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ЛИЛИЯ ПОПОВА

Тъжни ли сте? Аз съм. И хората около мен са, колкото и да се 
опитваме да се смеем, да си говорим и правим интересни неща 
заедно - у дома или виртуално. Полагаме усилия да работим както 
преди - от дивана, кухненската маса или спалнята, но нищо не е 
същото. Не знаем как да разсеем и утешим децата, които са готови 
вече да заменят любимите си екранчета за няколко часа игра с 
приятелчета… Мъжете са ранени – периметърът на нещата от 
живота, които са свикнали да контролират, рязко се е стеснил. И 
също имат нужда от утеха. (Или да съберем собствените си сили и 
да си тръгнем, ако насилието заради безсилието ни е връхлетяло 
в дома ни). Трябва да се погрижим и успокоим възрастните си 
родители, баби и дядовци.  
Да, в момента всички чувстваме скръб или тъга (или нюанси от двете) - 
за самите нас, за любимите ни хора и за целия ни познат доскоро свят. 
Диагнозата не е моя – много умни хора тези дни говорят за колективната 
травма на човечеството – неизживявана преди в този си мащаб. Никога 
досега ние, хората, близо 7 800 000 000 човешки същества на планетата, 
не сме чувствали толкова силно колко сме свързани като в огромна 
ефирна паяжина и преживяваме едно и също – въпреки че в момента 
пазим   „социална дистанция“ и сме леко подозрителни под маските.
Петте фази на скръбта - отричане, гняв, пазарлък, депресия и приемане, 
са дефинирани за първи път от д-р Елизабет Кюблер-Рос в една от най-
важните й книги „За смъртта и умирането“ (1969 г.). Родена в Швейцария, 
тя е психиатър, хуманист и съосновател на световното движение за 
хосписни грижи, прекарва дълги години край леглата на отиващи си от 
този свят пациенти, давайки им утеха и проучвайки преживяванията на 
границата на смъртта, както и има ли живот отвъд тунела със светлина. 
Но тези пет етапа на тъгата не са „запазени“ само за личната ни среща 
със смъртта – преживяваме ги (не задължително в този ред) при всяка 
значителна загуба. А „заключването“ на целия свят и съвсем реалният 
страх от коронавируса, от загубата на близки, на работа, на жилище, на 
граждански права, на стария начин на живот и т.н. са именно това.  
В първите дни на епидемията в САЩ редакторите на Harvard Business 
Review се събират на виртуална планьорка от домовете си и една 
от журналистките назовава чувството си в този момент – скръб. 
А останалите започват да кимат утвърдително от прозорчетата 
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СКРЪБТА ЗА КРАЯ НА СВЕТА (В КОЙТО ЖИВЯХМЕ) 
И ОБЕЩАНИЯ ЗА НОВИЯ

на видеоконферентната връзка. Така решават да интервюират  
психотерапевта Дейвид Кеслер, съавтор на Елизабет Кюблер-Рос 
в последните й няколко книги. Той е автор на „Да намериш смисъл: 
Шестият етап на скръбта“ (2019). 
„Ако можем да го назовем, значи можем да го управляваме“, пише HBR. 
Когато назоваваме емоцията, я усещаме и тя минава през нас. Емоциите 
имат нужда от движение, казва Дейвид Кеслър. „Ако позволим на 
емоциите да се случват, те ще идват по каналния ред и това ще ни даде 
сили. И тогава няма да сме жертви.“ (…) „Имах нужда от смисъл в тези 
най-трудни моменти. И вярвам, че можем да намерим светлина в тези 
мигове“, добавя той. 
Намерих утеха в това интервю и аз една нощ в първите дни на 
изолацията.   
И продължавам да търся смисъла. Женската ми интуиция ту нашепва, 
ту крещи, че изпитанието, през което всички ние, милиардите хора, 
преминаваме, няма как да не даде „рестарт“ на живота, изчиствайки 
някои от „бъговете“ му. И в крайна сметка от колективната ни тъга и 
травма ще възникне нещо добро за човечеството. Ще откриете от този 
оптимизъм и в интервютата на следващите страници – истински перли 
в  „короната“. 
 Да, епидемия има, но не по-малко страшна от вируса е „инфодемията“. 
Гигантският поток тревожна информация от многобройните екрани 
създава високи нива на стрес, който влияе буквално на физическо 
ниво, отслабвайки имунната ни система. А точно тя в момента ни е 
много нужна! Ще го прочетете в изследванията и на класическата, 
и на китайската, и на индийската, и на която си искате медицински 
школи. Енергийните терапевти ще го видят като пробойни в аурата. 
Паниката от болестта ни прави много по-лесни нейни жертви. Както 
миете старателно ръцете си и закривате лицето си, така се пазете и от 
информационното заразяване – избирайте източниците, дозирайте 
количествата и търсете тези, които ви успокояват и дават надежда. Има 
такива. 
„Страх лозе гази. Без паника и си носете хавлия“ – така с намигане към 
старата българска поговорка и  култовия  роман  „Пътеводител на 
галактическия стопаджия“ на Дългас Адамс нарекохме темата на броя.  
Бъдете здрави! 
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Уважаеми клиенти,

Обръщаме се към Вас във връзка с въвеждането на по-стро-
ги противоепидемиологични мерки в страната.
Магазин L’Оccitane в МОЛ Сердика център, бул. „Ситняково“  
48, остава затворен до края на извънредното положение. 
Очакваме Ви в магазин L’Оccitane, бул. „Витоша” 62 с работно 
време от понеделник до събота от 11:00 до 19:00 часа и в не-
деля от 11:00 до 18:00 часа. 

Продуктите на L’Оccitane се предлагат и в магазин Beauty lab, 
ул. „Шишман“ 12 б с работно време от понеделник до събота 
от 11:00 до 19:00 часа. 

Безопасността остава наш основен приоритет. Затова през 
март и април Ви предлагаме и опция за пазаруване с нало-
жен платеж с безплатна доставка при покупка над 100 лв. 

L’OCCITANE Е ТУК ЗА ВАС!           
Можете да поръчате на телефон:  0879 54 54 06, 
както и на следния мейл:
loccitane.vitoshka@skindistrict.eu 

Взимаме всички необходими мерки, за да намалим броя 
на физическите контакти, както и да осигурим по-добра 
хигиена и опазването на здравето на нашия екип и кли-
енти.  Достъпът в магазина е ограничен, а ние работим с 
необходимите предпазни средства.

Налагащата се промяна на ежедневните ни навици и на-
чин на работа е предизвикателство, пред което сме из-
правени, и ние сме сигурни, че заедно с Вас ще успеем 
да се справим и в най-скоро време ще се завърнем към 
нормален ритъм на живот по-силни и по-отговорни.

                                           Поздрави,
                         Екипът на L’Оccitane България
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Някога си казвахме, че 
ще дойде Видовден, а то 
дойде COVIDовден. Поз-

волявам си тази плоска шега, 
защото светът наистина е из-
правен пред пандемия, която 
спря нормалното съществуване 
на всички ни. И ако според Биб-
лията Видовден е денят, в който 
всеки ще получи наказание за 
греховете си, COVIDовден не 
подбира по праведност. Всички 
наравно застанаха на първа ли-
ния в битката с пандемията, като 
това постави и много индустрии 
пред морален казус – дали да 
продължат да съществуват, ся-
каш нищо не се е случило, или да 
влязат в битката с вируса, оста-
вяйки настрана своите интере-
си и печалба.
Louis Vuitton, Guerlain, Givenchy 
реорганизираха поточните 
линии във фабриките си, за да 
започнат производство на де-
зинфекциращи гелове и пред-
пазни маски в помощ на болни-
ците. Работилницата на Dior в 

МОДА ПО ВРЕМЕ НА 
COVID-19

ИРИНА БЕЛЧЕВА Редон в Бретан, която обикно-
вено прави продукти на Baby 
Dior, отвори отново миналата 
седмица за производство на 
маски. Служителите на модна-
та къща доброволно доставят 
тези маски на касиери и работ-
ници в супермаркети. 
Светът се промени. Някога об-
винявани за безумно високите 
цени на бутиковите си стоки, 
сега лидерите във висшата 
мода изоставиха лъскавия 
червен килим и се включиха в 
битката с болестта. Примерите 
са много – Донатела Версаче и 
дъщеря й дариха 200 000 евро 
за болниците в Милано, Киара 
Ферани дари приходите от ли-
митираната си колаборация с 
Oreo за битката с коронавиру-
са, Chanel дариха 1,2 милиона 
евро на болниците в Париж, 
Estee Lauder - 2 милиона евро на 
фондацията „Лекари без грани-
ци“, Hermes - 20 милиона евро 
на болниците във Франция… 
списъкът е много дълъг.  

Модната индустрия се превър-
на в ангел-пазител на здравето, 
подпомагайки битката с болес-
тта, преобръщайки представи-
те, които обществото имаше за 
повърхностното отношение на 
големите брандове към соци-
ално значими проблеми. Разби-
ра се, не липсваха й „издънки“ 
като Fendi, които пуснаха моно-
грамна платнена маска за 300 
евро в началото на пандемията 
– моден прочит на животоза-
страшаваща зараза. 
Бумът на лъскавите маски за-
стигна и Балканския полуос-
тров – дизайнерка в съседна 
Сърбия започна производство 
на маски, обсипани с камъни 
за родните им фолк изпълните-
ли. Трендът не подмина и нас с 
предложението на много род-
ни моделиери за предпазни 
маски с етномотиви, коприна, 
дантела и какво ли още не, на-
пълно измествайки функцията 
и значението на този доскоро 
смятан за медицински аксесо-
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ар. И макар световните модни 
марки да създават семпли, 
функционални маски безплат-
но, то нашата изкривена дейст-
вителност ги превърна в бързо-
оборотна и скъпа стока. Вече не 
демонстрираш финансови въз-
можности с кола или часовник, 

ами с маска. 
Модната индустрия ще про-
дължи да съществува и след 
COVIDовден, но поне за мен 
вече всичко ще е много по-раз-
лично. Категорично ще отпиша 
от списъка си марките, които 
злоупотребиха с платнени мас-

ки по 40 лева (а и повече), които 
не пазят от нищо, най-малко от 
хорската глупост. Защото мода-
та, както и всяко друго изкуство, 
трябва да възпитава и да дава 
добър пример, а не да се бори 
за бързо печалбарство във вре-
ме на пандемия.  
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Само при едни 30-ина дни това 
заглавие щеше да предполага 
текст как да се предпазим от ви-
руси – къде да кликаме и защо 
да не споделяме лични данни. 
Само че днес вирусът е един. 
И не е компютърен. Затова и 
хакерството и електронните 
заплахи наистина са остана-
ли настрана. Нищо не можа да 
трогне съвременните хора, 
преживели с бурни страсти хак-
ването на системата на НАП. Да-
нните от профилите на една от 
най-големите частни телевизии 
изтекоха в ръцете на хакерите; 
засегнато е и Министерство за 
здравеопазването. 
И все пак, тази статия не е за 
това, защото хората не се въл-
нуват от електронната си си-
гурност, докато са в ситуация 

ТЕХНОЛОГИИ И ВИРУСИ
* СОНЯ СЛАВЧЕВА

*  Соня Славчева е специалист комуникации в WellDone.bg,  
която в свободното си време пише за технологии в своя блог 
Hitechride.com.

на пандемия. На мен като на 
човек, който се интересува от 
технологии и следи тенден-
циите в тази област, това ми се 
струва доста безотговорно. Все 
пак, докато си стоим вкъщи, не 
ни остава нищо друго, освен да 
изграждаме все повече и все 
по-убедително за себе си и за 
останалия свят нашето онлайн 
аз.
След като хората си мислят, че 
са изгледали не само всички се-
риали, но и целия Уoutube, пре-
въртели са фийда на Facebook 
и не е останала инфлуенсърска 
снимка нелайкната в Instagram, 
ни остават две възможности за 
добро прекарване у дома. Work 
@ Home и Play @ Home.
Безспорно шамарът на иконо-
мическата криза вече е зашле-

вил няколко индустрии и 
хората живеят  

по-скромно, по-различно,  
по-виртуално.

Това промени и отношението 
им към технологиите – много 
тенденции да ограничим „ча-
совете пред електронните ус-
тройства“ загубиха своята стой-
ност, мисия и ценности. Защото 
ни остана само тя. Технология-
та, която ни свързва със света, 
с приятелите, със семейството.
Докато обсъждахме пазара, 
един приятел ми каза: „Не знам 
дали да планираме реклам-
ни кампании – сега се купуват 
само хлебопекарни“. Ако обаче 
се вгледаме малко повече в де-
тайлите на пазара, ще открием, 
че това е доста повърхностно 
твърдение. Две категории про-
дукти се развиха заедно с пани-
ката и отчаянието на извънред-
ното положение. 
Това са home office и гейминг. 
И едва ли има по-логично нещо, 
което можеше да се случи на 
пазара.

Work @ Home
Какво включваме в тази кате-
гория? На първо място това са 
лаптопите. Цифрите на абсо-
лютно всички марки растат и 
хората продължават да купуват. 
Защо ли? Защото старият лап-
топ, на който  четем от време на 
време новини на терасата, няма 
как да ни върши същата работа 
като новия. Вероятно прегрява, 
вероятно е по-бавен, отколкото 
ни се иска. Вероятно е стар. А 
ако искаме да сме продуктивни, 
за да запазим така не толкова 
обичаната си до вчера работа 
– трябва да се постараем, нали?
Интересен бум се забеляза и 
при всички сервизи за поправя-
не на техника – служителите им 
буквално бяха залети с поръчки 
за поправка, upgrade и почист-
ване на забравени в шкафове, 
полети с вино и отдавна морал-
но остарели машини.
Следващата категория про-
дукти, които изживяват своя 

https://hitechride.com/
https://welldone.bg/
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ренесанс – това е цялата серия 
периферия. Доскоро уебка-
мерите се купуваха и използ-
ваха от доста ограничен кръг 
от хора. Тези, които в офиса 
си не можеха да разчитат на 
професионални конферентни 
решения, често използваха за 
кратките конферентни разго-
вори камерата на смартфона 
или тази на лаптопа. И ако тази 
на телефона е почти прилична 
за подобен тип услуга, сигурна 
съм, че всички потребители 
са разбрали, че няма как да се 
примирят с качеството на вгра-
дената в лаптопа. 
И когато говорим за периферия 
– сигурна съм (дори познавам 
такива хора – и признавам си, 
малко се срамувам от тях) из-
ползват мишка на кабел. Нещо, 
което е отживелица от поне 
5-6 години. Та, по-съвестните 
от тях са се огледали и са раз-
брали не само по календара в 
кухнята , че вече сме в XXI век 
и са потърсили по-рационални 
решения. Обърнали са внима-
ние на последните иновации 
в бранша, а именно – мишка, 
която може да работи и да се 
движи на всяка повърхност, за 
да можем да работим и от ма-
сата в кухнята, и от стъклената 
масичка в хола ; мишка, на 
която батерията й издържа по-
вече – или последния писък за 
модерния офис – тихата миш-
ка. Да, когато си затворен със 
семейството толкова дълго, 
можеш да чуеш дори как мигат 
останалите, а какво остава за 
досадното кликане по всяко 
време на денонощието. 
И последно (но не по важност) – 
слушалките . Живеете 4 чове-
ка на 70 квадрата! Добре дошли 
в модерното ново строител-
ство! Но докато вие правите от-
чет или се опитвате да се съсре-
доточите върху презентацията 
си на масата в кухнята – люби-
мата половинка готви прекра-
сен френски омлет. Честито за 
омлета, но не и за шума  около 
вас, който няма как да ви даде 
възможност да се фокусирате 
върху текущата работа. Няма 
как да не препоръчам не просто 
да се сдобиете със слушалки – а 
да си вземете слушалки с акти-
вен noise-canceling – а именно 

– дори и да не слушаш нищо по 
тях (като музика например), те 
пак те изолират от страничния 
шум. Единственият недостатък, 
който аз имам с тези модели, 
е, че почти всички са over-ear 
или тапите обграждат ушните 
миди. За хора като мен, които са 
с очила, продължителното им 
носене води до притискане на 
ушите върху рамките на очила-
та и неприятна болка след дъл-
го време носене. А работният 
ден дори от вкъщи е 8 часа . 
Та, съветът ми е, помислете за 
това, ако не сте носили активно 
слушалки досега 
Важно е да не забравяме и 

тенденцията learn @ home – 
или учениците, които също 
учат у дома. За оборудването 
на обучаващите се от вкъщи 
по електронен път – няма да 
препоръчам само лаптоп със 
задължителната вградена 
уебкамера. Тъй като децата се 
развиват и телата им растат 
– задължителен е изборът на 
монитор. Ако работят на лаптоп 
от вкъщи, има голям шанс да се 
изкривят, защото екранът няма 
да е на нивото на очите им. Към 
техния кът спадат освен мони-
торът и компютърът – отново 
уебкамера, слушалки с микро-
фон, мишка и клавиатура. 
И завършвам с другата тенден-
ция, която се развива с бурни 
темпове по време на извънред-
ното положение – това е гей-

мингът. Ако не можем да бъдем 
принцове, принцеси и храбри 
рицари в реалния живот – то 
игрите ни дават възможност да 
правим всичко сравнително 
евтино и безнаказано. Затова и 
play @ home е световна тенден-
ция и хората търсят разтуха от 
еднообразното ежедневие в 
поредната напрегната битка на 
конзолата или на компютъра. От 
начинаещите геймъри до тези, 
които са склонни да се разделят 
с над 2000 лв., за да играят на 
ултраякия монитор AOC от се-
рията AGON – всички те продъл-
жават да инвестират в своето 
оборудване в името на победа-
та. Тепърва ще виждаме разви-
тието в тази посока и у нас – не 
е тайна, че в Китай има много хо-
тели, в чиито стаи има супер мо-
дерни гейминг сетове. Един от 
футболните отбори у нас също 
създаде свой електронен „вари-
ант“ – и докато феновете изби-
рат дали да заложат на механич-
на гейминг клавиатура, или да 
се доверят на безжичния HERO 
сензор за максимален контрол 
в играта – ние продължаваме да 
участваме в (нека си признаем) 
не чак толкова скучния сериал 
– технологии по време на пан-
демия. И да се възмущаваме, че 
мобилните оператори не искат 
да увеличат времето за автома-
тично приключване на разгово-
ра вместо на час – поне на час и 
половина.
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В последните няколко години за-
почнахме да се замисляме колко 
са важни пчелите за живота ни. Те 
бяха обявени за най-ценните съ-
щества на планетата и съществу-
ването им е от ключово за всички 
останали живи организми, най-
вече - за хората. Без пчели няма 
храна или поне доста по-малко. 
Тези малки жужащи животинки 
безкористно опрашват над 100 
важни за нас растения. В това се 
включват повечето плодове и 
зеленчуци, голяма част от ядки-
те, билките и подправките, които 
консумираме всеки ден. От друга 
страна, те са “виновни” за опраш-
ването на фуража, с който хра-
ним животните си. Без тях всичко 
това… изчезва. 
“Ако пчелите изчезнат, човечест-
вото може да просъществува 
само 4 години след това” – Ал-
берт Айнщайн 
И това, без да споменаваме, че 
ни дават едни от най-полезните 
“суперхрани” на земята - медът 
и всички други пчелни продукти 
като пчелен прашец, прополис, 
пчелно млечице, перга и т.н. 
Пчелите са нашите малки герои, 
които не оценяваме! Но по-ло-
шото - успешно ги “убиваме”! 
Заради човешката дейност в по-

„ОСИНОВИ КОШЕР“ - ТВОЯТ НАЧИН 
ДА ПОМОГНЕШ НА ПЧЕЛИТЕ

следните 15 години, в световен 
мащаб смъртността на пчелите 
достига до 45-50% годишно. В 
България проблемът също е се-
риозен. У нас не само пчелите, 

но и пчеларите са  
“изчезващ” вид. 

Българските пчелари понасят го-
леми загуби всяка година заради 
натравяния с пестициди, от това 
следва ограничение на подходя-
щи места за отглеждане, а за ка-
пак - унизително ниски изкупни 
цени на продуктите им. Според 
доклад на ЕК от 2018 година, 1/3 
от българските пчелари плани-
рат да се откажат до 2022. Това 
означава, че ни предстои голям 
недостиг на “опрашители” на на-
шата природа. 
Ние обаче вярваме, че има начин 
да променим тази тенденция. 
Ако всеки от нас подкрепи 1 бъл-
гарски пчелар и то не безвъз-
мездно, а просто купувайки тех-
ните “супер” продукти на честна 
цена, те няма да се откажат и пче-
лите няма да изчезнат. 
Ние сме “Истински мед”, екип от 
млади, технологични хора, кои-
то вярват, че могат да направят 
разлика в тази ситуация. Наша 
мисия е да помогнем на българ-
ските пчелари, които 

създават истински,  
вкусен мед. 

Това ще увеличи популацията на 
пчелите и ще запази баланса в 
природата у нас. 
Нашата програма “Осинови ко-
шер” има за цел да подкрепи до-
брите и иновативни български 
пчелари, като изгради връзка 
между тях и потенциалните кли-
енти/поддръжници на техния 
занаят - пчеларството. Чрез про-
грамата всеки може да получава 
качествен и истински мед, да се 
докосне до пчеларството с по-
сещение на подкрепения кошер 
и да получи удовлетворение за 
включването си в спасяването на 
българските пчели. 
Ползи за всеки участник: месеч-
ни доставки на 

100% истински мед, 
посещение за семейството при 
подкрепения пчелар, сертифи-
кат за подкрепата, име на пчела-
та майка, малки подаръци и пер-
сонализирани етикети за меда. 
Пълната информация може да 
намерите на: https://istinskimed.
bg/osinovi-semeen-kosher/ 
“Осинови кошер” е начин да по-
могнеш на пчелите, като подкре-
пиш техните верни стопани - пче-
ларите. В края на деня всеки един 
от нас има нужда от тези малки, 
работливи създания и това е на-
чин да им кажем “Благодаря!” 
В условията на извънредно по-
ложение се запитахме с какво 
можем да сме полезни сега. От-
говорът е 

тайната на пчеларите 
за тяхното непоклатимо здраве. 
Събрахте 3 продукта, които са 
сред най-силните имуностиму-
ланти в природната медицина. 
Комбинацията от мед, пчелен 
прашец и прополис може да 
поддържа здравето на цялото 
семейство през цялата година. С 
помощта на нашите пчелари съ-
брахме ценни и полезни рецепти 
с пчелните продукти, които все-
ки избрал този пакет, ще получи 
като подарък! 

  

(https://istinskimed.bg/honey/pchelni-produkti/)
Повече за проекта и екипа може да видите на  www.istinskimed.bg

https://istinskimed.bg/honey/pchelni-produkti/
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Целият свят живее в страх 
и в тревога за утрешния 
ден. И някъде там между 

рационалния и ирационалния 
страх, между колебанията за 
разумност и въпросите докъде 
се простира тя, бавно и посте-
пенно се настанява пролет та, 
а заедно с нея и надеждата, че 
всичко ще се оправи скоро, че 
също като напъпилите вишни и 
ние ще се събудим за новия жи-
вот – по-чисти, по-добри, по-от-
говорни и може би по-смирени. 
И понеже напоследък тема-

ИМУННАТА СИСТЕМА ИМА НУЖДА 
ОТ  ЛИЧНА  ОТГОВОРНОСТ

осигуриш насъщния на хората, 
които работят за теб – все е от-
говорност. 
Отговорността винаги е лична. 
И какъвто и да е твоят тип отго-
ворност, избирайки здравето на 
човечеството, избираш собст-
веното си здраве и го избираш 
сега. Затова най-разумното, кое-
то можеш да направиш, е да се 
погрижиш за себе си. 
ДетоксиФайв (DetoxiFive) 
е формула от пет натурални 
съставки със специфични ме-
ханизми за подпомагане на 

ликации, които вече разказват 
за връзката на селена с корона-
вируса. Приемът на селен пови-
шава съпротивителните сили на 
организма и се бори с РНК-то на 
самия вирус. 
Селенът е един изключително 
важен минерал, който е нужен 
за нормалната функция на тя-
лото. Той играе важна роля за 
когнитивните функции, метабо-
лизма, правилната функция на 
щитовидната жлеза, синтеза на 
ДНК и предпазва организма от 
оксидативен стрес и токсичния 

Билката действа антибактери-
ално и подобрява храносмила-
нето. 

Aндрографисът,  
известен още като  

„крал на горчивото” 
е изключително силен имунос-
тимулатор, който ускорява обез-
вреждането и елиминирането 
на токсините чрез черния дроб 
и жлъчката. Андрографолиди-
те в андрографиса имат мощно  
имуностимулиращо действие, 
особено срещу вируси. Освен 
това намаляват вредата върху 
черния дроб от употребата на 
алкохол и някои лекарства. 

Леспедезата пречиства 
по уникален механизъм 

кръвта 
и съдовата мрежа на бъбреците. 
За разлика от повечето диуре-
тици, които просто промиват 
пикочните пътища, леспедезата 
подобрява работата на гломе-
рулите (клъбца от кръвоносни 
съдове). Те филтрират кръвта от 
отрови. Следователно билката 
осигурява не само пречиства-
не на самите бъбреци, но и на 
кръвта, от токсини и обменни 
разпадни продукти. Силен иму-
ностимулатор е. 

Репеят е особено ценен 
за повечето проблеми с кожата 
и косата. Действа и вътрешно 
чрез фитостеролите си, които 
подобряват мастната обмяна, 
и чрез жлъчегонни, противо-
възпалителни и антиалергични 
съставки. Активните вещества 
на репея стимулират отделя-
нето на отпадъците от кръвта и 
потока на лимфата, което оказва 
влияние на цялостното снабдя-
ване на органите с кръв и хра-
нителни вещества. Укрепва съе-
динителната тъкан. Елиминира 
застоялите течности от тялото. 
Действа имуностимулиращо. 
ДетоксиФайв съдържа органи-
чен селен и висококачествени 
екстракти от мащерка, андрог-
рафис, леспедеза и репей. Мо-
жете да намерите в аптеките и 
онлайн на www.botanic.cc.  

естествените пречистващи и 
имуностимулиращи процеси в 
организма. Продуктът доприна-
ся за защита на клетките от окси-
дативен стрес и за нормалната 
функция на имунната система. 
Органичният селен е изклю-

чително важен за органи-
зма. 

Той е мощен антиоксидант и 
основен клетъчен протектор. 
Оптимизира сърдечносъдовата 
система и стимулира имунитета. 
С оглед на събитията, свързани 
с COVID-19, се появи информа-
ция за ползите на селена като 
антиоксидант и способността 
му да предпазва организма от 
инфекции. Излязоха доста пуб-

ефект на тежките метали. Селе-
нът е нужен за плодовитостта 
както на мъжете, така и на жени-
те. Той участва в редица проце-
си на имунната система. 

Мащерката протектира 
дейността на  

белите дробове, 
така уязвими от коронавируса. 
Мащерката се използва ефек-
тивно при широк спектър бело-
дробни проблеми. Тя притежава 
отхрачващо, антиспазматично и 
муколитично действие. Благо-
приятният ú ефект се дължи на 
ценни етерични масла. Те биват 
абсорбирани от лигавицата, къ-
дето стимулират жлезистите ú 
клетки и власинките на епитела. 

та за отговорността прозира 
през всичко казано или пре-
мълчано, може би е добре да 
си дадем ясна равносметка за 
тази отговорност, която носим. 
Отговорността не може да бъде 
колективна, не може да се вме-
ни, нито може да се насили. Тя 
дори не е избор. Тя е нещо из-
начално, което просто го носиш 
и го проявяваш. И няма никак-
во значение дали избираш да 
останеш вкъщи, за да пазиш 
себе си, близките си и околни-
те, или избираш да работиш 
(да си лекар, медицинско лице, 
фармацевт, да произвеждаш 
лекарства, храни), за да може 
да помагаш на хората, или да 

https://botanic.cc/
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Регулярното миене и дезин-
фекциране на ръцете е най-до-
брият начин да се предпазим 
от навлизане в тялото ни на 
вируси и бактерии. В своето 
ежедневие,  когато сме вкъщи 
или на път, в магазина, в офиса, 
в колата или в градския транс-
порт, ние постоянно контакту-
ваме с най-различни замърсе-
ни повърхности. Докосвайки 
многократно лицето и очите 
си, влизайки в контакт с близ-
ки, несъзнателно разпростра-
няваме болестотворни микро-
би. Затова винаги е добре да 
имаме подръка дезинфекци-
ращ продукт.
Новият антибактериален гел 
за ръце Derma Intensive+ на-
пълно защитава вашата кожа 
от бактерии и микроби. Обра-
зува нежен филм, който пред-
пазва от разпространение на 
зарази, предавани от мръсни 
ръце и допир до замърсени 
повърхности.  Препоръчва се 
за многoкратна употреба през 
целия ден.
С Derma Intensive+ се чувства-
те винаги сигурни и защитени!

DERMA INTENSIVE+  
HAND GEL SANITZER - 100% ЗАЩИТА  

ОТ  БАКТЕРИИ И МИКРОБИ! *

*  Продуктът е клинично тестван от J.S.Hamilton Food and Water Laboratory и доказано убива 99.9% 
бактерии и микроби. 

https://fr-fr.facebook.com/pg/RubellaBeauty/posts/
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За жените, които са подло-
жени на домашно насилие 
и психологически тормоз, 

извънредните мерки, наложе-
ни от властите, и принудител-
ното затваряне в домовете ни 
заради разпространението на 
коронавируса, са повече от из-
вънредни. Те са заключени за 
неопределено време със свои-
те насилници и са изолирани 
от другите хора и от ресурсите, 
които могат да им помогнат да 
се справят. Извършителят ви-
наги е наоколо – как да се оба-
дят за помощ? 
И Европейският парламент 
призова държавите членки да 
увеличат подкрепата за жерт-
вите на домашно насилие по 
време на кризата с COVID-19. 
Както в световен мащаб, така 
и в някои страни от ЕС се съоб-
щава, че случаите на домашно 
насилие са нараснали с една 
трета през седмицата след 
въвеждане на извънредното 
положение. „Призовавам всич-
ки държави в ЕС да се заемат 
с този проблем и да предос-
тавят активно информация 
къде и как засегнатите могат 
да получат помощ. Това също 
трябва да включва лесни на-
чини за контакт и сигнализи-
ране на полицията, като тек-
стови съобщения или онлайн 
чатове, както и използването 
на кодови думи при контакт 
с лекари или фармацевти. 
Също така трябва да бъдат 
предоставени повече места в 
центровете за защита от на-
силие и кризисните центрове 
за жени“, заяви Евелин Регнер, 
председател на комисията на 
Европейския парламент по 

В ПРИНУДИТЕЛНАТА  
ИЗОЛАЦИЯ НА  

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

правата на жените и равен-
ството между половете.
Много често жените, които и 
преди са живеели в тази ситу-
ация, сега са изложени на още 
повече рискове. Партньорите 
не им позволяват да излизат 
навън, спират достъпа им до 
семейните финанси; обидите, 
побоят, сексуалното насилие 
зачестяват.
Хаосът и несигурността, от-
прищени от пандемията, до-
пълнително изострят поведе-

нието на насилника. Ако той 
стои у дома, не ходи на работа 
и усеща липса на контрол вър-
ху живота си, ако има финан-
сови затруднения и е в риск да 
остане без работа, това може 
да се превърне в “тенджера 
под налягане”, предупреждава 
Хера Хюсейн от британската 
неправителствена организа-
ция Chayn, цитирана от вест-
ник „Индипендънт“.
Допълнително ситуацията 
може да се утежни, ако се наме-

си и злоупотреба с алкохол или 
други психоактивни вещества 
или има намесена депресия 
или психическо разстройство. 
Тогава нещата стават взривоо-
пасни.

Къде можете да  
потърсите подкрепа? 

Българският фонд за жените 
призовава всяка жена, която 
се чувства засегната от каквато 
и да е форма на насилие в дома 
си, да потърси помощ. Гореща-
та телефонна линия за постра-
дали от насилие 

0800 186 76 
се поддържа от Фондация 
„Асоциация Анимус“ вече 23 
години. И в момента, въпреки 
кризата с коронавирус панде-
мията, тя продължава да рабо-
ти денонощно. На нея се при-
емат обаждания за случаи на 
домашно и сексуално насилие, 
трафик на хора и други форми 
на насилие, като специалисти-
те консултират жертвите и ги 
насочват към социални услуги 
в цялата страна.
В момента кризисните центро-
ве имат строг режим на прием, 
но жертвите на домашно наси-
лие могат да потърсят помощ, 
както за настаняване, така и за 
консултация. Важно е да знаем, 
че Районният съд работи по 
издаване на незабавни защити 
в случаи на подадена искова 
молба. Районните съдилища 
имат дежурни съдии именно 
заради Закона за защита от 
домашно насилие. Спазват се 
сроковете по закон – издаване 
на незабавна защита в рамки-
те на 24 часа и насрочване на 
първо заседание в рамките на 
месец. 
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ИЗПИТВАТЕ СТРЕС ИЛИ СТРАХ?  
ТРЕВОЖНИ СТЕ?
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, КОИТО ЩЕ 
ВИ ДАДАТ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДО 
КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
Световната здравна организация (World Health 
Organization (WHO) обръща внимание, че е нормално да се 
чувстваме изплашени и тревожни в периода на извънредно 
положение и напомня, че споделянето на чувства и мисли 
може да намали прекомерния стрес (т.нар. дистрес).
Не се притеснявайте да споделяте как се чувствате с тези, 
които обичате. Ако все пак изпитвате затруднение да гово-
рите за страховете си или не можете да се справите с техния 
интензитет, поговорете със специалист. До края на извън-
редното положение много психотерапевти и психолози 
предоставят безплатни консултации. В този списък можете 
да намерите контактите на някои от тях. 
Контактите са събрани от Кожа, Hours Space, Дружество 
на психолозите в България и Българска асоциация по 
психотерапия.

СОФИЯ
Анета Рашева
Телефон: +359 (0) 888 632 404 

Антония Димитрова
Телефон: +359 (0) 886 060 716
Имейл: 
antonnia.dimitrova@gmail.com

Борис Минков
Телефон: +359 (0) 894 433 914

Ваня Петкова 
Телефон: +359 (0) 888 952 655
Имейл: vanja_petkova@abv.bg 

Валентина Долмова  
Телефон: +359 (0) 876 15 66 23 | 
+44 (0) 7862 388 366
Имейл:
connect@inalifecoaching.com 
https://bit.ly/2wat5mI

Велина Гетова  
https://bit.ly/2WqL3vD
https://www.linkedin.com/in/
velinagetova/

Вилияна Малева
Имейл: drviliyanamaleva@gmail.com

Виниций Петров
Имейл: connect@hourspace.bg

Виолета Тръпкова
Телефон: +359 (0) 888 567 106 
Имейл:  violeta.trapkova@gmail.com

Глория Пасарева
Имейл: gloriavelinova@abv.bg

Грети Иванова
Телефон: +359 (0) 887 414 916
Имейл: gretiivanova1@gmail.com

Даниела Житарска
Телефон: +359 (0) 878 455 282 

Десисилава Божкова
Телефон: + 359 (0) 897 972 277
Имейл: dpbojkova@gmail.com 

Десислава Георгиева 
Телефон: +359 (0) 889 357 960 

Димитър Богданов
Телефон: +359 (0) 899767065; 
+ 359 (0) 876690166

Димитър Ганчев
Телефон: +359 (0) 884 996 142
Имейл: djovestin@abv.bg

Евгения Йорданова-Христова
Имейл: 
evgeniya.yordanova@gmail.com
Телефон: +359 (0) 887 359 020

Елена Мечева  
Телефон: +359 (0) 899 88 61 30 
Имейл:
elena.mecheva@mytalkspace.bg
https://www.mytalkspace.bg/ 

Елка Божкова 
Телефон: (02) 92 30 678, 
088 858 00 30 
Имейл:  elka@bozhkova.info 
http://bozhkova.info/covid.html

Живка Петрова 
Телефон: + (358) 888-93-44-43

Жулиета Иванова 
Телефон: +359 (0) 882442313 
Имейл:
julieta.angelova70@gmail.com  

Здравко Тенев
Телефон: +359 (0) 893981747
Имейл: tenev_zdravko@abv.bg

Ирина Кирякова
Телефон:  +359 (0) 887 892 879
http://irinakiriakova.com/

Инна Бранева 
Телефон: + 359 (0) 888 258 072
www.odz81.com/?page_id=2720 

Ирина Жекова Димова
Телефон: +359 (0)887 51 32 44 
Имейл: irina_jdimova@abv.bg 

Йорданка Христозова
Телефон: +359 (0) 898 677 495

Йорданка Енева
Телефон: + 359 (0) 0887419312

Камелия Георгиева
Имейл: efir_kami@yahoo.com

Камелия Иванова 
Телефон: +359 (0)894399130
Имейл: 
kammivanova@gmail.com

Кристина Туркова
Телефон:  +359 (0) 889 384 418

Лидия Хаджийска
Телефон: 0894768655

Лили Калицин
Телефон:  +359 (0) 888 962 343

Лилия София Попганчева
Имейл: connect@hourspace.bg

Лиляна Тръпчева
Телефон: +359 (0) 888434627
Имейл: mail@psinspiration.com

Людмила Величкова
Телефон: +359 (0) 878567309  
Имейл: luvelichkova@gmail.com

Люба Цанова
https://superdoc.bg/lekar/
lyuba-tsanova-9647

Марина Тодорова
Телефон: +359 (0) 888466180 
Имейл:
marina_todorova@outlook.com

https://www.facebook.com/WHO/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCtgRBK7WioL_jexPY7WqSsUgojAkqmq3_0BmcbBNHhl2BE4oOuau2VJH7TdDh66gxpQanUb5henvzJ&fref=mentions&hc_location=group
https://bit.ly/2wat5mI
https://calendly.com/veli-getova/hourspace?month=2020-04
https://www.mytalkspace.bg/
http://bozhkova.info/covid.html
https://superdoc.bg/lekar/lyuba-tsanova-9647
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Мая Михайлова 
Телефон: +359 (0) 887 26 38 79 
Имейл: 
maiskimm2@gmail.com 
https://bit.ly/2JHD1ap

Мален Маленов
Телефон:+359 (0) 888835976 
Имейл: 
malen.malenov@gmail.com

Мария Маринова
Телефон: +359 (0) 893 677 548
Имейл:  info@artelly.bg

Милена Рангелова
Телефон: +359 (0) 897 26 05 93

Ния Лютакова 
Телефон: +359 (0) 885079759
Имейл: 
niya.lyutakova@gmail.com

Петя Георгиева
Телефон: +359 (0) 888 888 070

Петя Георгиева
Телефон: +359 (0) 895 808 174
Имейл:
petyapsychology@gmail.com.

Пламен Петков 
Телефон: +359 (0) 896759561
Имейл:
plamen.petkov85@gmail.com

Полина Тонова 
Телефон: +359 (0) 877478011

Ралица Стоянова
Телефон: +359 (0) 889218855
Имейл: 
ralitsa.stoyanova8855@gmail.com

Румен Бостанджиев, доц. д-р 
Телефон: +359 (0) 888 92 43 69
Имейл: 
bostandjiev@bfu.bg

Саша Димова
Телефон: + 359 (0) 887 97 67 08
Имейл: 
saschadi@abv.bg

Светлана Благоева
Телефон: +359 (0) 0888 38 10 66

Светла Банкова 
Телефон: +359 (0) 885 26 44 00

Соня Каменовска
Телефон: +359 (0)888836180
Имейл: skamenovska@abv.bg

София Руменова Генова
Телефон: +359 (0) 877535396

Стели Петева
Телефон: +359 (0) 884 459 427ю
Имейл: icssbg@gmail.com

Татяна Георгиева
Телефон: +359 (0) 897212144
Имейл: 
tatyana.a.georgieva@gmail.com

Яна Аврамова-Атанасова
Телефон: +359 (0) 877206330
Имейл: iana_avramova@gbg.bg

БУРГАС
Александра Соломи, Бургас
Телефон: +359 (0) 89 7722229 
Имейл:
alexandra.solomi@gmail.com

Катя Пенева, Бургас 
Телефон: +359 (0) 897 25 81 81 
Имейл: ka.peneva@abv.bg
Денонощно

Дарина Тороманова, Бургас 
Телефон +359 (0) 898482884
Имейл: dari_tokalieva@abv.bg  

Мая Христова, Бургас 
Телефон: +359 (0) 898909371 
Имейл: bg_maia_bg@abv.bg

ВАРНА
Кремена Христова, Варна
Телефон:  +359 (0) 879058224
Имейл:
kremena.hristova@icloud.com 

(владее жестомимичен език 
на средно ниво, в случай, че би 

било в помощ)

Лина Кръстева, Варна
Телефон: +359 (0) 0887 407475
Имейл: 
linajundova@abv.bg

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
Десислава Стефанова, 
гр. Севлиево, 
гр. Велико Търново
Телефон: +359 (0) 896 54 24 26 

Сердар Сабриев, 
гр. Велико Търново
Телефон: +359 (0) 884255698, 
Имейл 
sabriev.serdy@gmail.com

ВЕЛИНГРАД
Васимира Шаламанова,
Пловдив, Велинград 
Телефон: +359 (0) 887906066

ГАБРОВО
Кръстинка Попова-Славкова, 
гр. Габрово
Имейл: kristina.popova@mail.bg

ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Димка Василева, 
Горна Оряховица
Телефон: +359 (0)896157112
Имейл: vicur20001959@abv.bg

ДОБРИЧ
Сашка Карова,  Добрич
Имейл:  sa6kak1@abv.bg

МОНТАНА
Ана Радославова, Монтана 
Телефон: +359 (0) 885700906 
Имейл:  
anichka.radoslavova@gmail.com 

ПЛЕВЕН
Галя Кръстева, Плевен
Телефон: +359 (0) 878578164
Имейл: galistef@abv.bg

Светлана Лачева, Плевен
Телефон: +359 (0) 878424004
Имейл: zaq11@mail.bg

ПЛОВДИВ
Борис Тилов, Пловдив
Телефон: +359 (0) 877400320
Имейл: btilov@abv.bg

Васимира Шаламанова, 
Пловдив, Велинград 
Телефон: +359 (0) 887906066

Деница Велкова, Пловдив 
Телефон: +359 (0) 879 841 304
Имейл: denitsavelkova@abv.bg
 https://bit.ly/3aSPkg2 

Джесика Лазарова, Пловдив 
Имейл: djesikalazarova@abv.bg 

Елица Митова, Пловдив
Телефон: +359 (0) 878 866820
Имейл: 
elitsa_dimitrova@yahoo.com 
https://www.facebook.com/
ElitsaMitovaPsy 

РУСЕ
Теменужка Христова,  Русе
Телефон:  0889081909
Имейл: teme_nujka@abv.bg

СЕВЛИЕВО
Десислава Стефанова, гр. Се-
влиево, гр. Велико Търново
Телефон: +359 (0) 896 54 24 26 

СИЛИСТРА
Иво Калинов, Силистра
Тел. 0894319818
/консултации по телефона/ 
в диапазона 00:00-24:00 всеки 
ден, може да ми пишете на 
имейл 
psy-i.kalinov@abv.bg 

(вкл. консултации  
на РУСКИ език)

ТЪРГОВИЩЕ
Йорданка Маринкова,
 Търговище
Телефон: +359 (0) 894695279
Имейл: dana_tg@abv.bg

Пенка Хараланова, 
Област Търговище 
Телефон: +359 (0) 882 266 044
http://ppcenter.bravesites.com/
contact

ЗА БЪЛГАРИ В ГЪРЦИЯ
Деница Илиянова Илиева
Телефон: 00306979323255 
Имейл: 
dennitsa_ilieva@yahoo.gr

Деница Христова Кюркчийска
Телефон: 00306993014010
Имейл: 
deni_xristou@yahoo.com 

Йорданка Неделчева
Телефон: 00306992483408 
Имейл: nedelcheva@gmail.com

ЗА БЪЛГАРИТЕ В ИСПАНИЯ
Мила Петкова
Телефон: 0034 733 79 74 78
Имейл: mila.petkova@gmail.
com
 https://bit.ly/2UQpX8V

В ПОМОЩ НА БРЕМЕННИ

Галина Ненкова 
Телефон: +359 (0) 895469438
Имейл: g_alina_n@abv.bg

ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР И 
ЗДРАВНИ СЛУЖБИ

Бисерка Зарбова
Телефон: +359 (0) 888728586
Имейл:  b.zarbova@abv.bg 

Цветелина Шопниколова
Телефон: + 359 (0) 884/228300
Имейл: ts.ascoltd@gmail.com

Таня Иванова 
Телефон: +359 (0)089985769
Имейл: tanyaivan@gmail.com

Радина Табакова
Телефон: +359 (0) 887270550
Имейл: rtabakova@abv.bg

Национален онлайн чат на 
Български червен кръст: 
https://bit.ly/2yH36UA

Специлано благодарим за 
тази информация на Ирина 
Атанасова и платформата за 

психично здраве 
Кожа - чувствам се добре.

https://www.facebook.com/SkinIFeelGood/?__tn__=K-R&eid=ARBjvagHiXhqGfRYaoYG_i28RP953R_28eK8hTyGEA648XRZUjVQCMXKg8hqSbUIltJ5_vmkdfrby2Gz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDz4Ix45PfeQNIHQdAqOJmwBxmVJvxL2M4-JQiNyaLK3MRHgThxbeKOBB7odJ3fMrNdJ0aQ8bGY8fKVz2l_pFJjAp2nhTzeJX5zaG1_xH239Du0xIL9AX_qiWonuqf1rcM40wRbXvWkCl79R-2QxEyUuUG_abK5NsyNfZ8Ita4KMakETs6nGOqVja0RJYRdB6wOAvnBw_3M9l6KRnpPbJmd325PcoJydMV6CyrT7_5nQmDPwfsL9q_PIomrmmIy2G2hpEtjsJyc81MIgGujz4PN0b7r2FaX1hKOuBXXSOMAefJWebd6tfqVWz8Y2bynH7xAACXY9T2ODe-f5fIUY_A
https://bit.ly/2JHD1ap
https://koja-bg.org/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://www.facebook.com/ElitsaMitovaPsy
http://ppcenter.bravesites.com/contact
https://xn--80allq.org/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://bit.ly/2yH36UA
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„Непознатото изглежда страш-
но” - много често, водени от 
желанието си да предпазят 
детето, родителите спестяват 
информация, не дават отгово-
ри, казват “глупости, това не ни 
засяга” или само “няма страшно 
- всичко с нас е наред”. Подобни 
отговори внасят още по-голям 
смут - детето е усетило нашата 
тревога, чуло е нещо от разго-
ворите, нещо от новините…
Животът му се е променил - по-
редна седмица децата ни не са 
на детски градини/училища, 
по-големите се обучават он-
лайн и имат забрана да се сре-
щат с приятели, вече не извеж-
даме по-малките по площадки 
и градинки, не си ходим на гос-
ти с приятелчетата им.
Колкото повече скриваме от 
тях, толкова повече тревогата 
им ще нараства. Ситуацията из-
исква да намерим подходящите 
думи, с които, от една страна, да 
обясним щадящо случващото 
се, от друга страна, да не оста-
вим неизяснени въпроси и най-
важното

КАК ДА ГОВОРИМ С ДЕЦАТА СИ 
ПРИ ПАНДЕМИЯ

ВИРГИНИЯ ВАСИЛЕВА,
ДИМАНА МИТЕВА- 
НАЙДЕНОВА

снимка DARIA SHEVTSOVA

да снижим тревогата  
у децата.

Опитайте се да следвате след-
ните препоръки:

Бъдете честни и не  
подценявайте въпросите 

на децата!
Запознайте ги с механизмите на 
разпространение на вирусите, 
както и със сигурните начини 
за предпазване на себе си и 
другите.
Децата трудно правят разли-
ка между това, което виждат 
на телевизионните екрани, и 
това, което се случва в пряката 
действителност, в която живе-
ят – затова използвайте всяка 
възможност да ги убедите, че 
сте предприели всички мерки 
и домът им е безопасно място.

Напомнете си правилата  
за лична хигиена 

и обсъдете нови такива.
Опитайте се да спазвате, докол-
кото е възможно, ежедневни-
те си рутини и да поддържате 
нормалността в живота им чрез 
онлайн контакти с приятели, 
любими игри, виртуални раз-

ходки и др.
Сега, когато сме принудени от 
обстоятелствата да останем по 
домовете си и голяма част от на-
виците ни са променени и огра-
ничени, остават малко нещата, 
които можем да контролираме. 
Под наш контрол остават наши-
те емоции и реакциите на случ-
ващото се.

Под наш контрол са  
изборите, които правим - 

ние избираме дали да викаме 
и да се караме, или да обяс-
ним какви са очакванията ни, 
да направим план за деня и да 
включим в него по една дей-
ност, любима за всеки член на 
семейството.
От нас самите зависи как ще по-
гледнем на тази ситуация и как-
во ще извлечем за себе си и се-
мействата си. Неоспорим обаче 
е фактът, че времето вкъщи е 
време със семейството. Време 
за настолни игри, за приказки, 
танци и домашни курабийки. 
Време за споделяне и изслуш-
ване.
От нас като родители децата 
научават най-важните уроци 
в живота. От нашите думи и 
от примера, който им даваме. 
Сега е важно внимателно да 
помислим как да поднесем 
информация за случващото се 
в света и как да обясним на де-
цата, защо се налага да си стоим 
вкъщи (какво значи думата “ка-
рантина”?).
Има един много важен за всич-
ки родители въпрос. Реплика, 
която можете да използвате 
при обсъждането на неудобни 
въпроси, за които не сте под-
готвени, а и за всички теми, при 
които искате да знаете откъде 
да започнете, за да не се повта-
ряте, или за да не пропуснете 
нещо важно. И това е въпросът:

А ти какво мислиш?
Кoгато попитаме детето какво 
знае то по дадена тема, даваме 
ясен знак, че се интересуваме 
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от него и от това, което го въл-
нува. Оставете детето да води 
разговора и да ви покаже какво 
иска да знае. Давайте кратки, но 
конкретни отговори. Питайте 
детето дали иска да знае още 
нещо. То само ще очертае гра-
ниците на разговора. Важното е 
да сте спокойни. 

Как да говорим с децата  
за емоциите?

Децата са изключително чувст-
вителни относно всичко, кое-
то се случва около тях, дори 
когато не ги засяга пряко. Те 
усещат, когато се колебаем или 
сме неуверени, усещат наши-
те настроения и емоциите ни. 
Затова бъдете честни с децата 
си. Назовавайте чувствата си 
с истинските им имена. Ако не 
можете да останете спокойни, 
по-добре изкажете това с думи 
като “мама е притеснена” или 
“случва се нещо ново и необи-
чайно за всички хора по Земя-
та” и добавете: “Това изисква да 
променим някои неща в наше-
то ежедневие. В същото време 
намирам начини да се успокоя, 
защото вярвам, че в крайна 
сметка всичко се нарежда.” 
Най-малките и пандемията
За най-малките е подходящо 
да опишете ситуацията като 
приказка или игра - навън има 
лош вирус, с който играем на 
криеница. Добре е всеки да си 
стои вкъщи, докато опасността 
отмине. Правилата на играта 
са да излизат само големите и 
след всяко излизане да мият 
ръцете си старателно със сапун. 
Навън да носят маски, които да 
покриват носа и устата, за да не 
може да лапнат или вдишат ло-
шия вирус. Това обяснение ще 
успокои детето. Добре е също 
така да обясните,че тази игра е 
временна. Лекарите/ учените 
скоро ще “изгонят” вируса и то-
гава отново ще можем да игра-
ем по площадките. 

Как да подходим към  
темата с деца на възраст 
между 3-4 и 9-10 години?

За децата след 3 години е добре 
да ги изслушаме, да разберем 
какво са чули по темата, да “ели-
минираме” тревожната инфор-
мация и да я адаптираме спря-
мо детското разбиране. Важно 
е да обясним, че вирусите са 

малки и не можем да ги видим 
с просто око, че те се предават 
от човек на човек чрез близък 
контакт или чрез докосване на 
замърсени повърхности. Зато-
ва е важно да си стоим у дома 
и да си мием ръцете - предста-
вяйки тези мерки като гаран-
ция за безопасност, също така 
да затвърдим усещането за си-
гурност у дома.
Когато детето задава въпрос, 
на който самите ние нямаме 
отговор или емоционално не 
се чувстваме подготвени да от-
говорим точно сега, е добре да 
кажем нещо от типа: “
Въпросът ти е много важен и 
аз много искам да ти отговоря 
правилно. Позволи ми да поми-
сля и ще ти отговоря по-късно.” 
Задължително по-късно, когато 
си съберете мислите, провери-
те, измислите как да адаптирате 
информацията и да я предста-
вите щадящо.

Как да говорим за  
пандемията с децата  

над 9-10 години.
По-големите деца използват 
самостоятелно източниците на 
информация и обсъждат тема-
та с приятелите си в социалните 
мрежи. Важно е да изслушваме 
какво те знаят по темата, да ги 
учим да отсяват достоверна-
та информация от фалшивите 
новини. Това е добър повод 
да ги научим да не се поддават 
на манипулации, сензации и 
излишна паника. За тази цел е 
необходимо да излъчваме спо-
койствие, да подходим с уваже-
ние към желанието на детето да 
се информира и да разяснява-
ме търпеливо. 
Когато детето над 10 години 
задава въпрос, е хубаво да му 
предложим вариант заедно да 
потърсим информация. Бъдете 
до детето и имайте готовност да 
адаптирате прочетеното и да 
внесете усещане за сигурност и 
безопасност. 
Специалните деца и темата 

за пандемията
Децата със специални нужди 
е трудно да бъдат поставени в 
една категория поради специ-
фиките на различните състоя-
ния. Критерий в избора ни на 
подход за това как да обясним 
случващото се, е нивото на 

развитие на интелектуалните 
ресурси на детето и според 
това може да се ориентирате 
кой от посочените подходи да 
използвате. За деца със зрител-
ни затруднения, подходящи са 
приказките, за деца със слухо-
ви затруднения има подходящи 
картинки, използват се и рису-
вателни техники.

Ако детето ви е с 
 хиперактивност,

то обсъдете с неговите тера-
певти подходящи домашни за-
нимания, които структурират 
двигателната му активност. За 
децата от аутистичния спектър 
е добре да използвате символ-
ни картинки, визуални разпи-
сания, онагледяващи дневната 
рутина и конкретните стъпки 
при измиването на ръцете и др. 
Пред много родители на деца 
със специални нужди стои пре-
дизвикателството за поддър-
жане на високо ниво на хигиена 
и предотвратяване лапането на 
ръце и играчки. Терапевтите, 
които работят с детето, са тези, 
които могат да дадат ценни ин-
дивидуални насоки, както и да 
предоставят адаптирани мате-
риали според нуждите и въз-
можностите на детето.
Независимо от възрастта и ни-
вото на развитие, децата пре-
живяват случващото се по свой 
собствен начин. Всяка трудна 
ситуация е добра възможност 
за свързване и споделяне.  
Статията е част от съве-
тите на Виргиния Василева, 
психолог и обучител към 
Фондация „Карин дом”, и Ди-
мана Митева-Найденова, 
психолог и обучител към 
Фондация „Карин дом”
Всички съвети и още полезна 
информация вижте в сайта 
на  Карин дом

https://karindom.org/
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Намираме се в немислима 
доскоро ситуация – под „до-
машен арест“ заради пан-
демия, която затвори целия 
свят: граници, държави, 
хора, бизнеси. Как се спра-
вяш лично ти с тази ситуация 
и с новия набор от емоции, 
усещания, мисли, които тя ни 

АНИ ВЛАДИМИРОВА: 
СТРАХЪТ Е ПО-ГОЛЯМАТА ПАНДЕМИЯ
ОТЧАЯНИЕТО МОЖЕ ДА ИЗКРИВИ РЕАЛНОСТТА И ДА НАНЕСЕ ГОЛЕМИ ЩЕТИ. 
ТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗГРАЖДА БЪДЕЩЕ, НИТО ДА ВИЖДА НАСТОЯЩЕ, СМЯТА 
ПСИХОЛОЖКАТА

Ани Владимирова е 
психолог. Завършва 

висшето си обра-
зование в СУ „Св. 

Кл. Охридски“. Има 
дългогодишен опит 

в областта на практи-
ческата психология. 

Автор е на системи 
от тестове за различ-

ни професионални 
умения, тренинги за 

развитие на кому-
никативни умения 

и решаване на кон-
фликти. Тя е създател 

и на първия сайт за 
онлайн психологи-

чески консултации и 
терапия - e-therapy.

bg. Позната е на теле-
визионната публика 

и като психолог на 
различни риалити 

формати.

поднесе?
Аз  не мога да забавя ритъма, 
защото работата ми все така е 
много. Но „трасето”, по което 
тичам, се промени. Анализирам 
постоянно. Търся закономер-
ности. Вглеждам се в хората и 
често си казвам, че сега е етап 
на една много специфична по-

лева психология, която рядко 
човек има шанс да изживее.
А какви са наблюденията ти 
като специалист, от какъвто 
безспорно днес имаме нужда 
- как се справят различните 
хора, какво най-вече изпит-
ват? И обръща ли се нужното 
внимание на страховете и 
притесненията им? Като пси-
холог, какво те притеснява 
най-вече?
Има общовалидни процеси 
- страх, единение, съпричаст-
ност, лозунги. В началото хора-
та бяха мотивирани от простите 
указания и притиснати от стра-
ха, всичко изглеждаше ясно. Ще 
сме послушни, ще се смирим и 
ще излезем от опасността. На 
първия етап малко бяха хора-
та, които мислеха за другите 
последствия. Единствената 
„шарения” тук бяха конспира-
тивните теории. 
След малко повече от седмица 
започна търсенето на права и 
натрупването на гняв. Хората 
започнаха да регресират и да 
казват инстинктивно „НЕ” на 
почти всичко. Така се оформи-
ха лагери, хейтене, доносни-
чества, нападки. Възникнаха 
тежки схеми за сплашване меж-
ду хората, загуби се за момент 
критиката към фалшивите но-
вини, защото всичко се използ-
ваше като средство за влияние 
между групите - тези на „смели-
те” и тези на „правилните”.
Сега дойде времето на полити-
ческите багри, на негативизма 
към решенията на щабове и 
депутати. Хората губят търпе-
ние. Страхът им се измести вече 
към бъдещето. Започнаха да 
изключват екраните. Търсят ре-
ваншизъм, обвиняват. Това са 
сигнали за дезадаптация, умо-

      ЙОАНА ГЪНДОВСКА
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Най-много ме 
притеснява 
ескалацията на 
напрежението, 
снемането на 
задръжките.

ра, изчерпване, тревожност и 
неспокойствие.
Ние като екип работим много 
усилено и в сайта, и чрез медии.
На индивидуално ниво това, 
което се забелязва, е следното: 
от първичния страх и шок сега 
хората преминават в силна тре-
вожност и огромно напреже-
ние. Усещат загуба на смисъл. 
Не знаят за какво да се държат.
Интересно е, че клиенти от чуж-
бина продължават да работят 
упорито над проблеми, които 
са имали и преди кризата. Там 
имат по-голяма стабилност и 
личността не е сведена до тре-
воги за базовите потребности.
В контекста на това, което опи-
сах по-горе като обща тенден-
ция, най-много ме притеснява 
ескалацията на напрежението, 
снемането на задръжките. В 
дълго продължаваща криза 
има един етап на своеволие, 
което реабилитиращо търси 
права. Това може да отключи 
престъпна вълна, много посе-
гателства... Притеснява ме али-
енацията, в която не искам да 
израстват децата ни. Опасявам 
се от едно обществено изостря-
не на недоверието и поеди-
нично спасяване, което се по-
явява, когато обстоятелствата 
обострят усещането, че всеки е 
враг на всекиго. А хората споде-
лят, че вече се дразнят, ако ня-
кой иска да се вижда с тях - това 
означавало, че им мисли злото.
Коя емоция считаш днес за 
най-опасна за душевното 
ни здраве – и като отделни 
личности, и като общество, 
включително от гледна точка 
на утрешния ден?
Отчаянието. В тази криза няма 
ясно бъдеще, няма ясни мерки 
и структура. Точно това води 
до загуба на надежда, загуба на 
смисъл и желание за хаотични 
действия само и само да се раз-
бие стената. Отчаянието може 
да изкриви реалността и да на-
несе големи щети. То не може да 
изгражда бъдеще, нито да виж-
да настояще. В него и отделният 
човек, и групата са със стеснено 
поле на съзнание.
А коя е добре да пуснем на 
воля, за да не ни разруши от-
вътре?
Естествено страха. Това е по-

голямата пандемия. Страхът 
води до когнитивни изкривя-
вания - не можем да решаваме, 
да правим планове. След това 
лесно се гневим, бързо стигаме 
до безсилие.
Според д-р Дейвид Кеслер 
онова, което чувстваме в мо-
мента, е скръб. Скърбенето 
обикновено е лично прежи-
вяване, но сега скърбим на 
микро- и макро ниво. Как да 
управляваме тази колектив-
на печал? И как да намерим 
баланс с нашата лична тъга?
 Скръбта има маски - гняв, отри-
чане, отхвърляне, търсене на 
виновници. Всеки губи много в 
сегашната ситуация.  За да мо-
жем да обуздаем скръбта, тряб-
ва да намерим заместители на 
загубите. Това ще създаде едно 
ново битие, поне за момента, и 
ще ни даде светлина в тунела. 
Може да е от полза да помагаме 
на приятелите си и това да ни 

направи по-силни. Да открива-
ме ежедневно за какво можем 
да сме благодарни. Да търсим 
различните гледни точки на съ-
битията. Да не се пазарим и мо-
лим за връщане на старото, а да 
намерим сили за любопитство 
към този ден - сега.
Семействата са затворени 
вкъщи. Но за някои хора, като 
жертвите на домашно наси-
лие, домът не е сигурно мяс-
то. Ще увеличи ли изолация-
та конфликтите и агресията 
в домашни условия. Какъв 
съвет бихте дали на жертвите 
на домашно насилие? А как 
може да им се помогне?
В криза всеки проблем може 
да бъде преекспониран и да 
ескалира много по-бързо. Там, 
където има агресор, неговото 
поведение може да избухне в 
пъти по-силно, за да може той 
самият да успокои собственото 
си напрежение и тревога. Меха-

п е р л и  в  „ к о р о н а т а “
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низмът на атрибутиране на ви-
ната на жертвата със сигурност 
ще стане много по-интензивен.
Тук са нужни спешни мерки, а е 
притеснително, че заради фо-
куса към вируса, доста други 
болезнени теми се неглижират. 
Жертвите на домашно насилие 
сега най-вече трябва да са го-
тови да бъдат открити и да не 
мълчат - да изобличават и ако 
трябва, да намерят място при 
близките си за този етап. Да са 
в постоянен контакт със служ-
бите за закрила (ако работят, а 
би трябвало), да са готови сега 
да алармират, ако не са го на-
правили до момента. Понякога 
една криза може да помогне да 
се преодолее друга по-дълго 
съществувала!
Кои групи хора са най-силно 
застрашени от проблеми с 
психичното и емоционално 
здраве?
Хората с изявена психосомати-
ка, тези с панически състояния, 
хипохондрия, натрапливости.
Хората с по-лабилна неврофи-
зиология, които нямат увере-
ност в собствените решения, 
защото сега могат да бъдат 
лесно манипулирани. Естест-
вено, възрастните хора - нямат 
адаптивни ресурси и критично 
мислене. Не могат да се справят 
със страховете, заради по-сил-
но работещия инстинкт за са-
мосъхранение. Те така или ина-
че са си „говорили” по някакви 
начини със смъртта и сега са 
в ступор. По-чувствителните 
деца, които много бързо напра-
виха паники, нощни напикава-
ния, тикове... цялостен регрес.
Всички са уязвими по-нататък в 
списъка, защото няма никакви 
ясни перспективи. Зависи от 
неврофизиологията и копинг 
стратегиите до голяма степен...
Кои са най-удачните инстру-
менти за справяне и с лична-
та, и с масовата психоза? Как, 
пазейки телата си, да напра-
вим така, че да опазим и ду-
шите си?
Да оформим няколко точки:
- Не комуникирайте с хора, кои-
то ви напрягат системно и са ка-
тастрофични;
- Не се подлагайте на медийната 
лавина, а само се информирай-
те основно, за да сте в течение 

на актуалните промени;
- Създавайте си ангажираност. 
Мислете за задачите около де-
цата, дома, близките;
- Движете се. Ако до този мо-
мент не сте го правили - сега е 
много важно. Това ще запазва 
баланса на биохимията и ще 
дава сили;
- Изградете или поддържайте 
навици. В кризата навиците 
спасяват;
- Четете книги и мислете. Гле-
дайте филми и мислете -обога-
тявайте се. Сега е моментът за 
духовно израстване;
- Вгледайте се в очите на ва-
жните за вас хора. На живо или 
в снимките - потърсете това, 
което не сте имали време да 
видите...
Тази ситуация все някога 
ще приключи, макар и да не 
е ясно кога. Могат ли да се 
предвидят отсега мащабите 
на посттравматичния шок, 
в който ще се окажем като 
хора?  
Днес една жена ми каза: „Не 
мога да си представя, че като 
свърши това, аз ще мога пак да 
изляза изобщо! Вече мисля, че 
тотално се повредих!”.
Ако изходим от класическата 
картина на посттравматичния 
етап, то почти всички ще имат 
страх и задръжки за всичко, ще 
чакат следващ удар и следваща 
криза. Дълго време може да ни 
се налага да опипваме терена. 
Всеки ще стъпва най-внимател-
но там, където го е било страх 
най-много: един за физическо-
то си оцеляване, друг за биз-
неса и инвестициите, трети за 
промените... Но от друга стра-
на, може да има мотив, идващ 
от това, да се радваме отново 
на всичко простичко, да сме 
излезли отвъд пренасищането 
и сетивата ни да са по-чисти. 
Понякога кризите дават много 
по-силна тяга да се върнеш об-
ратно в живота.
От какви човешки запаси 
имаме нужда - от състрада-
ние, от търпение, от смире-
ние, от рационализация…
Всъщност от всичко това, но 
мисля най-вече от благодар-
ност, от себеосъзнаване, за да 
видим собствените плюсове в 
ситуацията.

А какви трябва да са публич-
ните послания от страна на 
хората, които взимат реше-
ния в държавата, за да пре-
минем по-леко поне на пси-
хично ниво през тази криза, 
през тази социална изола-
ция, в която сме принудител-
но поставени?
Мисля си, че трябва да са ясни, 
стегнати, а не да се четат „кон-
ски” на хората. Наред с това 
мисля, че трябва да се отчита 
приносът там, където има дис-
циплина, за да се даде усещане 
за единност, за етап на справя-
не.
Кратките инструкции също са 
важни, без разводняване, за да 
не се тълкуват разнородно.
Също така трябва да се дават и 
добрите новини, постигнато-
то, макар че вероятно това се 
избягва, за да не се „отпуснат” 
хората.
Хората трябва да могат да зада-
ват въпроси...
Естествено, нужно е да са един-
ни, за да произведат убеденост. 
Дори едно дете става тревож-
но, ако има двоен стандарт и 
дифузни послания. А един на-
род започва да се бунтува.
Ювал Ноа Харари каза по по-
вод „корона-кризата“: „Да, 
бурята ще отмине, човечест-
вото ще оцелее, повечето от 
нас ще са живи – но ще насе-
ляваме един различен свят.“ 
Как си представяш този раз-
личен свят?
Харари казва и нещо друго, кое-
то е много по-важно и валидно, 
независимо от коронавируса. 
„Ние сме единствените бозай-
ници, които могат да си сътруд-
ничат с голям брой непознати, 
защото само ние можем да 
измисляме небивалици, да ги 
разпространяваме и да убеж-
даваме другите да им вярват.” 
Така че, зависи в каква фикция 
ще повярваме. Тя ще определи 
посоката, законите.
Можем да повярваме, че жи-
веем в един нов, по-чист свят 
и да искаме да го опазваме. А 
можем да повярваме, че са ни 
взели всичко и искаме да си го 
върнем! Това ще е съвсем нова 
история. Трябва да видим дали 
човекът ще може да скочи на 
ново еволюционно ниво. 

Скръбта има 
маски - гняв, 

отричане, 
отхвърляне, 

търсене на 
виновници. 
Всеки губи 
много.  За 
да можем 

да обуздаем 
скръбта, 

трябва да 
намерим 

заместители 
на загубите.
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Априлското издание на списанието  
ще откриете на сайта  
www.nashdom-bg.com/ebook/.

В дните на изолация, когато сме принудени 
да останем вкъщи, имаме много време да 
мислим и планираме – списание Наш дом е 
именно това – план и мечта за бъдещия дом. 
Затова решихме да създадем един специален 
брой, който разпространяваме напълно 
безплатно онлайн. В него ще откриете 
обичайното богато и интересно съдържание на 
списанието, оформено в характерния му стил, 
ще го разлиствате и дори ще чувате шума на 
страниците. Разликата е само, че този път Наш 
дом удобно и бързо ще дойде директно в дома ви. 
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Живеем в безпрецедентна 
ситуация – пандемия от ко-
ронавирус, която спря света 
и затвори всички ни. Кое е 
чувството, което най-силно 
изпитваш?
Изпитвам стряскащото чувство 
колко малък стана изведнъж 
светът, колко слаб. Онова, кое-
то се опитвам да намеря в сла-
бостта, е зародиша на силата 
утре. Никога през живота ми хо-

ЗДРАВКА ЕВТИМОВА: 
ЧОВЕЧЕСТВОТО ЩЕ ЦЕНИ ДОБРОТО, СМЕЛОСТТА, 

ЖЕЛАНИЕТО ДА ПОМОГНЕШ ОЩЕ ПО-ВИСОКО

Здравка Евтимова е 
писател и преводач 

с няколко романа 
и безброй разкази, 

включително и в 
„Жената днес“ – още 

от 80-те години на 
миналия век. Нейни 
книги имат англий-
ски, американски, 

холандски, гръцки, 
италиански и дори 
китайски издания. 
Здравка сама пре-
вежда творбите си 

на английски.

рата – съвсем непознати – не са 
били толкова близо в мислите 
си един до друг. Коронавирусът 
замрази живота - такъв, какъв-
то го познавахме - и го тран-
сформира в затворено поме-
щение. Угасна възможността да 
пътуваме където пожелаем, да 
се срещаме с хора, да работим 
заедно в завода, в службата, на 
пазара, в полето. Но днес дойде 
времето да работим заедно в 

мислите си, да си помагаме с те-
лефонно обаждане, със съвет, 
с пари. Струва ми се, че за тол-
кова кратко време станахме по-
внимателни към непознатите, 
по-учтиви. Самотата ни отвори 
очите за това колко безценно е 
човешкото присъствие, колко 
успокояващи са силуетите на 
непознатите по улицата. На мен 
всяко позвъняване на телефо-
на ми действа като силует на 
човек, който винаги ми е носил 
радост и съм го очаквала дълго 
време.
Каква е личната ти рецепта за 
утеха и кураж – на теб самата 
и на близките ти?
Моята рецепта е проста – ра-
ботата! Имах толкова отложени 
преводи – сега съм потънала в 
тях. Работя от къщи до пълна 
преумора. За да си почина, оти-
вам за хляб, на пазар, готвя и по-
срещам мъжа си вечер – много 
прости гозби – и се радвам на 
апетита, с който вечеря. Много 
ми липсват внучките. По-рано 
се оплаквах как разпиляват 
играчките си по пода, как след 
тях всичко е с краката на- горе у 
дома, а днес мечтая час по-ско-
ро да могат да дойдат и напра-
вят сто пакости за десет минути. 
Обичта към хората е велико ле-
карство. То ни учи на предпаз-
ливост, предвидливост, умение 
да  се измъкваме от клупа на 
паниката.
Научи ли нещо ново за себе 
си? Преосмисли ли нещо? А 
какво те изненада?
Научих, че по-мъдрият не бър-
за да даде готова рецепта, не се 
пъха в светлината на прожек-
торите, ако не е в състояние да 
предостави вярна информа-
ция, съвет за полезна стъпка. 
Една от любимите ми поговор-
ки е „Сенките на дребните хора 
стават огромни привечер“. 
След вечерта идва нощта. От 
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Обичта към 
хората е вели-
ко лекарство. 
Тя ни учи на 
предпазливост, 
предвидли-
вост, умение 
да  се измъква-
ме от клупа на 
паниката.

нас зависи дали ще я изпълним 
с панически страхове, или с ми-
съл как да насочим деня към 
изграждане на мъдра защита 
срещу болестта. Разбрах, че 
не е необходимо просто тър-
пение, нужно е да превърнем 
търпението във внимателно 
претегляне на всяка стъпка. 
Това по-рано несправедливо 
съм приемала за мудност, от-
читала съм подобно поведение 
като забавена реакция. А всъщ-
ност е мъдрост.  Търпението е 
верен приятел само когато го 
използваме да донесем добра 
вест на обичан човек. Мъдрост-
та е верен приятел във всеки 
момент. Мъдрост е да прие-
маме с лекота идеите на хора, 
които по един или друг повод 
са ни несимпатични; красиво 
е, когато благодарим на тези 
хора. Изказвайки признател-
ността си пред тях, не само ние 
самите, човечеството пораства, 
захвърляйки хулите и обидите 
далеч от постъпките и мисли-
те си. Почтено поведение ни е 
нужно днес, в страшните усло-
вия на пандемията. Някои хора 
имат силно развита интуиция, 
други са корави, не се поддават 
на страх и паника. Важно е да 
откриваме и ценим добрите ка-
чества у всеки един, да залага-
ме на тях, за да създадем наша 
човешка общност, колкото и 
малка да е тя – топло другар-
ство чрез дигитални средства, а 
те са само продължение на чо-
вешката изобретателност и не-
преодолимото желание всеки 
да се изтръгне от самотата. Това 
можем да постигнем, осъщест-
вявайки чуждите добри идеи, 
като неизменно подчертаваме 
кой е техният автор.
Като жена, какво най-вече ти 
липсва в тази социална и фи-
зическа изолация? 
Липсват ми внучките, ходенето 
всеки ден на работа – никога не 
си бях помисляла, че това ще се 
случи и ще искам да работя не 
от дома, а с колегите, телефонът 
ми да звъни през минути, да не 
мога да обърна глава дори към 
прозореца. Мислех си, че нато-
варена по този начин, едва ли 
ще издържа. Но точно тази на-
товареност ми липсва. Кафето 
с приятелки ми липсва, липсват 

ми театрите – затова когато те-
лефонът ми позвъни и чуя глас 
на приятел, пролетта вече е до-
шла у дома въпреки снега и вя-
търа в самото начало на април. 
Компютърът е моят континент 
на приятелството и добротата.
Може ли битката с корона-
вируса, начинът, по който се 
води, и последствията от нея 
да разбъркат моралната и 
ценностна координатна сис-
тема, да променят предста-
вите ни за добро, лошо, сме-
ло, достойно… 
Човечеството ще  цени добро-
то, смелостта, желанието да 
помогнеш на дело още по-ви-
соко, ще издига тези качества 
както издига фенер пред себе 
си в гъста, страшна и непозна-
та гора. Може да се окаже, че 
една протегната за помощ ръка 
е по-важна от десетките бизнес 
приятели и партньори; може да 
се получи така, че една усмивка  
отваря вратата към живота. До-
брите постъпки са пътят, който 
и занапред ще води човечест-
вото към живота. Доброто раж-
да доверие, почтеност, обич. 
Това са чертите, без които хо-
рата биха се превърнали в мно-
гоклетъчни организми с мисло-
вен процес на бактерия, жадна 
да гълта още и още хранителни 
вещества, без да осъзнава, че 
поглъщайки, разрушава самата 
себе си.
Ювал Ноа Харари казва: „Да, 
бурята ще отмине, човечест-
вото ще оцелее, повечето от 
нас ще са живи – но ще насе-
ляваме един различен свят.“ 
Как си представяте вие този 
различен свят? 
Без съмнение ще бъде трудно. 
Ще пестим повече, ще трябва 
да забравим всички капризи за 
неограничено време. Може от-
ново да бъдем залети от празни 
приказки и лъжи, но епидеми-
ята  ще ни е направила мъдри, 
способни да се ориентираме 
кое е измама, и кое води напред 
към съхранение на здравето, 
какво носи лъча на живота. 
Всяка лъжа ще бъде предател-
ство срещу човечеството. Без 
съмнение, сигурно много ще 
мечтаят да натрупат лесни ми-
лиони на гърба на болката, но 
тези пари едва ли ще са пред-

вестник на нещо добро. Един-
ственото, което остава с човека 
всеки ден, всеки час, цял живот, 
са добрите дела, които е извър-
шил. Само те му дават стойност. 
Милионите, родени в лъжа и 
смърт, генерират лъжа и смърт 
на квадрат. Но стотинката, да-
дена за спасение от болката, се 
превръща в храм на надеждата, 
тя е първата, най-важната стъп-
ка  към спасението. Да се бориш 
с болката е дълъг и неимоверно 
труден процес, но който днес 
успее да даде на познати и не-
познати облекчение и утеха, с 
неговото име  ще бъдат кръща-
вани децата на човечеството 
в бъдеще. От поведението ни 
зависи дали с дисциплина и 
строгост ще дадем бъдеще на 
човечеството.
Коя е най-голямата опасност 
за след утрешния ден?
Болестта направи човечество-
то единно в неговите мисли, в 
страха, но и в куража да нало-
жим и да спазваме стриктно 
правилата, за да не излагаме 
другите хора на опасност. Най-
лошото е, ако затворените по-
ради коронавируса граници 
останат затворени и след от-
минаването на болестта.  Надя-
вам се това никога да не стане, 
защото затворените държавни 
граници постепенно водят до 
издигане на духовни, културни, 
верски граници, които са най-
опасният бич срещу духовния 
растеж на човечеството. Ико-
номическата криза ще бъде 
тежка, но трябва да я преодо-
леем и ще я преодолеем, тъй 
като човечеството днес зависи 
от всеки един спасен човешки 
живот.  
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В момента всички живеем в 
безпрецедентна ситуация – 
пандемия от коронавирус, 
която спря света и затвори 
всички ни. Кое е чувството, 
което най-силно изпитваш? 
Странно дори за самата мен 
спокойствие. Сякаш точно 
това е най-логичното нещо, 
което можеше да се случи като 
резултат от ценностната систе-

МАРИЯ ЛАЛЕВА: 
СВЕТЪТ НИ КАЗА: „ХОРА, СЪБУДЕТЕ СЕ 

И ВЗИМАЙТЕ БУДНИ РЕШЕНИЯ!“  

Мария Лалева е ав-
тор на една от най-
продаваните бъл-
гарски книга през 

последните години 
– „Живот в скалите“, 
на три стихосбирки 
и сценария на фил-

ма „Дамасцена“.

ма, нагласите, приоритетите и 
моделите на живот на цялото 
човечество. Свръхконсума-
ция, презадоволеност, алчност 
за притежания, за пътувания, 
стереотипи, с които ни заливат 
телевизионните реклами, Ин-
стаграм и изобщо онлайн прос-
транството, за това как трябва 
да изглеждаме, колко да тежим, 
какъв телефон да имаме, какъв 

автомобил да караме, каква 
печка да си купим, с какъв прах 
за пране да се перем, с какви 
памперси точно да са децата 
ни, как изглежда перфектното 
семейство, което ако не е точ-
но в такава кухня, с точно та-
къв килим и не яде точно тези 
бонбонки, то изобщо смислен 
ли е животът на фамилията; как 
точно тази банка денонощно 
мисли за теб и за твоите нужди, 
как точно този политически и 
социален модел е перфектни-
ят, това футболно първенство 
или шампионат да те закове 
пред телевизора с дни, как точ-
но тази традиция ще съхрани 
националния дух, как точно 
тази религия ще те заведе в 
Рая и прочие, прочие... Консу-
мирай, консумирай, консуми-
рай! Храни, лекарства, вещи, 
филми, тв формати, екскурзии, 
мантри, празници, изкуство 
дори. Но консумирай, за Бога, 
и по всички дяволи на света! 
Целият смисъл на наложения 
от матрицата модел на живот и 
смисъл се заключаваше досега 
в консумацията. На по-богатата 
част от човечеството като че ли 
й дойдоха вповече и хлябът, и 
зрелищата. Очевидно светът 
ни има някаква друга - духов-
на и енергийна - логика, освен 
материално-консуматорска, и 
равновесието между тези две 
логики и страни на живота ни 
беше нарушено. Много отдав-
на.  И съвременният човек се 
оказа поставен в условията на 
нормалност, не на лишения. За 
да направи разлика между сло-
бодията и алчността и свобода-
та, която като категория включ-
ва в себе си любов, отговорност 
и истина. Все неща, прескачани 
нарочно и замитани под кили-
ма като неудобни, ненужни и 
много често опасни в живота 
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Време е да 
осъзнаем 
връзката 
между 
всичко в 
този свят 
и да сме 
отговорни. 

ни преди коронавируса. Светът 
трябваше да спре и да преос-
мисли себе си. Доказа, че в дви-
жение не може да го направи. 
Каква е личната ти рецепта за 
утеха и кураж – на теб самата 
и на близките ти? 
Нямам такава рецепта, защо-
то нямаме нужда от утеха и от 
кураж. Лично аз продължавам 
при създалите се условия да се 
уча на смиреност и търпение. И 
да приемам тази изолация като 
необходима и полезна за мен 
самата. Вместо да търся тази 
пауза за себе си, както досега, 
извън града, извън алгоритъма 
на лудото ни, натоварено, су-
етно ежедневие, паузата сама 
дойде при мен. Сега е важно да 
останем живи и здрави и да се 
сбогуваме с илюзията, че след 
края на тази зараза светът и 
хората ще бъдат същите. Че ще 
се върнем към същия модел на 
живот. Напротив. Надявам се 
да няма връщане, а тази пауза 
да е началото на прехода към 
един по-човечен, по-честен, 
по-обединен и по-красив жи-
вот. Което означава по-балан-
сиран между материалните и 
духовните потребности на чо-
веците, между материалните и 
духовните им стремежи. Този 
коронавирус, колкото и стра-
шен да изглежда, ми прилича 
на дългия ден за размисъл на 
човечеството, подарен от съд-
бата, преди големия избор. 
Научи ли нещо ново за себе 
си? Преосмисли ли нещо? А 
какво те изненада? 
Аз всеки ден научавам нещо 
ново за себе си. Човек най-мал-
ко познава себе си, каквото и 
да твърди. Себепознанието 
е най-трудната дисциплина в 
многобоя на живота. Защото 
не е състезание, нито е битка, 
нито е война. Път е. И дали ще 
се въртиш до безсъзнание (в 
буквалния смисъл на думата) в 
кръговото, или съзнателно ще 
влезеш в някой от изходите му, 
е въпрос на личен избор. А из-
бор не можеш да направиш без 
три неща- анализ на пътя досе-
га, за което е нужен разум, лю-
бов, за да те води в посоката на 
душата ти, и воля, за да се пре-
бориш със страховете. Това, с 
което изолацията ме изненада, 

е, че ме научи да мога повече с 
по-малко. 
Като жена, какво най-вече ти 
липсва в тази социална и фи-
зическа изолация? 
Да си запаля колата и да тръгна 
към морето посред нощ с един 
сак и лаптоп. И да осъмна на 
скалите. Това е, което ми липс-
ва до физическа болка. Не хора, 
не вещи, не разговори. Тази 
свобода да си прибереш душа-
та у дома. Сега я уча да се чув-
ства у дома навсякъде и всякак. 
И може би това е най-важният 
урок, който тази безумна ситу-
ация ми даде. 
Може ли битката с корона-
вируса, начинът, по който се 
води и последствията от нея, 
да разбъркат моралната и 
ценностна координатна сис-
тема, да променят предста-
вите ни за добро, лошо, сме-
ло, достойно… 
Това вече се случва. При раз-
личните хора с различна сила, 
но мисля, че този процес на 
пренареждане на ценности, 
нужди, вярвания и избори, 
вече е необратим. В Библията 
е казано: „...защото, който има, 
на него ще се даде и ще се пре-
умножи, а който няма, от него 
ще се отнеме и това, което има.“ 
Убедена съм, че не става въ-
прос за пари, коли, телефони 
и екскурзии в този текст с има-
нето, нямането, отнемането и 
даването. Навярно иде реч за 
светлината, доброто, любовта и 
за онази част у човека, която я 
свързва с един по-висш свят. В 
този смисъл, наистина вярвам, 
че блокирането и спирането 
на света във вида, в който го 
познавахме и който толкова 
ожесточено критикувахме и 
не харесвахме, а сега горко 
оплакваме, е за добро. Ако се 
напънем и излезем извън стра-
ховете за световна финансова 
криза, рецесия, глад, ще видим, 
че тази блокада е покана, по-
дарък, възможност да внесем 
след края на заразата коре-
кции, които наистина да ни ха-
ресват. Които наистина да са в 
хармония с нас и с усещането 
за единство и тъждественост с 
останалите. Много се надявам 
разделението, противоборс-
твата, непримиримостта в 

живота ни да се смекчат. Едва 
ли ще изчезнат. Затова си ми-
сля, че сега е време за среща 
с нас самите. Затворени, не-
подвижни, сами със собстве-
ните си избори дотук. Между 
четири стени с най-близките 
ни. Да се вгледаме в тях, в нас, 
в професиите си, в децата си 
и да си отговорим на хиляди 
въпроси:„Това ли съм аз? Това 
ли е най-доброто, което мога 
да бъда? Това ли е най-доброто, 
което дадох и създадох? Колко 
честно играх играта на живота 
дотук, колко компромиси на-
правих, колко лъжи изрекох, 
колко хора нараних, колко пъти 
предадох себе си, за да не пре-
дам някой друг, за да не счупя 
някой свой навик, някой свой 
каприз, или да не разбия някоя 
унищожаваща ме вече зона на 
комфорт?“ Изолацията е време-
то на нашите въпроси към нас 
самите. И най-вече на нашите 
лични отговори, без шумния 
консуматорски свят услужливо 
да ни ги даде наготово. Сякаш 
светът ни каза: „Хора, събудете 
се и взимайте будни решения!“ 
И в личен, и в общ план. 
Ювал Ноа Харари казва: „Да, 
бурята ще отмине, човечест-
вото ще оцелее, повечето от 
нас ще са живи – но ще насе-
ляваме един различен свят.“ 
Как си представяте вие този 
различен свят? 
Мечтая си да е по-честен, по-
малко материален, малко по-
усмихнат и малко по-обединен 
в усилията да бъде красив и 
справедлив. Надявам се да се 
научим да се обичаме с раз-
личията си. Един малък вирус 
ни показа колко сме еднакви, 
смъртни и не дотам вездесъ-
щи в действителност. Точно на 
нас, венеца на творението, с 
каквото самочувствие живеем. 
Време е да осъзнаем връзката 
между всичко в този свят и да 
сме отговорни. А си отговорен 
към нещо или някого, само ко-
гато го обичаш. Затова си меч-
тая да разберем какво е любо-
вта като енергия и мироглед, не 
като Менделсон и нови диван и 
телевизор. 
Коя е най-голямата опасност 
за след утрешния ден? 
Да повторим вчерашния. 
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Живеем в безпрецедентна 
ситуация – пандемия от ко-
ронавирус, която спря света 
и затвори всички ни. Кое е 
чувството, което най-силно 
изпитваш?
В началото имах чувството, че 
гледам филм и даже ми беше 
интересно да наблюдавам 
реакциите на хората и тези, 
които трябваше да вземат ре-
шенията. Започнах да си вадя 
нови видеопримери, които да 
включа в обученията си за това 
какво не трябва да се прави в 
публичното говорене по вре-
ме на криза. Помня първия 
ден, в който трябваше да изля-
за в празна София. Беше студе-

АННА ЦОЛОВА: 
ПРИТЕСНЯВА МЕ  

МИРИЗМАТА  НА „1984“
Анна Цолова е дъл-
гогодишен телеви-

зионен журналист и 
водещ на сутрешните 

блокове на  bTV и Нова 
телевизия. Преди 

две години създаде 
проекта "Говори, за 
да те видят" и прави 

обучения по публично 
говорене, презентира-

не и поведение пред 
камера. Зад гърба си 
има близо 15 000 ин-

тервюта, репортажи и 
филми в качеството си 

на водещ, репортер и 
продуцент на новини 
и новинарски преда-

вания.

но. Вече имаше хора с маски, 
които сякаш се извиняваха с 
очи, че си крият лицата. После 
видях и гневни лица. 
Много бързо любопитството 
да наблюдавам започна да се 
превръща в тревога от това 
какво следва. Тревога от това 
какво следва след изолация-
та, след като отворим вратите 
си. Какво следва за детето ми, 
семейството ми, приятелите 
ми, света около мен, който по-
вече отвсякога е свързан с гло-
балния свят? Минах от „Защо 
целият свят полудя?“ до „Кога 
ще мога да видя мама?“, „Дали 
три години, след като телеви-
зията се раздели с мен и аз с 

нея, трябва да започна отново 
отначало?“. Десетките плани-
рани обучения само за март и 
април се изсипаха между пръ-
стите ми. Отложих ги. А само 
седмица по-рано се оплаквах 
колко много съм заета, колко 
работа имам и как не мога да 
отказвам, когато някой иска 
от мен обучение или някаква 
спешна консултация, когато 
нямам време. 
Каква е личната ти рецепта 
за утеха и кураж – на теб са-
мата и на близките ти?
Още преди години действи-
телността ме научи да не си 
правя дългосрочни планове. 
Опитвам се да съм в живота 

      ЙОАНА ГЪНДОВСКА
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Видимото 
излъчване 
на емпатия 
и разбиране 
в такива 
случаи е 
задължително.

си тук и сега. Сега ще помогна 
на сина ми Калоян да направи 
морфологичен анализ на въз-
вратните местоимения. Сега 
ще направя най-хубавите спа-
гети. Сега ще снимаме с Васил 
(съпруга ми) домашното ми 
видео със съвети и истории 
за публичното говорене. Сега 
ще го монтирам. Сега ще го-
воря по телефона с майка ми. 
Сега ще й обясня, че трябва да 
взема всички мерки и трябва 
да си наложи информационен 
детокс, за да не се чувства по-
сочена с пръст, че е виновна 
и обречена. Сега ще разуча 
детайлите на платформа за 
онлайн обучения, защото има 
хора, които искат да получат 
знания онлайн. Сега...
Научи ли нещо ново за себе 
си? Преосмисли ли нещо? А 
какво те изненада?
Нямаше изненади. Имаше по-
води за благодарност, колкото 
и абсурдно да звучи. Благодар-
ност за това, че имам семей-
ството, което имам, че имам 
приятелите, които имам. И още 
нещо – научих се на смирение. 
Не примирение, а смирение.
Като жена, какво най-вече 
ти липсва в тази социална и 
физическа изолация?
Да се виждам с приятелки. Да 
стоя права по 9 часа, докато 
преподавам. Да отида на кино 
с Калоян и да ядем пуканки и 
други „вредни неща“. Да пъту-
ваме тримата (Васил и Калоян). 
Да си облека трите нови рок-
ли. Виж тези изречения отново 
и ако не знаеш за съществува-
нето на коронавируса, какъв 
човек си представяш, че може 
да ги е изрекъл? Би могъл да е 
смъртно или тежко болен чо-
век. И тук идва позитивното 
– не сме смъртно болни. Се-
мейството ми и аз сме здрави. 
Така да е. Имам дом, в който 
се чувствам добре. Често из-
ричам и често чувам „Обичам 
те“. Всъщност съм човек, който 
всеки ден трябва да благода-
ри.   
Може ли битката с корона-
вируса, начинът, по който 
се води и последствията от 
нея, да разбъркат морална-
та и ценностна координатна 
система, да променят пред-

ставите ни за добро, лошо, 
смело, достойно…
Притеснява ме миризмата от-
време навреме на „1984“. Ня-
кой ще кажат – неизбежно е. 
Притеснява ме, че има хора, 
които с гордост донасят за съ-
седа, че е излязъл пред блока 
да разходи детето си на въздух. 
Притеснява ме, че някои от 
хората, които управляват кри-
зата, ни се карат и ни сочат с 
пръст като виновни, без право 
на доказване на противното. 
Притеснява ме липсата на ем-
патия у някои от хората, които 
говорят публично и вземат ре-
шенията. Почти не чувам - „Раз-
бираме ви, даваме си сметка, 
че животите на някой от вас се 
разрушават, но нека заедно, 
вие с наша помощ и ние с ваша, 
да се справим с този удар“. В та-
кива случаи говоренето в пър-
во лице, множествено число е 

задължително. Ние! А не – ние, 
спасителите, и вие - лошите, 
виновните, неразбиращите. 
Поне видимото излъчване на 
емпатия и разбиране в такива 
случаи е задължително. И не 
само – трябва да има мисъл и 
за психическото състояние на 
хората, които стоят като зом-
бирани от сутрин до вечер 
пред телевизорите и смарт-
фоните си. Да се поставяш с 
говоренето и поведението си 
в обувките на обектите на тази 
криза. Кризисната комуника-
ция го изисква. В кризата сме 
всички.    
Ще ви разкажа една история: 
Майката на моя приятелка й 
се обадила плачеща и запо-
чнала да й обяснява къде е 
скрила пари за погребението 
си. Възрастната жена, която 
не е излизала със седмици от 
дома си, трябвало да отиде да 

п е р л и  в  „ к о р о н а т а “
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си купи нещо от аптеката. И 
понеже по телевизията й ка-
зали, че всички ще се заразят, 
ако излизат, а тя е на 75 годи-
ни, значи ще умре, защото е 
излязла един път. Един път, в 
който е взела всички възмож-
ни мерки. Как се чувства тази 
жена? Как се чувстват всички 
хора като нея? Да ги пощадим. 
Освен физическото им здраве, 
нека помислим и за психиче-
ското им здраве.  
Притеснява ме евенуалната 
злоупотреба с отнетите ни 
права. Притеснява ме, че след 
като кризата отмине и добие 
новия си вид, някои от тези 
права няма да се върнат дълго 
време. 
Но в същото време съм чо-
век, който изпълнява всички 
препоръки и излизам от къщи 
много, много рядко. А когато 
ми се наложи да изляза, взи-
мам всички необходими мер-
ки. 
Притеснява ме и че журналис-
тиката в някаква степен се е 
превърнала в институционал-
на справка и понякога липсват 
конкретните въпроси. Има 
разминавания в информация-
та или факти, за които трябва 
да се пита. И го казвам, давай-
ки си сметка, че задаването на 

подобни конкретни въпроси 
не се посреща с отворени обя-
тия от тези, които трябва да 
отговарят. 
Ювал Ноа Харари казва: „Да, 
бурята ще отмине, човечест-
вото ще оцелее, повечето от 
нас ще са живи – но ще насе-
ляваме един различен свят.“ 
Как си представяш този раз-
личен свят?
В свое интервю писателят Ма-
рио Варгас Льоса доразвива  
тезата на Харари и казва: „Вяр-
но е, всички врагове на свобо-
дата се радват на коронавиру-
са! Това е идеалният повод, за 
да я намалят и да позволят на 
държавата да се намеси в по-
лето на нашия личен живот. С 
тревога наблюдавам ситуаци-
ята не само заради страшната 
икономическа криза, която 
ще последва, но и виждайки 
как тези държави се хвалят с 
ограниченията, които налагат 
заради вируса“. Думи на Льоса.
Във филмите за апокалипсиси 
и епидемии, на финала обик-
новено има сцена, в която оце-
лелите излизат, за да видят кой 
друг е оцелял и какви са раз-
рушенията. Обичайно е слън-
чево и на лицата на героите се 
появяват усмивки. Мисля си 
за деня, в който ще започнем 

отново. Дано под разрушено-
то да се появи нещо хубаво. И 
днес виждам непреднамерена 
човечност и недемонстрира-
на доброта и помощ. Виждам 
ги всеки ден.
Мисля си за деня, в който ще 
прегърна майка ми, леля ми..
Коя е най-голямата опасност 
за след утрешния ден?
Виждам толкова много опас-
ности от най-различно естест-
во. Някой от тях вече описах. 
Никой днес не може да каже 
какво ще е утре.   
Най-голямата опасност – не-
яснотата. И личната, и светов-
ната. Конструирани сме така, 
че не можем да съществуваме 
без елементарно планиране 
на стъпките си. Животът днес 
се променя с часове. Не мо-
жем да планираме дори дали 
след малко да отидем до ма-
газина, защото ще ни кажат, че 
можем през три дни, след sms-
известяване. Какво остава за 
други намерения, които не са 
от битово естество. И понеже 
казах неяснота, знаете ли кои 
са синонимите на тази дума, 
описани в тълковния речник. 
Ето всички синоними – мъгля-
вина, неопределеност, забър-
каност, обърканост, заплете-
ност, неизясненост, смътност, 
несигурност, неразбираемост, 
неопределимост, неоконча-
телност. Ето тази последната 
дума ме тревожи много. Не-
окончателност. Всички казват: 
„Когато това приключи...“. А ако 
не приключи? А се модифици-
ра в нещо, което завинаги ще е 
променило живота ни? 
И понеже питаш кои са опас-
ностите за деня след утреш-
ния ден, ще завърша с думите 
на двама умни човеци. Про-
зренията в тях са в някаква сте-
пен взаимноизключващи се. 
Първото е на Джорж Оруел - 
„Нуждаете се от образ на бъде-
щето? Представете си ботуш, 
стъпкващ човешко лице - това 
е вечно.“
Ето и второто, което е на Антон 
П. Чехов: "Правдата и красо-
тата винаги са съставлявали 
главното в човешкия живот и 
въобще на земята". 
Днес ще се подпра на думите 
на Чехов.  

Всички казват: 
„Когато това 

приключи...“. 
А ако не 

приключи? А 
се модифицира 
в нещо, което 
завинаги ще 
е променило 
живота ни? 
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ДЕСИ БАКЪРДЖИЕВА: 
2020 Е СТАРТ НА НОВО ЛЕТОБРОЕНЕ 
ЗА ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ И ПСИХИКА 

Деси Бакърджиева е една от най-популярни-
те актриси у нас. Последното й превъплъще-
ние е в ролята на д-р Лора Хинова в сериала 
„Откраднат живот“. Познаваме я и от други 
два успешни родни сериали – „Стъклен дом“ 
и „Фамилията“, както и от многобройните й 
роли на театралната сцена. 

В момента всички живеем 
в безпрецедентна ситуа-
ция – пандемия от коро-
навирус, която спря света 
и затвори всички ни. Кое е 
чувството, което най-сил-
но изпитваш?
Тъга…тъжно ми е за всички 
тези хора, които не могат да 
преборят вируса, за незна-
нието какво ще дойде след 
това, за празните театрални 
салони, за хората в нищета.
Каква е личната ти рецепта 
за утеха и кураж – на теб са-
мата и на близките ти?
Има много прекрасни неща в 
живота ни, които могат да ни 
направят щастливи и в тези 
трудни времена да ни  дават 
кураж. Любовта, семейството 
и приятелите са сред тях. Тази 
криза се надявам да ни научи 
да оценяваме стойностните 
неща в живота си на мига, а 
не когато безвъзвратно са 
изчезнали. Знам, че този пе-
риод е свързан с лишения, 
воля, компромиси и много 
търпение. Това, че съм далеч 
от срещата с публиката, не 
ме е обезкуражило. Може би 
това ни прави експеримента-
тори и ни показва, че е настъ-
пил моментът да импровизи-
раме, да се учим от грешките 
си, да сме единни, да бъдем 
иновативни. Съжалението 
води до отчаяние, отчая-
нието до депресия, а това в 
никакъв случай не е нещо 
стимулиращо, здравословно 
или градивно. Трябва да се 
научим да се изправяме, след 
като сме паднали.
Научи ли нещо ново за себе 
си? Преосмисли ли нещо? А 
какво те изненада?
Може би съм прекалено тър-
пелив човек, но вече ужасно 

ми липсват представлени-
ята, снимачната площадка, 
посещението на изложби, 
концертите… Изненадана 
съм, че хората стават все по-
отчуждени.
Като жена, какво най-вече 
ти липсва в тази социална и 
физическа изолация?
Срещите с приятелите ми и 
пътуванията. Това, че           из-
ползваме видеоразговори 
или различните платформи 
за комуникация, по никакъв 
начин не може да се сравни 
с истинската жива комуника-
ция.
Може ли битката с корона-
вируса, начинът, по който 
се води и последствията от 
нея да разбъркат морална-
та и ценностна координат-
на система, да променят 
представите ни за добро, 
лошо, смело, достойно…
Според мен след пандемията 
светът ще се определя като 
годините преди коронави-
руса и след него. За мен 2020 
ще е своеобразно начало на 
ново летоброене за човеш-
ката душа и психика.
Ювал Ноа Харари казва: 
„Да, бурята ще отмине, чо-
вечеството ще оцелее, по-
вечето от нас ще са живи 
– но ще населяваме един 
различен свят.“ Как си 
представяте вие този раз-
личен свят? 
Засега не смея да давам прог-
нози или да си представям 
как точно ще изглежда све-
тът. Знам само, че за Бълга-
рия предстои много труден 
период... 
Коя е най-голямата опас-
ност за след утрешния ден?
Гладът, безверието и омраза-
та.  
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Живеем в безпрецедентна 
ситуация – пандемия от коро-
навирус, която спря света и 
затвори всички ни. Кое е чув-
ството, което най-силно изпит-
ваш?
Все още всичко е твърде сюр-
реалистично. Сякаш съм се съ-
будила в сериал на „Нетфликс“. 
Празни улици, празни влакове, 
няма самолети в небето, папата 
се моли на празен площад, няма 
деца на площадката и накъде-
то и да се обърна, хората гледат 
телевизия, а на екраните вър-
вят предупреждения за идваща 
катастрофа. Но ако беше филм, 
досега Брус Уилис вече да се е 
появил мускулест и по потник и 
да е оправил работата. За съжа-
ление, не е филм. И не знам кол-
ко време още можем да живеем 
така. Напоследък започвам да 
изпитвам чувство на съмнение 
– съмнявам се, че сме видяли 
най-лошото. Имам чувството, че 
всичко, което ни изглежда стра-
ховито днес, утре ще е като дре-
болия на фона на новото. Веро-
ятно, защото започвам чак сега 
да осъзнавам колко внезапно се 
промени всичко и колко нелепи 
към днешна дата изглеждат тре-
вогите ми от януари. Всъщност 
аз помня, макар че бях дете, как 
внезапно се промени светът 
през 1989, или по-точно през 
1990-1991. И после голямата 
инфлация през 1996-1997, тога-
ва също хората губеха всичко, 
което имат, буквално за ден. Тази 
ситуация сега ми напомня малко 
онези времена, но този път цял 
свят участва. 
Каква е личната ти рецепта за 
утеха и кураж – на теб самата и 
на близките ти?
Говоря почти всеки ден със се-
мейството си. Вярвам в науката 
и знам, че ще победи. Дори, кога-

КАПКА ТОДОРОВА:  
СВОБОДАТА ЩЕ НИ ПОТРЯБВА,  

ДА НЕ Я ПРЕДАВАМЕ ОТ СТРАХ СЕГА

Чисто 
икономически 

това, което 
идва, ме 

притеснява 
дори повече от 

епидемията.

Капка Тодорова е жур-
налист с дългогодишна 

практика. От години 
живее в Германия. В мо-
мента е кореспондент 

на Клуб Z в Берлин. 
Автор е на сатирич-
ни книги и седмична 
сатирична колонка с 

псевдонима Лола Мон-
тескьо. Има син. 

то гледам тези снимки на хора в 
предпазни костюми, на празния 
Лондон и празния Париж, си каз-
вам: „А пък догодина по това вре-
ме всичко ще е само кошмарен 
спомен и ще виждам тези снимки 
в списанията като обзор на нещо 
вече минало.“ Друга задължи-
телна рецепта за нас у дома е 
да не гледаме тези клипчета в 
интернет с кадри от болници в 
епицентър на зараза, с лекари, 
които правят обръщения, не че-
тем и писма и призиви на разни 
хора, които ни казват, че ни чака 
същото. Опитвам се да си насоч-
вам емоциите към конструктив-
ни теми. Звучи вероятно егоис-

тично, но това е моят начин да се 
съхраня и да разсъждавам, а не 
да изпадам в паника. 
Не съм в Италия и не мога да 
помогна никак, разбира се, ин-
формирам се какво става. Но то и 
като суха статистика е достатъч-
но кошмарно, за да си го подсил-
вам с писма и кадри. С близките 
ми си обменяме информация за 
нови лекарства или докъде се 
е стигнало при тестовете на ня-
коя ваксина. Снаха ми е лекар, а 
племенникът ми – фармахимик 
и двамата много добре могат да 
преценят коя новина е сериозна 
и има шанс. Предпочитам техни-
те новини.
Научи ли нещо ново за себе си? 
Преосмисли ли нещо? А какво 
те изненада?
Засега не. Не съм сигурна и че ис-
кам да научавам нещо ново, чо-
век открива неподозирани свои 
черти в неподозирано лоши си-
туации. Аз живея в Германия и 
тук имаме право на разходки, а 
работата ми позволи да премина 
изцяло на хоумофис. Тоест, за нас 
ежедневието не се е разпаднало, 
имаме си старата рамка на рабо-
та, училище, почивка, само дето 
сега работя от спалнята, хаха. 
Просто там ми е бюрото. От друга 
страна, работата ми е такава, че 
имам достъп до и анализирам ог-
ромни количества информация, 
така че наблюдавам епидемията 
още от развихрянето й в Китай 
през януари. Знам, че тази ситуа-
ция сега ще продължи по-дълго, 
не просто няколко седмици – в 
Китай продължи почти три ме-
сеца, и си разпределям психиче-
ските сили като за маратон, а не 
като за спринт. Но пък и знам, че 
ще има все пак край. 
Като жена, какво най-вече ти 
липсва в тази социална и фи-
зическа изолация?

      ЙОАНА ГЪНДОВСКА



Целият свят 
гледа хората 
на науката, 
доверява им 
се и разчита 
на тях.

Обичайното. Фризьор, козме-
тика, маникюр. Но не е болка 
за умиране, някак си бих могла 
да се справя и сама. Надявам се 
прекрасните момичета, чиито 
услуги ползвам, да се справят с 
тази ситуация и чисто икономи-
чески. Повече се притеснявам 
те как ще оцелеят, а не за косата 
и ноктите си. И въобще, чисто 
икономически това, което идва, 
ме притеснява дори повече от 
епидемията. Дано светът оцелее, 
пък било то и с прорасли корени 
и нелакирани нокти, тях ще ги 
оправим.
Може ли битката с коронави-
руса, начинът, по който се води 
и последствията от нея, да 
разбъркат моралната и цен-
ностна координатна система, 
да променят представите ни 
за добро, лошо, смело, достой-
но…
Тази пандемия ни изправи пред 
много въпросителни. Не само в 
областта на науката, но и в облас-
тта на политиката, икономиката, 
етиката... Неслучайно през цяло-
то време успоредно с това какво 
трябва да се предприеме, за да се 
намалят човешките жертви, вър-
ви и дискусията за това до каква 
степен едно общество може да 
приеме тоталитарни по своята 
същност мерки. Парадоксът е, че 
този път, за да оцелеем, трябва 
да се откажем от онова, за което 
поколения преди нас са умира-
ли – личната ни свобода. „Свобо-
да или смърт“ днес има съвсем 
друго звучене, да ме прощават 
патриотите. Днес свободата е 
смърт. 
От друга страна, всяко общество 
трябва точно сега да е много вни-
мателно на кого, за какво и за 
какъв период отстъпва част от 
свободата си. Чета, че в Италия 
мафията се развихрила страшно, 
възползвайки се от трагедията и 
това, че медиите и политиците са 
концентрирани в оцеляването 
на хората и не й обръщат внима-
ние. В България държавна банка, 
която уж трябва да подкрепя 
дребния и средния бизнес, от-
пусна 75 милиона на фирма, коя-
то има само 2000 лева в сметката. 
И за пореден път трябва да ви-
дим, че в най-страшните време-
на се извършват и най-страшни 
престъпления. А по всичко личи, 

че докато не се измисли ваксина, 
ще трябва да живеем с някакъв 
тип мерки. Държавата ще има 
право да ни ограничава, под 
предлог че ще ни спаси. Трудни 
времена за демокрацията и няма 
гаранция, че държавата няма да 
се изкуши да злоупотреби с да-
деното й. 
Ювал Ноа Харари казва: „Да, 
бурята ще отмине, човечест-
вото ще оцелее, повечето от 
нас ще са живи – но ще населя-
ваме един различен свят.“ Как 
си представяш този различен 
свят? 
Ще ми се да излезем по-добри и 
по-разумни от тази криза. След 
голямата чумна епидемия идва 
Ренесансът. Сега целият свят гле-
да хората на науката, доверява 
им се и разчита на тях. Мисля, че 
за първи път в историята на чо-
вечеството светът се управлява 
от учени. Може би, когато всичко 
това свърши, много държави и 
милиони избиратели ще са уста-
новили колко важно е думата да 
имат експертите. Колко е важна 
науката. Колко е важно да учим. 
В кръга на шегата, с това онлайн 
училище в цяла Европа гаранти-
рано след епидемията милиони 
майки и татковци ще са станали 
по-умни и образовани. Все пак 
получихме втори шанс да учим 
заедно с децата си, да пишем до-
машни, да решаваме задачи, да 
търсим сказуемото и да си при-
помняме Менделеевата таблица. 
Мисля и че ще преосмислим 
и организацията на здравната 
система. В Германия вече е ясно, 
че отношението към професи-
ята на медицинската сестра, на 
санитаря, на болногледача и на 
гледачите на възрастни хора 
трябва коренно да се промени. 
Тези хора и тук са ниско платени. 
А трябва да ги позлатяват, защото 
сега всички го виждат – когато е 
на живот и смърт, те са тези, кои-
то ни държат за ръката. Обаче 
дали, когато всичко приключи, 
ще си спомним за това? Дали ще 
променим здравната система и 
ще се откажем от пазарните ме-
ханизми, когато говорим за жи-
вота си? Ще се съгласим ли, кога-
то вече сме забравили (а хората 
забравят бързо лошото) да дава-
ме половината си заплата за бол-
ници и медицински персонал? 
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Би трябвало, но съм скептична. 
При всички положения някои 
държави обаче ще направят пре-
глед на здравната си система и 
ще коригират това-онова. 
Коя е най-голямата опасност 
за след утрешния ден?
Доста съм песимистична. Светът 
вече веднъж се промени сери-
озно след атентатите на 11 сеп-
тември. Тогава всички държави 
затегнаха мерките срещу теро-
ризъм уж временно, а те си ос-
танаха. Понякога, когато гледам 
стари филми, се сепвам, виждай-
ки как главната героиня тича към 
самолета и влиза в него като в 
обикновен градски автобус – без 
проверки, без сваляне на кола-
на, обувките, обеците, вадене на 
всичко от чантата, детектори, по-
лицаи, аларми и т.н. Виждате ли, 
дори онези мерки след 11 сеп-
тември ни вкараха в един съвсем 
различен свят. И ние дори не го 
забелязваме, свикнахме. Иначе 
вероятно ще има някакъв нов 
икономически подем – като след 
световните войни. Само да не за-
бравяме, че икономическият по-
дем тогава се случи в свободните 
държави, нашите, несвободните, 
фалираха. Така че свободата ще 
ни потрябва, да не я предаваме 
от страх сега. 
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В момента всички живеем в 
безпрецедентна ситуация – 
пандемия от коронавирус, 
която спря света и затвори 
всички ни. Кое е чувството, 
което най-силно изпитваш?
В началото бе гневът. Измести 
го страхът. Накрая остава сми-
рението. Понякога е смесено с 
тъга. Все по-често някакъв нов 
вид вдъхновение успява да си 
проправи път. Засега избягвам 
апатията. Дисциплинирам се 
да намирам предизвикател-
ства в ежедневието. Интере-

МИРОЛЮБА БЕНАТОВА: 
ДЕХУМАНИЗАЦИЯТА Е В ХОД.  

МНОГО ХОРА ЩЕ СТАНАТ ИЗЛИШНИ
Миролюба Бенатова е 

един от най-добрите 
разследващи журна-

листи. Всички я по-
знават от стотиците й 

репортажи и филмите 
от ефира на NOVA и на 

bTV.  А че има много 
силно перо, знаем от 
страниците на в. „168 

часа“, където Мира 
започва журналистиче-

ската си кариера едва 
18-годишна. Мира има 

над десет професио-
нални награди. След 

като я „освободиха“ от 
NOVA, Мира започна 

да си изкарва хляба 
като шофьор на такси. В 
момента преподава на 

студенти в НБУ, онлайн, 
разбира се. 

сът ми към света и хората е все 
така буден и това дава смисъл. 
Справям се, като прилагам час-
тично научения урок по други 
поводи, а именно – има неща, 
които не можем да променим 
и трябва да се съсредоточим 
върху останалите.
Каква е личната ти рецепта за 
утеха и кураж – на теб самата 
и на близките ти?
Няма рецепта, а налучкване. 
Вярвам, че както и досега, тряб-
ва да не спираме да се опитва-
ме да намираме смисъл. Всеки 

от нас, колкото и да сме ограни-
чени, има свой начин за спра-
вяне. Моят приятел все още 
ходи на работа и това е връзка 
със стария живот, който още 
помним. Аз спрях да карам так-
си малко преди кризата, защо-
то имах проекти за обучения. 
Вирусът промени плановете 
ми и сега си калявам психика-
та с учене на онлайн продукти 
за комуникация. Не спирам да 
общувам по всички възможни 
начини, с които разполагаме в 
момента. Това ми помага да се 
концентрирам. Разговорите с 
приятели и близки, както и пре-
ди, са голяма част от усещането 
за общност и споделена криза. 
Научи ли нещо ново за себе 
си? Преосмисли ли нещо? А 
какво те изненада?
Рано е за такива изводи. Засега 
мисля, че се адаптирам бързо. 
Наслаждавам се на „разходки-
те“ до магазина. Преди ходех с 
кола навсякъде. Сега не е съв-
сем така. 
Като жена, какво най-вече ти 
липсва в тази социална и фи-
зическа изолация?
Откакто не работя в телевизи-
ята, много рядко имам причи-
ни да си облека рокля и да си 
обуя обувки на ток. Сега още 
по-малко. Всяка седмица водя 
една лекция на студенти от 
НБУ и сега се срещаме в zoom. 
Помолила съм ги да се обличат, 
сякаш ще се срещаме на живо. 
Да не изпълзяват по пижами. 
В тяхна чест си слагам рокля, 
грим и парфюм. Като за изли-
зане. Винаги съм вярвала, че 
начинът, по който изглеждаме, 
освен към нас, е проява на от-
ношение и уважение към дру-
гите. Сигурна съм, че отново ще 
дойде ден, в който ще се среща-

ЛИЛИЯ  ПОПОВА
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ме очи в очи. И трябва да сме 
готови за този момент. Да не се 
окаже, че заради маските сме 
забравили да си мием зъбите и 
да си решим косата. Карантина-
та не бива да е алиби за немар-
ливост. Хубаво е да помним, че 
ние не сме образа от екрана на 
скайп или телевизора. Екрани-
те отразяват едно измерение. 
Реалността е извън рамката на 
монитора. Тя не е разказана, тя 
се чувства, има мирис, вкус и се 
усеща на допир. Има опасност 
да забравим да се усмихваме и 
да се гледаме в очите „на живо“.
Може ли битката с корона-
вируса, начинът, по който се 
води и последствията от нея, 
да разбъркат моралната и 
ценностна координатна сис-
тема, да променят предста-
вите ни за добро, лошо, сме-
ло, достойно… 
Кризата ни среща такива, ка-
квито сме. И изостря някои 
черти. Сега, в сезона на маски-
те, реално падат маски. Мно-
го по-ясно личи кой какъв е. 
Страховете разголват. Ние сме 
и добри, и лоши. Няма съвър-
шени образи. Стана ми страш-
но и неудобно от една среща 
в асансьор. Бях с маска и ръка-
вици, защото току-що бях за-
несла продукти на една жена. 
Отворих вратата на асансьора. 
Вътре ме посрещна стреснатия 
поглед на възрастна жена. Тя 
буквално отскочи назад, като 
ме видя, и си прикри устата с 
ръка. Помислих, че изпитва 
страх да не я заразя и попитах 
дали може да вляза. Тя съвсем 
се допря до стената на малката 
„стая“ и гледайки в земята, каза: 
„Извинявайте, аз нямам маска. 
Днес една жена ми се скара 
защо ходя така“.  Домъчня ми. 
Нали това са хората, които уж 
ние пазим. А ги хокаме, където 
ги срещнем. От друга страна, 
виждам, че и обикновеното до-
бро си проправя път. 
Ювал Ноа Харари казва: „Да, 
бурята ще отмине, човечест-
вото ще оцелее, повечето от 
нас ще са живи – но ще насе-
ляваме един различен свят.“ 
Как си представяш този раз-
личен свят? 
Имам две версии и се уча да 
съчетавам най-доброто и най-

лошото, което си представям, 
оформяйки пресечна точка на 
поносимото бъдеще. Тотални-
ят контрол над общуването и 
професионалния ни живот, съ-
бран в различните устройства, 
е онова, което ме смущава. Де-
цата, които познавам обаче, ме 
успокояват със своето умение 
да използват технологиите в 
своя полза. Животът продъл-
жава и отново ще имаме избор. 
Дали да сме в масовката, която 
живее през „касетите“ с вирту-
ална реалност, или да сме от 
малцинството, което още „рис-
кува“ да пътува за удоволствие, 
да ходи на красиви и празни 
плажове и да не вярва на всич-
ко, произлязло от някой екран. 
Но пътуването ще стане много 
трудно и скъпо. А здравният 

статус ще се превърне във вид 
виза. Така отново ще има голя-
ма пропаст между бедните и 
богатите. Да имаш работа ще 
бъде висша ценност. Желание-
то работниците от Източна Ев-
ропа да пътуват на Запад, за да 
оберат реколтата там, въпреки 
заплахата от коронавируса, ме 
смрази. Стана много ясно, че 
Западът има нужда от „своите“ 
роби. А те, наречени от мен „на-
род под наем“, имат нужда да 
заминат, защото без парите от 
„плантациите“ близките им ще 
бедстват. Идва още по- тъжно 
време.
Коя е най-голямата опасност 
за след утрешния ден?
Дехуманизацията е в ход. Мно-
го хора ще бъдат излишни след 
тази криза.  

п е р л и  в  „ к о р о н а т а “
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Живеем в безпрецедентна 
ситуация – пандемия от ко-
ронавирус, която спря света 
и затвори всички ни. Кое е 
чувството, което най-силно 
изпитваш?
Ще си призная, че съм изпъл-
нена с чиста злоба - към този 
вирус, към това, което при-
чинява на хората, и към това, 
което причинява лично на мен 
заради наложените ограни-
чения. Злобея. Да, не е от най-
благородните чувства, но ми е 
чужд стремежът да се търсят 
на всяка цена и някакви плю-
сове в ситуацията, а към висо-
копарната реторика за панде-
мията като изпитание, водещо 
до извисяване и други неща 
от този спектър, имам тежка 
алергия.

СВЕТЛАНА КОМОГОРОВА-КОМАТА
ИНАТЪТ Е СРЕД НЕЩАТА,  

КОИТО МОГАТ ДА СПАСЯТ СВЕТА

Светлана Комогоро-
ва-Комата е преводач 
от английски и руски 

език. Нейни са прево-
дите на автори като 

Тери Пратчет, Дъглас 
Адамс, Робърт Ше-

кли, Роджър Зелазни, 
Джак Керуак, Хенри 
Милър, Селинджър. 

Нейни са и най-нови-
те преводи на „Алиса 
в Страната на чудеса-
та" и „Приключенията 
на Том Сойер". Комата 

е многократно на-
граждавана за своята 

работа. Та е основен 
преводач на „София 

филм фест”. Има и 
издадени стихосбир-
ки, пише и изпълнява 

свои песни.

Изпитвам и най-обикновено 
съчувствие, естествено е.
Каква е личната ти рецепта 
за утеха и кураж – на теб са-
мата и на близките ти?
“Утеха“ е малко силна дума, да-
леч не смятам, че е настъпил 
краят на света. И това ще мине. 
А междувременно трябва да 
я караме някак. Не ме бива 
много в търпението, но се ста-
рая да запазя някакъв здрав 
разум – първото нещо, което 
направих, когато обявиха из-
вънредното положение, беше 
да цитирам Дъглас Адамс: „Без 
паника“.  А веднага след това си 
пуснах „Галактическата песен“ 
на „Монти Пайтън“, която не-
изменно слушам в тежки или 
просто неприятни моменти. 
Ще си позволя да цитирам част 

от текста в мой превод:
Не спира и не спира във всички-
те посоки Вселената да става 
по-голяма.
Със светлинна скорост, 300 
000 километра в секунда - по-
голяма скорост няма!
Когато се почувстваш неси-
гурна и малка, спомни си - цяло 
чудо е, че си родена само!
И се моли във космоса да има 
нейде разум, че тука на Земята 
хич го няма!
Имам късмета да имам до себе 
си здравомислещ и уравнове-
сен човек, с когото си мечтаем 
как, като всичко това отмине, 
ще го ударим на живот. А меж-
дувременно смятам, че са мно-
го важни дребните неща, кои-
то правят живота по-приятен 
- той да ми сготви вечер нещо, 

      ЙОАНА ГЪНДОВСКА
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Много е важно
да не губим
чувство за
хумор, а ако
притежаваме 
и достатъчно
въображение,
още по-добре.

да си налеем по едно хубаво 
питие и да си дърдорим глу-
пости. Най-обикновени при-
ятни дреболии, власеницата и 
бичът не са ми по вкуса.
Много е важно и човек да не си 
губи чувството за  хумор, а ако 
притежава и достатъчно въоб-
ражение, още по-добре. И доза 
лекомислие, поне хомеопатич-
на.
Научи ли нещо ново за себе 
си? Преосмисли ли нещо? А 
какво те изненада?
Не научих - „познавам себе си 
отдавна“, пееше един мой по-
знат, интересен автор на пес-
ни. Не, нищо не преосмислих, 
нямах повод, макар и да знам, 
че на някого това ще прозвучи 
странно. С изненадата обаче 
успях. Баща ми, който е на 86 
години и живее с нас, от три 
години отказва да излиза на-
вън, освен на балкона. Как ли 
не съм се опитвала да го убедя 
да излезе, но той е изключи-
телно голям инат. И не щеш ли, 
сега съм доволна, че не иска 
да излиза - ако някой ми беше 
казал само преди месец, че 
е възможно да бъда доволна 
от подобно нещо, щях да си 
завъртя пръста на слепоочи-
ето насреща му. Инатът също 
е сред нещата, които могат да 
спасят света.
Като жена, какво най-вече ти 
липсва в тази социална и фи-
зическа изолация?
Иска ми се да кажа „фризьор-
ския салон“, само че имаше 
един период от няколко годи-
ни, когато ме подстригваше 
мъжа ми и накрая полагах със 
замах финалните щрихи с един 
бръснач, та знам, че и без това 
ще се оправя. Това в рамките на 
шегата, разбира се. Истинският 
отговор е: свободата на прид-
вижване – като се започне от 
отиването за по бира в квар-
талната кръчма и се свърши 
с ваканция в Лисабон. Също 
и живият контакт с приятели, 
разбира се. Всъщност обаче, 
понасям наложените ограни-
чения сравнително леко, тъй 
като не промениха особено 
бита ми – повече от двайсет 
години работя от къщи и тъй 
като работя много усилено, за 
съжаление рядко имам време 

да се виждам с хора. Е, „София 
филм фест“ ми липсваше бук-
вално физически, работя за 
фестивала от 1997 година и 
март без фестивал беше, меко 
казано, странно преживяване. 
Купих си онлайн едни обувки 
на цветя, които смятам тър-
жествено да разходя, когато 
паднат ограниченията. След 
края на войната ще танцува-
ме, като във филма „Джоджо 
Заека“.
Може ли битката с корона-
вируса, начинът, по който 
се води и последствията от 
нея, да разбъркат морална-
та и ценностна координатна 
система, да променят пред-
ставите ни за добро, лошо, 
смело, достойно…
Трусът ще е силен и няма начин 
да не повлияе на нагласите, 
но не е задължително да лаш-
не везните точно към лошата 

страна. Макар и изобщо да не 
споделям идеята, че епидеми-
ята щяла да доведе до катар-
зис. Ще видим.
Ювал Ноа Харари казва: „Да, 
бурята ще отмине, човечест-
вото ще оцелее, повечето от 
нас ще са живи – но ще насе-
ляваме един различен свят.“ 
Как си представяте вие този 
различен свят? 
В момента много хора си при-
помнят някои класически ан-
тиутопии. Аз пък се сетих за 
„Разрушителят“ (Demolition 
Man), филм на Марко Брамби-
ла от 1993 със Силвестър Ста-
лоун в главната роля. “Весела 
дистопия“ звучи като оксимо-
рон, но той е точно това. И да, 
финалът е щастлив.
Коя е най-голямата опасност 
за след утрешния ден?
Идиотокрацията, но тя и преди 
си беше. 

п е р л и  в  „ к о р о н а т а “
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В момента всички живеем в 
безпрецедентна ситуация – 
пандемия от коронавирус, 
която спря света и затвори 
всички ни. Кое е чувството, 
което най-силно изпитваш?
Наистина ситуацията, в която 
се намираме, е изключително 
стресова за всички ни – чове-
чеството е изправено пред 
много предизвикателства и 

ИРИНА БЕЛЧЕВА:  
ВСЕЛЕНАТА НИ ПРЕДЛАГА БЯЛ 
ЛИСТ, ДА НЕ ГО ПОХАБЯВАМЕ

Ирина Белчева 
е пиар, телеви-

зионна водеща, 
блогър, автор на 

„Жената днес“ 
и понастоящем 

маркетинг ме-
ниджър в Institut 

Esthederm.  

ЛИЛИЯ ПОПОВА тепърва ще се сблъскваме с 
тях. Истински вярвам обаче, че 
доста дълго време отлагахме 
всички промени, които ще ни 
се наложи да направим сега – 
както в ежедневието си, така 
и в начина си на мислене, в на-
гласите и възгледите си. Светът 
се променя сега и от нас зависи 
дали ще успеем да го напра-
вим по-добро място. Аз прие-

мам тази пандемия като въз-
можност да натиснем бутона 
„рестарт“ – огледайте се наоко-
ло – хората прекарват повече 
време с близките си, научихме 
се да ценим всичко, което при-
емахме за даденост, и спрях-
ме да бързаме. В последните 
години имам чувството, че 
всички ние се надпреварваме 
с времето до степен, в която 24 
часа наистина не стигаха. Сега 
слушаме, гледаме и си даваме 
време. Това е моето усещане за 
житейските аспекти.
Разбира се, че икономическите 
последици ще бъдат безпреце-
дентни – за съжаление много 
бизнеси няма да оцелеят и 
това ще доведе до разклащане 
на икономическата и полити-
ческата обстановка в световен 
мащаб. Но бизнесът трябва да 
еволюира точно сега – с мно-
го бързи темпове адаптираме 
или тотално променяме ме-
тодите, които са работили до 
сега, защото те вече не са адек-
ватни. За да оцелеем, ще са ни 
нужни три основни качества 
– гъвкавост, умение да учим 
бързо и смелост за промяна. 
Ако съумеем да се приспосо-
бим, вярвам, че ни очакват да-
леч по-добри времена.
Каква е личната ти рецепта 
за утеха и кураж – на теб са-
мата и на близките ти?
Полагайте усилия да излезе-
те извън зоната на комфорт. 
Знам, че всички сме във фаза 
да бъдем кисели, недоволни, 
ядосани и сприхави. Но пред-
ставете си какво ще се случи 
със семействата ни, ако позво-
лим всички да сме такива. Зато-
ва – обновете списъка на неща, 
които може да правите – ще се 
изненадате по колко различни 
начини можете да оползотво-
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В Харвард вече 
80 г. търсят 
какво ни прави 
щастливи. 
Отговорът не 
е изненадващ – 
свързаността.  

рите деня си – настолни игри, 
книги, готвене, сортиране на 
подправки, подредба на коз-
метични принадлежности. Ва-
жно е да не падаме духом. За 
себе си открих, че най-добре 
ми се отразява да имам рутина 
– ставане, кафе, душ, обличане 
(не с пижама!) и започване на 
работния ден. Ние намираме 
утеха в рутината, защото тя ни 
дава усещане за сигурност. 
Научи ли нещо ново за себе 
си? Преосмисли ли нещо? А 
какво те изненада?
Дадох си сметка, колко за-
висими сме от социума. От 
удобствата, от достъпността 
на всичко. Смятам, че тази пан-
демия е урок за всички ни по 
човешки отношения – когато 
няма лъскава опаковка и мас-
ка, човек стига до първичните 
си нужди и реакции. Смятам, 
че всеки един от нас преосмис-
ля своите житейски истини и 
може би това ще изиграе роля 
в посоката на живота оттук на-
сетне. За себе си мога да кажа, 
че най-накрая намерих време 
да се вгледам във вътрешния 
си свят и си дадох възможност 
да променя неща, които не ха-
ресвах. Времето е ключов фак-
тор в личностното израстване 
и го приемам като подарък от 
съдбата.
Като жена, какво най-вече ти 
липсва в тази социална и фи-
зическа изолация?
Липсва ми хаосът, шумът, за-
дръстванията, всичко, което ти 
напомня за големия град и жи-
вота, който кипи в него. Ужасно 
ми липсва работата в офис с 
колегите ми, размяната на ня-
колко смешни истории на по 
цигара, безметежното шляене 
по улиците след работа за про-
чистване на съзнанието. Липс-
ва ми усещането за пулсация.
Може ли битката с корона-
вируса, начинът, по който се 
води и последствията от нея, 
да разбъркат моралната и 
ценностната координатна 
система, да променят пред-
ставите ни за добро, лошо, 
смело, достойно…
Не вярвам. По-скоро смятам, 
че всички станахме една идея 
по-милосърдни, разбиращи и 
добри. Думата „емпатия“ дълго 

време не фигурираше в речни-
ка на българина, но мисля, че 
вече намери мястото си.
Ювал Ноа Харари казва: „Да, 
бурята ще отмине, човечест-
вото ще оцелее, повечето от 
нас ще са живи – но ще насе-
ляваме един различен свят.“ 
Как си представяш този раз-
личен свят? 
Ще ти отговоря с цитат от баща-
та на концепцията за утопичен 
свят – Платон: „Дребните цели 
създават дребни личности“. 
Ако успеем да избягаме от 
дребнотемието, ще създадем 
един по-добър свят. Приемам 
символично факта, че днес из-
лезе корицата на италианския 

Vogue – чисто бяла. Дано не 
похабим напразно белия лист, 
който Вселената ни предлага. 
Коя е най-голямата опасност 
за след утрешния ден?
Да приемем алиенацията, в 
която се намираме в момен-
та, за правилния модел на съ-
ществуване. Вярвам, всички 
са чували за проучването на 
университета в Харвард, което 
продължава повече от 80 годи-
ни, и търси отговор на въпроса 
какво прави хората щастливи. 
Не е изненада, че отговорът е 
свързаността, това да бъдеш 
част от общност, да общуваш. 
Загубим ли това, чакат ни неле-
ки времена.

п е р л и  в  „ к о р о н а т а “



Мъдростта е просто ум, 
от който са избили с 
ритници всичката сме-

лост, казва Грегъри Дейвид Ро-
бъртс. Тези дни аз установих, че 
вече не съм от умните. Надявам 
се поне да съм помъдряла. Да 
не съм си останала някъде по 
средата...
Досега големият ми страх е бил 
този от отхвърляне. Добре де, 
също и от високо. Както и от 
строг ред. Хайде, последно – и 
от пияни мъже. И с това при-
ключваме. 
Но страховете ми са напълно 
обосновани. Била съм отхвър-
ляна и от това толкова дълго и 
силно ме е боляло, че повече не 
бих допуснала такава опасност. 
Оттогава 

аз съм тази, която прави 
първия ход. 

Един вид, проактивна съм. Го-
това съм да прекося океани, 
да работя като вол, да напра-
вя и невъзможното, за да ме 
харесат. Но нали знаете онази 
специфична миризма на разла-
гане? Така мирише безвъзврат-

НА КРЪСТОПЪТЯ МЕЖДУ 
УМА И МЪДРОСТТА

Ако ни 
предстоят 

дни, в които 
само редуваме 

депресия с 
истерия, за 
какво са ни?

АНА КЛИСАРСКА ният, безнадежден финал. Щом 
го подуша, бягам като заек. Сла-
гам точка преди края на изре-
чението. Не стоя там, където не 
съм желана; обирам си крушите 
и готово – излизам победител 
от своеобразното надцакване 
кой кого ще отхвърли. Вероят-
но губя възможността нещата 
изведнъж да се подобрят, да 
си простим, вятърът да обърне 
посоката. Но не рискувам да се 
изложа, да не ме обичат, да ме 
съжалят. 
С високото е още по-просто: 

ходя си по земята, а не 
по съмнително опънати 

въжета. 
Разбирайте го и в буквалния, и 
в преносния смисъл. По моите 
критерии да се катериш по от-
весни канари или да скачаш с 
бънджи са неща, точно проти-
воположни на удоволствие. 
Най-големият ужас в живота си 
изпитах, вкопчена върху скала. 
Озовах се на нея по невнима-
ние, но когато осъзнах къде 
съм, блокирах. Под краката ми 
се сурваха камъчета и политаха 

надолу и надолу, докато след 
цяла вечност се чуваше звукът 
от удара им със земята. И кол-
кото по-дълго стоях с впити в 
тревичките пръсти, толкова 
по-меки ставаха мускулите ми. 
Явно мозъкът ми изпращаше 
към тях посланието: „Край! 
Всичко свърши! Време е за хи-
бернация.“  
Точно така се 

бях вкочанила от ужас, 
когато катастрофирах. 

Карах към Боровец, детето 
беше отзад, пътят се оказа зале-
ден и колата просто спря да ме 
слуша. Не изпълняваше никак-
ви команди, а завоите следваха 
един след друг. Ударихме се в 
мантинелата, завъртяхме се на 
пътя и толкова. Размина ни се с 
няколко синини и 10-минутно 
пълно вцепение. 
Или пък онзи случай, когато 
твърде пияният ми спътник из-
вади ключа от стартера, дока-
то шофирах по магистралата. 
Блокирахме и аз, и колата. 
Същата работа и със строгия 
ред – изстивам, когато го наду-
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ша. Умът ми неизменно го асо-
циира с психопатия и крещи: 
„Бягай!“. 
Всички тези мои страхове са 

под контрол – 
не карам бързо, не качвам пи-
яни (дори не ги доближавам), 
не ходя по чукари, поддържам 
доволно разхвърляни живота и 
къщата си, но винаги си държа 
куфара под ръка. 
И ето на – от месец сме под ка-
рантина и аз нямам никакъв 
контрол над тази ситуация. Не 
само контрол, аз и читава маска 
нямам. 
Животът ми не се е променил 
кой знае колко. Или по-скоро, 
промени се, но не се оплаквам. 
Работя (от дивана вкъщи), раз-
хождам кучето на полето в края 
на квартала, размотавам се по 
пижама, чета и слушам книги на 
балкона и готвя завъртени ман-
джи. Май единственото, което 
осезаемо ми липсва, е пътува-
нето. Във всяка друга ситуация 
бих приела тези дни като пода-
рък. 
Но колкото и да кича терасата с 
цветя и да се гмуркам в работа 
и сериали, във въздуха се носи 
зловещо усещане на 
невидима заплаха и долита 

дори до моя балкон. 
В редките ми излизания сре-
щам хора, които гледат лошо 
над полускритите си лица и ста-
рателно ме избягват, като мина-
ват на другия тротоар. Собстве-

ничката на малък шпиц почти 
се нахвърли върху мен, защото 
се опитах да го погаля с голи 
ръце. А някаква ОФ-деятелка 
тръгна да вика полиция, когато 
видяла двама тийнове, хванати 
за ръка. 
Тогава добавих към списъка 
с умерените си страхове още 
един – коронафобия. Опреде-
лено тази гад ме вцепенява. 

Но не ме е страх  
непременно от смъртта. 

Тя, така да се каже, е единстве-
ната константа в колебливото 
ни съществуване. Разбира се, 
предпочитам да дойде, дока-
то се пека на плажа с коктейл 
в ръка, вместо да я дочакам в 
претъпкания коридор на някоя 
болница. 
Но най-вече ме е страх от живо-
та, който тече междувременно. 
Ако ни предстоят дни, в кои-
то само редуваме депресия с 
истерия, за какво са ни? Ако 
се научим да се гледаме подо-
зрително, да доносничим и да 
треперим в напрежение, това 
живот ли е? И кой въобще ви е 
казал, че социалната дистанция 
означава да се превърнете в со-
циопати?!
Страхувам се, ча майка ми е

самотна и нещастна  
в своята изолация  
„за нейно добро“. 

Страхувам се, че дъщеря ми 
не вижда приятелите си и губи 
вкус към приключения, смях и 

бягане от час. Страхувам се, че 
несигурността ще разклати се-
мейството ми повече от всяка 
болест. 
Страхувам се толкова много, че 
съм готова да скоча с бънджи, 
вързана с произволен пияни-
ца; да полетя с делтапланер; да 
се изложа жестоко, да сгреша, 
само и само да раздвижа това 
блато на дебнеща тревога и 
пълзящ страх. 
Мъдрец ли съм, ако се страху-
вам от самия страх? Или просто 
един глуповат страхливец?  
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Тихо е. Толкова, че чувам собст-
веното си дишане. Това е онова 
опасно тихо, в което задължи-
телно се случва нещо, което със 
сигурност няма да ми хареса. 
Затова в момента, в който чуя ти-
шината, бързо скачам и тичам из 
стаите – да търся източника на 
„спокойствието“. С всяко обходе-
но ъгълче, в което не откривам 
белята, ме обзема по-дълбока па-
ника – колкото по-тихо е, колкото 
по-трудно се открива, 

толкова по-жестоко  
ще бъде!

Сред такава тишина преди годи-

ТРИ ДЕЦА И АЗ.  
ЖИВОТ ПОД КАРАНТИНА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОЗОВА ни заварих близнаците да чоплят 
с вилица в контакта. После сва-
лиха новозалепените тапети. За 
нула време ги изхлузиха, подоб-
но на мръсни чорапи. В такава 
тишина, уж кротката кака, когато 
беше на 3, си подстрига бретона, 
до кожа го отряза! На 7 години си 
обръсна краката! Единствено ти-
шината е била свидетел как еди-
ният от близнаците си натъпка 
шунка в носа – толкова плътно, 
че в ИСУЛ се съмняваха, когато се 
оправдавах, че не ползвам носо-
вете им за склад. 
Пак беше дяволски тихо, кога-

то другият глътна пружинка от 
химикалка. В годините, пак в 
тишина, двамата заедно ядоха 
сапун. Качваха се на перваза на 
отворения прозорец на 7-ия 
етаж. Дъвчеха батериите на дис-
танционното. Разтягаха кучето – 
единият го дърпал за предните, 
другият - за задните лапи. Искали 
да видят колко дълго може да 
стане. Единият си сцепи веждата 
и фонтанът от кръв беше като от 
куршум, другият отряза пръста 
си - между пантите на една врата. 
За да си направят пързалка, из-
ливаха туба течен прах за пране 
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върху паркета. Плюнчеха солети, 
правеха топчета от тях и си ги 
пъхваха в ушите. Обожаваха да се 
спъват един друг и най-редовно 
се оказваха със счупен зъб или 
сцепена брадичка. Преди да про-
ходят, пълзейки, успяваха да се 
качат на кухненския плот, а оттам 
– върху хладилника. Така се оказ-
ваха по-близо до тавана, отколко-
то до пода. Не, не ме питайте как 
става това! 

И аз не знам, знам само, че 
беше тихо! 

След подобна тишина панически 
тичахме до „Пирогов”, но... там 
лекарите вече ни познаваха и, 
поклащайки глава, само питаха: 
„Този път какво е?” и грабваха от 
ръцете ми поредното окърваве-
но, пищящо от болка хлапе. На 
изпращане се шегуваха, че ще ни 
извадят златна карта за редовни 
„клиенти”. А моето сърце всеки 
път умираше по малко. Просто 
се молех на Бог да се приберем 
цели – зашити, наместени, опе-
рирани, с гипс, с пирони, с шини, 
но... цели. Живи, за да оздравеем.
С годините изработих рефлекс да 
скачам като ужилена, щом усетя, 
че е станало тихо. Днес отново 
скочих. Търсих като коте – миш-
ка, като куче – наркотици. Нооо 
нищо не намирах. Паниката се 
увеличаваше, все едно 
Генерала е в хола ми, а аз съм 

без маска. 
Нищо. Обиколих апартамента, за-
дъхана, все едно съм обиколила 
националния стадион. Пак нищо. 
По едно време спрях и се огледах. 
Децата седят по компютрите, гле-
дат втренчено в екрана, на който 
се сменят профилите на учите-
лите и съучениците им, и пишат. 
Оказа се, че е тихо... защото учат! 
Господи, какво доживях?! Време 
на карантина, в което дори съм 
благодарна за моментите, когато 
може да има тишина без беля.

Домашното обучение
Като съм започнала, нека да ви 
разкажа за него. Трите ми деца 
учат в три различни училища. Ка-
ката и единият от близнаците са 
първа смяна, другият – втора. И 
така, от едната стая чувам корей-
ска реч, от другата: „Господине, 
закачих моите задачи, виждате 
ли ги?”, докато в същата стая дете 
номер 3 спи. А на мен ми се иска 
да седна да работя на компютъра. 

Пълна каша. Първата седмица на 
всеобщо объркване мина като 
сцена от филм, сниман в телефон-
на централа. Нонстоп, ама като 
ви казвам нонстоп, това е самата 
истина, се надвикваха: „Какво е 
Zoom?”, „Госпожата по математи-
ка е във вайбър”, „Ама в коя група 
– родителската или ученическа-
та?”, „Класният каза да видя кода 
си за достъп”, „Мамо, тая програ-
ма не тръгва”, „Много си зле – ти 
си в Школо, не си в Classroom”, 
„Мамооо, сега аз имам часове, 
кажи му да стане от компютъра-
ааа!”, „Как да видя домашното”, 
„По-тихо, влизам в час”, „Извиня-
вайте, г-жо, някой звъни и кучето 
лае”, „Г-не, може ли да повторите, 
че моята връзка прекъсна”, „Ма-
моооооо, Йордан пак не си е сло-
жил слушалките, как да решавам 
задачи, докато му слушам целия 
клас”... 
Първия ден имах чувството, че 
ще полудея, няма да издържа, 
няма начин! Управляващите я ми-
слят една, дето няма как да стане. 
Обаче то взе, че стана.
Децата стават сутрин, увиват си 
завивките около кръста, сменят 
само тениската и с долнището от 
пижамата и блузата за училище 
сядат по компютрите и учат. 

Зъбите си мият в първото 
междучасие. 

В следващото закусват. В голямо-
то редят пъзел. От време на вре-
ме някои междучасия  прекарват  
в общия чат – като в истинско учи-
лище. Дори имат часове по физи-
ческо – снощи единият от близна-
ците затвори вратата, за да не ме 
вижда госпожата, и от съседната 
стая чувах как подскача и тропа, 
прави някакви упражнения... 
Не съм сигурна, че искам днес 
да виждам съседката под нас. Тя 
каква вина носи, че аз съм родила 
три деца? Ама пък аз каква вина 
нося, че ни сложиха под каран-
тина? Управляващите измислиха 
обучение под карантина, обаче 
някой измисли ли как успоредно 
да вървят работа под карантина,  
майчинство под карантина и до-
макинство под карантина – ама 
всичко наведнъж?!
Стигнах дотам да казвам това, 
което сама не вярвам, че чувам 
(защото обикновено се карам, че 
децата са втренчени в екраните 
на таблети и компютри): 

„Ти защо стана от компютъ-
ра? Веднага сядай обратно!”. 
Като е на компютъра, вече знам, 
че учи, а не гледа клипчета в 
YouTube, пък и шансът за посто-
янни въпроси към мен, кавга с 
брат или сестра, разиграване на 
кучето рязко намалява. Което е 
шанс и аз да мога да си върша ра-
ботата. Докато имам такава...

Домашната работа
Не на учениците, на майките. Така 
мечтаният хоум офис в период 
на карантина определено не из-
глежда като рекламен клип за 
жилищен кредит, в който домът е 
просторен и винаги сияе от чис-
тота, децата са усмихнати, а за ро-
дителите най-голямото щастие е 
да правят палачинки в луксозна-
та си светла кухня и да се гушкат 
с челядта. Не! Истината е друга. И 
протича така:
Всяка стая стана мултифункцио-
нална – спалня, класна стая, биб-
лиотека, физкултурен салон, иг-
рална зала и столова се сместват 
в 15 квадратни метра. И без да 
ядем бисквитките на Алиса, ус-
пяваме да разтегнем стените и да 
вкарваме вътре целия си живот, 
който иначе се простира из це-
лия град.
Опитвайки да не се примиря с 
истината, аз амбициозно сутрин 
ставам поне час преди всички, за 
да мога да поработя на компютъ-
ра, докато другите спят. По пътя 
към банята събирам чорапи от 
пода, подминавам банята и оти-
вам към пералнята, за да хвърля 
в нея чорапите. Казвам си, сега е 
времето да заредя пералнята – 
да върти, докато върша другите 
неща. Отивам да взема още дрехи 
за пране, по пътя прибирам сухи-
те тениски от сушилнята. Вървя 
към гардероба да ги оставя. Тръг-
вам обратно към прането. По 
пътя виждам боклуци, протягам 
се за метлата и ги събирам набър-
зо. Отивам да изхвърля лопатка-
та в боклука. Той – препълнен от 
снощи. Събирам го и отивам да 
го оставя до входната врата, за 
да го изхвърля, когато излизам 
да разходя кучето. И това е моя... 
домашна работа. 

Никога нямам празен курс, 
затова, връщайки се да сложа 
нов плик в коша, се сещам, че 
бях започнала да зареждам пе-
ралнята. Пъхам дрехите. Слагам 

Скачам като 
ужилена, 
щом усетя, 
че е станало 
тихо.
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прах и пускам. Вдигам глава, а 
пред очите ми купчина чинии на 
плота. Зареждам съдомиялната. 
И още не съм вдигнала поглед 
от пода, и виждам, че кучето се 
е барикадирало в краката ми и 
чака – пишка му се. И на мен ми се 
пишка! Все пак бях тръгнала към 
банята преди около... половин 
час. Пренебрегвам кучето – сори, 
приятел, ще чакаш. Знам, че това 
са единствените мои 10 минути 
за банята. Излизам и... какво ста-
на, колко време бях вътре? Пред 
мен два броя кисели тийнейджъ-
ри, сърдити, че трябва да ходят 
на училище, дори от дома. И при-
казката започва – 

мамо, мамо, мамо, мамо, 
мамо, мамо, мамо, мамо-

оооооооооооо. 
Може би тук е мястото да кажа, 
че баща им е на работа в чужби-
на. Не се оплаквам, справям се. И 
децата ги разбирам - всеки е прав 
за себе си. И всеки има нужда от 
помощ. И всеки е изтрещял от 
карантината. А аз задължител-
но правя поне две неща едно-
временно. Поне две книги чета, 
поне две статии пиша, поне две 
телевизионни програми гледам. 
Няма как да не си свърша рабо-
тата, но няма как и да не направя 
обяд. Няма как да не сготвя вече-
ря. Няма как да не изчистя. Няма 
как да не пусна пералнята. Няма 
как да не разходя кучето. Няма 
как да не нахраня котката. Няма 
как да не обърна внимание, кога-
то над монитора се появи поред-
ната малка глава и крещи: „Мамо-
ооо, не мога да вляза в системата”. 
Няма как да не изпера маските, да 
не простра дрехите, да не измия 
пода, който се цапа в пъти пове-
че от времето, когато децата са 
на училище. Реално училище. 
Няма как да не се намеся, ако се 
карат или сбият близнаците, да 
не разтърва кълбото от къдрави 
глави, да не обърна внимание 
на тийнейджърката в другата 
стая. Няма как да не забърша 
разлятата чаша. Да не отворя на 
съседа, който събира таксата за 
входа. Няма как да бъда майка, 
домакиня, учителка, работничка 
и удовлетворена жена от живо-
та, макар и под карантина – ако 
не върша по минимум две неща 
наведнъж. Няма как да не напиша 
статия в рубриката „Дневникът на 

дебелото момиче”. 
И така всеки ден –  
по 15 часа на ден. 

За да ми стига времето за всичко, 
което искам да свърша, трябва да 
се науча да разтягам не кучето, а 
часовете в денонощието. Де да 
можеше да са поне 40! Забравих 
да ви кажа, че имам и влог - „Деси, 
къде си?”- и него трябва да правя! 
И кауза имам – и нея трябва да 
вмествам в така кратките минути, 
които за мен обикновено остават 
късно нощем.
А децата са три. Всяко от които е 
убедено, че на него се карам най-
много, само него не обичам и на 
другите двама винаги прощавам.
А мръсното пране никога не 
свършва. За разлика от храната. 
Тя, хора,  винаги свършва. И пак 
е време за пазаруване, рязане, 
готвене...

Домашното ядене
Диетолозите алармираха по те-
левизиите – всички преяждаме 
опасно заради седенето вкъщи 
под карантина. Посъветваха ни 
да ядем по-малко, да си приготвя-
ме по-леки храни, да не отиваме 
толкова често до хладилника. Тук 
аз съм специалистката, уважаеми 
диетолози, не вие. И от твърде бо-
гат опит мога да ви кажа, че съве-
тът „Яжте по-малко”, изстрелян от 
екрана на телевизора, не върши 
никаква работа. Дайте ни реални 
решения за този проблем. Защо-
то проблемът е много по-голям, 
отколкото си го представяте. 
Храната в момента е като меж-
дучасието след час по физика, 
като хладния дъжд през август, 
като тортата на рождения ти ден 
– удоволствие, което знаеш, че е 
кратко, бягство от реалността е и 
ти харесва, защото е като открад-
нат миг на щастие. Миг, след кой-
то е ясно, че ще съжаляваш, но на 
момента взимаш, без да мислиш.
Намаляха драстично удоволст-
вията – не ходим на театър, не хо-
дим по заведения, не се срещаме 
с приятели, не ходим в планината, 
не ходим на плажа, не срещаме 
усмихнатия цветар сутрин, оти-
вайки на работа, не се виждаме с 
колегите, с които се заливаме от 
смях в обедната почивка, не се 
събираме в парковете, не ходим 
на курсовете по танци, не ходим 
на фитнес, не ходим на фризьор, 
не ходим на кино.

Неусетно, буквално принудени 
от обстоятелствата, посягаме 
към най-леснодостъпното удо-
волствие. Храната е евтина. Има 
я. Генерал Мутафчийски не я е 
забранил. Магазините отново 
заредиха, след истеричното па-
заруване на паникьосаната част 
от населението. Имаш пари – ку-
пуваш си скъп шоколад. Нямаш 
пари – има и евтин шоколад. И 
двата носят сладост. И двата те ка-
рат да забравиш за малко, че е ка-
рантина, че по света умират хора, 
карат те да забравиш за момент 
повтарящата се реч на Генерала, 
че „Италия” ще дойде и до нас, ако 
не се пазим. Тази сутрин пускам 
телевизора и виждам надпис – 
„Очаква ни черен Великден, ако 
не спазваме указанията на щаба”. 
Черен Великден! Защо изоб-

що слагаш тези две думи в 
едно изречение? 

Какво да направя аз сега, освен 
да ида да изпуша една кутия ци-
гари или да се наям? 
Живеем в постоянен стрес. До-
мовете ни, които иначе трябва 
да бъдат нашите островчета за 
отмора, се превърнаха в поме-
щения, изпълнени със стрес. В 
които се налага да се търпим, 
макар много да се обичаме. За-
щото, искаме или не,  сме много 
на брой, всеки си е с навици и из-
граден характер, пречим си, тяс-
но е... Апартаментите ни станаха 
пространства, които ни карат да 
мразим най-близките си. Станаха 
огради, вместили вътре физио-
номии, които гледаш до втръсва-
не. А в предишното време точно 
тези физиономии  копнееш да 
видиш, чакаш да се върнеш от 
изморителния ден НАВЪН, за да 
сготвиш, да ги гушнеш, да питаш: 
„Как мина денят ти?“. Тези физио-
номии  сега те влудяват. Не смееш 
да си признаеш, понеже са най-
близките ти, но те побърква да 
гледаш само тях. По цял ден да 
ви се случва едно и също и вечер 
да няма какво да си разкажете, да 
няма с какво да се изненадате, да 
няма онова: „Ау, наистина ли това 
ти се случи днес? А при мен, ако 
знаеш, какво беше...”.
Дори Фейсбук стана еднообра-
зен. Всички мислим за едно и 
също, гледаме едни и същи нови-
ни, пускаме колажите с генерал 
Мутафчийски, но и те омръзнаха. 
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Тук-таме някой се опитва да ори-
гиналничи, но не му се получава 
съвсем, 

понеже всички сме в кюпа. 
Колко да е различна карантина-
та на известната певица, която 
не може да изнесе своя уника-
лен различен концерт от тази на 
домакинята с многото деца и от 
тази на собственика на фирма, 
която е затворила врати за... не 
се знае докога? В момента и три-
мата са втренчени в оцеляването. 
А първата формула за оцеляване 
на подсъзнателно ниво е да не 
умреш от глад. Неусетно се пре-
запасяваме – не само с тоалетна 
хартия. Презапасяваме телата 
си за бъдещите гладни времена. 
Понеже в началото на карантина-
та ни уплашиха, че българските 
заводи ще затворят, Китай се сри-
на и няма да внася повече стоки 
у нас, хората остават масово без 
работа. Затворени по къщите си 
целодневно, те изразходват мно-
го повече електроенергия, смет-
ките ще са по-високи, а заплати 
няма да има. И какво ни остава – 

да презапасим  
телата си  с  храна.

Мисълта ни още не е стигнала до 
прозрението, че Китай постепен-
но излиза от карантината, типич-
но по азиатски бързо ще стъпи 
на крака и отново ще започне да 
изпраща продукти към Европа. 
Страхът ни кара да стоим повече 
вкъщи, отколкото се изисква от 
нас. Никой не е забранил да из-
лезем навън по един, по двама, 
не повече, но все пак никой не 
ни е спрял да се движим. Макар 
и само по улиците. Страхът все 
още надделява, понеже връхле-
тя с гръм и трясък в стресовите 
помещения, наречени домове. А 
в центъра на стреса стои телеви-
зорът, който ежечасово бълва „На 
живо от щаба”, „За едно деноно-
щие починалите са еди-колко си“ 
, „Вирусът взе нова жертва”, „Зара-
зените у нас са вече...”, „Забранява 
се, забранява се, забранява се”.
Какво ни се позволява? Еми едно 
парче шоколад никой не може да 
ми забрани, пък! Второто ще ме 
успокои. Третото ще ме разсмее, 
че коронавирусът кат` дойде, 
няма да ме пита колко кила съм. И 
така опаковката остава празна...
Днес няма смисъл да ви разказ-

вам поредната история от моя 
живот с неосъзнато тъпчене с 
храна, така нареченото „дебеле-
ене от въздуха” и заканите „за-
почвам от утре да ям само здра-
вословни храни” – защото вие 
самите в момента, принудително, 
сте на това дередже. Пожелавам 
ви да бъдете в този ад още съвсем 
малко. На всички ни го пожела-
вам. Защото, колкото и да си обяс-
няваме, че все пак има и хубави 
страни на карантината – децата 
станаха по-креативни, пестим 
часове от пътуване до офиса, въз-
духът в София е по-чист, имаме 
повече време за малките неща и 
т.н., стресът убива всичко. Не съм 
лекар, нито психолог, най-обик-
новен човек съм, който вече виж-
да съвсем ясно последствията от 
стреса.
Тази сутрин (събота) Христо (кой-
то е втора смяна) скочи в леглото 
и буквално изкрещя:
- Мамо, Йордан не е ли на учили-
ще? Защо спи?
- Христо, днес е събота, не сте на 
училище!
- Ох, обърках се. А бе, объркан 
живот стана...

Храната 
сега е като 
междучасие 
след час 
по физика, 
като дъжд 
през август 
– кратко 
удоволствие, 
бягство от 
реалността.
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Може да звучи парадок-
сално, но въпреки че 
физически съм затво-

рена в една къща, вероятно 
почти никога в живота си не 
съм се чувствала толкова сво-
бодна, колкото през последни-
те седмици.
Свободна от лъжи. От илюзии. 
От обусловености. От вярва-
ния. От очаквания. От планове. 
От идентификации. 
За всички ни е толкова естест-
вено да се идентифицираме 
с една конкретна личност, 
планове, навици, разбирания, 
идеи ...
И ето, всичко това се срутва 
пред очите ни - вътре в нас и 
около нас.
Какво остава? Мисля, че ос-
тава истинското. Цялостното 
изживяване на всеки един 
момент от живота ни. Тотално-
то присъствие, което само по 

2020 – МАЛКАТА 
 ГОЛЯМА КРАЧКА 

НЕВЕНА ВАЛЕРИЕВА себе си е толкова интензивно, 
безкрайно и всепоглъщащо, 
че нищо не може да се сравни 
с него. Истинското и ненадми-
натото – просто да бъдеш. 

Какво се срути?
От 2004 година се интересу-
вам, чета и говоря за устой-
чивото развитие. Тогава това 
понятие бе възприемано като 
налудничаво. През 2008 завър-
ших обучение за дизайнери по 
пермакултура във Великобри-
тания - с Патрик Уайтфийлд, 
един от двамата най-големи 
специалисти по пермакулту-
ра за умерен климат. Тогава 
Патрик ми каза: „В един момент 
вашите държави, които сега 
изглеждат изостанали, ще имат 
много на какво да ни научат, за-
щото вие вече сте минали през 
тотален крах на вашите дър-
жавни, икономически и соци-
ални структури... “

Много ми е интересно да си 
спомням за неговите думи, 
дванадесет години по-късно. 
Още повече, че на този курс 
ние разглеждахме именно 
сценарии, които в момента се 
реализират.
Пробуждане – според мен това 
е думата, която най-добре ре-
зюмира случващото се. Чове-
чеството се събужда от своя 
сън. 
Сънят на идеологията за не-
ограничения икономически 
растеж на една планета с огра-
ничени ресурси. Сънят за това, 
че нашите действия нямат по-
следствия. Сънят на неосъзна-
тите действия. Сънят за това, че 
всеки от нас е отделен и неза-
висим от другите.
През 70-те години химикът 
Джеймс Ловелок създава те-
орията за Гая. Гая, планетата 
като цяло, според него е ком-
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плексен организъм, 
в който всичко е свързано  

и се саморегулира 
по органичен начин. Теорията 
за Гая е детайлно изследване 
за това, как живите процеси 
около нас си взаимодействат 
за поддържането на планетар-
ната система в нейната цялост-
ност и равновесие. Толкова е 
очевидно!
Какво се случва в момента 

от моя гледна точка? 
Човечеството е тласнато по 
невиждан досега начин да на-
прави една гигантска крачка 
напред. Да открие нова пара-
дигма.
Не ми се ще да звучи песи-
мистично, но е много важно 
да разглеждаме процесите, 
развиващи се в момента, в 
перспективата на глобалните 
климатични промени... Светът 
преживява санитарна криза, 
икономически крах, политиче-
ски промени, които все още не 
са съвсем ясни, и по всяка ве-
роятност едно много сериозно 
преструктуриране на обще-
ството като цяло.
Разбира се, като говорим за 
равновесие, то присъства ви-
наги. В този контекст, разруша-
ващото се има и обратна стра-
на – зараждащото се.
Социалният ми живот отдавна 
не е бил толкова богат, колко-
то тези две седмици. И то каква 
радост - вече не ми се налага да 
разхвърлям тялото си по вла-
кове, автобуси и самолети, за 
да бъда с приятелите си! Всич-
ки са заедно, по едно и също 
време, навсякъде.
У дома решихме да си закачим 
карта на света и да отбеляз-
ваме с колко държави сме се 
свързвали всеки ден... Статис-
тиката експлодира.
Непреодолимото усещане е, че 
светът пулсира с ритъма на гру-
пите в WhatsApp, Messenger, 
Zoom… Като че ли можем да 
чуем дъха на Гая в една тотално 
нова октава. Органичното се 
превръща в дигитално. Физи-
ческото във виртуално. Мате-
риалното в етерично. 
Струва ми се, че през послед-
ните седмици човечеството 
направи квантов скок в своето 
развитие. Той може много ясно 

да бъде наблюдаван на всички 
нива, но може би най-силно 
на технологично ниво. За точ-
но две седмици в колективен 
план всички ние направихме 
технологична крачка, чийто 
скорошен еквивалент може да 
бъде единствено индустриал-
ната революция. 
За да бъдем абсолютно точни, 
е необходимо да споменем, че 
тя ни беше наложена от упра-
вляващите среди без никакъв 
социален дебат. Няколко ми-
лиарда по света се вгледаха в 
екраните си, намирайки там 
задоволяване на основните 
си чисто житейски нужди – да 
осигурят прехраната си, емо-
ционалната близост с близки-
те си, да почерпят (в идеалния 
случай) информация за света 
около тях, да пазаруват, да се 
образоват... 
Новото в ситуацията е тотал-
ната липса на алтернатива. 
Абсолютната невъзможност 
да задоволим тези жизнено-
важни нужди без технологии. 
Това е факт за милиарди хора в 
момента.
Разбира се, поставени в подоб-
на ситуация на безизходица, 
ние всички 

дружно направихме този 
технологичен скок.

Днес не знаем кога ще можем 
да прекосим границите на 
страната, в която се намираме, 
кога ще можем да летим със са-
молет или да се возим на влак. 
Но си даваме сметка, че вече 
нямаме чак такава нужда да го 
правим. Ние сме едновремен-
но у дома и навсякъде.

Информация
Това е ключовата дума на на-
стоящето и бъдещето. Суб-
станцията, обуславяща нашето 
взаимодействие с реалността 
и начина, по който я възприе-
маме. Днес повече от всякога 
един факт може да бъде погле-
днат от множество гледни точ-
ки, които са тотално достовер-
ни в собствения си контекст. 
Всеки един от нас живее пото-
пен в един Cloud, своеобразна 
Вселена, смесица от матери-
ални и виртуални динамични 
елементи, които като филтри 
определят взаимодействието 
ни с реалната среда, в която 

живеем. Между другото, каква 
точно е тази среда има все по-
малко значение, защото спо-
собността ни да се абстрахира-
ме от реалния физически свят, 
гмуркайки се в информацион-
ния си личен балон, става все 
по-голяма. Какво значение има 
какво се случва на улицата или 
в кариерата ни, когато, приби-
райки се у дома, ние можем да 
се потопим в един безкраен 
свят от постоянно обновяваща 
се информация, който на всич-
кото отгоре можем да си под-
бираме изцяло по наш вкус. В 
това отношение все повече се 
доближаваме до Всевишния, 
превръщайки се в 

творци на  
собствени вселени.

По всяка вероятност не е пре-
увеличено да се каже, че ин-
формационният поток на пла-
нетата никога не е бил толкова 
интензивен. Той се превръща в 
плътта и кръвта на Гая, матери-
ално осакатена, но трансфор-
мираща се в качествено нов 
организъм. Вярвам, че този 
феномен е валиден на нивото 
на планетата, но и на нивото 
на всеки един от нас. Ще пре-
минем през страх, страдание, 
ще се срещнем с онези части от 
нас, които не желаем да вижда-
ме, но ще излезем от този про-
цес като качествено нови хора, 
преживели равносметката на 
този крах.
Тогава ще можем да си дадем 
сметка за това, което е истин-
ски важно, стойностно, ще да-
дем смисъл на мислите, думите 
и действията си. Ще се наслаж-
даваме и радваме на най-прос-
тото, това, което не може да се 
закупи, продаде, спечели или 
открадне. Ще можем да оце-
ним безкрайните подаръци на 
света, в който живеем, които 
досега толкова лесно потъпк-
вахме в опустошителния си бяг 
напред. Ще си дадем сметка, 
че сме в динамична взаимо-
връзка с всички и всичко и, 
наранявайки заобикалящото, 
всъщност нараняваме себе си. 
Ще се радваме на това да гле-
даме близките си в очите, да се 
разхождаме, на песните на пти-
ците и тяхната свобода. Казано 
иначе – ще се събудим. 



с т р а х  л о з е  г а з и .  б е з  п а н и к а  и  с и  н о с е т е  х а в л и я 

През този априлски ден, 
докато стоя на дълга 
опашка пред един-

ствения по-голям магазин в 
квартала, очите ми шарят по 
налепените подобно на не-
кролози съобщения с пре-
поръки от здравните власти.                               
Днес, ако искам да напазару-
вам, ще трябва търпеливо да 
изчакам реда си.
Не съм ядосана. Само си отва-
рям очите за всеки, решил да 
ме приближи, което заради су-
трешното изказване на генера-
ла ме кара бързо да се отмест-
вам встрани. 
Слънцето и без да чака подух-
ването на вятъра, се опитва 
да пробие зад сивите облаци.                                                                                                                                          
Жената пред мен с гладки лъс-
кави коси, облечена твърде 
изискано за този час от деня, 
държи дълъг списък в ръка. 
Моят е в главата ми. Обичай-
ните звуци на центъра, заедно 
с шума на трамваите, нелепо 
разминаващи се по съседната 
тясна улица, и глъчката от близ-
кото училище, са

И ТОВА ЩЕ МИНЕ
ТАНЯ ТОНЕВА -ТАННА   изчезнали в тишината.                                                                                       

Изправям рамена и наум си 
повтарям, че съм господарка 
на себе си и няма да се поддам 
на всеобщата тревога, която 
като по някакво чудо обезлюди 
улиците и преобрази житей-
ските правила. Придърпвам 
шала върху маската на устата 
си и посвоему обръщам гръб 
на страха, който, шушукайки 
ми какви ли не полуистини, от 
дни се мъчи да ме изтощи и па-
рализира. 
Цъкане от нечия уста, крачки 
напред и опашката бавно вър-
ви към входа на магазина. Ще 
преминем, мисля си сгушена 
в кварталната дреха, докато 
някой отзад проговаря за вой-
ната, ще се справим сдържано 
като нормални хора и с това, 
няма как иначе да бъде.  Хвър-
лям през рамо поглед върху 
бялата коса на господина със 
свъсени вежди, оприличил об-
стоятелствата с военно време, 
когато първите дъждовни кап-
ки започват свободно да падат 
върху косата и незакритата 

част от лицето ми. 
Това ми напомня за друга моя 
преживелица, твърде 

близка до ръба  
на отчаянието 

и ръката ми инстинктивно 
стиска пазарската чанта. Де 
да можеше вече ръсещият се 
дъжд да спре тези ми мисли. 
Притварям оперирани, скрити 
от месеци зад тъмни очила очи, 
и бавно се връщам към онази 
зимна вечер на 1990 година с 
едри снежни парцали, всякак 
попиващи в палтото на гърба 
ми, от отдавна изсъхнали лиси-
чи кожи, омърлушвайки краи-
щата им с изгубени по пътя си 
студени капки.                                                       
И макар в бързината да бях заб-
равила шапката си и снегът да 
полепваше по къдриците ми, 
които уморено се отпускаха 
върху старото мамино палто, 
ръцете ми се криеха в детски 
ръкавици с избродирани весе-
ли лица и рошави от стърчащи-
те цветни конци глави. Някой 
ми ги бе хвърлил от премина-
ващ по улицата камион с по-
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За каквото и 
да разсъждава 
Господ, 
докато 
показвам 
оголените 
си до дъно 
мисли, няма 
да ме лиши от 
надеждата, 
че и това ще 
мине.

мощи, дошли Бог знае откъде.                                                                             
Крачех в квартала, облечена в 
дънков гащеризон за бремен-
ни жени, подарен ми от извест-
на наша волейболистка, два 
пъти по-висока от мен, 

с едничкото желание  
да купя хляб.    

Престанала да мисля за себе 
си, обхождах една подир дру-
га тъмните улици, защото не 
успявах да преглътна безси-
лието и болката в очите на 
възрастния ми свекър, появил 
се след дълги часове на пра-
га ни с празна, старомодна 
мрежеста чанта в ръце, измо-
рен и някак разколебан под 
жълтеникавата светлина на 
прашната стълбищна крушка.                                                                                                 
С една по-друга страна от раз-
ума ми, която и до днес не ме 
оставя, си рекох, че аз трябва да 
ида и да потърся хляб. Все ня-
къде щях един за всички у дома 
да купя. В тия трудни времена 
носех под сърцето си първо 
дете, а това напук на безумието, 
което от месеци се вихреше в 
държавата, ме правеше само 
по-овладяна и издръжлива.
Днес, крачка напред и съм поч-
ти до входа на магазина. Оп-
равям ръкавиците, маската и 
шала, като си въобразявам, че 
съм някак 

защитена от  
призрачния вирус. 

Скрита зад тъмните очила гле-
дам лицата на хората, търся, 
но не намирам по тях издайни-
чески следи от раздразнение, 
безволие или задоволство, до-
като напускат магазина с пре-
пълнени от продукти торби.
А през оная далечна вечер на 
1990 година, когато след по-
редния празен магазин, влязох 
измръзнала в последния око-
ло нас с желанието да изчакам 
поне опашката вътре, свела от 
неудобство поглед между ша-
рените си ръкавици, се надявах 
само да не свърши хлябът. Про-
давачката видя мократа коса и 
наедрялото ми тяло, което едва 
скривах между отворените 
краища на прогизналото палто, 
и на висок глас отсече:
- Ей, ти, бременната, колко хля-
ба искаш?
- Само един – със зачервени 
страни рекох, свличайки се в 

дъното на срама.
- Мини отпред – бързо нареди 
жената зад щанда. 
Тогава гласът на младия мъж 
направо се извиси над сгъсте-
ната, нереална тишина на квар-
тална пекарна:
- От снощи ли е бременна, че ще 
я пускате отпред! 
Без да мисля, със сила, която 
не знам откъде точно ми дой-
де, с треперещи от обида ръце, 
разтворих широко палтото си, 
късайки горното му копче и по-
казах на всички немалкото си 
тяло, като инатливо се 

мъчех да контролирам 
сълзите, 

които твърде лесно се търкаля-
ха по страните ми. 
Не помня как взех хляба, как из-
лязох навън, притискайки го до 
корема си, все едно побрал ця-
лата надежда на света, но пом-
ня как стигайки до светофара 
на Петте кьошета, нечия ръка 
ме спря с думите:
- Госпожо, забравихте си порт-
монето и ръкавиците. Много 
съжалявам за казаното, ама 
дълго чакахме за хляба. Просте-
те ми, но и аз имам деца вкъщи. 
Като в мъчителен сън, невяр-
ващо гледах в подскачащата 
адамова ябълка на непознатия, 

появил се от тъмното с вещите 
ми в ръце и едва успях да ким-
на, макар и разгадала унилото 
му изражение.  
Сега, отново мокра заради ло-
шото време, най-сетне стигна-
ла до вратата на магазина, си 
мисля, че колкото и да са голе-
ми очите на страха, не би могло 
да стане по-зле оттогава, тъй 
като служителката любезно 
ми предлага дезинфектант за 
ръце и ми пожелава приятно 
пазаруване.
Та затова си казвам, че ако съм 
добра и благоразумна, за как-
вото и да разсъждава Господ, 
докато му показвам оголени-
те си чак до дъно мисли, поне 
няма да ме лиши от надеждата, 
че и това скоро ще премине, че 
ще имам още 

щастливо време,  
което разсъдливо да  

използвам. 
Ето защо, и без да съм гуру, дъл-
боко в сърцето си вярвам, че 
ако в тази неочаквана ситуация 
сме по-отговорни в действията 
си, ако пускаме радостите, пре-
ливащи в сърцата ни, и не кра-
дем от слънцето на другите, ако 
се учим от миналото и вярваме 
в бъдещето, ще се опазим без 
страх и от настоящето. 



Още докато пътувахме от 
Варна към София, бях 
наясно, че ми предстоят 

две странни седмици - просто 
несравними.
Коронавирусът дойде и за 
броени дни преобърна реда, 
в който кротко съществуваше 
нашето семейство. Помня, че 
беше четвъртък, когато все още 
обсъждахме как възрастните 
ни родители ще гостуват на дъ-
щеря ни - студентка на Острова, 
в края на март. В петък обявиха 
извънредно положение и сто-
матологичната ни клиника спря 
работа “до второ нареждане”. В 

ГРАДСКИ СЕЛЯНИ С  
КАРАНТИНА НА ШИЯТА

НАТАЛИЯ ВУЧКОВА неделя купихме билет на Нана 
към родината. Във вторник пъ-
тувахме към София с идеята да 
си я приберем във Варна.
Около Севлиево след консул-
тации по телефона вече бяхме 
наясно, че ни предстоят 14 дни 
карантина. Тя щеше да е задъл-
жителна за Йоанна, но по логи-
ка, и за нас - контактните. Около 
Български извор вече бяхме си-
гурни, че селската ни къща ще 
е по-добър вариант за прекар-
ване на карантина, отколкото 
апартаментът във Варна. Там - 
заложник на компютъра с игри, 
задължително дистанционно 

обучение и безотказен интер-
нет, оставихме 18-годишния ни 
син Калоян. 
Затова в декларацията, която 
дъщеря ни подписа след каца-
нето си, тя чинно посочи като 
бъдещо местообитание: Село 
Катранджии.
Къщата с близо 3 дка двор ку-
пихме преди малко повече 
от година. За времето досега 
бяхме прекарали там няколко 
щастливи “широки уикенда”, 
откраднати от работното все-
кидневие, едноседмична лятна 
ваканция миналия август и още 
седмица около Нова година. 
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Всеки път на тръгване се зари-
чах, че “следващия път ще дой-
да за по-дълго”.

Е, “дългото” дойде само.
С Росен бяхме тръгнали на път 
с багаж като за ден-два отсъст-
вие. Слава Богу, че из гарде-
робите на село открих удобни 
дрехи, няколко чифта чорапи 
и бельо, гумени ботуши и ста-
ри маратонки. Заредихме хла-
дилника с храна, бира и вино 
и се подготвихме за правилно 
прекарване на отреденото ни 
време заедно. “Колко съм щаст-
лива, че ще сме си тримцата”, 
казваше често дъщеря ни. Това 
- в първите дни. Даже си попя-
вахме заедно любими песни от 
анимационни филми. “Звучиш 
като Флорънс Фостър Джен-
кинс”, отсече детето в края на 
двете седмици - явно й дойде 
нагорно тъй дългото принуди-
телно съжителство с родители. 

Поуката, която си взех: не 
прави планове с карантина 

на шията!
Първоначалният ни ентусиа-
зъм да вървим по 10 км всеки 
ден спихна след предупреж-
дението, че ще идва полиция 
да ни проверява дали сме у 
дома. Само веднъж отидохме 
до близкото село Туркинча, но 
то е на 4 км, никой не ни видя и 
не се брои. 
Още първия ден Росен се зах-
вана с варосване на дръвчета, 
аз - с плевене на малинака и 
пренасяне на компост от едно 
място на друго. Йоанна раздели 
времето си между компютъра 
и готварската печка. Градските 
ни тела рухнаха под напора на 
толкова ентусиазъм и вечерта 
заспахме по средата на ”Власте-
лина…”
В аптечката намерих аспирин.
Втория и третия ден - работа. 
Времето предразполагаше - 
топло, слънчево, с кратковре-
менно заоблачаване. Извадих 
да напека чергите, подарени 
от приятели или наследени в 
къщата. Мястото си искаше мо-
тиката, а ние се писахме селяни. 
Трябваше да го заслужим.
Нямахме контакт със съселяни-
те - един понеделник видяхме 
баба Стефка и баба Бона на пей-
ка в центъра, и толкоз. До края 
на престоя ни почти с никого 

не общувахме. През дувара - 
със съседката Генка. Пазехме 
дистанция. Местните приятели 
минаваха на карантинно раз-
стояние. Ветеринарят Момчил 
и Старшата се съгласиха на 
скромен банкет - сложих им 
маса под асмата на два метра от 
нашата. Те си донесоха и пиене-
то, и мезето. Но поне си казахме 
“наздраве”.
После намерих парчета плат, 
игла и конци. Уших маски, за да 
ида да купя още бира. Пред ма-
газина - опашка от неколцина 
местни - българи и роми, рабо-
тещи на оборите. Един от тях с 
маска “hand made” като моята, 
но някакси различна. 

“Това е жоб от анцунк, ама 
изпран и с ластик”, 

каза авторът на проекта.
До шестия ден нямахме среща с 
униформен. 
Установихме мускули на не-
подозирани места. Болеше ме 
всичко - ръце, лакти, задник. 
Слава Богу, че застудя. Първо 
се изви вятър и ни изгони от 
двора. Привечер започна да 
вали дъжд, а на следващия ден 
обърна на сняг. Използвахме го 
за алиби, за да изтръшкаме над 
10 000 МВ допълнителен интер-
нет в гледане на филми пред 
бумтящата печка. А и нямаме 
телевизор там, та усещането за 
изолация се притъпяваше само 
от “Хоризонт” и Фейсбук.
На седмия ден мъжки глас съ-
общи на Йоанна, че е полицай 
от РПУ-Аксаково, и пътува към 
Кантарджиево, за да я провери 
дали спазва карантината. Обяс-
нението й, че тя не е в Ген. Кан-
тарджиево, Варненско, а в Кат-
ранджии, Дряновска община, 

било посрещнато - по думите й, 
с кратко мълчание.
Два дни по-късно бяхме про-
верени правилно. Нана излезе 
на портата, потвърди, че е под 
карантина, и възпитано поже-
ла лека работа на момчетата от 
РПУ-Дряново. Тя се върна към 
компютъра и изтичащите му 
мегабайти. Ние - със затопля-
нето, към упражненията си по 
селски бит.
А от упражнения имахме нуж-
да. И двамата сме твърде град-
ски чеда, селският уклон дойде 
с годините. “Ако някой ми бе 
казал само преди пет години, 
че половин ден ще прекарам с 
резачка в ръка - нямаше да му 
повярвам”, твърдеше Росен, 
докато по интуиция скъсяваше 
короните на сливи и ябълки на-
половина. Аз овършах лозето с 
ножицата - ако даде тая година 
по чепка-две на ред, ще я пи-
шем плодородна.
Градината ми оцеля при пър-
вия мартенски студ. Цветът 
по плодните дръвчета остана 
свеж. Нарцисите навириха ли-
чицата си, зюмбюлите отръска-
ха снега и заухаха с двойна сила. 
Точно в края на двуседмичната 
ни изолация обаче дойде нов 
сняг. В деня, когато си събрах-
ме багажа, изключихме тока и 
спряхме водата, земята пак ос-
ъмна в бяло.
И така.
Втори ден съм у дома във Ва-
рна. Имам телевизия, wi-fi и це-
лия интернет на разположение. 
Но ако някой ми даде идея как 
да мина през КПП-тата по пътя 
до Дряновско, мисля, че гради-
ната ми се нуждае от наглежда-
не. 
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До телевизионно включване 
от среднощното заседание на 
Министерския съвет всичко си 
беше майтап – някъде по света, 
някакъв вирус, някакви хора ги 
бият по улиците. Но Короната 
вече е и у нас  – двама в Плевен, 
двама в Габрово. На прескон-
ференцията журналистка пита: 
„А ще затворите ли Сливен? Аз 
съм от Сливен…“   
Петък, тринайсти, нула часа и 
четири минути. Генерал Ми-
нистъра обявява извънредно 
положение, били сме във вой-
на, врагът – коварен, другите 
държави – в ступор, само ние 
знаем какво да правим, до-
броволци ще разнасят на въз-
растните каквото там трябва. С 
една дума въобще няма страш-
но! Аз като чух, че въобще няма 
страшно, и моментално нахлух 
в спалнята при душичката:    

ТЕ ВЕЧЕ ЗНАЯТ
ГЕОРГИ ТОМОВ

„Ставай и се обличай! – раз-
търсвам я. - Война, но не това 
е страшното. Страшното е, че 
според Генерал Министъра 
въобще няма страшно!“ 
„И какво ще правим сега?“ – 
пита стреснато.

„Как какво?! Отиваме за 
консерви и тоалетна  

хартия!“ 
– крещя й, но ми става чоглаво, 
щото аз по принцип и в нор-
мална обстановка си я обичам 
душичката, а какво остава при 
извънредно положение. 
В „Метро“ правим четири кур-
са до голфа с по две колички с 
каквото е останало по оглозга-
ните като от термити рафтове. 
Изкарват тоалетна хартия току 
пред нас и ние веднага заграж-
даме четири палета. Прибира-
ме се на разсъмване – колата 
е отрупана като индийска ри-

кша. 
На сутринта вали сняг. Тиши-
на. Животът е спрял. Седим на 
дивана и пием кафе. Ние сме от 
малкото семейства, които ня-
мат спор за дистанционното на 
телевизора, защото душичката 
живее в нета. На мен не ми по-
нася – патология до патология.  
„Как е във фейса?“ – питам.
„Ами същите хора, които ни 
уверяваха, че Ковид 19 е по-
безобиден от сезонен грип, 
сега считат, че е изкуствено 
създаден, за да унищожи Све-
та!“ - пали се душичката.
„А официалните власти какво 
казват?“
„Който може да си позволи да 
работи от дома си, въобще не 
трябва да излиза!“   
„Правилно, - кимам – повечето 
хора могат да не работят и от 
дома си.“

50 ж е н а т а  д н е с
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„А Министерството на образо-
ванието съобщава, че родите-
лите ще решават дали да пус-
кат децата си на училище…“  
„Браво, – смея се – тия изди-
гат родното училище до ранга 
на пернишка дискотека. И там 
влизането е на собствена отго-
ворност.“ 
Следващият ден започва с от-
блясъци от звездните пагони 
на Генералния Лекар, който 
води пресконференцията на 
Кризисния щаб. 
„Браво – възкликвам. - Стегнат, 
храс-храс, няма лабаво.“
„Да, ама във фейса хората са се 
хванали гуша за гуша“ – мър-
мори душичката. 
Така ли, я да видя - реквизирам 
лаптопа. 
 „Без Свобода няма Живот!“ 
„Без живот няма Свобода!“  
 „Мерките са закъснели.“ 
„Мерките са преждевременни“. 
„Мерките са добри.“ 
„Мерките са тъпи.“ 
Някакъв съвсем е изплискал 
легена:
 „Този фатмак защо е с унифор-
ма?“, а отдолу 100 лайка.
 „За да плаши малоумници като 
теб! – чукам бесен по клавиату-
рата. 
„Робът си иска свободата!“ – от-
говаря ми онзи. Че като кипнах:
 „Кажи на мъж ти да ти удари 
един бой. Като не може друго!“
„Простак! Безпросветен бал-
кански субект! Горката ти 
жена…“ 
Пренебрегвам личните напад-
ки, защото съм над тези неща.   
„А Генералът трябва да се дви-
жи с танк, да носи скафандър, 
да говори от екрана с мегафон 
и да го пускат по всички теле-
визии на кръгъл час. Репорта-
жи как глобява такива кюмюри 
като теб, дето не искат да спаз-
ват правилата.“ 
„Хомофоб и ксенофоб“ – отго-
варя онзи със закъснение.  
Ставам да си отворя бира. Ду-
шичката чете диалога ми с онзи 
изрод и се обажда плахо: 
„Ама то не само ромите нару-
шават…“
„Добре де, съгласявам се. – Ге-
нералния Лекар да млати пи-
яни тираджии.  Ако не друго, 
това изглежда по-достоверно 
от варианта да глобява роми.“  

Щракам с дистанционното - 
телевизиите, както винаги, 
са поставили пръст на пулса 
на събитията и дават стари 
филми, специално за случая:  
- „Заразно зло“, „Заразата“, „За-
разяване“. Някои наблягат на  
оптимизма - изригващи вулка-
ни, ядрена зима, нашествия на 
извънземни и зомбита. Всич-
ките с хепиенд – гледал съм ги. 
„Остави на  „Умирай трудно“, 
казва душичката, поне е весел.“ 
„Посмей се - клатя глава, - че 

тази карантина ще ни  
докара до „Коледата  

невъзможна.“ 
По някое време слизам долу за 
пратка по „Спиди“ – футболни 
тениски за момчетата от бри-
гадата. Сайтът уж продава ан-
глийска стока, ама вероятно са 
произведени в Китай. Слагам 
пакета в средата на хола и го 
гледам с подозрение. Дезин-
фекцирам си ръцете и се готвя 
да го отворя, внимателен като 
сапьор, който навива будил-
ник. В този момент по телеви-
зията съобщават, че 9 парчета 
англичани са с положителни 
проби в български курорт! А 
представяте ли си колко таки-
ва са в „мъгливия Албион“. И 
сигурно 90% от тях преразпре-
делят китайско карго... Дишам 
дълбоко: "Стига параноя!"
Вече по-спокоен отварям вра-
тата на остъклената тераса, за-
обикалям пакета и му набивам 
такъв боц, че той едва не чупи 
джама и се свлича на чергата. 
Да стои там - все някой ден ви-
русът ще даде фира.  А дотогава 
току-виж отворили и игрищата. 
„Браво! – окуражава ме душич-
ката. – Действаш като по фи-
лмите – американски патриот 
беседва със заподозрян в те-
роризъм.“ 
„Следващите 50 години – въз-
дъхвам – ще четем книги и 
гледаме филми само за тоя Ко-
ронавирус. Я питай във фейса 
някой знае ли ОНАЗИ ГАД кол-
ко време вирее върху найлон?“ 
Получаваме различни отгово-
ри в диапазона между 8 часа и 
8 дни. Забранявам на душичка-
та да излиза на балкона 8 сед-
мици, но до вечерта вземам ре-
шение за амнистия и отварям 
пакета. Тениските са малки за 

размерите си още преди да ги 
хвърля в пералнята. 
Няколко дни изкарваме в ле-
таргия. Разхождаме се навън 
само за да видим дали другите 
спазват разпоредбите. Вечер в 
9 ръкопляскаме, ама терасите 
на всички са остъклени, та со-
циалният ефект е минимален. 
Курортът с англичаните е под 
карантина. Специална оферта 
– плащаш една нощувка, полу-
чаваш 14. Навсякъде в Европа 
има дефицит на тоалетна хар-
тия и препарати на алкохолна 
основа. В Америка също. Све-
тът се готви да се отдаде на де-
фекация и дезинфекция. 
На душичката й се пие боза. 

А в магазина  
ОНАЗИ ГАД дебне! 

Опаковам се като черна нин-
джа, слагам си ръкавици и 
найлонови чували върху зим-
ните обувки. Свличам се пеша 
от осмия етаж – асансьорът е 
развъдник – и излизам на ули-
цата. Вратите отварям с лакти 
- до вчера това не го можех, ама 
вече съм цар. Сутринта дори 
успях да се обръсна с лакти - 
нищо не се знае, по-добре да 
сме подготвени! 
Хората чакат пред магазина на 
2 метра един от друг. Доброво-
лец проверява разстоянието с 
рулетка, закачена за въдичар-
ски прът. Разпоредбата обаче 
създава някои неудобства, за-
щото правилото за нестълпот-
воряване на повече от двама 
пенсионери на едно място се 
нарушава там, където се пре-
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плитат опашките от хранител-
ния магазин и аптеката! Вадя 
телефона и тръгвам да наби-
рам 112, но няколко души ми 
правят знаци с ръце - вече са се 
погрижили. 
Възниква спор – възрастните 
настояват да минат без ред. 
Младежите отказват катего-
рично, подканят ги да си ходят 
- нямало смисъл да прахосват 
по-голямата част от оставащия 
им живот по опашки. Аз съм на 
средна възарст,  но тези дърта-
ци ме ядосват и взимам стра-
ната на младежите, защото те 
са бъдещето. Още повече, че 
пенсионерите са назад в опаш-
ката, как ли пък да ги пусна 
пред мен.
В магазина се въртя между 
рафтовете като български 
политик във фришопа на ев-
ропейско летище. За какво ме 
прати душичката? Персоналът 
ме гледа подозрително изпод 
водолазните си маски и затова 
грабвам (по рекламите посто-
янно ни съветват да „грабнем“ 
това или онова) цялото налич-
но количество кренвирши. 
Ние такова не ядем, но ги ку-
пих, за да направя сечено на 
пенсионерите. 
На касата установявам, че де-
фицитът на тоалетна хартия 
рязко се е отразил на цената на 
кренвиршите…
Найлоните от краката си оста-
вям долу във входа. Обувките 
си изувам пред входната врата 
и нахлузвам чехли. Килимите 

сме ги навили на руло и стоят 
изправени в антрето. 
Между табелите „С дрехите 
дотук!“ и „Бегом в банята“.
Душичката също е забравила 
какво трябваше да купя от ма-
газина, при положение че цяла 
сутрин ми пили, как без…  – а, 
сетих се – боза! направо сме 
загубени. В хладилника няма 
място за кренвиршите и аз 
посягам към най-долното чек-
медже на фризера. Вадя кафя-
ви на цвят буци в прозрачни 
найлонови пликове. Понечвам 
да ги хвърля в боклука, но ду-
шичката ме гледа като орлица, 
заварила в гнездото си змия:
 „Какво си мислиш, че пра-
виш?!“ – съска. Нямала идея 
какво е, но как си представям 
аз, че тя ще ми позволи да из-
хвърля нещо, за което майка й 
е проливала кръв. Тези пакети 
били от Жан-Виденовата зима! 
Според мен са от малко преди 
новата ера. Карам душичката да 
пита във Фейсбук някой знае ли 
лаборатория, в която датират 
артефакти? Никой не знаел, но 
няколко души били готови да 
ми продадат изотопи на въгле-
рода и да ми обяснят как става.  
На другата сутрин се успивам 
за брифинга на Щаба и ду-
шичкара ми резюмира новите 
нареждания: „Никакви трой-
ки!“ Питам това препоръка 
към учителите ли е, но тя не 
ме удостоява с отговор. Про-
дължавам с потока на мисълта 
– карам я да провери дали във 
френските декларации за из-
лизане от дома 

освен „храна“ и „лекар-
ства“ има графа „секс“? 

Нямало, освен ако не броим 
витиеватото „други неотложни 
нужди.“ 
Изказвам искрено възмуще-
ние, че поколението на роди-
телите ни е преживяло  СПИН, а 
нас ни карат да си мием ръцете. 
На вечерния брифинг Генерал-
ния Лекар се гневи, че мерките 
не се спазват. Време е - вика - да 
се сложи край на безобразия-
та. А безобразия да искаш – по 
всички канали дават само това 
– безобразия. Жена ми се ядос-
ва на хорската безотговорност 
и прехвърля на радио. А там – 
същото безумие. „Излел е Де-

льо Хайдутин“. Нали уж беше 
в Космоса? Върнал се е, значи, 
и се шляе насам натам. То аслъ 
всички българи по чужбина да-
ват мило и драго да се върнат 
в България и да заразяват на-
ляво и надясно. Ма няма да из-
лизаш, бе - ще си хайдутстваш 
у вас. Заварди коридора между 
хола и кухнята, като си толкова 
ербап! А Гана извела говеда. 
Разбирам да е куче, а то – гове-
да. Илия ми заизграждал килия 
на пътя на кръстопътя! Като те 
е хванал съклет, скови нова ко-
чина у задния двор.
Звъни ми приятел - моята се 
похвалила на неговата, че съм 
се преборил за 3 кила и нещо 
кренвирши "Леки". На момента 
бил изпратен да повтори под-
вига. Обаче тая баш марка не я 
открива. По телефона жена му 
била бясна: "Как друга марка 
бе, ти да не мислиш, че името 
"Леки" е случайно! Нищо слу-
чайно няма - имената работят! 
Що - според тебе - америка-
нците не пият бира Корона?"
"Щот са тъпи" - прекъсвам го, а 
той:
 "Тъпи, не тъпи, казвай кво 
прайм, че заради тебе загазих.“ 
Предлагам да му дам тайно на-
шите кренвирши. Те не ядели 
таквиз неща, 

ама не искал да се излага 
като ловец-събирач!

Съгласявам се с уговорката, че 
ако дойдат БСП на власт, ще ми 
ги върне. 
Питам във фейса някой има ли 
телефона на Корнелия? Не се 
сдържам - оплаквам се, че по 
радиото Катя и Здравко канят 
наред - елате ни на гости, та 
елате ни на гости. Още преди 
първия коментар ги прекъсват 
и пускат "Имате ли стари баби, 
дръжте ги у вас!" Евала! Властта 
е с пръст върху пулса на наро-
да! 
На другия ден имаме добра и 
лоша новина – гордостта на 
нацията изскача на терена с 
римуван призив да си седим у 
дома, а собственикът на „Уол-
топия“ обещал апарати за об-
дишване, ама искал неговите 
служители да са с предимство. 
От последното се развихря 
страхотен скандал. Бедни ми 
Пенчев, да беше написал и ти 
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стихотворение, вместо да ни 
навираш чорбаджийските си 
пари. Горд народ сме ние!  
„Англичани, холандци и скан-
динавци са решили да не взе-
мат никакви мерки  срещу 
вируса – ядосва се душичката. 
– Чакат „стаден имунитет“. Тъ-
паци.“
„Глупостта се е появила още с 
първите хора, ама не виждам 
човечеството да е развило 
„стаден имунитет“ – съглася-
вам се. - Обаче не можем да бъ-
дем сигурни дали Създателят 
не счита точно човешкия род 
за вреден вирус. 

И дали не използва специ-
фичен антибиотик.“  

„Вирусите не се унищожават с 
антибиотици – сопва се душич-
ката. – Те са за бактерии.“ 
Какви неща само можеш да 
научиш в салоните за красота! 
Душичката е фризьорка. 
Забраняват движението между 
градовете и разходките в пар-
кове и градинки. След няколко 
часа бият отбой и разрешават 
с куче. С куче може, с дете – не 
може! Ние куче нямаме, имаме 
рибки. 
„Спокойно – казвам – ако се на-
ложи да ходим до центъра, ще 
вземем рибките и ще кажем, че 
отиваме към езерото Ариана.“  
„Като спрат достъпа на мамите 
до градинките, – клати глава 
душичката – както и мъжете са 
си вкъщи, а децата трябва да 
учат у дома - до един месец или 
ще падне правителството, или 
в БеГе Мама ще се появи рецеп-
та за лечение на Короната.“
„И Тръмп ще купи сайта, за да 
изкяри от кризата“  - смея се.
Вечерта ни задължават да се 
движим с маски, а на сутринта 
ни се извиняват за безпокой-
ството. И удължават каранти-
ната с месец. Нашите управни-
ци хем твърдят, че това е война, 
хем се държат така, като че ли 
ще свърши следващия втор-
ник.
Обаче все повече се замислям, 
дали някои хора, на които от-
крито се подигравах, няма да 
излязат прави. Ами ако наис-
тина кризата е нарочна, за да 
накарат цялото население на 
планетата да се ваксинира, а с 
ваксината да вкарат в органи-

змите ни нано чипове? 
А после да ги активират  

с 5G технологиите 
и да ни управляват! Нали знае-
те какво е „интернет на нещата“ 
– всички уреди в къщите ни да 
са „умни“ и да си комуникират. 
Тостерът пече филийките за 
закуска и „казва“ на кафевар-
ката да пуска капучиното, а тя 
на свой ред нарежда на прахо-
смукачката да обере трохите 
под масата. И всички заедно 
докладват „там горе“ какво 
правим, с кого говорим, какво 
ни е физиологичното състоя-
ние и какво сънуваме - тоалет-
ната чиния, смарт гривната на 
ръката ни и лампата до леглото 
също са в заверата.   
И се сещам аз какво ми се е 
случвало преди карантината, 
когато бяхме социално неогра-
ничени. Седим си с приятел в 
кафенето, говорим за глупости 
и  - както си му е редът – цъкаме 
телефоните. И по някое време, 
ей така, по инерция, питам: 
"Абе колко стана часът?", а той 
дори не ми отговаря, защото 
мога да видя и сам. Обаче ми-
нутка по-късно ТЕ ме засипват 
с реклами на часовници, сай-
тове за часовници, статии за 
часовници... Даже с кукувичка! 
И това продължи цял месец. 
Добре, че междувременно 
внимавах да не спомена, да не 
помисля или да не сънувам ча-
совник. Или кукувичка! 
Но и на вас се е случвало, убе-
ден съм. Ако в разговор стане 
дума за пари - засипват те с 
реклами на банки и "нови про-
дукти“. Ако изтървеш думата 
"море" - почват да те атакуват с 

екзотични дестинации. 
А сега сме социално изолира-
ни и подобни похвати са без-
смислени.    
Кихвам. В ръкава на ватенката 
– както си му е редът. Душич-
ката обаче вместо "наздраве" 
почва да ме хока - колко съм 
небрежен към здравето си, как 
ще й домъкна някой вирус, как 
ми била казала да седя с маска 
у дома, ама аз нали съм инат... 
"Каква маска, оправдавам се, 
маски по аптеките няма..."
"Как да няма, - вика - дори Гене-
ралния Лекар си е купил. Три 
и петдесет. Ние - вика - сме в 
„Дружба”, не сме като Патраш-
кова, да живеем в ПРЕСТИЖЕН 
квартал. В престижните квар-
тали маски може да няма, но по 
гетата  - бол." 
"Чакай, чакай - мърморя - ако 
ще слагам маска, трябва да е 
истинска, не някое менте! Не 
може нещо, дето струва три и 
петдесе, да е сериозно! Разби-
рам да е триста и петдесет, да 
се замисля. Но най-добре да е 
поне 600 лева - няма как да не 
действа!" 
И отивам да си изгоря ватенка-
та. След има-няма 5 минути се 
връщам и душичката ми показ-
ва телефона си - куп предложе-
ния за "професионални" маски 
по 599 лева и някакви стотин-
ки. В моя телефон – нищо! 
Добре де, не е чудно, нали и 
преди беше така: помисляш си 
за нещо и - воала. Ама защо не 
пращат рекламите на мен, а на 
жена ми?! 
Та ви казвам: ТЕ вече знаят не 
само какво искаме, но и кой ко-
мандва парада!
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п е р л и  в  „ к о р о н а т а “

Г-н Райчев, какво е Ковид-19 
– реална биологична запла-
ха за живота ни, следствие 
на неосъзнати обществени 
импулси, плод на Световен 
заговор?
Третото просто няма да комен-
тирам. Мисленето през светов-
на конспирация е магическо, 
самото то представлява обект 
на изследване и диагноза. Раз-
бира се, Ковид-19 е заплаха и 
сега, месеци, след като започна, 
вече може да се оцени размера 
ú. Статистиките, които се цити-
рат, наистина са тъжни, но да 
се съсредоточим върху числа, 
които не могат да лъжат. Сред-
ната възраст на починалите в 
Италия е 81 години. Всяко дете 
знае, че както коронавирусът, 
така и обикновеният грипен 
вирус, може да бъде много 
опасен за тази група хора. За 
смъртността от Ковид-19 се 
твърди, че е достигнала 2-3%, 
но не може да се забравя, че 
всяка година има подобна 
смъртност от грип. Така че не 
е преувеличено да заключим, 
че това е "тежък грип", но не и 
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Ковид-19 постави 
света в необичайна 

ситуация. Той из-
ненада лекарите, 

политиците, хората. 
Какво се случва в 

обществото, нормал-
на ли е реакцията на 

различните субекти в 
тази ситуация, рацио-
нално обоснована ли 
е или е провокирана 
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коронавируса и как 
ще се събудим след 

нея, clinica.bg попита 
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нещо екстремално, не и нещо 
ново за света. Излиза, че глав-
ната последица от коронави-
руса е борбата с коронавируса. 
Пита се: как е възможно такова 
нещо да причини последиците, 
които виждаме? А ни се случва 
алергичен шок. Шок, предизви-
кан от малка власинка отрова, 
попаднала в сливиците, които 
съвсем основателно се борят 
с нея. Те секретират противо-
отрови, но и предават тази ин-
формация на всички останали 
клетки в организма, които също 
започват бурно да реагират на 
несъществуващ в тях стимул, 
докато се стигне до сепсис, до 
самоотравяне. Такъв необича-
ен процес наблюдаваме в мо-
мента в обществото.
Ако това е имунен отговор, 
защо той се появява в обще-
ството?
Ще кажа, но искам първо да 
обясня какви са последиците. 
Официално обявените носи-
тели в световен мащаб вече са 
1 млн., а 1% от човечеството е 
приблизително 80 млн. Тоест, 
става дума за малко над една 

стотна от процента и това се 
обявява за нещо ужасяващо. В 
същото време, ако погледнете 
цифрите за инсулти и инфаркти, 
ще видите понижаване - просто 
лекари, които са абсолютно па-
никьосани, ги обявяват за жерт-
ви на Ковид-19. Вече месеци 
плашат хората, наплашиха ги до 
смърт и преди да коментирам 
защо, искам да обясня какви 
са последиците. Хората вече са 
уведомени да си мият ръцете, 
това е много хубаво, така зара-
зените ще са по-малко, възраст-
ните хора трябва да се самоизо-
лират, всичко това е правилно. 
Но има неизброимо количе-
ство хора, които се намират в 
психотично състояние, които 
истински страдат. Само че не от 
вируса, а от паниката, от страха 
си; знаете, че страхът е бъдещ 
рак. Ние измъчваме организма 
си, сърцето си, психиката си... 
страхът е най-лошата порода 
стрес. Нашият щаб трябва все-
ки ден да дава не само съвети за 
телесно здраве, а и как хората 
да се наспят, как да си осигурят 
спокойствие; в грижата за здра-
ва психика няма нищо срамно.
Това е за последиците, а сега 
за причините.
Година по-рано се появи един 
симптом в лицето на Грета Тун-
берг, не най-здравото дете на 
света, което изведнъж се оказа 
огромен фактор. Има купища 
публикации, които звучат така: 
Тръмп това, Макрон онова, 
Меркел трето, а Грета Тунберг 
еди-какво-си. Това е механи-
змът на Жана Д'Арк. Връщам ви 
към онази сценка от среднове-
ковна Франция - когато кралят 
губи думи, когато епископите 
не можат да убедят в нищо, ко-
гато елитът спира да бъде чу-
ван, тогава се явява Жана Д'Арк.
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Има не-
изброимо 
количество 
хора, които 
се намират 
в психотич-
но състоя-
ние, които 
истински 
страдат. 
Само че не 
от вируса, а 
от страха 
си.

Едно положение, произтекло 
от факта, че нито жреците, нито 
шаманите могат да общуват с 
тълпата. Възниква роля за тако-
ва особено момиче, което не е 
конспиратор или изразител на 
тенденции, а жертва на ситуа-
цията, и то започва да издава 
звуци и съставя изречения. В 
Средновековието е ставало 
реч за превземането на Реймс, 
а Жана Д'Арк е общувала с Бого-
родица, психотично състояние, 
допринесло за възникването 
на френската нация. Днес Грета 
Тунберг е въвлечена в същото.
Масовият потребител несъзна-
вано разбира, че живее по-до-
бре, отколкото му се полага, че 
взема повече, отколкото дава. 
Няма никакъв начин това да 
продължава десетилетия без 
да нагнети психотизъм, неосъз-
нат вътрешен конфликт. Тази 
тревога трябва да намери въ-
плъщение и с нея бива натова-
рена г-ца Тунберг, която се явя-
ва със съобщението: "загиваме 
от екологичната катастрофа, 
която причиняваме". Това не е 
измишльотина, разбира се, че 
има екологични проблеми - ние 
направо сме си сложили ауспу-
ха в устата и е много добре да 
го извадим. Но екологичните 
послания са в тежко истеричен 
ключ и стават символ на неад-
ресиран страх под формата на: 
"природата ще ни унищожи". 
Поради липсата на вяра и Бог, 
заплахата от наказание се при-
писва на природата, която ще 
ни наказва за личния грях. Ме-
ханизмът „Жана Д'Арк" работи 
и сега, достигайки огромни раз-
мери. Ние нямаме достатъчно 
духовници, но с принцове раз-
полагаме "на корем", а думите 
на госпожицата станаха по-сил-
ни от тези на нашите вождове. 
Вярвам, че това явление под-
готви хората за психозата на 
коронавируса. (Излиза, че на-
шият ген. Мутафчийски е Жана 
Д'Арк - един генерал, който все-
ки ден излиза и ни тревожи.)
Върви тежък психопатологи-
чен процес и то не само в Бъл-
гария, а във всички общества, 
които изпитват непоносимата 
лекота на битието. В силата на 
импулса има още един фактор, 
много тънък и труден за осъз-

наване. Екологията не е прос-
то "плашилка", а драма, в която 
всеки може да се включи като 
боец, да допринесе. Тази много 
малка "субектност" многократ-
но усилва тревогата. Същото 
се отнася до вируса. Ние не сме 
само жертви, не чакаме да ни 
падне на главата астероид или 
да избухне вулкан. Участваме. 
Затова гневно се караме на съ-
седа и арогантно обявяваме, че 
хората над 65 години трябва да 
минат под ключ...
Излиза, че в основата на 
процеса е и липсата на дове-
рие към институциите, ако 
го имаше, нещата други ли 
щяха да бъдат?
Този упрек е често срещан, но 
не е справедлив. Ще го докажа 
по следния начин - в Англия, в 
Холандия и в Швеция власти-
те започнаха с умерена реак-
ция – вирус като грип, дайте да 
изолираме старите хора и ще 
мине. Но само в Швеция остана 
така. Във Великобритания и Ни-
дерландия хората за дни при-
нудиха властите да променят 
поведението си, застрашавай-
ки тяхното управление. Борис 
Джонсън, който говореше съ-
щото като мен в началото, беше 
заставен да въведе мерките, 
които виждаме в момента. Хо-
рата изискаха от управляващи-
те, а властта по един безобра-
зен начин изпадна в синхрон с 
виновно-паническите настрой-
ки на хората и с още по-безоб-
разното поведение на медии-
те, които просто се сведоха до 
разкази за коронавируса, там 
нищо друго не се случва. Това 
образува резонанс, а знаете, че 
един мост, по който организи-
рано маршируват войници, ще 
падне. Едното усилва другото, 
другото първото и вълната при 
амплитуда единица, добива ам-
плитуда десет, а мостът рухва.
Тоест, диригентът на цялата 
истерия се оказва общество-
то, масата, така ли?
Потребителят и неговите страх 
и неосъзната вина. Фройд оп-
исва тази нужда от наказание 
подробно и великолепно.
Какъв е сценарият оттук на-
татък, потребителят как ще 
продължи да се държи?
Още през 1938 г. в САЩ (където 

се заражда първото потреби-
телско общество) режисьорът 
Орсън Уелс поставя една мно-
го силна радио-постановка 
на пиесата на своя съимен-
ник Хърбърт Уелс - „Война на 
световете", за нашествието на 
марсианците. Пиесата обаче е 
осъществена не като радиотеа-
тър, а като репортаж на живо 
по радиото - с изказвания на 
политици и полицаи, интервю-
та, живи включвания и т.н. (През 
1991г. предаването на "Ку-Ку" за 
аварията в АЕЦ Козлодуй беше 
направено по този пример.) 
Пиесата събужда паника, се-
мейства започват да се барика-
дират в мазетата, други да бягат 
и т.н.
Властите започват да гледат 
страшно и да съобщават по 
радиото, че това е само една 
пиеса. Което обаче не спира 
паниката, защото хората впис-
ват съобщението в плана на 
лошите марсианци, които вече 
са превзели и радиостанции-
те. Паниката продължава да се 
усилва, всички опити за успо-
коение по рационален начин 
фалират. Тогава те прибягват 
до единственото възможно 
решение - да докарат пиесата 
до край, където се оказава, че 
марсианците измират от земни 
микроби. Когато това се съоб-
щава - паниката спира. Твърдя, 
че няма да излезем по рациона-
лен начин от пандемията, а при-
казката ще се разкаже до край, 
финалът й ще бъде обявяването 
на лекарство или ваксина.
Ако не живеехме в 21 в. и не 
бяхме такова потребителско 
общество, можеше ли пак да 
се появи подобна история?
Не, потребителското общество 
е общество на контрола и е раз-
лично устроено от предишните 
– обществата на дисциплината. 
Обществото, от което сме про-
излезли, е описано от Мишел 
Фуко като общество на затво-
рените среди – казармата, луд-
ницата, училището, фабриката, 
затвора - всички дисциплинар-
ни среди, в които човек бива 
наблюдаван. Но то отдавна си 
е отишло и ние живеем в обще-
ство на контрол.
Една важна черта ги различава. 
В обществото на дисциплината, 
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което сме напуснали, властта 
има строги изисквания и ги на-
лага. Взема един вагон, вкарва 
хората в него и ги заключва, 
премества ги и т.н. А сега сме 
на летище, желанията на обще-
ството съвпадат с тези на власт-
та - сами тичаме да си покажем 
билетчето, празните джобове, 
да бъдем проверени и скани-
рани, за да стигнем максимално 
бързо до самолета, което иска и 
властта. Тоест тя вече не е дис-
циплинираща, а контролира-
що-забавляваща.
Тя управлява с увеселяване, а не 
със строгост като Бисмарк. По 
тази причина наблюдаваме лю-
бовни истории между властта 
и хората, не е както там, където 
хората ги е страх, където влас-
тва "Ланселот". Той царува с две 
процедури, първо казва: "видя 
ли как убих Галахад? А тебе мога 
да анихилирам, ти си нищо-
жество." И второ казва: "Хайде 
момче, заедно сме велики, да 
пребием саксонците." Нашата 
власт е друга, тя обслужва, обе-
щава, обича, човекът се държи 
с нея като с обслужващ персо-
нал и може да щракне с пръсти: 
"не те харесвам вече, да идва 
следващата." Това личи много и 

по Бойко Борисов, и по Орбан. 
Това е властта, която забавля-
ва, изпровизира телевизионни 
есета. При човека от общество-
то на контрола решаващите са-
моличности (идентичности) ид-
ват от бъдещето, сравнете го с 
предишен човек от обществото 
на дисциплината и ще видите, 
че там всичките идентичности 
идват от миналото – той е бъл-
гарин, християнин, мъж, посоч-
ва в миналото си обстоятелства, 
които го правят такъв, какъвто 
е. Нашият, напротив, посочва 
бъдещето: ще си купя еди-как-
во-си, ще пътувам еди-къде-си 
и т.н., вече дори биологичният 
пол не е фиксирана от минало-
то идентичност. И по тези при-
чини сега ще ни се струпа нещо 
много особено, ще ни рухне бъ-
дещето, и не мога да си предста-
вя какво ще се последва.
Има ли възможност сега за-
ради пандемията това по-
требителско общество да се 
подложи на психоанализа, 
да намери себе си и да се из-
лекува?
Вижда ли ви се вероятно ма-
сата хора да кажат – аз живея 
по-добре, отколкото заслужа-
вам, взимам повече, отколкото 

изработвам... Не, нали? Значи 
знаете отговора.
А кога ще дойде краят на по-
требителско общество и с 
какво ще го заменим?
Не знам дали ще дойде краят 
на потребителското общество, 
но можем да видим коя утопия 
го управлява. Отвъдността на 
едно общество е най-важната 
му характеристика, трябва да 
разбираме коя е нашата. Има 
две загинали отвъдности, кои-
то вече не са наши. Едната е на 
строгия капитализъм, като не-
гово олицетворение можем да 
изберем Ръдиард Киплинг. Това 
е силният човек, който побеж-
дава, който колонизира Индия, 
Америка, постига всичко. Това 
е утопия на дейността (и то на 
индивидуалната).
Отиваш на един бряг с бизони 
и индианци, лично ти, с пушка 
в ръка и създаваш велико об-
щество. Но тази утопия е при-
ключила. Другата утопия е на 
равенството, където всички 
сме ценни, уникални снежинки, 
творци, които нещо създават, 
смеят се и задружно работят. 
Това също спря да функцио-
нира. Днес тези две са слети 
в едно. Тази конвергенция, за 
която толкова социолози меч-
таеха навремето, парадоксално 
се състоя, но не в хода на Студе-
ната война, не в противопоста-
вянето на капитализма и кому-
низма, а след това. Защото, ако 
помислите коя е абсолютната 
ценност сега, най-недосегаемо-
то нещо, онова, което е утопич-
но и абсолютно свято, то това е 
човешкото тяло. Ценността, за 
която сме единни, общи, равни - 
от Америка, през Африка, Азия, 
до Европа, това е човешката 
телесност. Утопията винаги има 
обективна структура: "понеже 
има Исус Христос, затова има 
църква", а не обратното. Също-
то имаме в новата религия на 
Тялото. От какво се вълнува те-
лесността: от екология, музика, 
спорт, здраве. Човешкото тяло 
е обявено за абсолютен обект, 
Бог. Ние сме първата цивили-
зация, която извършва подоб-
но нещо и това е страшно, то 
е безобразно и не може да не 
бъде платено. То носи в себе си 
една огромна опасност. Тялото 
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е смъртно, а какво ще искаме от 
него – да е безсмъртно.
Това е утопия на Безсмъртно-
то Тяло. Тя се реализира много 
просто – безсмъртното тяло 
е робот, то е нещо, в което са 
заменили сърцето ми с апарат-
че, очите с едни чудесни фото-
клетки, мозъка с някой и друг 
чип. След Хегел не трябва да се 
учудваме, че винаги има иро-
ния в утопиите. И за да избег-
не недостатъка на човешкото 
тяло (че не е безсмъртно), тази 
утопия ще направи човешкото 
тяло нечовешко. Бога ми, ако 
стигнем до там, това ще е пълен 
абсурд, защото ние сме смърт-
ни същества и това е първото 
определение, през което дават 
на човека древните елини. А 
сега не искаме да умираме и ще 
пожънем всички последици, 
които са крайно неприятни.
В тази връзка ние ли сме най-
неподготвени за смъртта от 
всичките ни предци?
Ние вече сме "забранили" 
смъртта. Какво правим с един 
човек, когато си отива? Да не би 
да му водим свещеник, за да се 
изповяда и облекчи душата си? 
Дали се събираме около него 
за последен разговор и завет? 
Нищо подобно, ние го пращаме 
в хоспис или болница да умре, 
слагаме го в чувала и да го няма. 
Смъртта е мъртва, тя е извадена 
от живота и това е обстоятел-
ство с последици. Тук не гово-
рим само за България, а за Запа-
да в цялост. Това е в рамките на 
въпросната утопия на тялото. Тя 
вече се е състояла.
Няма ли и друг сценарий?
Има разбира се, много е важно 
каква съпротива ще оказваме. 
Тя е свързана с разговори като 
нашия с вас сега. Трябва непре-
къснато на хората да им се обяс-
нява. Може би не точно сега, за-
щото са прекалено изплашени 
и това е нормално, след като 
отвсякъде им повтарят: "всички 
ше омрем!"
Така е, смъртта ли е най-голе-
мият ни страх? А икономиче-
ските последици?
Те ще са страшни и продължи-
телни, ще засегнат жестоко ог-
ромен брой съдби. В момента 
милиарди хора живеят в унеса 
на една виртуална приказка и 

когато тя свърши ще се сблъс-
кат с реалността. Боя се, че 
сблъсъкът на виртуалното с 
реалните предмети като зърно, 
месо, сукно, метали и останали-
те продукти на икономиката, 
ще е много болезнен. Това ще 
бъде ужасна катастрофа, челен 
удар на виртуалното в реалнос-
тта.
Икономическата криза, коя-
то се задава би могла да стане 
причина за масови преврати 
в света?
Би могло, голям въпрос е дали 
ЕС ще преживее икономиче-
ската криза. Голям въпрос е ще 
преживее ли глобалната ико-
номика икономическата криза. 
Не знам какво ще стане, но ще 
трусовете ще са силни.
Колко време ще продължи 
приказката Ковид-19?
Не е ясно какво ще стане при 
сблъска телевизор - хладилник. 
Когато хладилникът започне да 
бие телевизора. Не сме го виж-
дали още този експеримент. Ко-
видът е базиран върху телеви-
зора, а хладилникът е напълно 
реален. Как изглежда телевизо-
рът при празен хладилник, не 
знам.
А каква е прогнозата ви за 
България?
Добра, по две причини. Първо, 
начело е човек, който безкрай-
но умее да омайва населението, 
имаме огромен късмет, че в мо-
мента не е намразен и не е за-
менен с някой екстремист. Той 
е човек, който добре се справя 
с овладяването на ситуацията. 
Второ – България е много сре-
ден случай, както за самата бо-
лест, така и икономически. Ние 
не сме нито много богато, нито 
много бедно общество, нито 
сме кой знае колко заразени. 
Оказва се, че май БЦЖ ваксина-
та помага и ако е така, значи То-
дор Живков от гроба ни прави 
услуга - каква ирония. Така или 
иначе ще споделим съдбата на 
региона си. Но каква ще е тя, не 
знаем, защото начело на Евро-
па в момента са едни много не-
подходящи хора, по-неподхо-
дяща от г-жа Фон Дер Лайен не 
мога да си представя – никаква 
инициатива, нищо оригинално, 
никаква смелост.
Каква трябва да е поуката?

Много повече ще има от поука. 
Започва нещо съвсем ново, с 
всички рискове на това ново. 
Имам един любим историк и 
философ, гениален, но почти 
забравен - Борис Поршнев. 
През 80-те години прочетох не-
гово изречение, че историята 
се ускорява, и че в поколението 
на неговия млад читател ще се 
случат много повече събития, 
в сравнение с авторовото. И 
аз като си представих – той е 
преживял една революция, 
гражданска война, сталини-
зъм, Втора световна война, и 
така нататък. А по това време 
беше един брежневски застой, 
нищо не се случваше и си казах: 
"Боже, как ще се случат толкова 
много неща, абсурд." Но ето, че 
теорията се потвърди, това е 
трети живот, който ме чака. Аз 
съм на 65, на 35 се счупи веднъж 
живота ми и сега имам чувство-
то, че за втори път ще се счупи.
Кой е най-близкият истори-
чески аналог на Ковид-19?
Тук Карл Маркс се е изказал ге-
ниално: "новите исторически 
действия се играят със стари 
исторически костюми". Вие 
ме питате на кого прилича Ро-
беспиер, аз трябва да ви отго-
воря - на Юлий Цезар, но това 
няма да ни доближи до истина-
та, напротив. По същия начин 
днешното няма аналог, това е 
първата голяма криза на потре-
бителското общество. Така, как-
то Депресията през 1933 г. няма 
аналог, нито Втората световна 
война. Това си е наше, от нас на-
правено, от нашата природа, то 
ще създаде нашата история.
Много хора казват, че Ко-
вид-19 ще ни направи по-
човечни, каквото и да оз-
начава това с цялата му 
разтегливост, мислите ли, че 
е така?
Първо, не вярвам, че човек 
има някаква природа, която 
ще избие след Ковид-19. Вто-
ро, неприятностите, в които се 
заплитаме (от типа недостиг 
на еди-какво-си или разпад на 
еди-какви-си структурни връз-
ки), ще създадат такива драми, 
че, ако под човечност се разби-
ра доброта и кротост, по-скоро 
ще стане обратното.  

Източник: clinica.bg

Боя се, че 
сблъсъкът 
на вирту-
алното с 
реалните 
предмети 
като зърно, 
месо, сукно, 
метали и 
останалите 
продукти на 
икономика-
та, ще е мно-
го болезнен. 
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Разкажете за посещението си 
в ЮАР – какво ви изненада, 
какво ви впечатли, какво на-
учихте?
Изненада ме обратното дви-
жение. Най-приятната емоция 
беше зеленината, слънцето, 
топлото усещане, което създа-
ват хората. Ако кажат „добър 
ден“, непременно питат и „как 
си“, правят го сърдечно, с ис-

ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ОСТАВИ 
ЦВЕТНА СЛЕДА С ЖИВОТА СИ 
НОСИТЕЛКАТА НА ПРИЗА ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БИЗНЕС КОНКУР-
СА НА FIBANK ТАТЯНА БОЯДЖИЕВА РАЗКАЗВА ЗА ПЪТУВАНЕТО СИ ДО ЮАР, КОЕ-
ТО БЕШЕ ЧАСТ ОТ НАГРАДАТА Й

Татяна Бояджиева e 
носител на приза „Най-

успешна българка в 
бизнеса“ в последното 

издание на конкурса 
„Най-добра фирма на 
годината“, иницииран 
от Fibank. Тя е управи-
тел на „Гардения 2006” 

ООД - компания с 
15-годишен опит в про-
ектирането, градежа и 

поддръжката на закри-
ти и открити дворни и 

паркови пространства.
Тази година към приза 

за женско предпри-
емачество имаше и 

допълнителна награда 
- едноседмично делово 

пътуване до ЮАР с цел 
обмяна на опит и срещи 

с успели жени. Г-жа 
Бояджиева наскоро се 

върна от това бизнес 
пътуване, чийто до-

макин бе влиятелната 
бизнес дама от Южна 

Африка – Одри Мотупи. 

АНТОАНЕТА БАЕВА тинска емоция. По топлината 
на сърцата с тях си приличаме. 
Далечни сме като разстояние, 
но близки като душевност.
Впечатли ме начинът, по кой-
то са оформени цветно прос-
транствата. Това, че има много 
даващи хора. Огромното раз-
нообразие във всичко – само 
за няколко дни се докоснах до 
толкова различни неща. Про-

грамата беше много наситена, 
нямах две нощи в един хотел.
Южна Африка ме плени с пали-
трата си от цветове -  пиршество 
за сетивата и емоциите. Като 
национални характеристики 
те са много по-пъстри от нас. 
Ние сме благословени с това, че 
имаме вода, при тях недостигът 
се усеща – струята на чешмата 
не е пълна, както при нас - пра-
ви някаква фигурка, търси се 
дизайн и икономия. Винаги 
всичко се прави с мисъл за при-
родата. Хората работят в тази 
посока – създават се растения, 
които искат по-малко полива-
не, за да се справят в естестве-
ните условия. 
Имахте възможност лично 
да общувате с една забеле-
жителна бизнес дама – Одри 
Мотупи, която е партньор на 
конкурса на Fibank „Най-до-
бра българска фирма“. Какво 
научихте от нея? 
Впечатли ме, че въпреки мно-
гото й ангажименти, беше сти-
ковала перфектно всичко. Тя е 
много позитивна, изключител-
но фокусирана и организирана, 
изпипва детайлите, носи по-
зитивност и топлина, които са 
като сияние - човек се чувства 
щастлив да работи с нея и да 
бъде част от обкръжението й. 
На какво най-вече дължите 
своя успех като жена пред-
приемач? Коя е основната му 
съставка?
Тази награда в конкурса на 
Fibank за мен е едно потвърж-
дение отвън, че съм на прав път. 
Трудно е да направиш устойчив 
бизнес, предвид колко често се 
сменят някои типове магазини 
и какво се случва през години-
те. Необходими са упоритост, 
позитивизъм, вяра в идеите. Не 
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Наградата 
за женско 
предприема-
чество е по-
твърждение 
за мен, че 
съм на прав 
път.

е без значение и фактът, че мо-
ята професия е полезна и прак-
тична, а също и обществено 
отговорна – създаваме зелени 
площи в градска среда и рабо-
тим по програми, свързани с 
обща европейска отговорност. 
Например: аз участвам в една 
програма, която се казва Green 
Cities for Sustainable Europe, и 
непрекъснато говорим кол-
ко е важно да има зеленина в 
градовете, където замърсява-
нето е по-голямо и се създават 
топлинни острови. Може би 
именно тази обществена полза 
и огромната всеотдайност - мо-
ето работно време е поне 12 
часа, са в основата на успеха.  
Позитивизмът също винаги е 
част от успеха. Успелите хора, 
които познавам, са ведри - ако 
човек сам не си вярва, няма как 
да постигне целите си. Труднос-
ти има навсякъде. Това да стана 
видима в бизнес пространство-
то, ми е коствало много във вре-
мето – изисква се огромна упо-
ритост. Поела съм риска да се 
нагърбя с кредити, но вярвам в 
идеята си, в това, което правя, и 
в хората, с които работя. 
Как се насочихте към този 
специфичен бизнес? 
Аз съм ландшафтен архитект по 
образование, родом съм от Те-
тевен, където има невероятна 
природа – може би точно тя ми 
даде усета за красота и любовта 
към  растенията и естествени-
те неща. Ние ставаме все по-
склонни да се завръщаме и да 
търсим връзката между човека 
и природата. 
Какво отличава вашата ком-
пания от останалите на паза-
ра?
Направихме продукта си видим 
- няма друга фирма в нашата 
сфера, която да има толкова 
представителен офис. Разпо-
лагаме с неголям градински 
център, в който ще намерите 
огромно  разнообразие, имаме 
и разсадник в Пазарджишко. 
Създали сме и малки пред-
ставителни пространства на 
различни места в България, а в 
София сме направили едно ос-
тровче в града - на последната 
спирка на тролей N2. 
Какъв път трябваше да из-
вървите, за да създадете ста-

билна основа? От кого полу-
чихте най-голяма подкрепа?
Първа инвестиционна банка 
е институция, която помага 
идеите да се осъществят. В нея 
работят  хора, които умеят да ти 
влязат под кожата и да ти дадат 
крила да растеш. Те са неверо-
ятен партньор, дават сигурност 

и предлагат наистина индиви-
дуални продукти, съобразени с 
моята конкретна работа, с ней-
ната сезонност – и така ми по-
магат за развитието и разшире-
нието на бизнеса ми. Винаги ме 
е подкрепяло семейството ми, 
моят съпруг, с когото си разпре-
деляме отговорностите. Обща-
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та ни страст и любов са цветята. 
Какви качества се изискват 
за една жена, за да управля-
ва успешен бизнес ? Какви са 
предимствата на дамите?
Неслучайно на повечето сним-
ки от бизнес събития ще види-
те повече мъже. Ние умеем да 
балансираме отговорностите 
и времето, успяваме да разпре-
деляме вниманието и фокуса 
върху повече неща, делегира-
ме по-добре отговорности – 
женското мислене е такова, за-
щото ние отговаряме за много 
неща – деца, семейство, бизнес 
– и умеем да си разпределяме 
вниманието, да сме отговорни, 
гъвкави и полифункционални. 
Какво ще посъветвате тези, 
на които предстои да разви-
ват собствен бизнес?
Да не се страхуват, да вярват в 
идеите си. Не е страшно да се 
рискува, страшно е да седиш 
без работа, да не вярваш в себе 
си, да се чувстваш безполезен. 
Трябва да знаеш, че имаш цел, 
не е случайно, че си на този свят 
- трябва да оставиш цветна сле-
да, пътека. Всеки човек е ценен 
сам по себе си. 
Какво все още не сте успели 
да направите? Какво ви пред-
стои като надграждане в биз-
неса?
Един голям градински център 
с атракции за деца и възраст-
ни, където да се докоснат до 
природата - място с кътове, в 
които хората да могат сами да 

си откъснат цветя, чай, билки, 
да обменят информация. Тех-
нологиите изместиха фокуса 
към виртуалното, но ще има 
завръщане към земята, към 
природата.  
А успявате ли да намерите па-
зари извън България? 
Опитваме се, но не е лесно. Це-
ните при нас се стараем да са 
по-добри, но това, което ни пре-
чи да излезем на междунаро-
ден пазар, е, че ни липсват обе-
ми, самата ни държава е малка и 
ние работим за по-малък пазар. 
Когато пък увеличим обемите, 
тогава конкуренцията е много 
голяма, това не е въпрос само 
на продукция и качество, но и 
на допълнително създадени 
изкуствени европейски прави-
ла – например в нашия бранш 
сега всяко растение трябва да 
има паспорт. Водещи държави 
като Нидерландия и Германия 
изпълняват това изискване и 
сега го  налагат като правило 
в ЕС. Така чуждите държави ни 
изместват от пазара, налагайки 
правила, за които е ясно, че е 
нужно време, за да бъдат вне-
дрени. 
Кое е любимо ви цвете? 
Горската теменужка – дъхава, 
първа се появява в природата 

и дава невероятно усещане за 
пролет след зимата. 
Какви са тенденциите за 
аранжировките и градината 
в момента? 
В момента има период на пъ-
строта и това се усеща в аран-
жировките. Самите аранжи-
ровки носят повече духовни 
усещания.  
Има модни тенденции наисти-
на и те са много свързани с ка-
шпи, дизайн на съдове и харак-
терните цветови тенденции. 
При нас обаче битува усещане, 
че трябва да си откраднеш рас-
тението, за да се прихване и да 
го сложиш в пластмасова сак-
сия. Ние все още не се водим 
от тенденциите, но развитието 
при нас е по-бурно и това се 
вижда във всички области – и в 
технологии, и в мода. За около 
30 години се наблюдава огро-
мен скок. 
Бих пожелала на всички хора да 
бъдат позитивни, нека да пос-
прем, да се усмихнем, да си по-
дарим цвете - емоцията от едно 
цвете с нищо не може да бъде 
заменена. Да се порадваме на 
пейзажа, на природата. Дайте 
храна на душата си с емоции, 
усетете мига, порадвайте се на 
цъфнало дърво. 

Позитивиз-
мът винаги 

е част от 
успеха.
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ВЕСЕЛА МОРОВА:  
AND WE WILL FLY 

Светът е под карантина. Границите са затво-
рени. Хората са уплашени. Маските падат, а 
заедно със страха от заразата – оттичат в ка-
нала с мръсната вода фалшивите приятелства, 
псевдоценностите и материалните ламтежи… 
В дни на изпитание, търсейки сили, човечество-
то неизменно се обръща към духа, към вярата 
и, разбира се, към изкуството. Макар че и то е 
под карантина. Хората на изкуството, затворе-
ни вкъщи, търсят нови виртуални начини, за 
да стигнат до своите зрители, почитатели, дори 
до онези, които не са намирали време досега 
в живота си за естетика...          Срещата ни с тази 
млада и талантлива джаз дива беше планирана 
да се случи в нормалния ритъм и живот, но ето 
– ще си говорим под карантина. Представям ви 
джаз певицата от Габрово, получила музикал-
ното си образование в престижни американски 
колежи, видяла и интересни хора, и кътчета по 
света, но избрала да се завърне в България. С 
чар и вокално майсторство тя озарява българ-
ската джаз сцена и освен като блестящ  артист 
- солист, участва равностойно в партньорства с 
български и световни джаз музиканти. Разгово-
рът ни с Весела Морова започва – с бяло вино и 
по скайп. 

ОЛГА  БУЗИНА

снимки 
ДИЛЯН  
МАРКОВ

Веси, ден преди въвеждането 
на извънредното положение, 
ти направи страхотен лайф 
със самия Рей Джелато. Откъ-
де се познавате с него и какво 
е удоволствието да се музици-
ра с легендарния „Кръстник 
на суинга”?
Запознахме се по стара джаз 
традиция на един от джем-се-
шъните на фестивала в Банско 
миналото лято. Рей и неговите 
The Giants закриха концертната 
вечер пред многобройна ек-
залтирана публика, а след това 
купонът продължи в бара. Сто-
ри ми се изключително земен 
човек, с типичното английско 

джентълменско поведение и 
докато се усетя, вече ме водеше 
към сцената, където изпяхме 
два импровизирани дуета. Отто-
гава си обещахме, че ако някога 
пътищата ни се съберат отно-
во, ще направим нещо заедно 
на сцената. И това се случи – на 
мен Рей и бендът му ми преда-
доха заряд и топлина, към които 
често се връщам в мислите си. 
Освен всичко той е невероятен 
шоумен – умело и някак без уси-
лие съчетава пеене, саксофон, 
танци, смешни разкази и кому-
никация с публиката. Все неща, 
от които може да се учи човек. 
Ще говорим и за света, пре-
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обърнат наопаки от панде-
мията, но първо  разкажи за 
себе си, за първите ти срещи 
с джаза, за учителите и ва-
жните хора, вдъхновили  те в 
началото. За годините на му-
зикалното ти образование в 
чужбина, в Бъркли. 
Първата ми среща с джаза беше 
чрез аудиокасетките на баща ми 
със записи на Луис Армстронг, 
Ела Фицджералд, Ал Жиро. След 
това габровският бенд-лидер 
и легендарен джазмен Манол 
Цоков, пое преподавателската 
мисия. Пеех и в неговия “Суинг 
Дикси Бенд” и така започнах да 
трупам репертоар и сценичен 
опит. От малка харесвам различ-
ното, екзотичното и непознато-
то - мисълта за Америка и за джа-
за си беше абсолютна екзотика в 
онези години. Не помня почти 
никой мой връстник да е слушал 
джаз, но за мен още оттогава той 
беше символ на свободния дух 
и индивидуалния израз. Опитах 
да уча и класическо пеене, което 
ми даде добра вокална основа, 
но пък фактът, че една мелодия 
трябва да я изпееш по един и 
същ начин всеки път, никак не 
пасваше на моя импровизатор-
ски дух. 
Е, да, все пак си и зодия Риби - 
това не е шега работа :-). 
О, не! Никак. Но аз приписвам 
толкова други неща на зодията 

си - леката небрежност, даже 
разпиляност и разсеяност на 
моменти… Но имаме си и добри 
страни – артистизм. Всъщност 
образованието ми в Америка 
започна в съвсем друга посока 
– международни отношения. 
Това реших, че искам да уча, бях 
гладна за знания и любопитна за 
всичко, което се случва в света. 
Имах приятели от всички кътче-
та на планетата, дори направих 
няколкомесечен стаж във Ва-
шингтон в организация, бореща 
се с трафика на хора. Но тогава 
беше и ключовият момент, в 
който осъзнах, че липсата на му-
зика в живота ми го обезсмисля. 
И понеже, който търси намира 
– често се завирах в разни ста-
ички с пиана и си свирех и пеех 
на воля. Разбрах, че паралелно 
с „международните отношения” 
мога да завърша и музикална 
специалност в Clark University.
Станах солистка на джаз оркес-
търа в университета, приеха ме 
за алт и солист на акапелната 
група, преподавателят ми по пе-
ене - пианистът Колин Джонсън, 
също ме канеше на участия. Бях 
му изключително забавна - не 
беше очаквал студентка по меж-
дународни отношения от далеч-
на малка държава да има такава 
страст към джаза, прилично 
произношение на английски и 
да е слушала от малка записи на 

легенди като Ела Фицджералд, 
Сара Вон, Анита О Дей, и др. По-
край интернационалната среда 
там научих песни от целия свят 
– индийски, арабски, даже ме 
привлече индианската музика 
и ходих на уъркшоп по флейта в 
щата Монтана.
Това се казва шарен живот - от 
международни отношения до 
индианска флейта! А после? 
Какво си взе от Бостън и най-
престижния колеж за музи-
кално образование Бъркли?  
Когато твърдо реших да се от-
дам на музиката, кандидатствах 
в Бъркли (Berklee College of 
Music). Прекарах 3 семестъра в 
този приказен музикално-ака-
демичен свят, като се постарах 
да попия максималното. Доста 
продуктивен и изграждащ за 
мен период беше и съжалявам, 
че не продължи по-дълго. Изу-
чавах не само джаз, но и свето-
вен фолклор, ако щеш вярвай 
- там се запалих и по българския 
фолклор. Бях водеща и на соб-
ствено предаване в колежан-
ското радио – “Балканология”. 
Обожавах часовете по импро-
визация с невероятни препода-
ватели – Боб Столоф и Рианън, а 
познатата и в България ливанка 
Кристиане Карам ме насърчи 
да покажа нашата музика пред 
публика. Пеех и в две групи из-
вън колежа. Сега се чудя как съм 
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успявала с всичко, но беше ис-
тински музикален кипеж.
Бостън… никога няма да забра-
вя този град! Оживен от събития, 
млади хора, космополитност, 
музика. Липсва ми и досега. 
Тръгнах си твърде внезапно и 
оставих малко недовършен жи-
вота си в Америка. Подписах 
договор за работа като певица 
в Турция, след това се прибрах в 
България и имах здравословни 
проблеми, които ме забавиха 
достатъчно много, за да реша, че 
ще остана. И оттогава съм тук, но 
се чувствам гражданин на све-
та – музикалната ми душа няма 
дом, тя е в непрестанен летеж.  
Има ли моменти, в които съ-
жаляваш, че не продължи ка-
риерата си в чужбина? 
Има моменти, в които се питам 
“какво ли щеше да стане, ако...”, 
но според мен всеки, който е 
имал подобен опит, се е питал 
това. Започнах да намирам сре-
дата си, да правя концерти, да 
се запознавам с българските 
джаз музиканти – наличието на 
джаз сцена в София ме накара 
да се замисля да остана. Каква-
то възможност ми излезеше, я 
грабвах. Била съм  музикален 
редактор и водещ в БНР. Запи-
сах няколко песни с Биг бенда 
на радиото, започнаха и кола-
борациите ми и с композитора 
Любомир Денев, с акапелна 
група “Спектрум”, магистратура 
в Националната музикална ака-

демия, участия на фестивали, и 
така и до днес. 
Живеем в момент, в който 
най-отговорното поведение 
на всички е да си стоим вкъ-
щи. Как се отразява самои-
золацията и пандемията на 
света на изкуството? Каква е 
мисията на изкуството и на 
духовните елити в тази извън-
редна ситуация? 
Емоциите ни се люлеят от една 
крайност в друга. Налице е стра-
хът от неизвестното бъдеще. В 
изкуството търсим или разтуха, 
или дълбочина и прозрение. В 
момента всяка истинска музика, 
която извира от душата на ар-
тиста, според мен, ще бъде въз-
приета с усмивка и благодар-
ност. Сега особено много ние 
търсим сила един в друг, окура-
жаващи думи или просто споде-
лени приятни занимания, които 
да ни отдалечат от страха. За мен 
ежедневното занимание с музи-
ка е задължително условие, ина-
че изпадам в безтегловност. Та 
първата мисия за хората на из-
куството е да не изпадаме в ле-
таргия и да поддържаме форма. 
Втората е по някакъв начин да 
достигаме до публиката, дори и 
от кухнята или хола. Рей Джела-
то написа и изпя много забавен 
“Блус за изолацията”, който си 
пях дни наред. Акапелна група 
Accent пуснаха песен с вокални 
хармонии, призоваваща хората 
да си седят у дома. Мои любими 

изпълнители публикуват свои 
видеа редовно и, бидейки в не-
формална домашна обстановка, 
това ми позволява да ги видя 
в друга светлина, различна от 
блясъка на фотосесиите и ви-
деоклиповете. Много музеи и 
галерии по света отвориха “вра-
тите си” за онлайн обиколки. 
Възможно е в този момент дори 
изкуството да спечели нови под-
дръжници, като стигне до хора, 
които иначе не биха отишли на 
даден концерт, театър, изложба. 
Но затворени вкъщи, те попадат 
на лайв стрийм, виртуални оби-
колки на галерии и музеи, дори 
и онлайн уроци по музика, писа-
не, рисуване...
Да, има истински бум от  пред-
ложения за общуване с пуб-
ликата - онлайн, в социалните 
мрежи, като че ли сега светът 
откри истински възможност-
ите на виртуалното простран-
ство…
Както и онлайн образование-
то, така и изкуството в момента 
е ограничено до екраните ни. 
Това неминуемо ни ограничава, 
но и ни дава възможности. Едни 
ще се приспособят по-добре от 
други. Но си мисля, че е важно 
и цялата българска общност на 
независимите артисти да е обе-
динена и да изисква определе-
на закрила от държавата. Някои 
български артисти направиха 
онлайн концерти с голям успех, 
например джаз-фурията Мили-
ца Гладнишка. Следя и Фейсбук 
канала на Рей Джелато, в който 
той всеки ден се включва за два 
часа, пее, свири и поддържа 
духа на хората, а те направо по-
щуряват в коментарите. След 
това обяви на “зрителите” си, 
че който желае, може да напра-
ви малко дарение по време на 
излъчванията. Това мисля, че е 
и стратегия да поддържаш ин-
тереса на почитателите си. Аз 
лично силно се надявам да мо-
жем скоро да се върнем и към 
традиционните методи на му-
зикоправене, защото усещането 
да си близо до други музиканти 
и пред теб да има реална, жива, 
дишаща публика е нещо, което 
никоя технология не може да 
замени. 
Ти самата с какво поддържаш 
духа си във форма в тези дни 



ж е н а т а  д н е с  65

б е з  р а м к а

на социална изолация? 
Останах в самоизолация извън 
родния си град. Осъзнавам, че 
имам повече време да говоря с 
баба ми, например, и това да я 
чуя и дори да си говорим едни 
и същи неща, е важно за духа 
ми. Също и да си пиша с позна-
ти и приятели: “Какво правиш?”,  
“Нищо, а ти?”, “И аз.” Дори и таки-
ва разговори са полезни - всич-
ко, което да ти дава знак, че жи-
вотът продължава. В началото 
телевизорът ми гърмеше по цял 
ден с новини и статистики и усе-
тих как това влияе изключител-
но вредно на психиката, даже 
може да те разболее физически. 
Гледам да ограничавам времето 
за новини, но се опитвам да съм 
информирана. Имам много при-
ятели по света и живо ме инте-
ресува как са и какво се случва 
около тях. А няма как да скучая 
- пианото е пред мен, ноти, пес-
ни, упражнения, теории - имам 
занимания за седмици наред. 
Също така съм заета да изгот-
вям материали на студентите от 
АМТИИ-Пловдив, с които тър-
сим форми за онлайн обучение. 
Липсата на разходки и природа 
определено ми липсват, но съм 
била в подобни ситуации след 
операции и след една тежка ка-
тастрофа. Преживява се. Трудно 
се преживява страхът за здраве-
то, за бъдещето, как ще се отрази 
това на цялото човечество. 
Какво подготвяш в момента 
и какви са интересните нови 
музикални партньорства, 
които ще видят бял свят след 
края на пандемията? 
В края на март очаквах австра-
лийския пианист Дейвид Дауър, 
с когото щяхме да обиколим 
страната, като представим ав-
торски композиции, както и ав-
стралийска и българска музика, 
джаз стандарти и много импро-
визации. През миналото лято се 
видяхме в София и записах две 
песни в неговия нов албум There 
Are No Stars. Разбира се, отме-
нихме турнето. Също така имах 
няколко прекрасни творчески 
срещи с мулти-инструмента-
листа Николай Иванов-ОМ и 
перкусиониста Петър Йорда-
нов-Бъни. В трио формация 
подготвяме програма с автор-
ска музика на ОМ, нещо съвсем 

различно и експериментално 
за мен и тласкащо ме към нови 
музикални хоризонти. Ще дойде 
време да представим и този про-
ект… През 2019-а имах възмож-
ността да бъда гост на няколко 
концерта на Васил Петров, къде-
то се запознах и пях с трима пло-
вдивски музиканти – Йордан То-
новски (пиано), Христо Минчев 
(бас) и Кристиян Желев (бараба-
ни). По идея на Йордан направи-
хме много интересна програма 
с джаз стандарти, ориентирани 
около бибопа и хард-бопа, сред 
тях и много пиеси, които съм от-
крила отдавна, но са чакали своя 
час да се излеят на сцената. And 
We Will Fly ще бъде озаглавен 
този проект. 
С другия ти „стар и нов” про-
ект  - акапелна група „Спек-
трум”, какво се случва? Вие 
вече сте сериозна група – не 
просто любимци на публика-
та, но и с първи издаден са-
мостоятелен албум. 
Първият ни албум все още е по-
вод за гордост. Бяхме номини-
рани и в няколко категории за 
наградите на BG Radio. Той вече 
е наличен във всички платфор-
ми за слушане и закупуване на 
музика и ще се радваме на под-
крепата на нашите почитатели. 
Имахме отменени участия в тези 
месеци, както и всички други 
музиканти. През юни ни очаква 
участие в престижния форум 
TEDx в София, през юли – на 
Бургас джаз фест, през август – в 
Nisville Jazz Festival. Дали ще се 
случат – не знаем все още. Надя-
ваме се да успеем да направим 
един онлайн концерт в близкото 
бъдеще, сега има много добри 
платформи за това. Чуваме се 
често и обменяме идеи, имаме и 
други интересни планове, но те-
първа се приспособяваме към 
новата ситуация.
Светът се променя. Вярваш 
ли, че ще излезем от кризата 
по-добри хора, по-дисцип-
линирани, по-оценяващи 
стойностните неща… би било 
непростима грешка, ако чове-
чеството се втурне отново в 
консуматорското си живеене 
без поука.
Трудно ми е да дам такава оцен-
ка, понякога ние, артистите, се 
влияем емоционално от съби-

тията и не винаги можем трезво 
да преценим ситуацията. Често 
се самоанализирам и стигнах 
до заключението, че е трудно 
да наречеш един човек добър, 
а дру - лош – всички минаваме 
през фази и периоди, заблуди и 
истини, и “нищо човешко не ни 
е чуждо”. Със сигурност всички 
ще трябва да се научим на тър-
пение и по-спокойно приема-
не на нещата. Вероятно ще се 
сближим повече с роднини и 
приятели, с които сега нямаме 
възможност да се виждаме и ще 
осъзнаем стойността на общу-
ването с хора по принцип, ще 
се научим да сме по-толерантни 
към недостатъците на другите. 
Може би ще разберем кои са 
истинските ни приятели. От-
носно консуматорството – ще е 
прекрасно да спрем да трупаме 
безсмислени вещи и да поиз-
хвърлим прахосъбирачките от 
вкъщи...също да се научим да 
определяме истинската стой-
ност на предметите, храната и 
дрехите, отвъд лъскавата опа-
ковка. Със или без коронавирус 
животът си тече в обикновената 
си цикличност. Ето, пролетта 
дойде навън, нека разцъфне и 
в душите ни, нека имаме надеж-
да, че каквото и да е, ще се оп-
равим.  

снимка  ВИКТОР ВИКТОРОВ
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ПАК Е ПРОЛЕТ!
фотограф МАНУЕЛА СТАМЕНОВА

стил  СТОЯН АПОСТОЛОВ 
грим  РАДМИЛА МУТАФЧИЕВА

коса  ГАЛИН БИВОЛАРСКИ
модел ЖУЛЕН ЧОЛАКОВА от Ivet Fashion

рокля Blumarine 
брошка Invoke jewellery
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рокля Dsquared 2
обувки  Shoe Aquarium
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наметка и боди  
Evgenia Borisova Haute Coutur

обувки Shoe Aquarium
очила YSL от Optivlasa
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рокля  Just Cavalli 
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рокля Dolce & Gabbana
обувки  Byblos
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бижута Invoke jewellery
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рокля  Pembe Kenan
бижута Invoke jewellery
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рокля Just Cavalli
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В навечерието на Великден 
сме. С какво свързвате праз-
ника и спазвате ли традици-
ите? 
Гергана: Този празник ми на-
помня, че трябва да вярваме 
в това, че доброто побежда-
ва дори и смъртта, че чудеса 
се случват и че  обединени от 
обща идея сме по-силни. На 
това са ме учили от дете. И е осо-
бено важно да си го припомним 
в ситуацията, в която сме. В 
моето семейство този празник 
има особен статут. Баща ми го е 
определил като ден, в който от-
белязва името си. Майка ми пък 
всяка година стриктно спазва 
всички традиции около посре-
щането му. Свързвам го най-ве-
че с моя дядо, който вече не е с 
нас. Като малки много внимава-
хме да занесем от църквата до 
къщата запален пламъка, буде-
хме го и се „борехме” с яйца. А 
козунакът беше толкова вкусен 
с домашното мляко.
Златимир: В спомените и жи-
вота ми Великден винаги е бил 
тясно свързан със семейството 
и пътуването. Родът ни е срав-
нително голям и сме се стара-
ли точно около Възкресение 
Христово да отделим време за 

„БЪЛГАРИЯ СУТРИН“  
С ГЕРГАНА И ЗЛАТИМИР 

Говорим (онлайн, разбира се) със сутрешния тандем 
на Bulgaria ON AIR – водещите на „България сутрин“ 
Гергана Венкова и Златимир Йочев. Страхът от 
COVID-19 е сковал света, Гери и Злати току-що са 
приключили поредния жив ефир и след малко ще 
започнат да се готвят за следващия ден. Казват, че 
сега целият фокус на тях и на Bulgaria ON AIR, е да от-
разяват всичко, което се случва, умерено и баланси-
рано – защото в тези турбулентни времена точната 
информация може да бъде животоспасяваща, а 
сензацията – опасна.
Говорим с Гергана и Златимир за мечтите, свобода-
та, нуждата да помагаш на обществото. И как да не 
се поддаваме на  дезинформацията, на страха, на 
преекспонирането. 

РАЯ ГОСПОДИНОВА тях. Винаги ми е действало ос-
вежаващо да видя местата, къ-
дето съм прекарал много лета и 
ваканции и да усетя приятната 
емоция около боядисването 
на яйцата в определените дни. 
Традициите при нас се спазват 
и се допълват от много неочак-
вани посещения на съседи и 
приятели. С две думи – къщата 
на баба и дядо винаги е пълна 
за празника. Уви, тази година 
всичко това няма как да се слу-
чи заради епидемията от коро-
навирус.
За какво мечтаете?
Гергана: За спокоен свят. За 
здраве и повече време с близ-
ките ми.
Златимир: За десетки пъти 
повече хармония. За среда, в 
която децата ни играят на воля 
пред блока, растат умни, тех-
нологични и десетки пъти по-
мъдри от нас. Пожелавам си и 
задружно да стигнем до фазата, 
в която основните проблеми 
не са плащането на сметки и 
режийни. В личен план – не спи-
рам да мечтая за пътуване до 
нови страни с любимите ми мо-
мичета Тамара и Марина. Моля 
се битката с COVID-19 да завър-
ши успешно и да можем отново 

да пътешестваме по земното 
кълбо.
Интервюирате десетки хора 
ежедневно. Какво ви остава 
от срещите с всички тях? 
Гергана: Имаме уникален шанс 
да се срещаме всеки ден с про-
фесионалисти от всякакви об-
ласти. Стремим се да ги пред-
разположим и да извлечем от 
тях най-ценното за нашите зри-
тели. За мен запазвам удовлет-
ворението, когато сме успели 
да го направим.
Златимир: Доста често ни ос-
тавят с усмивки и усещане за на-
дежда. Радостното е, че наред с 
поизтърканите телевизионни 
муцуни има изобилие и цяла 
нова „армия“ от талантливи 
млади хора, които имат какво 
да кажат и покажат. 
Кой е най-важният въпрос, 
който водещият на сутрешен 
блок трябва да може да зада-
де? 
Гергана: Всички въпроси са 
важни. Хората имат различни 
гледни точки и ние сме длъжни 
да ги обхванем.
Златимир: Понякога преслед-
вайки отговорите на „горещите 
въпроси“, забравяме да питаме 
гостите чисто човешки неща. За 
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мен доброто интервю никога 
не е било въпрос на конструк-
ция или сценарий. Четеш, слу-
шаш събеседника и реагираш. 
Със сигурност добрият въпрос 
трябва да предизвиква нещо 
отсреща. Емоция, новина или 
задействане на позаспала ин-
ституция. 
Как да се научим да отсяваме 
качествената информация 
от тази, която предизвиква 
единствено сензация?
Гергана: В морето от медии на 
първо място трябва да изберем 
любимата си. Тази, която не ни 
е подвеждала досега, която 
поднася информацията на дос-
тъпен език, без да я „украсява”, 
и която се стреми към разноо-
бразие в темите.
Златимир: Като инвестираме 
повече време в четене на по-го-
лям брой източници с доказан 
автор и солидна медия зад него.
Кой от двамата обикновено 
задава неудобните въпроси 
и защо?
Гергана: Винаги се допълваме.
Златимир: Със сигурност Гери 
(бел. ред. - като бивш полити-
чески репортер) има по-шарен 
опит и близки срещи с онези, 
към които са насочени неудоб-
ните въпроси. Но смятам, че ус-
пешно си поделяме и това поле 
в студиото.
Следите отблизо ситуацията 
с коронавируса. Страхува-
те ли се и как преодолявате 
стреса?
Гергана: Нямаме много време 
да се страхуваме. Работим на 
пълни обороти, за да обхванем 
абсолютно всички аспекти на 
заразата. Сега най-важна е ин-
формацията в най-чиста форма, 
без излишни импровизации и 
преекспониране на темите. На-
дяваме се да посрещнем едно 
спокойно лято. То ще ни помог-
не да преодолеем стреса.
Златимир: Следим случващо-
то се задълбочено от януари 
месец, когато разпростране-
нието беше само в Азия. За съ-
жаление вирусната инфекция 
успя да намери пролуки в иначе 
„съвременните“ системи и об-
щества и ги удари много силно. 
Хвана ги неподготвени. Моите 
страхове са няколко. От една 
страна, е страхът, че сме без-

силни срещу „невидимия враг“ 
и това коства хиляди човешки 
животи. Загуба,  която винаги 
е непрежалима – независимо 
от възраст или континент. От 
друга страна, се притеснявам за 
икономическата дупка, която 
ще отвори това наглед преодо-
лимо заболяване. И ще го усе-
щаме с години.
Какво е свободата за вас? 
Гергана: Да бъда себе си и с ця-
лата си отговорност да казвам 
това, което знам и което съм 
проверила като факт.
Златимир: Свободата е да 
мога с думите и действията си 
да постигам резултатите, кои-
то заслужавам. И стъпвайки 
на това, да мога да опознавам 
света без страх от мерките и ре-
стрикциите, които виждам сега. 
Какво ви мотивира да про-
дължавате напред?
Гергана: Учили са ме да не се 
отказвам, когато си заслужава.
Златимир: Обратната връзка. 
Позитивните реакции, благо-
дарността на хората, на които 
успяваме да помогнем с нашата 
работа. Сега, в условия на из-
вънредни мерки, още повече 
придобива смисъл това, което 
правим. Хората имат нужда от 
коректна и добре поднесена 
информация, за да знаят как ще 
изглежда техният ден и живот 
след ден или седмица. 
Казват, че има значение кого 
ще видиш пръв сутрин. Как 
се става перфектният рано-
буден телевизионен тандем? 
Гергана: Мога да се похваля, 
че денят ми започва позитив-
но, защото Злати определено е 
един от най-позитивните хора, 
които познавам. А зад добрия 
тандем в ефир, стои и добър 
екип. Всеки от нас има своите 
особености и слабостите на 
един са силата на друг.
Златимир: Общата ни нагласа 
е да са наслаждаваме на рабо-
тата, независимо от голямото 
натоварване. Когато намираме 
начин и вариант да се посме-
ем, да намерим позитивното в 
нещата, работата спори. Екран-
ното ни партньорство започна 
без много часове съвместен 
опит, но по естествен начин се 
напасна и разви. С Гери сме кол-
кото различни като характери, 

толкова и сходни в преценката 
за важни въпроси.
Гергана, какво ви харесва в 
партньорството ви със Зла-
тимир?
Професионализмът му. Няма 
ситуация в ефир, с която да не 
може да се справи. Опитът  му 
пред камера на живо е голям. 
Извън ефир ви споделих – ви-
наги позитивен, търпелив и 
толерантен към капризите в 
преобладаващо женския ни ко-
лектив.
Златимир, какво научихте от 
Гергана и какво смятате, че 
вие сте й показали?
Наблюдавам я с интерес всеки 
път, когато включваме репор-
тери на живо как все още носи 
духа на журналиста на терен. 
Докато те говорят със събесе-
дници, тя измисля реактивно 
въпроси и ги препраща към 
продуцентите, за да ги подадат 
на колегите. Бързият й рефлекс 
е забележителен. В човешки 
план ме радва способността й 
да се скара със 100 души, за да 
защити един в името на спра-
ведливостта. Надявам се от мен 
да е научила нещичко за воде-
нето на сутрешен блок с усмив-
ка и балансирането на емоции-
те в напрегнати ситуации. 
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Откак има театър, арти-
сти и публика, людете в 
салона обожават голе-

мите сценични творци. Изпра-
щат им цветя, чакат ги за авто-
графи след представление. А 
държавните институции във 
всяка културна страна се ста-
раят да оценяват по достойн-
ство заслугите им и да им при-
съждат награди. 
Артистите са чувствителни 
хора – пазят си наградите и 
отличията, за да ги оставят на 
потомците си. В колекцията на 
легендарната оперна прима 
Мирела Френи призовете са 
безброй. Те красят дома й в 
Модена и сигурно завинаги ще 
останат там. Великата оперна 

МИРЕЛА ФРЕНИ,  
НЕОТРАЗИМАТА  

ЕЛИАНА МИТОВА  

прима неотдавна си отиде от 
белия свят, покосена от тежка 
болест, малко преди да навър-
ши 85. А последното отличие, 
което получи, бе Кристалното 
огърлие на Съюза на българ-
ските музикални и танцови 
дейци. „Пратката дойде по по-
щата. Каква хубава изненада! 
Трогната съм“, сподели пред 
„Жената днес“ единствената 
дъщеря на артистката, адво-
кат Микаела Маджера, 

която до последно бдеше 
над майка си. 

Някои български институции 
подготвиха поздравителни 
адреси до Мирела Френи по 
повод 85-ата й годишнина – 
Плевенската филхармония, 

Варненската опера, Староза-
горската опера, литератур-
ният салон „Евгения Марс“. 
Копия от тях също стигнаха до 
ръцете на Микаела Маджера. 
Българските музиканти оби-
чат и ценят Мирела Френи, а 
оперната ни публика я обожа-
ва. Защото Мирела бе от оне-
зи личности, които останаха 
естествени и непринудени, 
стъпили здраво на земята. За 
радост на всички нас, бълга-
рите, Мирела Френи, остава 
завинаги свързана с родината 
ни, с българската култура. В  
продължение на 30 години тя 
бе съпруга на световноизвест-
ния бас Николай Гяуров, който 
издъхна в ръцете й през 2004-
та. По волята на децата му - 
Елена и Владимир Гяурови, тя 
го погреба в Модена. 
Да припомним коя бе Мирела 
Френи. Едно от децата-чудо 
на своето време. Родена е в 
Модена. Семейството е бедно, 
майка й се труди в тютюнева 
фабрика, редом с майката на 
Лучано Павароти. Случва се 
така, че работничка във фа-
бриката, която е родила бебе, 
става 

дойка на Мирела  
и Лучано.

 „Ти изяждаше повече от мля-
кото, затова си толкова едър.  
Важното е, че и двамата ста-
нахме певци. А защо ли детето 
на дойката не пропя?“, пита 
Мирела след време своя сце-
ничен партньор, с когото се 
смятат за млечни брат и сес-
тра. На 10-годишна възраст 
Мирела Френи участва в ра-
диоконкурс с прочутата ария 
„Ясен ден ще дойде“ от „Мадам 
Бътерфлай“ на Пучини и го пе-
чели. Двамата с Лучано учат 
пеене в съседен град при мае-
стро Кампогалиани. „Имах бе-
дно, но хубаво детство. Разчи-
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тах на две фантастични баби 
– и по майчина, и по бащина 
линия. Вслушвах се в думите 
им. Едната казваше: „Мирела, в 
живота има и трудни моменти, 
ако ти се плаче, плачи, но ви-
наги върви напред!“ А другата 
я допълваше: „Понякога и чер-
ни дни настъпват, но помни, 
че в тунела винаги има свет-
лина“. Бабините съвети много 
ми помогнаха. Правех нещата 
с радост и ми се получаваха“, 
припомня в интервю за ита-
лианската преса певицата. 
Приятел на баща й е близък 
с Бениамино Джили. Майка 
й я води при него в Рим, за да 
я прослуша. „Ако съумее да 
съхрани гласа си, това дете ще 
стане голяма артистка, защо-
то пее с емоция“, казва тогава 
Джили. Мирела успява да съх-
рани гласа си и от симпатично 
хлапе с вирнато носле и бели 
бузки се 

превръща в красива  
и гласовита девойка. 

Излиза на професионална-
та сцена съвсем млада - едва 

19-годишна. Тя прави своя де-
бют в операта през далечната 
1955 г. в Модена – с  трудната 
партия на Микаела от „Кар-
мен“ на Бизе. Ролята ще оста-
не за нея любима през целия 
й живот, неслучайно Мирела 
ще кръсти дъщеричката си 
Микаела. Певицата, вече забе-
лязана от ценителите и крити-
ците, сключва брак с пианиста 
Леоне Маджера – младеж от 
богато семейство, пианист 
и диригент. Кариерите им 
тръгват възходящо нагоре. 
През 1958-а Мирела печели 
конкурс за ролята на Мими в 
„Бохеми“ на Пучини в Театро 
Реджио в Торино. Тази роля ще 
й донесе след време световно 
признание. А в партньорство 
с млечния си брат Лучано Па-
вароти, Мирела ще пее в най-
големите театри на планетата. 
Двамата с Павароти до днес 
са считани за най-добрите из-
пълнители на Мими и Рудолф 
в „Бохеми“ за всички времена. 
Двамата си говорят галено на 
„Нана“ и „Нано“, като използ-

ват местния диалект в Модена. 
Френи е постоянна  

партньорка с Павароти 
както на сцената, така и в зву-
козаписното студио. През 
1961 г. Френи дебютира в бри-
танската Кралска Опера в ро-
лята на Нанета във „Фалстаф“ 
на Верди. Година по-късно е 
дебютът и в „Ла Скала“. В Ме-
трополитен опера  пее за пър-
ви път през 1965 г. -  ролята на 
Мими, а по-късно и  Лиу в „Ту-
рандот“ на Пучини, Маргарита 
във „Фауст“ и Жулиета в „Ромео 
и Жулиета“ на Гуно.  Участва и 
във филма „Мадам Бътерфлай“ 
заедно с Пласидо Доминго и 
под диригентството на Хер-
берт фон Караян и режисурата 
на Жан-Пиер Понел. През 1976 
г. се снима във филма на Понел 
„Сватбата на Фигаро“ в  кокет-
ната роля на Сузана.
Разривът в семейството на Ле-
оне Маджера настъпва през 
1976-а. По онова време Нико-
лай Гяуров вече се е разделил 
с първата си съпруга, пиа-
нистката Златина Мишакова. 
„Не предполагах, че някога 
ще се омъжа за Гяуров. Да, за-
белязвах го, представителен, 
красив мъж, но нищо повече. 
Двете семейства – моето и  

Мирела Френи и Лучано Пава-
роти в „Дъщерята на полка“ 
на Гаетано Доницети.

Мирела Френи с Караян и Павароти.
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неговото, заедно сме излиза-
ли, по ресторанти сме ходили. 
Но в един момент, останали 
без брачни партньори, с Ни-
колай решихме, че можем да 
продължим заедно“, казва в 
интервю на Френската теле-
визия Мирела Френи.  
Двамата с Гяуров създават 

здраво семейство. 
Той приема дъщеря й като 
свое дете, а когато Микаела се 
омъжва и ражда момче и мо-
миче - отнася се към тях като 
към любими внучета. Дори в 
кухнята им показва как да си 
приготвят някое българско 
ядене. 
Доста често Мирела Френи и 
Николай Гяуров са заедно по 
световните сцени. Паметен ще 
остане 50-годишният юбилей 
на Гяуров в Софийската опера, 
честван през далечната 1981-
ва. За това събитие си спомня 
Георги Йорданов, министър 

на културата по онова време: 
„Срещу символичен хонорар 
прие да пее в чест на Гяуров 
тенорът Хосе Карерас – млад, 
с буйна коса, още непреживял 
ужаса от левкемията. При съ-
щите условия дойде и барито-
нът Пиеро Капучили. Дойде и 
Евгений Нестеренко, и нашата 
Стефка Евстатиева. Дирижи-
раше маестро Руслан Райчев“.
Мирела Френи пее в Софий-
ската опера и в „Дон Карлос“ 
на Верди, заедно с мъжа си – в 
ролята на Филип Втори, под 
палката на маестро Асен Най-
денов. 
Двамата с Гяуров основават 
центъра Centro Universale del 
Bel Canto във Виньола, където 
започват да водят майстор-
ски класове. След смъртта 
на Гяуров през 2004 г., Френи 
продължава общото им дело. 
През 2002 г. е удостоена с по-
четна степен от Университета 

в Пиза за 
значимия ú принос за  

европейската култура. 
Мирела Френи работи с най-
големите диригенти на епо-
хата. Ето какво разказва тя 
самата за двама от тях  пред 
Френската телевизия: „Беше 
по време на репетициите на 
„Бохеми“ в „Ла Скала“. Все още 
не се познавахме с Херберт 
фон Караян. Той се появи в 
театъра, остана да погледа. В 
един момент се обърна към 
режисьора Дзефирели и му 
каза: „Имате ли нужда от г-жа 
Френи?“, „Не, нямам“, отговори 
Дзефирели. Караян ме покани 
в гримьорната и седна на пи-
аното. Чудех се какво ли ще 
иска да му изпея – арията на 
Мими от първо действие или 
част от любовния дует с Ру-
долф. А той поиска финалния 
дует, със смъртта на Мими. 
Разбрах, че ще провери дали 
съм добра артистка. Изслуша 
ме, тупна ме приятелски по 
бузата и каза: „Е, хайде да ра-
ботим!“ Работихме заедно 24 
години! Хубав спомен пазя и 
от Джеймс Ливайн. Голям аме-
рикански диригент! През май 
2005-а чествах под неговата 
палка 40 години от дебюта ми 
в Метрополитен опера. След 
галата, Ливайн дойде в гри-

Любимата снимка на 
Мирела – двамата с 

Гяуров изпълняват 
дуета на Церлина и Дон 

Жуан от „Дон Жуан“ на 
Моцарт на концерт в 

Япония.

В „Дон Карлос“ на Верди  - Мирела и Николай  
в годините на славата.
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мьорната ми и си свали пръс-
тена. Този пръстен винаги 
блестеше на ръката му.  Поис-
ка да ми го подари. Опитах се 
да откажа, но той настояваше. 
Каза ми, че го прави от радост 
и от щастие, че е работил с мен 
толкова дълго време“
Певческото дълголетие на 

Мирела Френи 
е забележително – продължа-
ва 53 години. Засипват я пока-
ни за участия по целия свят. Тя 
признава, че сама е сложила 
точката в кариерата си. „Пев-
ческото дълголетие е хубаво 
нещо. Аз успях да го постигна 
благодарение на много неща. 
Винаги отивах на репетиции с 
научена роля, добре подгот-
вена. С диригента и с режисьо-
ра вече изграждах образа, а не 
се вторачвах в нотите. И затова 
лесно възприемах изисквани-
ята на диригента. Успях да си 
съхраня и техниката. Избирах 
подходящ репертоар за съ-
ответната ми възраст. Много 
е важно за певеца да умее да 
отказва, да не бъде всеяден. 
Трудно се казва „Не“, когато ти 
дават роля, особено на млади 

години. Ама аз и тогава умеех 
да отказвам. Бях само на 22, 
когато ми предложиха турне 
с „Мадам Бътерфлай“. Вече си 
имах бебето, съвсем мънич-
ко. Намерих сили и казах „Не“. 
Сега си давам сметка, че съм 
била права. Всяко нещо с вре-
мето си. Да направиш добра 
кариера означава да си под-
редиш програмата и да отказ-
ваш, когато трябва“, разказва 
Мирела Френи. 
Тя  приключва професионал-
ната си кариера на сцената с 
ролята на Йоана от операта 
„Орлеанската дева“ на Чайко-
вски във Вашингтонската на-
ционална опера на 11 април 
2005-а. 
За двойката Мирела Френи-
Николай Гяуров и днес про-
дължават да се носят легенди. 
Мирела Френи признава, че е 
обичала искрено Николай, 

ценяла и неговите  
приятели.

Най-топли чувства я свързва-
ха със семейството на Георги 
Йорданов, когото тя ласкаво 
наричаше Джорджо. „Николай 
ми даде толкова много. У дома 

в Модена имаме кабинет, къ-
дето се занимавахме с музика. 
Нашата лаборатория на гласа! 
Той слушаше мен, аз - него. Тук 
всичко остана така, както го 
остави Николай. Запазих  ве-
щите му, нотите, очилата му. 
Имахме не само обща профе-
сия, но и общи интереси извън 
операта. Ходехме заедно по 
мачове. Обичам много една 
снимка, която съм оставила на 
пианото - на концерт в Токио 
изпълняваме дуета на Церли-
на и Дон Жуан от „Дон Жуан“ на 
Моцарт. Аплаузите бяха неве-
роятни. Публиката усещаше, 
че наистина сме влюбени един 
в друг и още повече ръкопляс-
каше. Николай бе изключител-
на личност. Бяхме най добрите 
критици един за друг. Сядаше, 
подпираше с ръка брадичка-
та си и коментираше. И тази 
снимка съм я оставила на ма-
сата, за да бъде винаги с мен. 
Всъщност той остана тук. 

Големият ни подарък в 
живота беше, че бяхме 

заедно.“, 
казва в интервю Мирела Фре-
ни. 
В дома ú в Модена вече има 
още една реликва – Кристал-
ното колие на Съюза на бъл-
гарските музикални и танцови 
дейци. А за нас, почитателите 
й, остава удоволствието, че 
сме я слушали на живо. В Мо-
дена има улица „Николай Гя-
уров“,  би било чудесно, ако  
Софийската община на свой 
ред кръсти улица на името на 
Мирела Френи – едно от опер-
ните светила на ХХ век.  

Мирела и Николай – автограф за близкия приятел Джорджо, тоест 
министъра на културата Георги Йорданов.

Мирела със звездите от нейното 
поколение – Николай Гяуров, Лучано 
Павароти и Райна Кабаиванска. 
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Една приятелка наскоро 
ми каза – с леко, но осе-
заемо снизхождение – че 

ме разбира. Тя разбира защо 
бягам. И защо потъвам в стаята 
си, сред книгите, в ателието на 
онзи художник или сред вино 
и кубинска музика. А аз… Аз 
предпочитам вместо „бягам“ да 
използвам друг глагол. 

Подслонявам се.
Подслонявам се във всички 
онези топли и светли убежища, 
където няма кървящи рани или 
ако има, те болят в любима пе-
сен или силен стих. Не се крия, а 
избирам – онова уютно убежи-
ще, където сама себе си да ха-
ресвам. Не е ли това по-важно 
от всичко?
Буквално се подслонявам в ста-
ята си и именно тя е любимото 
ми убежище за суровите зим-
ни дни, в които бялото искри 
през прозореца и за горещите 
летни нощи, когато северното 
изложение ме пази от задуха, 
а тънки мрежи против комари 

СЛАДКИТЕ ТАЙНИ И  ЯВНИ  
УБЕЖИЩА НА ТРИЙСЕТТЕ

Щастието 
е да се 

сгушиш, 
където ти 

харесва и 
където се 
харесваш.

ДИАНА МАРКОВА 

се поклащат безшумно и пра-
вят весели сенки върху стена-
та. Стените на тази стая са бели 
и не, не ме отегчават, нито ме 
плашат. Напротив, върху тях 
много добре стоят картините, 
календарът, рафтовете с тъмен 
фурнир и тъмните завеси.
В стаята ми се намира всичко, 
което – с изключение на живите 
хора – може да бъде необходи-
мо на трийсетгодишното мо-
миче. Има книги, много книги. 
Всъщност книгите са повече от 
дрехите, а гардеробът не е ни-
как малък. А в него – в големия 
стилен гардероб с плъзгащи се 
врати и огледало в цял ръст – 
понякога може да бъде видяна 
свита на кълбо котка със сива 
украса, жълто-зелени, реаги-
ращи на светлината очи, и див 
нрав. 
Леко е плашлива тази Кралица 
на Котешките Работи, свързани 
с доброто настроение на сто-
паните. Но пък е жива и будна. 
Играейки с нея, забравям да се 

тревожа за маловажните, но 
все пак неприятни дребни дела 
от деня.
Та, в тази стая, сред тези бели 
стени, галейки тази прекрасна 
сива котка, аз откривам, че 
има и друг свят освен онзи 

на вечното препускане, 
ядосване и дребнаво мълчание 
пред несправедливостите. Има 
свят, в който може да забавиш, 
да поемеш въздух и да изди-
шаш мекота, да се огледаш и да 
почерпиш от дълбокото. Това е 
стаята, в която не се страхувам 
да остана сама. И да задам въ-
просите. Или да приема награ-
дата за всички тревоги около 
динамичния живот: обичащото 
се Аз.
Не съм забравила, че тук е и ку-
тията с грим, към която проявя-
вам интерес, само ако съм в so-
sexy-mood. И че по всяко време 
мога да си пусна новини от но-
вичкия екран срещу леглото; но 
не, не бих го направила, защото, 
за щастие, има много, много, 
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ама наистина много качествени 
филми, които печелят екранно-
то пространство отраз, когато 
да чета е трудно. 
Битовизмите ще почакат до 
късните ми години, а може и – 
с повечко късмет – никога да 
не опра до тях. (Никак не си се 
представям да точа кори за ба-
ница и да крещя разгорещено 
ядни слова срещу министъра 
на еди-какво си, който току-що 
се е изказал по радиото.)
Малко сладко убежище за трий-
сетгодишни момичета може да 
бъде и онази полупритъмнена 
стая от хотела в тихия квартал, 
където е пълно с красиви – не 
на всяка цена сиви и диви – кот-
ки, с врани и дълбоки сенки от 
стари къщи и редки дървета. 
Стая за няколко часа и хоп! – по-
лучаваш топла, сладка и течна 
любов с онзи магнетичен мъж, 
чиято зодия няма да издавам, 
за да не предизвикам (справед-
ливата) завист на свободните 
жени. А когато бутилката с раз-
кошно вино, което той е доне-
съл, свърши, в мен няма съжа-
ление и недоволство. А тиха 
благодарност и топло щастие. И 
едно нетърпеливо предчувст-
вие за прекрасния остатък от 
този ден. Воала! 

Обикновени дни  
в живота ми няма. 

Винаги се подслонявам под ко-
роната на някой щастлив или 
мъдър, или бавен, или шарен 
следобед – дори когато никой 
не звъни, никой не пише и ни-
кой не ме зове. В такива дни – 
особено ако има слънце – мое 
убежище е паркът в близост до 
дома ми. Наистина, какво щас-
тие! Какво удобство, каква ле-
кота – пет минути бързо ходене 
и съм сред уханни треви, млади 
дръвчета и десетки лица, които 
също като мен се прислоняват 
– с детето, с кучето, с бира или 
с приятели. Вървя и не мисля, 
а просто попивам. Късче при-
рода, случайно разминаване с 
усмихнат човек и щедрото небе 
над мен. Ето че имам всичко.
Убежище на трийсетте обикно-
вено е работата и аз, разбира 
се, работя. Всяка прочетена 
дума, всяко написано изрече-
ние, всеки научен урок – планът 
за деня е изпълнен, когато удо-

влетворението се разнесе из 
вените ми. 
Също като глътките червено 
вино, които получавам в атели-
ето на един приятел художник. 
Той е разговорлив, весел и с 
космополитна душа. Харесва-
ме една и съща музика – ита-
лианска, френска, испанска. 
Обичам да гледам картините 
му – ах, това червено! Тук не се 
обсъждат технически подроб-
ности, битовизми или дребна-
вости. Тук се раждат големите 
идеи. И всеки, който се докосне 
до атмосферата в това ателие, 
се превръща в щедър, открит 
и честен човек, независимо 
какъв е неговият талант. Това е 
убежище, в което да подложа 
емоциите си на пълно разкри-
ване и сетивата си на фино мо-
делиране – според принципите 
на свободата.
И още нещо. Когато страдам – 

а човек трябва  
да умее и да страда – 

обичам да се свия на топка под 
одеялото и да стискам клепачи, 
от които потичат топли сълзи. 
Като че ли тогава съм онази, 

която не лъже себе си, че е 
щастлива и не се заблуждава с 
някакви мними удоволствия. 
Момичето-с-тъжни-очи-и-тре-
перещи-ръце, което още утре 
ще скочи в дънките и ще се 
втурне към своите сладки тай-
ни и явни убежища. Но сега е 
тук; сега ще страда питателно и 
ще пръска тъга на воля. Лице-в-
лице-с-болката. 
Така че, приятелко, аз не бягам и 
не се крия. Не бягам, дори кога-
то забия нос в томчето с писма-
та на Чехов или в екрана, където 
Жан-Луи Трентинян и Анук Еме 
се обичат, несъвсем щастливо. 
Не се крия дори в случаите, в 
които не крача по стъргалото 
с най-новата си рокля, а просто 
галя една свита на кълбо сива 
котка. Подслонявам се. И в мо-
ите сладки тайни и явни убежи-
ща имам всичко. А що се отнася 
до това, че не съм напълнила 
нито къщата си с деца, нито бан-
ковата си сметка с хилядарки, 
бих казала само: щастието не 
е в конвенционалното, а в сво-
бодния избор – да се сгушиш, 
където ти харесва и където се 
харесваш.  
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Раждането преди всичко е 
умиране. Част от теб уми-
ра, за да се роди нов живот, 

нов човек. Болката, която изпит-
ваш, е такава, сякаш идва краят, 
непоносима е, умираш, викаш, 
стенеш. Тя преминава за кратко, 
плавно отшумява, до следващия 
миг, в който ще я почувстваш. До 
следващата контракция, която 
носи ново разширение на изхо-
да, откъдето ще се появи нови-
ят човек. Поредна контракция, 
която те приближава до уми-
рането, до раждането, до края 
и началото. Всяка следваща е 
по-болезнена и по-дълга от пре-
дишната. В няколкото секунди 
между тях си поемаш задъхано 
въздух, разплакваш се от непо-
носимата болка, от безпомощ-
ността и уязвимостта, от това, 
че скоро ще започне отново и 
не знаеш кога ще свърши. Не 
можеш да я спреш, трябва да я 
изтърпиш докрай, докогато е 
решила да продължи, докогато 
излезе на бял свят малкият чо-
век вътре в теб. 

РАЖДАНЕ *

БИСТРА ВЕЛИЧКОВА Каква е болката от родил-
ните контракции? 

Спазми на корема, присвива-
не, болка, от която не можеш 
да си намериш място, болка, 
от която ти се крещи, вика, де-
реш се с глас, скимтиш и виеш 
като животно на заколение. 
В същото време стенанията и 
виковете напомнят на онези, 
които издаваме при наслада 
от любов. Къде е границата 
между щастието и болката? 
Защо двете са толкова близ-
ки? Близки, както раждането 
и смъртта. Молиш се за упой-
ка, но тя е забранена. Трябва 
да останеш в съзнание, да 
чувстваш с всичките си сетива 
умирането си и раждането на 
новия живот. За всякакви дру-
ги случаи могат да те упоят, да 
изчезнеш, да забравиш, да не 
знаеш какво се случва, освен 
когато раждаш. 

От твоята болка се  
създава нов човек. 

Човек, който завинаги ще е 
свързан с теб. Човек, който е 

създаден първо от два погле-
да, които са се срещнали в но-
щта, усмихнали са се един на 
друг, после е дошла целувката, 
последвана от допира и пъл-
ното сливане на две голи тела, 
слабо осветени от горящи све-
щи в мрака, после стенанията 
им, въздишките в наслада, слу-
чайната среща на сперматозо-
ид с яйцеклетка, които се пре-
връщат в зигота, която бързо 
се дели на още множество 
клетки, докато не се създаде 
ембрион, зародиша на нов чо-
век, вътре в друг човек. И ни-
кой не знае как става магията и 
никой никога няма да разбере. 
Науката ще се опитва да обяс-
ни и разгадае, но тя завинаги 
ще си остава в тайна. Завинаги 
ще остане чудо създаването 
на нов живот, в чиято основа е 
другото чудо – любовта. Как и 
откъде идва човекът? 

Къде е бил, преди да се 
роди и къде отива след 

това? 
Усещаш нова контракция и ня-

м о н о л о з и  н а  в а г и н а т а 

*  С благодарности за професионализма, посвещавам на: д-р Камелия Павлова, акушерка Ирина Карлакашева, 
д-р Илияна Иванчева, акушерка Мария Генова, д-р Милена Стоянова. Както и на целия екип от специалисти 
от МБАЛ  “Надежда”.

РАЖДАНЕ*
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маш време да мислиш. За сто-
тни от секундата е съвсем лека, 
после се засилва, докато не 
достигне своя връх, докато не 
те накара да скимтиш и виеш 
от болка. “Имате осем санти-
метра разкритие! Тоновете на 
бебето са добри. Туп-туп-туп-
туп! Чувате ли сърчицето му? 
Пулс 150. Чудесно се развиват 
нещата! След малко ще започ-
нат и напъните”. 
Гласът на акушерката се опитва 
да те успокои. Вярваш на всич-
ко, което казва. Питаш я доко-
га ще те боли. Питаш я кога ще 
свърши всичко. Виждаш в нея 
единствения си спасител в 
този момент. Гледаш я умоли-
телно, искаш да направи нещо, 
за да спрат мъките. Тя в замяна 
хваща силно ръката ти и ти каз-
ва, че можеш, че си силна, че ще 
се справиш. Влива в тялото ти 
нови сили и успокоение, които 
действат по-силно от упойка. В 
този миг чувстваш акушерката 
толкова близка, сякаш е един-
ственият ти близък човек на 
света, който е с теб в този миг 
на умиране. Сякаш само тя е 
способна да те спаси от неи-
моверната болка. В следващия 
момент чуваш гласа й: 

“Имате пълно разкритие. 
Напъвайте сега!”. 

Напъните трябва да стават точ-
но, докато имаш контракции. 
Болката се утроява, пронизва 
те и искаш просто да лежиш и 
да изчакаш да премине, но в 
този момент, в кулминацията, 
ти трябва да поемеш дълбоко 
въздух и да се напънеш силно, 
така че да изтласкаш малкия 
човек от теб, да го избуташ 
да излезе през онзи отвор на 
шийката на матката, който е 
достигнал пълното си разши-
рение от 10 сантиметра. Как 
може да излезе цял човек от 
такъв малък отвор? Главата на 
бебето е с радиус 33 сантиме-
тра. Трябва да дадеш всичко от 
себе си да помогнеш на бебе-
то да излезе. Затова напъните 
трябва да са силни, да поемаш 
въздух и да не го изпускаш 
напразно, а с негова помощ 
да напъваш. Това не е лесно, 
въздухът бързо излиза през 
теб като вик, като крясък, като 
отчаяни думи: “Не мога пове-

че!”. Молиш се и викаш отново 
за обезболяващо, за някаква 
упойка, за нещо, което да на-
мали непоносимостта. 

Молиш се цялата  
тази мъка да спре. 

Веднъж завинаги. Но вече е 
съвсем късно, при пълно раз-
критие не дават упойка. Изис-
ква се цялото ти съзнание, за 
да напъваш, за да усещаш как 
между краката ти ще излезе 
новият човек и как ще пропла-
че. Машината за мерене на то-
новете на бебето разпръсква 
ускореното туптене на сърце-
то му в цялата зала. То все още 
е вътре в мен и чака да излезе 
сред света. Отново напън. Аку-
шерката забелязва, че протича 
кръв, започва кръвоизлив, но 
бебето не излиза. Лекарите 
стават напрегнати. Проверя-
ват докъде е стигнало бебето, 
усещат главата му, била точно 
на изхода. Но отворът е тесен, 
главата не излиза. Вадят ножи-
ци. “Ще ви срежем леко долу, 
за да подпомогнем процеса! 
Епизиотомия се нарича”. Не 
се страхувам, дори не мисля, 
сългасна съм на всичко, за да 
свърши по-скоро непоноси-
мата болка. Правят разрез и 
изведнъж излиза глава. Напъ-
вам силно и усещам как излиза 
целият малък човек от мен. 
Усещането е като внезапно 
облекчение, изваждане на го-
лям товар от корема ти. Бебето 
е навън, свързано с пъпната 
връв към плацентата, която 
все още е в мен. Плацентата, от 
която се е хранило девет месе-
ца. Акушерката реже пъпната 
връв и бебето проплаква не-
истово. Плаче така, както май-
ката досега, която я е боляло от 
контракциите. 

Последният вик на болка  
на майката е първият вик 

на детето 
при срещата му със света. Бе-
бето реве ритмично, без да 
спира, обляно в кръв и бяла 
течност. Акушерките го взи-
мат да го измият и претеглят. 
Казват ми да направя още 
един напън и от мен излиза 
плацентата. Тя е с големина на 
спаднала волейболна топка, 
пълна с кръвоносни съдове, 
кървяща, страшна. Долу от 

мен тече кръв, която не виж-
дам, но усещам, разкъсвани-
ята от шийката до вагиналния 
отвор са множество. Лекар-
ката не се смущава, вижда-
ла е много подобни гледки. 
Ежедневно наблюдава това, 
което за всяка раждаща жена 
е уникален и специален мо-
мент. Хладнокръвно гледа на 
раната и течащата кръв. Носят 
й инструменти за процедурата 
– игла, конци, ножици, спеку-
лум, инструменти от които те 
боли само като ги погледнеш. 
Страх ме е, но вече не чувствам 
болка, няма ги непоносимите 
спазми и ритмичните присви-
вания от контракциите. Бебето 
е вън от мен. Шиенето на орга-
ните долу ще боли, затова сега 
вече ми слагат местна упойка. 
Лежа, кървя и гледам лекарка-
та как дърпа иглата нагоре и я 
забожда отново в тъканите. 
“Не мога да разбера кое му 
е естественото на естестве-

ното раждане”, 
чувам я да казва изпод меди-
цинската маска. “Разкъсвания, 
разкъсвания... това няма за-
шиване...”. В нейни ръце съм 
и се надявам по-скоро да за-
шие кървящата рана, но вече 
не боли, не текат сълзи, вече 
нищо няма значение. Краят е 
дошъл. А ревът на бебето е най-
успокояващият звук на света. 
Аз съм умряла и съм се родила 
наново заедно с него, заедно с 
новия човек, създаден в тяло-
то ми. Част от мен завинаги е 
умряла и ще остане в родилна 
зала номер 1, на втория етаж на 
родилния дом. От този ден на-
татък, от тази събота на 9 фев-
руари, аз повече никога няма 
да бъда същият човек. Точно в 
14.20 ч., когато излезе малкото 
момиченце от мен, смъртта и 
животът се срещнаха, там долу 
при отвора на сътворението, 
при кръвта, която изтича, за да 
се обнови с нова при разкъса-
ната плът, която ще зараства 
дълго и ще напомня, че живо-
тът боли. Но вече не си сам. 
До теб има човек, в когото ще 
можеш винаги да се оглеждаш 
като в огледало на времето, да 
виждаш себе си, миналото, бъ-
дещето и целия смисъл на жи-
вота, който си търсел. 
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Да започнем оттам, как се 
случи в теб обратният пре-
ход от разкази към стихове? 
Обикновено авторите първо 
се обръщат към стиха като по-
кратка и обозрима форма?
Не, при мен се случи така само 
като хронологическа поре-
дност. Така се случи, защото у 

ДА ИЗБЕРЕШ ДА НОСИШ КРИЛЕ,
ИЛИ НОВАТА КНИГА НА ИНА ИВАНОВА И ДРУГИ ЧУДЕСА

Първото, за което се сещам, когато помисля за Ина Иванова, е – „изненадваща“. Тя е точно 
това, във всяко значение на тази дума. Изненадващо дребна, също толкова изненадващо 
мъдра, дълбока, добронамерена, цветна и различна. Тя принадлежи на поколението, 
чиято младост премина под знака на „прехода“, затова е изненадващо колко е балансирана 
и равновесна, как не бърза с отговорите и обмисля всяка дума. Докато разказва истории 
през стиховете си, тя стои изненадващо сигурно в центъра на Вселената с всичките си 
малки или огромни болки, с живата си предметност и дълбоката метафоричност. Докато 
разказва за себе си, тя е малкото момиче с розово-лилава коса и къси панталони, което 
обича вятъра, пътя и новите неща. Такава казва, че се вижда, и точно такава я виждам и 
аз. Автор е на сборниците с разкази „Право на избор и други проклетии“(изд. „Арс“, 2009 
г.), „Името на неделята“(ИК“Жанет 45“, 2012 г.) и „Летящ акордеон“( ИК“Жанет 45“, 2014 г.), 
затова е изненадващо и че от разкази творчеството й прелива в стихове – автор е и на две 
стихосбирки: „Малки букви“( ИК“Жанет 45“, 2016 г.) и „Криле от папиемаше“ (ИК“Жанет 45“, 
2019 г.). Всъщност, последното не е изненадващо, защото е ученичка на Добромир Тонев, 
което няма как да не предизвика в мен завист. Затова се опитвам да разбера повече за 
самата нея, за съчетанието на мигове, вселени и истории, които Ина е събрала в себе си. 

ДИАНА ЮСКОЛОВА 

нас, ако си жена и излезеш с 
първа книга стихове, никога 
няма да те приемат насериоз-
но. Има едно пренебрежение, 
което предпочетох да си спестя. 
Такова отношение, разбира се, 
няма основание, но то е българ-
ски културен феномен. Просто е 
факт, за жалост. 

Ти ли създаваш стиховете, 
или те – теб?
Със сигурност те ме създават, 
защото те са по-големи от мен, 
може би са и по-умни от мен. Тек-
стът винаги е по- умен от автора 
си, той е посредник, медиатор 
между автора и читателя. Може 
би основната роля на автора 

б е з  р а м к а 
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Изкуството 
е добавена 
реалност, 
то променя 
света, 
шлифова го и 
ти дава една 
подобрена 
версия.

е да редактира добре, профе-
сионално и съобразявайки се с 
личния си опит, защото авторът, 
така или иначе, пише през себе 
си, през своя мироглед и опит. 
Текстът обаче не му принадлежи 
и той не трябва да забравя това. 
Какъв според теб трябва да е 
човекът-поет освен добър ре-
дактор?   
Най-важното е да е чист. Освен 
това, не трябва да се страхува 
да го боли, болката е един от 
задължителните компоненти. 
Пишещият човек трябва да умее 
да държи сърцето си високо, въ-
преки нея. С една дума, трябва 
да е почтен. Това е една малко 
старомодна дума, боя се, че е и 
старомодно състояние, но ако 
един автор не е почтен с думите, 
ще проличи веднага.
Как виждаш утрешния поет?
Искам да е честен. Много ми се 
иска и да е отдаден на поезията, 
а не да прави „хрумки“. Знам, че 
в момента това е част от тренда, 
но знам и че ще отмине, защото 
писането е процес. Всичко от-
минава, всяка „модна“ техника 
и тенденция бива заместена от 
друга – това е една непрекъсна-
та синусоида. Не знам какъв  ще 
е бъдещият човек, какви ще са 
потребностите му и интересите 
му, за да мога да предположа 
накъде ще тръгне синусоидата. 
Но си представям бъдещия поет 
свръхинформиран и свръхбо-
лезнен. Тъй като напоследък е 
модерно да сме рационални (не, 
че аз съм), очаквам да е по-емо-
ционално интелигентен, по-ем-
патичен. 
Колко е вярно, че в поезията 
всичко е позволено?
Тъй като аз вярвам, че думите 
имат сугестивна сила, не е добре 
всичко да бъде позволено. Рабо-
тиш с подсъзнанието на хората, 
нямаш право да го замърсяваш. 
Аз самата не си позволявам да 
играя с думите непрофесионал-
но, боя се, че са преупотребени. 
Например, аз съм внимателна 
с твърде големите думи като 
„поезия“, „творец“ – по-малки, 
по-леки думи трябват. Старая се 
да спазвам хигиена и да пиша, 
когато вече не мога да не пиша. 
Какво е от значение, когато 
пишеш?
Има значение времето – пиша 

нощем, тогава съм по-концен-
трирана. Пространството не, 
аз се ограждам от него и не му 
принадлежа. Не завися от него 
и не се оставям да ме огранича-
ва. Затова и не ми пречи къде в 
пространството се намирам, ко-
гато мисля върху текст. 
Какво щеше да правиш, ако не 
можеше да пишеш? 
Сладкиши – с огромно удоволст-
вие. И щях да садя гори. И щях да 
чета книги, защото по-важно е 
да четем, отколкото да пишем.
У нас авторите не печелят от 
творчеството си, знаем. Но за-
служава ли си труда, енергия-
та и емоцията, които се влагат 
в създаването на един стих 
например?
Винаги си заслужава, защото те 
учи на много за теб самия. Учи 
те да си по-прозорлив, да виж-
даш неща, които си заслужава 
да бъдат видяни и разказани. 
И да бъдеш честен със себе си. 
Всичко би могло да бъде казано 
със стих. Много е важно да си ис-
крен. Учат ни в живота да не сме 
много искрени, защото боли. Но 
в литературата е много важно 
да си искрен в основанията си. 
И да пишеш за големи неща, не 
за себе си.  
Позволяваш ли си да се умо-
риш?
О, да, много ми стиска да си поз-
воля да се уморя. Но не си поз-
волявам отчаяние, то ни напада, 
а не ни принадлежи. Силно се 
боря с отчаянието и угнетение-
то, дори в моменти на тъга се оп-

итвам да я осветля. Изкуството е 
добавена реалност, то променя 
света, шлифова го и ти дава една 
подобрена версия. Лично на 
мен това ми е много нужно, ина-
че съм загубена.
Разкажи за „Светлата страна 
на тротоара“?
Там винаги има хора от твоята 
кръвна група. Там всичко, което 
видиш, може да бъде знак или 
символ. Има значение дали све-
тофарът свети в червено или в 
зелено. Светлата страна на тро-
тоара е необходима точно тол-
кова, колкото и тъмната. Въпрос 
на избор е по коя от двете ще се 
осмелиш да вървиш, а аз винаги 
избирам да вървя по светлата. 
Ти имаш ли тъмна половина?
Че кой няма? Не се разбирам с 
тъмната си половина. Според 
мен, в нея са всички травми, кои-
то сме преживели. Опитвам се 
да не позволявам на тъмнината 
да ме управлява, защото не бих 
искала да съм подвластна на 
травматичните си преживява-
ния. 
Припознават ли се хората в 
твоите стихове?
Да, срещам много млади хора, 
които се припознават. Това е не-
вероятна награда. 
Какво искаш да кажеш на чи-
тателите си с тази книга?
Искам да им дам възможност 
да преживеят няколко живота, 
плюс собствения си. Опитвам 
се да разказвам истории през 
стихотворенията. Това, което 
бих искала да кажа на читателя, 
е, че ние измисляме света през 
въображението си, имаме сво-
бодата да го правим. Паметта не 
фиксира действителност, а пре-
живявания. Тя е субективна като 
всичко останало. Другото е, че 
винаги имаме избор. Можем да 
изберем да си носим крилете, да 
ги държим разтворени. 
А защо избра криле точно от 
папиемаше?
Папиемашето е една специална 
смес от брашно и хартия – няма 
нищо по-метафорично, според 
мен. В него има една специфич-
на нетрайност. Аз много бих 
искала да съм адепт на нетрай-
ното, то е прекрасно. И с крилете 
е така – ако ги носим постоянно, 
ще се изцапат неминуемо. А ни 
трябват чисти криле. 

Четете стихове от Ина Иванова на стр. 110
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Наблюдавам как светът се 
променя. Пред очите ми, 
в моя живот всичко, кое-

то съм приемала за даденост, 
си отива или еволюира неузна-
ваемо.
Днес 12-годишният ми син стана 
рано, разходи кучето по соб-
ствено желание (трябва да се 
раздвижа, мамо, затова аз ще 
разходя едното, а ти също тряб-
ва да се движиш, затова ти оста-
вям другото) и побърза да седне 
на компютъра - не за да играе, а 
защото има учебен час във вир-
туалната класна стая.
Забележително е как децата с та-
кава бързина се адаптират към 
новите условия и намират на-
чин да извлекат най-доброто от 
тях. Освободеният им от рамки, 
предразсъдъци, страхове и гри-
жи ум успява да види хубавото 
и в най-тежките обстоятелства. 
Когато цялата тази лудост за-
почна, аз се тревожех как ще им 
обясня неочакваната ситуация, 
как ще им помогна да я приемат 
безболезнено, да намират нес-
тандартни решения за нестан-

ДЕЦА, КУЧЕТА И КНИГИ –  
НЯКОЛКО УРОКА ОТ ПАНДЕМИЯТА 

дартните проблеми. Оказа се 
точно обратното - те помогнаха 
на мен и те научиха мен. И знае-
ха отговорите на въпросите ми, 
преди да посмея да ги задам.
Истината е, че децата ни са тех-
нологично поколение. Подхож-
дат към света като към компю-
търна игра. Имаш герои, които 
можеш да ъпгрейдваш. Имаш 
оръжия, запаси и умения, имаш 
врагове, имаш и терен. 

И всеки проблем има  
решение някъде около теб, 
твоята единствена задача е да го 
откриеш. Може понякога да е на 
неочаквани места или да се на-
ложи да преминеш определени 
препятствия, но решение има. И 
най-важното - има цел и смисъл.
За двете седмици, през които 
сме в карантина, единият ми 
син превърна разхвърляната си 
тийнейджърска стая в идеално 
подреден и чист фитнес-център. 
Тренира повече от онези не тол-
кова далечни, но сякаш в друг 
живот времена, когато ходеше в 
зала. Не само това, ами изготви 
на всички ни програми и ни про-

верява дали ги следваме.
12-годишният му брат, малкият 
ми художник, нарисува шкафо-
вете си с човешки лица, всички 
до едно с маски. Това е негови-
ят начин да излее емоцията си, 
да сподели тревогите си. Доста 
красив начин, ако питате мен. 
Баща му е на по-различно мне-
ние, но това е друг въпрос.

А най-малкият се научи  
да чете. 

Доскоро сричаше на глас бавно 
и старателно, по онзи детски 
начин, който винаги ме оста-
вя с впечатлението, че надали 
разбира смисъла на думите, да 
не говорим за цяло изречение. 
А сега сяда на компютъра, вли-
за в класната стая на предучи-
лищната група и чете задачите, 
преди госпожата да ги обясни. 
Изчете една книжка с приказки 
и започна втора. Наблюдавам 
го как шепне думите на глас и от 
време на време прекъсва, за да 
ме попита за някоя по-сложна. 
Дано стане запален читател като 
майка си, която не може да зас-
пи, без да разгърне книгата на 

МАРИЯ ПЕЕВА 
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нощното шкафче.
Когато се научих да чета, бях по-
малка от него, на пет. И поглъ-
щах книгите с ненаситността, с 
която някои деца ядат бонбони. 
Бях абонирана в кварталната 
библиотека и всеки понедел-
ник отивах, малко момиченце с 
конска опашка, и отмъквах към 
къщи цял найлонов плик с 5-6 
книги. До другия понеделник. 
Бързо приключих с детската 
секция и се впуснах в сектора 
за възрастни. Там открих “Мал-
вил” на Робер Мерл, първата ми 
постапокалиптична книга. Чес-
то си мисля за нея и май трябва 
да си я препрочета.
В тази история исках да ви раз-
кажа 
за любовта си към книгите и 

как открих Storytel, 
но както и в повечето ми ис-
тории, сюжетът хвана съвсем 
различна посока. Нищо чудно, 
че така се случва с писаното 
слово, след като животът прави 
същото. Планираме, мечтаем, 
структурираме и организираме, 
а после някой китаец изяжда по-
ловин суров прилеп и всичките 
ни идеи отиват по дяволите.
Тази година ние трябваше да пъ-
туваме. Много при това. Имахме 
планове за Доминикана след 
броени дни, където ни очаква 
братът на съпруга ми, любим и 
единствен чичо на децата ми. 
Имахме планове за Германия, за 

концерт на Били Айлиш, дълго 
мечтан от 12-годишния. Имахме 
планове за Гърция, за прекрас-
на лятна ваканция в китното ни 
селце. И още много, много чу-
десни мечти обсъждахме вечер 
на масата - за мача на Кобрата в 
Англия или може би за футбол-
ния финал в Истанбул, ако наши-
ят любим отбор се класира. 
Заради тези многобройни пъту-
вания получих и своя коледен 
подарък от децата - абонамент 
за цяла година за Storytel, за 
да мога да слушам, докато шо-
фирам, докато се возя, докато 
летя - сама или всички заедно. И 
още на коледното ни пътуване 
влезе в употреба. Заедно слу-
шахме “Българските хроники” 
на Стефан Цанев. Сама започнах 
“Шантарам”. Изслушах всички 
разкази на О’Хенри, когато със 
снаха ми водихме децата на ски. 
Хубаво беше, но сега ми звучи 
сякаш е било в друг живот.
Онзи ден, на вечеря, се сетих, че 
поне от месец не съм отваряла 
приложението.
– Ех, деца, видяхте ли сега какво 
стана с коледния ви подарък? 
Почти не съм го ползвала вече 
цял месец, откакто не пътуваме 
за никъде. И кой знае кога пак 
ще ми потрябва.
Изобщо не се замислиха, преди 
да отговорят.
– Можеш да го слушаш, докато 
караш велоергометъра - каза 

фитнесманиакът.
– Пускай си го, докато готвиш, 
маме, или докато чистиш, или 
докато разхождаш кучето - до-
пълни художникът.
А малкият ми читател ме гушна:
– Искаш ли да слушаме заедно 
приказки, нищо, че вече мога да 
чета? После можеш да ме изпит-
ваш като госпожата.
Казах ли ви? Децата винаги имат 
решения. 

Коледният ми подарък 
отново е актуален.

Светът се променя, а с него и 
ние.
Някой ден ще можем да пътува-
ме отново, а засега ми стига да 
пътувам с книгите си - и онези на 
нощното шкафче, и тези в слу-
шалките ми… 
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Сериалите са новото кино, 
аудиото е новото видео, а 
слушането е новото чер-

но. 
Аудиокнигите и аудиосериали-
те застрашително връщат на 
сцената любовта към литерату-
рата и четенето, която липсата 
на време неуспешно се опита 
да задуши.
Не може да се отрече, че слуша-
нето на книги и пиеси има 

забележително родослов-
но дърво и благородно 

потекло.
Може би най-известното лите-
ратурно аудиопроизведение 
(излъчено по радиото на 30 ок-
томври 1938 г., в навечерието 
на Хелоуин) е „Война на свето-
вете“ на Орсън Уелс. То успява 
да предизвика масова паника 

СЛУШАНЕТО Е  
НОВОТО ЧЕРНО

Най-старите разказани истории датират отпреди хиля-
ди години, когато писмеността не е съществувала. 
В общ исторически план повечето от тях са били разказ-
вани устно. Човекът не е еволюирал, за да чете, така че 
вероятно в нас има заложено нещо, което ни предразпола-
га повече към слушането на истории. 

Даниъл Ричардсън, психолог, 
University College London 

РАЙЧО АНГЕЛОВ
в САЩ, убеждавайки огромен 
брой хора, че слушат репортаж 
за действително нашествие от 
Марс. Според съобщенията във 
вестниците радиопостановка-
та е била проследена от около 6 
милиона души и поне една пета 
от тях са приели случилото се за 
пълна истина.
Началото обаче е поставено 
по-рано – още на 16 февруари 
1923 г. в ефира на Лондон проз-
вучават откъси от Шекспирови-

те “Юлий Цезар”, “Хенрих VІІІ” и 
“Много шум за нищо”. Единайсет 
месеца по-късно - на 14 януари 
1924 г. по английското радио е 
излъчена първата оригинал-
на радиодрама. Тя се нарича 
“Опасност” и в нея се разказва 
за група работници, откъснати 
от света след злополука в мина, 
а неин автор е Ричард Хюз. 
През същата тази година по ра-
диото в Съветския съюз започ-
ват да се излъчват радиопоста-
новки. Там ги наричат “изкуство 
на масите”, за разлика от све-
товноизвестния писател Бер-
толд Брехт, според когото това 
е „изкуството на бъдещето”. 
През 1927 г. Брехт прави своята 
легендарна радиоадаптация на 
„Макбет”. Освен него аудиопие-
си през годините са писали 

Фридрих Дюренмат, Макс 
Фриш, Станислав Лем, 

Ъруин Шоу 
и много други.
Първата българска радиопие-
са, прозвучала в ефир, е “Вам-
пир” от Антон Страшимиров – 
(1932 г.), а през 1937 г. е обявен 
първият конкурс на Радио Со-
фия за оригинална радиопиеса. 
Първа награда печелят Ангел 
Каралийчев и Матвей Вълев с 
“Великденска вечер”, излъчена 
на 26 декември 1938 г. Това е 
първата оригинална радиопи-
еса, излъчена по българското 
радио. 
До края на 30-те години ради-
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одрамата вече е широко по-
пулярна, а различните жанро-
ве – от мистерии, трилъри до 
сапунени опери и комедии я 
превръщат в източник на заба-
вление за почти всички слоеве 
на обществото.
Пионери в бизнеса с аудиокни-
ги - американската компания 
Caedmon Records - посяват 
„семената“ на съвременните 
аудиокниги със своя сборник 
стихотворения на Дилън Томас, 
прочетени от автора, въпреки 
че още през 1931 г. Американ-
ската фондация на слепите и 
Конгресната библиотека на 
САЩ създават програмата „Го-
ворещи книги“, предназначена 
да осигури материал за четене 
на ветерани, ранени по време 
на Първата световна война.
В програмата са включени час-
ти от Библията, Декларацията 
за независимост, пиеси и соне-
ти от Шекспир, както и и худо-
жествена литература от автори 
като 

Ръдиард Киплинг, Джон 
Мейсфийлд и П. Г. Удхаус.

За мен слушането на книги за-
почна още в детските ми годи-
ни с драматизациите на класи-
чески приказки и книги за деца, 
записани на  плочи, премина 
през първите истински ауди-
окниги, които чух – „По пътя“ 
от Джак Керуак, прочетена от 
знаменития актьор Дейвид Ка-
радайн („Кунг Фу“, „Кил Бил“), и 
„Полет над куковиче гнездо“, 
прочетена от самия Кен Киси, и 
се приземи върху 

платформата за  
аудиокнги Storytel. 

Да слушам книгите, които оби-
чам, на български стана за мен 
форма на свобода, която не по-
знавах досега. Storytel предлага 
великолепно разнообразие 
от заглавия – повече от 50 000 
книги на български, английски, 
руски и други езици, а приложе-
нието за телефон ти позволява 
да слушаш аудиокниги или да 
четеш електронни, дори когато 
не разполагаш с интернет.
Обичам новите форми на че-
тене, обичам например факта, 
че нося цялата си библиотека 
винаги с мен на електронния 

четец, а сега се наслаждавам и 
на слушането на стотици книги, 
до които имам достъп с едно чу-
кване по дисплея на телефона. 
В някакъв смисъл слушането 
на книги ме връща отново в 
детството и ме кара да мисля 
за разказвачите на приказки 
около огъня от древността и за 
средновековните бардове. 
Начинът, по който историята 
преминава през ушите, за да 
стигне право във фантазията, е 
по мое мнение чиста магия!
Откакто ползвам Storytel, ня-
колко пъти съм търсил не-
достатъци на този формат за 
възприемане на книгите, но 
понеже не страдам от пред-
разсъдъци, честно казано, не 
намирам нито един. Аудиокни-
гите са достъпни по всяко вре-
ме и навсякъде, дори и в такива 
ситуации, при които четенето 
би било трудно или невъзмож-
но (шофирането на автомобил 
е сякаш първото нещо, което 
изскача в ума на човек). Изоб-
що не искам да споменавам 
за количеството дейности, с 
които можеш да съвместяваш 
слушането на някоя аудиокнига 
и напълно адекватно да прежи-
вяваш съдържанието й, нещо 
повече: аудиокнигите могат да 
се възприемат много по-бързо 
от писмените книги.
Друго предимство на Storytel 
са аудиосериалите, които бър-
зо водят до пристрастяване и 
са доста добра алтернатива на 
гледането на видео, когато очи-
те ти са заети с друго.

В момента на платформата има 
пет преведени аудиосериала и 
три български, като всички те 
са писани специално за Storytel.
Четох някъде, че някои хора 
слушат книгата, докато четат 
текста й. Няколко пъти съм оп-
итвал това и 

ефектът е зашеметяващ – 
по-силен от гледането на 3D 
филм, по-въздействащ от музи-
ка и по-забавен от видеоигра.
Като заговорих за игри, някол-
ко пъти съм опитвал и една по-
пулярна игра – гадаенето чрез 
книги, само че сега превъртам 
текста на някой роман до про-
изволно място, за да разбера 
какво ми е приготвила Съдба-
та. Истината е, че да чуеш про-
рочески думи, произнесени от 
добре модулиран глас, е едно-
временно стряскащо и смеш-
но и със сигурност е по-яко от 
хороскоп. С целия ми възторг 
на новопосветен в екзотична 
религия поклонник мога да 
заявя, че слушам аудиокниги 
почти денонощно. Ако пери-
фразирам Валери Божинов: 
„Слушането на книги е същото 
като четенето, но е слушане.“
И си заслужава чуването. 
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Щъркелите, мъжки и 
женска, се завръщаха 
в Карабаир, както влю-

бена двойка на място, пълно с 
щастливи спомени – изнемо-
щели от дългото пътуване, те се 
настаняваха в старото гнездо на 
върха на изсъхналата слива, до-
косваха се нежно с клюновете и 
утихваха в хралупата от слама и 
клонки. 
Ще почнат да оправят дома си 
утре, отбеляза госпожа Костова, 
учителката по география. Сега 
са изморени. Идват чак от Еги-
пет.
Не беше ясно как госпожа Ко-
стова - стара мома, с дълги до ра-
менете черни коси, дантелена 
шапчица и все още весели очи, - 
знаеше, че идват от Египет. Кара-
баир й вярваше. Голямото като 
град село си имаше достатъчно 
други грижи, та да се вторачва в 
твърденията на учителката. Как 
например да не плаща данъка за 
пасбищата. Как да вдигне рухна-
лата при земетресение черков-
на камбанария. Как да се отърве 
от набезите на циганите. Нахлу-
ваха през планината, измъкваха 
от мазите скътаната за зимъска 
стока: суджуци, сланина, чували 
с боб и брашно. И никога не про-
щаваха на каците с кисело зеле.
Госпожа Костова се грижеше 
за щъркелите, както майка се 
грижи за децата си. Женската 
преди години си нарани кри-
лото на геранилото и не успя да 
отлети за Египет. Мъжкият пое 
сам към долината на Нил, а гос-
пожа Костова приюти ранената 
за зимата. Отгледа я на топло, 
с укритите от циганите зърна, 
с едно винаги пълно с вода ко-
рито, понеже щъркелите обичат 
да се къпят, да си правят дълги 
занимавки от водните мехури, 
да вдигат врява и пръски, и об-
лачета, толкова меки и пухкави, 
че да заспиват после в тях като в 
египетски пясъци. 
Напролет мъжкият пристигаше, 
щръкваше на върха на прояде-
ната от времето слива и госпожа 

ЛЮБОВ И ЩЪРКЕЛИ
ДИМИТЪР ШУМНАЛИЕВ Костова изнасяше на двора съ-

пругата му. Подмяташе я нагоре. 
Макар и осакатена, женската на-
мираше сили да стигне гнездо-
то, където започваше голямата 
любов. 
Щъркелите са моногамни, от-
белязваше госпожа Костова на 
чаша бистра вода пред хоре-
мага на мегдана. Децата питаха 
какво значи да си моногамени, 
а даскалицата уточняваше, че да 
си моногамен значи да не зани-
чаш в чуждата паница. 
И така, години наред. Предста-
вете си: сакатата изкарва зимата 
в къщата на учителката, щом се 
запролети, посреща любимия, 
а наесен той отлита за Египет 
заедно с измътените нови мъ-
ничета.
Тази пролет Карабаир се изне-
нада от още една двойка щър-
кели. Тя се намести върху ста-
рия дирек на електрическата 
мрежа, която си пусна новите 
кабели по нови колони. Заме-
ниха дървените диреци с бетон-
ни, заровени надълбоко, че и 
циментирани, защото циганите 
умираха да събарят колоните за 
огрев.
Новата двойка се настани върху 
комина на съседната до госпо-
жа Костова къща – изоставена 
порутина с двор, пълен с овош-
ки: ябълки, круши, дюли, стари 
като Карабаир и диви като Ка-
рабаир. Никой не ги поливаше, 
подрязваше, пръскаше. Бяха 
толкова диви, че в разгара на 
лятото събираха малчуганите 
от цялото село. И те подскача-
ха, катереха се, чупеха клони... 
Девойките беряха плодовете в 
престилките си, а момчурляци-
те се замеряха, за да им докажат 
колко са точни, колко са смели 
и колко са готови да им оберат 
престилките.
Женската мътеше. Беше непоно-
симо топло, та госпожа Костова 
сменяше водата в коритото на 
двора всеки ден. Ей, на, изси-
пе мътницата под дърветата, 
издърпа ведрото от герана. То 

едно не стига, та пуска синджи-
ра надолу за още едно, ченгелът 
го вади отвътре, от тъмницата. 
Вади го като бляскава корона 
със сребърни сълзи - кладенчо-
вите капки, които най-после са 
видели светлина. Децата зани-
чат зад полурухналия зид, вече 
обрасъл с диви сливачки, и бър-
зат да се потулят към мегдана, 
после нагоре към даскалото, за-
щото знаят, че щом напълни ко-
ритото, учителката ще свие коси 
на кок и бавно-бавно, някак 
тържествено ще се насочи към 
класните стаи, за да им разказва 
къде точно се намират река Нил, 
Сфинксът и пирамидите.
В междучасията ще разказва 
само на момичетата как Ромео 
е майсторял стълби от жилав 
дрян за своите късни серенади 
под балкона на Жулиета. Защо-
то серенадите се правят само 
по времето, когато е решил 
Шекспир - все в полунощ, ни 
минута по-рано! И ни минута 
по-късно, понеже тогава се бу-
дят завистниците, които дебнат 
влюбените, за да ги докладват 
на семейните съвети, тъй че на 
сутринта враждуващите фами-
лии намират счупени стъпала и 
поводи да се викат на дуели.
Женската птица от новата двой-
ка в подивелите овошки се влю-
би неочаквано в един младок от 
другия край на Карабаир. Той я 
ухажва дълго, изчаквайки ловко 
всяка сутрин законният съпруг 
да освободи гнездото. Накрая тя 
се предаде. Маститият щъркел 
излиташе заран на лов - жаби 
край туфите на реката, колкото 
щеш. Докато го нямаше, любов-
никът се присламчваше бър-
зешката и качваше женската. 
Повърти се в гнездото, пощрака 
тихо с клюна и доволен отлита, а 
женската, оп!, се спуска веднага 
към коритото с вода. Изкъпва 
се, разперва мокри криле, ни 
лук яла, ни лук мирисала, по 
някое време благоверният се 
завръща тържествено в гнездо-
то, стискайки в клюна семейния 
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улов за деня... Половин село на-
блюдаваше като в театър този 
ежедневен спектакъл на изне-
вярата.
Лятос в Карабаир така напи-
чаше, че ратаите се събличаха 
голи до кръста, а девойките, 
които се разхлаждаха в реката, 
ги гледаха с очи прожектори - 
обективи на съзряването. Зяпа-
ха и снимаха, за да знаят приве-
чер на стъгдата къде да застанат 
и с кого да се засекат в сенките 
на орехите.
Питаха госпожа Костова защо 
тази щъркелка се къпе всеки 
ден. Ами ако, госпожа, забра-
вите да смените водата в кори-
тото? Или ако заради жегата, 
ведрото спре да стига до вода-
та в герана? Питаха, питаха, а 
учителката им по география и 
любов, отвръщаше, че, когато 
водата в Египет свърши, хората 
започват да се къпят с пясъка, 
понеже така повелява Коранът. 
В селото отколе живееха хрис-
тияни и мюсюлмани. Търпяха се, 
както се търпяха редом църк-
вата и джамията. За сто години 
само веднъж християнка прис-
тана на помак и оттогава никой 
повече не пожела такава участ. 
Разказваха, че братята на мома-
та гръмнали момчето, а братята 
на младежа удушили девойката. 
Така ги и погребали - на двата 

бряга, за да нямат общ дом, нито 
общо корито. Да не би да изкъ-
пят телата си в реката, понеже 
всяка любов има тяло.
Даскалицата разправяше, че 
щъркелите са надарени от Гос-
под с велика памет. Как иначе 
ще прелетят стотици километри 
и после ще намерят и Карабаир, 
и точно пък онази слива, където 
са мътили лани. Господ им бил 
дал яки крила, ама нали не ми-
слите, че ги размахват, докато 
стигнат Нил. Не, те се издигат, 
докато хванат въздушното те-
чение към Африка, а после се 
отпускат в него с разперени 
крила. И летят като безмоторни 
самолети. 
Госпожа Костова взе да се тре-
вожи - любовникът ставаше все 
по-упорит. Изчаква стопанина 
да отлети към тресавището и не 
се мае. Долита, качва женската, 
тя се втурва да се мие в коритото 
с вода, разперва мократа си пе-
лерина да съхне, а любовникът 
не бърза да тръгва от гнездото. 
Тя го подбутва да си ходи - щър-
келите са моногамни, повтаря-
ше учителката - не му дава да на-
плюнчи и сламка, ни да залепи 
листо по семейния дом, от страх, 
че стопанинът ще се усети.
На 19-и август църквата чест-
ваше по стар стил Преобра-
жение Господне. Случи се ден, 

горещ като пълна с вършина 
пещ. Унесена в печални мисли 
по изгубената си преди време 
точно на 19 август любов, учи-
телката забрави да извади вода 
от бунара. Доволен от поредния 
извънбрачен сеанс, младокът 
любовник излетя от гнездото. 
Женската се хвърли да се къпе. 
Но намери коритото празно. 
Зачака смирено в гнездото при-
съдата си. Когато мъжът й дойде 
с обичайния ежедневен улов, я 
подуши подозрително, изграчи 
болезнено, зловещо. И я уби - с 
един замах на клюна.
Момите понесоха мъртвата 
птица към реката, посърнали 
изкопаха дупка в пръстта и по-
ложиха в земята убитата от лю-
бов щъркелка. Учителката им 
кършеше ръце: Аз съм прокле-
та, деца! Забравих да напълня 
коритото.
Никой в Карабаир не видя пове-
че госпожа Костова. Селото не 
видя повече и щастливи щърке-
ли. Единствено сакатата птица 
успя да посрещне още веднъж 
верния си другар от Египет, 
измъти, дари го за последно с 
малко красиво щъркелче. Из-
прати ги със сълзи на очи към 
пирамидите и остана сама, без 
утеха и топлина през зимата. Не 
понесе самотата и замръзна от 
любов. 
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ВИНОТО Е НА ВСИЧКИ 
Митра Илиева е ръководител и един от създателите на лозовото стопанство на Биовинар-
на Орбелус АД. Тя е истински посветена на природата самоука агрономка и обгрижва с 
всеотдайност и страст лозята на Орбелус - точно така, както се грижи за двамата си сина. 
Родена в селце в подножието на Пирин - Горно Спанчево, тя е седмото дете от голяма 
фамилия. Завършва Техникума по обществено хранене в Кюстендил и работи като готвач в 
Сандански. След като се омъжва, последва съпруга си в родното му село Капатово. Готви за 
учениците в тамошния училищен стол до промените през 1989, а после двамата със мъжа 
й започват работа като агрономи, на полето. Отглеждат сами всякакви селскостопански 
култури, включително и лозя, виреещи в топлия локален климат.

Как започна всичко и защо с 
отглеждането на лозя?
През 2000 г. наш близък се 
обърна към нас с молба да ку-
пим терени за засаждане на 
лозя в региона. Това щеше да 
промени изцяло начина ни 
на живот, защото означаваше 
цялостно посвещаване само 
на гроздето. Съгласихме се и 
започнахме с подготовката на 
земите. Чак през 2007 г. бяхме 
напълно готови и започнахме 
да засаждаме. Както знаете, 
Мелник и околностите му са 
известни с производството на 
вино от много години. В нача-

лото отглеждахме само грозде, 
но от него после започнаха да 
произвеждат и вино. Така се 
случи срещата ни с Орбелус. 
Те се обърнаха към нас с молба 
да започнем да гледаме биоло-
гично грозде за тяхното вино. 
Това не беше трудно, защото 
от самото начало използвахме 
щадящи методи за отглеждане 
на лозята. Тогава още нямаше 
изба, но имаше проект за стро-
еж.  
Какво е да бъдеш агроном-
жена и да се грижиш за цяло 
лозе?
Според мен няма голяма раз-
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МИТРА ИЛИЕВА, РЪКОВОДИТЕЛ НА  
ЛОЗОВОТО СТОПАНСТВО НА ОРБЕЛУС:

ЯНА ПЕТКОВА
ИРИНА СОФРАНОВА, 
Avinissima Wine & Food 
Consulting

https://www.facebook.com/pg/avinissima/posts/
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лика в подхода при различ-
ните полове. В самото начало 
Орбелус ни помолиха ние да 
организираме хората, които 
да ни помагат, и така събрахме 
бригада, доминирана от жени. 
Нашето поколение е свикнало 
на подобен вид работа и това 
не беше учудващо за никого. 
От оня момент аз станах ръко-
водител на целия екип.
Какво е виното за теб? 
Страст, призвание или стече-
ние на обстоятелствата?
Беше преди всичко стечение 
на обстоятелствата. И да, има-
ше страст, но не към виното, а 
към земята, към гроздето, към 
природата. Винаги съм рабо-
тила на полето - за мен това е 
начин на живот. Гроздето, като 
всяка селскостопанска про-
дукция, се нуждае от грижи и 
най-вече от любов. Аз ги давам 
с пълни шепи до ден днешен. 
Как продължиха отношени-
ята ви с Орбелус след постро-
яването на винарната?
През 2014 г. „бракът“ ни стана 
официален и сериозен. Тогава 
беше завършена избата в село 
Кромидово от оттогава до днес 
работим в синхрон. Броят на 
вината, които избата произ-
вежда, се увеличи, започнахме 
да експериментираме с раз-
лични комбинации от сортове. 
Тъй или иначе от мен се изис-
ква добро и здраво грозде. И 
мисля, че се справяме много 
добре с грижите за него. Край-
ният продукт се определя от 
енолога. 
Как се почувства, когато Ор-
белус кръсти вино на твоето 
име?
Когато през 2016 г. Благой Ру-
сев, единият от собственици-
те на избата, дойде при мен 
с усмивка и ми каза: „Митра, 
искаме да ти се отблагодарим 
за труда, който толкова години 
полагаш за лозята и да кръстим 
в твоя чест новото ни вино“, се 
почувствах извънредно щаст-
лива. Да видиш на етикета име-
то си – като резултат от своите 
неуморни усилия - е повод за 
гордост и огромна мотивация. 
Както и признание за труда, 
който полагаме с екипа на ло-
зето и ще продължим да го пра-
вим и в бъдеще.

„Митра“ е вино, което напълно 
ме отразява: натурално, без 
добавени сулфити, от местния 
сорт широка мелнишка лоза. 
То е най-близко до моя вкус, въ-
преки че аз самата рядко кон-
сумирам вино. Радвам се, че се 
приема добре и от публиката. 
Това е вкусът на Мелнишкия 
регион.
Кое беше най-предизвика-
телното събитие за теб през 

изминалите 10 години?
Смъртта на съпруга ми преди 
две години определено ока-
за своето влияние. Той беше 
дясната ми ръка и все още се 
възстановявам от загубата. 
Но знаейки как той обичаше 
това, което прави, се опитвам 
да продължа достойно негова-
та мисия. Ще го правя, докато 
имам сили.
Как се гледат органични 

https://www.facebook.com/pg/avinissima/posts/
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лозя? По-трудно ли е в срав-
нение с конвенционалния 
начин? Какви са разликите и 
предимствата?
От самото начало гледаме ло-
зята органично, което е далеч 
по-трудоемко, отколкото при 
комерсиалния подход. Трудно 
е, защото не си позволяваме да 
пръскаме гроздето и да торим 
с изкуствени торове. Единстве-
но разчитаме на натурални 
субстанции и на благосклон-

ността на природата. Защото 
в години, в които има много 
болести, мана или лошо време, 
ние сме с вързани ръце. Обик-
новено използваме алтерна-
тиви (подобно на хомеопатия), 
но те често не са достатъчни, за 
да преборят неблагоприятни-
те обстоятелства. Така поняко-
га имаме много повече грижи и 
малко добив. За това и вината 
понякога са малко по-скъпи, 
но това е част от мисията ни: на 

всяка цена да произвеждаме 
качествено био-вино. 
Коя е Митра, извън винения 
контекст?
Аз съм много общителен чо-
век, който обича да помага 
и да бъде полезен. Както на 
много места в България, така 
и нашето село е със „затихва-
щи функции“. Това се дължи 
на застаряващото население: 
почти всички сме пенсионе-
ри. Аз самата съм вече на 69, 
но все още имам много сили в 
себе си и ги инвестирам където 
мога, за да се чувствам полез-
на. Например, тъй като няма-
ме медицинско лице в селото 
(най-близките болници са на 
повече от 10 километра в Пе-
трич и Сандански), аз се научих 
да меря кръвно и да правя ин-
жекции. Така помагам на доста 
хора и им спестявам време и 
ресурси. Обичам (все още ин-
тензивно) да чета, да гледам те-
левизия и не спирам да общу-
вам с хора. Една от големите ми 
страсти е да гледам театрални 
постановки. Но май отдавна не 
съм го правила…
Виното запазена територия 
ли е? За кого? Какво мислиш 
за представянето на жените 
на винената сцена в Бълга-
рия?
Виното е на всички. Гроздето 
е на всички. Щастлива съм, че 
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Концепцията на Mitra е вино в 
пълна хармония с природата, 
като за целта Орбелус всяка 
година използват богатата 
палитра от сортове, с които 
разполагат. Идеята е не само 
гроздето да бъде натурално 
и биологично отглеждано, не 
само да не се използва сул-
фитиране, но и всичко, което 
се влага през живота на това 
вино, да е изцяло природен и 
местен продукт, включително 
и използваните, изолирани от 
собствените биологични лозя 
натурални дрожди. Тази кон-
цепция е напълно постигната с 

Orbelus Mitra 
Natural Wine Red 2018

Регион 
Долината на Струма

Сорт рубин 67%, широка 
мелнишка лоза 33%

Награди
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има толкова много жени, които 
се занимават с вино в Бълга-
рия. Иска ми се да не се прави 
разлика между половете в тази 
област. Всеки може да отглеж-
да грозде, независимо дали е 
мъж или жена. Важното е да го 
обича.
Кой или какво те вдъхновя-
ва?
Вдъхновявам се от природата, 
от хората. Общуването осмис-
ля живота ми. А когато видя 
доволни хора от вино, произ-
ведено от нашите лозя, това е 
най-голямата ми награда. За-
щото ние общуваме също чрез 
виното.
Какво си пожелаваш за вине-
ната 2020?
Иска ми се най-вече да съм 
здрава, за да мога да бъда по-
лезна. Всичко останало ще се 
нареди. Орбелус ми дава сили 
и мотивация да продължавам 
да отглеждам качествено гроз-
де. Това е, което мога най-до-
бре.  

реколта 2018. 
Mitra е вино с традиция, вино с 
еволюция и бъдеще. Комплекс-
но и натурално, то предоставя 
възможност всеки любител да 
се докосне до вино с откровен 
и автентичен характер.
Енолозите Кирил  Миладинов и 
Николай  Стоянов са се спрели 
на купаж от два местни сор-
та – 67% рубин и 33% широка  
мелнишка лоза. Рубинът е от 
5-годишно лозе в землище с. 
Кромидово с югозападно из-
ложение, песъчливо-глинеста 
почва и надморска височина 
210-220 м. Широка мелнишка 

лоза е от старо 40-годишно 
лозе в местността Труп Тарала, 
отново в землището на Кроми-
дово – със западно изложение, 
песъчливо-глинеста почва 
с високо съдържание на фи-
зична глина и надм. височина 
200-210 м. Рубинът е бран през 
септември 2018, а късно зрее-
щият мелник – през октомври. 
Гроздоберът е ръчен, прави се 
селекция на гроздовите зърна 
след ронкане. Към частично 
смачканите гроздови зърна 
е добавена течна култура из-
олирани от собствените лозя 
натурални дрожди. След алко-

холната ферментация следва 
кратка пост мацерация. Фер-
ментиралите вина от двата 
сорта са купажирани в етап на 
млечнокисела ферментация. 
След приключване на биоло-
гичните процеси, температу-
рата на виното е понижена до 
около 4-5°С. Съхранението 
е с утайките и периодично 
разбъркване в резервоар от 
инокс. След кратко стареене 
(няколко месеца) в покой, ви-
ното е декантирано и отново 
съхранявано в резервоар до 
бутилиране. От виното са про-
изведени 2.000 бутилки.

https://www.orbelus.bg/
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Фамилната история
В пазвата на Андите се крие 
най-старата винарна в Чили, 
заобиколена с едни от най-
красивите лозя, засадени от 
семейство Силва още в края 
на XIX век. Носейки със себе си 
лози от Бордо и любов към ви-
ното, те се преселват от Фран-
ция, за да останат завинаги в 
долината Колчагуа (Colchagua) 
и да се превърнат в пионери на 
чилийското вино. 
В течение на годините фами-
лията Силва засажда лозята и 
изгражда избата в типичната за 
онова време колониална архи-
тектура. По различни причини 

ГОСПОДАРКА НА  
ТРАДИЦИИТЕ  

CASA SILVA - НАЙ-НАГРАЖДАВАНАТА И ИНОВАТИВНА ЧИЛИЙСКА ИЗБА 
СНЕЖАНА СПАСОВА обаче тя губи собствеността си 

върху старите лозя. 
През 70-те години на XX век 
Марио Силва, четвърто поко-
ление на фамилията, започва 
постепенно да ги изкупува 
обратно, като едновременно 
с това  модернизира и старата 
семейна винарна. Парцел по 
парцел, той успява да върне 
лозята и масивите в Ангосту-
ра (Angostura), засадени от 
семейството още през 1912 г. 
и съществуващи до днес. Връ-
щането на имотите променя 
и посоката на развитие на ви-
нарната. 
В края на 90-те години най-го-

лемият син на Марио Силва 
(Марио Пабло Силва, понасто-
ящем изпълнителен директор) 
предлага новата визия на се-
мейния бизнес, насочена към 
бутилиране на първокласни 
собствени вина за най-добри-
те ресторанти и специализира-
ни магазини в целия свят. Така 
компанията се преименува 
на Casa Silva, а от най-добрите 
тероари на Колчагуа се ражда 
серията от перфектно балан-
сирани, богати,  сложни и ин-
тензивно елегантни вина, на-
правени с прецизна употреба 
на дъб и структура, за да могат 
да съпътстват широк спектър 
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от кулинарни възможности и 
предложения за комбинация с 
ястия от менютата на елитните 
и изискани ресторанти. 

Петото поколение
Днес вината Casa Silva се изна-
сят в повече от 55 страни в це-
лия свят, а от 2000 г. насам фа-
милната компания е получила 
повече награди от национални 
и международни конкурси от 
всяка друга изба в Чили. През 
2015-а Casa Silva става носи-
тел и на приза “Most Awarded 
Winery of the 21st Century” - ка-
чеството е от първостепенно 
значение, гроздето се бере на 
ръка и се селектира още вед-
нъж след пристигането му в 
избата,  а уникалното при вина-
та е перфектната комбинация 
на положителните елементи 
от производството на Стария 
свят с иновативните техноло-
гии на Новия свят. 

в и н е н и  п р и к л ю ч е н и я

Петата генерация непрекъс-
нато разширява стопанството, 
като едновременно инвестира 
и в обширни проучвания на те-

роарните специфики на вината 
от цяла Колчагуа и преди всич-
ко на сорта  „Карменер”.    
Casa Silva е не само лидер във 
винената индустрия на Чили,  
но и една от най-привлекател-
ните и атрактивни дестинации 
за винен туризъм.  
Разположена във  вековно 
имение в Ангостура, избата е 
превърната в шикозна хаси-
енда, отворена целогодишно 
за посещения и дегустации 
на вино, а под нейната фасада 
се намират едни от най-нови-
те и модерни съоръжения за 
винопроизводство не само в 
Чили, но и в целия свят.
Запазила своя провинциален 
дух и интериор, изпъстрен 
с греди, облечени кушетки, 
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кристални полилеи и ориен-
талски килими, тя предизвиква 
елегантно усещане за непо-
дражаемия стил, който лъха 
от обширните конни съоръже-
ния, полето за поло и арената 
за традиционния танц Куека, 
втъкани сред красивите лозя 
и драматичния фон на Андите.

Подбудител и новатор
Вината Casa Silva са добре по-
знати на винената общност у 
нас и непрекъснато намират 
все повече почитатели в изис-
каните ресторанти и магази-
ните за вино. Родени от най-
добрите тероари на долината 
Колчагуа, екстрактни, сочни и с 
изразителен плодов вкус, те не 
само великолепно партнират 
с различни ястия, но и предиз-
викат изобретателността на 
сомелиери и готвачи. 
Един от тях е и младият готвач в 
елитен столичен ресторант Ве-
селин Бойкинов, чийто  кули-
нарни шедьоври по авторски 
рецепти предизвикват истин-
ска наслада за сетивата и чу-
десно се комбинират с най-по-
пулярните у нас вина на избата 
Sauvignon blanc и Carmenere.  
Без съмнение историята на 
Casa Silva ще намери прием-
ственост от следващите по-

коления на фамилията и ве-
роятно ще бъде продължена 
със същата страст към виното, 
любов към традициите и отно-
шение към иновациите. 
В блога vinovino.eu „Сподели 
живота си с духа на виното“ 
ще намерите много авторски 
статии и публикации за мно-
гопластовия и красив винен 
свят, свързан с историята, тра-
дициите, наследството, инова-
циите и начина на живот.  

По авторски рецепти на 
Веселин Бойкинов

Casa Silva Sauvignon blanc  и
Поширани миди Сен Жак в ко-
косово мляко със сос от рибно 
велуте,  фенел и целина върху 
почва от компресирана тур-
шия и дехидратирано карто-
фено пюре, оцветено с  Неро 
ди Сипия
 
Casa Silva Carmenere и Стек 
от пилешки сърца, дробче-
та и фоа гра в панко галета  с 
кимчи и мирин върху крем от 
изгорели чушки с пушен пипер, 
хайвер от консоме от чушки,  
оцветено  картофено пюре и 
бавно готвен калмар в даши 
бульон. 
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В И Т А М И Н О З Н А  С А Л А Т А 

Салата, която ще ви зареди с 
енергия и здраве - магданоз, 
моркови, пъдпъдъчи яйца и 
много свеж морковен дресинг с 
джинджифил и куркума. 

Продукти: 
(за 2 порции) 
магданоз - 2 връзки, 
моркови - 2 бр., 
пъдпъдъчи яйца - 6 бр. 

За дресинга: 
моркови - 1 бр., 
зехтин - 50 мл, 
оцет - 25 мл, 
сусамово олио - 1 ч.л., 

ЗДРАВОСЛОВНО 
МЕНЮ 

пресен корен от джинджифил, 
настърган - 1 с.л., 
куркума - пресен корен или на 
прах 1 ч.л., 
сол – 1 ч.л. 

Приготвяне: 
Сварете пъдпъдъчите яйца - 
поставете ги в малка касерола, 
напълнете с вода, така че яйцата 
да са добре покрити и включете 
котлона. 
След като водата заври, оставе-
те да врат 5 мин.
Веднага отстранете яйцата от 
горещата вода и облейте обил-
но с ледена вода. 

Обелете яйцата и ги разполо-
вете. 
Измийте магданоза, подсушете 
го и отделете листенцата. 
Обелете морковите и ги настър-
жете. 
В подходяща чиния смесете маг-
даноза и морковите, подредете 
отгоре половинките яйца. 
Пригответе дресинга за 
салатата: 
Обелете моркова и го нарежете 
на парчета. Поставете в блен-
дер заедно със зехтина, оцета, 
сусамовото олио, джинджифила, 
куркумата и солта. Бледирайте до 
получаване на гладка и фина смес.

р е ц е п т и  о т  к у л и н а р н о  у ч и л и щ е

https://www.amusebouche-bg.com/bg
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Ц И П У Р А  Н А  Ф У Р Н А  С  П Е Ч Е Н И  К А Р Т О Ф И 

Продукти: 
(за 2 порции)
ципура, почистена - 2 бр. 
лимон - 1 бр. 
зехтин - 2-3 с.л. 
пресен розмарин - 2 стръка 
прясна мащерка - 2 стръка 
сол - на вкус 
картофи - 500 г 
пресен розмарин - 2 стръка 
зехтин - 2-3 с.л. 
сол на вкус 
черен пипер на вкус 
чесън - 2 скилидки 

Приготвяне: 
Загрейте фурната на 180*С. 

Покрийте тава с хартия за 
печене. 
Измийте рибата и я подсушете. 
Разполовете лимона и изце-
дете половината, а останалата 
поливна нарежете на тънки 
кръгчета. 
Поръсете рибата с лимонов сок, 
както отвътре, така и отвън. 
Втрийте сол в рибата отвътре и 
отвън.  Поръсете със зехтин. 
Обелете скилидката чесън и 
нарежете на тънки резенчета. 
Поставете ги във вътрешността 
на рибата. Прибавете и резенче-
та лимон, като оставите по 1-2 и 
за отгоре. 

Отделете листенцата на мащер-
ката, и заедно със стръкчетата 
розмарин ги поставете във 
вътрешността на рибата. 
Обелете картофите и ги нареже-
те на едри парчета. Поставете ги 
в тавата около рибата. Подпра-
вете със сол и пипер, поръсете 
със зехтин. 
Обелете и нарежете скилидката 
чесън, разпределете парченца-
та по картофите. 
Поставете стръкчета розмарин 
между картофите. 
Печете рибата и картофите в 
загрятата фурна за 25-30 мин. 
или до готовност. 

р е ц е п т и  о т  к у л и н а р н о  у ч и л и щ е
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К О К О С О В  К Р Е М  К А Р А М Е Л 

Продукти: 
(За 4 порции)
кафява захар - 50 г, 
вода - 20 г, 
жълтъци - 7 бр., 
яйце - 1 бр., 
кокосово мляко от консерва - 
250 г, 
кокосова захар (може да замени-
те с кафява) - 125 г 

Приготвяне: 
Включете фурната да загрява на 
170*С. 
Подгответе подходящи огнеу-
порни купички за крем карамел. 
В малка касерола поставете 
захарта (50 г) и водата. Включете 

котлона на средна степен и за-
грейте, докато захарта се стопи 
и постепенно добие златист 
кехлибарен цвят. Не разбърк-
вайте през това време. 
Разпределете така получения 
карамел по дъното на купич-
ките. 
В купа разбъркайте жълтъците и 
яйцето с телена бъркалка. 
Загрейте кокосовото мляко с 
кокосовата захар на слаб огън 
и разбърквайте, докато захарта 
се стопи. 
Сипете на струя при яйцата, като 
разбърквате с телена бъркалка. 
Разпределете сместа между 
купичките. 

Поставете купичките в дълбока 
тава и сипете вода в тавата. 
Водата трябва да стига до ниво 
поне 2/3 от нивото на крема в 
купичките. Поставете в загрятата 
фурна и печете около 25-30 мин. 
Времето за печене ще зависи 
както от вашата фурна, така 
и купичките, които ползвате. 
Затова проверявайте крема за 
готовност, като леко разклащате 
купичките - трябва да е стегнал 
по края, а в центъра да стои леко 
нестабилен. 
Извадете от фурната и охладете. 
След като кремът изстине, при-
берете в хладилник и консуми-
райте след поне 4 часа

р е ц е п т и  о т  к у л и н а р н о  у ч и л и щ е
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п о - з д р а в и  

Какво бихте препоръчали 
за засилване на имунитета в 
тази сложна ситуация, съче-
тана и със смяна на сезони-
те?
Изграждането и съхраняване-
то на имунитета точно сега е 
от изключителна важност и до-
бър начин за това е холистич-
ният подход.  На първо място 
е задължително движението. 
Сигурен съм, че всеки вкъщи 
има пространство, което поз-
волява това. Започнете с еле-
ментарни упражнения - лице-
ви опори, клекове, разтягания 

ПО-МАЛКО НОВИНИ,  
ПОВЕЧЕ ИЗКУСТВО И СПОРТ 

ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ В КРИЗА
СЕГА Е ВРЕМЕ ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ СЕБЕ СИ, ДА ПОДРЕДИМ ДОМА И 
ПРИОРИТЕТИТЕ СИ, СМЯТА ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ИЗТОЧЕН ТЕРАПЕВТ 
РОСЕН МИХАЙЛОВ ОТ ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЧАКРА

Росен Михайлов е про-
фесионален източен 

терапевт, който работи с 
едни от най-ефективни-
те източни техники като 

аюрведа йога масаж, 
юмейхо, методи от  ки-

тайска традиционна ме-
дицина и звуколечение 
с тибетски и кристални 
купи. В работата си той 

интегрира знания от 
различни учители от да-
лечни краища на света. 

Защитник е на идеята, 
че холистичният подход 

съхранява енергията 
и поддържа баланса, а 
резултатите са тотално 

преобразяване - на 
лице, тяло и аура.

- всичко, което ще помогне за 
редуциране на заседяването. 
А застояването на едно място 
определено напряга психика-
та, особено в тази извънредна 
ситуация като сегашната.
Как да се погрижим за кожа-
та си, която е лишена дори от 
продължително излагане на 
слънце и въздух?
Лесен и практичен съвет от  
мен е всеки да намери някак-
во леко масло, дори зехтин. 
Да маже ежедневно кожата  
на цялото тяло с въртеливи 
движения. Целта е тя да бъде 

загрята, освен хидратирана. 
Освен това е хубаво поне вед-
нъж дневно да се изпотим от 
физическа активност, защото 
това е най-доброто средство 
за пречистване от токсини. 
В период, който е стресиращ 
и за тялото, и за психиката, е 
важно с какво се храним. Как 
да подберем храната в ситу-
ация на ограничени проду-
кти и светкавично пазарува-
не от страх?
На първо място – пийте повече 
вода! И нещо много елемен-
тарно, но базирано на древни 
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В тази ситу-
ация движе-
нието е за-
дължително

рецепти - препоръчвам чесън. 
Всеки има чесън вкъщи, но 
обикновено рядко се сещаме 
да хапваме отделни скилидки. 
Разбира се, препоръчвам и по-
вече плодове и зеленчуци, осо-
бено лимони, които са концен-
триран източник на витамини.
Какви източни практики би-
хте препоръчали в домашни 
условия?
Най-важното е да се търсят ме-
тодики, които да успокояват и 
да изчистват напрежението. 
Това, което виждам в момен-
та, е огромен страх, голяма 
драма, което на мен лично не 
ми харесва. Коронавирусът се 
сравнява със смърт, а това не 
е така. Традиционните и лесно 
достъпните методи за успо-
коение са йога и медитация. 
Те освобождават мозъка от 
напрежението. Четете книги, 
практикувайте някакво из-
куство у дома. А  тревожният 
информационен поток трябва 
драстично да се намали.
Как да се поддържаме мак-
симално красиви в тези 
ограничени условия? Кому-
никацията, особено работ-
ната, продължава, макар и 
във виртуална среда.
Ако човек се грижи за здра-
вето си, той със сигурност 
ще изглежда и добре. Тук е и 
най-същественото при нашия 
холистичен център – колкото 
и хората да използват козме-
тика, ако не се движат и не 
се детоксикират, няма как да 
изглеждат добре. Трябва да 
се внимава какво ядем, как и 
колко време почиваме, дали 
си осигуряваме достатъчно 

движение, каква вода пием, 
какъв въздух дишаме – хубаво 
е да проветряваме често. Ние 
направихме например онлайн 
платформа с нашите най-до-
бри инструктори по йога, с 
която да помагаме на хората да 
си правят упражнения и успо-
кояващи медитиращи практи-
ки у дома.
Каква е вашата прогноза за 
психическото и духовно със-
тояние на хората след тази 
криза?
Определено в момента се усе-
ща едно напрежение, което 
идва от затварянето между 4 
стени, трудността на работ-
ния процес от вкъщи, както и 
осезаемия стрес от икономи-
ческите сътресения. В момен-
та сме изправени пред един 
голям проблем, който се от-
нася до здравето и вероятно 
парите ще останат на заден 
план. Хората ще се променят 

към добро и ще опознаят по-
добре себе си. Не трябва да се 
плашим, защото вирусът ще 
отмине. И не бива да го асо-
циираме със „смърт“. Най-ве-
роятно хората ще се обърнат 
към източните практики. Под-
ходяща практика след такъв 
напрегнат период е Юмейхо. 
Това е японска мануална тера-
пия, известна като „божествен 
масаж“ и с древни техники с 
произход от Китай и Непал. 
За тази практика най-важно е 
дали човек има правилна си-
метрия – дали е изправен. Тя 
влияе добре на всички видо-
ве изкривявания, причинени 
от продължително седене. 
Помага изключително добре 
при хронична умора, болки 
в гърба, гръбначни изкривя-
вания, главоболие, депресия, 
неврози, психо-емоционално 
напрежение, наднормено те-
гло и много други.

п о - з д р а в и  
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Селенът се намира в съвсем мал-
ки количества в организма, но 
неговата роля за здравето е огро-
мна. Той е мощен антиоксидант и 
е ключово хранително вещество 
за здрава имунна система, мла-
дежки вид и остър ум.
Селен (Se) е основен минерал, 
който се е считал за токсин до 
1957 г., но съвременните изслед-
вания показват, че приемът на 
подходящи количества селен 
има огромни ползи за здравето.
Макар учените да подчертават 
ползите от приема на селен, не-
достигът му в организма все още 
остава сериозен проблем за мно-
го хора. Почти 1 милиард души 
по света страдат от недостиг на 
селен и все повече хора консуми-
рат по-малко от дневното препо-
ръчително количество, необхо-
димо за осигуряване на защита 
срещу болести.
Селенът играе основна роля при 
важни процеси в организма като 
метаболизма и функцията на щи-
товидната жлеза.
Топ 10 здравословни ползи 
от приема на селен:
Действа като антиоксидант и за-
щитава от оксидативен стрес
Селенът участва в изграждане-

ЗАЩО СЕЛЕНЪТ Е  
ТОЛКОВА ВАЖЕН? 

В началото на пандемията от COVID-19 различни здравни специалисти от цял свят обявиха, 
че недостигът на селен, цинк и Витамин D прави хората по-уязвими към новия коронави-
рус. Приемането им е част от профилактиката, с която можете да си помогнете. В следва-
щите страници четете защо са важни селенът, цинкът и Витамин D. 

СТАНИМИР МИХОВ

то на ензими, които са свързани 
с антиоксидантнатата защита 
на организма срещу вредното 
действие на свободните радика-
ли. Ензимите, които съдържат се-
лен в структурата си, се наричат 
глутатион пероксидази и тяхната 
основна функция е да обезвреж-
дат токсичния за тялото водо-
роден пероксид. Тези ензими са 
известни още като селенопроте-
ини.
Една от ползите при приема 
на селен е cпocoбнocттa му зa 
бopбa cъc cтapeeнeтo и пoд-
пoмaгaнe нa имyннaтa cиcтeмa 
чpeз нaмaлявaнe нa щeтитe oт 
cвoбoдни paдиĸaли. Ceлeнът 
имa cинepгичeн eфeĸт c дpyги 
aнтиoĸcидaнти ĸaтo Витaмин E, 
ĸoетo дaвa възмoжнocт нa opгa-
низмa дa ce бopи c oĸcидaтивния 
cтpec и дa ce зaщитaвa oт он-
козaбoлявaния ĸaтo paĸ нa 
пpocтaтaтa и дeбeлoтo чepвo.

Помага за защита  
срещу рак

Ceлeнът e ocoбeнo пoлeзeн, aĸo 
имaтe cлaбa имyннa cиcтeмa 
или aнaмнeзa зa paĸ във вaшeтo 
ceмeйcтвo. Редица клинични из-
следвания откриват връзка меж-
ду нивата на селен в организма 

и развитието на злокачествени 
заболявания, въпреки че все още 
не е открит механизмът на дейст-
вие.  Изследователи са открили, 
че хората, населяващи места с 
високо съдържание на селен в 
почвата и храната, имат по-ниска 
честота на злокачествени забо-
лявания. В допълнение: хората, 
страдащи от различни ракови 
образувания, имат ниски нива на 
селен в кръвта.
Cпopeд пpoyчвaниятa ceлeнът e 
eфeĸтивeн пpи нaмaлявaнeтo нa 
pиcĸa най-вече от рак на чepния 
дpoб, пpocтaтaтa, дебелото чер-
во и бeлия дpoб.
Ceлeнът дeйcтвa ĸaтo мaлъĸ 
мexaниĸ в тялoтo. Toй достига 
до ядpoтo нa ĸлeтĸaтa, ĸъдeтo 
ce cъxpaнявa ДHK и oтĸpивa, ако 
има някакви щeти. След това 
ce пpиĸpeпя ĸъм зaщитните 
aнтиoĸcидaнти ĸaтo глyтaтиoн 
и paбoти зa нaмaлявaнe и 
възcтaнoвявaнe нa щeтитe, на-
несени върху ДHK, ĸoитo ако 
ocтaнат нeĸoнтpoлиpaни, мoгат 
дa дoвeдат дo мyтaция нa paĸoви 
ĸлeтĸи и тyмopeн pacтeж.
Cъщecтвyвaт дoĸaзaтeлcтвa, чe 
пoлзитe oт ceлeна вĸлючвaт нe 
caмo нaмaлявaнe нa pиcĸa oт paĸ, 
нo и на cъщecтвyвaщaтa paĸoвa 
пpoгpecия и тyмopния pacтeж.

Повишава имунитета
Селенът пpитeжaвa мощни ан-
тиоксидантни и имуностиму-
лиращи функции. Tой участва 
в състава на ензимите, които 
пречат на образуването на най-
опасните свободни радикали, с 
които другите антиоксиданти не 
са в състояние да се справят. Се-
ленът е изключително важен за 
синтезирането на коензима Q10 
и борбата с преждевременното 
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стареене. Помага на организма 
ни да се справя с алергичните 
реакции, бронхиалната астма и 
натрупването на тежки метали.
Клинични проучвания показват, 
че селенът, в комбинация с други 
витамини, има положително вли-
яние върху имунната система. 
Повишава броя на белите кръвни 
клетки, които играят централна 
роля в осъществяването на имун-
ния отговор срещу бактерии и 
вируси. Съществуват данни, че 
приемът на селен, в комбинация 
с цинк и Витамин С, може да на-
мали честотата и продължител-
ността на сезонните простудни 
заболявания.
По-високите нива на селен пома-
гат за подобряване на имунната 
система при пациенти с ХИВ, 
грип, туберкулоза и хепатит С.
Подобрява кръвообраще-
нието и намалява риска от 
сърдечно заболяване
Има данни, че недостигът на се-
лен може да допринесе за разви-
тието на сърдечна недостатъч-
ност, както и да ускори процесите 
на атеросклероза – образуване 
на плаки по кръвоносните съдо-
ве и втвърдяване на стените им. 
Увеличаването на приема нa 
ceлeн мoжe дa пoмoгнe в предо-
твратяването на сърдечносъдо-
ви заболявания. Cмятa ce още, чe 
ceлeнът допринася за здpaвeтo 
нa cъpцeтo чpeз cпocoбнocттa 
мy дa ce бopи c възпaлeния, дa 
yвeличава пpитoĸa нa ĸpъв и дa 
нaмaлява cвoбoдния paдиĸaлeн 
oĸcидaтивeн cтpeс.
Регулира функцията на 
щитовидната жлеза
Мнoгoбpoйни пpoyчвaния по-
казват, чe cъщecтвyвa вpъзĸa 
мeждy дейността нa щитo-
виднaтa жлeзa и дeфицитa нa 
ceлeн. Ceлeнът дeйcтвa ĸaтo 
ĸaтaлизaтop зa пpoизвoдcтвoтo 
нa aĸтивни тиpeoидни xopмoни.
Той участва в процеса на конвер-
тиране на Т4 (тироксин) в мета-
болитно по-активния щитовиден 
хормон Т3 (трийодтиронин). Спо-
ред проучвания понижава анти-
телата и подобрява ехографския 
вид на жлезата, т.е. намалява или 
поне забавя патологичния про-
цес в нея.
Щитовидната жлeзa ĸoнтpoлиpa 
мнoгo вaжни eжeднeвни фyнĸции 
нa тялoтo, вĸлючитeлнo aпeтита, 

cъня, тeмпepaтypaта, тeглoто, 
eнepгията и дp. Непpaвилното й 
фyнĸциониране мoжe дa дoвeдe 
дo cимптoми ĸaтo paздpaзнитeл-
нocт, мycĸyлнa cлaбocт, yмopa, 
пoвишaвaнe или загуба нa тeглo, 
пpoблeми cъc cъня и мнoгo дpyги 
peaĸции. Именно заради това е 
важно да не се допуска дефицит 
на минерала.
Успокоява симптомите на 
астма
Астмата е хронично заболяване, 
което засяга дихателните пъти-
ща, които пренасят въздух във 
и извън белите дробове. Те се 
възпаляват и започват да се сте-
сняват, причинявайки симптоми 
като хрипове, недостиг на въз-
дух, стягане в гърдите и кашлица.
Астмата се свързва с повише-
ни нива на оксидативен стрес и 
възпаление в организма. Пора-
ди способността на селена да 
намалява възпаленията,  някои 
изследвания показват, че мине-
ралът може да бъде ефективен 
при облекчаване на свързаните с 
астмата симптоми.
Помага за предотвратява-
нето на деменция и загуба-
та на памет
Болестта на Алцхаймер е опусто-
шително състояние, което при-
чинява загуба на паметта и влияе 
отрицателно върху мисленето и 
поведението. 
Счита се, че оксидативният стрес 
влияе както при отключването, 
така и при развитието на невро-
логични заболявания като бо-
лестта на Паркинсон, множест-
вената склероза и болестта на 
Алцхаймер.
Няколко проучвания показват, че 
пациентите с болестта на Алцхай-
мер имат по-ниски нива на селен 
в кръвта, и когато приемат мине-
рала под формата на хранителни 
добавки или чрез храна, паметта 
им се подобрява.
Увеличава плодовитостта
Няколко проучвания показват, че 
редовната консумация на селен 
може да подобри плодовитостта 
както при мъжете, така и при же-
ните. Те също така потвърждават, 
че редовното му приемане сти-
мулира движението на сперма-
тозоидите. Той се счита за един от 
основните минерали за вашето 
благополучие и неговият дефи-
цит може да предизвика мъжко 

безплодие.
Някои изследвания дори показ-
ват, че липсата на селен оказва 
неблагоприятно влияние върху 
растежа на плода и женската 
фертилност, а при редовен при-
ем може да се намали рискът от 
спонтанен аборт. Все пак в този 
момент повече изследвания са 
насочени към безплодието при 
мъжете, отколкото при жените.
Подобрява състоянието на 
косата и кожата
Селенът увеличава растежа на 
косата и намалява пърхота. Той е 
включен в състава на много шам-
поани против пърхот. Цинкът и 
селенът се препоръчват от лека-
рите при косопад. Те помагат за 
правилното функциониране на 
хормоните и стимулират растежа 
на косата.
Също така минералът се счита за 
естествен метод за лечение на 
акне. Причина за него са запу-
шени пори и може да се появи на 
шията, гърдите, лицето, гърба и 
горната част на ръцете. Благода-
рение на своите детоксикиращи 
свойства, селенът помага за пре-
чистване на кожата от вредните 
токсини.
Храни богати на селен: Бразил-
ски орехи, халибу, риба тон, стри-
ди, слънчогледови семена, гъби, 
пиле, яйца, сардини. 
Количеството селен в растител-
ните храни може да варира в 
зависимост от съдържанието на 
селен в почвата, в която са били 
отглеждани. Заради това концен-
трациите на селен в културите за-
висят до голяма степен от място-
то, където се отглеждат. Ето защо 
е важно да се поддържа разноо-
бразна диета, която включва по-
вече от един добър източник на 
този важен минерал.
Опасности от прекомерна 
консумация на селен
Въпреки че селенът е необходим 
за здравето, натрупването на 
твърде много може да бъде опас-
но. Всъщност консумирането на 
високи дози селен може да бъде 
токсично и дори фатално.
Въпреки че токсичността, пре-
дизвикана от селен, е рядка, е ва-
жно да консумирате количество 
близо до препоръчителното от 
55 mkg на ден и никога да не над-
хвърляте допустимата горна гра-
ница от 400 mkg на ден.

Още полезни и  
здравословни съвети  
от Станимир Михов  
на https://stanimirmihov.com/
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Цинкът е микроелемент, 
който има жизненоважна 
роля за организма и е необ-

ходим за здрава имунна система. 
Липсата му може да направи чо-
век по-податлив към заболяване. 
Тъй като тялото не произвежда 
самостоятелно цинк, то ние тряб-
ва да си го набавяме чрез храна 
или хранителни добавки.

Какво е цинк и каква е 
функцията му в тялото?

Среща се в около 300 специфич-
ни ензима, играе важна роля при 
репликацията на ДНК и е втори 
метал след желязото по честота 
на срещане в човешкия органи-
зъм. Той е от решаващо значе-
ние за развитието и функцията 
на имунните клетки. Основен е 
и за здравето на кожата и произ-
водството на протеини. В проте-
ините цинковите йони често са 
свързани във веригите на амино-
киселини.
Нещо повече: растежът и разви-
тието на тялото разчитат на цин-
ка, поради ролята му в растежа и 
деленето на клетките. 
В човешкото тяло са разпределе-
ни около 2-4 г цинк. Най-голяма 

ЦИНК: ЕСЕНЦИАЛЕН 
МИНЕРАЛ ЗА ЗДРАВЕТО

СТАНИМИР МИХОВ
част от него се намира в мозъка, 
мускулите, костите, бъбреците 
и черния дроб, като най-високи 
концентрации има в простатата и 
части от очите. 
Натурален цинк се намира в 
голямо разнообразие, както от 
растителни, така и от животин-
ски храни. Цинкът е основен 
минерал, който тялото не произ-
вежда самостоятелно и не може 
да складира. Той подпомага рас-
тежа, синтеза на ДНК и протеин, 
имунната функция, ензимните 
реакции, заздравяване на рани 
и др.
Здравословни ползи от прием на 
цинк
1.  Увеличава имунитета и се 

бори с грип
Цинкът често се приема като 
естествено лекарство за борба 
с настинки и симптоми на забо-
лявания. Може да намали риска 
от боледуване от обикновена 
настинка и да ускори лечебния 
процес. Има способността да уп-
ражнява антивирусно действие, 
като се свързва с рецепторите 
в назалните епителни клетки и 
блокира техните ефекти.

2.  Действа като мощен анти-
оксидант

Цинкът е ефективен противовъз-
палителен и антиоксидантен аг-
ент, който спомага в борбата с ок-
сидативния стрес. Особено при 
хора в напреднала възраст, пол-
зите се изразяват в способността 
му да поддържа здравословно 
клетъчно делене, предотвратя-
вайки раковата мускулна мута-
ция и задържането на туморния 
растеж.
3.  Ускорява зарастването на 

рани
Цинкът е често използван в бол-
ниците като лечение при изгаря-
ния, при определени язви и дру-
ги кожни наранявания. Тъй като 
минералът играе критична роля 
в синтеза на колаген, имунната 
функция и възпалителната реак-
ция, той е необходим за правил-
ното лечение.
4.  Балансира хормоните
Цинкът е от полза за хормонално-
то здраве и плодовитостта, защо-
то играе важна роля в производ-
ството на хормони, включително 
за естественото повишаване на 
тестостерона.
Също така оказва влияние и вър-
ху женските полови хормони и 
дори участва в създаването и 
освобождаването на яйца от яйч-
ниците.
Той е необходим за производ-
ството на естроген и прогесте-
рон при жените, които подкрепят 
репродуктивното здраве.
5.  Може да намали риска от 

заболявания, свързани с 
напредването на възраст-
та

Цинкът може значително да на-
мали риска от заболявания, като 
пневмония, инфекция и свърза-
на с възрастта макулна дегенера-
ция (AMD).
Има свойствата да облекчи ок-
сидативния стрес и да подобри 
имунния отговор, като засили 
активността на клетките, които 
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помагат за защитата на тялото от 
инфекция.
6.  Помага в борбата с  акне
Акнето е често срещано заболя-
ване на кожата, за което се из-
числява, че засяга близо 10% от 
световното население. Влошава 
се допълнително от запушване 
на мастни жлези, бактерии и въз-
паления. Проучванията сочат, че 
както локалните, така и оралните 
лечения с цинк могат ефективно 
да подобрят акнето.
7.  Бори се с диабет
Цинкът е необходим за баланси-
ране на повечето хормони, вклю-
чително инсулин, основния хор-
мон, участващ в регулирането на 
кръвната захар и като естествено 
лечение на диабет.
Той е от полза за нивата на кръв-
ната захар, защото се свързва с 
инсулина. Така той се съхранява 
адекватно в панкреаса и се ос-
вобождава, когато глюкозата на-
влезе в кръвообращението.
Също така, позволява ефектив-
ното използване на храносмила-
телните ензими, които са необхо-
дими, за да се свърже инсулин с 
клетките, така че глюкозата да се 
използва като гориво за тялото, 
вместо да се съхранява като маз-
нини.
8.  Поддържа сърцето здраво
Цинкът е необходим, за да се 
поддържа здравето на клетките в 
сърдечносъдовата система, като 
същевременно се намалява въз-
палението и оксидативния стрес. 
Осигурява здравето на сърцето 
чрез поддържане на здравосло-
вен циркулационен цикъл, пома-
гайки като естествено средство 
за високо кръвно налягане и ре-
гулиране в нивата на холестеро-
ла от запушени или повредени 
артерии.
9.  Предотвратява диарията
Дефицит на цинк е често свърз-
ван с проблеми като подут сто-
мах и диария. Добавянето му е 
доказано за ефективно, както 
при профилактиката, така и при 
лечението на проблеми с храно-
смилането, газове, диария.
10.  Увеличава плодовитостта
Проучванията показват, че цин-
кът играе важна роля във ферти-
литета, особено при модулиране 
на серумните нива на тестостеро-
на при мъжете.
Диетичното ограничаване и де-

фицит на цинк при млади мъже 
е свързано със значително по-
нижение на тестостерон, което 
може да повлияе отрицателно 
върху фертилитета и либидото.
11.  Спомага абсорбцията на 

хранителни вещества
Цинкът влияе върху протеино-
вия синтез и се изисква от орга-
низма, за да използва аминоки-
селини от храните.
Участва в разграждането на въ-
глехидратите от храни, които са 
един от основните източници на 
енергия. Поради тази причина 
дефицитът на цинк може да при-
чини ниски нива на енергия и да 
допринесе за хронична умора.
Прием на достатъчно цинк е от 
полза за снабдяване на телата 
ни с необходимата му енергия 
и поддържане на здравословен 
метаболизъм.
12.  Подкрепя здравето на 

черния дроб
Добавянето на цинк намалява 
честотата на инфекции и подо-
брява работата на черния дроб.
Може да спомогне с детоксика-
цията, което от своя страна да 
намали всяко възпаление, както 
и да намали увреждането от сво-
бодни радикали.
13.   Помага при растежа и 

възстановяването на 
мускулите

Цинкът играе решаваща роля 
в клетъчното делене и клетъч-
ния растеж, така че има полза 
за възстановяване и растеж на 
мускулите, като дава възможност 
на организма да се лекува и да 
поддържа сила в мускулните и 
скелетните системи.
Също спомага при освобожда-
ването на тестостерон, растежен 
хормон и инсулиноподобен ра-
стежен фактор-1 (IGF-1), всички 
от които изграждат мускулна 
маса и здравословен метаболи-
зъм.

Храни с цинк
Храните, богати на белтъчини, 
съдържат най-високите количе-
ства натурален цинк: агнешко, 
говеждо, кашу, тиквени семки, 
сусамови семена, кисело мляко, 
пиле, пуйка, яйца, сьомга, какао 
на прах.
Животинските продукти съдър-
жат високо количество цинк 
във форма, която тялото лесно 
абсорбира. Цинкът, открит в рас-

тителни източници, се абсорбира 
с по-малка ефективност. Цинкът 
обикновено се предлага под 
формата на хранителна добавка.
Среща се и в повечето мултивита-
минни и минерални добавки.

Токсичност
Точно както недостигът на цинк 
може да причини здравословни 
усложнения, така и прекомер-
ният прием може да доведе до 
нежелани странични ефекти. 
Най-честата причина за токсич-
ност е висок прием, който може 
да причини както остри, така и 
хронични симптоми. Някои от тях 
са: гадене и повръщане, загуба на 
апетит, диария, коремни спазми, 
главоболие, намалени нива на 
„добър“ HDL холестерол. 

Дефицит на цинк
Тежкият дефицит на цинк може 
да възникне при хора с редки 
генетични мутации, кърмачета, 
чиито майки нямат достатъчно 
цинк, хора с алкохолни зависи-
мости и всеки, който приема оп-
ределени лекарства, потискащи 
имунитета. Признаци и симпто-
ми, свързани с дефицит на цинк: 
промени в апетита, включително 
глад за солени или сладки храни, 
промени в способността ни да 
усетим вкус и мирис, необичайно 
нарастване или загуба на тегло, 
косопад, акне, храносмилателни 
проблеми, включително диария, 
хронична умора, безплодие, 
хормонални проблеми, нисък 
имунитет, лоша концентрация и 
памет, забавена способност за 
заздравяване на рани, инфекции 
на кожата и др.

Заключение
Цинкът е необходим за синтеза 
на ДНК, имунната функция, мета-
болизма и растежа. Той може да 
намали възпалението и риска от 
редица заболявания.
Повечето хора успяват да си на-
бавят препоръчителния мини-
мален дневен прием от 11 мг за 
мъже и 8 мг за жени чрез диета, 
но хората в напреднала възраст, 
и тези със заболявания, може 
да имат нужда да добавят оп-
ределено количество чрез хра-
нителни добавки. Важно е да се 
следват препоръките за прием, 
за да може да се възползваме от 
многобройните здравословни 
ползи на цинка, без неприятни 
странични ефекти. 

Още полезни и  
здравословни съвети  
от Станимир Михов  
на https://stanimirmihov.com/
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Само един пример за важен ген, 
който Витамин D регулира, е 
способността на организма да 
се бори с инфекции и хронично 
възпаление. Той също така про-
извежда над 200 антимикробни 
пептиди, най-важният от които 
е кателицидин, естествено сре-
щащ се широкоспектърен анти-
биотик. Това е едно от обясне-
нията защо Витамин D е толкова 
ефективен срещу настинки и 
грип.
Известни са и много други ползи 
за човешкия организъм от при-
ема на витамина, включително 
поддържане на здрави кости и 
зъби. Голям брой проучвания 
доказват, че може да предпази 
от заболявания като рак, диабет 
тип 1 и 2, множествена склероза, 
а неговият продължителен дефи-
цит да е техен катализатор.
Витамин D има много-
бройни роли в организма, 
помагайки за:
•  Поддържане на здравето на кос-
тите и зъбите;

ВИТАМИН D ВЛИЯЕ НА 
2000 ГЕНА В ОРГАНИЗМА

Витамин D, известен като “слънчевият витамин” e мастноразтворимо съединение, съста-
вено от витамин Д1, Д2 и Д3. Въпреки името си, това не е обикновен витамин, а стероиден 
хормон, който има способността да влияе на около 2000 гена в човешкия организъм.

СТАНИМИР МИХОВ

•  Подкрепяне здравето на имун-
ната система, мозъка и нервната 
система;

•  Регулиране нивата на инсулин 
и превенция на диабет тип 1 и 2;

•  Подпомагане на белодробната 
функция и здравето на сърцето;

•  Повлияване върху процесите, 
участващи в развитието на рак;

•  Повлияване върху бременност 
(намален риск от цезарово сече-
ние и прееклампсия);

•  Аутизъм, болестта на Алцхай-
мер и други мозъчни наруше-
ния.

Недостатъчното наличие на Ви-
тамин D се свързва със сериозни 
заболявания като рак на гърдата 
и дебелото черво, меки кости, ос-
теомалация и покачване на тегло, 
депресия и др.
Основните външни симптоми за 
дефицит на Витамин D са болка 
в костите и липса на мускулна 
сила. При някои хора обаче симп-
томите могат да са трудно доло-
вими. Но дори и без осезаеми 
признаци, малкото количество 

Витамин D в организма може да 
допринесе за развиването или 
увеличаването на: сърдечносъ-
дови заболявания, диабет тип 1 
и 2, рак, множествена склероза, 
когнитивни увреждания при въз-
растните хора, тежка форма на 
астма при децата, високо кръвно 
налягане.
Най-добрият начин да си 
набавим Витамин D
Най-добрият начин да си наба-
вим нужния ни витамин е чрез 
редовно излагане на слънчева 
светлина. Съвременният на-
чин на живот обаче често ни 
възпрепятства да си набавим 
здравословно количество от 
мастноразтворимото съедине-
ние по натурален начин. За да си 
набавите достатъчно количество 
Витамин D, препоръчително е да 
излагате тялото си на директна 
слънчева светлина за определен 
период от време всеки ден.
•  За хората с по-светла кожа този 
период е около 15 минути на 
ден;

•  За тези с по-тъмна – около 30 
минути;

•  За чернокожите – около 60 ми-
нути

Тъй като ултравиолетът образува 
Витамин D, добре е да знаете в 
кои часове от деня той присъства 
най-много. През зимата това са 
часовете между 11,30 и 15,00, а 
през лятото – между 9,00 и 11,00 
часа, а също и между 15,00 и 18,00 
часа.
Храни, богати на витамина:
Малко храни съдържат по-голе-
ми количества Витамин D, ако 
той не е допълнително добавен. 
Това е така, защото телата ни са 
създадени да произвеждат не-
обходимото им количество от 
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витамина чрез кожата (от слън-
чева светлина), а не през устата 
(с храна). Ето някои храни: сьомга 
(особено уловена в дивата при-
рода); скумрия; гъби (особено 
ако при отглеждане са излагани 
на ултравиолетова светлина); 
масло от черен дроб на треска 
(високо съдържание на Витамин 
D); риба тон; сардини, консерви-
рани в масло; черен дроб (телеш-
ки или говежди); яйчни жълтъци; 
сирене.
Рискови групи за липса на 
Витамин D
•  Кърмачетата. Кърмата е най-до-
брата храна за новородените, 
създадена директно от приро-
дата. Добре е обаче да се има 
предвид, че чрез нея е трудно 
да бъде предаден Витамин D от 
майчиния организъм. Поради 
тази причина е важно бебетата 
да бъдат извеждани на разходки 
от най-ранна възраст. По препо-
ръка на педиатър често се пред-
писва и хранителна добавка под 
формата на капки с Витамин D 
като профилактика срещу ра-
хит;

•  Хора в напреднала възраст. Те не 
само прекарват по-малко време 
на открито, но с годините кожа-
та им не успява да синтезира Ви-
тамин D така ефективно, както 
млад организъм;

•  Хора с тъмна кожа. По-големите 
количества от пигмента мела-
нин в кожата водят до намале-
ната й способност да синтезира 
Витамин D от слънчевите лъчи и 
поради тази причина препоръ-
чителните стойности за дневно 
излагане на слънце за тази група 
са завишени;

•  Хора с намалено излагане на 
слънце. Тези, чиято работа ги 
възпрепятства да излизат на-
вън; тези, които избягват раз-
ходките; тези, които често но-
сят дрехи, обхващащи цялото 
тяло;

•  Хора със специфични болести. 
Витамин D e мастноразтворимо 
съединение, което означава, че 
при заболявания с нарушен об-
мен на мазнините в тялото, той 
не успява да бъде усвоен ефек-
тивно;

•  Хора с наднормено тегло. По-
големите количества подкожни 
мазнини изискват по-големи ко-
личества Витамин D.

Доказани ползи от Вита-
мин D
Понижаване риска от падане и 
костни фрактури при възрастни 
хора. По-силен ефект се отбе-
лязва при комбинирането му с 
калций;
Подобряване на мускулната и 
невралната функционалност при 
възрастни хора;
Понижен риск от настъпване на 
сърдечносъдови заболявания 
или усложнения при такива забо-
лявания;
Доказана е пряката връзка меж-
ду нивата на Витамин D и високо-
то кръвно налягане. По-високи 
концентрации на витамина водят 
до понижаване на кръвното на-
лягане;
Директно влияе върху регулира-
нето на секреция на паратирео-
иден хормон. Използва се като 
референтно лекарство;
Драстично понижаване (50%) на 
риска от поява на рак на дебело-
то черво;
Намалява настъпванията на аст-
матични пристъпи при млади 
индивиди;
Високи нива на Витамин D при 
деца се свързват с по-голям рас-
теж на височина. Подобен ефект 
при възрастни хора не се отбе-
лязва;
Подобряване на секрецията на 
инсулин при лица, болни от диа-
бет тип II или лица в риск. Ефектът 
се свързва пряко със защитните 
свойства на ниво панкреас;
Подобряване на инсулиновата 
чувствителност в резултат от по-
добряване на секрецията на ин-
сулин от панкреаса;
Редуциране на възпаленията при 
системен лупус еритематозус 
(вълчанка);
Редуциране на симптомите при 
туберкулоза;
Слабо понижаване на нивата на 
триглицеридите в кръвта след 
дългосрочна употреба;
Повишаване на нисък тестосте-
рон с 30% при мъже след едно-
годишна употреба. Ниският тес-
тостерон може да е в резултат на 
дефицит на витамина;
Високите серумни нива на Вита-
мин D подобряват метаболизма и 
усвояването на калция;
Понижава драстично риска от 
развитие на множествена скле-
роза, както и редуцира някои от 

симптомите при вече настъпила 
такава;
Суплементацията на Витамин D 
се свърза с понижен риск от по-
ява на рак на гърдата, рак на пан-
креаса, рак на простатата и рак на 
яйчниците;
Дефицитът на Витамин D се 
свързва с лошо настроение и де-
пресия, като е установена пряка 
връзка между суплементацията с 
Витамин D и редуциране на симп-
томите при депресия;
Оптимални серумни нива на Ви-
тамин D въздействат положител-
но върху качеството на семенна-
та течност.
Може ли да се предозира с 
Витамин D?
Твърде големи количества Вита-
мин D могат да причинят необи-
чайно високо ниво на калций в 
кръвта, което от своя страна да 
доведе до гадене, запек, обър-
кване, учестен сърдечен ритъм и 
дори камъни в бъбреците.
С проучвания се е установило, че 
е почти невъзможно да се получи 
предозиране с Витамин D по на-
турален начин (чрез излагане на 
слънце или чрез храна). Почти 
всяко регистрирано предози-
ране е било вследствие на пре-
комерен прием на хранителни 
добавки.
Нови проучвания показват, че 
възрастни могат да понесат пове-
че от 10 000 IU Витамин D от нату-
рални източници дневно. За да се 
синтезират 10 000 IU Витамин D, 
в тези проучвания е било доста-
тъчно цялото тяло на възрастен 
човек да бъде изложено на слън-
це за период от 30 минути.
Най-добре може да се установи 
предозиране или дефицит чрез 
проследяване на кръвния статус 
на мастноразтворимия витамин. 
Освен това кръвният тест би дал 
увереност, че нивото на Витамин 
D е в рамките на нормалното.
Специалисти препоръчват пе-
риодично изследване (на всеки 
шест месеца), което да ви пред-
пази от евентуална токсичност, 
породена от допълнително су-
плементиране на организма. 
Лечението в тези случаи обикно-
вено е свързано с рехидратация, 
спиране приема на всякакъв вид 
суплементи, включващи в съста-
ва си Витамин D, както и ограни-
чаване на приема на калций. 

Още полезни и  
здравословни съвети  
от Станимир Михов  
на https://stanimirmihov.com/
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Ина Иванова живее в Пловдив и 
Пловдив живее в нея. Пожелава 

си да лети с балон – заради 
вятъра и бавното реене. Автор е 

на няколко сборника с разкази 
и две стихосбирки. Редактор 

и отдаден читател. Стиховете, 
които ви подаряваме,  са от 

„Криле от папиемаше”, издадени 
от „Жанет-45”.

ЧЕТИРИ ЕТАЖА ПРАЗНИ БАЛКОНИ

Само на втория трогателно виси панталон
с издути колене, с щипки като удивителни.
Дори не помръдва, докато Земята 
шеметно се върти в периферията на Млечния път, 
а ние бъбрим и пием, твърдо опрени в бара.

И не ти казвам, че всичко е инсталация,
че градът е декор. Че светът е декор.
И докато светлината намалява,
се чудя имал ли си плюшено мече. 
Такова, каквото аз нямах.

И не питам, понеже Земята спира, виждаш ли, 
просто набива спирачки насред всемира,
и четири етажа тераси съзаклятнически 
се разпадат – кула от карти 
пред връхлитащото ме щастливо изумление.

Кратко е. Тук сме.

п о е з и я ?  п о е з и я !

* * *
виж
хвърлям поглед иззад рамо
докато ти стоиш на ъгъла и кимваш
и предпазливостта убива вярата ми
а непокорността – сърцето
сърцето винаги е потърпевшият

* * *
Студен чай:
чаша юнски дъжд,
щипка пресен цвят от липа
и лед, колкото сърцето поеме.

* * *
скреж като пудра захар
по града на твоето детство
отказът да станеш от леглото
топлината под олекотената завивка
която помни всички трансформации 
на тялото ти и знае много за душата
дишаш дишаш дишаш
дървото отсреща се стопява 
като стълбче дим в мъглата
правиш си криле от папиемаше
за да противостоиш 
на предвидимата сила на самотността
пишеш дишаш пишеш
дестилираш отчаянието
измисляш отново света
така че да просияе

* * *
Душата на майките -
прегоряла трошица сладкиш.
Опитва я времето с нежно
страхопочитание.
И отми(на)ва.

***
Светлината гледай.
Прониква през решетките на този град -
така безпомощен и тленен - 
през твърдата черупка
на материята му просветва.
Сияе, топли и прогаря.
Ти светлината гледай. Следи за сенките.
За бавната умора, гласовете, за дима,
възнесен към непроницаемата
плоскост на небето.
Нагоре гледай. И навътре.
Защото светлината е в ремисия.

***
Стъпваш бос в спомена за детството.
Домът е висока маса и слънчеви зайчета,
домът е строшено стъкло,
малки болки и големи победи.
Пишеш името си със зелен флумастер
на паркета в хола. Зад вратата.
Вижда се само, когато я затвориш.
Светът изглежда правилен,
почеркът ти е страшно крив.
Дълго, дълго след като вече не си същият,
надписът ще стои.
Знак, че те е имало – упорита сянка
зад затръшнати врати.

из „Криле от папиемаше” 
(изд. „Жанет-45”, 2019)



Вилни селища "Ягода и Малина"  Ви предлагат една
вълшебна атмосфера, съчетаваща ласките на

планината, слънчевите лъчи и прохладата на гората за
едно незабравимо лято.

ЯГОДА  И  МАЛИНА
Вилни Селища

Здраве и почивка в планината през лятото!

Телефон за резервации: +359878 551 560; +359878 551 528
e-mail: office@borovetz-resort.com

www.borovetz-resort.com

https://www.borovetz-resort.com/
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