120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЖАК ПРЕВЕР В месеца на виното и любовта да се
насладим на прекрасната поезия на Жак Превер

Paris at night
Три клечки кибрит – една подир друга запалени
в мрака.
Едната – за да погледна цяло лицето ти.
Втората – за да погледна очите ти.
Третата – за да погледна устата ти.
Пълен мрак след това – за да си спомня всичко,
когато до мен те притискам.
Превод - Веселин ХАНЧЕВ
Градината
Хиляди, хиляди години
не биха ми стигнали
да разкажа
за оня миг вечност,
в който ти ме целуна,
в който аз те целунах
една сутрин, в светлината на зимата,
в парк Монсури, сред Париж.
Сред Париж,
на земята,
която е всъщност звезда.
Превод - Веселин ХАНЧЕВ
Фиеста
И чашите бяха опразнени,
и бутилката – с гърло разбито,
и вратата беше заключена,
а леглото – широко открито.
И безбройни звезди от стъкло
ни предсказваха щастие в тая
като в приказка великолепна,
отдавна не метена стая.
И аз бях мъртвопиян
и с бумтящо от радост сърце,
а ти беше пияна и жива,
и гола във мойте ръце.
Превод - Валери ПЕТРОВ

В КИТАЙ Годината на Металния плъх

25 януари е датата, на която китайците празнуват своята Нова година. От днес започва годината на
Металния Плъх. Енергията на Металния Плъх ще действа чак до 11 февруари 2021 година. Плъхът е
първата зодия от китайския календар. Според легендата император Джейд издал заповед, според която
редът на животните в хороскопа трябва да се определи според реда им на пристигане на негово
пиршество. Плъхът успял да подмами Бивола да го занесе до царските порти на гърба си и точно преди
да влязат, той скочил пред него и го изпреварил.
Плъхът също така символизира Земните клони (Tиан Ган-Ди Жи) от Системата на времето в
китайската традиция. В своята същина той е елементът Ян - мъжки, чист, видим. Свързва се и с утрото
и раждането на новия ден. Китайците възприемат Плъха като предзнаменование за просперитет и
благополучие. Какви са характеристиките на хората, родени в годината на Плъха? Ако сте родени през
1948, 1960, 1972, 1984, 1996 или 2008 година, то вие сте зодия Плъх според китайския хороскоп.
Плъховете са остроумни, имат бърза мисъл, успешни са в своето поприще, но се задоволяват с тих и
спокоен живот, да не кажем посредствен. Те са оптимистични, енергични и хората просто ги обожават.
По принцип са мили и възпитани, но при липсващи звена в комуникацията, може да ви се сторят груби
и нелюбезни. Справят се доста добре с воденето на бюджета, но в някои крайни случаи биха могли да
минат и за скъперници. Мъжете, които са родени под този знак, са интелигентни, адаптивни, бързо се
ориентират в нова обстановка и умеят да се възползват от предоставените им възможности. Лошото е,
че невинаги имат куража да го направят. Въпреки че обикновено са пълни с интересни идеи, те не са
подходящи за заемането на лидерски позиции. Жените Плъхове са традиционалистки. Държат на
семейството и умеят да въртят топъл, уютен и подреден дом. Извън тази светлина на перфектната
домакиня тези жени също проявяват завидна доза отговорност и лоялност. Плъховете се разбират
доста добре с представителите на следните зодии от китайския календар: Бивол, Дракон, Маймуна.
Стихията на Плъха е водна, докато Биволът е земен знак. Ето защо те се допълват прекрасно както в
работата, така и в любовния живот. Двойки, формирани от Плъх и Дракон, имат перфектна синергия
помежду си и се разбират и без думи. Също както Дракона, Маймуната се разбира прекрасно с Плъха и
им предричаме безоблачно бъдеще заедно. Зодии, които са трън в очите на Плъха, са: Кон, Коза и Заек.
Енергиите между Плъха и Коня са доста сходни, затова и трудно се понасят. Каквото и да направи
Плъхът, то никога няма да е достатъчно за високите изисквания на Коня. Козата пък иска да
контролира всичко, което се случва в живота на Плъха, докато Заекът, съзнателно или не, винаги върви
срещу мечтите и желанията му. Щастливи символи в живота на Плъха:
Цвят: синьо, зелено, златно.
Числа: 2, 3.
Цвете: водна лилия.
Посока: запад.
Каква година ни очаква наистина? Когато се намираме в годината на Плъха, ние имаме нужда да
планираме бъдещето си. Това ще ни донесе чувство на сигурност и спокойствие. За целта е
необходимо да бъдем наблюдателни и да забелязваме дори и най-дребните детайли. В тях нерядко се
намира скрито съкровище. В работата ни очаква повишение както на позицията, така и на заплатата, но
това ще се случи, само ако сме си го заслужили с неуморен труд и отговорност. Ако нищо от това не
ви се случва, решението е само едно – действие. Това не е година, в която просто да си лежите на стари
лаври. Затегнете коланите, запретнете ръкави и се залавяйте за работа, защото каквото посеете през
тази година, ще получите двойна реколта през следващата.

ЗА ЛЕВСКИ Вещите, снимките, гробът на Левски

Едва седем са снимките на Васил Левски, чиято автентичност е безспорна за учените.
Автентичните снимки на Левски са достигали до архивите като дарения от негови близки и познати.
На гърба на много от тях Дяконът е оставял посвещения. Фотографията, правена от Георги Данчов –
Зографина, например е подарена на Народната библиотека от наследниците на братя Данчови – автори
на първата българска енциклопедия. От нея библиотеката днес притежава три оригинала и четири
копия. Точно по тази снимка Левски е бил издирван от турците, преди да го заловят. Това разказва доц.
д-р Цветолюб Нушев от направление "Ръкописно-документално и книжовно наследство" в
Националната библиотека. За учените така и не е станало известно кой е предал кадъра на властите.
Една от най-хубавите сред снимките на Левски е колективна, на нея позират всички участници във
Втората българска легия. Студийната му фотография с униформа, за която някои твърдят, че е на
Легията, всъщност е правена с дреха от ателието на Георги Данчов - Зографина в Букурещ.
Друга много впечатляваща негова снимка е в хайдушки одежди като знаменосец на четата на Панайот
Хитов.
За известната си портретна си снимка Васил Левски е позирал през 1872 г., едва година преди смъртта
си.
Вещите, останали от Левски, се съхраняват в хранилищата на различни институции. Кичури от части
от косата му притежават Военният музей, къщата-музей на Левски в Карлово, както и наследниците
му. Богословските си записки от свещеническото училище в Стара Загора Левски е оставил на майка
си. Тефтерчето му се намира в трезора на БНБ. По чиста случайност то не попада в ръцете на турците,
когато залавят Апостола заедно със съратника му Никола Цветков на път към Влашко, където е
трябвало да се срещнат с Любен Каравелов и Българския таен революционен комитет. Със себе си
двамата носят и документите по изграждането на организацията, зашити в самара на коня. Там е
скрито и тефтерчето на Левски, в което той е писал в последните 2 години от живота си. Когато ги
хващат край Къкринското ханче до Ловеч, турците прибират самара. По-късно пускат Цветков, той им
казва, че конят е негов и го прибира заедно със самара.
Турската власт започва издирването на Левски след обира на пощенската кола, превозвала приходите
на хазната, в прохода Арабаконак, организиран от помощника на Дякона Димитър Общи. Всички
участници в нападението са били арестувани. По време на разпита Общи заявява, че обирът не е
разбойничество, а политическа акция и разкрива кой е нейният предводител. Така турците установяват
самоличността на Васил Левски, той става обществен враг № 1 и само три месеца по-късно е заловен.
При очната ставка турците го питат познава ли Димитър Общи, който е казал, че Левски е
ръководителят на революционния комитет. "Не, не познавам този човек…" - отрича Дяконът.
Редица манастири и собственици на стари възрожденски къщи претендират, че са давали подслон на
Апостола. Но къде в действителност се е крил - доказателства няма, има само предположения. На
изследователите е известно от тефтерчето му, че е плащал на собствениците на тъй наречените тайни
къщи от 5 до 10 гроша, отделно е давал и за храна.
Все повече сред експертите се налага мнението, че поп Кръстю не е предал Васил Левски. За
залавянето му може би най-голяма вина, макар и непряка, има Димитър Общи. Поп Кръстю
Никифоров – архиерейският наместник в Ловеч, първият човек на църквата в този край, е бил нарочен
публично за предател от Любен Каравелов на страниците на вестник "Свобода", два месеца след
обесването на Левски. Свещеникът приема тежко обвиненията. В църковния Требник поп Кръстю
говори за себе си в трето лице: "Той можеше навремето да издаде работата, когато не само Левски, но
и мнозина от народа да пострадат. Как тогава той не беше издатник, а стана такъв само за един
Левски?".
Къде е бил погребан Левски е въпрос, който и до днес буди много спорове. Според някои мнения
гробът му бил известен на мнозина непосредствено след смъртта му. Гробът бил посочен на брат му

Петър още през 1878 г., веднага след Освобождението. През 1883 г., когато е бил направен Комитет за
вдигането на паметник на Апостола в София, се предвижда да бъдат изровени останките му и да бъдат
погребани в основите на паметника. По онова време явно са знаели къде са, защото в документа не
пише, че ще ги издирят, а само че ще ги преместят. Постаментът е открит през 1895 година. Тогава
обществеността е била уверена, че костите са на това място. Само 17 години по-късно, когато
паметникът на Левски е вече е открит, всички в свободна България вече са забравили къде лежат
костите на Апостола. Братът Петър умира през 1881 г. в Карлово. Бил е немощен, защото е бил тежко
ранен при боевете на Шипка и е нямало как да доведе близките си до София, за да им покаже къде е
погребан Левски.
През 1937 година, за 100-годишнината на Апостола, Военното министерство копае под паметника, за
да търси костите. И не намира нищо. Гробът на Левски е изгубен завинаги.
Ира АНТОНОВА

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Асеновград

Честит и благословен 75-годишен юбилей на ЛУШКА НИКОЛОВА МАДЖАРОВА!
Тя - почетният гражданин на град Лъки и общината и слънчевата поетеса на задружното семейство на
незрящите от Териториалната организация на слепите и ТО на сляпо-глухите в Асеновград, навърши
своите 75 години на 11 януари 2020 г. и бе посрещната с много букети красиви цветя в голямата зала,
защото е уважавана и обичана от всички нас.
Издала е 7 книги като поет и е включена още в 24 сборника. Преведена е и на няколко чужди езика.
Учителят по литература Георги Пенчев споделяше, че нейното творчество е на най-високо ниво.
През изминалите години Лушка Маджарова се представя и като отлична спортистка - бягане, дартс,
вдигане на тежести и други, като е печелила много медали и грамоти.
За Лушка Маджарова може да се пише още и още - за нейната скромност, доброта, човечност и борбен
дух.
Скъпа Лушке, приеми от всички членове на териториалните организации, както и от управителните
съвети поздравления за твоя юбилей и пожелания за добро здраве и нови творчески успехи!
Щастие, награда и удовлетворение е, че те познаваме и сме заедно!
Славка СТАВРЕВА

Добрич

Бабинден
На традиционната среща в събота на чаша кафе в малката сладкарничка срещу кино "Добрич" чувам
женски гласове. Събрали сме се десетина души от "ХобиСклуб". Различавам гласовете на Светла
Стоева, Николинка Вичева и Радка Иванова. Заслушвам се и чувам, че говорят за идващия Бабинден вторник, 21 януари.
Продължавам да подслушвам женския спор и се включвам без покана в разговора. От всички идеи,
които после обсъдихме, най си ни хареса да отпразнуваме в ресторант "Рубин" на улица "Сан
Стефано". Речено - сторено. Михаил Панчев, Иван Тодоров и Рачето спретнахме сценарий, списък на
желаещите, меню за празника и интересни артистични изпълнения. На 21 януари точно в 12 часа на
вратата ни посрещнаха любезните домакини Нели и Иван Драганчеви, а Златка Василева от
"ХобиСклуб" накичи всички влизащи със здравец и китка за здраве. Посрещна ни тиха и приятна
музика от дуо "Ив-Ко" - Ивелина и Коко, с подбрани класически пиеси, които по-късно преминаха в
популярни ритми, български хора и ръченици и култови изпълнения от "Ламбада" до "Туист ъгейн".
Дали от общото въодушевление или от хубавото сунгурларско вино, или от мускатовата ракийка, или
от хубавите подбрани вицове от гинеколога доктор Михаил Панчев, или от припомнянето за бабите в
миналото, прочетено от Мария Велинова, настроението на всички стигна до своя апогей. С бурни
аплодисменти поздравихме Руска Добрева - най-жизнена баба, Радка Иванова, че е отгледала осем
внучки и един правнук, и Николинка Вичева като най-трудолюбива баба. Не спря и музиката от
неуморните музиканти, не спряха и танците на Георги Милев, Коста Димитров, Иван Тодоров, Михаил
Панчев, Златка Василева, Теменужка и Жеко, Рачето, Дора, Марийка Атанасова, Красимира Шопова,
Юлия Савова, Стоянка Георгиева. С красивите танци събудихме интерес от приятелски групи от
Основно училище "Панайот Волов" и Детска градина № 20 "Радост". В общото въодушевление се
включиха нашите приятели - медицинските сестри от Хирургията на МБАЛ "Добрич".
И като всички хубави приказки тържеството на "ХобиСклуб" завърши с приятно и запомнящо се
настроение. Хубавите снимки на Мишо са доказателство за това.
Иван ТОДОРОВ
142 Години от Освобождението
На паметника на Цимерман се състоя поклонение по повод великата дата 27 януари. Поклонението бе
открито от журналистите Даниела Русева и Михаил Добромиров. В памет на загиналите смели войни
заупокойна панихида бе отслужена от архиерейския наместник на добричка духовна околия
ставрофорен иконом Иван Дойчев.
Признателните добричлии и този ден поднесоха почитта си към руските войни, паднали в изпълнение
на войнските маневри на великия руски генерал Цимерман. В своето слово кметът на град Добрич г-н
Йордан Йорданов поздрави присъстващите и отправи благодарствени слова в присъствието на
генералния консул на Руската федерация във Варна г-н Владимир Климанов. На тържеството
присъстваха г-жа Даниела Димитрова - народен представител, Красимир Кирилов - областен
управител на област Добрич, Мая Димитрова - председател на Общински съвет - Добрич, д-р Емилия
Баева - зам.-кмет, общински съветници, членове на кметския екип, граждани на Добрич.
Възстановчиците от Регионален клуб "46 пехотен Добрички полк" отбелязаха великата дата с оръжеен
залп. На връщане автобусите спряха до Костницата в близост до паметника на хан Аспарух, където с
едноминутно мълчание поднесохме почитта си към загиналите руски войни.
Големият празник - Освобождението на Добрич от турско робство, продължи в залата на
Неправителствената организация "ХобиСклуб", където се събрахме повече от 35 човека.
Възстановихме старото приятелство с Регионална библиотека "Дора Габе" в лицето на Невяна
Христова - директор и Галя Маринова - библиотечен специалист, с които традиционно провеждаме
литературни четения. Този път на срещата ни събра един млад библиотечен специалист - Детелина
Руменова, която направи исторически прочит на събитията около Освобождението на Добрич
(Хаджиоглу Пазарджик). Младата библиотекарка дойде с подготвен материал от книгите на Любка
Бобчева - археолог по образование, създател и бивш директор на Историческия музей в град Добрич.

Интересно поднесеният прочит на Детелина завладя аудиторията, а пълната тишина и вниманието бяха
знак за недвусмислената благодарност на хората. Общата снимка е доказателство за обновените срещи
между Регионалната библиотека и слепите и слабовиждащи хора от "ХобиСклуб" - Добрич.
Иван ТОДОРОВ

Пловдив

Трифон Зарезан
На 1 февруари в комплекса на слепите в Пловдив отпразнувахме деня на виното Трифон Зарезан.
Въпреки че една седмица по-рано бяхме предупредени, че общината в район "Източен" чрез кмета
Иван Стоянов ни е подарила вино за празника, за съжаление много малко хора се отзовахме на
поканата на Кирил Дамянов.
Това обаче не попречи Денят на лозаря да бъде отпразнуван весело и тържествено с много песни и
танци.
Под съпровода на акордеонистите Васил Оцов и Кирчо Родопски, към които се присъединиха
тарамбуката на Никола Стоянов и тъпанът на Марин Маринов, се вихриха хора и ръченици до късно
следобед.
Своите певчески възможности показаха певиците Ася Бурова, Емка Танова и Фиданка Оцова.
Нели Маринова донесе лозовите пръчки, които символично зарязаха Ася Бурова и Емка Танова.
Разделихме се с уговорката същите хора, които уважихме празника, да допием останалото вино.
Димка ДАМЯНОВА

ИСТОРИЯ 9 март - Ден на спасението на българските евреи

На 1 март 1941 г. министър-председателят Богдан Филов подписва акта за присъединяването на
България към военно-политическия съюз с фашистка Италия и нацисткия германски Райх.
Година преди това същият министър-председател е инициатор на прословутия Закон за защита на
нацията, според който евреите са лишени от всички граждански права, а по-едрите имоти са
конфискувани в полза на правителството, най-често - в полза на министри и чиновници. Много висши
администратори, сред които министърът на правосъдието Александър Сталийски и министърът на
финансите Димитър Савов, заграбват богати еврейски къщи в центъра на София.
Какво става с евреите през 1943 г.? Те живеят в бедни жилища или в мазетата на бившите си къщи.

Носят отличителна жълта еврейска звезда на ревера си.
Правителството организира две младежки формирования "Бранник" и "Български легион". Вторият е
копирал името си от легионите на италианския фашистки дуче Мусолини. Младите легионери си
измислят униформи, маршируват в стройни редици по улиците, вдигат ръка в нацистки поздрав и
скандират - "България на българите!". Иначе правителството и младите "патриоти" остават самотни в
пристъпите си на антисемитизъм. Българите тъжно и смутено гледат отстрани.
През 1941 година с помощта на Вермахта България присъединява територии от Гърция и Югославия,
населени с българи. В тези земи обаче живеят и над 11 000 евреи. В началото на 1943 година войната
на Източния фронт търпи обрат, започнал с поражението на едномилионна германска армия при
Сталинград. Дипломатическите представители на Райха в България обаче настояват за методичното
описване и изселване на всички евреи от старите и новоприсъединени предели на царство България.
В началото на март 1943 г. на гара Кюстендил спира германска влакова композиция, пътуваща от
Солун за Варшава. Местни хора дочуват стонове и писъци от запечатаните вагони. Разбрали, че това е
един от "конвоите на смъртта", отправящ се към концлагера "Треблинка", неколцина кюстендилци се
опитват да разбият вагоните и да освободят затворените там хора. Към тях се присъединяват и селяни с
брадви и лостове. Но германският конвой бързо се справя с положението и композицията заминава
безпрепятствено за Полша. Българският цар Борис ІІІ е известен, но заключава, че нищо не може да
направи, защото в "новите български земи евреите са ми неподвластни". Влаковата композиция
напуска България. С нея са отправени на смърт част от онези 11 343 нещастни евреи от тъй наречените
Нови земи.
На 9 март малка кюстендилска делегация пристига в столицата и се обръща към всички възможни
инстанции за помощ. Откликва им подпредседателят на Народното събрание Димитър Пешев.
Кюстендилци са поразени от дочутото - министър-председателят Б. Филов е подписал заповед за
поетапно натоварване на всички български евреи, на брой 48 800, на влакови ешелони в посока
Треблинка. Евреите трябва да се събират по местожителство и да се отправят към вагони на странични
гари. Димитър Пешев и кюстендилската делегация пишат апел до правителството с цел да бъде
възпряно това "нечовешко деяние". На 17 март четиридесет и двама народни представители
преподписват апела на Димитър Пешев към министър-председателя, с който остро осъждат политиката
на правителството по така наречения "еврейски въпрос". В Народното събрание обаче Пешев е
бламиран като подпредседател, както и депутатите, които отказват да оттеглят подписите си. По време
на бурното парламентарно заседание от депутатските банки се чуват викове "Срам! Срам!".
В Пловдив в двора на едно училище един червенокос петнадесетгодишен юноша седи със своите
родители и заедно с още стотици евреи чака незнайната за него депортация. Този юноша се казва Исак
Паси и можеше никога да не стане професор по философия и баща на бъдещ външен министър, ако не
беше достойната позиция на Българската православна църква. Към дворната училищна врата се
приближава пловдивският митрополит Кирил, но е спрян от охрана. Митрополитът, развял расо,
прескача оградата и се вглежда в стотиците тъжни очи. "Скъпи съграждани, вие сте наши братя и чада
и ние, духовниците, няма да ви оставим сами! Където отивате вие, там съм и аз!" - се опитва да ги
успокои митрополит Кирил. Същия ден е пуснал бърза телеграма до София с текст: "Ваше Величество,
В име Божие, усърдно моля за милост към евреите!".
През целия март митрополитите в Пловдив, Кюстендил, а после и навсякъде по страната оглавяват
всенародни протестни шествия. Дворецът и Министерският съвет са залети от гневни телеграми.
Германците настояват влаковете да се натоварят и да потеглят в посока Видин. Царят, страхлив човек
и нерешителен държавник, объркано се опитва да маневрира и да отлага. Демонстрациите
продължават. В крайна сметка депортирането е спряно. Първият ешелон от 8 600 евреи от старите
предели на България, готови за депортация, е спрян близо до Видин. По-късно се правят многократни
тайни опити това да се поднови, но напразно.
На 6 май 1943 г. на площада пред храма "Свети Александър Невски" се чества Денят на българската
войска. Министерският съвет приема парада. След него военни и официални лица свалят шапки пред
софийския митрополит Стефан, който трябва да благослови военните знамена. Наместо това, от
стълбите пред Храма митрополитът се провиква: "Срам и позор, министър-председателю, какво
правите с нашите сънародници, евреите? Ако Вие не промените Вашето поведение към тях, то аз ще
пратя анатема и трижди анатема на Вас и Вашето правителство!" и се връща в храма. Министрите

тихичко се изсулват в посока към Народното събрание.
В началото на лятото, под натиска на обществото и църквата, българското правителство предприема
мерки да разсели всички евреи по села и трудови лагери, за да не се набиват на очи.
Така България отвоюва своите сънародници и става единствената страна, съюзник на нацисткия Райх,
не изпратила нито един български евреин от легитимните си предели в лагерите на смъртта.
Когато днес честваме годишнината от спасението на евреите, нека да си спомним, че то беше дело на
малка група политици, цялата Българска православна църква и огромното мнозинство от българския
народ. И да си припомним, че когато българският народ се обедини около справедлива кауза, той може
да победи и най-страшното зло.
Ира АНТОНОВА

ЛАЗАРИЛО Зъболекарски кабинет "Супердент " - отляво

Ангел СОТИРОВ
"Зъболекарски кабинет "Супердент" - отляво, "автобусна спирка "Хлебозавода" - 5 м на север,
"ресторант "Сто риби" - 49 м на северозапад", "Аптека 36" - 30 м на север", "Вие се движите по улица
"Съединение" посока юг"… Тази информация ми съобщава в дясното ухо безжичната слушалка
"Плантроникс". Разбира се, това става благодарение на приложението "Лазарило", наскоро
инсталирано от мастър Джеваатин Мустафа на моя смартфон, чийто блутут го препредава на
въпросната слушалка. Това е своеобразен толкинггайд (говорещ водач). Посредством това удивително
приложение неговият ползвател, без значение дали ходи пеш, или е в кола, бус или влак, "вижда".
Най-вече автобусни и ж. п. гари, спирки и по-важни обекти около тях.
Лазарило, както вероятно се досещат някои от вас, е умалително на Лазар и значи Лазарчо. Работата по
това приложение е започнала още през 2014 г. и се съдържа в студентската дисертация на чилиеца
Рубен Еспиноза, който през 2016 г. с още двама души учредява компания, продължила неговите
разработки. Употребата му започва през 2016 година. То е развито в Чили, а не в Испания, както си
мислех първоначално.
Приложението сега е много различно от онова, представено в студентската разработка на Рубен
Еспиноза. Лазарило се ползва в 29 страни на 20 езика. И пак според моя приятел и благодетел Педро
Зурита - приложението носи името на момче, персонаж на прочут испански роман от XVI век, което
придружавало някакъв слепец. Лазарило сега на испански означава "придружител на сляп".
За Лазарило бях чувал от моите консултанти по говорещи телефони Добромир Колев и Стойчо
Стойчев. Стойчо още от септември 2017 г. ползва въпросното приложение. Но не съм предполагал
колко може то да бъде полезно, ако стане българоезично.
От април миналата година екип към софийския рехабилитационен център за слепи в състав Димитър
Димитров - Багерът, Диляна Маджарова и Недялко Димов - Деко започва да адаптира програмата, така
че тя да може да бъде ползвана и от българи. И още в края на май тя проговаря на български. В
разговор по телефона с г-н Недялко Димов, директор на споменатия рехабилитационен център,
проведен през месец декември 2019, той ми заяви, че работата им по това приложение е завършена на
99 процента. В резултат на моето 10-дневно ползване на този безплатен, свръхсведущ и отзивчив
придружител аз му изразих своето възхищение от тяхната работа. Поднесох му и моята благодарност
към техния креативен триумвират, който направи въпросния продукт достъпен и за българските слепи.

И не бих се втурнал да споделям радостта си от тази ми нова навигаторска придобивка с вас,
читателите на списание "Зари", ако не бях разбрал, че мой приятел от Варна, учител по компютърна
грамотност, чест мой консултант по компо-проблеми, въобще не беше чувал за тази изключителна
програма. Програма, благодарение на която от 18 декември 2019 г. аз сякаш прогледнах.
Лазарило като всяко нещо си има и своите странности. То не ме информира за номерата на жилищните
блокове, за буквите на техните входове. Тези данни аз получавам от друго, също много полезно
приложение, именувано "Нотнав". Поради това съм принуден и аз като българския корифей на
тифлоджаджите - супермастъра Иван Доброволов, да ползвам едновременно две приложения.
"Нотнав" като компенсация за необявените от "Лазарило" автобусни спирки ми представя акуратно не
само улицата, но и скоростта на моето придвижване, надморската височина, на която се намирам. Но и
то си има своите ексцентричности. Никога не иска да произнесе номера на блок 279, който е само на
метър и нещо от мен, а най-стриктно ми донася за блок 277, отстоящ на цели двайсетина метра от нас.
Лазарило винаги съобщава автобусните и ж. п. гари и спирки, улиците и другите важни обекти по
нашия маршрут. То наистина понякога като че ли прекалява със своята разточителност при доставяне
на сведения за обкръжаващата ни среда. Например изстрелва в скоропоговорка: "автобусна спирка
"Автогара - юг, трети сектор на 24 м на югозапад, пети сектор на 32 м на североизток", "Лавка и сервиз
- 5 м на север", "аптека "Адонис" - 40 м на югозапад", "Бърза храна "Синбад" - 42 м на северозапад",
"магазин и сервиз "Липненски" - 36 м на югозапад". Именно поради неговото многословие колегата
Румяна Каменска си предпочита "Дотуокър", изглежда, доста по-пестилив на обяснения. Усърдният
информатор ни известява и за несъмнено важни обекти като "Пластичен хирург на 62 м на юг",
"Прокредитбанк - 25 м на запад".
Благодарение на Лазарило аз научих имената на улиците в моя квартал, в който живея повече от 30
години. Не знаех, че всички, дори и най-късите, си имат имена - от хубави по-хубави: "Хан Крум",
"Георги Цариградски", "Димитър Кудоглу". Разбрах, че улицата, по-която минавам най-често, се казва
Юлия Вревская - руска баронеса, участвала в Руско-турската война от 1877-1878 г. като медицинска
сестра и оставила своите кости в България.
Лично от мое име, а и от името на българските ползватели на това забележително приложение да
благодарим на неговите разработчици! Да изкажем и нашата дълбока признателност на българската
тройка, направила програмата достъпна за нас!

МЕСЕЦЪТ НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА Февруари - всичко е празник!

Не зная друг месец в годината, изпълнен с толкова фестивали, карнавали и награди за всякакви
постижения. Ако има - с радост приемам опровержения!
Вторият месец от годината е наречен на бога на любовта, светлината и изкуствата - Аполон Феб, на
фебра - любовната треска, на фебриите - камшиците, с които древните римски жреци прогонвали
лошите духове в края на зимата. Месец февруари е любимо време на света да празнува и да
възнаграждава плодотворните човешки усилия, веселието, красотата, повика за живот и новото начало.
Най-големият религиозен празник в света Кумбх Мела в Индия завършва през февруари, после идва
Новата година в Китай. Време, в което на тези две места, събрали половината население на Земята, се
честват слънцето, любовта, надеждата, щастието.
В Бразилия февруари отваря с големия Момо-ключ Карнавала в Рио и страната, най-голямата в Южна
Америка, се превръща в необятен дансинг. Карнавалите в Европа може да отстъпват по масовост и
обилие на разголена плът (моля ви, само защото е зима), но по добро настроение и оригинални идеи -

никога! Венеция, немските Фашинги, скандинавските празници на Фрейр, бога на слънчевата светлина
и мира между хората.
У нас февруари е месец на кукерите - маскираните мъже, които гонят със страшния си вид злите сили
на зимата.
Всички обичат втория месец на годината, за да покажат какво са достигнали през изминалата. Затова
най-големите награди за кино в света - американските Оскари, английските БАФТА, Златна мечка в
Берлин - се раздават точно сега. За тях звездите минават по червения килим, облечени според
последния фешън повик, а най-новите модни колекции се представят в Италия, Франция и Англия
точно през февруари.
Аполоновият месец излъчва и десетки музикални и театрални фестивали в Европа и по света.
Кавалкадата повеждат в началото на месеца "Грами" - най-известните и многобройни музикални
награди в света.
Какво да кажем за баловете - Австрия трепетно чака втория месец на годината, за да отвори всички
възможни салони и зали за валсиращи двойки от цял свят. В родината на Щраус баловете през този
месец са стотици, а най-известният - Балът в Щатсопера, се състои в невиждан блясък и разкош. Всяка
година в залата на прочутата опера се разглобяват и изнасят всички столове, за да се превърне тя в
бално пространство. Виена, въпреки многобройните си разходи по организацията, събира през
февруари огромни приходи от желанието на богатите и известните да се покажат, да слушат музика, да
се обличат и танцуват в стил ХІХ век. Не остана по-назад и София - тя също си има своя Виенски бал
през февруари. А защо не е софийски? Може би заради стила.
Свети Валентин и Трифон Зарезан - какво по-добро съчетание от двата празника на католическа и
православна Европа, за да честваме и се порадваме на най-омайните неща в живота - любовта и
виното.

Манифест на наслаждението

Какво представлява една антиутопия? Не е непременно тирания. Антиутопията е идеята за свят без
удоволствия. Ако животът ни е напълно лишен от тях, той губи смисъла си. В своите причини да
живее човешкото същество се колебае между дълг и блаженство. Или се опитва да намери някакво
равновесие между тях. Освен това търси разликата, много често пресилена, между физически и
духовни наслади.
Дълго можем да говорим за онези биохимични процеси, които довеждат телата ни до удоволствени
усещания: ендорфини, серотонин - хормона на доброто настроение, допамин - хормона на любовта и
други. Психолозите казват, че удоволствието е неотделимо от желанието, както болката е неотделима
от бягството. Но нима си струва да анализираме онова, което е по-добре да изпитваме!
Какви удоволствия искаме в един разглезен и пълен с лесно достъпни изкушения свят?
Вкусната храна, добрата напитка, сексът са онези първични и толкова необходими наслади за плътта.
Кой би се отказал от прекрасно блюдо с любимо ястие, чаша добро вино, еротично изживяване!? Но
ако примитивното съзнание ще остане цял живот при тях, то по-сложно устроеният ум, търсещата
душа бързат да намерят други, освен най-елементарните, наслади - изкуствата, книгата,
пътешествията, любовта.
Но най-висшето удоволствие е да даваш. Така поне твърди ливанският християнски мъдрец Халил
Джубран.
Особена е природата на удоволствията. Трудно можем да я разберем и смисълът й постоянно ни се

изплъзва като повей на вятър. За гладния най-голямата наслада е да се нахрани, за сития храната може
да е порок.
Огледайте се - наслажденията са навсякъде около нас - дори най-обикновените случки в ежедневието
могат да ги събудят:
Да видиш стар приятел.
Да се върнеш у дома след дългия и изморителен работен ден.
Да вървиш по брега на морето, да тичаш по приказна пътека през гората, да прекосиш осеяна с цветя
поляна.
Да крачиш по улица, оживена от смях - нима не живееш в свят, пропит с наслади!
Насладата за самотния е да има някого до себе си, за влюбения - да види своята любима...
А пък очакването на наслаждението е по-мъчително от страха.
Насладите са цветът на живота, онова усещане, с което природата ни е наградила, задето устояваме на
ежедневната баналност. Удоволствието е по-надежден съветник от правотата или чувството за дълг.
Спомняме си с най-малко задоволство за изкушението, на което сме устояли.
Но! Внимание! Има една особеност в природата на наслажденията, която не трябва да забравяме.
Колкото повече и по-наситени са те, толкова по безчувствени ставаме към тях. В това е и тайната на
самоубийственото поведение на внезапно изкачилите се на върха на славата и богатството хора. Те
остават без избор. Защото изборът обръща живота в една или друга страна, но наслаждението
обединява едната и другата.
"Трябва да се наслаждаваме на живота като на хубаво вино - глътка по глътка, с поемане на въздух
между тях. Дори най-хубавото вино губи всякаква прелест за нас и преставаме да го ценим, когато го
пием като вода." - казва Фойербах.
Наслаждението е химн на свободата, но не е самата свобода.
Наслаждението е път, но не е цел. Който го превърне в цел, скоро губи и самото наслаждение.
Но защо, когато наслаждението ни е споходило, да мислим за после!
Да се веселим, прочее, както пеят студентите.
Защото след блажена младост и досадна старост ще ни има само земята.
Наслаждавайте се!

Любов в началото, любов докрай

Какъв би бил светът без любов! Пусто пространство с бродещи сенки на нещастни, безчувствени хора,
които се срещат и разделят, без да знаят защо. Какъв е светът на любовта? Прекрасна земя, населена с
радост, взаимност, пожертвователност и страст. Земя на изкусителни усещания, цветове и звуци, на
красота и щастие. Обетована земя, към която всички се стремят, която бленуват повече, от което и да е
митично място. Една възможна реалност, която обитават чувстващи хора, осмислили основанието на
своя живот. Защото каква друга причина има да се появяваме на тоя свят от любов родени, освен за да
намерим и дадем любов! Знае ли някой друга причина да живее? Дори да сме изгубили някъде по пътя
си тази най-голяма ценност, винаги страстно или подсъзнателно се стремим отново да я намерим. Да я
въплътим в образа на любим, на дете, на близък човек, на приятел. Потопете се в този вечен извор на
живота!

Местни сортове вино

Историята на местните сортове вино може да се проследи още от тракийската епоха, както са
установили археолозите. Последните сортове, създадени в България, датират от 70-те години на ХХ
век и са много пивки, но днес, както повечето български научни постижения от това време, са
позабравени.

МАВРУД
Мавруд е стар местен сорт, който се отглежда само в България от най-древни времена. Разпространен е
главно в Пловдивско и по-малко в Пазарджишко и Старозагорско. Маврудът е къснозреещ сорт - в
района на Пловдив гроздето узрява в началото на октомври. Най-подходящи за мавруд са дълбоките,
свежи наносни почви в топлите микрорайони на страната, където няма опасност от ниски зимни
температури.
Маврудът е един от най-ценните местни сортове за червени вина. Захарността на гроздето е от 17 до
23%. Вината, произведени от този сорт, са с наситен рубинен цвят, достатъчно танини и киселини и
специфичен, много приятен аромат, в който преобладават горски плодове и подправки. Вината се
развиват отлично в контакт с дъбова дървесина, като развиват мощен, комплексен аромат, мек, плътен
и хармоничен вкус.

ГЪМЗА
Гъмзата е стар местен сорт, отглеждан от стари времена в Северна България. В Унгария, Словакия,
Франция, Румъния, бивша Югославия, Австрия, Турция е познат под името кадарка. У нас доскоро
беше основен сорт за червено вино в Севернобългарския лозарски район. В другите райони на страната
се среща като единични лози.
Гъмзата е сравнително къснозреещ сорт - бере се към края на септември до първите дни на октомври.
Голям недостатък на сорта е тънката и крехка кожица на зърното, която във влажна есен се напуква и
гроздето се напада силно от сиво гниене. За да се избегне това, се препоръчват проветриви хълмисти
терени с леки отцедливи почви и бързо обиране на гроздето. Устойчивостта към ниски зимни
температури е слаба. При узряване сортът достига 19 - 21,8% захари.
Във Видинско натрупването на захари протича по-интензивно и технологичната зрялост настъпва
по-рано - около 15 септември. В години с по-топла и суха есен червените сухи вина от сорт "Гъмза" се
отличават с жив, макар и не много плътен рубинен цвят, приятен аромат на дребни червени плодове,
доминиран от малина, подчертана, но мека свежест и приятни танини.

ЧЕРВЕН МИСКЕТ
Синоними - Турска ружица (бивша Югославия), Синя теменуга и Романщина (Великотърновско и
Врачанско).
Червеният мискет се смята за стар български сорт. Разпространен е предимно в Подбалканската
долина и Средногорието и на по-малки площи в Старозагорско, Сливенско, Ямболско и Врачанско.
Подходящи за сорта са хълмистите и проветриви терени. По устойчивост на измръзване този сорт
заема първо място сред местните сортове и превъзхожда редица чужди винени сортове. Гроздето
натрупва 18 - 21% захарност, за подобряването на която се прибягва до купажиране с други сортове.
Вината имат сламеножълт цвят, хармоничен вкус и приятен фин мискетов аромат. При купажиране със
сортовете "Димят" и "Ризлинг италиански" се получават прочутите бели сухи евксиноградски вина.

ПАМИД
Това е много стар местен сорт, отглеждан по нашите земи още от траките. В миналото е бил
най-разпространеният у нас сорт. Сега площите му са силно ограничени. Отглежда се още в бивша
Югославия, Албания, Турция - около Одрин, Гърция, Унгария, Румъния.
Памидът е среднозреещ сорт - бере се към средата на септември. Гроздето не е достатъчно издръжливо
на сиво гниене, има средна устойчивост на ниски зимни температури. Сравнително сухоустойчив е, не
е особено взискателен към почвите. Най-доброкачествено грозде се получава върху хълмисти терени с
леки отцедливи почви. Сортът е предпочитан за консумация в прясно състояние. Натрупва достатъчно
захари - от 18 до 24%, но киселинността му е ниска - 4 - 5 г/куб. дм. Получават се светло червени, леки
трапезни вина за масова консумация. Те имат ниска киселинност и нисък екстракт, поради което не са
подходящи за отлежаване, а се консумират млади, веднага след като ферментират и се избистрят.

ШИРОКА МЕЛНИШКА ЛОЗА
Това е стар местен сорт, отглеждан от незапомнени времена в микрорайона на Мелнишко, откъдето
идва и името му. Разпространен е само у нас в малки размери в Благоевградски окръг около
Сандански, Мелник, Петрич и селата Хърсово, Марикостиново, Капатово, Виногради и други.
Широка мелнишка лоза е къснозреещ сорт. Ценните си качества той развива само в Мелнишкия
микрорайон, който се отличава с висока температурна сума през вегетацията, ранна пролет, горещо
лято, дълга топла суха есен и сравнително мека и топла зима. Гроздоберът обикновено започва през
първата половина на октомври. Задоволително устойчив е на сиво гниене, не е устойчив на ниски
зимни температури. Гроздето има много добра захарност - 20 - 24% и достатъчна титруема
киселинност - 6 - 8 г/куб. дм. Младите вина се отличават с наситен черешов цвят, интензивен аромат,
доминиран от череша, достатъчна плътност и характерна пикантна тръпчивост. Много добре се
развиват в контакт с дъбова дървесина. Отлежалите вина от този сорт се отличават с богат, комплексен
аромат, в който се долавят интересни тонове на тютюн и кожа, вкусът е със запазена свежест и мека
тръпчивост.
Известни са и научно селектираните сортове Евмолпия, Рубин, Мелнишки рубин, Плевенски колорит,
Сторгозия, Руен.
Блока подготви Ира АНТОНОВА

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС Рекламна тарифа на списание "Зари"

Корици:
Втора корица (1 цвят) – 150 лева.
Втора корица (4 цвята) – 230 лева.
Трета корица (1 цвят) – 150 лева.
Трета корица (4 цвята) – 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) – 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) – 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) – 170 лева.

Половин страница (1 цвят) – 70 лева.
Половин страница (4 цвята) – 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) – 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) – 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) – 25 лева.
1/8 страница (4 цвята) – 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) – 15 лева.
1/16 страница (4 цвята) – 20 лева.
За фиксирано място – плюс 10%.
Цените са без ДДС
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
* Цените са при предоставен готов файл от страна на рекламодателя. За изработване на файл от
предпечата на списание "Зари" цената е по допълнително договаряне.

РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД

ХУМОР Магистралният водопровод или "Страданията на Станчо Ангелов"

- Цунами! Цунами ти казвам - въздъхна дълбоко Станчо Ангелов и отпи една голяма глътка от
гроздовата.
- К’во? Кой, кой те цуна? - ококори се от изненада Дончо, като чу последните думи на своя приятел и
едва не изпусна мухата, която с такова усилие бе успял да хване, докато Станчо разправяше нещо за
някакъв водопровод.
- Никой не ме е цунал, бе - ядоса се Станчо Ангелов. - Аз ти говоря за моите страдания, когато се спука
магистралният водопровод и водата се понесе като цунами към къщата ми, и едва не я отнесе, а ти през
това време ловиш мухи по масата.

- Е де, бат’ Станчо, не се ядосвай! Случват се такива неща - опита се да го успокои Дончо и на свой ред
си наля от ракията.
Станчо Ангелов не го чу. Споменът го бе върнал в неговата младост, в младостта на Станчо Ангелов.
Митинг. Трибуна. Микрофони. Музика. Знамена!
- Когато кажем Партията, разбираме ний Ленин! Когато кажем Ленин, разбираме ний Партията! ехтеше гласът на Станчо Ангелов, млад артист-самодеец, над множеството.
- Ще ги впрегнем тогава на дните водите! Ще им кажем: "Така ще вървите!". И те ще вървят! - гласът
на самодееца Станчо Ангелов се носеше възторжено над множеството.
ПЪРВИЯТ преряза лентата.
- Да ни е честита новата придобивка, другари! Ура!
- Урааааа! - отговори възторжено множеството.
Множеството се вълнуваше! Множеството ликуваше! "Новата придобивка", твърд, етернитов,
магистрален водопровод, построен в съкратени срокове, в чест на поредния партиен конгрес, верен до
дъното на етернитовия си мозък на Партията, стегна в яка прегръдка Водата.
- Чу ли, Вода? Сега ти ще служиш на Партията, на народа, така да се каже - властно каза
Магистралният.
Водата мълчеше и служеше. "Множеството" също мълчеше и "служеше". За разлика от "множеството"
водата имаше памет! Тя помнеше своята свобода и я очакваше. Годините минаваха. Нещата се
промениха. Дойде ДЕМОКРАЦИЯТА!
- Ама как така! - недоумяваше старият водопровод - Тези хотели, които довчера бяха на Партията, на
народа, така да се каже, днес станаха частни, капиталистически! Къде бяха другарите? Къде беше
Партията да спре ликвидаторите?
Това етернитовият му мозък не можеше да проумее. Другарите ги нямаше. Партията също я нямаше.
Имаше нови, модерни хотели. Имаше нови мощни помпи, които раздираха вътрешностите му.
- Ще те спукаме някой ден, стар социалистически боклук! - заканваха се те.
- Ще те спукаме, карценоген такъв! - пригласяше им водата.
Старият водопровод мълчеше. Почувства се излъган, употребен и изоставен. Не издържа и ГРОХНА!
Водата, почувствала своята свобода, се понесе като цунами, помитайки всичко по пътя си.
- Сега ще падат глави! - изкрещя господин Чантев. - Кой допусна това да се случи?
Сулев и Пулев мълчаха, мрачно загледани в дупката на спукания водопровод, през която
продължаваше да изтича вода.
- Все трябва да има някой виновен! - беснееше Чантев.
- Не съм виновен аз, другари! - каза Магистралният водопровод.
- Какви другари са ти ТЕ бе, етернитов боклук? - присмя му се Водата. - ТЕ вече не са другари, а са
господа. Разбери го това най-после с етернитовия си мозък!
- Господа, господа! - каза плахо Старият водопровод, не свикнал с новото обръщение -Моля да ме
изслушате!
Никой не го чу. Чантев, Сулев и Пулев ожесточено разгръщаха чертежи, планове и разрешителни.
ТРЯБВАШЕ да има Виновен и те щяха да го намерят!
- Господа, другари! Моля да ме изслушате! - каза отчаяно Старият водопровод. - Не може бе, господа
другари, със стари социалистически водопроводи да правите нови капиталистически хотели! Трябва да
ме подмените!
- Млъкни! - креснаха едновременно Чантев, Сулев и Пулев. - Знаем, че трябва да те подменим, но сега
няма пари. Суджуков ги открадна, затова ти ще останеш на поста си! Ти ще продължиш да ни служиш!
Ясно ли е?
- Да, другари! Всичко е ясно! Оставам на поста си - отговори бодро Магистралният, разбрал, че
другарите са тук, че Партията още е жива.
- Ама защо бе, Господи? Защо все на мен се случват тия неприятности? - върна се към настоящето
Станчо Ангелов. - Малшанс! Малшанс е животът ми, Дончо!
- Е де, бат’ Станчо! Не се ядосвай! Има и от лошото по-лошо - каза Дончо. Замахна ловко над масата и
още една муха премина в отвъдното.
Димитър ГРУДЕВ

Епиграми

НЕОЧАКВАНО
Получи високо звание
за своето незнание.
ПРЯМОТА
Едни се гордеят с ръста,
а другите - с тъста.
НАПОМНЯНЕ
Човек, който не иска да се учи,
и като се пенсионира няма да сполучи.
СЪВСЕМ ЕСТЕСТВЕНО!
За правия път се пита,
ако искаш някой да не те срита.
УТОЧНЕНИЕ
От тихата вода всеки се страхува
и в нея не иска да плува.
ЯСНОТА
За лошата постъпка
няма никаква кръпка.
МНЕНИЕ
За нахалството срам няма,
както и за всяка измама.
Ангел НИКОЛОВ,
Исперих

ЮБИЛЕЙ 150 години от основаването на Българската екзархия

На 27 февруари през 1870 г. със султански ферман е учредена Българската екзархия, възприета от
властта за официален представител на българския народ в Османската империя.
Българската екзархия е върховна национална организация на Българската православна църква,
просъществувала до 1953 година.

Спорът за установяването на българската национална църква продължава 40 години. Започва през 1830
и завършва на 28 февруари 1870 г., когато със султански ферман, издаден в Цариград, се узаконява
възникването на Българската екзархия.
Най-напред е поставено изискването на българския народ сам да избира свещниците си, които да са от
българска националност. Първите градове, който изразяват това желание, са Скопие и Самоков през
1833 година. На тези желания остро се противопоставя Вселенската патриаршия. Изискването за
български свещеници се допълва с отслужване на собствена литургия и изграждане на училища.
Гръцките свещеници в българските епархии често са прогонвани със сила. Това става в много градове
на Тракия, Македония и Мизия.
Създаването на Българската екзархия е резултат от дългогодишната борба на българския народ за
извоюване на църковна независимост. По силата на султанския ферман и екзархийския устав,
изработен от църковно-народния събор, свикан в Цариград през 1871 г., Българската екзархия е
призната за официален представител на българската нация в Османската империя.
В устава й са утвърдени две начала: съборност (участие на духовници и вярващи в църковното
управление) и изборност.
Свиканият на 12 февруари 1872 г. Временен съвет на Екзархията избира за пръв български екзарх
ловчанския митрополит Иларион. Този избор обаче не е одобрен от Високата порта и на 16 февруари
същата година Иларион Ловчански подава оставка и на негово място е избран видинският митрополит
Антим I.
Ферман за учредяването на Българската екзархия
ОБРАЗ НА ВИСОКИЯ ЦАРСКИЙ ФЕРМАН
Моята Царска воля е, щото всичките жители по държавата Ми и верни Мои поданици, да могат да
помагат, доколкото им се пада на частта, на ежедневните ми Царски старания, които полагам за
достижението до по-висока степен на образованието и за благоденствието на Държавата, и това, като
те са и във вярата си, и във вероизповеданието си, и във всяко друго отношение винаги осигурени и
спокойни, и като поминуват помежду си в любов и съгласие и с начин, който прилича на
человечеството и съотечествеността.
Разпрата и разискванията, които против туй Ми добро желание се породиха от няколко време от
степента на духовната покорност помежду православните Българи и Гръцката Патриаршия, т. е.
поради границите на свързванието на Българските Митрополити, Епископи, Свещеници и Църкви с
Патриаршията, като станаха причина на оскърблението Ми, за доброто им решение и за следствие на
разискванията и размишленията, които стават за това, излагат се следующите членове за последен
техен край и решение.
Чл. 1-й. Съставя се едно отделно духовно правление (Окръг) под официално наименование (титул)
БЪЛГАРСКА ЕКСАРХИЯ, която ще обема с долуизложените Митрополии и Епископии, още и
другите някои места; и на туй отделение управлението на духовните и религиозни работи ще е
поверено съвършено на Ексархията.
Чл. 2-й. Онзи от Митрополитите на речения Окръг, който по чин е най-голям, ще носи титула Ексарх,
а Нему ще принадлежи каноническото председателство на Българския Синод, който постоянно ще го
придружава.
Чл. 3-й. Вътрешното духовно управление на тази Ексархия ще се определи с един особен устав, който
всякак да е съгласен с утвърдените канони и религиозните обряди на православната Църква, и за
потвърждение и приемвание ще се подложи на Високото Ми Царство. Този устав ще се състави по
един начин, който да осигурява Ексархията, щото Патриархът, нито направо, нито посредствено, никак
да се не намиса в управлението на духовните работи; и особено в избиранието на Епископите и на
Ексарха. А щом се избере Ексархът, Българският Синод ще яви работата на Патриарха, а той час
напред ще даде потребното според вярата потвърдително писмо.
Чл. 4-й. Този Ексарх, определяем с Мой Висок Берат, ще е длъжен съгласно с църковните правила да
поменува името на Цариградския Патриарх. И преди да се извърши духовното според вярата
избирание на достойното за Ексарха лице, ще се отнася до мнението и одобрението на Високото Ми
Царство.

Чл. 5-й. За работи, които се отнасят до места, дето са под духовното управление на Ексарха, и за които
Той правилно и законно има пълна власт да посредствува при Правителството, ще му е позволено да се
отнася направо до местните власти, и в нужда до Високата Ми Порта. Частно же, Бератите, дето ще се
дават на духовните под негово ведомство лица, ще излазят по негово представление.
Чл. 6-й. За съдружно съразмишление и съдействие в работи, които се касаят до православната вяра,
Синодът на Ексархията ще се отнася до вселенския Патриарх и до Събора на Митрополитите, и те ще
побързуват да дават нужната помощ и да изпращат потребните отговори.
Чл. 7-й. Синодът на Ексархията ще иска от Цариградската Патриаршия Святото Миро, което се
употреблява църковно.
Чл. 8-й. Епископите, Архиепископите и Митрополитите, които са подчинени на Цариградската
Патриаршия, ще минуват безпрепятствено през Епархиите на Българският Ексарх, както и Българските
Епископи, Архиепископи и Митрополити през Епархиите на Цариградският Патриарх; и могат да
пребивават в средоточията на вилаетите и в другите правителствени места за случающите им работи,
но вън от своят духовен окръг не ще могат да събират синод, и в работите на Християните, които не са
под тяхното духовно ведомство, не ще могат и да се месят, и на което място се намират, без
позволението на тамошния Епископ не ще могат да свещенодействуват.
Чл. 9-й. Понеже както Иерусалимският на Фенер Метох, свързан с Иерусалимския Патриарх, е под
управлението на Иерусалимския Патриархат, тъй и находящия на същото място Български Метох
заедно с близолежащата Българска Църква ще бъдат подчинени на Българския Ексарх, затова
горереченият Ексарх, когато стане нужда, ще му е позволено да дохожда в Столицата Ми и да
пребивава в речения Метох; и той или, както се каза по-горе, когато дойде тука по нужда, или додето
се намира тука, в извършванието на църковните обряди ще се съобразява с църковните правила, на
които в такива случаи са подчинени Иерусалимс[кият], Александрийск[ият] и Антиохийск[ият]
Патриарси.
Чл. 10-й. Църковният Окръг на тази Българска Ексархия състои от Епархиите: „Русчушка,
Силистренска, Шуменска, Търновска, Софийска, Врачанска, Ловченска, Видинска, Нишска, Пиротска,
Кюстендилска, Самоковска, Велеска, Пловдивска, Сливненския Санджак и каазата Созополи“, освен
около двадесет села между Варна и Кюстенджа по крайморието, на които жителите не са Българи, и
освен градовете Варна, Анхиало и Месемврия, и освен крайморските села на каазата Созополи, и освен
градовете Филибе и Станимака заедно със селата Куклен, Водин, Арнауткьой, Панагия, Ново-село,
Лясково, Ахлан, Бачково, Белащица, и манастирите Бачковский, Св. Безсребърници, Св. Параскева и
Св. Георгий. Махалата Св. Богородица вътре във Филибе, която ще влезе в Българската Ексархия,
някои от жителите на тази махла, ако не щат да се подчиняват на Българската църква и Ексархия, ще
бъдат волни. А подробностите на това ще се уредят помежду Патриаршията и Ексархията според
вероизповедните обичаи.
Освен тези изчислени и поименовани места, ако православните жители на другите места, всичките или
най-малко две третини поискат в духовните си работи да се подчиняват на Българската Ексархия, и
това като се изпита ако се потвърди и докаже, ще им се допрощава. Но понеже това ще да става, както
се каза горе, с желанието и съгласието на всичките или поне на двете третини, заради това които с този
предлог се трудят да сеят някак си несъгласие и раздор помежду жителите, такивато законно ще бъдат
под отговорност и ще се наказват според законът.
Чл. 11-й. Порядъкът на Манастирите, които се намират в границите на Българската Ексархия, а са
свързани с Патриаршията по вероизповедните Канони, ще си следват и ще се вардят както и напред.
Гореизложените точки, понеже се видяха, че удовлетворяват законните нужди и на двете страни
отмахват станалите прискръбни раздори, одобриха се от Моето Високо Царство. И от сега нататък, за
да се държи за правило и да се отбягнува от нарушението му, произнесе се Моето Високо Ираде, и в
обявление се издаде настоящият Ми Царски Ферман.
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