2-и ЮНИ Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България

Всяка година на този ден България почита своите герои. По случай светлата дата публикуваме писмото
на безсмъртния поет Христо Ботев до най-близките му. Нека всеки от нас си припомни тези свещени
слова и на 2-и юни с воя на сирените поспре за две минути, и сведе глава.
До Венета, Димитър и Иванка
Мила ми Венето, Димитре и Иванке!
Простете ме, че ви не казах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ме кара да направя това. Аз
знаях, че вие ще да плачете, а вашите сълзи са много скъпи за мене!
Венето, ти си моя жена и трябва да ме слушаш и вярваш в сичко. Аз се моля на приятелите си да те не
оставят и те трябва да те поддържат. Бог ще да ме запази, а като оживея, то ние ще бъдем най-честити
на тоя свят. Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе, затова гледай
Иванка и помни любящия те.
Христа
17 мая 1876
"Радецки"

IN MEMORIAM 10 години без Георги БРАТАНОВ

Отново с обич за тебе
Тази год

ина на 5-и май се навършиха 10 години от внезапната кончина на Георги Братанов – 10 години, през
които той продължава да ни липсва, 10 години, през които продължаваме да не вярваме в това, че го
няма сред нас, продължаваме да си го спомняме и да препрочитаме великолепните творби, които той
остави след себе си.
Лично аз и досега не мога да проумея, че този жизнерадостен и светъл човек ни е напуснал. Все ми се
струва, че е заминал в поредната си командировка и когато се върне отново ще има да разказва,
разказва... А той го умееше, наистина го умееше.
За жалост се случи така, че удоволствието ми да работя с него продължи твърде кратко време - едва
година и 8 месеца, но дори и за този нищожен отрязък от живота си аз можах да осъзная каква
изключителна личност е Георги Братанов.
Заедно преминахме през различни етапи от служебните си взаимоотношения – от пълно взаимно
отрицание до съвършено сработване и огромно доверие.
Сега, когато пиша тези редове и се опитвам да подредя мислите си, в главата ми е хаос, връхлитат ме
множество спомени, които ме карат да се усмихвам и дълго да се чудя как да ги подредя.
Постъпих на работа в редакцията през септември 1998 година. Дотогава познавах Георги Братанов, но
не и като свой началник. И тъй като бях назначена от новоизбрания зам. председател Владислав
Кацарски, който при избирането му освободи редакторското място, бях посрещната с известно
недоверие. Тогава бях на 29 години и усещането, че не съм приета с отворени обятия не само ме
учудваше, но и честно да си кажа направо ме вбесяваше. Много по-късно си дадох сметка, че за
колегите аз си бях "парашутист".
Слава Богу, това положение не се задържа задълго.
Случи се така, че един ден имах работа на телефона и с Георги Братанов се оказахме сами в
редакцията. Това ми даде повод да поговоря с него и да се изясним. Разговаряхме може би повече от
два часа, през които аз преоткривах за себе си този невероятен човек. А колко по-голямо бе
изумлението ми, когато от следващия ден аз започнах да усещам нарастващото му доверие и пълния
обрат в отношението му към мен. Изглежда чистата му душа умееше да вярва на хората и бе винаги
отворена към тях.
Древните китайци са казали: "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена". Е, лично за себе си
считам, че имах невероятния шанс да работя с Георги Братанов в интересни времена, защото,
наблюдавайки неговите реакции на случващото се, прочитайки неговите коментарни материали, аз
тайничко крадях занаят. А той, знаете ли, позволяваше ми да го правя, може би, защото добре
познаваше човешката психика и това, че го правя тайничко за него не беше никаква тайна.
С Георги Братанов се работеше изключително приятно и леко, въпреки че той беше и доста
взискателен началник.
С всеки ден от общуването си с него обаче аз преоткривах човека, журналиста и твореца Георги
Братанов, виждах, че под маската на привидната строгост и взискателност се крие много фина,
чувствителна, чиста и ранима, почти детска душа.
Наред с това той сякаш бе събрал в себе си достатъчно мъдрост, за да приема и прощава с присъщи
само нему кротост и благородство.
Сега, след вече 10-годишна равносметка, отново и отново бих искала да му кажа:
- Липсваш ми, а сигурна съм липсваш и на всички, които те познаваха. Липсва ни твоето спокойствие,

твоята житейска мъдрост, липсва ни чувството ти за хумор и умението ти да изслушваш и съветваш.
Липсва ни компанията ти и твоят акордеон, липсва ни гласът ти, който и досега прекрасно помня.
За всички ни ти ще си останеш онзи ведър оптимист, малко старомоден, но душевно чист и
непокварен, идеалист, но убеден в силата на разума и доброто, бунтар, но единствено срещу
несправедливостта и пошлостта.
Не пожелавам мир на праха ти, защото такива хора като тебе не оставят след себе си прах и тлен, а
имената им светят като добро, вълшебно заклинание, което произнасяме, когато се чувстваме слаби и
обезверени, за да си възвърнем силата и да продължаваме напред. Твърде рано красивата ти душа
напусна грешната ни земя и отлетя в поредното, а може би в последното си пътуване към светлината,
която непрестанно търсеше. Вярвам, че вечно устременият ти към светлината дух вече я е достигнал и
ти си удовлетворен, че стремежът ти не е бил напразен.
Приеми дълбокия ни поклон пред светлата ти памет и пред с нищо несравнимата красота, която ни
завеща с творчеството си.
Марина ПЕТКОВА

Стихове от Георги БРАТАНОВ

СТЪПКИ В ТИШИНАТА
Сега съм тук.
Небето ме обсипва с летен зной,
със сняг,
с червена шума,
с дъжд,
поникнал от високите ливади
на облачния кръгозор.
Усещам
как под мен пръстта не спи,
как всички коренчета бързат
към земните си плодове.
Дочувам стъпки в тишината.
Опънатият
като струна път звъни сега си тук,
ала домът ти
ще бъде утре шепа пепел
и обитателят невидим
ще тръгне с орис на сеяч.
Дочувам стъпки в тишината.
КРЪСТ
Трева дo хоризонта...
Боже мой,
каква трева,
какво зелено мироздание
от облаци,
небе
и светлина
растеше в мен след всеки дъжд.

Забравих ли?
Забравих ли как пееше дъждът,
как в ритъма на пъстрия му танц
зеленото поле от край до край
набъбваше
като обреден хляб?
Къде си, дъжд?
В душата ми е сухо.
Черен дим
над жълтата пустиня се люлее
като кръст,
понесен от жарта на жадния.
КРИЛО НАД ОКОПА
В най-тъмните си часове
с най-тъмните си мисли
и ръце
човекът
като звяр се окопава в себе си.
Той има безпогрешен нюх
при избора на врагове
и на съюзници.
Но въпреки това е предпазлив.
И тази предпазливост е в крилото,
което над окопа му кръжи.
Крилото знае
как
и пред кого да се снишава,
цвета си как послушно да мени
и как стрели
от своите пера да прави,
когато жертвата е вече упоена
от млякото на топлата мъгла
при свечеряване.

ДЕТСКА СТРАНИЧКА Стихове за деца

ЧЕРЕШКИ
Как се червенеят
сладките черешки,
току-що облекли
новите си дрешки.
Ех, че са високо!
Ако бях голям,
без да чакам батко
щях да се наям.
ЛОВЕЦ

Като заковани
стоят черни врани.
С дървената пушка
вземам ги на мушка.
И ако затракат
милост да не чакат.

РАЗГОВОР С ТОПКАТА
Топко игрива,
топко скоклива!
Ти си готова
за пакост нова.
Често мечтая
с теб да играя.
Нека решиме
да не грешиме.
ДРУГАРЧЕ
Новичко букварче
имам аз от вчера,
по-добро другарче
где ще си намеря?
Нито ми се сърди,
все със мен играе,
шарено е много
и приказки знае.

РАЗХОДКА В ГОРАТА
Горското поточе
ромоли в леса,
пази го от слънце
старата липа.
И камъни мие,
целите във мъх.
Спираме със татко
да поемем дъх.
После пак нагоре
дето ни зоват
стройните елхички
горе на върхът.
ЛЯТО В ПЛАНИНАТА

Зора зазорява
вдигат се мъгли.
Слънцето огрява
гордите скали.
Прозвънват звънчета
на вакли стада
и птици пътуват
далеч над рида.
Как чудно красива
е мойта родина –
с Родопите горди,
със снажната Рила.
Иван СЕВЕРНЯШКИ
За контакти:
7100, гр. Бяла,
област Русенска,
ул. "Стефан Стамболов" 56

ЗАПОЗНАНСТВА Казвам се Георг Ранчев

Живея в Германия и търся жена с цел запознанство и сключване на брак. Имам висше образование,
специалност немска филология. На 40 години съм и търся, тъй като имам малко запазено зрение на
лявото око, жена, която също малко вижда. Нека тя да бъде на възраст между 35 и 40 години.
Моите интереси: През свободното си време обичам разходки навън, когато времето позволява –
най-вече разходки из планината. Освен това обичам да плувам и да карам тандем, и да се радвам на
компанията на хубави жени.
Изисквания към жената: Да бъде свободна, да обича да готви и градинарската работа. Жената трябва
да бъде добра по характер и да има приличен външен вид – леко закръглена. За предпочитане да е от
Варненския регион.
Когато не съм в Германия, се намирам при роднини в София или на вилата ни в село Осеново –
Варненско. Вилата е собственост на баща ми. Всяка година правим ракия и вино от грозде, берем
ягоди, череши, вишни, сливи, ябълки и други плодове. Въпреки че не пуша, много държа моята
бъдеща партньорка да е пушачка.
Телефон за връзка: 051106300
e-mail: g.ranchev@gmx.de
Когато съм в София, може да бъда намерен на телефон: 02 858 36 92.

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Добрич

Празник в ХобиСклуб
Тържеството бе открито от отец Велико от църквата "Св. Троица".
Продължи с литературно четене на новата поетична книга на актьора Георги Калчев.
Членовете на клуба аплодираха стиховете на автора, посветени на търсещия човешки дух на

България, на Добруджа и на любовта.
Отец Велико отправи похвални думи към епохалното дело на светите братя Кирил и Методий.
Георги Калчев подари 10 книги "Рай във Ада" на "ХобиСклуб" и лично на библиотекарката Веселина
Малчева. Госпожа Малчева разказа как добричлии са празнували този ден в миналото.
Историкът Тодор Нинов обогати срещата с исторически факти и данни.
Той също получи като подарък книга с автограф.
Председателят на "ХобиСклуб" Иван Тодоров почерпи гостите и членовете на организацията за
рождения си ден.
Иван ТОДОРОВ
12-и април - Международен ден на авиацията и космонавтиката
По този повод в НПО "ХобиСклуб" беше поканен нашият дългогодишен приятел Бранимир Николов бивш военен пилот. Той запозна членовете със своята професия и свързания с нея голям риск.
Наред с увлекателния разказ Бранимир Николов прочете прекрасни стихове, посветени на този ден.
Интересни спомени сподели и Николинка - дъщерята на бившия военен летец Трифон Вълчинков.

Темата беше подета с изпълнението на Валерия Урсова на песента "За да има в
небето пилоти,
трябва майки да ги родят".
Бранимир Николов ни донесе и доста снимков материал от неговия живот като пилот.
Членовете на клуба аплодираха пилота и му пожелаха колкото "И", толкова "К" - колкото излитания,
толкова и кацания.
УС на "ХобиСклуб"
"ХобиСклуб" с удостоверение от Брюксел
Националният съвет за социална отговорност (NASO) и Европейската ассоциация на доставчиците на
социални услуги (ЕАSPD) проведоха четвъртия форум за социални услуги на хора с увреждания.
Срещата бе в "ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ" под патронажа на МТСП, посланика на Кралство Белгия и
Софийска голяма община.

На срещата присъстваха генералният секретар на доставчиците на социални услуги от Европейския
съюз г-н Люк Зелдерлоо, зам. министърът на труда и социалната политика г-жа Валентина Симеонова,
Албена Атанасова - зам. кмет на София, Петя Демирева - началник отдел "Интеграция на хората с
увреждания", Минка Владимирова – директор на дирекция "Социални дейности" от АСП, Красимир
Коцев – председател на Национален съвет на хората с увреждания, други специалисти от различни
общини, както и представители на НПО.
Бяха организирани 12 уъркшопа със специалисти от Брюксел - Ян Пфайфер - председател на
специалната работна група по деинституционализация, Жос Тюнис - ръководещ агенция за хора с
увреждания, Соня Стасковяк - специалист проекти и финанси EASPD Белгия и други.
Изслушани бяха много анализи, споделен бе опитът на специалисти на организираните кръгли маси, а
и самото участие на хора с увреждания в дискусиите начерта насоките за оптимизиране на мрежата от
социални услуги.
Важни теми, с които беше ангажирано вниманието на участниците – "Публични частни партньорства
за социални дейности в община Варна", лектор д-р Здравко Марков, успешни модели за
публично-частни партньорства за социални дейности сподели Жос Тюнис. Направи впечатление от
изказването на белгийския специалист, че 95% от услугите, предоставяни на хората с увреждания се
ръководят от неправителствени организации.
За постигане на това качество на услугите е нужен активен диалог и партньорство с държавата,
местните власти и неправителствените организации.
Впечатляващи бяха презентацията и споделения опит на "ХобиСклуб", представена от председателя
Иван Тодоров.
Блестяща юридическа подкрепа направи в своето изложение Мариета Димитрова – правен консултант
от Български център за нестопанско право.
Зам. министър Симеонова обобщи и предложи свои виждания, които до края на годината да бъдат
консултирани с всички участници в този процес и да се оформи национална стратегия. Нейното
виждане е услугите да отидат при хората и да се въведе ваучерната система.
Четвъртият форум завърши с връчване на награди от председателя на NASO – г-н Георги Георгиев и
белгийските ни приятели, размяна на адреси и обещания за нови срещи.
Иван ТОДОРОВ

Пловдив

Посрещнахме подобаващо пролетта
Тази година пролетта се позабави – баба Марта ни поднесе и снежни сюрпризи – но щом топлото
слънце надви студовете, младият живот избуя навсякъде. По стара традиция двете пловдивски съюзни
организации подготвят едни или други изяви, посветени на това велико чудо на природата.
На 17 март в една от новите уютни зали на НЦРС се проведе поетично матине, инициирано от
ръководството на кметство р-н "Източен". Това бе среща на пловдивски поети с хората с нарушено
зрение, които обичат поезията и могат да правят поезия. Събитието предизвика големи вълнения у
поетичните таланти – гости и домакини. Присъствието на кмета на района Петър Петров и
председателя на РСО Пловдив Велик Атанасов беше знак и свидетелство за уважение към техния труд
и талант.
Известният писател и драматург Димитър Атанасов представи своите спътници – поетите Розалия
Александрова, Румяна Николова, Диана Павлова и Емил Милев, които рецитираха най-новите си
творби, някои дори още непубликувани. Дискретният музикален фон от популярни инструментални
изпълнения, носещ се от МР3 плейъра, както и аплодисментите на слушателите направиха
атмосферата уникално топла и трогателна. Домакините също се изявиха на висота – не без изненада
гостите разбраха, че те не само умеят да пишат поезия, но и са публикувани, печелили са награди, а
някои са превеждани и издавани и на чужди езици. Много голямо впечатление направиха и висока

оценка получиха творците Лушка Маджарова, Донка Томова, Стефка Стойчева, Здравко Лекишев,
Данчо Данчев, както и стиховете на покойната Величка Кърпарова.
В заключителните си думи Димитър Атанасов сподели, че е впечатлен от творбите на своите домакини
и тяхната чувствителност към обкръжаващия ги свят, както и от оптимизма, който струи от строфите.
Той заяви, че е готов да предприеме стъпки за приобщаването на литературния клуб на пловдивските
невиждащи поети "Следа" към Дружеството на пловдивските писатели. Организаторът на срещата
Стефка Симеонова – главен експерт "Образование и култура" към район "Източен", развълнувана
подчерта, че е намерила нови литературни приятели и анонсира следващите съвместни срещи на
творците.
***
На 1 април голямата зала в Съюзния културен дом също събра любителите на изкуството. Поводите за
празненството бяха три – Първа пролет, Денят на хумора и шегата и предстоящите великденски
празници. Водещите – Мария Вълчева и д-р Величко Павлов, бяха подготвили богата и разнообразна
програма. Редяха се песни, стихове, вицове. Основната тежест естествено пое състав "Тракийски цвят".
Чудесни бяха изпълненията на дуетите "Амур" и "Настроение", на утвърдени вече индивидуални
изпълнители като Милка Дечева, Ася Бурова и кавалджията Иван Марински, съпровождани от
тамбурата на Марин Маринов, както и на Ана Стойкова, съпровождана от акордеона на Мария
Вълчева. Когато Георги Генов подкани присъстващите, всички с въодушевление запяха "Хубава си
моя горо" с импровизиран съпровод на китара и пиано. Това са мигове, които дълго се помнят.
Георги ГЕНОВ
Традицията продължава
На 7 април 2010 г. в Пловдив се проведе поредният открит турнир по канадска борба за незрящи –
"Пролет 2010". Началото беше поставено през миналата година по идея на Кирил Дамянов, завеждащ
спортната дейност в ТСО "Марица" Пловдив и със съдействието на председателя на спортната
федерация към ССБ Велик Атанасов.
Голямата любов на двамата ентусиасти към спорта, въпреки всички трудности, доведе нещата и този
път до добър завършек. Доведе и още нещо – в града на тепетата пристигнаха най-силните в този спорт
сред слепите у нас – Марин Пейчев и Йордан Йорданов. Тяхното участие превърна турнира в истински
празник.
В 10,15 ч. г-н Атанасов приветства спортистите с добре дошли, пожела им успех и даде старт на
битките. Всеки имаше право да участва с дясна и лява ръка в категория "Абсолютна".
Първи на масата излязоха мъжете. При тях още в началото се оформи призовата тройка. Към Данчо и
Марин за радост на домакините се присъедини Краси Касабов от Асеновград. В това младо момче има
доста хляб и с повече постоянство и труд от негова страна може да му се гласува доверие за добро
представяне в бъдещите турнири. И на дясна, и на лява ръка той отстъпи само на европейските
призьори, без да даде шанс за победа на останалите участници.
Много интересно се развиха нещата при дамите. Несериозното отношение на пловдивските фаворитки
Ана Маринова и Снежана Кирчева към турнира и отказът им да участват в него, вместо да обезличи
спортното мероприятие, даде положителен ефект. Останалите шест момичета показаха истински хъс за
игра. Двубоите при тях протекоха много оспорвано и безкомпромисно. Сочената от всички за
победител Хасмик Варданян изненадващо не успя да се изкачи на първото място. На лява ръка тя
отстъпи на Минка Маринова, а на дясна на Ася Бурова.
Ето и крайното класиране в двете групи:
Мъже

Дясна ръка:
Първо място – Марин Пейчев
Второ място – Йордан Йорданов
Трето място – Красимир Касабов
Лява ръка:
Първо място – Марин Пейчев
Второ място – Йордан Йорданов
Трето място – Красимир Касабов
Жени
Дясна ръка:
Първо място – Ася Бурова
Второ място – Хасмик Варданян
Трето място – Емка Танова
Лява ръка:
Първо място – Минка Маринова
Второ място – Хасмик Варданян
Трето място – Тотка Златанова
Кирил ДАМЯНОВ
Виж снимки:

Русе

Спомен
През далечната 1963 година като ученик от 5 "в" курс завърших Професионалната лесотехническа
гимназия "Никола Йонков Вапцаров" в Банско. Спомням си с какво възхищение гледах връстницата на
България - Байкушевата мура край хижа Бъндерица. След отбиване на военната служба постъпих на
работа в Горско стопанство – Русе. В мен е още жив споменът как залесявахме голите баири и старите
сечища. Радвахме се на прихванатите фиданки. Бяхме много щастливи, че участвахме в залесяването
на стотиците хиляди декара гора. Защото всеки знае, че горите са белите дробове на планетата. Освен
чистия въздух, те ни дават дърва за огрев, строителен материал, горски плодове, билки и голяма част
от водата за пиене. Макар понякога самата гора да боледува, тя пак дава всичко за човека. Сега, когато
съм лишен от зрение и чувам как се обезлесява България, много се натъжавам. Пред мен възниква
въпросът - тези, които безогледно секат гората в тях дали има нещо човешко. По случай седмицата на
гората на екипа на сп. "Зари" и на неговите читатели пожелавам да сте живи и здрави. Обичайте и
пазете българската гора!
Тодор ЛАЗАРОВ

София

Суперекскурзия на ТСО Люлин
На 1-и и 2-и май председателят на ТСО Люлин към РСО София Петър Йосифов организира за
съюзните членове поредната интересна екскурзия, в която се включиха около 50 души. Поради факта,
че Йосифов в годините се доказа като много добър организатор на различни мероприятия и този път

свободните места се изчерпаха много бързо. Автобусът потегли в съботната сутрин, като началната му
спирка бе историческата местност "Оборище", където през 1876 година е проведено първото Велико
народно събрание и е взето решение за обявяването на Априлското въстание.
Посетено бе и Панагюрище, където екскурзиантите разгледаха къщата на Райна княгиня и се
насладиха на прочутото в цял свят Панагюрско златно съкровище. В програмата бе включено и
посещение в родната къща на Бенковски в град Копривщица.
Последна спирка за деня бе Карлово – родният град на Васил Левски. Естествено незрящите посетиха
родния дом на Апостола.
Организираната вечеря и нощувката бяха в хотел "Щерев", където незрящите прекараха чудесно с
много танци, томбола и награди за най-добрите танцьори. Както винаги Петър Йосифов бе осигурил
превъзходни условия и качествени награди.
Следващият ден премина с посещение на Сопот, къщата на Вазов и Сопотския манастир, в чиито
околности бе проведен спортен полуден.
Незрящите премериха сили в дисциплините - теглене на въже, вдигане на гирички, скачане в чували,
скачане на въже, лицеви опори и др. По традиция победителите получиха награди. Включилите се в
екскурзията отпътуваха за София малко уморени, но изключително доволни от веселото изкарване и
интересните посещения.
Марина ПЕТКОВА
Виж снимки:

Долни Дъбник

Великден е за всички
Под този надслов и тази година хората с увреждания от община Долни Дъбник посрещнаха
най-великия и почитан от всички православни християни празник – Великден.
Самото име Великден го определя като празник на празниците, свързан с името на сина Божи Иисус
Христос, който понесе всички страдания и мъчения в името на хората, които обича. Помагайки на

грешниците и мълчаливо понасяйки всички страдания и мъчения, Той със смъртта си смъртта победи,
а на нас остави Вярата, Надеждата и Любовта. Не бихме могли да покажем уважението си и да
създадем настроение на хората с увреждания без подкрепата на ръководството на общината в лицето
на кмета – многоуважавания от всички г-н Б. Станимиров и кметовете на селищата от общината, за
което безкрайно благодарим и пожелаваме винаги в техните сърца да има място и за хората с
увреждания.
На Велика сряда г-н Станимиров зарадва всички наши членове с козунак и картичка с великденски
пожелания.
На Велики четвъртък в село Садовец на обяд отвори врати църквата, а вътре ни чакаше кметицата г-жа
В. Иванова със свещи, които подари на всички, за да запалят за здраве, а бизнесменът Найден Пенев
лично им подари по един козунак, за което благодарихме от името на всички присъстващи.
Какво му трябва на човек - малко внимание, уважение и добра дума, това което всички получиха от
кметицата Валентина Иванова. На Разпети петък, въпреки почивния ден, кметът на село Горни Дъбник
г-н Т. Йорданов отдели време от своята почивка и ни зарадва със своето присъствие на среща в
сладкарницата в селото, където се почерпихме и получихме по един козунак, подсигурен лично от
него. Получихме и покана да присъстваме на Великден в църквата, която е обновена с пари от
спечелен проект от кметството в селото.
Ръководството на ТСО на слепите изказва благодарност и на кметовете от село Крушовица - г-н Р.
Кунчев, и село Градина – Антон Нестеров, които също дариха козунаци на нашите членове.
Благодарим Ви добри хора, че на християнските празници вие сте винаги при нас, с което доказвате, че
всички сме равни пред Бога.
Благодарим Ви!
Веселина ВЪЛЧИНКОВА

ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ Пропаст между блян и действителност

След Освобождението България тръгва с бързи крачки към стопански и културен възход. Литературата
ни също е в подем. Делото на възрожденските писатели и поети успешно е продължено. Явяват се
нови следосвобожденски литературни творци като Цанко Церковски, Пенчо Славейков, Мара Белчева,
Пейо Яворов, Кирил Христов, Теодор Траянов – все имена на големи български поети. Отпечатват се
нови стихосбирки, създават се нови списания.
В този откъс от време изниква името на Димитър Бояджиев - добър поет, но остава малко известен на

поклонниците на тогавашния читателски свят. А големите авторитетни поети като П.П. Славейков,
П.К. Яворов и К. Христов хвърлят мощната си сянка върху тихия, скромен и боязлив Димитър
Бояджиев, техен съвременник.

Димитър Бояджиев е роден на 18 май 1880 г. в Пазарджик, голям занаятчийски производителен център
по това време. Обособява се като второ културно средище след Пловдив в Южна България. Тук са
родени поетите Константин Величков и Теодор Траянов.
Бащата на Д. Бояджиев е роден в Момина клисура. На младини е овчар, неграмотен е. Пасе овцете си
към Сестримо, Семчиново – села в района на Пазарджик. Сам се научава да чете и пише. Желае
духовно да прогледне, затова захвърля овчарската гега и отваря бояджийска работилница в Пазарджик.
Семейството му е многочислено и трудно се изхранва. Скоро нещастието потропва на вратата им.
Умира бащата Иван Димитров, главата на семейството, и оставя невръстни деца – сирачета с майка –
вдовица. Тогава Димитър е на 13 години, най-голям от четиримата си братя и двете си сестри. На него
се пада честта да продължи занаята на баща си и да изхранва семейството. Този тежък живот навява
мрачни чувства в душата на юношата. Бояджийската работа е непосилна за Димитър и той я изоставя...
Завършил второкласно образование, общината го назначава писар, с чиято скромна заплата той се
мъчи да задоволи насъщните нужди на семейството. Той вижда, че образованието му е недостатъчно и
упорито се самообразова. Овладява френски и руски език. Съгражданинът му - поетът Константин
Величков го повиква в София, открива литературната му дарба и го назначава за уредник на
"Летописи" – списание, издавано от Величков. Бояджиев превежда от руски на български предимно
стихове от Лермонтов, Надсон и Бунин. Увлича го Лермонтов, чете поезията на поетите от свободна
България. Неговият литературен обзор бързо се обогатява. Той не само чете поезия, но и сам я създава.
Увлечен по социалистическите идеи, Георги Стефанов, приятел на баща му и един от видните
дейци-социалисти, представя Бояджиев на редакторите на сп. "Ново време", където отпечатват някои
негови стихотворения. Прохождащият поет е приет и от в. "Българан".
Семейството на поета се преселва в София, разчитайки на неговата финансова помощ. Френският език
е овладян перфектно от Бояджиев и той е назначен за секретар в българското консулство в Марсилия –
Франция. Той пише стихотворения. Чете френска поезия, главно от поетите символисти Пол Верлен,
Маларме и др. Може би е прочел и книгата на Верлен "Прокълнати поети" и сам четецът да се е
причислил към "прокълнатите".
Поетът е мълчалив, затворен в себе си, има приятели, но не споделя нищо с тях. Най-първи приятел му
е Елин Пелин, но и с него не споделя какво го тревожи, какви важни житейски въпроси не може да
разреши. А мъката, страданието и скръбта са основните чувства в стихотворенията му. Дори и
външният му портрет излъчва печал, една тиха тъга. И когато Д. Бояджиев се прострелва смъртоносно,
Елин Пелин и Петър Нейков, също приятел, остават съвсем изненадани, но в същото време се чувстват
някак виновни защо не са опитали да надникнат в душата му и да го отклонят от страшното му
намерение. Та той е можел да израсне като голям поет. Какво да се прави. Една интимна приятелка на
Шопен казва: "Трябва с микроскоп да надникнеш в душата му, за да разбереш какво се крие в нея.".

Това може да се каже и за Д. Бояджиев.
Известността на Д. Бояджиев все повече се разширява. Литературните му съвременници дават висока
оценка на творчеството му. Поетите го имат като свой колега, брат по муза.
Поетът води живот като на отшелник. Не търси съвет, не търси помощ от ближния си. Всички го знаят
– пословично скромен, изключително добър. А и от самото му лице струи кротост като на мъдрец, а
образът му е като образ на светец, слязъл от иконата на някой храм. Стиховете му се четат с наслада.
Особено възхитителни са стихотворенията му, където размахва криле огънят на любовта.
Бояджиев е писал и сонети (осем на брой). Това са лирически творения от 4 строфи. Сонетите му са
заразителни с вълнуващите ни чувства и дълбокомислие. Сонети са писали много поети. Писал е
Данте, Петрарка, Шекспир. Тези лирически стихотворения са посветени предимно на любимите им
жени – Данте на Беатриче, Петрарка на Лаура.
В "Нощен блян" поетът изобразява очарованието на любимата си жена. И в съня си тя е неповторимо,
прелестно създание:
Ти спиш сега разнежена и мила
в постелята – съблазнителна и властна.
Нервозните ти устни е разкрила
една усмивка лека и прекрасна –
и твойто сладко мургаво тело
в съня си никому не мисли зло...
Ето друго подобно преживяване, показано в сонета "Самотност":
Аз мисля, че русалка някаква почива
в коприната на твоя розов пенюар.
Приведен слушам те – и като нежен чар,
дъхът на твойто сладко тяло ме опива.
И още:
Предано скрий ме във прегръдките си топли,
о, моя скръбна възхитителна жена...
Пак същата основна мисъл, пак същите основни чувства.
В по-горе цитираните стихове се долавят известни еротични нотки, но не в такава степен, както е при
К. Христов. Тук присъствието на Ерос само е загатнато. Духовната чистота в любовта на поета остава
непокътната.
Не само с външното си лъчеструене е очарователна любимата жена, но тя е душевно възвисена, едно
невинно създание, тя не може да мрази: "... в съня си никому не мисли зло...".
Любимата е жизнерадостна, открита, върху нея никога не пада сянката на греха, падение тя не познава.
Нея не я обсебва никаква човешка злоба.
"Ти си така безгрижна и безгрешна"
"Боязън"
И той, безутешният, безнадеждният, търси нейните ласки, очаква да чуе ободрителните й думи.
Нека тя влее в него моралната сила, когато мрачни мисли терзаят съзнанието му. Той изрича в
стихотворенията си думите: "Клони към залез моя ден безкраен". Над поета са надвиснали тъмни
облаци. Горчиви чувства стискат сърцето му. И той търси подкрепа от жената-приятелка. Самият сонет
е озаглавен "Утеха". Това лирическо излияние също започва с външната красота на лирическия герой.
Ала външната и вътрешната красота са дълбоко свързани:
"Смарагди се топят във твоите очи!".

Така са говорели много поети, омагьосани от неизразимата красота на своята вдъхновителка. В едно
по-късно време Христо Фотев ще каже на жената, която обича:
"Господи, колко си хубава, Господи!".
Само с любимата си поетът Бояджиев споделя тайните си, а те са мъчителни, в тях са заключени
кошмарите, които не може да избегне:
Вечер сред тревожна тъмнина
иде някой страшен и огромен,
с дрезгав глас вещай злочестина.
Ужасен го слушам, Люсиен!
Единствено в този сонет - "Писмо", поетът назовава любимата си по име. От Люсиен дири утеха, на
нея разкрива страданието си, на което е разпната душата му.
Колко те обичам, Люсиен,
колко съм злочест, другарко скъпа!
Не можем да подминем стихотворението "С дълбока нежност", което стои вън далече от една пустинна
нощ, от която поетът не излиза.
"С дълбока нежност стискам ти ръцете,
целувам пръстите ти и не знам
дали е диган на земята храм,
където тъй да любят боговете –
тъй както аз те любя, о жена,
сияние във мойта тъмнина."
Каква нежност, каква чистота е показана в цитираните стихове! Думите му са искрени и верни. Той е
като "дете безгрешен".
В заключение ще кажа, че в огромна част стихотворенията на Бояджиев излъчват трагизъм, крилото на
безверието и на безнадеждността, предизвикано от рухнали блянове и мечти се разбива в стената на
действителността - сива, студена, противоречива, егоистична. А той не можеше да я приеме такава...
Тежат ми на душата вкаменени
миражите на блян осуетен.
("Нощем")
И по-нататък:
...И милите надежди отмилени
ще шъпнат на душата ми ранени.
Напразно горд! Напразно окрилен!
Димитър Бояджиев живя малко, млад си отиде от тоя свят, творчеството му по количество е малко, но
той остави светла диря в българската поезия. Поезията му минава в класиката на българската поезия.
Изучаван е в средните училища. Поетът е познат на широки среди от нашия интелектуален свят. Още
Гео Милев го включва в една своя антология на българската поезия.
През 1976 г. излиза "Антология на българската любовна лирика". В тази антология са поместени 8
стихотворения на Димитър Бояджиев.
Съвременниците на Д. Дебелянов, казват, че когато са го питали: "Как си?", той отговарял: "Напразно
горд! Напразно окрилен!" – заключителния стих на сонета "Нощем" – от Д. Бояджиев. Това показва, че

поезията на този рано напуснал света поет е равнопоставена с поезията на големите наши поети.
Костадин ПАПАЗОВ

ЛЮБОПИТНО Социална мрежа за хора с увредено зрение

Наскоро бе стартирана инициатива за Социална мрежа за хора със зрителни затруднения. Адресът й е
http://accessibility.ning.com.
Нейната цел е да обедини незрящите и слабовиждащи хора в България, като им даде възможност да
обменят полезна информация в интернет пространството, да създават нови познанства и приятелства.
При регистрация в социалната мрежа има една особеност - изисква се въвеждане на код за сигурност,
който представлява изображение, нямащо звукова алтернатива все още. От поддръжката на системата,
с която е направена мрежата, заявиха, че се работи по подобряване на достъпността. Като временно
решение можем да предложим инсталиране на добавка към Firefox, наречена Webvisum. Може да се
изтегли от следния адрес: http://www.webvisum.com. За нея е необходима регистрация с покана, за
която можете да се обърнете на e-mail: assistive@windowslive.com.
Имаме официална страница във Facebook на адрес:
http://www.facebook.com/pages/Socialna-mreza-za-hora-ss-zritelni-zatrudnenia/117552218264502.
С най-голямо удоволствие Ви каним да се присъедините към социалната мрежа.
Поканете своите приятели и познати, за да станете част от нашето интернет общество.
Поздрави,
Екип на http://www.webvisum.com

Надежда за слепите

Американски специалисти са тествали ново изобретение, с помощта на което 24-годишен инвалид ще
може да чете, да различава предмети и да ходи

без чужда помощ, информира eg.ru. Изгубилият зрението си при спецоперация в Ирак през 2007
американец получил предложение да участва в изпробването на специалното устройство "BrainPort",
което превръща електрическите импулси в зрителни образи. Те биват предавани от уебкамера,
закрепена на главата на пациента към езика. На вид камерата наподобява модни тъмни очила. В устата
на лишения от зрение има друг прибор, който предизвиква усещане за пощипвания. Чрез тях мислено
визуализира обектите.
Създателите на "BrainPort" твърдят, че скоро с помощта на това устройство слепите ще могат да
различават дори човешки лица. Ако тестовете преминат успешно, уредът ще започне да се използва в
широки мащаби.

СПОМЕНИ Жажда за живот

Спомените на Самуел ФАРХИ, събрани от Лальо ЦВЯТКОВ
/Продължение от брой 4/2010 г./
Навици на слепите
Един си натиска очите с пръст, друг си върти главата като нервен тик, трети си шъпне нещо, четвърти
си трепка ръката, сякаш че е болен от Паркинсон. Учителите в училище гледат да изкоренят тези
навици от учениците. Някой ученик, да речем, седи на чина и си натиска окото с пръст. "Кирчо,
ръчичката!" – напомня му учителят. Той се сети и си свали ръката.
Аз пък, като остана сам си мисля нещо весело, става ми драго и скачам. Хората мислят, че съм луд.
По-рано не можех да мисля седнал. Сега вече, като се разхождам сам или съм седнал, мога да мисля.
Често пъти нашите слепи се разхождат из коридорите и стаята. Слепият човек е нервен, има малък
периметър за движение и той гледа да го използва. Зрящите хора по не се разхождат. Слепите
предпочитат да се разхождат. Ние като ученици се разхождахме, вършеехме из двора, обикаляхме го
като харман.
Когато се съберат много слепи, говорят високо. Това дало повод на гардеробиерката в театъра да каже
на колежката си: "Колко невъзпитани са слепите – крещят и се блъскат. Глухонемите са по-културни и
възпитани от тях. Кротко и тихо си чакат реда на опашката. Нито говорят, нито се блъскат". Колежката
на гардеробиерката се засмяла и рекла: "Не говорят, защото са неми и не се блъскат, защото виждат".
Слепият човек трябва да избягва високото говорене, защото не знае кой е близо до него. Може някой
външен (страничен) човек да е близо до него и, когато той си говори някоя щуротия, може да го чуе. И
зрящият понякога говори щуротии, но когато някой непознат го наближи, той го вижда и спира да
говори или започва да говори тихо, за да не го чуе. Ако аз кажа на някого "Лало е смачкан музикант" и
ти си до мен, ще ме чуеш. Аз на шега ще го кажа, разбира се, но ти може да се обидиш.
Иван Керемидчиев - Тапата, аз и още един се разхождаме край ресторанта. Стана дума за Петър Агата
– цигулар – и Тапата рече:
- Агата не е музикант.
Той бил до нас, чул ни и каза:
- Чакай да видим Агата музикант ли е или не е музикант.
Хвана ни да се разхожда с нас, без да се обиди.
Един окат казал на слепеца:
- Не мога да си представя какво значи да не виждаш.
А той му отвърнал:
- Аз пък не мога да си представя какво значи да виждаш.
Слепороденият не знае какво е зрение. Той не може да чувства мъка, че не вижда, защото не знае какво
е белият свят. Мъка чувстват тези, които са загубили впоследствие зрението си. Зрящият си мисли
какъв ужас би било, ако загуби зрението си. Веднъж една по-късно ослепяла жена казала: "Бих дала
цялото си богатство, ако прогледна!".
Някои зрящи жени се чудят как слепите майки се радват на децата си, като не ги виждат. Тук се лъжат.
Това си е инстинкт. Родителското чувство не зависи от очите.
Първите години живеехме на "Марин Дринов". Имаше там една госпожица Лили. Веднъж тя ми рече:
- Бате Сами, каква е вашата любов? Не мога да си представя как слепите се любят, как изразяват
любовта си? Аз, казва, докато не го погледна, моя човек, докато не му намигна, не мога да разбера, че
ние се обичаме. А вие, слепите, как можете да се любите, без да се видите, без да си намигнете?
Пък аз ето какво й отговорих:
- Лилинка, както знаеш, майката гали своите деца, тя ги целува и т.н. А кучето как гали своите деца?
То ги ближе – това е неговата милувка. А защо ние не ближем нашите деца? Защото това не е прието в
нашата природа. Всяко животно, всяка птица си имат своите специфични действия. Птиците например
се любят като се кълват лекичко една друга. Кучетата се ближат и се миришат едно друго. Това за тях
е любов, те така разбират любовта. Кучката като ближе малките тя ги гали и мие. То е нейната милувка
и миене. Ние слепите под думата любов разбираме да й чуем гласа, да се приближим близо до нея, да

усетим нейния дъх, да й хванем ръката например и т.н. Ти би ли била съгласна само да си намигате и
поглеждате, без да се пипнете? Тук тя вече се изсмя и призна, че всяко нещо си изисква своите
специфични действия.
За един нормален зрящ човек всичко има значение: и погледа, и осезанието, и обонянието, и слуха. За
един сляп човек погледът няма значение, защото той не вижда и няма понятие за зрение. Но със слуха
и осезанието си той ще почувства същото, което би почувствал и един нормален човек. Само за едно
нещо може да се излъже – за хубостта или грозотата на лицето. Тя може да има хубав глас и добри
обноски, може да бъде прелъстителна с тия си качества, обаче на лице да бъде грозна. Това нещо
слепецът не може да го провери, затова той пита зрящите красива ли е...
- А сега нещо тебе да питам.
- Питай ме.
- Ти например виждаш някоя красива жена, много хубава на лице. Готов си да се влюбиш в нея. Но
като чуеш грозния й гарванов глас, дали няма да се разочароваш? Хм... а кажи сега да видим.
А сега нещо друго да те питам. Срещаш някоя млада, красива жена. Ти виждаш всичко хубаво в нея - и
глас хубав, и очи хубави, и дори може да се влюбиш в нея. И изведнъж разбереш, че тези очи са...
мъртви. Какво ще направиш? Ще продължиш ли да дружиш с нея или ще я зарежеш?
Ти познаваш нашата колежка Стефка Бакърджиева. Тя има хубаво миниатюрно лице, закръглено. Очи
също хубави и хубавичко пее. Обноски изискани. Тя е културна жена, но ти никога не би помислил да
се влюбиш в нея. Защо? Защото тя е нещастна, сляпа! Тази мисъл е грешна и противна.
Обикновено един нормален зрящ човек не може да си представи брак с друг, който има единствен
недостатък – зрението. Я си представи (смее се) ти сега да речеш да се ожениш за някоя сляпа. Би ли го
направил?
Както при слепите, така и при зрящите има добри и лоши хора. Стадо без мърша не може. Слепотата
не е душевен, а физически недъг. Било от състрадание или поради други причини, много зрящи жени
се омъжват за слепи мъже. Много рядко се случва зрящ мъж да вземе сляпа жена.
През това време в съседната стая Шаклевата цигулка изплаква двугласния романтичен романс: "Ти със
друг, аз със друга – тъй живеем ний...".
- Шаклев е в повишено настроение – казах аз.
Смеейки се, Сами обясни откъде му иде настроението:
- Когато някой пее, си мисли колко хубаво пее и му става драго. Като свиря нещо по-бравурно на
пианото и аз си мисля така. (Бравура е италианска дума. Произведение с големи технически трудности,
което изисква голямо изкуство за отличното му изпълнение).
Веднъж Йордан Шаклев изпил една чаша, подрънква на цигулката като на китара и пее с фалцет
тиролски песни. Преди това се скъсала струна на цигулката и той на мястото й опънал един ибришим
(тънък копринен конец). И накрая дръпна така конеца, сякаш че скъса партенка. Точно по кръчмарски
я кара Шаклето. Като мишка цвърчи по височините.
Една нощ скиторил пиян по улицата. Как се случило да падне през една дупка в мазето на жилищната
кооперация. Шумбарлесъл се в хамбара с брашно. Изпълзял от хамбара побелял като ескимос (смее
се).
Казвали са ми, че майка ми била бедна, но голяма красавица. Въпреки че били близки роднини (първи
братовчеди), баща ми се оженил за нея не заради богатство, както правят мнозина, а по любов.
"Дълбока река брод няма, хубава мома род няма." Род няма, но има наказание!
Кратки исторически сведения за отделните еврейски групи, пръснати по света
Ти знаеш, че евреите от много старо време са се пръснали по света. Някои от тях са попаднали в
Испания и започнали да говорят някакъв испански диалект, който е съвършено различен от истинския
език в Испания. Испански език се говори и в Южна Америка и той е различен от истинския испански.
Еврейският испански диалект е малко по-близък до южноамериканския испански. Чистият испански,
който се говори в Испания се казва кастилски. Испанците го наричат кастеляно.
Накратко – очертават се два вида евреи: испански евреи (една четвърт от евреите) и немски евреи
(по-голямата част). На Балканския полуостров мнозинството са испански евреи, но има и немски
евреи. Езикът на немските евреи е някакъв немски диалект, премесен с полски и староеврейски. Някои

наричат немските евреи лех евреи. (Да ти се обясни добре, че ако се наложи да си защитиш
дисертацията. Нали така – ха, ха, ха). Езикът на лехите евреи е идиш. Вероятно най-много лех евреи е
имало в Полша и Русия. Там те сигурно са намерили удобна почва за развитие. От историята знаем, че
през Втората световна война германците са унищожили в тези страни около 6 милиона евреи. Оттам аз
вадя заключение за лехите евреи. За испанските евреи можем да кажем, че повечето от тях живеят на
Балканския полуостров, главно в България, Гърция, Турция и малко в Румъния, и в някои големи
европейски държави като Италия, Франция, Англия. Ако в Америка има преселници евреи, те ще са
мнозинството лех евреи или идошлии на турски.
Испанските евреи или шпаньолите са малко. Те са избягали главно от Испания през времето на
инквизицията на Фердинанд и Изабела и през кръстоносните походи.
Една малка част евреи, да ги наречем кореняци, са живеели в Сирия и Палестина. У тях е запазен
малко староеврейският език иврит (език от семитско-хамитското езиково семейство, възобновен като
официален език на Израел). У другите евреи староеврейски се е учил в еврейските училища и се е чело
на него в синагогите.
На Балканския полуостров идват на няколко пъти евреи, изгонени от Испания. В България е имало
малко и лех евреи, които са знаели идиш. Някои лех евреи са знаели и говорили и испански
(шпаньолски). Но не и обратното – шпаньолите не са знаели идиш.
По едно време между някои от еврейското малцинство съществуваше лека омраза, появила се между
шпаньолите и лехите евреи – не между учените, а сред по-простите хорица. Шпаньолите са наричали
лехите евреи мудескус или в единствено число мудеску, от италианската дума медески, което значи
немски. Г-ца Гресяни, стара мома, беше мудеску (от немските евреи).
Немските евреи наричали шпаньолите тин - крастави, келяви, шугави. Шпаньолите пък наричали
немските евреи халдейци (но като обидна дума, а не че са имали връзка със земята Халдея). С това
искат да кажат, че са мръсни, невежи, плюят, храчат и са безскрупулни.
Омразата между тези две малцинства (шпаньолите и немските евреи – лехите) изглежда, че е била на
културна основа. Немските евреи са се смятали за хора с по-висока западноевропейска култура, а
шпаньолите с по-ниска култура.
Във всеки еврейски диалект има примес от езика на народа, сред който живеят и стават такива
качамаци, че ако това е език – убий ме! Хората със средна култура най-много смесват езиците. Така са
се получили испанско-еврейски и немско-еврейски диалекти. Заменхоф – сътворителят на есперанто –
е евреин с немско име.
Между шпаньолския и идиш няма никаква връзка. Само личните еврейски имена (малките) са еднакви,
но пък изкривени. В немските евреи името Сара станало Сура; Моше – Моис; Бенадо – Бенадо
(благословен); Самуил – Шамоел и Шмуля; Меламед значи учител. Бет сефер – училище, дом на
книгите. Бет хасефер – училището (с гърлено, меко "х", подобно на циганското).
През 1948 г. се сформира новата еврейска държава Израел. Много от евреите в България и по всички
краища на света започнаха да се преселват в Израел. Моите родители и брат ми Арон също така се
преселиха.
Край
София, 1970 г.
Лальо ЦВЯТКОВ

СРЕЩИ Добре дошъл на Мартин

На трети май Националното читалище на слепите "Луи Брайл" бе отново домакин на една
изключително интересна и атрактивна среща. В този ден на незрящите гостува популярният журналист
Мартин Карбовски, известен като радио-водещ от ефира на "Дарик радио", както и добре познат на
българската аудитория от телевизионния екран с предаването "Отечествен фронт" по Нова телевизия.
Освен това той е автор на редица аналитични статии, които публикуваше в списание "Егоист", както и

на няколко книги, сред тях и стихосбирки.
В недалечното минало Мартин Карбовски имаше свое предаване по "Дарик радио", което се излъчваше
всяка сряда вечер и се наричаше "Нощни пирати". В него той канеше интересни събеседници,
отличаващи се с определена индивидуалност – нестандартна професия, нетрадиционна сексуална
ориентация или пък притежаващи някакъв особен талант.
Срещата събра изключително много хора в салона на читалището. Големият интерес се дължеше от
една страна на популярността, която Мартин Карбовски си спечели като много разкрепостен
журналист, занимаващ се с наболели социални проблеми на обществото ни, а от друга на имиджа му,
който той успя да наложи – с нарочно грубоватия си език, стигащ често до използване на нецензурни
изрази. В този смисъл интересът към личността на Карбовски беше напълно естествен, защото,
слушайки го от радио или телевизионния ефир, човек задължително си задава въпроса какъв ли е той
на живо.
Разговорът още от самото начало потръгна, разговаряхме за социалното, за ежедневното, за мъката и
радостта, за самодоволството и гнева, за примирението и бунтарството.
След като председателят г-н Карафезов запозна госта с читалището като институция и развиваните в
него дейности, той получи като подарък книгата на Карбовски "Черните пътища на Европа". Оказа се,
че някои от присъстващите незрящи я бяха чели и горещо я препоръчаха. Всъщност оттам и стартира
непринуденият разговор.
Карбовски започна с това, че, получавайки покана от подобни места, никога не се замисля дали да
отиде, защото негов принцип е никога да не отказва да ходи на местата, където други отказват да
отидат.
Много въпроси зададоха незрящите към популярния журналист. Страхува ли се от Тошо Тошев, защо
е напуснал Дарик, за написаните от него книги, за отклика от неговите проблемни предавания, за
социалистите, за капиталистите, за ченгетата и за начините да попаднеш в негово предаване.
Основното, което гостът се постара да ни внуши е, че нашата съдба е в наши ръце и че никой няма да е
в състояние да ни помогне при решаването на проблемите ни така, както ние самите. Когато един
човек има проблеми, когато се чувства подтиснат и недоволен, когато даден начин на живот не го
удовлетворява, той трябва да намери подходящия начин да го покаже, да изрази недоволството си и да
изиска от тези от които зависи решаването на проблемите му да направят всичко възможно, за да ги
решат.
Карбовски подчерта, че за да снима предаване по дадена тема той трябва наистина да има какво да
покаже и че са много и много случаите, в които е отказвал да се занимае с частни проблеми на хора,
потърсили съдействието му.
Отговаряйки на зададен въпрос, обясни, че предаването "Отечествен фронт" не носи наименованието
на организацията от епохата на социализма, а олицетворява битката за оцеляване на всеки един от нас
поотделно във времена, когато водим своите малки войни за препитанието, семейството, децата,
здравето и правата си.
Твърде черноглед е Мартин Карбовски относно това накъде отива България, заради тоталното
оскотяване на нацията, заради феноменално лошия български език, на който масово вече се говори,
заради лошото възпитание и безотговорно отношение към децата ни, заради нерешителността да
търсим сметка от тези, които ежедневно ни лъжат, заради неумението ни да бъдем европейци.
Мартин Карбовски е на 40 години, зодия водолей. Роден е през февруари 1970 година. Бунтар по душа,
не приема пасивното бездействие, не се страхува от Тошо Тошев, комерсиална личност е и поради това
напуска "Дарик радио".
Смята, че всички хора сме еднакви - зрящи и незрящи, и дори би тръгнал с незряща жена, стига тя да е
красива и слабичка.
Марина ПЕТКОВА

Силното желание винаги вещае успех

С Ванина МЛАДЕНОВА разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА
Ванина Младенова е масажистка в 28-о ДКЦ. Родена е в София. До четвърти клас учи в масово
училище в ж.к. "Дружба". Засилващите се проблеми със зрението принуждават родителите й да я
преместят в училище за деца с нарушено зрение.
И така, след като завършва средно образование, Ванина поема по пътя, по който поемат немалко други
младежи и девойки с увредено зрение. Тя се записва и успешно завършва Полувисшия институт за
масаж и рехабилитация "Й. Филаретова".
Да завършиш някакво образование, да придобиеш специалност и професионални умения е нещо,
което изисква сериозни усилия. За незрящите обаче е факт и това, че след завършване на дадено
образование те трябва да преодолеят редица трудности преди да успеят да намерят реализация на
наученото.
Ето защо първият въпрос, който задавам на Ванина се отнася до това как е успяла да си намери работа
като масажистка.
- Трудно ли постигнахте своята професионална реализация?
- В известен смисъл това стана съвсем случайно. След като се дипломирах като масажист, аз започнах
да си търся работа. Естествено всички около мен знаеха за това и веднъж една моя позната ми спомена,
че в 28-а поликлиника набирали персонал и аз реших да опитам.
Отидох на разговор с д-р Желева. Поговорихме си с нея. Тя прояви интерес и каза, че ще помисли, и в
края на краищата реши да ми даде шанс.
- Вие съвсем скромно премълчахте това, че сте започнали да работите ей така - без каквото и да е
заплащане и без каквито и да е ангажименти към вас.
- Да, така беше в началото. Вероятно са искали да преценят професионалните ми качества, уменията
ми като масажист, пък и да ме опознаят като човек. Бях съгласна и на тоя вариант, тъй като обичам
професията си и се надявах, че при първа възможност ще ме назначат. Мисля, че за да се наложи човек
понякога си струва да рискува.
И аз реших да опитам, бях сигурна в себе си, бях сигурна, че ще се представя добре и затова се
надявах, че ще се намери начин да премина и през това изпитание.
- Така ли се случи?
- Да. Назначиха ме по една от тези програми за насърчаване на заетостта на хора с увреждания, а след
като тя изтече ме назначиха на граждански договор.
Много съм благодарна за това, че ми гласуваха доверие. Колективът е прекрасен, чудесно се разбирам
с колегите. Работя на смени с още три колеги, които много ме ценят и уважават.
- Как се придвижвате до работа?
- До неотдавна използвах зрението, което все още имах, после изведнъж го загубих и затова все още
малко се страхувам да тръгна сама. Така че до работата ми ме придружава някой от моето семейство.
С тях и с приятели ходя не само на работа, а и на различни други места, но смятам, че за да бъде
самостоятелен един сляп човек е необходимо да се научи да използва белия бастун. И аз имам
твърдото намерение да се науча да ходя сама.
- Вие сте млад човек и сигурно ходите по купони. Само с незрящи ли контактувате?
- Не си падам много по шумните компании, не съм голяма купонджийка, но все пак, макар и не много
често, ходя. Общувам с различни хора, в това число и с много зрящи. Но знаете ли - когато общувам с
хора, които имат еднакви с моите проблеми имам чувството, че си говорим на един и същ език.
- Когато попаднете в компания, в която чувствате някакъв дискомфорт поради липсата на зрение какво
правите?
- Просто се отдръпвам, не отивам втори път там, където общуването е затруднено и не ми дава
възможност да се отпусна и наистина да се насладя на компанията.
- Как общувате с пациентите си?
- Аз ви казах, че много обичам работата си, обичам и пациентите си, разбирам се с всички тях и те
дори понякога ми помагат. Не оставайте с впечатление, че общувам само с хора от нашата среда,
общувам и с много виждащи хора, но все още се впечатлявам, когато някой не ни възприема нормално.
- Какво правите през свободното си време?
- Обичам да чета книги на компютъра, да се разхождам, да слушам музика.

- Ползвате ли брайл?
- Не, не ползвам. Ползвам само компютър и съм много доволна от курса за начинаещи, който изкарах
през миналото лято.
По същото време ходих и на курс по английски. Радвам се, че се организират подобни курсове, защото
смятам, че те са изключително полезни.
Ванина е едно типично за възрастта си жизнерадостно момиче, което обича обикновените неща от
живота,
Обича да слуша музика, да танцува в по-бавен ритъм, но най-много обича професията си. Нейният
житейски опит за сетен път ни убеждава, че ако човек достатъчно силно желае да постигне нещо, то
той в края на краищата наистина успява.

СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ Сборен годишен отчет на ССБ за 2009 г.

През отчетната 2009 г. председателите и сътрудниците на териториалните и регионални съюзни
организации за втора година работиха с новите форми организационни отчети, като определено можем
да кажем, че почти всички се справиха и подадоха коректни данни. Единици бяха ръководствата, при
които, съвместно с гл. специалист ОД, се наложи допълнително уточняване и то главно в данните за
движението на съюзните членове, трудовата дейност и др.
Предоставяме на вашето внимание някои конкретни и по-съществени данни от отчетите.
В края на отчетната 2009 г. общият брой на съюзните членове е 17 399, като за сравнение в края на
2008 г. е 17 946.
Новоприети членове през отчетната година са 876. За сравнение ще припомним, че новоприети за 2007
г. са 1136, а за 2008 г. – 912. През 2009 г. няма новоприети зрящи за съюзни членове.
Отпаднали като членове на Съюза през годината са 1422, като от тях прекратили членство са 305 и
починали – 1117. За сравнение отпадналите от Съюза за 2007 г. са 1587, от тях прекратили членство са
369, а починали са 1180. За 2008 г. данните са: отпаднали – 1596, от тях прекратили членство – 393,
починали – 1203.
От общия брой съюзни членове с над 90 процента загубена работоспособност са 12 903, а над 71
процента са 4490.
Сляпо-глухи, членуващи в организацията, са 728.
Зрящите съюзни членове са 6-има.
От общия брой съюзни членове мъжете са 8212, а жените са 9187, в това число зрящите жени са 4, а
мъжете – 2-ма.
По възраст членовете на ССБ се разпределят, както следва: до 30 години са 662, от 30 до 60 г. са 5140,
в т.ч. 2-ма зрящи, над 60 г. – 11597, в т.ч. 4-ма зрящи.
По образование съюзните членове се разпределят, както следва:
- начално образование – 3115;
- с основно образование – 7772;
- със средно образование – 5277;
- с полувисше или колеж - 453;
- висше образование - 782.
Общият брой на териториалните съюзни организации е 109.
През отчетната година са извършени проверки на РУС - 11, а на УС на ТСО - 69.
В трудовата заетост е видно, че всичко работещи са 561. Работещите в съюзните предприятия са 130,
работещите в организационните звена и мероприятията са 45. Работещите извън ССБ са 386.
Почивалите в съюзните почивни станции са 703, а в санаториумите - 400.
Получилите парична помощ от ССБ са 1225, а натурално подпомогнати са 6453.
Преминалите курс на обучение в НЦРС Пловдив са 53, а в ЦСР са 535. Владеещите брайловото писмо
са 644. Владеещите чужди езици са 437. Владеещите компютърни умения са 657.

Ползващите говорещите книги и списания са 586.
Участниците в художествената самодейност са 300, а активно спортуващите – 907.
В края на отчетната 2009 г. по брой на съюзните членове регионалните организации се разпределят,
както следва:
1. РСО Пловдив – 2949
2. РСО София – 1911
3. РСО Монтана – 1623
4. РСО Плевен – 1510
5. РСО Стара Загора – 1449
6. РСО Варна – 1388
7. РСО Дряново – 1163
8. РСО Сливен – 1124
9. РСО Смолян – 738
10. РСО Шумен – 686
11. РСО Бургас – 667
12. РСО Русе – 547
13. РСО Кърджали – 504
14. РСО Кюстендил – 447
15. РСО Благоевград – 411
16. РСО Силистра – 282.
Тревожен е фактът, че организацията ни намалява като числен състав, което е във връзка с
увеличаването на отпадналите съюзни членове, в което се включват прекратилите членство и
починалите. В същото време и през отчетната година приетите нови членове са по-малко. За
отбелязване е, че най-много нови членове са приети в РСО Пловдив – 201 и в РСО Плевен – 156. Има
различни форми и начини за получаване на информация от страна на ръководствата на организациите
за новоосвидетелстваните от медицинския орган, като се спазва Закона за защита на личните данни.
По-сериозен е проблемът новоосвидетелстваните да бъдат мотивирани да членуват доброволно в
Съюза на слепите. Ще бъде наложителна срещата на очните ТЕЛК и НЕЛК с актива и ръководството
на ССБ, особено след приемането на новите нормативни документи в тази област.
Изготвил:
Живка ПАВЛОВА

За правата на жените с увредено зрение

Заседания на Подкомисията по въпросите на жените с увредено зрение при Балканския консултативен
комитет и Европейска конференция по въпросите на жените с увредено зрение
От 24-и до 29-и март 2010 г. в град Ларнака – Кипър, при домакинството на Панкипърската
организация на слепите, с президент г-н Христаки Николаидис, се проведоха три важни големи
форума, отнасящи се до проблемите на слепите и слабовиждащите жени от Балканския регион и
Европа като цяло в настоящия кризисен момент.
На 24-и и 25-и март като председател на Подкомисията по въпросите на жените с увредено зрение към
Балканския консултативен комитет проведох заседание на подкомисията по предварително обявен и
обсъден дневен ред и създадена необходима организация и подготовка. В заседанието взеха участие
делегации на организациите на жените с увредено зрение от Гърция, Румъния, Черна Гора, Босна и
Херцеговина, Молдова, Словения и Кипър. Хърватска и Сърбия се извиниха поради невъзможност да
вземат участие, а с Албания и Македония не бе довършена кореспонденцията по тяхна вина. Достоен
за отбелязване е фактът, че за първи път на подобни Балкански женски форуми участие взе и

Словения, която досега отбягваше подобни изяви, считайки се като страна вън от региона на
Балканите. Активно участие в мероприятието взе и генералният секретар на Съюза на слепите в
Европа – г-жа Биргита Блокланд, която приветства участниците от името на президента на Съюза на
слепите в Европа – лорд Колин Лоу. Приветствие поднесе и г-жа Мария Киряко - зам. председател на
Панкипърската организация на слепите, която изрази голямото си лично и на организацията си
задоволство от поетото домакинство на Балканското заседание на подкомисията.
Представителките на Балканските женски организации информираха накратко за тежкото положение
на своите организации, за проблемите от настъпилата през последните месеци икономическа криза.
Беше обменен много полезен опит за начините на контакти с властимащите органи в съответните
страни. Обменихме мисли и предложения в процес на задаване на въпроси за социалната и
организационна работа на женските комитети и комисии и за борбата за равенство между половете, за
намиране на работа на слепите жени, за отношението на съответните правителства към проблемите на
слепите жени, за защита на правото на труд, образование, правото на майчинство, за борба срещу
дискриминацията и насилието във всичките му форми и т.н. Беше отбелязано, че може би най-добро
отношение към хората с увредено зрение и в частност към жените има в Кипър и Гърция, където
съществува действаща законова система и се дава равен шанс, както и равно заплащане на труда на
мъжа и жената. Почти във всяка страна на Европа в организациите на слепите най-активната страна в
социалните, културни и спортни дейности имат слепите жени.
Бе обсъдена задълбочено и идеята Балканската женска подкомисия да издава "Бюлетин" два пъти в
годината, в който в няколко страници се публикуват материали под различна форма за постиженията
на слепите жени в Балканските държави, активността и проведените интересни мероприятия и т. н.
Бюлетинът следва да се разпространява по електронен път и в мрежата на жените с увредено зрение в
Европа. Г-жа Биргита Блокланд – генерален секретар на ССЕ, запозна участничките с направените
преди провеждането на мероприятията в Кипър от мен предложения и изразеното ми мнение в писмо
до Европейската направляваща група за по-нататъшната активност на жените с увредено зрение в
Европа. Стана видно, че те са предизвикали широк интерес и са били разглеждани в европейската
мрежа на слепите жени, отнасящи се до подобряване на тежкото ни положение и обръщане на
по-голямо внимание към слепите жени, които се намират в особено тежка ситуация в икономическата,
социална и обществена криза. Участниците приеха с въодушевление предложенията и решихме
активно да участваме в предстоящите конференции, семинари и дискусии, като се добави и
спецификата на региона на Балканите.
Обновихме и състава на ръководството на подкомисията, като в него включихме представителките от
Босна и Херцеговина и Кипър.
Обсъдихме и въпроса къде и при какъв дневен ред да се проведе следващото заседание - или в Черна
Гора, или в Румъния. Ще бъдат изпратени молби до ръководствата на Балканските организации на
хората с увредено зрение, които не изпратиха представителки на мероприятията в Кипър. Идеята е в
бъдеще нашите сестри да участват в дейността ни.
На 26-и март Направляващата група към Бюрото на Съюза на слепите в Европа проведе заседание, на
което се обсъдиха редици въпроси и задачи, стоящи за изпълнение в бъдеще пред членовете на групата
в периода, оставащ до края на мандата. Г-жа Блокланд, както и г-жа Кики Норстрьом – омбудсман към
ССЕ, председател на Световния комитет на жените с увредено зрение и бивш президент на Световния
съюз на слепите, дадоха приоритетните насоки за подготовката и участието на членовете на
Направляващата група в предстоящата Генерална Асамблея на ССЕ през 2011 г.
От 26-и до 29-и март се проведе Европейската конференция по въпросите на жените с увредено зрение.
На конференцията присъствуваха над 150 участнички и наблюдатели от различни европейски
организации. Освен представителките от Балканските страни, участваха и представителки на женски
комитети от Германия, Дания, Финландия, Белгия, Швеция, Швейцария, Полша, Чехия, Словакия,
Франция, Люксембург, Норвегия, Испания, Италия и др. Приветствия към участниците поднесе г-н
Кацопулос - министър на правосъдието. Повереното му министерство в голяма степен спонсорираше
мероприятията. Той сподели, че, въпреки дълбоката икономическа криза, министерството винаги
отделя финанси специално за хората с увредено зрение, като обръща особено внимание към
проблемите на слепите жени. Хората с увредено зрение в Кипър са снабдени безплатно с всички нови
технологии, подпомагащи и правещи по-лесно ежедневието на слепите. Имаше поздравления и от

социалния министър, както и от г-н Николаидис – президент на Панкипърската организация на
слепите. Конференцията се проведе в пет сесии, в които се разискваха и провеждаха така наречените
"работилници", в които чрез диалог се стигаше до заключения от отделните групи в областта на
дискутираната тема. А темите на конференцията бяха за трудовата заетост, образованието,
здравеопазването, срещу дискриминацията и насилието върху слепите жени във всичките му форми.
Особено внимание се акцентира върху Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от ООН
в края на 2006 г. Конвенцията е преведена на 62 езика, но все още е ратифицирана само от 14 държави,
които имат организации на хората с увредено зрение членове на ССЕ. Дискутира се, че в държавите,
които са ратифицирали и изпълнили със съдържание тази конвенция, положението на хората със
зрителни увреждания и особено на жените е значително подобрено.
Като член на Направляващата група ми бе възложено да ръководя две от сесиите на конференцията,
което успях да сторя и да представя много добре българските слепи жени, както и нашата организация
като цяло.
Уважаеми членове на Управителния съвет, изразявам пред Вас благодарност към г-н Морфи
Скарлатов, почетен член на нашата организация, който със своите контакти ми оказа съдействие в
работата и активно участие в горепосочените форуми, ползвайки различни чужди езици, опита и
познанията в дипломацията, успявах да осъществявам запознанства с участниците.
Поради тежкото финансово състояние на ССБ и същевременно необходимостта от представяне на
организацията ни на международни форуми успях да издействам два безплатни билета от
авиокомпания "България еър" за дестинацията София - Ларнака, Кипър и обратно. За направеното
дарение и проявеното разбиране от авиокомпанията "България еър" бих искала да изразя пред вас
нашата голяма благодарност. Също така дарение бяха и здравните застраховки. Страната домакин
поемаше разноските по пребиваването.
В заключение ще кажа, че Панкипърската организация на слепите създаде много добра организация и
предостави превъзходни условия за работа и пребиваване в хотел "Санди бийч" – Ларнака.
Живка ПАВЛОВА,
председател на Балканската подкомисия и
член на Направляващата група към Бюрото на ССЕ

Гражданска инициатива : Европейският парламент призовава Комисията да отговори на 1 364
984 подписа за правата на хората с увреждания

27-и април 2010 г.
В случай че не си спомняте за кампанията "Един милион за инвалидността", 1 364 984 граждани все
още очакват отговор от институциите на ЕС. Европейският парламент призова вчера за конкретни и
адекватни мерки от страна на Европейската комисия.
През 2007 г. движението на хората с увреждания събра впечатляващите 1 364 984 подписа, чрез които
се призовава за пълна защита на правата на хората с увреждания в европейското законодателство.
Интересът, генериран от кампанията, демонстрира силната подкрепа на широки слоеве от населението
на Европа за премахване на бариерите, пред които са изправени хората с увреждания в тяхното
ежедневие.
Публично представени на Европейската комисия на 4 октомври 2007 г., подписите не получиха
заслужения отзвук от вземащите решения в Европа. Дългогодишната активистка на движението на
инвалидите и бивш ирландски евродепутат Кати Синот упражни основните си права, предоставени на
всички европейски граждани по силата на член 227 от Договора за функциониране на Европейския
съюз, чрез подаване на петиция до Комитета по петициите на Европейския парламент относно
безпрецедентното пренебрегване на тази гражданска кампания.Тя посочи особеностите на
дискриминацията при инвалидност и призова да се обърне адекватно внимание на петицията, която

трябва да бъде последвана от конкретни действия. Тя бе подкрепена от Европейския форум на хората с
увреждания - организацията, стояща зад кампанията от 2007.
Аурелиен Дайид,
комуникационен и медиен служител при
Европейския форум на хората с увреждания "Нищо за нас без нас"

Протестна нота

До председателя
на ССБ
гр.София
До редакция
на списание "Зари"
гр. София
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Членовете от ТСО на слепите гр. Велики Преслав на отчетно-изборно събрание на 14.04.2010 г.
изказват своето недоволство и възмущение за нерешените проблеми на хората с увредено зрение:
- Масово неправомерно се намаляват процентите на дългогодишни незрящи съюзни членове от очните
ТЕЛК. Липсва тясна връзка между ССБ - ТЕЛК - НЕЛК.
- Забелязва се тенденция за отнемане на лекарства от здравната каса за инвалиди. Настояваме да се
проведат срещи със здравното министерство за уреждане проблемите на медицинското обслужване.
Защо се вземат такси от лекарите при подписване на удостоверения, необходими за издаване на
социални оценки и други социални услуги?
Настояваме за Вашата активна намеса за спешно възстановяване на отнети преференции на хората с
увреждания.
Настояваме за Вашето участие и личен принос за по-скорошно приемане от Българския парламент на
Конвенцията за правата на хората с увреждания.
Отправяме апел и имаме готовност за протестни действия както по региони, така и общонационални.
"Долу ръцете на политиците от преференциите на хората с увреждания!"
14.04.2010 г.
Присъствали – 36 съюзни членове
гр. Велики Преслав

Лице в лице с г-н Ван Ромпой: Пактът на хората с увреждания на вниманието на президента на
ЕС

19-и април 2010 год.
Европейският форум на хората с увреждания (ЕФХУ), гласът на 65 милиона европейски граждани с
увреждания, се срещна с президента на Европейския съвет г-н Херман Ван Ромпой, за да се гарантира,
че стратегията Европа 2020 ще включва във водещите си приоритети Пакта на хората с увреждания.

Миналия петък г-н Херман Ван Ромпой прие лидерите на Европейското движение на хората с
увреждания Янис Вардакастанис - председател, и Пиер Гизелинк - председател на белгийския форум
на хората с увреждания. Новият постоянен президент на Европейския съвет подчерта: "Разбираме
необходимостта от нов подход към хората с увреждания в политиките на ЕС".
Европа 2020, стратегия за икономическо и социално развитие за следващото десетилетие, ще бъде
приета от Европейския съвет и от ръководителите на държавите от Европейския съюз на 16 юни 2010
година. Този политически контекст съдържа реалната нужда от координирани действия. Тя е от
решаващо значение за Европейската комисия, за да синхронизира своите политики с
държавите-членки относно хората с увреждания. В случая Европейският пакт за хората с увреждания е
най-подходящото средство. Президентът на ЕФХУ Янис Вардакастанис припомни, че "Европейският
пакт за хората с увреждания ще бъде движещата сила, която ще позволи на ЕС и на държавите му
членки да преодолеят разстоянията в Европа, без бариери за хората с увреждания". Чрез този пакт
стратегията Европа 2020 ще даде нов тласък на социалното включване на хората с увреждания,
признавайки техните проблеми като един кръстопътен въпрос. Пактът ще обхваща трудовата заетост,
социалната защита, образованието, икономическия растеж, конкурентоспособността и научните
изследвания. Признавайки важността от включването на въпросите, свързани с хората с увреждания в
политиките на ЕС, г-н Ван Ромпой подчерта: "Необходимо е да се даде повече съдържание в целите за
социална интеграция".
Както беше предложено от движението на хората с увреждания, Херман Ван Ромпой подкрепи
изложеното от Съюза на хората с увреждания - на всеки две години да се провежда среща на
Европейския форум на хората с увреждания с председателя на Европейския съвет, председателя на
Европейската комисия и с председателя на Европейския парламент за оценка на предприетите мерки,
които ще се докладват пред Европейския съвет.
Превод от английски:
Кеворк КАБЗАМАЛЯН

