IN MEMORIAM Последната спирка на Недко Недев

Преди около 60 години група деца весело си играели на малка уличка в село Щръклево, близо до Русе.
Някои от по-големите палавници намерили много интересен метален цилиндър. Те веднага се заели с
разглобяването на новата играчка. Четиригодишният Недко, като по-малък, не проявил особен интерес
и се забавлявал недалеч от тях. В един момент страшна експлозия разтърсила селото. Притеклите се
хора видели ужасна сцена – няколко убити деца и други тежко ранени, сред които и Недко. Играчката
се оказала неизбухнала бомба. Оттук нататък животът на това ранено момче бил предопределен да
продължи без зрение.
Беше октомври 1976 година. Срещнахме се на събрание на студентската организация към Съюза на
слепите. Той беше навършил 20 години, а на мен ми предстоеше да ги навърша през ноември. Недко
беше втори курс в Икономическия институт "Карл Маркс". Когато разбрах, че е завършил английската
гимназия в Русе, аз бях смаян. На фона на моята вечерна гимназия в Костенец, това ми изглеждаше
космическо постижение. Първият ми въпрос към него беше: "Ти наистина ли знаеш английски?" Той
много скромно отговори: "Да". След като свърши официалната част на събранието, което се
провеждаше в Националното читалище на слепите "Луи Брайл", започна неофициалната. Нещата някак
неусетно прераснаха в малък купон. Оказа се, че Недко не само знае английски, но и прекрасно свири
на китара. Не можех да си представя аз какво самочувствие щях да имам, ако умеех всичко това. Той
пееше песни на Бийтълс, Кридънс, Ролинг стоунс. Негова любима песен беше "Who stopped the rain"
("Кой спря дъжда").
В Недко нямаше никаква надменност. Той беше изключително общителен. Нашето събрание завърши
в ресторант "Будапеща" – доста аристократичен финал за скромните ни студентски финансови
възможности. След това се разделихме и всеки се зае със своята си работа. Аз живеех в студентските
общежития на Четвърти километър, а Недко - в Дървеница. Не се виждахме често. Един ден срещнах
Петър Стайков, с когото се познавахме от Софийското училище за слепи. Той ме попита: "Ти защо не
идваш на курса по английски в читалището?" Въобще не знаех, че има такъв курс. Веднага се включих
в него, а Стайков дойде в моята стая, да ми продиктува вече взетите думи. Оказа се, че той живее в
съседния блок. "Това се казва интеграция - каза Пешо. - Ти си имаш твоите приятели тук, аз моите и
въобще не сме знаели, че живеем в съседство."
Първият курс за слепи по английски език на читалището беше организиран с прякото съдействие на
Недко Недев. Нашата преподавателка Добринка беше открита от Петър Стайков. Тя диктуваше на
Недко текста на учебника, той го пишеше с брайловата си машина, а след това с термоформ
учебниците се изработваха на фолио. Те имаха хубави корици и ми се сториха страшно красиви.
Покрай този курс започнахме да се виждаме доста по-често с Недко. Той с удоволствие ни помагаше.
Обичаше да споделя, каквото знае, с другите и това се отнася за целия му по-нататъшен живот.
Междувременно Петър Стайков и съпругата му Димитрина се преместиха да живеят на ул. "Цар Иван
Асен II" 36 и домът им почти веднага стана клуб на студентската младеж. Аз и Недко бяхме едни от
първите му гости. Взехме бутилка коняк и отидохме да посетим Стайков. Къщата разхвърляна, тече
ремонт и, като нямаше къде да седнем, Пешо откачи една от вратите и тримата седнахме на нея.
Изпихме коняка, замезвайки със зеле, но не под формата на салата, а просто си късахме листа от една
зелка.
Настъпи един период от нашия живот, в който всеки ден беше празник. Почти всички ние бяхме доста
добри студенти, но и големи купонджии. Никога не минаваше без китарата на Недко. Тя беше
поочукана, преживяла какво ли не, но звучеше страхотно. Притежателят на този инструмент
непрекъснато актуализираше репертоара си. Пееше почти всички хитове, които излизаха не само на
английски, но и на български. Много обичаше една песен на Вили Кавалджиев, в която се казваше: "А
срещу тебе тръгват влакови свирки. Запалвай всички лампи и излез."
Няма да забравя, когато ми даде брайлов текст на песента "Хотел Калифорния", с какво желание го

научих наизуст. Последва "Гърл" на Бийтълс. Тази песен толкова ми харесваше, че помолих Недко да
ме научи да я свира на китара. Не бях добър ученик, но за сметка на това той беше много
благоразположен учител.
В студентските общежития имахме и други зрящи приятели. Голяма част от тях се присъединиха към
клуба на ул. "Иван Асен II". Заедно с приятелите на Петър Стайков от Софийския университет, които
вече бяха аспиранти, се оформи един интелектуален кръг от слепи и зрящи, в който имаше не само
купони, но и много съдържателни разговори.
Аз и Недко бяхме на път да основем Съюза на инвалидите още по онова време, защото и двамата
имахме за съквартиранти по един младеж с физическо увреждане. Оказа се, че слепите и куците се
допълват страхотно. Те можеха да карат кола, а ние да ги пренесем по някои стръмни стълби. С един
"Запорожец" обиколихме почти цяла България. Много често нашата дестинация беше Костенец, не
само защото аз бях от там, но и защото младежите с физически проблеми бяха прекарали детството си
в санаториум в Момин проход. Един прекрасен пролетен ден се озовахме с Недко и нашите приятели
край малко езеро, недалеч от Костенския водопад. Край брега имаше две лодки. Наоколо не се
виждаше жив човек. Бързо вкарахме лодките във водата и открихме сезона на плаването. По едно
време решихме да възпроизведем морска битка. Насочихме лодките една срещу друга и ги засилихме,
доколкото това беше възможно, с по две прогнили гребла. Недко стоеше прав и командваше битката.
Когато лодките се удариха, той изхвърча зад борда и падна в ледените води на езерото. Помогнахме му
да излезе и установихме, че е сухо само лявото му рамо. Най-логично беше да запалим колата и да се
приберем вкъщи, но ние решихме да излезем по-високо в планината, да напалим огън, където Недко да
се изсуши, и да стане хубав пикник.
Наближаваше да завършим висшето си образование. Неизвестността по-нататък малко ни плашеше.
Мисля, че логичен финал на нашето безгрижно студентство беше едно прекарване на морето в
Ахтопол през 1979 година. Тръгнахме група от 11 души слепи с един-единствен придружител. Към
това трябва да добавим, че бяхме ангажирали две бунгала с по две легла. Аз и Недко носехме по една
палатка и с това смятахме да решим квартирния въпрос на всички. Недковата палатка беше войнишка,
заета му от неговия зет, който служеше в армията. Когато опънахме палатките покрай бунгалата,
районът заприлича на военнополеви лагер. Ние всички бяхме много мобилни и липсата на
придружители не създаде никакъв сериозен проблем. В организацията на вечерните купони
надминахме себе си. Намерихме нови приятели и те ни канеха да посвирим и пеем пред техните
бунгала. Това не можеше да стане без Недко.
Един ден решихме да отидем на лов за миди. Мястото на улова беше отдалечено и по суша можеше да
се стигне до него само по скалист бряг. Решихме да се придвижим по море. Които не можеха да
плуват, се качиха на дюшеци, а останалите с плуване трябваше да следваме единствения придружител.
Как не се разпиляхме в морето, и сега не мога да си представя. Уловът се оказа богат и вечерта мидите
бяха изпечени на ламарина, и - печени, недопечени - изядени с бяло вино.
На връщане от Ахтопол Недко ми подари неговата китара. Дълго време я пазих и, доколкото се научих
да свиря, беше благодарение на нея. Разговаряхме често пъти за неясното ни бъдеще. Недко винаги
подчертаваше желанието си да има свое семейство и уютен дом. У всички нас това желание беше
доста силно, защото, израсли в пансионите за слепи, ние искахме да създадем това, което ни липсваше
в детството. При Недко този стремеж беше почти болезнен.
Петър Стайков по това време стана аспирант и имаше право на секретарка от Съюза на слепите. На
тази длъжност при него назначаваха момичета, които или учеха, или предстоеше да кандидатстват в
някое висше учебно заведение. Не може да се каже, че наша милост младежите бяхме безразлични към
секретарките на Пешо. Една от тях по-късно стана съпруга на Влади Кацарски и създадоха прекрасно
семейство. Друга май за кратко заряза мъжа си и избяга с един от нашите братя по съдба в неговото
родно село. Нямам спомен как си я прибраха оттам.
През 1979 година секретарка на Стайков беше дама, която вече беше завършила медицина и
предстоеше да започне работа по специалността. Тя беше по-голяма от нас и вече имаше доста
определен, да не кажа особен характер. Това, разбира се, не можеше да се установи веднага, но след
известно общуване ставаше ясно.
Започна началото на учебната година и Недко пристигна от Русе. През лятото той работеше в местното
предприятие за слепи, да изкара някой лев. Неговото идване за началото на новата учебна година беше

отбелязано по подобаващ за нашата група начин в стаята на студентското общежитие, където току-що
се беше настанил. Лично аз не си спомням финала на този купон, нито как съм се прибрал в моя блок.
На следващия ден минах през дома на Пешо и той ме попита: "Ти научи ли новината? Недко снощи се
е оженил за моята секретарка!". Останах като гръмнат. Те двамата почти не се познаваха. След около
час дойдоха и младоженците. Поканиха Пешо и Дида да им станат кумове, и пихме по чашка за тяхно
здраве. Едва ли самият Недко, пък и ние сме си представяли, че това ще бъде съдбовен вододел в
неговия живот.
В началото всичко тръгна добре – сватба, закупено с пари на Недко жилище в центъра на София и едно
хубаво бебе Росен. Недко завърши и почти веднага започна работа в Националната кооперация на
слепите. Много от нас не можеха и да мечтаят за подобно развитие на събитията. С брака обаче нещата
не потръгнаха добре, и то точно заради особения характер на съпругата. Те се разделиха и нашият
приятел изпита такова разочарование, че повече не се осмели да се ожени, въпреки че определено
имаше възможности.
Недко беше малко бунтар и борец за справедливост. Настанаха брожения в Националната кооперация
на слепите. Той се оказа в центъра на събитията, но въстаналите срещу тогавашния и сегашен
председател бяха отстранени без много шум. Недко не стоя без работа дълго време. Стана директор на
предприятието на Съюза на слепите в Русе. Предприятието работеше успешно и имаше една от
най-добре организираните инструментални бази в системата. Като журналист от сп. "Зари" пътувах
понякога до Русе и се виждахме с Недко.
Дойде 10 ноември 1989 г. и пламна желанието във всички да изхвърлим старото и да построим нещо
ново. В предприятията на Съюза на слепите работниците се разбунтуваха срещу директорите. Тази
вълна не подмина и Русе. Отидох в командировка дотам, седнахме в кабинета на Недко и той ми каза:
"Не мога да разбера какво искат. Складовете са пълни с материали. Имаме много поръчки. Плащаме
добри заплати, а те стачкуват."
Недко беше отстранен от директорския си пост. Година по-късно отидох пак в Русе. Предприятието
вече беше в криза, нямаше нито материали, нито поръчки. Един работник каза: "Голяма грешка
направихме, че махнахме господин Недев."
И този път Недко не остана дълго без работа. Към Съюза на слепите беше учредена търговска фирма
"7 + 7". Той беше назначен за неин управител и започна отново да се занимава с търговия. Мисля, че
това му беше в кръвта! По-късно напусна фирмата и започна свой собствен бизнес. Купи си магазин,
назначи продавачка и нещата тръгнаха на приливи и отливи, както се случва във всеки частен бизнес.
Малко по-късно Недко оглави наскоро създадената Асоциация на слепите предприемачи. С нея
реализира няколко интересни международни проекти. В един от тях - "Listen and touch" бях включен и
аз, в качеството си на секретар на Националното читалище на слепите "Луи Брайл". Читалището
изработи учебници по английски език, които бяха разпространени в Австрия и Гърция. Срещу това то
получи сумата от 30 хил. лв. По проекта пътувахме с Недко до тези страни, както и до
Великобритания, за да представим учебниците и нова методика за преподаване на чужди езици на
незрящи.
Моят приятел беше търсеща натура. Той никога не бездействаше. Пръв от всички слепи у нас започна
да прави сделки на борсата с различни валути. С присъщото му желание да покаже и на други незрящи
това, което знае, той обучи още неколцина. За всички нас беше голямо чудо, че той на 56-годишна
възраст реши да учи право в Софийския университет.
Успешно завърши образованието си и стана стажант-адвокат.
Една вечер тръгнахме към уютна кръчмичка в района на Женския пазар. Бяхме аз, Недко, Петър
Стайков и Петър Войнов. Движехме се по двойки - аз с Войнов, а той със Стайков. Те двамата се
блъснали в едно от многото колчета по тротоара и Недко казал: "Хич да не ти пука! Педро, много
мина, мъничко остана." Цялата вечер, че и много пъти след това, се смяхме и забавлявахме с тая
мъдрост, и хич и не си и помисляхме да вземем на сериозно скритото в нейната многозначност тъжно
предизвестие.
В края на ноември миналата година научих, че имал здравословни проблеми. Обадих му се да му дам
кураж, доколкото мога, и разбрах, че е в Русе при сестра си. Той въобще не ми беше казал за това, а
знаеше, че големият ми син е лекар и има доста познати - добри специалисти в софийските болници.
Не съм изненадан. Недко беше по-склонен да помогне, отколкото да потърси помощ за себе си.

На шести срещу седми февруари сънувах, че сме се събрали в концертната зала на училището за
незрящи деца в София. Имаше някакво събитие. Изведнъж чух неговия глас и попитах: "Недко тука ли
е?". Отидох при него и много му се зарадвах. Попитах го: "Ти оправи ли се?". Той ми каза: "Да,
оправих се. Отрязаха ми три пръста". Сутринта разбрах, че същата нощ Недко е починал. Никога не
бях предполагал, че за толкова кратко време ще се задържи на последната си спирка, преди да
прекрачи прага към отвъдното. Дано душата му там да намери покой!
Йордан МЛАДЕНОВ

ИСТОРИЯ Генерал Владимир Вазов

По време на Възраждането, а и след това, град Сопот е родно място на десетки български големци,
които оставят своя отпечатък в историята ни. Сред тях безспорно са семейство Вазови. Ще споделим с
Вас житейската история на един от членовете на това семейство, който поема по пътя на оръжието и
отдава голяма част от живота си на военното дело. Името му е Владимир Вазов, а подвизите, които
извършва, са достойни за преклонение.
Владимир Вазов е роден на 14 май 1868 г. в Сопот. Той е осмото дете в семейството на Минчо и Съба
Вазови. Владимир е едва деветгодишен, когато един ден през юли 1877 г. казаците на ген. Гурко
влизат в родния му град. Налага се обаче отрядът на генерала временно да се оттегли. Тогава турски
редовни и нередовни войски се възползват от това и нахлуват в изпразненото от русите селище. Освен
Сопот, са изгорени и други селища. Сред хилядите хора, търсещи спасение на север от Балкана, попада
и семейство Вазови. Поради тежкото здравословно състояние на бащата, което затруднява бързото
придвижване на семейството, Вазови са застигнати от турски башибозуци. Турците се нахвърлят върху
Минчо и го убиват пред очите на близките му.
Семейството на Владимир отива в Пловдив, за да търси спокойствие, но бива заточенo в Араповския
манастир. Кирил Вазов случайно разбира къде се намират роднините му и отива да ги прибере. Връщат
се в опожарения Сопот, където вдигат нова семейна къща. По-късно Владимир и Съба Вазови
заминават в Стара Загора при Кирил. Там Владимир Вазов завършва трети клас. А в Пловдив, където е
установен брат му Иван Вазов, Владимир завършва пети и шести клас.
През есента на 1885 г. е обявена мобилизация за войната със Сърбия. Едва 17-годишен, Владимир
Вазов се явява пред наборната комисия, с желание да бъде записан като войник. Отказват му, тъй като
четирима негови братя вече са записани, а също и защото смятат, че все още е малък. Ентусиазмът му
обаче е голям. Владимир взема коня на брат си Георги - поручик в инженерните войски - и тръгва към
сръбската граница. Настига българската армия при Драгоман. След спечелването на битката при
Сливница, всички, включително и Владимир Вазов, са във възторг. От този момент той решава да
посвети живота си на военната служба.
Същата година е обявен прием за постъпване във Военното училище. На 14 януари 1886 г., в първия
специален клас, е зачислен и юнкерът Владимир Вазов. На 20 април 1887 г. той е произведен в чин
подпоручик и неговите усилия са достойно възнаградени. Владимир Вазов е 4-ти поред измежду
всички 156 мъже от випуска. Отличният успех му дава право да избира вида на оръжието и гарнизона.
Насочва се към служба в артилерията и гарнизон в Шумен.
Владимир Вазов не престава да се обучава и да трупа знания, за да се развие като военен. През 1893 г.,
за да бъдат приети поръчаните от Германия нови оръжия, се формира група и в тази група е зачислен и
той. Към края на 1894 г., вече капитан, произведен в този чин същото лято, е приведен в Четвърто

артилерийско отделение в София. На 1 януари 1903 г. примерният офицер Владимир Вазов е отличен с
чин майор. Тогава е командирован да следва в Руската артилерийска школа в Царское село. Същата
година майор Вазов завършва успешно курса на школата. На всички курсисти се полага едномесечен
отпуск и безплатна карта за руската железница. Пламналата от Илинденското въстание Македония,
обаче, подтиква Владимир Вазов да прекрати отпуска си по своя воля и да се прибере в България. С
явяването си в Четвърти артилерийски полк, където се числи, Вазов получава назначение за командир
на вече мобилизираното артилерийско отделение. Така потегля към Кюстендил, в очакване на заповед
за преминаване на границата, но политическата обстановка не позволява да стигне до там.
Македонският въпрос не е решен, а е отложен за по-благоприятно време.
Майор Владимир Вазов се ползва с името на добър строеви офицер и добър артилерист. Изпратен е да
премине кратък курс по стрелба на полигона при град Поатие, Франция. В началото на 1904 г., преди
да замине по служба в Германия и Франция, той обявява своя годеж с Мария Горанова. След
завръщането си встъпва в брак с нея. В края на 1905 г. е повишен в длъжност командир на
артилерийско отделение. Скоро след това е повишен и в чин подполковник.
През пролетта на 1912 г. се забелязва оживление във военните среди, а Владимир Вазов е повикан и
произведен в чин полковник. През септември същата година е обявена мобилизация. Полковник Вазов
поема командването на Четвърти артилерийски полк. Заедно с Първа софийска дивизия достига
турската граница и се насочва към линията, очертана от две крепости – Одрин и Лозенград.
Софийската дивизия разбива центъра на турската армия и я принуждава да отстъпи по целия фронт.
След първото поражение на турската армия, тя успява да се организира за второ решително сражение
на линията Люлебургас - Бунар Хисар. На 16 октомври полковник Вазов е вече началник на цялата
артилерия в дивизията. Между Първа и Шеста дивизия се получава незащитен участък. Благодарение
на бързата реакция и саможертвата на Вазов, възникналото недоразумение е отстранено. По-късно
Владимир Вазов е награден с рядкото отличие - орден "За храброст" III-та степен.
През 1915 г. полковник Вазов постъпва на служба в артилерийския инспекторат при Министерството
на войната, а при обявяването на Първата световна война получава назначение командир на Пета
артилерийска бригада. Пета дунавска дивизия, в състава на която влиза и Пета артилерийска бригада,
получава заповед да замине за Македонския фронт. Военните са насочени на юг през Куманово, Велес,
Скопие и Прилеп. Когато влизат в Прилеп, местните радостно ги посрещат с поздрава "Христос
воскресе", въпреки че е ноември месец. На 21-ви стигат до линията на Кавадарци, където
съглашенските войски се опитват да дадат отпор. Срещу френската артилерия застава нейният
някогашен ученик - майор Вазов. Това, което прави впечатление на Владимир Вазов е, че французите
използват т. нар. куршуми "дум-дум", които причиняват неизлечими рани. Именно в тази битка майор
Вазов е ранен в дясното рамо. Изпращат го в София за лечение.
На 20 февруари 1916 г. Владимир Вазов се връща на фронта, макар и с незаздравяла рана. В края на
март е назначен за командир на Първа пехотна бригада от същата Пета дивизия. Започва строеви
занятия, учебна стрелба, видове ситуации за нападение и отбрана. Засилва укрепителните дейности.
През лятото Вазов се разболява от малария и инфлуенца. Предлагат му заслужен отпуск по болест, но
той отказва, предвид важния момент в бойните действия.
На 1 декември 1916 г. получава заповед да замине заедно с щаба си и с Пети пехотен полк за завоя на
р. Черна. Заповедта е да заеме и командва участъка от село Градешница до висотата Търнава. В негово
подчинение влизат Четиридесет и девети и Пети пехотен полк, които трябва да сменят един германски
и един български полк. Атаката по нашата позиция продължава четири дни, но е отбита и сломена.
След отлично свършената работа следва повишение за полковник Вазов - поверяват му командването
на Девета плевенска дивизия.
На 2 март 1917 г. Вазов е вече в щаба на плевенската дивизия и се залавя да проучи в детайли цялата
му поверена позиция. Проучването му продължава един месец. Започва укрепване на позицията, като
дължината на окопите в цялата система е над 100 км и самите окопи са оградени с телени мрежи.
Изгражда се система от тунели и скривалища под земята, засилени с железобетон, за да се даде
сигурно убежище под разрушителния неприятелски огън.
На 21 април започва силна артилерийска стрелба. Всички разбират, че предстои голяма битка. За
четири дни към нашата позиция се изстрелват повече от 20 хиляди снаряда. Противникът използва
вечерта, за да премине в атака. Дванадесет английски дружини се нахвърлят върху Тридесет и

четвърти троянски полк и Тридесет и трети свищовски полк. Полковник Вазов решава да
контраатакува, тъй като предните позиции биват завзети. Смелото решение и смелите действия дават
отлични резултати. Още същата нощ противникът, след като оставя хиляди убити само в нашата
позиция, най-после е прогонен. За да се поправят разрушенията от сраженията, се работи денонощно.
На 8 май вечерта противникът прави нова атака, но отново е отбит. След голямата победа, плевенската
дивизия има нов генерал. Заслужената награда на достойния началник не закъснява. Същия ден
генерал-лейтенант Фон дер Еш пристига в щаба на дивизията и лично предава на новия генерал немски
Железен кръст I-ви клас.
На 14 септември 1918 г. започва нова атака на противника. Според плана на Франше д‘Епре, неговата
армия трябва да направи два пробива - при Добро поле и Дойран. За постигане на тази цел, той
групира пет дивизии французи и сърби срещу Добро поле, и други пет на англичани, гърци и един
полк французи при Дойран. Генерал Милн, от своя страна, решава да поведе атаката си в две посоки - с
главните си сили да атакува Дойранската позиция на вр. Дъб и вр. Кала тепе, а в същото време с една
дивизия да се промъкне между Дойранското езеро и Беласица, и да се яви в тила на главната позиция.
На 16 септември започва същинската битка. През целия ден противникът стоварва 70 хиляди снаряда,
като се надява да изравни със земята всички укрепления и да постигне максимален брой жертви. В
действителност, нито едно скривалище не е разрушено, а нашите жертви са девет души. На следващия
ден - 17 септември, врагът поставя целия си разрушителен апарат в действие. Окопите са разрушени,
телените мрежи не съществуват, телефонните кабели са изпокъсани. След кратко затишие врагът пуска
снаряди, пълни с газ. На 18-ти новото начало на атаката е дадено с червени ракети. С далекобойни
оръдия противникът насочва усилия към с. Фурка, където се намира щабът на дивизията. За момент
първите позиции са завзети, но след няколко часа, след като генерал Вазов изпраща дивизионния
резерв от с. Фурка, дивизията отново си връща позициите. Врагът е неприятно изненадан, че вместо
агонизиращи трупове, срещу тях се изправят бодри и запазени защитници. В това време ген. Милн
подготвя втората си атака. Събира всичкия си резерв, включително и дивизията, която трябва да мине
покрай Беласица. На 19-ти отново следва атака, но петте дивизии на противниците са значително
намалели. На бойното поле има над 10 хиляди убити и следва заповед за отстъпление. Врагът
претърпява пълен погром, а нашата дивизия печели, благодарение на своя далновиден и смел водач.
Въпреки блестящата победа, Девета дивизия е принудена да отстъпи, заради пробива при Добро поле.
След силните действия при Дойран, ген. Вазов е награден с най-голямото отличие - орден "За
храброст" II-ра степен.
След демобилизацията през 1918 г. плевенската дивизия остава под негово командване. По-късно
получава назначение - началник на Втората военна инспекционна област и стига до поста инспектор на
артилерията. В началото на 1920 г. е повишен в чин генерал-лейтенант и, ненавършил още 52 години, е
освободен от запаса на войската. Назначен е за председател на Съюза на запасните офицери и на този
пост остава цели 10 години.
През 1926 г. Владимир Вазов е избран за столичен кмет. В общинското управление цари пълен хаос.
Трима кметове са убити преди него. Този "мирен фронт" е не по-лек от бойния. Шест години Вазов се
ползва с уважението и доверието на гражданите на столицата. В тези шест години той прави много за
преобразяването на града, който постепенно приема вид на европейска столица. Строят се големи
обекти, изцяло посветени на живота и здравето на столичани. Именно по времето на Вазов се слага
началото на строежите на Рилския водопровод и на Софийската кланица.
Надхвърлил своите 60 години, Владимир Вазов напуска столичното кметство и се оттегля от активна
обществена дейност. Един ден през 1936 г. получава покана да присъства на конгрес на Британския
легион и да представлява българските запасни офицери. В началото той отказва, но по-късно приема.
При цялото уважение, демонстрирано към него по време на конгреса, той запазва своята вродена
скромност.
Генерал-лейтенант Владимир Вазов прекарва последните години от живота си в ловешкото село
Рибарица, където умира на 20 май 1945 г. Преживял всички най-динамични периоди от родната
история, посветил живота си на Отечеството, той завинаги ще остане в сърцата ни като един
незабравим герой, като един всеотдаен пълководец и най-вече като победителят от Дойран.
Използван източник: https://bulgarianhistory.org/vladimir-vazov/

ОБЩЕСТВО Когато Али изгуби зрението си: за уврежданията и срещата на културите

Лике ЙЕНСЕН
"Мислите ли, че е хубаво нещо да сте независим от Вашето семейство?" Арабският преводач очаква
моя отговор. Междувременно Али, който е сляп, е объркан от моето колебание. От моя страна, аз съм
объркан от неговия прям въпрос. "Разбира се" - казвам аз колебливо. Преводачът ме чакаше да
допълня и разясня - и, когато аз не го направих - той преведе моето "Разбира се". Аз съм наясно с
празнината, която възникна между мен и Али. Искам да мога да се сближа. Как да преодолея
празнината?
Това е истински пример за една от първите въвеждащи срещи в Института за слепи и слабовиждащи,
където преди 12 години установихме рехабилитационна програма за зрително затруднени имигранти и
бежанци. Те щяха да придобият адаптивни умения и да получават уроци по Датски език и култура.
Диалогът, цитиран по-горе, разговорът, който се предполагаше да отбележи началото на нов живот, се
беше вече провалил, за да оправдае очакванията на Али.
Когато Али е бил освободен от затвора, където е бил измъчван, както много от неговите сънародници,
той е трябвало да напусне страната си, за да спаси своя живот. Докато той се укрива, заедно със
семейството си, експлозия на бомба му коства зрението. Сега Али е в Дания. Той е един сляп човек в
чужда държава, чийто език и култура са му чужди. В предишния си живот на фермер, Али не е имал
нужда от образование. По-късно, когато е бил принуден да живее в изгнание в планините като
партизанин, академичните умения не са му били от никаква полза. Въпреки неговите почти немислими
загуби – на зрение, родина, култура и език, Али все още таи надежда: надежда, че тази нова,
технологично напреднала страна ще бъде в състояние да излекува слепотата му.
Вместо чудотворна операция, която да му предложи живот без неговото увреждане, ние сега му
предлагаме живот, в който той би могъл да се научи да живее със своето увреждане. Ние обясняваме,
че с подходящите умения и помощни пособия, той ще бъде в състояние да води независим живот, и с
белия бастун той ще бъде в състояние да пътува самостоятелно без чужда помощ. Мислите ли, че е
хубаво нещо да сте независим от Вашето семейство?
В културата, където Али е израснал, за добро или за лошо, всички разчитат един на друг като
неоспорим факт от живота. Ние не сме взели предвид това, когато гордо представихме нашия
подробен рехабилитационен план за възстановяване на Али. Той се основава на западните идеи за
самостоятелност, независимост, самоопределяне и индивидуална свобода. Ние говорим за личностно
развитие и образователни подходи. За Али нашите думи изразяват изоставяне, студенина и отхвърляне
на неговите нужди. Но, тъй като той наистина няма други възможности, той се включва в института.
Нашата среща с Али и други лица с увредено зрение от мюсюлмански произход беше среща с
различно възприятие на увреждането и неспособността. Това предизвика много размисли и корекции;
въпросите, които тези ученици зададоха, изглеждаше, че хвърлят съмнение за самата основа на нашите
услуги, а също и за ключовите ценности на западната култура.
Нашите ученици придобиха уменията, които им преподадохме, но те не ги използваха на практика.
Всеки следобед Али и неговите съученици бяха вземани от роднини, които на практика отнасяха тези
умения вкъщи. Въпреки майсторството в използване на техниките на белия бастун, пасивната
съпротива, на която се натъкнахме в нашите курсове, както и умствената устойчивост срещу
прехвърлянето на придобитите умения в ежедневието, бяха неразбираеми за нас, докато не спряхме да
гледаме на учениците като на отделни личности.
Али идва от едно общество, което е тотално обхванато от исляма. Семейството е основната единица и
във всеки един аспект на своето съществуване хората разчитат на общността. Семейството засяга
живота на индивида на всяко ниво - личностно, социално и икономическо. Никакви решения не се
вземат без включване на семейството и никой проблем не е единствен товар на отделния индивид В

замяна на личностната свобода, индивидът получава пълната подкрепа и внимание на семейството.
Антрополозите наричат тази колективна семейна структура "социално общество". За разлика,
западното егоцентрично общество е структурирано около индивида. Само чрез разбиране и признаване
на колективната семейна структура можем да стигнем до всеки мюсюлманин.
Ако на зрителното увреждане се гледа като на волята на Аллах, ще е неуместно да се покаже
увреждането на обществеността. На религиозно и културно равнище, използването на бял бастун в
обществените среди означава да предизвикаш съдбата, дадена от Аллах. На социално ниво това е
шамар в лицето на семейство, чийто почетен дълг е да подпомага слепия член на семейството например като действа като негов водач в остатъка от живота му. На лично ниво Али губи своята
анонимност два пъти, защото се откроява като чужденец, както и по силата на белия си бастун.
Имигрантите с увредено зрение се сблъскват с изискванията на двоен процес на интеграция:
интеграция в света на слепите и интеграция в датското общество. И двете изискват доверие в света, в
който търсят да получат достъп. Лицата, към които се обърнахме за помощ - полиция, съдилища,
лекари - всички подведоха Али. Когато той бе арестуван от полицията, съдилищата си затвориха
очите, а лекарите наблюдаваха и одобриха неговото страдание.
Ние предлагаме на нашите ученици 25 урока, преподавани от висококвалифицирани специалисти, на
основата на внимателно планиран опит и дейности, но ние не им предложихме това, което те очакваха:
грижа, приятелство и разбиране. В колективното общество човек не е превърнат в жертва, защото той
силно изразява своята болка. Право и задължение на всеки член на семейството е да направи неговото
затруднение известно, така че другите да могат да предложат своята помощ.
Добър начин да започнем, когато се занимаваме с мюсюлманин в нужда, е да признаем, че той или тя е
вграден в семейството; казвайки им, че си съпричастен с тяхното положение и че разбираш колко
трудно е за тях да носят задълженията, които се очакват от тях, е добро начало. Това осигурява основа
за диалог. Лекари, учители, социални работници и други специалисти, които са се заели със задачите,
превърнали се в традиционна територия на арабското семейство, не са обучени да споделят лични
мисли или да предлагат съчувствие. От страх да не изглеждат непрофесионално, много от тях са
студени и безлични. Когато започвам разговор с арабска жена, аз винаги вмъквам моя личен живот за
баланс, като й казвам нещо за моето собствено семейство.
Когато пациент или ученик идва заедно с цялото си семейство на срещите, причината е, че проблемът
засяга цялото семейство, а не само индивида. Ние трябва да включим семейството, вместо да го
държим на разстояние, когато виждаме, че се е появила цяла група от хора.
Социалното общество има плуралистична гледна точка за заболяването, следователно и за
уврежданията. По този начин има няколко едновременни подхода към разбиране на болестта и
уврежданията, всички еднакво валидни: биологичната гледна точка, традиционната и религиозната.
Всяка една от тези области са независима единица със собствените си възприятия за причината и
правилното лечение на заболяването. Различните подходи или модели не се смесват! Заради това
плуралистично възприемане на болестта, мюсюлманският пациент има различни очаквания от
лекарите, отколкото средностатистическият датски пациент. Очакванията често довеждат до конфликт.
Изглежда, че има изграден парадокс в гледната точка на мюсюлманските пациенти за лекарите. От
една страна, лекарите се радват на голямо уважение и много пациенти изглежда, че смятат лекарите за
мощни и безспорно авторитетни фигури. От друга страна, същите пациенти изглежда, че виждат
тяхната визита при лекаря като един от няколко елемента в процес на лечение. Моделът, показан
по-долу, описва плурализъм, който обикновено характеризира обяснението и лечението на болестта и
увреждането в социалната семейна структура.
СЕМЕЙСТВО
Причина: стил на живот / Експерт: свекърва / Лечение: грижи и съвети
ТРАДИЦИЯ
Причина: дух / други / Експерт: "мъдра жена" / Лечение: талисман
РЕЛИГИЯ
Причина: волята на Аллах / Експерт: имам / Лечение: молитва
БИОЛОГИЯ
Причина: физически неизправности / Експерт: лекар / Лечение: хапчета и инжекции
В патриархалното семейство свекървата е експертът по здравните проблеми. Тя дава насоки за

здравословен начин на живот, които обясняват заболяване или увреждания. Инфекция на окото,
например, трябва да се лекува с билки.
В религиозния модел всички събития се тълкуват като отражение на волята на Аллах. По този начин
износването на сляпо дете може да се разглежда като наказание или изпитание, което семейството
трябва да понесе и често се опитва да се скрие. Имамът е експертът, с когото се консултират за насоки
относно правилните молитви и поведение, в съответствие с религиозното писание.
Традиционният модел произлиза от предислямската традиция, отхвърлена от исляма. Традицията все
още е силна в много села. Този модел насочва към зли духове или към завистта на другите, като
причина за болест или увреждане, зло око, което може да бъде предотвратено от талисман, направен от
мъдрата жена в селото.
Биологичният модел е областта на лекарите, при условие, че те се придържат към физическите и
материални страни на професията. Традиционният мюсюлмански пациент очаква лекарят да открие
неизправности и да поправи тялото, за предпочитане с хапчета и инжекции. Психо-соматичният и
социалният контекст са областта на семейството. Духовните аспекти засягат религията и някои
метафизични обяснения, които принадлежат към света на традицията.
Важно е, че тези обяснения, парчета от съвети и лечение винаги се обсъждат в семейството, което има
последната дума по въпроса. След като семейството е решило, че заболяването е резултат от
неморален живот, е трудно за лекаря да предложи нещо друго. Следователно, въпреки че изглежда, че
лекарите са третирани като авторитетни фигури, диагнозите им все още могат да бъдат отхвърлени.
Освен това, ако техният подход е много западен, шансовете за съгласие ще намалеят още повече.
Например, ако лекарят се обърне към пациента, както правим в демократично мислеща страна: "Не
мислиш ли, че може да е добра идея да изчакаме няколко дни, за да видим дали треската ще отмине?".
Този подход може да накара пациента мюсюлманин да се почувства изправен пред един несигурен
лекар, в чийто съвет не си струва да се вслушва.
Разбира се, такива пациенти се появяват късно и забравят да отменят часовете си. Това, което може да
изглежда неуважително, е всъщност липсата на разбиране, че нашето западно общество разчита на
точността. Времето е важно – времето е пари. Другите култури не отдават същото значение на времето
и точността. Хората не записват час при лекаря. Те се появяват в клиниката сутринта, взимат си номер
и чакат с часове – за да видят лекаря, без да стават нетърпеливи или разстроени. Когато на пациент
мюсюлманин се каже, че трябва да си запише час, той може да каже: "Но как лекарят знае колко време
трябва на пациентите?"
Диаграмата по-долу очертава "нашите" услуги срещу "техните" очаквания в срещата, между "нас" като
професионалисти и "тях" като клиенти или пациенти от традиционните мюсюлмански общности.
Те очакват / Ние предлагаме:
Помощ да живее без увреждането / Помощ, за да живее с увреждането
Операция / Рехабилитация
Никакво личностно развитие / Обучение
Състрадание и грижа / Социални услуги
Медицински решения / Технически решения
Помощ на семейството / Професионална помощ
Доживотна подкрепа / Самостоятелност
Никакви обяснения / Независимост
Без намеса в търсенето на причина / Биологични обяснения
Скриване на увреждането / Диагнози
Авторитетни експертни съвети / Равенство
Свободно демонстриране на емоции / Диалог, характеризиран от равенство
Присъствието на цялото семейство / Разговор с индивидуален клиент
Ние не би трябвало да обръщаме нашите ценности и социални структури с главата надолу, но също
така би трябвало да избягваме да се придържаме към ценности, които не стоят близко до изследването.
Ние трябва да можем да вникваме достатъчно в ценностите и нормите на други култури, така че да

можем да преминем отвъд тях и да се срещнем помежду си, където културите губят своите различия и
остават универсалните човешки качества.
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"Черната смърт“ променя завинаги католическата църква и западното общество, а ние накъде?

Проф. Николай ОВЧАРОВ, проф. Пламен ПАВЛОВ
Отворено писмо към българското общество
(Със съкращения)
Голямата чумна епидемия, наречена "Черната смърт" от XIV век, отнесла за седем години 23 милиона
души или една трета от населението на тогавашна Европа.
Но този ужас имал не само негативни страни. Той променил завинаги западното общество, което
тръгва по пътя на Възраждането. Променил се и католицизмът, чиито устои били разклатени от
прииждащата Реформация. Това принудило Западната църква да се съобразява с мнението на хората.
Това обаче не се случило лесно. Папа по време на пандемията е Климент VI, французин със светско
име Пиер Роже. Избран за папа в 1342 г., той само след 4 години трябвало да се справя с "Черната
смърт", дошла от Азия. Католическите архиереи обявили, че морът е "Божие наказание" за
натрупалите се грехове на хората. Скоро обаче папата бил принуден да търси реални решения за
предотвратяване на заразата, защото ситуацията излязла от контрол. Започнали погроми над евреите,
обявявани за виновници за катастрофата, срещу прокажените, избуяли и всякакви ереси.
Тогава папа Климент VI се решил на съмнителен ход, който струвал живота на стотици хиляди. В
самия разгар на пандемията през 1350 г., той я обявил за Света година - като кръгла годишнина от
Рождество Христово (точната дата не е известна никому). Понтификът призовал всички католици да
извършат поклонничество в Рим, като със специална була "заповядал" на ангелите да приемат в рая
всеки, който умре от чума по пътя.
Историците пишат, че на призива на папата само на Великден в града имало около 1.2 милиона души,
които предизвиквали във Вечния град невъобразимо стълпотворение. Но на Света Троица към тях се
присъединили още около милион и така кошмарът станал пълен. Същите летописци свидетелстват, че
по домовете си се върнали не повече от една десета, а заразата била разнесена из целия католически
свят.
Впрочем, самият Климент VI по това време даже не бил в Рим. Той се отдавал на развлечения в
разкошния си дворец в Авиньон. За да се предпази от заразата, папата се ограждал със запалени свещи
и горящи огньове, защото се смятало, че така чумата се прогонва. Но пък само през 1350 г. приходите
на папството от даренията на вярващите се изчислявали на повече от 17 милиона флорина!
Тази вълна на чумата приключила през 1353 г., но през следващите векове пандемията се появявала
периодично. Чак до XVI в. Западната църква не се решавала да промени заради "Черната смърт"
своите ритуали, изработени на първите седем Вселенски събора. Поредното избухване на пандемията
принудило католиците да нарушат "Светая светих" - да променят тайнството на Евхаристията.
Дотогава причастяването на вярващите се извършвало и с Тялото, и с Кръвта, т.е. хората вкусвали на

литургията и хляба, и виното. Но, в края на краищата, западните свещеници разбирали опасността от
използването на една чаша. Ето защо се преминало към причастие само с Тялото Божие, т. е. - с хляба.
Документално това било скрепено с решението на 21-та сесия на Тридентския събор от 1562 г. Тогава
било постановено, че получаващият причастие по този начин приема напълно благодатта, тъй като
"Христос пребивава всецяло в Светите Дарове – и като хляб, и като вино". И едва на Вторият
Ватикански събор през 1962-1965 г. това правило е отменено. Въпреки това, и днес в повечето
католически храмове причастието се приема само във вид на хляб.
Днес сме отново в условията на пандемия и виждаме как всички църкви, а и всички религии, реагират
адекватно, поучени от историческия опит. Църкви, джамии и синагоги са празни, а понякога - напълно
затворени. Великденските служби се излъчват само по телевизията и в празни храмове. Това се прави
включително от нашите сестрински църкви - Руската и Гръцката. А едва ли може да спорим, че
руснаци и гърци са доста по-религиозни от нас като народи.
А ние доживяхме да чуем от един митрополит, че просто трябва да се уповаваме на Господ и всичко
ще отмине. А "причастяването с една обща лъжичка" на много хора нямало да доведе до
разпространение на заразата, защото дори при най-страшни епидемии в миналото хората са се
причастявали и не са се заразявали.
Можело да стане само, "ако вярата на човек е слаба". Дали е така?
Само ще припомним като историци, че чумата не е щадяла никого – нито светски, нито духовни лица.
На запад умрял кралят на Испания Алфонсо XI, но и първосвещеникът на Англия – кентърбърийският
архиепископ, и епископът на Париж.
Не по-леко е положението на Балканите. От "Черната смърт" през 1347 г. загинал не само синът на
византийския император Йоан Кантакузин, Андроник, но и Вселенският патриарх Калист. При
поредното избухване на пандемията през 1410 г. чумата покосила друг Вселенски патриарх - Матей I,
неколцина родственици на император Мануил II Палеолог, включително неговият син Михаил, и още
десет хиляди души само в столицата Константинопол!
Колко са загинали в България, не знаем, но е известно, че цар Иван Александър свиквал събор след
събор срещу нароилите се по време на епидемията ереси.
Със сигурност е известно, че при поредното избухване на "Черната смърт" през 1363 г. умрял Иван
Асен Комнин, роден брат на цар Иван Александър, владетел на обширни земи в днешна Албания. За
около век имало над десет "избухвания" на пандемията, която нанесла непоправими щети на България,
Византия и други балкански държави, и в значителна степен ги направила безсилни пред османското
завоевание.
Нека послушаме науката, нашите управляващи, а и здравия разум. Впрочем, сега, след Цветница, вече
знаем, че хигиенните мерки не бяха спазени и причастяването на миряните с една лъжичка на празника
бе масова практика. Това безотговорно нарушаване на мерките за безопасност е престъпление, и то не
само морално!
Отците на християнството не са имали пищни храмове и луксозни палати, но именно те са създали
основите на религията, която изповядваме днес.

21 неща, които ръководството на Българската православна църква (БПЦ) не направи

Любомир АЛАМАНОВ
Ръководството на БПЦ прояви завидно упорство и не затвори църквите. Всички други – католици,

протестанти, мюсюлмани, будисти, даже ИДИЛ, забраниха на своите вярващи да посещават масови
мероприятия. А БПЦ затъна в ритуали, нехаеща дали това ще се отрази на здравето на миряните.
Вълната на неодобрение при гледките как много хора облизват една и съща лъжица, съпроводено с
думи на отци, че молитвите пазят от вируси, заляха мрежите.
Проблемът, обаче, не е само в това, което БПЦ направи. А и в това, което ръководството на БПЦ не
направи. Те искаха да бъдат духовни лидери, но ето 21 неща, които не направиха:
1. Не показаха грижа за хората.
2. Не слязоха сред тях.
3. Не отидоха при болните.
4. Не дадоха утеха на умиращите.
5. Не помогнаха на лекарите.
6. Не благословиха болниците.
7. Не направиха кухня за бедните.
8. Не приютиха бездомните.
9. Не дариха пари.
10. Не направиха даже дарителска кампания.
11. Не говориха смирено и човешки.
12. Не разбраха какво е нужно в тази криза.
13. Не успокоиха хората.
14. Не заговориха нормално, с топлина.
15. Не показаха съчувствие.
16. Не се смириха.
17. Не станаха доброволци.
18. Не раздаваха храна по къщите.
19. Не направиха онлайн неделни училища.
20. Не вдъхнаха надежда в хората.
21. Не станаха пример.
В криза духовните лидери не се крият зад високи стени. Истинските лидери са сред хората. Помагат,
вдъхват надежда, съпровождат, дават пример. Лидерите не искат, а дават.
И друго не разбра ръководството на БПЦ. Вярата не е в сградите. Вярата не е в стриктните ритуали.
Вярата е в душите на хората. В любовта към човека. В саможертвата.
Точно като в символа за Христос. В смисъла на Великден.
БПЦ забрави каква е основата на вярата. Пропусна своя Великден.
Жалко.
Пазете се! Спазвайте правилата! Пазете близките си!
Спокоен ден!

ОЧЕРК Баща ми – човекът, на когото се възхищавам

Пиша Ви, защото вярвам, че тази история е хубава и си заслужава да бъде разказана. Това е историята
на моя баща Йовчо Георгиев, който е на 88 години и неговият смислен и деен живот може да бъде
източник на оптимизъм не само за мен, но и за много други хора. В момента той е председател на
организацията на незрящите хора в град Карнобат и като такъв е много активен в дейността си за
подпомагане на тези хора. Благодарение на неуморната му и упорита работа по организацията на

мероприятия, и намирането на спонсори и съмишленици за тях, в лицето на някои частни фирми и
общината, той много често успява да зарадва незрящите хора с екскурзии, малки почивки и помощи
във вид на хранителни продукти. Баща ми не рядко лично посещава и дава подкрепа на членовете на
клуба. Той пише статии в местния вестник за живота на организацията и така популяризира дейността
й.
Историята на баща ми е дълга и интересна, и си заслужава, защото е пример за това как човек, въпреки
преклонната си възраст, може да продължава да чете, да се труди и да помага на другите. Той е роден
през 1932 година в с. Добриново, Карнобатско, в много бедно селско семейство с осем деца, като той е
най-малкият. От деня на своето раждане моя баща се е борил за място под слънцето. Още като дете,
вследствие заболяване, загубва зрението на едното си око. Въпреки голямата мизерия, глад и болести,
неговата вродена интелигентност и упоритост го водят по пътя на учението и образованието завършва гимназия, а след това агрономство в Пловдив. Дълги години работи като агроном в родното
си село, по това време по своя инициатива организира залесяването на една доста голяма, гола селска
могила, която и до ден днешен се е съхранила в паметта на хората под името „Йовчовият баир“ . Сега
това е един зелен оазис, който радва окото при наближаване на селото.
През целия си съзнателен живот съм виждала баща ми винаги в действие – непрекъснато активен,
деен, работещ и четящ. Животът му е един тих трудов подвиг – работи още от дете, ако не е на
училище, помага на нивата или пасе добитъка, следват три години тежък физически труд като
трудовак в строителни войски, където отива доброволно, като не се възползва от правото си да не
отбива военна служба, тъй като има загинал брат на фронта. Започва работа веднага след казармата в
местната кооперация и завършва висшето си образование задочно. А след това идват дълги години на
всеотдаен и упорит труд като агроном, които аз добре помня. Дори сега, на тази възраст, той, заедно с
майка ми, продължава да обработва двора на родната си къща - и така цялото семейство разчита на
плодове и зеленчуци собствено производство.
Другото удивително нещо е, че въпреки възрастта и зрителния недостатък, баща ми не спира да чете,
той е чест посетител в градската библиотека и на дивана до прозореца, където е любимото му място за
четене, винаги има купчина книги. Той чете ежедневно, може да се каже, че това е неговата страст,
особено много се интересува от историческа литература и книги за исторически личности, но чете и
всякаква художествена литература, много харесва и обича българските класици Ботев, Вазов,
Вапцаров, Захари Стоянов и др. Не е случаен фактът, че баща ми е роден на една и съща дата с
Апостола на свободата – 18 юли, защото Левски е любимата му историческа личност и пример в
живота. Той и в момента може да изрецетира наизуст любимото си стихотворение за Дякона.
Наред с всичко друго, моят баща е и много добър човек – готов е винаги да се притече на помощ, както
на познат, така и на абсолютно непознат човек. Ясно си спомням времето, когато работеше като
агроном в селото ни, с какво огромно доверие се ползваше сред съселяните си. Нямаше ден, в който
пред нашата къща да не дойдат хора, всеки със своите болки и въпроси – едни искаха професионални
съвети, други търсеха съдействие за проблеми с инстанции и институции, а трети искаха помощ,
свързана с личен проблем. И не си спомням нито един случай, в който баща ми да е върнал някого с
оправданието, че е изморен, че не влиза в задълженията му или че отнемат от личното му време за
почивка и за семейството му. Опитваше се да помогне на всеки с каквото може, като не щадеше сили и
време, и единствената полза от това за него беше благодарността и уважението на хората.
И сега е така - продължава да съчувства и помага на социално слабите и онеправданите. Затова мисля,
че той е намерил отново своето място - да е сред най-нуждаещите се от помощ - хората в
неравностойно положение. И баща ми, воден от своето човеколюбие, отново влага ум, сърце и сили, за
да им помага.
Голяма подкрепа в житейския му път е моята майка или, както е казано: "В живота на един достоен
мъж винаги стои една не по-малко достойна жена." Тя е интелигентна, образована и е неговата опора,
пристан и това, което го държи здраво стъпил на земята. Те са чудесен, допълващ се тандем, винаги в
спор, в който се търси истината, но винаги в синхрон!
Това е един живот, изпълнен с много труд и с много любов към знанието и към хората. Такава е
историята на един жизнен път, който е доказателство за това как човек може да остарява достойно и
красиво като катедрала. И всичко това се постига с огромна упоритост и голямо сърце!

Снежана ЙОРДАНОВА

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

ЮБИЛЕЙ 170 години от рождението на Иван Вазов

Из "ЧИЧОВЦИ"
III. Иван Селямсъзът

Той беше шейсетгодишен човек, висок, барачест, великан, почти Голиат, но вместо древния костюм на
филистимеца, носеше огромна рунтава шапка, дълъг шаечен кожух, червен осемнайсетлактен пояс,
черни потури с късо дъно, с вечно разкопчани крачоли, остаряла мода, но която той още държеше за
възпоминание на ергенството си. И днес Селямсъзът сам копаеше лозето и работеше гюла си, и
цъфтеше от здраве и сила; лицето му, украсено от рунтави вежди и мустаци, съвсем побелели, пълно,
червендалесто, неволно привличаше вниманието. Забелязваше той това не без удоволствие и не
пропущаше случай да се покаже пред младите булки, кой знае защо, по-стар.
- Невесто, що гледаш така дяда си? По коледни пости ще ми дръннат седемдесет лазарника, що ме
гледаш така? - И й смигваше полулукаво.
А подидаскал Мироновски, комуто викаше "джянсъз", защото беше само кожа и кокали, съветваше
заран рано да яде чеснов лук с луспите, а вечер без луспите, и да мята половина ока киселерско вино,
защото дава кръв, а когато напуща децата, да се разхожда до лозето му, дето има и за него една мотика.
Едно нещо, което докарваше в изумление всекиго, който се запознаваше със Селямсъза, беше прякорът
му. Свети Хараламби! Какъв Селямсъз1! Човек, който имаше четирнайсет деца, закачаше младите
булки и поздравяваше целия свят, освен Варлаама Тарилйома, и то не за друго, а защото се мразеха, и
не оставяше никой да отмине, докато му не кажеше добрутро, добър ден и добър вечер (в тоя случай
всякога поглеждаше слънцето, за да не сбърка), такъв човек днес носи името Селямсъз, както и съсед
му, такъв почтен човек - несериозното название Тарилйом! Уви, няма правда, и право имаше нашият
незабравим Пишурка, дето възпя в небесен химн отсъствието от земята на тая госпожица!
А как страстно обичаше той да здрависва всичките си приятели и познайници! Даже уверяваха, че в
една критическа минута, каквито булката е имала досега четирнайсет пъти, на лозето, той се спуснал
да вика баба Мюхлюзка и, доде стигне до града и до къщата на почтената докторка, той поздравил с
добър ден петдесет и двама души и се поразговорил за времето, за скъпотията на дървата и на
овнешкото месо, и за други важни работи с дванайсетина души, така щото, когато се завърнал на
лозето с баба Мюхлюзка, в шубраките на слога, в една кошница лежало едно мъничко боже създание,
което крещяло до небесата. Честитият баща дал на рожбата си име Мойсейчо, едно - защото това му
напомняло древния еврейски законодател, когото нашла фараоновица в тръстиката при нилския бряг, а
друго - и то е по-важното - че всичките имена от рода му бяха завзети вече, а от календара не искаше
да взема име за децата си, както правеше Иванчо Йотата.
Прочее, Селямсъзът беше много приказлив человек. Случеше ли се някой да го попита отде има
емфената си кутийка, която, освен на емфе, миришеше още на дълбока древност, той захващаше да
разказва, че останала наследство от баща му Ивана и че тя била подарък от някоя си ханъмка
Емине-Ханъм, жена на филибелишкия паша - Ариф паша, на дяда му Хаджи Тодора, който имаше
дванайсет уврата гюл и умря от една пъпка на носа, като отиваше на Неврокопския панаир с Неча
Гулебалюв. И винаги така беше подробен до уморителност. Особно обичаше той да изрежда на поп
Ставря, който всяка неделя му идеше на гости, за да си похапнат и посръбнат (само той в целия град
изброяваше, без да сбърка, наред имената на всичката многородна челяд на Селямсъза), обичаше,
казвам, да излага по исторически ред имената на четирнайсетте си сина.
- Петър - казваше той - съм кръстил на дяда Петра, баща на баща ми; Ивана - на баща ми Ивана, който
умря в чумавата година; Кръстя - на вуйча Ставря - Ставри по български се вика Кръстю, от ставрост,
но аз мразя патриката, както зиайш.
- Адаши сме - казваше поп Ставри. - Бог да ти го поживи и светий и честни кръст.
- Павела - поемаше Селямсъзът - кръстих на чичо Павла, сват на дядо Постола Измирлият; Параскева на баба ми Параскева, дето ходи два пъти в Русия на просия; Йотата - на Хаджи Стоян, вуйка ми, дето
умря във Влашко; Донча - на брата ми Антона; Маноля...
- Емануила - забележи му строго поп Ставри, - "и роди сина, и нарече ему имя Емануил..."
- Емануил - на братовчеда ми Маноля - Мануиля, който се ожени за хаджи Гина, хаджи Димова щерка,
дето се разкалугери, Бог да я прости...
И така нататък.
Селямсъзът беше твърде добър баща в къщата си и всяка вечер обичаше да бие най-гласовитите от
децата си, не толкова, че те бяха най-бесните, колкото да дразни бащинското самолюбие на Варлаама,
който, от дванайсет години, как се е женил, нямаше освен едно чедо, и то още на път!... По естествена
ли наклонност или как да ядосва сериозния Варлаама, чиято къща беше всякога глуха, по причина, че

освен котката, нищо друго не нарушаваше тишината в двора, Селямсъзът обичаше шума, веселбите и
песните. Току-речи всяка вечер, като сръбнеше хубаво, караше някое от децата си да му изпее една
песен. Най-много му се допадаше песента: "Отде да начена, о любезна моя...". Тогава той дохождаше в
умиление, като слушаше пискливия гласец на рожбата си, разтрогваше се до сълзи и като пресичаше
песнопоеца, казваше на жена си:
- Чувай, булка, виж едно време как човеците са имали любов помежду си. "О, любезна моя!" Карай,
бре!...
Запяваха ли песента "Престанете, невинни"2... и дойдеха до куплета "Аз съм бедна българка, всички ви
съм родила", той спреше песнопееца и казваше прочувствувано на жена си:
- Чувай, булка, Българията открай време е раждала много чеда, то е благодат Божия!... Пей нататък,
бре!
Но той обичаше да му пеят и черковни песни.
- Дончо, Авраме, запейте "Достойното", дето ви учи Мироносовски.
- "Достойно ест?"
- Него, де.
Те запееха. А той махнеше с ръка и кажеше:
- Чувай, булка: отче Иероним, игуменът и госпожа Миродия, калугерицата, дето изпрати дар на
филибелишкия паша, Неджиб паша, двайсет чифта чорапи, а той подари хилядо гроша за доправата на
темплото на черквата в метоха, когато запееха, Бог да ги прости, това херувико, всичките чорбаджии
приглашаха, а черковата тътнеше... Карайте, бре!
И той пак подхващаше да приглаша, и очите му се наливаха със сълзи.
Тая вечер, подир като ядоха и двете дълбоки паници с вино се изпразниха, той накара децата му да
изпеят нещо.
- Кое? - питаха.
- Пак "Достойното", днеска ме удостоиха, днес достойно се пей, магарета недни...
И той хвърли яростен поглед към Варлаамови, челото му притъмня, той изцеди последната капка на
дъното на паницата, па каза злобно-ухилено:
- Знаеш ли, булка? Тарилйомът, като отиваше за черкова тая заран, купи един шаран, ей-такъвакана
голям, ей. Та па забрави, ами влезе с него в черкова.
- У, мъжу! - извика булката и се прекръсти.
- Па влезе в черкова с шарана... Всичките хора се кискат, той отива да пали свещ, в една ръка свещ, в
другата шарана.
- У, поганец недни!
- Всичките се кискат. "А бе, хей, будала!" - думам си на ума... Изведнъж се сети, говедото, повърна се,
излезе гологлав на нартиката и хвана да се гуши между малакофите на жените.
Селямсъзът се изсмя яката, а с него деветнайсет гърла нададоха гърмоносен смях, който смути
тишината на двора и се разнесе по съседните къщи.
Селямсъзът лъжеше. Той не застигна черкова, защото из пътя му се случи да срещне Ненча Дивляка,
Куня Шашов, пандура, Пента Пенев, баба Рипсимия, която се връщаще след пренос, и Аргира Монова,
с които има доста дълги разговори, и когато дойде до черковната врата, видя, че народът излиза.
Прочее, Селямсъзът лъжеше. Но хохотът беше искрен. Един страшен вик от Варлаамовата къща
отговори на тоя смях. А то бяха клетви от булка Варлаамица и черковния глас на Варлаама.
Когато децата писнаха "Достойно ест", ненадейно на прозореца лъснаха две светли, валчести очи и
един друг глас, таинствен, неземен, се присъедини към концерта.
- Прссс! - каза Селямсъзът, като се извърна към Варлаамовата котка.
Но котката пак мечеше. Децата млъкнаха.
- Върви си у вас, мари, шаран е донесъл господарят ти, главата му яж - изписка булка Селямсъзка и се
изкикоти първа на остротата си.
И всички се изкикотиха пак.
Веднага Селямсъзът хвърли настрана презръчника, скокна бързо, изръмжа нещо с устата си, излезе из
вратата, заобиколи, улови котката на прозореца, слезна на двора, преметна се през Варлаамовия зид и я
натопи три пъти в кюпа му с черната вапцилка.
Като я пусна на земята, белоснежното животно се изгуби из ногцта, от която стана по-черно.

Подир това Селямсъзът се завърна, легна и хърка до заранта.
-------------------------------------------------1. На турски означава човек, който не поздравява никого.
2. Патриотична песен по онова време.

