*СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми приятели на списание "Зари",

Обръщаме се към Вас с молба да изпращате подготвените за публикуване материали до шесто число
на текущия месец. По този начин Вашите публикации няма да губят своята актуалност. Редакцията
Ви благодари за разбирането и Ви пожелава Весела Коледа и Щастлива Нова година!

13 НОЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА СЛЕПИТЕ Валентин Аюи - баща и учител на слепите

На този ден всички слепи и слабовиждащи хора в света се прекланят пред подвига на един френски
благородник - Валентин Аюи, който, виждайки тежката съдба на тези хора, се заема да върне
достойнството и да подобри съдбата им. Тогава слепите хора са били използвани в кръчмите, където
богатите клиенти се забавлявали, като хвърляли към нищо неподозиращите незрящи хранителни
отпадъци, изгнили плодове, пасти, яйца и тем подобни, което предизвиквало много смях в клиентите
на заведението. Виждайки тази човешка несправедливост към ослепелите рицари от стрели, копия и
шпаги, Валентин Аюи се замисля как може да помогне на нещастните хора.
Роден е на 13 ноември 1745 година. В знак на почит и благодарност този рожден ден става символ за
незрящите по света. През 1946 година, по случай 200-годишнината от рождението му, световната
общественост със съдействието на ООН определя 13 ноември за СВЕТОВЕН ДЕН НА СЛЕПИТЕ.
Преломният момент в живота на Валентин Аюи в отношението му към слепите хора настъпва, когато
той подава монета на сляп младеж, просещ пред една църква. Останал много удивен, когато младият
слепец му върнал монетата със следните думи:
- Вие сте ми дали сребърно екю, господине, мислейки си вероятно, че това е едно су.
Аюи, трогнат от честността на слепия младеж, се вглежда внимателно, наблюдавайки тънките
чувствителни пръсти и начина, по който той опипва монетата, след което я разпознава безпогрешно. И
се замисля дълбоко как, по какъв начин тоя, на пръв поглед изглеждащ безпомощен, сляп млад човек е
успял да обучи пръстите си на такава чувствителна осезаемост, за да постигне такова съвършенство
при възприемането на релефните форми. Тогава ученият поканва просяка в собствения си дом, където
го обучава в продължение на една година. Той е смутен от догадката как тъй векове наред никой не се
е сещал, че липсата на зрение може да бъде компенсирана до голяма степен чрез обучението и
усъвършенстването на другите човешки сетива - пръсти, слух, осезание, нюх. Слепият младеж се
нарича Франсоа. Изборът на Аюи се оказва сполучлив. Незрящият Франсоа е умен и буден младеж.
Интелигентността му помага допълнително и той бързо усвоява всичко, което Аюи му преподава. За
кратко време научава четене, писане, смятане и география, макар че се използва тежък калиграфичен
метод за изобразяване на буквите и цифрите и опипване с пръстите на изпъкналата част на текста.
Главният принцип на този метод е заместване на зрението с осезанието.
За да покаже добрите резултати от своята работа, Аюи решава да представи своя ученик пред кралска
комисия. Отпускат му и средства, с които той разкрива училище за слепи. Впоследствие учениците на
Валентин Аюи показват отлични резултати. Преди около 200 години един от възпитаниците - Луи
Брайл, прави гениалното откритие да използва комбинацията на шест изпъкнали точки. С възможните

63 комбинации през 1825 г. се създава известният в целия свят релефно-точков шрифт на Луи Брайл.
Като обобщение цитираме думите на един също тъй заслужил деятел в областта на тифлопедагогиката,
австриеца Карл Брюклен, който пише следното: "1784 година може да се смята като година, в която е
започнало системното обучение на слепите. И по-рано се е писало и обсъждало по въпросите за
обучение на слепите, но пръв опит да реализира това е извършил един ПЛОДОНОСЕН ГЕНИЙ И
НЕУМОРИМ ПИОНЕР. Това е Валентин Аюи".
Използвани са материали от книгата на Тодор АНДОНОВ "Баща и учител на слепите"
Иван ТОДОРОВ 3 ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ От сърце за
хората с увреждания

Росен КАРАМФИЛОВ
Трети декември – Световен ден на хората с увреждания. Онези, които често не можем да видим
на улиците, защото са се затворили по къщите си заради недостъпната среда и разбитите
тротоари. Онези, които живеят като сенки зад сенките на близките си, които полагат за тях
неимоверни грижи. Онези, които наричаме инвалиди, без да осъзнаваме обидата, скрита в
значението на тази дума. Онези, които живеят в пълна тишина и издишват дълбоко своето
трудно битие, без да трепнат.
Различните – така бих искал да ги нарека. Те наистина са различни. Не само защото не могат да ходят,
да виждат, да чуват или друго. Увреждането не определя какъв е човекът. Не го видоизменя. Не го
характеризира. Самият аз, както може би сте наясно, съм роден с парализа. Тя никога не ми е пречила
да бъда този, който съм. Да, правила е ежедневието ми по-сложно, защото живея в държава, отдавна
обрекла различните на гибел. Ще речете, че съм краен. Ще отговоря – де да бях.
Това е самата истина. Хората с увреждания заслужават достоен живот. Живот на човеци, не на сенки,
както се изразих в началото. С тая своя статия бих искал да се обърна към всички тях – поотделно и
едновременно – и да им кажа така:
- Събратя мои, слънцето скоро ще изгрее. Зная, че сте чакали прекалено дълго. Зная, че сте уморени от
всичко. Зная и защо е така. Познавам вашия героизъм, понеже и аз го нося върху плещите си. Никой от
нас всъщност не иска да е герой. На нас ни се налага да сме такива до края на земните си мигове. Не ни
е оставен друг избор. Просто ни е дадена сила, за да минем през цялото изпитание. Да се справим с
него по един или друг начин. Със средствата на собствената си воля. Само тя не бива да се изчерпва
никога. Може да се изтощим в битката, ала волята не бива да ни напуска.
Волята е ресурс, който винаги ще ни бъде необходим. Та ние сме бойци и като такива не бива да се
отказваме! Дори когато гумите на инвалидните ни колички пропадат в снега и не можем да продължим
по пътя си. Дори когато асансьорите не работят и рампите са заледени. Дори когато ни отхвърля
обществото. Дори когато се опитват да ни смачкат. Дори когато не им изнася да сме живи и да ни се
чуе гласът. Именно тогава трябва да повишим тон. Да викаме силно. Да не търпим. И най-вече – да не
спираме да гледаме нагоре. Към небето, в което все още изгрява слънце. Друга надежда едва ли някога
ще ни бъде потребна.

IN MEMORIAM В памет на Елена Александрова

На 9 октомври 2020 на 79-годишна възраст почина Елена Софрониева Александрова.
Със своите доброта, скромност, сърдечност и отзивчивост към нуждите на всички тя спечели
уважението и обичта на стотици членове на Съюза на слепите в България и огромен брой приятели и
познати от различните професии и слоеве на обществото.
Когато е била на 5 годинки, остава сираче без майка. Едва навършила 12 години остава и без баща.
Преживяла е едно тежко и пълно с много горчивини детство. Още ненавършила пълнолетие е приета
за член на Съюза и е настанена в пансион за слепи жени. Сиромашията и там е съпровождала нейното
ежедневие. Елена много често с мъка споделяше, че не е имала пари, дори да си купи сапун за пране.
Първоначално известно време работи в предприятието за слепи хора. Занимавала се е главно с
изплитането на мрежи. Малко по-късно е приета за певица в Професионалния хор на Съюза на слепите
в България, където работи в продължение на 28 години до пенсионирането си.
В Софийската регионална организация на слепите оставя дълбока диря с безвъзмездната работа по
доставянето и раздаването на безплатни билети за театрални представления на съюзните членове и
техните придружители.
В продължение на четири години Елена ръководи курс по плетиво и така значителен брой хора с
увредено зрение научаваха ценните умения на това уважавано изкуство, което наред с другите си
качества има и голям здравословен ефект за практикуващите го.
Заслужава да си спомним и факта, че по инициатива на председателя на Регионалната организация на
слепите в София Асен Алтънов бе организирано и започна да действа много успешно женско
дружество. За пръв председател бе определена Елена Александрова. Дружеството проходи с голям
успех. Ежемесечно в определен ден и час в клуба на улица "Цар Симеон" 110 се събираха повече от 40
жени. По предварителна програма се канеха изтъкнати деятелки на културата и общественички, които
изнасяха беседи по актуални теми. Тези срещи завършваха с приятелска почерпка от това, което те
сами са направили и донесли на другарската трапеза.
Елена Александрова бе активен член на Управителния съвет на вече бившата териториална
организация с председател Пламен Бакърджиев.
През целия си съзнателен живот, от ранна младост до последния си дъх, Елена бе радетел на
кооперативното дело. Била е член на Управителния съвет на Националната потребителна кооперация
на слепите в България, пълномощник и координатор за Софийския район.
Активно участваше в дейността на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928". Елена има
двама сина – Александър и Владимир, 4 внуци и 7 правнуци.
Георги ПЕТРУШЕВ

БЕЗ РАМКИ Огледален свят

Научих се да търся себе си, оглеждайки се. В огледалния свят, в който живеем, за да познаеш и
откриеш себе си, трябва да се огледаш в другите. Ето, поглеждам се в огледалото, намествам
немирните кичури и виждам момичето с луничките. Усмихва ми се някак смутено, придърпва
плитката, плъзнала по раменете като житен клас, събрал слънце и злато в стъблото си. Тя се определя
като мюсюлманка, а обществото я слага в графа "Етнос". Някой ден това срамежливо момиче ще стане
лекар. Ще лекува хората в нейното село, в което от години няма такъв, и затова ненавреме си отиде
дядо й. Луничките й трепват, чертаят карта по лицето й, сливат се и играят на слънчеви зайчета със
светлината.

Търся се във всички огледала по пътя. Тъмна кожа – черно димящо кафе. Коси – пламтящ хвойнов
храст. Красив е. За много хора е чернилката, чието място е при маймуните в Африка, но той не им се
сърди. Подминава с усмивка, по-бяла от мляко, и мечтае за времето, когато ще стане научен
откривател. Знае, че човек може да бъде какъвто поиска, без неговия цвят и "Расова принадлежност" да
имат значение. Защото принадлежи единствено на себе си.
В напукано от болка огледало ме гледа момчето в инвалидна количка. В очите му се чете – "Хора, аз не
се нуждая от съжаление". Боли го от закачената с кламер към него табелка "инвалид". Това, че краката
му отказват да ходят, автоматично го изпраща в графа "Инвалиди", но той отказва да се определя като
такъв. Има мечти и вярва, че за да ги сбъдне, се нуждае само от разбиране. Боли го от многото
отрицание, което понася, но знае, че за да го превъзмогне, трябва да се научи и той да приема другите
така, както очаква да бъде приеман. Един двустранен процес на взаимност, разбиране и толерантност.
В огледалото в ъгъла стои свит онзи самотник, който вечно страни от хората. Винаги сам на
последната пейка, последния ред в киното, последния чин, почти невидим, гледащ все надолу. Записан
прилежно в графа "Аутсайдер. Интроверт". Никой никога не го е питал – "Хей, човече, как я караш?".
Но ако все пак го попитат, може би ще сподели, че е такъв, откакто баща му си отива от този свят, а
той остава да се грижи за болната си майка, братя и сестри. Иска да построи наново света си, но не
знае как, нуждае се от подкрепа.
Ето го и момичето с богатия баща, скъпи коли, дрехи, живеещо в розов свят, поставено моментално в
графа "Кифла". Каква хубава дума. Веднъж лепната на челото, свети в неоново. И кой да предположи,
че тя често плаче тайно. Пише стихове, обожава да чете, има нужда да споделя, но няма с кого. Мечтае
да стане писател на детски приказки, които винаги, ама винаги завършват щастливо.
Толкова много лица и съдби. А исках само да пооправя косите си. Виждам се. Отива ми новата фиба.
Но пък как ми отива да си отивам! От онези, които нараняват и разделят. От онези, които се опитват да
ме напъхат в тясно пространство. Не искам да бъда балеринка, затворена насила в кутия. Щрак!
Хлопват капака отгоре ми и ме оставят свита на кравайче в тъмното, за да чакам нечие благоволение и
позволение да танцувам. Не искам да затварят танца ми в мрак, защото той е свобода, промяна, живот
и светлина. Отива ми да си отивам от тези, които ме слагат в релси. Завъртат ключето на влакчето и го
пускат по коловоза да се носи от инерцията. Които ми залепят етикети. Категоризират ме като грозна,
болна, глупава. Вписват ме в графи – ром, мюсюлманин, християнин, осиновен, гей. Които делят света
на мъже и жени, черни и бели, силни и слаби, богати и бедни. Сочат ме с пръст, сочат ми път, начертан
от някой друг. Без да ме питат дали това е моят път. Само мой, по който да се спъвам в моите камъни,
да засаждам моите цветя, да следвам моята цел. Отива ми да казвам "Не", да отстоявам това, което съм,
без значение как ме определят, в коя колонка ме вписват и в каква рамка рамкират.
Всъщност във всички тези огледала оглеждам себе си. Взирайки се в другите, мога да се намеря и
позная. Не искам да се деля на цветове, на мъж, жена, етнос, религия, партия. Не чувствам
необходимост да анализирам тази до болка изтъркана дума "дискриминация". Тя не ми пасва в речника
и никак не ми отива. Не е моята дума, не я харесвам, защото сама по себе си подтиква към разделение
и отрицание. Не знам какво постигат тези, които непрестанно я прокламират и втълпяват като един от
най-сериозните проблеми в човечеството.
- Всички сме равни, Бог ни е създал еднакви. Човеци сме – казва мама.
- Не знам какво е това, чедо. По мое време си живеехме задружно, не се деляхме. Тогава нямаше
такива модерни работи – баба е лаконична по въпроса за дискриминацията.
Вярвам им.
Колко е простичко – човеци сме. Поотделно и заедно. Живеем поотделно в собствените ни малки
светове и заедно в големия огледален свят. Всички с личните ни малки радости и големи болки. Зад
всяко огледало – една съдба. И очи – сини, черни, дръпнати, слепи – разказващи история. Или
приказка. Толкова ни отива да бъдем човеци.
Човеците са красиви. Слагането в рамки и разделението загрозяват, лепенето на етикети също. Има
една формула – приемане плюс разбиране. Но за да бъде действаща, трябва да я приложим най-напред
върху себе си. Научим ли се да разбираме себе си, ще можем да разбираме и другите. А "другите",
които се самоопределят като различни, трябва да спрат да го правят. Тогава и светът вероятно ще спре
да ги поставя в категории. Отричайки дискриминацията, ще я изолираме в ъгъла и тя ще бъде
принудена да си отиде. Всички ще бъдем просто човеци, с равни човешки права. Въпреки че сме

обременени от наслагвани през вековете скрупули, норми, спуснати бариери и заличаване на
индивидуализма. Въпреки че така сме обучени, както изпяха в "South Pacific" - "Трябва да си обучен да
мразиш и да се страхуваш, трябва да си старателно обучен, трябва да си научен да се страхуваш – от
хора със странна форма на очите и хора, чиято кожа е с цвят различен. Трябва да си обучен, преди да
стане твърде късно, преди да станеш на шест или на седем".
Светът се променя. Остарелите системи спират да работят. Стереотипите се чупят, сетивата се отварят,
ценностите се пренареждат. Вътрешните ни коридори се разширяват, стават просторни и светли. И все
някой ден ще осъзнаем колко е лесно без рамки и графи. И как омразата и разделението не ни отиват.
Ще продължа да се оглеждам с любопитство и вдъхновение като Алиса в огледалния свят. Ще се търся
и намирам в нечии лица. Как само ни отива добротата! Като новата ми фиба. Ще продължа да търся
светлината в очи, в прегръдка, протегната ръка, усмивка. Ще я прочитам в стих, ще я чувам в мелодия.
Младостта ни отива. И старостта. Най-много любовта и свободата.
Божидара БОЙЧЕВА

БЛАГОДАРНОСТ Полъх от морето

Поздравително писмо към ПС "Релакс" – Шипковски минерални бани
Може би имаме желанието да замирише на морска сол, но това е така, защото ние сме танцов клуб
"Морска звезда" от перлата на Южното Черноморие - Приморско.
В началото бяхме скептично настроени, но щом прекрачихме прага на станция "Релакс" - онемяхме.
Всичко в базата е супер! Обзавеждането е с вкус, а хигиената е на ниво. Есенната гледка е уникална, а
това те зарежда с положителна енергия. За персонала - оценка "отличен", като се започне от
управителя г-н Велизар Хинков!
Мили хора, бъдете все така добри! Вие сте истински българи! Такива като вас сега са нужни на
България, за да спасим тази хубава Родина!
Тръгваме си и ви чакаме на морето. След нас остава почивната станция, която "кацнала като волна
птица, която иска да лети като чудна хубавица сред тези борови гори!".
От целия клуб с ръководител Ирина ЯНКОВА
П.П.: Пак ще дойдем, понеже за нас остава незабравима гала вечерята с богата програма, която ни
върна в годините на нашата младост!
Пожелание от ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани към всички свои клиенти
Мили хора, пожелаваме ви Весела Коледа и Щастлива Нова 2021 година! Нека тя ви донесе здраве,
любов и благоденствие!
От името на целия персонал

БЯЛА, БЯЛА КОЛЕДА Чаша червено вино

Нова коледна приказка
Добрият старец Дядо Коледа се прибра вкъщи късно вечерта. Беше уморен, но доволен. Тази година
трябваше да се изработят много подаръци за децата. Заедно със своите помощници той успя да ги
приготви навреме. Сега те, подаръците, лежаха в шейната и очакваха утрешния ден, за да отидат при
своите получатели. Към края на вечерята Баба Коледа, една усмихната червенобуза финландка, подаде
на своя съпруг чаша искрящо червено вино.
- Донесе го от България един човек, докато ти още беше във фабриката за играчки - обясни тя.
- Сигурно Трифон го е изпратил - отпи една глътка Дядо Коледа. - Само той може да прави такова
вино.
- Кой е този Трифон - полюбопитства Баба Коледа - и къде живее той?
- Трифон е от България и живее в едно малко, но много красиво село. Там зрее най-сладкото грозде,
бабо! Там цъфтят най-уханните рози! Понякога съм се отбивал при него да си почина. Хубава, хубава е
България!
- Ех, как искам и аз да отида там! - въздъхна Баба Коледа.
- Внимавай какво си пожелаваш, бабче, - намеси се в разговора и внучката им Снежанка - защото може
да ти се случи. Знаеш, че по Коледа мечтите се сбъдват.
- Да, да, хубаво е виното на моя приятел - продължи Дядо Коледа. Само че сега няма да пия от него,
защото утре път ме чака. Дай ми вода!
Дядо Коледа изпи една чаша студена вода и направи голяма грешка. Разболя се и на следващия ден не
можа да стане от постелята.
- Тази година децата ще останат без подаръци - завайка се той.
- Няма пък! Ще ходим! - тропна с крак Снежанка. - Бабо, облечи кожуха на дядо! -заповяда тя.
- Ама, чедо, аз нямам брада - каза Баба Коледа, като се оглеждаше в огледалото.
- Сега ще имаш! - засмя се Снежанка и донесе пакет памук. След това набързо измайстори една брада
на баба си.
- Е, какво ще кажеш? - смигна дяволито Снежанка.
Но Баба Коледа все още се колебаеше. Тогава тя видя пълната чаша с вино на масата. С рязко
движение на един дъх изпи виното. Очите и заискриха.
- Тръгваме - каза решително Баба Коледа и се прекръсти.
Тази година децата получиха подаръците си не от Дядо Коледа, а от Баба Коледа. Е, не всичко мина,
разбира се, съвсем безпроблемно. Няколко пъти брадата на Баба Коледа се разлепи, но Снежанка
сръчно успяваше да спаси положението. За децата по-важни бяха подаръците, а не брадата на Баба
Коледа. Проблемът възникна следващата година.
-Тази година пак аз ще нося подаръците на децата! - заяви решително Баба Коледа.
- Ама как така! - изненада се Дядо Коледа. - Разваля се редът, бабо.
- Редът това съм аз! - каза категорично Баба Коледа. - Ти и без това си вече стар.
После помисли малко и миролюбиво добави:
- Или може би по-правилно ще бъде да се редуваме.
Сега разбрахте ли, мои малки приятели, че понякога получавате своите подаръци от Дядо
Коледа, а друг път от Баба Коледа!? Впрочем по-важно е да има подаръци, нали? Честита
КОЛЕДА!
Димитър ГРУДЕВ

ДИСКУСИЯ Всеки народ си заслужава съдбата

Радвам се, че имаме ползотворна, както ми се струва, дискусия. Вижда се, че г-н Генов е човек, който
има позиция, отстоява я и разсъждава по нея, а и не само по нея. Ето за това говорих и на
Националното общо събрание на Съюза на слепите, и навсякъде, когато става дума за политика. Човек
трябва да мисли, да говори, да пише за политиката, защото всички сме зависими от нея. А ако тръгна
още по-надълбоко - в известен смисъл политиката се формира от всеки човек, тъй като всеки
пълнолетен има право на глас. Отделен е въпросът, че масово и то способни в професиите си хора
отказват да упражнят това си право, което помоему е и задължение.
Благодаря на г-н Генов за високата оценка по отношение на писаното слово, която надали заслужавам.
От своя страна също бих искал да го поздравя за статията, в която излага своите възгледи, които,
независимо дали споделям, уважавам напълно. Защото всеки човек трябва да има право да изкаже
своите мисли, да ги защитава, да се бори за тях, независимо дали събеседникът му ги изповядва, или
не.
В подобна дискусия на повърхността изплуват най-ярките и добре обосновани тези, а тежките и
недобре издържаните се утаяват на дъното. Горе-долу в нашата дискусия, към която се надявам да се
присъединят и още хора, би следвало да се получи като резултат това, което се получава при биенето
на масло - бучката масло да изплува отгоре над обезмасленото вече мляко.
Приветствам г-н Генов да цитира и привежда в подкрепа на своите позиции известни автори и
заглавия. Това показва неговата висока ангажираност и уважението не само към събеседника, в случая
към мен, а и към цялата аудитория на списание "Зари", както и към неговата собствена парадигма.
Бих искал да уточня, вероятно недостатъчно красноречиво съм се изразил, но България за мен е моята
родина. Родина, която се опитват и то доста успешно да я превърнат в коптор. Тоест, България не е
коптор по принцип, а тези, които я трансформират в такова нещо, са тези, от които трябва да се
освободи нашето общество. Проблемът е, г-н Генов, че копторянците са навсякъде. Те са заели
огромната част от ключовите места на нашата държава, която по-скоро е вече тяхна. И да - не съм
сигурен, ако успеем да премахнем тях, дали има достатъчно други, читави хора, които да заемат
техните места. Или... Или ще дойдат други копторянци, които ще бъдат още по-нагли от сегашните.
Единоначалието е удачно за слаборазвитите общества. Това съм го писал и казвал многократно. Шарл
Монтескьо, по чиято мисъл озаглавих настоящия текст, казва: "Всяка власт корумпира, а абсолютната
власт корумпира абсолютно".
Напълно сте прав, г-н Генов, когато казвате, че справедливостта е твърде относително и обтекаемо
понятие. Тук единственият барометър за справедливост се нарича усещане, усещането на обществото,
усещането на всеки човек. Вярвам, че ще се съгласите, че усещането, масовото усещане на хората е за
липсата на справедливост, както е и масово усещането за корупция.
Съгласен съм с Вас, че има много млади, а и не толкова млади хора, които смятат, че всички са им
длъжни. Но има и много млади хора, които нямат перспектива пред себе си. Перспективата им е отнета
от копторянците. Много млади, а и не толкова млади хора, които се изнесоха от родината си и
предоставиха способностите си на други общества. Общества, които ценят способностите на всеки
човек. Те знаят, че най-ценното за всяко общество е човешкият капитал, а не материалният. Защото
материалността не струва нищо без човека. И сега го усещаме съвсем явно. Има болници, има
апаратура, има здравна криза, но няма достатъчно лекари, медицински сестри, лаборанти и другите
необходими медицински кадри, които да работят в здравната ни система. А защо е така Вие знаете
толкова добре, колкото и аз, колкото и по-голямата част от обществото ни. Сега е здравна криза, но
утре ще дойде друг вид криза, а ситуацията, повярвайте ми, ще бъде същата.
Една вечер на протеста много близо до мен стоеше млада майка, която буташе количка с бебето си. На
тази жена няма кой да й плати, за да измъчва бебето си и да го мъкне по протести. Но на тази жена
очевидно й е писнало и освен заради себе си, но най-вече заради своето наследниче беше дошла. И да -

надали знае какво точно ще стане след падането на това или друго правителство, но вероятно в
нейното съзнание случващото се е нетърпимо. Едно време, когато е бил соцрежимът, е имало "желязна
завеса", но сега технологиите ни дават възможност да знаем във всеки миг как живеят цивилизованите
общества. А ние искаме да живеем като тях. Искаме, но не умеем да си го направим.
За себе си съм убеден, че голямата част от протестиращите искат промяна в положителен смисъл.
Искат усещане за справедливост. Искат олигарсите да бъдат осъдени и изгонени от властта. Искат да
имат работа, която да бъде адекватно заплатена. Искат да не се купуват избори от един или друг.
Разбира се, винаги при протестите има и такива, които са организирани и преследват свои си
тесногръди цели. Но Вие сам знаете, вероятно добре, че протестите срещу Орешарски бяха
инспирирани от ГЕРБ и захранвани доста добре и дълго. Основната опорка беше, че Орешарски щял да
изтегли кредит в размер на един милиард. Оставям на Вас като икономист да споделите
правителствата на Бойко Борисов колко милиарда кредити, които ще завещаем щедро на нашите
наследници, изтеглиха. Протестите срещу Жан Виденов също бяха организирани и подхранвани от
неговите политически опоненти. Така че и сегашните протести имат своите организатори. Но е факт,
че има или имаше огромна обществена маса, която ходеше и протестираше срещу порочния модел на
управление.
Стоя на позиция, че протестите трябва да продължат дотогава, докогато не дойдат на власт честни
хора. Колкото правителства и парламенти е нужно да се изредят, но да се достигне до едно
хигиенизиране, защото политическата мръсотия е потресаваща.
Що се отнася до леви, десни, центристки и прочее възгледи... Вие казвате, че имате дясна политическа
визия. Разбира се, уважавам тази Ваша нагласа. Що се отнася до мен, според мнозина мои познати,
клоня към лявото политическо пространство. На въоръжение те имат една моя теза, която гласи, че без
колективно благо няма как да има лично. Но категорично се противопоставям на това тяхно мнение.
Вярно е, че работя за социални каузи и съм съпричастен към социалността, но да бъда пришиван към
тукашното политическо ляво... Не съм съгласен, докато мултимилионери се рекламират като
социалисти. Що се отнася до това дали имам десни нагласи... Веднъж на един форум на Движение 21
заявих, че нямам нищо против десните, нямам нищо против самият аз да бъда десен, но не ми достигат
материалните възможности да съм десен. Просто десен без достатъчно средства ми се струва, че не
звучи сериозно. Да, зная, че ще ми кажете, че дясното е въпрос на мислене, но въпреки това дясно без
пари е същото като ляво с много пари - фалшиво и доста неадекватно.
Така че, след като изложих мнението си за тукашните ляво и дясно, мога да кажа за себе си, че
предпочитам да стоя в центъра. А ако ме питате дали съм либерал, или консерватор, ще Ви отговоря,
че съм либерален консерватор. Което ще рече, че нямам нищо против гейовете и лесбийките, но не съм
съгласен да имат право да осиновяват деца. С други думи - кой с кого си ляга не ме интересува, но ме
интересува, когато някое невръстно човешко същество се обрича на било мизерия, било религиозно
манипулиране, било друг тип съзнателна деформация. Например в Истанбулската конвенция, която в
огромната си част защитава жените и децата, съвсем неуместно или пък твърде уместно са вкарани
текстове за хората с различна сексуална ориентация, която я компрометира и доведе до брожения
срещу този иначе много нужен документ.
Политиката често се ползва за прокарване на недотам чисти намерения, дори и в европейски мащаб.
Писах една, както ми се струва, изчерпателна статия за Истанбулската конвенция. Не е публикувана на
страниците на това списание, но при интерес от Вас с удоволствие ще Ви я пратя.
Да се върнем обаче на нашите си работи. Благодаря Ви за оценката за написаното от мен по отношение
на подготвения заговор и извършения преврат срещу г-н Алтънов, царство му небесно. Трябва да си
призная, че бях шокиран от видяното. Нещо повече, още съм в шок. Осъзнах, че на всеки може да му
се организира активно мероприятие - не само за очерняне, а и за събарянето му. Преди доста години
един възрастен човек, когото много уважавам и от когото много съм научил, а и продължавам да се
уча, ми каза, че с годините върху себе си ще привличам негативната енергия на всички, които
завиждат. Оказа се прав. Но като видях как беше унижен Асен Алтънов, който лягаше и ставаше с
мисълта за хората с нарушено зрение, няма скоро да се отърся от подмолността и изумителната
коварност на тези, които по същество го унищожиха. Много тъжен завършек на един лидер, който си
имаше своите кусури и трески за дялане, както всички ние, хората, си имаме (кои по-малко, кои
повече), но лидер, който години наред последователно работеше за незрящите хора в София и

България. В такива моменти съм благодарен, че съществува историята, която рано или късно дава на
всекиму полагаемото се.
Много е хубаво и полезно да предлагаме автори и книги, които биха осветлили наши или чужди
позиции. Препоръчвам книгата на Джорджо Агамбен "Извънредното положение". Там италианският
философ дава възможност да си обясним много от действията на политическите лидери.
Една историческа мъдрост гласи - който не познава своето минало е осъден да го изживее отново.В
нашенски вариант тази мъдрост като че ли се потвърждава стопроцентово. Вижда се, че ние,
българите, не си вадим кой знае какви поуки от собствената си история. Готови сме да се хвърляме от
месия към месия, без да си даваме сметка, че те ни отдалечават от развитите общества.
Накрая изказвам дълбоката си благодарност на читателите на "Зари", на екипа на медията и на всички
хора, които ми се обаждат по телефона или ми пишат, за да изразят своето мнение по написаното от
мен. Винаги е удовлетворително, когато има задълбочена и честна дискусия, засягаща такава важна
проблематика, каквато е политическата. Трябва да сме наясно, че такова нещо като аполитичен субект
няма как да съществува, защото политиката е навсякъде около нас. И било съзнателно, било
несъзнателно - всички сме политически ангажирани.
д-р Иван ЯНЕВ

КУЛТУРА Почти забравен юбилей

Ангел СОТИРОВ
Преди малко повече от 85 години се появява със странното име хор "Балкан". И 14 години по-късно
този хор 50 години ще дава хляб на десетки слепи с певчески дарби. Той ще разнася славата на
българското хорово пеене и далеч извън пределите на България - в Австрия, Армения, Беларус,
Германия, Гърция, Литва, Словакия, Турция, Унгария, Чехия.
На 28 юли 1935 35 музикално надарени слепи жени и мъже учредяват тази певческа трупа. За
председател е избран младият композитор Николай Бехтеров. Дирижирането на новосформирания
състав поема Михаил Шекерджиев, заемащ тази длъжност до 1937 година. По спомени на Николай
Бехтеров - имало е предложение името на хора да бъде "Йоан Кукузел", но учредителите са били
смутени от факта, че почитателите на хоровото изкуство сигурно ще ги наричат фамилиарно "козлите".
И така се стига до сякаш твърде безобидния османизъм "Балкан", означаващ Стара планина. Името на
планинската верига е предпочетено пред ангелогласния византийски певец и композитор, чиято майка
уж била българка.
Новосъздаденият хор получава морална и материална подкрепа най-вече от Дружеството на
българските слепи. През месец май 1937 г. в залата на Военния клуб хорът изнася с голям успех
първия си публичен концерт под диригентството на Димитър Домузчиев. А през следващата 1938 г.
съставът взема участие в певческия събор на народните хорове от Югозападна България, проведен в
Горна Джумая (Благоевград). Хор "Балкан" и хор "Родна песен" заемат първо място. Марин Матев,
тогава на 10 години, свидетелства, че това постижение на все още прохождащия хор на слепите е било
голяма изненада и е намерило подобаващ отклик в печатните медии. Учителите от Държавния
институт за слепи (ДИС) са четели тези текстове на своите питомци. Макар и аматьорски, хорът е
формиран от кадри с добра музикална подготовка. Музиката е една от най-изучаваните дисциплини в
ДИС.

Доверявайки се пак на брошурата "50 години Смесен хор при Съюза на слепите в България", се
осведомяваме, че благодарение на действителните си постижения в областта на певческото изкуство
хор "Балкан" е привлечен в Радио София. Чрез своите изпълнения (около 30) в периода 1937 - 1940
хорът успешно пропагандира проблемите и постиженията на българските слепи.
В същата брошура се посочва, че основателите на хор "Балкан", които най-активно допринасят за
неговото организационно укрепване и за художественото му израстване, са Димитър Домузчиев,
Александър Тодоров, Йорго Колев, Донка Йоргова, Карамфилка Петкова, Екатерина Ташкова,
Йорданка Талева и други. Марин Матев, мой свръхценен осведомител, е озадачен, че сред тези имена
не е намерило място и името на изключителния бас Христо Маринов, който също е пеел в хора. В
периода 1938 - 1940 г. хорът има още няколко концерта. Той се явява пред публиката вече в
униформено облекло. През 1940 дирижирането на състава поема младият диригент Васил Коев.
Поради военните условия от 1941 до 1944 хорът прекратява своите репетиции и концертните си изяви,
но след 9 септември 1944 г. по инициатива на Васил Коев и Христо Маринов възобновява дейността
си. Васил Коев търпеливо събира певците, търси и намира корепетитор. По време на Отечествената
война хорът посещава военни болници, пее пред наши и съветски войни. През 1946 г. хорът
осъществява и първото си концертно турне в Русе и други крайдунавски селища.
На концерт на училищния хор на софийския Държавен институт за слепи във Военния клуб, състоял се
на 5 декември 1947 година, дирижиран от Димитър Домузчиев, присъства и тогавашният български
премиер Георги Димитров, патрон на училището. Височайшето присъствие осигурява напористият
контрагент Елена Христова, припомня си Марин Матев. Стоян Бабеков, тогавашен 11-годишен хорист,
споделя, че шефът на правителството се ръкува с част от хористите. Лиляна Ганчева от село Шипка,
също хористка, приветства Георги Димитров, който я вдига на ръце и я разцелува. След концерта
Димитър Домузчиев дава на премиера идеята за създаване на професионален хор от слепи певци.
Героят от Лайпциг горещо прегръща идеята и по негово разпореждане още през следващата 1948
започва сформирането на Професионалния хор на слепите. През същата година комисия, включваща
композиторите Петко Стайнов, Георги Димитров, Любомир Пипков, Филип Кутев и Светослав
Обретенов и диригентите Драган Прокофиев и Крум Бояджиев, подбира през месец юли от над сто
кандидати 50 хористи. Сред тях са и семейство Ани и Любчо Богатеви – напълно виждащи хористи.
Същата комисия на 4 април избира и диригентите на хора – Васил Коев (главен диригент) и за негов
помощник Марко Марков. И един куриоз, споделен от Марин Матев - сред кандидатите за диригенти
са и Димитър Домузчиев, Михаил Карамихайлов и Кирил Костов. На последния член от комисията
казва: "А бе, Костов, що не си гледаш свирката, а си тръгнал и ти диригент да ставаш?!". По това време
въпросният кандидат-диригент е вече щатен флейтист-солист в Радио София. Подборът на диригенти и
хористи се извършва в сградата на "Покровител" (вече сграда на софийския ДИС, сега сграда на
ССБ-централата). Софийските невиждащи явно са се вълнували от избора на диригентите. Сред
неколцината кандидати са били и трима ученици на Петко Стайнов – Васил Коев, Михаил
Карамихайлов и Марко Марков. Свръхинтересно за незрящата публика е било кой от тримата ще
извади "късата клечка", сиреч - кой няма да попадне в диригентската двойка.
Със специален протокол от 1 октомври 1948 г. е утвърден съставът на новия професионален хор от 50
певци. Той отначало е поделение на Комитета за наука, изкуство и култура (КНИК), впоследствие на
Министерството на здравето. Пак по спомени на Марин Матев, един от 50-те щастливци, заплати
започват да получават едва от първи януари 1949 година. По изключение през есента на 1948
определени възнаграждения са получавали само хористите-несофиянци, за да могат някак да
преживяват. Заплатите, твърди Марин Матев, са били много ниски, защото са били приравнени по
някаква таблица към възнагражденията на миманса от театрите.
Хорът на слепите е първият в света професионален хор на слепи, убеден е Стоян Бабеков. Според него,
ползвайки българския модел, професионални хорове от слепи след време се формират и в Аржентина,
Азербайджан, Армения, Беларус, Литва.
Марко Марков отначало е изпълнявал и ролята на корепетитор, но когато започват да разучават
по-тежки творби, тогава привличат специален корепетитор. Съставът има и сериозен репертоарен
проблем. Акад. Петко Стайнов помага и в това отношение на прохождащия хор и му предоставя две
сръбски песни, едната от които е "Жалба за телето". Все пак през февруари 1949 година
професионалният хор на слепите изнася първия си концерт в зала "Алианс франсез". Минават няколко

години преди хорът да се появи и на сцената на зала "България".
Между другото, хорът участва в бригадирското движение и то в бригадирска премяна и с бригадирски
канчета за храна. Още през пролетта на 1949 година той предприема специално турне в Северна
България по бригадирските обекти язовир "Александър Стамболийски" и ж.п. линията Самуил –
Силистра. В Южна България хористите посещават язовир "Коприннка" и Лилково. Освен на песни за
новото време слушателите са се наслаждавали и на Чудомировия и Елин-Пелинов хумор, представян
от Марин Матев. Неговият репертоар е включвал "Косачи", "Лъжлив Съби" и "Бръснарят".
През 1952 хорът подготвя програма, включваща само творби на слепи композитори - Петко Стайнов,
Николай Бехтеров, Димитър Домузчиев, Васил Коев, Христо Спасов и други. Концертът се състои в
Клуба на културните дейци. За съжаление съставителите на емблематичната юбилейна брошура са
пропуснали да посочат диригента на този концерт.
От 1956 г. хорът реализира веднъж, а по-късно два пъти годишно свои концертни турнета в страната.
Поставя се началото на традицията на ежегодно изнасяне на премиерни концерти в зала "България".
Средногодишно концертите на хора броят около 65, съобщава ми хипермнестичният Стоян Бабеков.
Акад. Петко Стайнов има много високи изисквания към Хора на слепите. "Хорът е платен, но все още
не е професионален" е неговата крилата фраза години наред. Чак през 70-те и 80-те години на миналия
век хорът стига своите художествени висоти, твърдят експертите. Сигурно за този период се отнася и
оценката на проф. Марин Големинов: "Като чуя по радиото, че някой хор пее чисто и с чувство, знам,
че пее Хорът на слепите". Тогава хорът започва да представя и вокално-симфонични творби като
"Реквием" от Моцарт, "Стабат матер" от Дворжак, "Наздравица" от Прокофиев. Разбира се, под
диригентството на Стоян Бабеков.
Твърди се от тогавашни съвременници, изглежда силно основателно, че артист-хористите от
Професионалния хор на слепите през 50-те години на миналия век са били много влиятелна сила и че
те на конгресите през 1955 и 1959 година са сваляли съюзните председатели. Аз ще добавя, че лица от
този хор имат крупнейша заслуга и за детронирането през юни 1975 на председателя Иван Илиев.
Хорът на слепите почти три десетилетия е "нервната система на ССБ" - сполучлива метафора на д-р
Петър Стайков.
Още един любопитен факт. В Хора на слепите за 3 - 4 години скромни и свенливи хористи са
редакторите на любимото ни "Зари" Лиляна Елицина и Марина Петкова. Диригентите с композиторска
продукция Димитър Домузчиев и Георги Холянов са подвизават известно време в басовата му партия.
А писателят Лальо Цвятков над 25 години е сред неговите тенори. Изпълненията на Хора на слепите
звучат на грамофонни плочи, аудиокасети, два компактдиска. Рангел Попов е пресметнал, че на Хорът
са направени над 300 записа в БНР.
Освен досега споменатите четирима, диригенти на Хора на слепите са били Михаил Карамихайлов,
Стоян Бабеков, Красимира Спиридонова и Петър Матев. За кратко време хора дирижират Николай
Бехтеров и Иван Славов. Абсолютен шампион по диригентски стаж е маестро Бабеков – 29 години и 5
месеца. Среброто по този показател отива при неговата вечна конкуренция маестро Карамихайлов,
дирижирал Хора на слепите почти четвърт век и то само като главен диригент!!!
По-дълго време корепетитори на хора са Мими Щърбанова, Ирина Щиглич, Стефи Хадживасилева. За
по-кратък период тази роля са изпълнявали Емилия Михайлова, Алексей Алексиев и Петър Матев.
Именитите вокални педагози Руско Русков, Петър Петров, Катя Спиридонова и Лазар Максимов са се
занимавали с гласовата техника на хористите. Същите са помагали за развитието на вокалната техника
и на солистите. Това се е налагало, защото и хористите, и солистите в голямото си мнозинство са без
специално музикално образование.
Най-изявени солисти на хора в неговия над полувековен професионален период са Карамфилка
Петкова (сопран), Бонка Стефанова (сопран), Султанка Минева (сопран), Христо Маринов
(бас-баритон), Никола Димитров - Французина (тенор), Стефан Паскулов (бас), Крум Янев (тенор) и
Цветана Влайчева (сопран). Последните двама са виждащи артист-хористи. Поради изключителния си
глас Карамфилка Петкова се сдобива с почетното прозвище "Славея на хора". Христо Маринов пък, по
препоръка на Арам Хачатурян, още в началото на 50-те години на миналия век, уточнява Марин
Матев, става лауреат на Димитровска награда, най-високата държавна награда за онова време.
Бивши виждащи артисти от Хора на слепите се изявяват успешно като певци и в чужбина. Това са
Иван Петров - Йохан, Тодор Григоров, Михаил Светлев, Христо Каменов.

Според Стоян Бабеков много композитори като Тодор Попов, Димитър Петков, Георги Димитров,
Добри Добрев и Георги Костов са държали Хорът на слепите пръв да представи техните творби. Точно
това е ярко доказателство за неговото художествено израстване през 70-те и 80-те години на миналия
век. И може би съвсем заслужено на 17 ноември 1986 на Хора е присъдено високопрестижното име Хор на слепите "Академик Петко Стайнов".
И тъкмо към моя неизтощим консултант – композитора Бабеков, имам също доста грехове. В
качеството си на оглавяващ културната дейност в съюзната Централа в продължение на 36 месеца
носех отговорности и към Хора на слепите. Заедно с Ани Захариева трябваше да се опитваме почти
всекидневно да бъдем арбитри и да умиротворяваме жестоко враждуващите помежду си "бабековисти"
и "карамихайловисти". Една част от хора бяха заклети фенове на главния диригент, друга част бяха
пък до смърт предани на младия и напорист втори диригент. Карамихайловистите свирепо обвиняваха
Бабеков, че има афинитет към песни на млади, неутвърдени композитори, че поставял за разучаване
религиозни произведения, че прекалено акцентирал на техническата, а подценявал художествената
страна при разучаването, че повоенному държал за дисциплината. Те се опитваха дори да докажат
посредством медицински експертизи че Бабеков има едностранна глухота поради прекаран менингит.
Това негово допълнително сензорно увреждане уж го правело тотално непригоден за диригентски
занимания. Бабековистите от своя страна атакуваха безпощадно главния диригент, че не си разучавал
предварително достатъчно добре партитурите, че бил по-слаб музикант от Бабеков, че излъчвал доста
височко някои диригентски знаци (улавяни и от публиката), че идвал на работа небрежно облечен.
Карамихайловистите са се ползвали от подкрепата даже и на академик Петко Стайнов, чийто любим
ученик е тяхната диригентска икона. "Карамихайловистите" имаха силно влияние и над тогавашния
първи заместник-председател на ССБ. Той почти през седмица ми разпореждаше да осигурявам на
диригента Бабеков поредното дисциплинарно наказание. Аз се опитвах да разубедя
свръхтемпераментния си началник. Но изглежда недостатъчно твърдо, макар и да бях
заместник-партиен секретар, а също и член на съюзния Централен съвет. В края на краищата
изпълнявах неговите повели. Подготвях с Камелия Иванова от служба "Личен състав" твърде
нескопосани заповеди - не нарочно, а поради управленска малограмотност. Ако маестрото възразеше,
те всички до една щяха да паднат, защото ние никога не посочвахме в тях провинението на наказвания.
А това се изисквало от Кодекса на труда. За щастие и Стоян Бабеков май ми е простил прегрешенията,
защото в последните години е мой отзивчив съветник, никога не пропуска да ме поздрави за рожден и
имен ден, посреща ме дори в Божурище като скъп гост... А ние трябва да простим и на Владимир
Радулов дисциплинарните изстъпления, защото с Бабеков знаем сентенцията на акад. Андрей Пантев "Интелектуалецът не може да бъде управляван, но той не може и да управлява".
За Марин Матев е съвсем нормално при наличието на двама диригенти да се появят сред хористите
фенове на единия и на другия. Още при първите диригенти на Професионалния хор на слепите Васил
Коев и Марко Марков това явление се проявява, макар и отначало двамата диригенти да са добри
приятели. Най-често по-младите подкрепят по-младия диригент, а по-възрастните – по-възрастния. И
така допълнително стимулират конкуренцията между тях. "Капеларите" шеговито разправяли, че
диригентите на Хора на слепите се гонели, но не могли да се стигнат, защото не виждали. Аз самият си
спомням доста добре какви бурни страсти и безпощадни борби за надмощие кипяха в този състав.
Знайно е, че хората на изкуството са с по-изострена сетивност. И затова те са по-спонтанни,
по-емоционални, по-бойки. Обичайно явление при тях е и творческата завист (и то в не съвсем светли
краски).
За свои годишнини и по други поводи Хорът на слепите е получавал различни награди и отличия. Той
е носител на Златна лира на СМД, на ордените "Червено знаме на труда", "Св. Св. Кирил и Методий"
(първа степен). Хорът се окичва и със Златен медал от Конкурса за професионални състави в Минск
(Беларус).
Спасител на Хора на слепите става неговия диригент от февруари 1997 Петър Матев. Посредством
фондация "Хор на слепите академик Петко Стайнов" той храбро поема от ССБ нежеланото звено,
което ССБ на 23 юли 1999 година се опитва да ликвидира. Естествено, сега Хорът на слепите не брои
70 души. Неговият числен състав е свит три пъти, от които около 65 процента са слепи. Но него все
пак го има, макар и в този почти камерен формат. Хорът обикаля страната, изнася годишно между 8 и
15 концерта. Преди петнайсетина години той концертира в съседна Гърция, а преди 2 години в

свръхмузикалната Виена. Хорът се финансира чрез защита на проекти. Негови солисти са Нели
Стойчева (сопран), Радостин Георгиев (бас), Ивайло Донков (тенор).
Въпреки чудовищните си музикални дефицити, склонен съм да смятам за несъстоятелна позицията на
дълбоко уважавани от мен експерти, че след като хорът вече не е към ССБ, той не е приемник на
Професионалния хор на слепите. Та нали след 1948 година Професионалният хор на слепите дълго
време също не е към ССБ, а повече от 10 години е държавно звено – първо структура на тогавашния
КНИК, по-късно - поделение на здравното министерство.
По повод позабравения юбилей на този уникален хор да пожелаем на бившите му служители крепко
здраве, дълъг живот и интересни занимания! На сегашните хористи и техния талантлив диригент
маестро Петър Матев - успешни концерти в България и чужбина! А на самия хор - пробуждане от
двугодишната летаргия!!!

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

СЛЪНЧЕВИТЕ ХОРА Дъждовният човек и слънчевата червенокоска

В офиса ни работеше човек. Като казвам човек…, пораснал мъж на 36 години. Но той беше необичаен.
Честно казано, човекът беше просто глупав. Просто неумен! Взех го на работа преди 6 години и никога
не съм съжалявал за това.

Най-интересното е, че той знаеше, че е глупав и не го криеше. Освен това, когато дойде да търси
работа, първото нещо, което ми каза, беше фразата:
– Здравейте! Не съм умен и не го крия. Но имам нужда от работа, за да мога да купувам лекарствата за
мама, тя вече не може да работи.
Това малко ме шокира, но разбрах, че човекът наистина е различен. По принцип недостатъчно, за да не
може да изпълнява някои не особено трудни задачи.
Той ми напомни за героя на Дъстин Хофман в любимия ми шедьовър "Рейнман". Веднага схванах кой
стоеше пред мен и не исках да го обидя по никакъв начин…
– Вие сте много по-умен от по-голямата част от населението, което се опитва да прикрие идиотията си
по някакъв начин, но напразно. Добре, елате на работа утре.
От този ден нататък той беше с нас като син на полка номер 2. И така - 6 години човекът работеше
наравно с всички останали. Да, не като всички останали, но честен, приличен, пунктуален и като цяло,
според мен, най-добрият служител от всички, които са работили за мен. След инсулта той изправил
майка си на крака, въпреки че трябвало да й помага малко с лекарствата и масажистите. Сам направил
всичко и нито веднъж не се оплака, че му е трудно!
Целият офис го обичаше и се привърза към него като към свой!
Ох, отвлякох се…
Онзи ден, когато влязох в офиса след дълго отсъствие, асистентът ми ме пресрещна в крачка…
– Олег напуска! Можете ли да го убедите да остане? Не можем без него!
Стъписах се! Как така напуска!??? Къде ще ходи??? Защо??? Помолих да го извикат в кабинета ми.
Дойде след 10 минути, главата му бе сведена, така че брадичката опираше на корема. Стои, не ме гледа
в очите…
– Олег! Какво стана? Какво не ти харесва? Някой обиди ли те?? Просто го покажи с пръст и аз ще го
уволня на секундата!
– Не, не, не, обичам ги всички. Просто… аз… таковааа… добре... ъъъъ…
– Не се притеснявай! Проблем с майка ти?
– Не, с мама всичко е наред, благодаря… Искам да се оженя!
Онемях! Веднага ме заблъска въпросът как така ще се жени! Но кой съм аз, за да питам това? Той е
същият човек като мен и нищо човешко не му е чуждо… Но, по дяволите, някак ме напрегна.
– Необходимо е, надявам се, да искаш да се ожениш, но за това трябва и булка. А булката съгласна ли е
и тя?
– Да, разбира се!!! От една година вече ме кани да ида при нея в Швеция! Заедно с мама. Тя обича и
мен, и мама!
По дяволите! Някой баламосва доброто болно момче. Булка?! При това и от Швеция?!
– Е, вероятно е добро момиче, след като отиваш там с майка си!
– Тя е много красива, червенокоса и по-умна от мен! Ще ви покажа снимка.
И тогава той извади iPhone 7 от джоба си! Леле, мисля, нещо не е наред! През всичките тези години
той имаше старо малко телефонче, което напразно се опитвахме да откраднем от него, за да може да
премине към нормален телефон! И в края на краищата той получи Samsung, подарък за рождения му
ден – купих си нов и стария му го подарих. Но той не искаше да "замени" нормалния си телефон.
Разбрахме, че му е трудно, затова не настоявахме. А сега … iPhone! Дори нямах време да задам въпрос
– той вече ми го буташе пред носа …
– Каролина ми даде това и ми прехвърли много от снимките си, за да не се отегчавам…
В този момент каша от ужасни мисли вече кипеше в ума ми. И очаквах, че снимките ще бъдат на някоя
изразена Памела Андерсън от старите плакати. Но това, което видях, ме шокира! На снимката червенокосо момиче с характерните черти на хората с известния синдром на Даун. Винаги ги наричам
светли хора. Не е тяхна вина, че имат една допълнителна хромозома. Иначе те са същите като нас, но
по някакъв начин са много по-добри! Във всеки случай те не ни смятат за някакви дебили, само защото
имаме една хромозома по-малко! Да, те биха могли да мислят по този начин. Но в живота те са много
приятни и безобидни хора.
И това, което особено харесвам при тях, е, че те винаги се усмихват! За мен лично усмивките на
слънчевите хора са много по-приятни от гумените усмивки, които хората около нас все по-често
показват, проклинайки ни зад гърба!

– Наистина е красива! Имаш голям късмет! Ако всичко е както казваш, аз с огромно удоволствие ще
ви заведа и ще те предам на булката! Ако нямаш нищо против, ще се обадя на майка ти, ще изясним
някои подробности и ще ви купя самолетните билети. ОК?
Олег винаги беше усмихнат, весел…, но никога не съм виждал такова щастие на лицето му! В името на
този израз на лицето бих го изпратил дори в Бразилия, навсякъде и за каквито и да е пари! Той плесна
с ръце като дете и набра номера на майка си на своя iPhone и ми подаде телефона. И най-важното –
защото винаги мисля, че аутистите са много по-умни от нас, тъпите – той ми даде телефона си и излезе
през вратата! Той знаеше, че разговорът ще бъде за него, но също така разбираше, че всъщност не мога
да говоря пред него! Кой от обикновените хора би направил същото?! Да, никой! Напротив, би
застанал над рамото и ще се опита да чуе всичко! Уникални хора! Умен! Тактичен! И защо да не са
толкова щастливи като околните? Ще кажа и още нещо – тези хора са много по-щастливи в
семействата си, отколкото вие и аз, защото те не знаят как да лъжат, не знаят как да крещят един на
друг, но знаят как да обичат и да бъдат предани!
И да, говорихме с майка му. Оказва се, че тя вече добре познава това момиче и няма причина за
съмнение и утре, т.е. вече днес в 8 часа завеждам бившия си служител и майка му в Шереметиево, а в
11,25 летят за Стокхолм. Ще бъдат щастливи всички заедно и аз ще бъда щастлив тук, сам, за всички
тях! Но през март, ако нищо не се промени, ще летя и аз за Стокхолм, за да оженя моя най-добър и
позитивен работник!
Когато гледаш тези хора, не съжаляваш за нищо - нито за времето, нито за парите, нито за усилията само за да направиш по някакъв начин живота им по-добър!
И тогава се оглеждаш и виждаш онези, които приемат твоята доброта за слабост и се опитват да
придадат глупост на душата. Гледаш ги и вече не ги виждаш, защото те са нула за теб, празнота, те не
съществуват за теб! Но има още добри хора. Затова това кошмарно Земно кълбо все още се върти…
Ще си направя купа с кафе, за да не заспя и да не проспя летището.
Шараф ДОМИНИ
Превод – Нина ЖИШЕВА

ТИФЛОНОВИНИ За пръв път в света - българин създаде система от настолни игри за незрящи

Българин създаде първата в света система от настолни игри, подходяща и за незрящи. Тя се състои от
70 магнитни чипа и над 30 игри, в които могат да участват от 1 до 18 души. В момента това е ранна
колекционерска версия и се очаква от средата на следващата година платформата да е на пазара.
Квадратни пулчета за игра - двуцветни, от едната страна грапави, от другата гладки с различен брой
знаци. Така играта за незрящите може да бъде хем интересна, хем полезна.
"Играта има три стълба, с които е подходяща за тях - единият стълб е тактилността и това, че чиповете
са грапави. Вторият стълб е това, че магнитната решетка позволява частите да седят заедно и със
затворени очи трудно може да се бутнат по време на игра. И третият стълб е звукът - има специфичен
звук, който се издава и когато всъщност два чипа се долепят, има индикация за това", обяснява
дизайнерът Маргарит Ралев.
Иван е напълно незрящ от малък. Обожава настолните игри и намира платформата за интуитивна. С
магнитните пулчета може да се играят както познатите "Не се сърди, човече", дама и шахмат, така и
напълно нови игри.

Иван смята играта за леко объркваща, но само в началото, докато човек свикне. Според него
най-полезна би била за децата, тъй като развива фината им моторика от ранна детска възраст. "Ние
самите сме обсъждали играта "Го", която искаме да вкараме за незрящи и сега разбирам, че с тези
пулове може да се играе тази игра, което ще даде възможност за пръв път в България "Го" да играят и
незрящи", споделя той.
От днес Иван вече е горд притежател на играта и само след около час занимания с нея сподели, че тя
ще заема голяма част от неговото ежедневие.
Източник - bntnews.bg

Навигатор за незрящи излиза скоро на пазара

Американският стартъп разработи навигатор за незрящи. Иновативното устройство се очаква да излезе
на пазара следващата година и ще струва около 750 долара, като вече е достъпно за предварителни
поръчки на по-ниска цена.
Strap Technologies, стартъп със седалище в Остин и лаборатория в Гуадалахара, Мексико, започна
тестове на своя носим навигатор за незрящи.
Устройството използва същия тип сензори, които можем да открием и в самоуправляващите се
автомобили – радар, лидар и ултразвук, за да помогне на слепите хора да се ориентират по-добре в
пространството.
Навигаторът е проектиран като носимо устройство – тежи около 200 грама и се носи на гърдите, като с
едно зареждане на батерията може да работи в продължение на 72 часа. Strap анализира околната среда
и информира потребителя за близостта на стени, стъпала, хора и неравности по тротоара.
Информацията се предава тактилно – четири каишки от навигатора вибрират, като интензивността и
естеството на вибрациите зависят от близостта, местоположението на обектите и възможностите за
заобикалянето им.
Навигаторът Strap помага на незрящите да преодоляват по-лесно препятствията по пътя.
В момента навигаторът е предоставен за тестване на 250 души. Очаква се продуктът да излезе на
пазара през лятото на 2021 г. на цена от 750 долара. Устройството е достъпно за предварителни
поръчки срещу 500 долара.
"Strap се нуждае от ревизия на дизайна, за да бъде готов за масово производство", казва основателят и
изпълнителен директор на разработчика Диего Роел.
Най-скъпите части на продукта са радарни сензори и микроконтролери. Те се използват в безпилотни
превозни средства.
Източник - TechNews.bg

БОРИКА намалява цената на е-подписа за лица с увреждания

Нова, по-ниска цена за Квалифициран електронен подпис (КЕП) за лица с трайни увреждания обяви
доставчикът на удостоверителни услуги БОРИКА АД. Пакетът включва смарт карта, четец и подпис с
валидност 3 години и е на цена от 21 лева с ДДС.
Преференциалните ценови условия влизат в сила от 1 декември 2020 година. За да се възползват от
тях, хората с трайни увреждания трябва да предоставят експертно решение от Териториална експертна
лекарска комисия (ТЕЛК), без значение от процента на неработоспособност.
Настоящите клиенти на услугата Квалифициран електронен подпис, които имат доказана трайна
неработоспособност, могат да преиздадат подписа си върху съществуващия им носител (карта) за срок
от 3 години на стойност 5,40 лв. с ДДС.
Родителите на деца под 18-годишна възраст също могат да се възползват от предложението, като за
целта, освен решение на ТЕЛК, е нужно да носят със себе си и акта за раждане на детето.
От 15 октомври функционира електронна информационна система за контрол на медицинската
експертиза. Системата обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред
органите на медицинската експертиза, като гарантира проследимост и контрол на процесите по
подаване и обработка на документите на гражданите. В реално време може да бъде проследен
напредъкът по обработката на документите, а достъпът до системата е посредством електронен
подпис.
Квалифицираният електронен подпис има силата на саморъчно положен подпис. С него могат да се
подписват и подават електронни документи до различни административни служби, както и в системите
за онлайн банкиране на повечето търговски банки в страната.
Като продължение на стандартния електронен подпис и със същата правна сила е и тъй нареченият
Облачен електронен подпис. При него няма необходимост от карта и четец, а единственото условие е
наличието на мобилен телефон с достъп до интернет.
Клиентите на БОРИКА, които вече притежават Квалифициран електронен подпис B-Trust, издаден на
смарт-карта, могат с няколко стъпки в електронния магазин да си издадат и облачен подпис, напълно
безплатно.
Източник - TechNews.bg

Правят гари и летища достъпни за незрящи по европроект

Близо 2,2 млн. лв. ще бъдат вложени до края на 2022 г. в подобряването на транспортните услуги и
информацията за незрящи на летища, железопътни, автобусни и морски гари в девет държави от
Дунавския регион. Това съобщи Димитър Бояджиян от Българската асоциация за трансфер на
технологии и иновации, която е единственият наш партньор в проекта ДАНОВА. Останалите 13 са
летищата в Дубровник, Братислава, Будапеща, Сараево, пристанище Котор, университетът и общината
в Марибор, организации на слепите от Молдова, Австрия и Хърватия.
Целта е да се подобри обслужването на хората със зрителни проблеми до нивото на водещите в тази
сфера държави от Северна и Западна Европа и САЩ. В транспортните центрове там има тактилни
пътеки и парапети, аудиоприложения в сайтовете на летищата и гарите и други услуги в помощ на
хората със зрителни проблеми. Финансирането на ДАНОВА е осигурено от ЕС по програма Интеррег.
"Проучване на Европейския съюз на слепите показа, че над 30 милиона незрящи и частично виждащи
не могат да пътуват самостоятелно, тъй като над 96% от европейската транспортна система, предимно
в Дунавския регион, е недостъпна за тях", посочи Бояджиян. Според него добрите практики ще бъдат

събрани, надградени и описани в наръчник, който ще се разпространява сред инвеститори, общини,
НПО и транспортни оператори. С част от бюджета на проекта нововъведения ще бъдат реализирани в
обектите на партньорите. За останалите интересуващи се организации е предвидено обучение на
персонала за работа с незрящи.
"У нас повечето от тях ползват предимно влак заради намаленията", коментира регионалният
представител за Варна на Съюза на слепите Христо Шипанов. Според участници в представянето на
проекта, той ще е полезен и за пътуващите по въздух, които сега срещат огромни затруднения.
Източник - trud.bg

ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА! На сбогуване с надежда

За щастие или пък кой знае - вече сме на финала на тази изненадващо тежка, потискаща, а също
и тъжна в много отношения 2020 година, донесла на човечеството огромното изпитание да
посрещне и преминава през нещо толкова отвратително, каквото е пандемията.
Болестта се разпространи мълниеносно и обви в пипалата си така обичаната от нас планета Земя, като
изправи пред тежко изпитание човечеството и едни от най-ценните в света хора – лекарите и
медицинските работници. Тя накара учените от цял свят да впрегнат в работа светлите си умове, за да
разгадаят геномите на вируса и да изнамерят средствата да му противостоим.
Същевременно годината се оказа знакова и в много други отношения – пак свързани с пандемията, но
в по-общочовешки аспект.
Родиха се множество конспиративни теории, впрочем както във всяко подобно време през вековете, а
хората съумяха да създадат или пък да разрушат приятелства в зависимост от собствените си
възприятия и убеждения.
Прекрасно е, че пандемията извади и ни показа кои са наистина достойните хора около нас, но наред с
това тя отключи у много други най-низмените им качества и характерови черти.
Започнахме все по-често да се сблъскваме с повтарящи се негативни модели и тяхното проявление, а
това породи у мнозина страх пред бъдещето.
Първоначално всичко започна с обединяването на човечеството в битката с новия вирус, но
постепенно и някак почти незабележимо се премина към леки, а впоследствие и тежки форми на битов
шпионаж, и избухване на изкуството на доноса.
Съседи започнаха да снимат съседите си и да ги докладват, проявявайки вертикална гражданска
бдителност от високите етажи, а по улиците и в градския транспорт все по-често започнаха да избухват
свади заради непоставени маски или пък по някакъв друг повод. Много от хората започнаха да се
активизират в традиционните напълно явни писмени и вербални форми на доносничество, било пред
контролиращите органи или пък още по-долно - пред по-висшестоящите в служебната йерархия.
През тази година доживяхме до абсурда доставката на пица да идва по-бързо от бързата помощ,
пациенти да умират по стълбищата на болниците, докато чакат да бъдат приети, а най-накрая си
спомнихме и започнахме да роним горчиви сълзи за неоценените и напуснали завинаги държавата ни
български лекари.
През тази година човечеството научи много неща. Хората видяха изкристализирали както искрената
доброта и всеотдайност, така и най-висшите форми на егоизъм, подлост, лицемерие и безразличие към
съдбата на другите.

Пандемията ни накара да се отдалечим физически от най-близките си, да бъдем подозрителни и да
гледаме с недоверие на всяка, често противоречива, информация, а най-ужасното е, че тя накара много
от нас да започнат да отвикват да изразяват емоциите си и да се прегръщат.
В същото време обаче през тази година много от нас преоткриха истински стойностните хора около
себе си и отвориха очи за страхливците, двуличниците и доносниците – все хора, причиняващи
най-големите злини и нещастия, опияняващи се от звуците на траурния марш по нечии благородни
пориви, инициативи и амбиции. Неслучайно е твърдението, че човек проявява истинската си същност в
критични ситуации. Е, може би това проглеждане е единственото положително нещо, което лично аз
бих могла да отбележа за изминалата година.
През нея ние се научихме и да бъдем отговорни за себе си и за останалите, да ценим истинското
приятелство и да бъдем внимателни в постъпките и отношенията си.
Годината ни донесе и много тъга, защото изгубихме близки колеги и приятели. Оказа се много
динамична както в обществено-политически, така за много от нас и в личен план.
Научихме се да мислим по-аналитично, да умеем да се защитим, както и да бъдем благодарни и
недотам…
Като торнадо 2020 помете повечето от плануваните ни пътувания и планирани почивки, като ни
затвори първо в домовете ни, а после в рамките на собствените ни държави.
Наред с малките радости и големите разочарования, научихме и някои нови думички като
самоизолация, социална дистанция, карантиниране, а също и изконно българската думичка локдаун.
Като своеобразен начин на психологическа защита се прояви и чувството ни за хумор. Родиха се
множество доста свежи шеги и вицове. Въпреки това, годината като цяло премина под знака на едно
постоянно усещане за тревожност и притеснение пред неизвестността.
На фона на огромното психологическо напрежение и настъпващото все по-дръзко обезчовечаване
обаче остава надеждата, че светът все още е населен и с наистина светли души - добри хора, готови,
независимо от всичко, да ни протегнат ръката си, когато се нуждаем.
Не вярвам в новата "нормалност", не искам да приемам света, различен от познатия ми добър стар
свят. Не искам страхът да превърне хората в общество от роботизирани организми, на които да са
чужди човешките чувства и емоции.
Надявам се всичко написано дотук да е плод на прекалената ми емоционалност и това, през което
преминаваме сега да е просто пандемия, която да приключи скоро и животът ни да ни бъде върнат
обратно.
Убедена съм, че много хора подсъзнателно очакват 2020 година да отмине, подхранвани от надеждата
за по-добри времена, защото няма ли надежда - няма и живот.
В крайна сметка човечеството и човечността ще удържат победа над болестта, страха и
обезчовечаването.
Някой някога беше казал, че ако искаш да унищожиш едно човешко същество, трябва да го лишиш от
всякаква надежда и право на избор.
Нека не се лишаваме от надеждата, нека съхраним обичта си към ближния и нека се опитваме да
останем преди всичко хора.
Веднъж един професор от физико-математически факултет поискал да предаде на студентите си
запомнящ се за цял живот урок. Изписал на дъската голяма цифра 1 и, обръщайки се към студентите,
обяснил:
- Това е вашата човечност. Най-необходимото качество в живота.
След това, след цифрата 1, изписал 0 и казал:
- А това са вашите постижения, които заедно с човечността ви "увеличават" 10 пъти.
Още една 0 бил опитът, с който стойността на човека станала вече 100. И така - добавял 0 след 0:
любознателност, любов, упоритост...
- Всяка добавена 0 облагородява 10 пъти човека - казал професорът.
А след това той изтрил цифрата 1, стояща в началото на редицата от цифри. На дъската останали нищо
незначещи нули.
Професорът казал:
- Ако нямате човечност, всичко останало не струва нищо.
Преди години антропологът Маргарет Мийд била попитана от студентка какво смята за първи признак

на цивилизация в една култура. Студентите очаквали Мийд да говори за скални рисунки, създаване на
оръдия на труда или глинени съдове, но не. Мийд отговорила, че първият признак на цивилизация в
древната култура е една намерена човешка бедрена кост, която е била счупена и след това излекувана.
Маргарет Мийд обяснила, че в животинското царство, ако си счупиш крака, умираш. Не можеш да
избягаш от опасността, да стигнеш до реката, за да пиеш вода или да си търсиш храна. Човекът става
лесна плячка на хищните зверове.
Никое същество не оцелява със счупен крак достатъчно дълго време, за да може да се излекува костта.
Намерената счупена и впоследствие излекувана бедрена кост е доказателство, че някой друг е останал
с този, който е пострадал, пренесъл го е на безопасно място и се е грижил за него, докато оздравее. Да
помогнеш на някой друг да оцелее е мястото, където започва цивилизацията, казала Мийд.
Нека напук на всичко останем цивилизовани. Нека нашият избор да бъдат човечността и чувството за
съпричастност и състрадание.
Пожелавам на всички една много светла, позитивна, жизнена Нова 2021 година, изпълнена с надежда и
огромен емоционален подем!
Бъдете много здрави, усмихнати и добри. Обичайте се и се радвайте на живота си с пречистени и
отворени сърца! Помнете – любовта е нещото, което ще спаси нашият красив и толкова привичен и
уютен свят!
Марина ПЕТКОВА

