакаха нареждания, мъжете всекидневно си устройваха надбягвания и препускане с
прескачане на препятствия, но не много високи. Трябваше да си раздвижват конете, не да ги осакатяват.
После потягаха конската сбруя, почистваха и лъскаха с парцалчета оръжието си и се упражняваха в точна стрелба с хубавите си пушки. Радваха им се искрено – като деца на нова играчка.
Военачалникът им, Мехмед Садък паша, със свалена чалма, защото запарваше главата му в лятната горещина, седеше под едно платнище на сянка и със задоволство ги наблюдаваше. Хубавци бяха
те в новите си униформи, които точно в началото на войната получиха от Франция, и с новите френски пушки, които не бяха гладкоцевни като предишните, а нарезни, стреляха много по-точно и понадалече. Всичко беше отлично, само дето не тръгваха още да се бият с руснаците!
– Садък паша, шпионин хванахме! – викнаха отдалече двама от войниците му, които водеха някакъв уплашен старец с вързани на гърба ръце.
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Арестантът спря на място и стъписано ги изгледа. След краткото им боричкане в близкия храсталак, при което и от двете страни се чуваше само пъшкане и ръмжене, те едва сега проговаряха.
– Ама вие българи ли сте, бре? – сопна се вързаният.
Те се закискаха и запревиваха от смях:
– Изкарахме ли ти акъла, старче?
– Ще ви дам аз едно старче! – сяде ги той. – Я да ме отвързвате веднага, че стадото ми ще се разпилее! Къде ще го гоня после по баирите! Българи да ме арестуват! Че аз ви помислих за турски
аскер2, бре, и дойдох ей така да надникна. Ма вие що щете в турската войска?
– Тая войска не е турска, а казашка. Ние сме казаци! – тупна се в гърдите един голобрад младок.
Това съвсем обърка дядото.
Значи руските казаци пак бяха минали Дунава и този път бяха дошли чак отсам Силистра? Но в
града бе пълно с турска войска! И французи, и англичани имаше, ама тях ги натръшка холерата!
– Пуснете ме, момчета – замоли се старецът. – Няма да ви издам на турците. Тука наблизо има
едни дерета, ще ви ги покажа, та да се скриете.
– Ама ние не се крием от турците, бе, дядо! Ние с тях сме тръгнали да воюваме срещу Русия.
Тези налудничави обяснения дойдоха за овчаря много в повече, отколкото той можеше да смели
с простия си селски ум.
– Ама как ще воювате срещу Русията бе, сине? – жално попита той и се вгледа объркано в очите
на младока до себе си. – Че нали сте българи? Че тя е тръгнала нас да освобождава от турците! – очите му чак се насълзиха от оскърбление. Него лично го заболя от това, че туй момче, точно на годините
на неговия внук, може да вдигне пушка срещу руския солдат. – Господ да те убие, ако гръмнеш срещу
братята руси – прошепна той и две сълзи се показаха в очите му.
Войниците спряха смутени от думите му и погледнаха крадешком към седящия съвсем наблизо
Садък паша. Дали ги беше чул? Дали ги бе разбрал? Той твърде много вече разбираше български, нали половината от всичките шестстотин казаци бяха всъщност българи.
Чул ги беше.
Но се направи, че не е. Те се повъртяха на място, пък отвързаха стареца и го натириха да си върви.
После се приближиха до навеса и заобясняваха:

2. Аскер – войска (тур.), (б. а.).

8

– Объркали сме се, Садък паша... Селянин, овчар... Любопитен бил да погледа.
– Дoбже3 – каза с натъртено “ж” пашата и махна с ръка да ги отпрати. Не му се занимаваше с
тях.
Не за пръв път се сблъскваше с тази необяснима за него обич и надежда към Русия у простите
българи. Не ги е мачкал тях руският ботуш! Не знаят какво е да си крепостен селянин! Не са виждали
как добрите руски войници съвсем по братски избиват своите братя славяни в Полша! “Дядо Иван –
казват – ще ни освободи от турско робство.” А за руското робство дори не подозират, че го има!
Такива мисли се рояха в главата му и той гледаше след тях, смръщил вежди, почуквайки с нокътя на палеца угасналата си лула. От палатката излезе адютантът му. Беше си свил тютюн в тръбичка
от хартия, както го правеха българите, приседна до него, запуши и заговори на полски:
– Не им се ядосвай, Чайка! Важното е, че на българите в казак алая4 добре сме им обяснили.
Всичко сме им разказали. Днес те ще ни подкрепят срещу руснаците, а утре ние тях срещу турците.
Михаил Чайковски, след като по спешност прие исляма и се преименува на Мехмед Садък паша,
успя съвсем в навечерието на войната да събере няколкостотин ентусиазирани поляци и малко потомци на донски казаци, преселили се отдавна в Добруджа. Но не стигаха и затова попълни полка си с
българи. Всички бяха християни. Никой не го беше грижа за различията между католици и православни, нали се молеха на един бог.
В лична кореспонденция с френския император Наполеон III успя да издейства ново оръжие и
униформи за хиляда войници и с полските офицери, които се събраха под знамето му, усилено се зае
да ги обучава. Сам си свърши работата без онези псевдородолюбци от хотел “Ламбер”!
Поляците бяха страхотно мотивирани. Те се готвеха отново да воюват за освобождението на
Полша. Смятаха, че с навлизането си на север в родните земи ще подбудят населението за ново голямо въстание. За негова изненада българите също с желание се записваха в полка му. Оказа се, че освен бивши хайдути и разбойници, освен избягали от родните си села и преследвани от турците за някакво прегрешение, тук идваха млади интелигентни хора, за да придобият военен опит. Те се радваха,
че я има тая християнска войска и в нея свободно се учат да боравят с оръжие.
– Това турците ни го забраняват – обясняваха те на офицерите поляци.–Само мюсюлмани могат
да носят оръжие открито. А при вас ще се изучим и после ще съставим наша българска войска, за да
освободим България.
Така ентусиазирани и безгрижни бяха, докато не ги пратиха срещу руснаците, навлезли в Добруджа. При тази вест очите на поляците пламнаха, а на българите угаснаха. И Садък паша ясно го видя.
“Въпреки това те няма да се огънат – каза си той. – Ще ни помогнат. А после ние на тях.”

3. Добре (пол.), (б. а.).
4. Алай – османска войскова част (б. а.).
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Настъплението беше кратко и почти без сражения. След ултиматума на Австрия, че също ще се
намеси във войната, ако руските войски не се изтеглят от Добруджа, Влахия и Молдова, руснаците
изоставиха българския град Силистра и просто отстъпиха назад, а подире им без бой се придвижваше
османската армия и заемаше позициите им. Така в средата на август Омер паша влезе в Букурещ, а
шепата казаци на Садък паша стигна река Прут. От другата и́ страна се простираха полско-казашките
земи. Поляците, застанали на брега, можеха да помиришат как ухаят тревите и цветята в родината им.
– Днес сме на отсамния бряг – казваха развълнувано те. – А утре ще преминем оттатък!
Вечерта водката се лееше обилно в чашите. Свиреше хармоника, а всички с ентусиазъм деряха
гърлата си с химна на някогашното Полско кралство “Боже, цош Польске” и “Мазурката на Домбровски”, а после българите на свой ред запяваха своите бунтовни песни “Стани, стани юнак балкански” и
“Вятър ечи, Балкан стене”.
В настъпилата за малко тишина от отсрещния бряг на реката прозвуча висок младежки глас,
който отново подхвана:
– Йешче Польска не згинела...
Всички вкупом наскачаха и започнаха да викат до прегракване, до спазъм в гърдите и сълзи в
очите:
– Иджеми, брачя! Ютро бенджйеми вдому!5
И така до зори.
***
Но на другия ден османските войски, а заедно с тях и казаците на Садък паша, по заповед на
главното командване се изтеглиха на свой ред от позициите и бяха заменени с австрийски части. Поради някакви си тънки политически пазарлъци!
Войната за тях свърши. Казаците унило яздеха конете си назад – обратно към Дунав, към българските земи, подвластни на султана, към Сливен, където бяха разквартирувани трайно.
Какво ги интересуваше вече тях ходът на войната? Че Русия била унищожила флота на султана в
неговото най-защитено пристанище Синоп? Че после и руският флот бил унищожен от френските и
английските кораби при Севастопол на Кримския полуостров? Че самите френски и английски кораби
били унищожени също, но не в битка, а от страховита буря в морето, което не случайно се нарича
Черно? Че войната се разпростряла в целия свят – водили са се сражения в Балтийско море, жестоки
битки в Кавказ и даже чак в Камчатка на тихоокеанското крайбрежие на Русия?
А Полша? А Казашката сеч?

5. Идваме, братя! Утре ще сме си у дома! (пол.), (б. а.).
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Защо пак всички царе, крале и императори се престориха на дълбоко загрижени, но не бил сега
подходящият момент?
– Насред Европа бавно умира цял един народ! А всички се правят на слепи! – каза Садък паша.
На кого ли го каза?
Ей така, на себе си. Та поне той да се чуе.

НАЙ-ОБИКНОВЕН АМЕРИКАНЕЦ
Ели дойде късно следобед в залата. Там през целия ден представителите на различни американски компании провеждаха срещите си с българските студенти. Тя само надникна през вратата и махна
с ръка, колкото да се обади, че е тук. Скоро Джордж приключи разговора си с последните две момчета, събра си книжата и проспектите, изключи и прибра лаптопа си и излезе в коридора.
– Как беше днес? – усмихна се тя. – Заболя ли те устата да повтаряш едно и също?
– Вече свикнах. Нищо по-различно от срещите ми в Прага и Варшава.
– Ходих днес до руското посолство – информира го Ели. – Ще ти трябват паспортна снимка, попълнен формуляр и две седмици търпение. Има и кратка процедура за три дни, но май за теб няма да
стане.
– Защо? – беше развил болезнена чувствителност към постоянните прояви на специално отношение към него. – Аз съм просто един най-обикновен американец!
– Не че ми го казаха, но изпитах такова усещане. Не им хареса това, че не от Америка, а оттук
тръгваш да си вадиш виза, че не можеш да посочиш адреса, на който отиваш, нито имаш хотелска резервация, нямаш покана от местно, тоест руско, лице... Просто нищо в теб не им хареса!
– Ели, може ли да ми откажат?
– Имат право. Нали затова човек подава молба за виза, а не си я купува като входен билет за
страната.
– Аз трябва да отида! Трябва да намеря Таня! Ели, разбираш ли колко е важно това за мен?
Джордж не би могъл да си даде обяснение защо с такава лекота разговаря с Ели за своето найсъкровено желание, за което трудно бе разговарял дори с Майкъл. Имаше в нея някаква топлота, някаква простота в обноските, която го предразполагаше и го караше да се чувства спокойно. В китайския ресторант, където я покани на вечеря снощи, дълго си бяха припомняли най-различни весели
случки и недоразумения от миналогодишната и́ работа в парка. Джордж просто и без притеснение и́
разказа колко е влюбен в Таня, как само глупавата нерешителност му попречила още тогава да и́ разкрие чувствата си. Но сега бил длъжен да го направи.
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Ели го слушаше с разбиране и с някакъв премрежен тъжен поглед. Навярно беше и́ се случвало
да изпита подобни чувства, предположи Джордж, а тя кимна с глава и откровено отвърна на въпроса
му:
– Така е, Джордж, харесвам един мъж, но не мога да му кажа. Просто е невъзможно!
– Може би той също те харесва, но като мен проявява нерешителност. Може би трябва ти да
направиш първата крачка?
– Ще си помисля – отвърна му Ели.
Когато на другия ден подадоха молбата за виза в посолството, а на третия срещите му със студентите приключиха, пред Джордж изникна въпросът какво ще прави две седмици, докато чака.
– Хайде да те разходя из България. Януарските ни лекции още не са започнали. Ще ти покажа
интересни места. Можем да тръгнем първо на юг към Рилския манастир и Мелник, там правят страхотно вино! А после ще поемем на изток през Копривщица и Пловдив до морето, ще постоим там дватри дни на вилата ни и ще се върнем през старата столица Търново... Нещо такова. България не е голяма, две седмици ще ни стигнат и ще ни останат. Ето, като минем през Копривщица, можем да посетим
къщата на Георги Бенковски, нали искаше да научиш нещо повече за него. Сега е музей.
– Така ли? – изненада се американецът. – Тя не е ли много стара?
– Там има много стари къщи. Но са просто великолепни! Никъде не си виждал къщи като тях!
Копривщица е специално градче. То е един огромен музей, където експонати са целите домове, а около тях пак в такива стари сгради си живеят хора. Заслужава си да се види.
– Тогава поемаме първо натам – предложи Джордж.
На другия ден потеглиха. Джордж вече бе обменил от доларите си в левове, за да върне на Ели
за маратонките му, защото внимаваше тя да не се охарчва излишно заради него. Той изрично настоя
да плаща и всички разноски по предстоящото пътуване, тъй като Ели все пак беше студентка, а пък
той някак се бе самопоканил.
И така – предстоеше му да удостои с присъствието си “великолепната” Копривщица! Но когато
стигнаха, разбра, че не е трябвало да мисли за нея с пренебрежение.
Джордж нямаше ни най-малка представа какво щеше да види. Но реши да и́ достави удоволствие и да се опита убедително да се престори, че това градче – ами че то просто е най-хубавото градче,
което е виждал през живота си!
Но още докато навлизаха в него с колата, почувства, че започва да гледа озадачено. Закътано
между ограждащите го хълмове, с къщи, построени по двата бряга на малка планинска река – единият
по-стръмен, а другият по-полегат – то му се видя в слънчевия зимен ден като истинско бижу. Извити
каменни мостове на няколко места свързваха двата основни дяла на селището. Къщи, боядисани в
най-различни цветове – тази синя, другата червена, третата в топло оранжево. Покрити с извити като
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черупки стари керемиди. Рамките на прозорците очертани с бяла линия, геометричните форми на стените също очертани и всичко това придава на къщите изключителна лекота и изящество. Високи, зидани от камък, огради, над които кой знае защо се надвесва горният етаж на някой дом и навлиза в
пространството над улицата. Над побелелите от сняг покриви красиви коминчета пушат и дават живот
и топлина на цялата картинка, извадена като от много пъстра илюстрация в някаква детска книжка.
А Ели се засмя на смайването му и каза:
– Още нищо не си видял. Да вървим да си купим билети.
Взеха си по един обиколен туристически билет и тръгнаха. Ели не идваше за първи път. Хвана
го за ръка и го поведе по странните улички, настлани с плоски камъни. Освен двата пътя покрай реката, не видяха друга асфалтирана улица. Всичките бяха покрити с тези различни по форма и големина
плочи. В цялото градче!
Влязоха в двора на първата къща-музей, Ослековата. И Джордж спря поразен. Издаденото напред чело на втория етаж стъпваше на три дървени колони, които той не можеше да знае, че са от специално донесен ливански кедър. Стенописите от преди сто и петдесет години представляваха завеси,
които се повдигат и разкриват неизвестни, но прекрасни отвъдморски градове с пищни дворци и пристанища, пълни с лодки. Оказа се, че не само цялата фасада е щедро изписана отвън с орнаменти и медальони с пейзажи. Всички стени на стаите вътре също бяха изрисувани, а таваните – покрити с богати дърворезби, различни във всяко помещение, и от тях висяха скъпи полилеи и лампи, специално донесени от Германия, Австрия или Италия. Цялото обзавеждане до такава степен показваше богатство
и гордост от постигнатото, че изпитваш някакво особено чувство. Като че ли сам собственикът те развежда из дома си и минава редом с теб от стая в стая.
Продължиха нататък.
Втората къща, третата – една от друга по-нагиздени и пълни с живот, въпреки въженцата и преградите, които постоянно напомнят на посетителя, че се намира в музей. Иска ти се да приседнеш и да
се отпуснеш в тази уютна обстановка, сякаш си поканен на гости и домакинът ей сега ще влезе и ще
седне до теб на миндера6. Всяка къща носеше името на стопанина, който с толкова любов я е построил, обзавел и довел зографи да я изрисуват. Беше направил нещо, в което духът му сякаш продължаваше още да живее.
След три часа Джордж бе преизпълнен с впечатления и вече никой шедьовър на копривщенската
архитектура нямаше да може да остави спомен в съзнанието му, преливащо от багри, украси и резбовани тавани. Седнаха да изпият по кафе в една стара къща, която той също би взел за музей, а тя си
работеше като малък семеен ресторант. Ели нарочно мълчеше, оставяйки го да осмисли видяното.
Най-после Джордж обобщи хаоса в главата си с думите:
– Наистина ти ми каза къде отиваме. Но аз не очаквах да видя това, което видях. Невъзможно е
човек да си представи, че има такова място. Благодаря ти.
6. Миндер – издигнато място покрай стена за сядане или полягване, постлано с черги и отрупано с възглавници
(б. а.).
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Ели само се усмихна. Беше много доволна.
“Типичен американец – каза си тя. – Въобразяваше си, че няма в света нещо, което може да го
изненада.”
– А къде е къщата на моя съименник? – сети се Джордж.
– Нека да ни отпочинат малко краката и ще попитаме. И аз не знам. Изглежда не е в квартала с
основните музейни сгради.
Тя се оказа права. Една случайно срещната жена им посочи стръмно застроения хълм от другата
страна на реката и каза:
– Ей там, виждате ли паметника? Малко под него е къщата.
Те тръгнаха към извисяващия се над покривите устремно препускащ конник от светъл камък.
– Това той ли е? – попита Джордж, кой знае защо с вълнение.
– Да – лаконично отвърна Ели.
Намериха я съвсем лесно. След всичките обиколени от тях богати, красиви, изписани къщи, тази
им се видя пуста и празна. Дъските, с които бяха облечени отвън и отвътре стените и́, бяха потъмнели
от времето. Оскъдни мебели и почти никакви вещи на този мъж, оставил името си в историята. Една
въстаническа униформа, която се оказа копие, няколко увеличени фотографии, няколко тънко изплетени чорапа от ръцете на майка му Нона. Само пушката била неговата.
– А истинското му име? – попита Джордж.
– Гаврил – отвърна Ели, като го прочете в обяснителните бележки на музея. – Име на архангел.
Гаврил Хлътев.
Джордж застана пред уголемената му снимка, висока почти метър. Георги Бенковски стоеше
подпрян на резбован шкаф и днешният му съименник, взрян в него, се опитваше да попие духа на този човек. Защото старата снимка отпреди близо сто и четирийсет години бе запечатала точно това –
дух! Не плоска безизразна физиономия с някакво благо, ретуширано изражение, а напорист характер,
светли очи, които те гледат и сякаш настойчиво те питат или пък ти казват нещо много важно!
Джордж само това запомни – очите на този човек.
– Разкажи ми за него, Ели – каза дълбоко впечатлен.
– Да вървим, ще ти разказвам, докато пътуваме.
Тръгнаха си. Излязоха от продълговатото, настлано с камък дворче и зад гърба им остана самотната, потъмняла от времето къща с един нелеп каменен бюст на висок постамент отпред. В очите на
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мъртвия камък изобщо го нямаше оня поглед от снимката. Празни каменни очи без зеници, без порив
и плам.
– Трябва да го махнат, нали? – прочете мислите му Ели. – Това изобщо не е Бенковски.
Когато седнаха в колата, телефонът на Джордж иззвъня. Гласът на човека отсреща го накара да
се засмее.
– Майк се обажда – прошепна той на Ели, макар че тя нямаше представа кой е тоя Майк.
След като приключи краткия разговор, Джордж обясни:
– Майкъл е моят най-добър приятел. Има антикварен магазин в Денвър. Каза ми, че найнеочаквано ще лети за България по някаква работа и питаше дали съм още тук, за да се видим след
два-три дни.
– Е, тук си – потвърди Ели.
Потеглиха.
– Ще те запозная с него. Сигурен съм, че много ще го харесаш. Той не е скучен като мен.
– Ти не си скучен, Джордж.
“Нито си... как го каза Таня? Смотан, точно така се изрази. Не си смотан. Но щом си тръгнал да я
търсиш, върви! Може да не ти го каже точно с тази дума, но ще се постарае да го разбереш. Тя умее.”
– Знаеш ли – сети се внезапно Джордж. – Мисля, че може би си виждала Майкъл. Един следобед
ти с Таня и две момичета от Полша влязохте в едно барче и си поръчахте бира с чипс, абсолютно противозаконно, разбира се.
– Защо? Виждала съм да продават чипс и на съвсем малки деца!
– За бирата говоря! – погледна я той и видя, че му се смее. – Много смешно!
– Това ваше пълнолетие – продължи да го закача Ели. – Веднъж повикахме по телефона едно
момче от другото общежитие да играем на карти. Само една улица дели двете сгради. И докато измине тези двайсет крачка, за малко да го арестуват, понеже той тръгнал към нас с шишето бира в ръка,
от което си пиел в стаята. А по вашите закони не само няма право да я пие, защото е непълнолетен, но
и да я носи на улицата. Трябвало да е поне в книжен плик.
– Така е. И добре, че е така. Иначе хлапетата ще се пропият, вярвай ми.
“Вярвам ти. У нас напоследък май тъкмо учениците пият най-редовно.”
– И какво, ходихте да го измъквате от полицията ли? – поинтересува се Джордж.

15

– Ха, знаеш ли какво станало? Полицаят го попитал какъв е, защото усетил акцента. “Българин”,
отвърнал нашият. “Вие, българите, няма ли да се научите на ред най-после! Махай се да не те виждаме повече!” Така му се развикали и го отпратили. – Ели се разсмя весело.– Моля ти се, обикновен
американец, а знае, че съществуват българи на тоя свят! Отделил ги е, класифицирал ги е в съзнанието си.
– И с какво? С това, че не спазват законите – заядливо уточни Джордж, засегнат от пренебрежителното “обикновен американец”.– И аз съм един обикновен американец. И какво от това? По-лоши
ли сме от другите хора?
Ели замълча. Разбра, че го е засегнала и се извини:
– Прощавай, не исках да те обидя. Всъщност фактът, че спазвате правилата и сте колективисти,
ви прави силни. Управляеми сте, но пък вървите напред. А ние тук, в България, сме индивидуалисти.
Всеки тегли в своята посока, спазва ограниченията, ако ги разбира и докато го наблюдават. Ето, виж
го тоя! – посочи колата, която току-що ги изпревари. – Има и ограничение на скоростта, и знаци, че
изпреварването е забранено. И по GSM-а си говореше. Той направи точно три нарушения едновременно! Ами ако някой отсреща беше изскочил иззад завоя? По пътищата у нас е някакъв ужас. Все
едно, че се води война. Знаеш ли колко хора загиват!
– Ти също караш бързо – обади се Джордж. – Знакът посочваше осемдесет километра, а се движим със сто и двайсет.
Ели изпъшка и отпусна газта:
– И аз съм като другите, какво очакваш? Нали съм българка! Пък и тези тъпи ограничения! Как
може да сложат знак за осемдесет километра на такъв хубав път?
– Ето, пак спориш със закона! – Беше ред на Джордж да я изгледа с насмешка.

Галина Златарева
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