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ЗАЩОТО
УТРЕ ЗАПОЧВА
ОТ ДНЕС
ЙОАНА ГЪНДОВСКА

Кога ще свърши това? Ами ако не свърши? Как ще продължим
след„коронавируса“? Ще се наложи ли да живеем с него? Ще
можем ли да правим пак без риск нещата, които обичаме? Кога
ще се прегръщаме без страх? Ще бързаме ли към другия тротоар,
за да избегнем човека насреща ни? А ще се смеем ли на бягащите
от нас? Маски или лица ще се разминават по коридорите и
улиците? Защо се получи така: здраве срещу свобода? И още,
и още въпроси…и отговори, които всеки избира според
нагласата си за живота, но и според това кое чувство е оставил
да го води в ковид-ситуацията. Във въздуха вибрира усещането,
че светът е различен. Ала той и вчера беше друг. И утре ще е
променен. Дали заради вируса, или въпреки него.
6-годишният ми син твърди, че винаги ще помни рождения си
ден по време на изолация, защото се отличава от останалите.
Всички други си приличали: детско парти с игри и шумни
приятелчета, а този – някак по-тих и у дома. Попитах го, ако
можеше да върне вчерашния ден, дали би избрал друг начин
на празнуване. “Не, така ще знам, че имам и един различен
рожден ден“. А иска ли и другата година да е различен? “Не.
Един различен рожден ден е достатъчен“.
Пандемията им даде - на него, на сестра му, на много
други българчета един различен рожден ден. И двамата
скътаха желания и преживявания от “преди” за “после” - в
нетърпеливо очакване “това днес” да свърши.
Днес сме разделили живота си на вчера и утре. Днес не сме
търсещи и движещи, а чакащи. В този времеви прозорец
затворените физически граници като че затвориха и умовете
ни. Прегърнахме уютното за нас обяснение на случващото се,
изхвърлихме възможните спасителни варианти за другите.
Разделихме се. Воювахме с думи помежду си, развявайки
знамената на различни ценности. И неусетно стъпкахме
тънката линия на толерантността. Маските може и да не
затвориха устите, но сякаш запушиха ушите. Не се чуваме.
Изолацията разкри неподозирани аспекти от човешката
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ни природа. От някои се уплашихме, други привнесоха още
смисъл. Станахме свидетели и съучастници на вълнуващи
истории за съпричастност по света и у нас. Нагледахме се и
на размахване на пръст от телевизора, тъпчеха ни със страх,
насаждаха ни вина. И въпреки това, бяхме сами. Всеки със
своята тревожност, със своите утехи и кураж, със свой начин
за спасение на хората и нещата, които обича и иска да опази.
Сами избираме и как да излезем от убежището вкъщи. Оная
хубава стара песен на Диана Експрес - “Утре започва от днес“
може би дава посоката: „Нищо не ми обещавай за утре, аз
искам сега удобни обувки. И какво от това, че широк е светът
- щом душата е тясна, как бих могъл да порасна? То е все едно
да умра не от болест, а от стрес. Защото утре започва от днес.“
Да, утре започва от днес. Ако изберем страхът да определя
всяко наше действие, трябва да отговаряме и за резултатите
от решението си. Ако изберем да не се страхуваме изобщо,
длъжни сме да бъдем готови за последствията. Ако оставим
възрастните си близки сами да решат как да продължат
живота си и как да изкарат оставащите им години, месеци или
дни, трябва заедно с тях да приемем развитието на нещата
такова, каквото е.
Ако изберем да прегръщаме любимите си хора и приятелите
си, трябва да сме наясно за рисковете. Ако изберем да пазим
живота, без да живеем, трябва да сме готови за последствията
от това.
Ако отложим мечтите и свободния избор за утре, добре е да
си дадем сметка какво губим.
Каквото и да е бъдещето, аз поне лично не си го представям
без лица. Победили или не епидемията, приспособили се
или не към нея, ако оставим маските да обличат лицата ни по
улиците на градовете, в които живеем, да опаковат умовете и
душите ни, такова ще е и бъдещето ни - маскирано.
В моя вариант за утре сме избрали да имаме лица. И те да са
поне малко по-човечни.
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ДОМАШНИЯТ ОФИС:
СЪВЕТИ ЗА УДОБСТВО
И ЕФЕКТИВНОСТ

* СОНЯ СЛАВЧЕВА
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Наскоро мнозина от нас бяха
принудени да възприемат радикално нов начин на работа.
Трябваше да го направят, независимо дали им харесва или
не. Нямаше възможност за упражнения и време за предварителна подготовка. И макар

преди да сме били щастливи
да прекараме някои и друг
ден в домашна обстановка,
без значение дали седейки с
лаптопа на кухненската маса
или на дивана в хола, това не
са работни места, които предразполагат към продуктивност за продължителен период от време.
И тъй като тази ситуация ще
продължи, е важно да се адаптираме и да се погрижим домашното ни работно място да
бъде възможно най-доброто,
за да стимулира продуктивността, да подпомага дигиталното
здраве и да не пречи на производителността.
Ето няколко съвета как да си направите домашен офис, които
ще ви помогнат да си създадете
необходимото удобство и да

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

останете максимално продуктивни.
Подобрение в средата на
домашния офис:
Макар физическите характеристики на жилището, което
обитавате, да диктува къде
ще разположите работното си
място, има няколко основни
принципа, които трябва да се
опитате да следвате, за да си
осигурите позитивна работна
среда.
Връзката е ключът – уверете се, че имате надежден
безжичен сигнал. Няма нищо
по-изнервящо от това да сте
във видеоразговор, който непрекъснато се разпада заради
лоша връзка. Приложенията за
видеоразговори се адаптират
към качеството на връзката,
но за съжаление го правят за
сметка на качеството на видеото. Минималните изисквания
за ефективни видеоразговори
са 8 Mbps даунлоуд / 1.5 Mbps
ъплоуд скорост. Ако имате временни проблеми с връзката,
докато работите от дома си, можете да включите Wi-Fi хотспота
на телефона си като временен
резервен вариант.
Преследвайте слънцето – ако
е възможно, опитайте да установите работното си място
някъде в дома, където има достъп до достатъчно естествена
светлина. Ако това не е възможно, може би си заслужава да
обмислите поставянето на соларна лампа, която ще имитира
ефекта на слънчевата светлина.
Помислете за стойката си –
уверете се, че бюрото и столът
ви са на правилната височина и
че имате седалка, която ви осигурява добра позиция – гър-

джаджи

бът ви трябва да е изправен, а
краката ви да стоят стабилно
на пода, затова забравете за
канапетата или ниските столове. Стойката ви може лесно да
бъде подобрена, като поставите монитора си на правилната
височина и дистанция. Горната
част на екрана трябва да бъде
10 градуса под височината на
очите ви и на една ръка разстояние. Чудесен вариант е да
използвате поставка за лаптоп
или просто да поставите няколко книги.
Използвайте правилната
техника
Въпреки че изброените по-горе съвети и трикове трябва да
са достатъчни да поддържат
продуктивността ви и да ви
карат да се чувствате удобно в
кратки до средно дълги срокове, има няколко допълнителни
стъпки, които си заслужава да
обмислите, ако възнамерявате
да превърнете домашния си
офис в извор на вашата продуктивност.
Вземете си камера, с която ще
изглеждате максимално добре… – бихте положили усилия
да изглеждате в най-добрата си
форма, когато се срещате с нов
клиент и не би трябвало да има
разлика, когато това се случва
от разстояние. И все пак – вградената камера на вашия лаптоп
обикновено не е достатъчно
добра, заснема от неподходящ
ъгъл и прави образа ви зърнест
и с неестествен цвят на кожата.
Заслужава си да обмислите инвестиция в подходяща самостоятелна уебкамера, която да
ви осигури надеждни изображения и да ви покаже в най-добрата ви светлина.
… и я настройте, за да получите максимално добри резултати – щом вече имате подходящата камера, ще трябва
да я настроите правилно. Уверете се, че сте я разположили
на нивото на очите си, за да ви
виждат от естествен ъгъл, а ако
се обаждате от по-тъмна стая,
помислете дали да не сложите
настолна лампа зад монитора,
за да избегнете проблемите с
осветлението или контраста.
Готови, хедсет, старт – ако работата ви е свързана с дълги

часове телефонни разговори,
си заслужава да обмислите опцията да ползвате хедсет. Уморително е да държите телефон
до ухото си продължително
време, а и писането на бележки
с една ръка е трудно. Слушалките ще освободят ръцете ви
и ще ви направят майстор на
продуктивността. Освен това,
ако изберете хедсет с опция за
елиминиране на шума, няма да
се притеснявате за външните
смущения, докато водите конферентен разговор.
Минимизирайте разсейването – при новите обстоятелства мнозина от нас споделят
дома си с други хора, особено
когато децата учат вкъщи. Където е възможно, опитайте се
да разположите работното си
пространство на тихо място,
далече от разсейващи фактори.
А ако трябва да работите около
другите, опитайте се да не се
разсейвате, като помислите да
си осигурите безшумна мишка
или клавиатура – особено полезни са, когато малчуганите
спят.
Два екрана, двойна забава
– ако разполагате с бюджет,
заслужава си да инвестирате
във втори монитор, тъй като
това ще намали зрителната
умора и ще удвои това, което
можете да виждате. Вече имате личен настолен компютър
или таблет, които само събират прах? Използвайте ги и си
вземете клавиатура и мишка,
които позволяват управление
на няколко устройства, за да
превключвате между тях и да
извършвате няколко задачи

едновременно като истински
професионалисти.
Не забравяйте компютърната периферия – надеждната мишка и клавиатура са
задължителни и ви осигуряват
значителен напредък по отношение на производителността
в сравнение със стандартните
тракпад и клавиатура на лаптопа. Има много опции с различни
характеристики според вашите нужди. Прекарвате много
време за скролиране в Excels?
Изберете мишка, която има допълнително скрол колелце и
програмируеми бутони, за да
обработвате по-лесно страниците, пълни с информация.
Макар новият начин на работа
да не е за постоянно, очевидно
ще има продължително влияние върху бъдещите работни
навици, като дистанционната
работа ще бъде по-сериозно
застъпена в работната ни седмица. Като се има предвид това,
всяка инвестиция в изграждането на домашен офис ще донесе продължителни дивиденти
във времето.
Още идеи на logitech.com.
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„Дума срещу дума“ от Ерин Кели е психологически

трилър, който проследява историята на Кит и Лора – двама
влюбени, чиито живот се преобръща по време на пълно слънчево затъмнение през 1999 г. на фестивал в Корнуол. Убедени,
че това ще е едно от многото хубави събития, които ще споделят заедно, те не подозират, че в приглушените моменти
след преминаването на сянката Лора ще стане свидетел на
престъпление... и нейната дума ще застане срещу думата на
престъпника.„Този заплетен психологически трилър изследва крайностите, до които хората стигат, за да скрият лъжа...
читателите ще бъдат възнаградени със сюжет, спиращ дъха.
Това е една въздействаща история с напрежение и шокиращи
обрати... и с предателство - Publishers Weekly.

„Писмата, които никога не изпратих“от

„ПОСЛЕДНА СПИРКА
АУШВИЦ“ - МЕМОАР,
ПИСАН В ЛАГЕРА
НА СМЪРТТА
„Последна спирка Аушвиц“ от Еди де Винд е единственият мемоар, написан в най-известния лагер
на смъртта. Холандският лекар Еди де Винд пише
книгата върху листата на случайно намерена
тетрадка в дните след освобождението му преди
75 години, докато се опитва да спаси тежко болни
лагерници от смъртта. Еди де Винд е млад холандски лекар от еврейски произход. Той е изпратен
на гибел заедно с любимата му Фридел в ада на
земята Аушвиц. Любовта им е единственото, което
ги крепи срещу зверствата на нацистите.
Мемоарът на Де Винд рисува болезнената истина
за това какво се е случвало зад познатите на историята стени. Де Винд създава обяснение в любов
на жена си Фридел, затворена в печално известния Блок 10, на фона на бруталността на Аушвиц.
Но най-вече той разкрива истинския портрет на
хората, изградили нацисткия режим. Екзекуторите от Аушвиц не са зверове, а обикновени хора,
които са можели да вземат и човечни решения.
Името Йозеф Менгеле не е значело почти нищо за
затворниците – дотолкова, че Еди дори не намира
за необходимо да го спомене в своята тетрадка.
Но историята му става още по-удивителна, когато
именно Менгеле – известен ни като един от найголемите военнопрестъпници на Втората световна война – проявява милост към него и Фридел.
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Стефани Петкова е адресирана към тийнейджърите у
нас. Изданието събира обръщения на Стефи до различни хора, изиграли важна роля в живота й, под формата
на неизпратени до тях писма. Самото издание включва
допълнителен бележник с бели листове, които да използват, за да напишат своите писма до близките си хора. В
него Стефи пише писмо до най-голямата си фенка, но и до
своя собствен идол, до родителите и до учителката си, до
момичето, на което целият клас се подиграва, и дори до
своето собствено 16-годишно„аз“, а младите читатели ще
разпознаят много хора от собственото си обкръжение
и дори самите себе си. Книгата превъзмогва тревогите, свързани с порастването, фокусирайки се върху ценността на истинските приятелства и безусловната
подкрепа, които получаваме, но не винаги успяваме да оценим.

„Събрано” е юбилейно издание, посветено на
100-годишнината от раждането на големия ни поет и
писател Валери Петров. Между страниците на изящния том е публикувано всичко, излязло изпод перото
на Валери Петров от младежките му години до новия
век - както широко известните, незабравими стихове
и поеми, така и емблематичните му пиеси, а също и
рядко издаваните песни, съчинени през годините за
различни театрални и филмови произведения, както
и финални думи от друг съвременен класик – Недялко Йорданов, който възкликва за поезията на Петров:
„Какво богатство на рими, на образи, каква звучност,
как българският език засиява в неговите стихотворения с целия си блясък…”.
„Птичето и дървото“ е мечтателна, успокоява-

ща приказка, която показва, че все някъде има сигурно
място и за най-малкото птиче, че големите и малките не
могат едни без други“, казва за нея Мария Донева. А Юлия
Спиридонова я определя като„книга за обичане“. Птичето
и дървото“ е книга за истинското приятелство, за обичта,
за изпитанията и всеотдайността. История, която припомня колко е важно да бъдем добри. „Птичето и дървото“
от Вера Асенова с илюстрации на Свилен Димитров е
приказка за най-малките, която може да вдъхнови и всеки
пораснал читател. Тя разказва за смисъла на направеното
добро и за неизмеримото богатство на приятелството, което дава криле да полетиш.
Това е история, която възпитава децата да проявяват емпатия и да споделят и ги учи
колко е важно да спазваме обещанията, които сме дали.
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„Нощ в Каракас“ от Карина Сайнс

Борго е роман пророчество. За една
разединена страна, едно поляризирано
общество и един разкъсан народ. Литература, изникнала от гнева, объркването и
болката. От същия извор, от който се раждат всички големи истории - La Razón. Нощ
в Каракас е напрегнат и актуален роман
за отчаяния опит на една жена да оцелее
в разпадащо се общество. Това е история,
която ни напомня колко бързо светът може
да се пропука и колко силна може да бъде
човешката воля за оцеляване. Аделайда
Фалкон погребва майка си. Сега е сама
в държава, в която всякаква социална сигурност отдавна е изгубена.
Хиперинфлацията, насилието и беззаконието са част от ежедневието,
граничните контролно-пропускателни пунктове са задръстени от
венецуелци, които опитват да напуснат страната. Когато апартаментът на
Аделайда е окупиран, тя намира жената в съседния апартамент мъртва и
открива възможност да избегне катастрофата.

„Епидемиите. Истински опасности и фалшиви тревоги“

на проф. Дидие Раулт разглежда няколко
епидемии от по-ново време, разбудили
страхове: от лудата крава, през двата птичи
грипа, епидемията от грип H1N1, SARS коронавирус, MERS коронавирус, ебола, антракс,
варицела, чикунгуня, зика, до днешния китайски коронавирус. Освен че ни запознава
с характеристики на въпросните инфекции,
проф. Раулт обръща внимание на медийния
контрол, съзнателното усилване и изкривяване на факти, свързани с разпространението на болестите. Според него в диспропорцията между реалността и шума има няколко елемента: обяснимия страх
от нови болести, интереса на лаборатории, продаващи антивирусни
средства, интереса на компаниите, произвеждащи ваксини, на хората,
които са щастливи да не слизат от телевизионните екрани в качеството
си на виртуални експерти, на агенциите, които измерват нивото на страха
в обществото, и на индивидите, които се възприемат като месиански
спасители на човечеството.

„За бавното живеене и насладата от живота“ от Светлозар

Желев е многолика колекция от истории,
подписани от 22 личности - умни, талантливи, обичащи. Ако нещо ги обединява,
това е вкусът към живота, или изкуството
да се наслаждават истински, пълнокръвно
и докрай на съприкосновението си с любими хора и занимания. Със свои текстове в
сборника присъстват Радослав Бимбалов,
Христо Блажев, Роси Георгиева, Георги Господинов, Дамян Дамянов, Любен Диловсин, Иво Иванов, Капка Касабова, Марина
Кузманова – Мамма, Димитър Павлов, Александрина Пендачанска,
Веселин Савов, Ирина Тенчева, Георги Тошев, Гергана Турийска, Петя
Щифлер, Неделя Щонова, Ивайло Александров, Адриана Гюзелева,
Биляна Димова, Бела Чолакова.

ВРЕМЕУБЕЖИЩЕТО НА
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ
„Времеубежище“ e новият роман на писателя
Георги Господинов. Романът, писан в последните
няколко години, който улавя цялата тревожност
и предчувствие за буря, която витае във въздуха.
Роман за това как се живее в остър дефицит на
бъдеще, който смесва сатира и носталгия, история и ирония.
Как реагираме на усещането, че светът рязко се
е сменил и нищо не е като преди? Какво става,
когато разберем, че бъдещето ни е отказано?
Влизаме ли тогава в убежището на миналото? Можем ли сами да избираме своето минало, лично и
това на държавата, в която живеем? Какво става,
когато „вирусът на миналото“ ни връхлети и как
излизаме от това?
„Времеубежище“ ни кани да поговорим за света
от вчера и света утре. Ще срещнем отново познатия ни герой Гаустин, който тук взема нещата
в свои ръце. Героят, който прекосява времената
като река, се е посветил на една мечта – да лекува
чрез минало. Неговата клиника за минало се
превръща в убежище за губещите памет. Докъде
може да се разрасне тази мечта или обсесия?
Колко минало може да понесе човек? В началото
залогът е една клиника, в края на романа – един
континент. Ще видим как се живее във възстановка, какво става, ако се вдигне априлско въстание
в Борисовата градина, или осъмнем, марширувайки пред мавзолея. Романът ни води из Цюрих,
София, Виена, Сараево, Бруклин и други места и
времена.
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СТЕФАН ВЪЛДОБРЕВ
НА 50 ГОДИНИ!

ЛИЛИЯ ПОПОВА
снимки ЛИЧЕН АРХИВ

Актьор, музикант, текстописец, фронтмен на
група„Обичайните заподозрени”, един от наймноголиките и талантливи артисти в България
– Стефан Вълдобрев – празнува своя 50-годишен

снимка Alexander Богдан Thompson
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юбилей на 20 май. И подарява на феновете си своя
„Книга за песните“.
Красивият том от над 360 страници с твърда подвързия с текстове на песни, спомени и изповеди,
снимки и факсимилета на тефтери и нотни тетрадки
е в книжарниците от 15 май.
„Книга за песните”е първа книга на Стефан Вълдобрев, която може да се определи като литературен
албум от текстове, поезия и биографични истории.
В нея той се проявява като умел разказвач, описвайки честно, чувствено, без маниери и преструвки
творческия процес по създаването на 41 песни, от
80-те години до днес. Изданието повежда читателя
на една вълнуваща разходка: как от случайно хрумване, срички, каламбур или произволна словесна
или музикална фраза, пречупена през контекста на
обществените събития и през призмата на личния
живот на артиста, може да се създаде хит.
В тези 41 истории е и нишката на благодарност,
която минава между редовете – към хората, които
са го подкрепяли в професионалния му път, и за
споделенето творчество. В този дълъг списък, попадат личности като: Крикор Азарян, Тодор Колев,
Галин Стоев, Георги Господинов, Камен Донев, Иван
Лечев, Веселин Веселинов-Еко, Стунджи Янкулов,
Мирослав Иванов, Мая Бежанска, Камен Воденичаров, Петър Курумбашев, Любо Дилов-син, Иво
Папазов-Ибряма, Георги Дончев, Теодосий Спасов,
Красимир Спасов, Митко Тодоров, Мирослав
Пашов, Веселин Ранков, Димитър Маринов, Стефан
Денолюбов, Бойко Василев, Петър Увалиев, Снежка
Борисова, Дони и Момчил, Димитър Кърнев,
Тодор Мацанов, Владо Зенкевич, Елин Рахнев, Ясен
Атанасов, Мартин Захариев, Ивайло Цветков-Нойзи, Ина Григорова, Ана-Мария Тонкова, Илияна
Бойчева, Иван Градинаров, Калин Вельов, Михаил
Йосифов, Велислав Стоянов, Милен Кукошаров,
Искрен Искренов, Сашко Тодоров, Краси Тодоров,
Веско Караатанасов, Арабел Караян, Боби Иванчев,
групите„Уикеда“,„Анимационерите“ и„Стейн”,
Благовест и Светослав Аргирови, Саня Армутлиева,
Майкъл Кунтсман, Георги Тошев, Яна Борисова,
Мартин Михайлов, Николай Янчовичин, Рут Колева, Димитър Ганчев, Димитър Семов, Станимир
Трифонов, Стефан Командарев, Христо Мутафчиев,
Стефан Китанов, Живко Петров, Поли Герасимова,
Явор Веселинов и др. Специална глава в„Книга за
песните”е отделена на Лили Иванова и съвместна-

юбилей

та им работа от последните над 15 години и как се
появяват на бял свят песните„Този миг”,„Обичай
ме”,„Дали?”и„Севдана”.
Когато си на двайсет, мислиш за„големите“ неща,
как следващият ти албум ще покори света, ще се
появят компаниите гиганти, ще счупиш рекордите, ще шашнеш MTV. И пропускаш най-важното
– песните се правят не за целия свят, а за един
конкретен човек и един конкретен триминутен
миг от неговия живот. Тогава ти и той сте заедно и
тази силна връзка е завинаги.
Това са думи от предговорите на„Книга на песните”. По-нататък Стефан Вълдобрев ни доверява,
че в началото песните са вдъхновявани по един
или друг начин от спектаклите, в които играе. Не
като думи или фрази, а като разсъждаване върху
темата на пиесата и намиране на допирни точки с
личните му вълнения в момента. Първата негова
песен, която се появява в национален ефир, е
„Май”, когато вече е студент в НАТФИЗ. С чувство
за хумор пък ни разказва как слоган на Георги
Господинов за столична сладкарница става част
от песента„Кино”и каква игра на думи може да
се направи от фразата„Нашите пасти са вашите
страсти”. Тази песен е побрала поне осем стила
– рок, суинг, ню уейв, електро-пънк, джаз, поп,
гръндж и мюзикхолни речитативи, мисли си музикантът.„Не е било умишлено и в крайна сметка
резултатът е изненадващо компактен, но като
всеки начинаещ автор исках да побера световното познание още в първото си произведение”,
отбелязва днес с лека самоирония.
Песента-емблема на 90-те години, която му донася популярност, е„Обичам те, мила”–„мелодия за
връзка ключове и гребенче”, определя я Вълдобрев.„Тази песен беше плод на една актьорска
шега, един витизчийски порив за изява, за медийност, за популярност”. Тя е от времето, когато се
чувства„допингиран с театър”. От страниците в
книгата ще научите как се включва и Мая Бежанска в този проект и каква е тайната на успешното
и запомнящо се звучене на песента.
Следват разплитането на още загадки: какво е
общото между песента„Рай”и Шекспир; как„Едно”
ознаменува най-радостното събитие: скоро ще се
роди дъщерята Мария; как от три акорда и единединствен мотив се стига до„Вълк”, как правопиНа 20 май навършваш 50 години и си подаряваш… книга.
„Книга за песните“. Защо книга, а не песен, концерт, спектакъл, филм?
Защото си мисля, че книгата е
нещо по-знаково. В една от главите разказвам как навремето
разбрах кой е най-надеждният
носител на информация, найдълготрайният харддиск. Не е

сът на думата„експлодирам”за малко да провали
едноименната песен; защо„Аз ли съм или не съм”
е любима песен не само на хиляди българи, а и
на самия изпълнител; защо„Холивуд”е шампион
по най-бавно написан текст; как заглавието„Сняг
на Сахара”от учебник по география става песен,
как е възможно човекът на движението Стефан
Вълдобрев да създаде хит за„забавянето”:„Пополека”, и много други.
Включени са още биографични истории за
песните„Фойерверк”, която„узряваше бавно като
вино”, музиката към проекта„Светът е голям“ е
най-мащабният музикален проект – записвана
е едновременно в пет различни студия,„Златен
медал”– най-честната песен,„Силикон”,„Хромозоми”,„Там ще избягаме, там ще се скрием”,„Бряг с
цвят най-зелен”,„Хеликоптер”,„Тази песен не е за
любов“…
През цялото време, макар да е„Книга на песните”,
в изданието намират място и киното, и театърът:
Стефан Вълдобрев разказва за ролите си, за еуфорията си от получаването на първата главна роля
във филм („Изпепеляване”, 2004), за театралните
турнета из страната.

лентата, не е компактдискът, не
е компютърният файл. Това е
хартията. Днешната ситуация го
потвърждава. Само си помислете - в началото на годината се
чудех по какъв начин да отбележа през май този по-специален
рожден ден. С голям концерт
в НДК с представяне на всички
герои от книгата, които не са никак малко? Седмица с петте теа-

трални представления, в които
играя? Прожекции на десетина
филма, в които участвам като
актьор или съм композирал музиката? Гастрол на рокопера, в
която пея? Също и мюзикълът,
който направиха по мои песни
– “По-полека”... От всички тях остана отпечатването на книгата.
И приемам това с радост и без
капка съжаление. Тя ще бъде
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единственият ми начин на комуникация с публиката за известен
период от време и това я прави
толкова по-ценна и по-значима.
Как се ражда една песен? Има
ли момент, в който усещаш, че
тя ще докосне другите и хората ще я запомнят и затананикат?
Да, за това говоря много в книгата. И го свързвам с конкретни
песни - с “По-полека”, с “Холивуд”, с “Тази песен не е за любов”,
с “Бряг с цвят най-зелен”, с “Рай”...
С годините успях да изградя в
себе си един вид душевен тест
за силата на дадена песен. Понеже не пиша по готови формули, а следвам инстинктите си,
впускам се в някакъв мисловен
поток, вътре съм в тунела, в някакво полутрансово състояние,
без да съм наясно дали ще трае
седмица, месец или година. В
общи линии всичко това отстрани е много скучна гледка – денонощно търсене, надграждане,
опитване, опипване, докато
най-накрая не се появи моментът, който очаквам. Той може
да е изненадваща дума, рима,

интересна фраза, оригинален
музикален мотив или силна метафора, все едно. Но появата му
винаги учестява пулса ми, винаги ме разтърсва емоционално. Когато дойде този момент,
го разпознавам безпогрешно,
защото ме побиват тръпки и кожата ми настръхва. Случи ли се
това, усетя ли го, усетя ли, че аз
самият се вълнувам, знам, че ще
има поне няколко души, които
ще реагират като мен, чувайки
песента по радиото. Всяка моя
песен е минала през такъв тест.
Коя е музиката, която отвори
възприятията ти за създаване на музика, не зная дали е
точно определението, но да
кажем - отключи творческия
ти резервоар?
Също разказвам подробно за
това. Няма музика, която през
годините да не е оставяла отпечатък и да не ме е вдъхновявала.
През операта и класиката, до
хеви метъла и джаза. Но найсилно от всичко като че ли е
било въздействието на рокендрола. Това е музиката, която
ме е изградила - рокендрол с

китари, идеи и послание. Изкрещяно, понякога фалшиво, но
въздействащо и честно.
Ти си актьор, композитор, музикант, певец, филмов режисьор – не толкова често срещана артистична комбинация.
Имаш ли предпочитания към
някоя от тези творчески изяви? Какво ти дават всички заедно или всяка от тях?
Колкото и да са различни, във
всички от тях става дума само
за едно - да умееш да разказваш истории. Единствено средствата са различни. Ако изобщо
съм успял да изградя подобно
умение от съприкосновението
си с тези изкуства, опитах да го
пренеса в работата си по "Книга
за песните". Стремях се просто
да разказвам въздействащи истории.
Един от най-големите проблеми на днешните хора е
липсата на време и внимание
– твърде много неща се борят
и за двете… Имаш ли формула как да оставаш фокусиран
върху това, което е важно за
теб в момента?

юбилей

Когато съм в процес на писане,
на създаване на нещо, не е възможно да отделям време и внимание за друго. Затова пък после, когато представям песните,
спектаклите или филмите, се
опитвам по всякакъв начин да
компенсирам. Запомням всяка
среща, всеки разговор, всеки
поглед и всяко лице. Оставам
дълго и се наслаждавам на контактите си с хората.
А откъде черпиш енергия?
От споделянето на работата си.
През последните години хората
в публиката навсякъде се превръщаха в наши приятели. Създадохме общност, която зареждаше всички ни със сигурност и
смисъл.
Има ли нещо, което не харесваш у себе си и работиш, за да
промениш? Или може би си
успял вече? Равносметката на
един 50-годишен мъж.
Като изключим увеличаването на количеството килограми
и намалянето на количеството коса, останалото като че ли
подлежи на контрол. Успях да
укротя много от бесовете си и да
осъзная, че нищо не е на всяка
цена. Най-важното е да се наслаждаваш на момента.
Вероятно няма да направиш
голям купон за 50-годишнината си. Юбилеят ти идва в
безпрецедентна
ситуация,
която спря света и затвори
всички ни. Кое е чувството,
което най-силно изпитваш?
Благодарен съм, че началото
на карантината съвпадна с найусиления процес на писане и редактиране. Аз живях в някаква
паралелна красива реалност на
спомени и случки по създаването на песните. Ако не беше тази
карантина, книгата никога нямаше да стане толкова задълбочена и пълноценна, колкото е сега.
Физически сме затворници с
маски, но те не пазят душата.
Къде търсиш спасение, какво
ти дава утеха и кураж?
Вярата, семейството и приятелите. Минимум телевизия,
максимум книги. Също музика
и филми, но по възможност отпреди 2000 година.
Какво най-вече отнема от теб
тази социална и физическа
изолация? А какво ти дава?

Отнема ми очите на хората пред
мен. Сега ми даде достатъчно
време за писане. За в бъдеще не знам.
Има ли урок, който научи –
лично за себе си и за света, в
който живеем?
Дайте да не се лъжем - има ли
някой, който е изненадан? Има
ли някой, който да не е усещал,
че нещо подобно ще се случи?
Такова спиране, такова забавяне. Докъде щеше да продължи
всичко? Колко още консумация,
алчност, скорост и всеядност
можехме да понесем? Всичко си
има граници, дори Вселената.
Не може до безкрай. Сега романтиците са спокойни - светът
се връща не с две, а с двайсет
години назад. Природозащитниците също - озоновата дупка
се затвори, въглеродните емисии намаляха с осем процента.
Световният капитал е доволен,
че успя да прикрие очакваната
финансова криза. Световните
лидери - че електоратът е стреснат и податлив на манипулации
и контрол. Световното население, което отдавна лелееше за
твърда ръка, че някой я сложи.
Всички ми изглеждат прекалено
доволни от ситуацията.
Може ли битката с коронавируса, начинът, по който се
води и последствията от нея,
да разбъркат моралната и
ценностна координатна система, да променят представите ни за добро, лошо, смело,
достойно…
Вярвам, че предстои нещо много по-хубаво. Вярвам, че тази
ситуация е предпоставка за смирение и нормалност оттук нататък. От много време пея за това в
песните си, не е само текстът на
„По-полека”. Усещането ми е, че
ще дойде нещо по-добро.
А ще ценим ли повече свободата и свободите си?
Ето това е важният разговор оттук нататък. Единствената, главната тема, за която трябва всички непрестанно да говорим.
Само от нас зависи - от нашия ум
и от нашата смелост.
Ювал Ноа Харари казва: „Да,
бурята ще отмине, човечеството ще оцелее, повечето от
нас ще са живи – но ще населяваме един различен свят.“ Как

си представяш този различен
свят?
Опасявам се, че почти по същия
начин, по който и той си го представя. Тези страхове и размисли
за технологиите и контрола са
с мен откакто се помня. Много
преди да излезат бестселърите
на Харари. Приятелите ми около
мен знаят колко често им "водя
лекции" на тази тема. В книгата
си имам не една, а няколко глави, посветени на това. Разказвам
за усещанията си, когато новото
хилядолетие замени старото. За
изцяло новия като концепция
свят, който ни се стовари тогава. Тези тревоги и тази интуиция влязоха в абсолютно всяка
песен от албума “Пропаганда,
Хромозоми, Силикон”. Но както
ви казах преди малко, вярвам в
положителния изход. Не съм историк, учен-биолог и не разбирам от социална антропология.
Аз съм артист, моята работа е да
раздавам оптимизъм и да превръщам тъгата си в бодрост.
Ако трябва да нарисуваш, напишеш или изпееш утрешния
ден – коя картина, песен, книга щеше да е?
Ако не е твърде нахално, позволете ми да го направя с текст от
моя песен? Така и така, разговорът ни се завъртя около “Книга
за песните”. Има един стих от
“Фойерверк”, който пея на сцената с пределна концентрация,
защото го считам за важен. Той
гласи така:

Успях да
укротя
много от
бесовете
си, защото
нищо не е на
всяка цена.

“И след хиляди години пак ще те желая –
фотографиран до теб.
И след хиляди години ще ни изкопаят
под дебелия лед.
Голи – говорим и целуваме ги
всички наред.
Голи.
Говорим, за да чуят
следващия куплет.
За да чуят:
Един човек е по-голям от целия свят.
От целия свят!
Една любов е океан.
Ще го преплувам.
Един живот не е живян,
щом не си треперил за някого.
Ако сърцето не е било фойерверк.
Фойерверк!”
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АЛЕКСАНДЪР&ДАЦ:

КОРОНА ЧАО!

Поантата на
творчеството ни е
да пръскаме любов,
казват македонските
артисти, чийто кавър
се превърна в тотален
хит и в България
ИРИНА КЕРЕМИДЧИЕВА
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очно се беше запролетило, каквото остана от
джанките до магнолиите
след
мартенско-априлския
сняг цъфтеше, а във фийда се
появи
жизнеутвърждаващ
балкански коронавирус-вариант на Bella Ciao, създаден от
напълно непознато в родината
певческо дуо.
Радостта ни трая кратко, сви
студ отново, а на вълните на
внезапната популярност на певците Дац&Александар се възвиси вездесъщият ни премиер.
По-точно той се възкачи, а като
златни зрънца присъдружните
му медии донадиха чест през
„той слуша, той споделя, той
е инфлуенсърът на България,
до песен, вдъхновена от него,
стана хит.”
Изненадата дойде от оттатък
Вардар, където му поднесоха благодарностите си за популяризиране на тяхната си

безспорно архинаходчива интерпретация на италианската
партизанска песен.
Тук трябва да кажа, че заради
талант аз (и ако си спомним за
Емилиян Станев - не само) прощавам всичко. Употребата на
хитовата интерпретация на песента у нас ме остави ограбена,
но и нахъсана да разровя историята, в която се увлякох като
ученичка.
Проучих авторите, намерих
страниците им във Facebook
и УouTube, отделните им профили, интервютата с тях. И по
време, когато всички гледаме
стрийминг на Metropolitan
Opera и Большой театр, аз добавих в нощните си бдения македонски лайфстайлинг.
Езикът, умнико.
Северномакедонците,
които ние считаме за част от нас,
а те по-скоро не искат ни да
ни знаят, говорят сякаш пеят.

Рекламите им са изпълнени с
чувство за хумор, а вицовете и
политическите им коментари
са незлобливи и по бащински
сгълчаващи. Питах политици,
които следят историята с присъединяването на Република
Северна Македония към Европейския съюз, греша ли да
смятам, че там не се нападат с
думи, каквито ние сме обръгнали да слушаме. И които не
ни бяха спестени и в странното
време, в които заживяхме след
петък, 13 март. Не, не греша, а
причините са патриархалността в отношенията в западната
ни съседка и Северна Македония и традицията да си говорят
като на мегдана на село.
Радостна, както когато през
89-та ми казаха, че Алисия
Алонсо се е съгласила да даде
интервю освен за „Работническо дело“ и за мен като млада
репортерка от „Отечествен
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фронт“, уговорих интервю с
Дац&Александър. В мил и спокоен порядък и тон те отговориха, но с това историята поскоро започна.
Дац&Александър са Драган
Спасов Дац и Александар Митовски. Дуото е ново, но артистите в него имат наситени
биографии. Драган Спасов е
артист от най-висок ранг, средно поколение в семейство от
три артистични генерации.
Подчертава, че майка му е известна манекенка, а той пее,
откакто се помни. Александар Митовски пише песни от
ученик, известен композитор
и обичан певец е, популярен
журналист и автор на детски
песни.
Двамата са заедно, откакто се
сблъскват пред микрофон кой
да запее пръв известна песен.
Правят дружно кръчми, песни,
музика за театрални представления, хитове, след появите
си на фестивалите Охрид фест
и Макфест. Още на сценичното
изпълнение добавят жестомичен превод на песента„Все още
ми липсваш“.
Във времето, завладяно от
COVID 19, на страницата си във
Facebook правят лайфове, да
мине времето на карантината
по-леко и поносимо. Създават
песен за подкрепа на медиците в страната, на която не
намерих аналог по нежност и

съпричастност.
В Северна Македония е наложен вечерен час и за
всички, които го спазват,
Дац&Александар
излъчват
песни в полицейския час. Рядко само двамата, почти винаги
с други любими на народа изпълнители.
Защо Драган Спасов Дац, роден, както сам казва, в Драмски театър Скопие; директор
на Македонския народен театър, докато не подава оставка
заради пътен инцидент, предизвикан от него; играл под
режисурата на Галин Стоев,
българския режисьор, по-известен във Франция, отколкото в България, се съгласи да
бъде представен в българските медии като инспириран от
Бойко Борисов, е въпрос, чийто отговор, бих искала да вярвам, предстои да научим.
Здравейте, господа! Благодарим ви за това интервю в
странното време, в което се
наложи да живеем. Вие вече
знаете, че сте тотален хит в
България? И ние сме напълно увлечени по вас. Как го
постигнахте?
Благодарим ви за хубавите
думи, наистина сме изненадани от приема и успеха за
толкова кратко време. Ние
двамата имаме дългогодишни
кариери, Дац като известен

актьор, Александар като композитор, певец и продуцент,
но сме нямали такъв подобен
пробив. Дължи се на спойката
певец – актьор и защото умеем
по искрен, духовит начин и с
много любов да пренесем послания, които ги разбира всеки,
където и да живее. В България
вярваме, че за популярността
на песента помогна и жестът на
Бойко Борисов. Във всеки случай всичко това беше толкова
спонтанно и неочаквано, че
за нас беше голяма изненада,
защото правим всичко от любов и за пръскане на позитиви
сред народа.
Вашето дуо е създадено
само преди година. Но популярността ви при вас, у дома,
изглежда огромна. Сега вече
е из цяла Европа, а и Америка. Правилно или грешно е
това впечатление – имаме го
от разстояние.
Да, като дуо функционираме
само една година, въпреки че
преди всичко сме приятели и
сътрудници дълги години. Направихме дебют с песента „Череши охридски“ на Охрид фест,
после се явихме на Макфест с
песента „Все още ми липсваш“.
Представихме се отлично и се
класирахме на второ място и
на двата феста, но преди всичко спечелихме симпатиите на
публиката. Започнаха да ни
търсят за изяви и така започ-
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нахме да правим т. нар. евъргрийн журове, на които пеем,
Дац рецитира стихове, разказваме приказки. По времето на
карантината се посветихме
ежедневно да повдигаме духа
на народа в Македония, а това
се усети и зад граница. Мислим, че музиката и емоцията
нямат граници.
Как живеят артистите при
вас?
Ситуацията е тежка, след като
творците останаха практически без работа. Всички професионални творци, музикантите
и те. Откакто е извънредното
положение, всички събирания
и участия са отказани, музикантите преживяват и вярваме, че намират алтернативни
начини. Всички ние се надяваме това да свърши по-бързо и
за всички ни бързо да се върне
нормалният живот.
Държавата помага ли ви?
Или се спасявате сами?
Общината организира определени изяви за музиканти и
певци по време на карантината, с които субсидира месечни
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доходи. За нас музиката и изявите на живо са допълнителна
активност, тъй като и двамата
имаме свои професии и проекти. И така решихме това, което
вече 2 месеца правим денонощно, да бъде без финансова
изгода, да е подарък от нас и
от любов към хората, които ни
харесват. Всекидневно получаваме уверения, че сме духовна
храна в това време за тях и че
карантината минава по-лесно
с нас. Това без съмнение няма
цена.
Мислите ли, че сте намерили
верния бизнес модел за модерните времена, в които ни
се случи да живеем?
Както казахме, това за нас не е
бизнес. Намерихме само някакъв филтър, който беше припознат от повече хора. Вместо
да правим представленията си
на открито и с повече публика,
намерихме публика онлайн.
Напомнихме за много забравени песни, които са евъргрийни,
и повлияхме на повече певци и
музиканти да работят с нас.
Благодарихте на всички,

които са пуснали вашия
клип, включително и на българския премиер. Защо добавихте и забележка, че не
допускате политически коментари?
Ние благодарихме на цялата
публика и не оставяме място
за политически коментари,
защото и самата песен и карантинният клип нямат такъв подтекст. Поантата на творчеството ни е да пръскаме любов,
искаме позитивно да премине
цялата ситуация и това важи
навсякъде в региона. Политиката я оставяме на политиците.
Ние подкрепяме мерките на
здравните власти и с песента
искаме само времето да мине
по-бързо.
За Дац намерихме някои
политически позиции. За
Александар – не. Страната ви
има тежка съдба и невинаги
мили съседи. Коментирате
ли политика?
Политиката сме я оставили на
политиците. Нашият речник е
речникът на нотите, емоциите
и стиховете. Мислим, че всич-
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ки творци мислят така и това
е правилният начин на поведение.
Песните, които пеете сега,
срещат само благи думи. Кой
не ви харесва? Има ли такива?
На повечето хора им допадат
нашите песни и изпълнения и
всеки ден получаваме много
поздравления. Много ни е драго и то ни дава стимул да продължим с това, което правим.
Не може всички да те харесват,
така че има понякога и злобни
и злонамерени коментари. Но
щитът от любовта и позитивността, който имаме около нас,
не позволява на такива коментари да ни разочароват. Като
виждаш, че и деца, и възрастни
хора пеят с теб, сърцето ти е
пълно.
Какво е настроението на хората край вас? Ще се върнат
ли лесно към предишния живот?
Мерките малко се отпускат
и от това на народа му става
по-леко. Всички се надяваме
по-бързо да се върне някакъв
нормален живот. Хората не по-

знават такива ситуации, иначе
в историята постоянно сме
били в някаква криза.
Винаги ли се справяте с трудните ситуации с хумор и добро настроение? Любовта ли
е, която ще спаси света?
Това е нашата рецепта. Само
любов и позитивизъм за всички ситуации. Еднозначно такава енергия изпращаме и с
всички наши песни. Любовта е
универсален език, който всички разбират.
Пеете с различни ваши колеги. С кого от България бихте
пели? Коя песен?
Пеем с повече наши колеги от
македонската сцена и с хора от
региона. Никак не е изключено
да запеем заедно и с някоя българска звезда, защо не, стига да
прояви интерес за съвместна
работа. Ние сме нови в това и
нямаме много контакти, но ако
се случи някой да ни потърси,
може и да го направим. През
социалните мрежи е много
лесно да се случи.
Българските емигрантски
групи се снимат за клипа ви и
се публикуват. Ще направите

голям „карантински колаж“,
тях ще включите ли?
Защо не. Отворени сме за сътрудничество. Всичко, което
носи добро и позивност, ще намери място на нашата Фейсбук
страница.
Да ви очакваме ли за концерт в България?
Досега не сме правили по-голям концерт, защото нашето
дуо работи на друг принцип.
Нашите изяви са по-интимни,
кабаретни, в по-малки клубове
със специална атмосфера, но
не е изключена и такава възможност, ако има публика. В
момента пишем и нови авторски песни, докато трае животът
под карантина.
Всички се питаме - какъв ще
бъде животът, като отмине
тази ситуация?
Животът ще се нормализира,
ще се придържаме повече
към препоръките и социалната дистанция, защото това
нещо няма да отмине за една
нощ, но се надявам, че научихме уроци от тази криза, които
ще променят живота ни към
по-добро.

Любовта е
универсален
език.
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DESTINY QUARTET

НА КРИЛЕТЕ НА МОДЕРНАТА КЛАСИКА
ЙОАНА ГЪНДОВСКА
фотография Floor5Studio
ризи Tailor Lamb
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Destiny Quartet е най-популярният кросоувър квартет в България. Гергана Алексиева
(цигулка), Ивелина Туджарова (виола), Звезделина Халтъкова (цигулка) и новото попълнение - македонката Мая Михайловска (виолончело), са четири невероятни момичета,
които владеят музикалната магия, съчетана с професионално изпълнение и атрактивна
визия. Миналата година момичетата имаха редица постижения у нас и зад граница, а тази
започна с нови планове, свързани с модерни аранжименти на класически композитори
и филмови шедьоври. Въпреки че пандемията отложи всички участия и проекти, Destiny
Quartet не спира да твори дори по време на кризата. Момичетата признават, че ситуацията
ги е поставила малко като птици в клетка, но и смятат, че вероятно светът е имал нужда от
спиране, за да оценим нещата, които имаме. Те вярват, че музиката трябва да продължи да
звучи и да носи положителни емоции на хората, особено в най-тежките моменти.
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Момичета, в момента живеем
в безпрецедентна ситуация,
която спря света и затвори всички ни у дома. Кaк се
чувствате?
Гери: Чувстваме се като птички
в клетка. Ние сме творци, за да
творим, трябва да летим.
Ива: Може би светът имаше
нужда да спре за момент, както
и хората. Живеем в напрегнато
и забързано ежедневие и някак
сме свикнали да приемаме доста неща за даденост, а други не
оценяваме. Работим, бързаме и
пропускаме моменти, за които
след време малко или много ще
съжаляваме. Тази ситуация ме
накара да помисля за миговете,
които изпускаме, без да искаме,

да отделя повече време на себе
си и семейството си, време, което преди нямах или си мислех,
че нямам.
Звезди: В началото беше стресиращо, но мисля, че вече всички сме достатъчно информирани каква е реалната ситуация и
се адаптираме възможно найдобре. Изпълняваме това, което
зависи от нас и оползотворяваме времето си.
Мая: След като отпаднаха толкова много участия и пътувания, се примирих и вече дори
свикнах с цялата ситуация. Ценя
и се наслаждавам на времето,
прекарано вкъщи - свиря всеки ден, практикувам пилатес
три пъти седмично с онлайн

инструктор, в момента подобрявам турския си език онлайн,
чета или гледам Netflix.
А кое е чувството, което като
творци най-силно изпитвате
в тази ситуация?
Ива: Знаете, положението на
артистите и музикантите в България не е леко. Разтревожена
съм как ще се върнем в театрите
и концертните зали и до каква
степен ще са щетите за културата. Липсват ми концертите с момичетата, липсва ми трепетът
на сцената и удоволствието да
свирим нашата музика – заедно!
Гери: Всеки един от нас преминава през богата гама от чувства
и емоции. От гняв, безсилие,
тъга, заради това, че не можем
да изпълняваме призванието
си, до преоткриване, съзерцание и вдъхновение от това, че
имаш време да осъзнаеш изкуството и неговата сила по нов
начин.
Как се справя един артист с
тази социална и физическа
изолация? И колко дълго
може да оцелее така?
Мая: Ние, артистите, сме свикнали да репетираме вкъщи. И
по някакъв начин тази социална изолация не ни е чужда.
Гери: Имаме много примери
за невероятни произведения
на изкуството, създадени в социална и физическа изолация.
Тя дори понякога е съзнателно
търсена от творците. Ние сме
така устроени, че можем дълго
да се справяме, намирайки смисъл в изкуството и преоткривайки го. Но всички от Destiny
Quartet със сигурност копнеем
за нашите концерти, репетиции,
записи и сцена. Това е начинът,
по който ние се изразяваме.
Звезди: Със сигурност знаем, че
това е временно и разчитаме, че
също като нас и аудиторията ни
бленува за културно-емоционални преживявания! Идеите
ни не спират да се раждат, независимо каква е ситуацията и
чакаме момента да ги осъществим! Взаимовръзката на арти-

Ива: Може би светът имаше
нужда да спре за момент,
както и хората.
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Звезди: Съдбата не пита
дали си готов
за кръстопът. Кръстопътищата
могат да са
провал, но и
трамплин!
Ние избираме
второто!
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ста с публиката не може да бъде
разрушена за няколко месеца.
А като жени какво най-вече
ви липсва?
Ива: Не са фризьорските салони! А женско парти с чаша вино,
пикантни клюки и много смях!
Гери: Като жена и като човек
ужасно ми липсва свободата.
Шопинг, гримиране, поводи за
контене, да НЕ домакинствам
чак толкова също. Но „Свободата Санчо...“ се превърна в мечта.
Нещо, което се полага изконно
на всяко човешко същество.
Сегашната криза ви отнема
много, най-вече срещите с вашите фенове, с публиката. Но
какво ви дава?
Гери: Сега имаме достатъчно
време за нови идеи, за развитие на стари, които леко сме
оставили на заден план поради
липса на такова! Това да се концентрираме върху създаването
на нова музика е страхотен лукс,
който в момента оценяваме.
Вече имаме няколко нови парчета, които очакваме с нетърпение да запишем.
Звезди: Дава ни шанс да преосмислим ежедневието и да
благодарим за всичко, което
имаме! Да отсеем важното от
пренебрежимото и да разширим светогледа си, наблюдавайки. Това е и възможност без бързане да начертаем още пътеки
за развитие.
Ние, публиката, сме лишени
от живите срещи с артистите,
но изолацията ни даде и много виртуални такива със све-

товни творци, които участват
в различни онлайн проекти. С
кого ви се иска да свирите на
виртуалната сцена днес? А на
живо утре?
Мая: Ние може да не правим
онлайн концерти, тъй като сме
физически разделени, но не
спираме да общуваме с феновете си в социалните мрежи. Представихме клипа към последното ни парче Miserlou-Flamenco
изцяло онлайн, за да заредим
феновете си с позитивната сила
на музиката.
Звезди: Похвално и достойно
за възхищение е всичко, което
артисти от цял свят правят, за
да повдигат духа на хората и да
напомнят, че изкуството е вечен източник на позитивизъм и
надежда. Ние сме правили различни колаборации с други музиканти - Мишо Йосифов и Вили
Стоянов от джаз сцената, виртуозния млад китарист Димитър
Благоев, големия македонски
артист Влатко Стефановски,
всепризнат международно, Орлин Горанов и Акага, които нямат нужда от представяне, Люси
Дяковска - любимка и гордост
на цяла България и Германия.
Но “На живо утре” е това, в което
ще вложим енергията си! Незаменимо е усещането за обмен
на енергия на истинската сцена!
А събирането с други изпълнители е въпрос на съдба…
Гери: Не искам никаква виртуална сцена, въобще не ми харесва. Нямам нищо против да
споделим в социалните мрежи

наш истински концерт, но това
да си дрънкаме от вкъщи стои
като сладка закачка, любопитно
разнообразие, но нищо повече.
И да си призная честно, изгледах няколко такива концерта
и бях тотално разочарована.
В днешно време сценичното
изкуство е част от съвремието.
Никой не готви гурме с подръчни средства.
Какво според вас може да
спаси духа в точно тази ситуация?
Гери: Точно това, за което си
говорим тук на страниците на
''Жената днес''. Да се обърнем
към красотата на изкуството и
неговата сила!
Ива: Любовта, вярата и хубавата
музика, разбира се!
Миналата година за вас беше
много успешна. Кой е първият проект, който ви се иска да
споделите с публиката, когато това отмине?
Гери: Най-много ни се иска да
споделим нашия концерт-спектакъл ''Усещане за Жена''. Създадохме го с много любов по
повод представянето на дебютния ни албум Scent of a Woman.
С помощта на провокативните
идеи на нашия неподражаем
режисьор Касиел Ноа Ашер,
лазерно-светлинните
магии
на англичанина Анди Фокнър,
превърнахме този концерт в истински завладяващ спектакъл.
Както за нас като артисти в него,
така и за публиката. Очакваме
с огромно нетърпение да го
представим отново.

от корицата
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Мая Михайловска

Ивелина Туджарова
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Мая: Създаваме нова музика,
която имаме шанса да споделяме със света виртуално, благодарение на онлайн платформите, но мечтаем да я представим
и на живо! Надяваме се отново
да имаме възможност за международни участия.
Вие сте от артистите, които
разчупват музикалните рамки в класически кросоувър
стил. Защо избрахте кръстопътя в музиката – където
класиката се среща с други
стилове?
Гери: Това отговаря на съвременния начин на живот, на
забързания ритъм. Красотата
на традицията в комбинация с
модерната ефектност на поднасяне. Неслучайно Two Chellos,
Bond, David Garett, Andrea
Bocelli завладяха сърцата на
толкова много хора. Разбира се,
най-голяма роля, за да развием
този жанр в такава степен, беше
късметът да работим с композитора Маурицио Абени.
А на кръстопътищата в живота привърженици ли сте?
Звезди: Съдбата не пита дали си
готов за кръстопът! Тя просто те
изправя лице в лице с пътеките
пред теб и чака да види дали си
пораснал, помъдрял и разбрал.
Кръстопътищата могат да са
провал, но могат и да са трамплин! Ние избираме второто!
Вашата страст извън музиката?
Ива: И четирите обожаваме
да пътуваме по света, особено
заедно! Срещата с нови хора,
традиции, култура, вкусове ни
зареждат и вдъхновяват да творим.
Мая: Моята страст извън музиката е футболът. Докато гледам
мач, трябва да сте по-далеч от
мен. Изучаването на чужди езици е другата ми страст и ми е
изключително полезно, когато
пътувам.
За какво мечтаете?
Ива: Към момента, да се върнем
към нормалния начин на живот
с музика, концерти, публика...
Гери: Световно турне, „Оскар”
за музика и „Грами” награди в
много категории. Не само мечтая, а истински го вярвам. С Ива,
Звезди, Мая, Маурицио Абени и
Марко Страчони, това е дости-
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Гери:
Чувстваме се
като птички
в клетка. Ние
сме творци,
за да творим,
трябва да
летим.
жима мечта.
Любовта е…
Звезди: Смисълът и първопричината на всичко.
Мая: Любовта е благодат. Когато правите нещо с любов, вие
се обединявате с енергията и
силата на Бог и получавате неговата благословия. Тогава всичко
става по-лесно и по-красиво.
Има ли урок, на който ви научи сегашната ситуация?
Гери: За мен урокът е, че трябва
да ценим свободата, демокрацията, приятелството. Трябва да
ценим радостта от това колко
лесно беше да докоснем света
и колко далечен и недостъпен е
сега. Да се надяваме, че страхът
няма да надделее. Научих, че
страхът е пагубен.
Мая: Мен лично тази ситуация
ме научи да имам повече самоконтрол, да отделям време за
себе си, здравето, храненето и
физическото си състояние.
Ива: Надявам се урокът да е за
всички – понякога може да забавим темпото и да се обърнем с
усмивка към хората, за които ни
е грижа!
Всички си говорим как светът
вече няма да е същият. Какъв
ще е? Как си представяте утрешния ден?
Гери: Надявам се всички да сме
по-добри хора. Да сме по-широко скроени. Да сме загърбили
суетата и завистта, да сме намерили смисъла в себе си, в любимите хора. Да сме усетили с нова
сила радостта от живота.
Звезди: Слънчев и изпълнен с
щастие ще е светът! Аз съм непоправим оптимист!

Гергана Алексиева

Звезделина Халтъкова
жената днес
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Мая: Когато
правите
нещо с
любов, вие се
обединявате
с енергията и
силата на Бог
и получавате
неговата
благословия.
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Д-Р ЦВЕТЕСЛАВА ГЪЛЪБОВА:
НЕ СМЕ ПО-ГОЛЕМИ ОТ ПРИРОДАТА!
ТОЗИ УРОК НЕ НАУЧИХМЕ

Д-р Цветеслава Гълъбова е психиатър,
директор на Държавната психиатрична
болница„Свети Иван
Рилски“. Тя е магистър по икономика,
експерт по съдебна
психиатрия.
ЙОАНА ГЪНДОВСКА
cнимки Дир.бг

Д-р Гълъбова, намираме се
в немислима доскоро ситуация – под „домашен арест“
заради пандемия, която буквално затвори целия свят:
граници, държави, хора,
бизнеси. Как се справяте, с

Всички емоции е добре да
се „изкарват“ навън, да се
вентилират.
26 ж е н а т а

днес

този съвършено нов набор
от емоции, усещания, мисли,
които ни поднесе ситуацията?
Ако кажа, че ми е лесно и приятно, ще излъжа. Но знаейки,
че това е необходимо, го правя. Разбира се, изпитвам трудности, защото обичайният ми
начин на живот драстично се
промени – остана единствено
ходенето на работа, но няма
срещи с приятели, театър, кон-

церти, разходките в планината,
народните танци. Това бяха моите занимания, а сега ги няма.
С близките общуваме виртуално, което също не ме задоволява напълно, но така се налага. В
тази ситуация, обаче, си дадох
ясна сметка колко много съм
научила от професията си –
търпение и усилия за постигане на крайния резултат.
А как се справят различните
хора, какво изпитват – питам
ви и като наблюдател на ситуацията, и като лекар?
Различните хора се справят
различно – някои по-добре,
други – с повече трудности.
Определено има завишаване
нивата на тревожност у хората, което е благодатна почва
за разгръщане на различни
невротични състояния. И все
по-често хората ни търсят за
помощ – психологична или
психиатрична, поради все потрудното справяне със стреса,
на който са подложени. Той
се обуславя, както от дългата
физическа дистанция, така и
от чисто икономическите затруднения, които се стовариха
върху немалка част от хората,
съчетано със съвсем реалния
страх от заразяване с болестта.
Кой от всички дискомфорти,
които чувства човек в днешната ситуация, е най-опасен
за личното и колективно душевно здраве – страхът, гневът, мъката, безпокойството, безсилието, усещането за
загуба на права и свободи…
И коя от тези емоции е добре
да пуснем на воля, да изразим някак, за да не ни разруши отвътре?
Най-опасно за психическото,
а и физическото здраве е да се
поддадем на паника, защото тя
буквално блокира нашите сетива, кара ни да приемаме ре-
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алността по един ирационален
начин, може да стане основание за формиране на натрапливости и фобии. А паническите кризи са съпроводени и с
много и неприятни чисто физически усещания, които приличат на сериозни телесни
заболявания – инфаркт, инсулт, парези, парализи и др. Те
отново пораждат страхове и
така се създава порочен кръг.
Всички емоции е добре да се
„изкарват“ навън, да се вентилират, тъй като по този начин,
освен че се освобождаваме от
тях, имаме възможност, говорейки за проблема, да излезем
от него и да го огледаме отвън,
под друг ъгъл. А това помага.
Според д-р Дейвид Кеслер
онова, което чувстваме в момента, е скръб. Скърбенето
обикновено е лично преживяване, но сега скърбим на
микро- и макрониво. Как да
управляваме тази колективна печал? И как да намерим
баланс с нашата лична тъга?
Управлението на колективната печал би следвало да стане
в рамките на изготвени програми за справяне с психологическите ефекти от кризата.
За съжаление у нас не ми е
известно да има такива. В това
отношение сме принудени да
се справяме индивидуално.
Възможностите за онлайн консултации и отворените телефонни линии от различни НПО
са крайно недостатъчни. Моят
съвет е хората да търсят без колебание помощ от специалисти – психолози и психиатри,
когато усещат, че не се справят
сами с тази печал.
Ако приравним случващото се
към скръбната реакция при загуба на близък, то би трябвало
в рамките на 6-8 седмици да ни
„просветлее“, т.е. да започнем
да се чувстваме малко по-спокойни и по-ведри. Все пак да
не забравяме, че тук не става
дума за физическа смърт, а за
социална дистанция. Да, в някои случаи при някои хора тя е
почти като социална смърт, но
все пак трябва да си помагаме
и да се справим.
Като психиатър можете ли
да кажете кои са най-удачни-

те инструменти за справяне
с масовата психоза, с колективната паника?
Най-удачно е тя да не се създава, т.е. отговорността основно
е на институциите, които управляват тези процеси – начина
на говорене, поднасянето на
информацията, честотата, с
която това се прави, мерките,
които тези институции вземат.
На второ място, може би даже
на първо, са медиите в този
процес – те също имат огромна
роля в създаването или несъздаването на тази масова психоза. А в лично качество, всеки
един от нас е задължително да
спазва информационна хигиена – да набира информацията
от надеждни източници и да
посвещава на кризата не повече от 5-10 минути дневно.
Кой е най-големият ви страх,
свързан с лекуването на психично болните в момента?
Най-големият ми гняв, а не
страх, е, че два месеца след
началото на извънредното положение, все още Министерството на здравеопазването не
е определило алгоритъма, по
който ще се лекуват психично
болни с Ковид-19, т.е. ние не
знаем какво да правим. Това
ще са болни с две много сериозни заболявания, които би
трябвало да се лекуват в опре-

Психичното здраве у нас по
традиция се неглижира.
делени за целта болници, с възможност за адекватно лечение
и на двете болести. Но, явно
за МЗ тези хиляди болни не са
важни. С което, впрочем, се
сблъсквам ежедневно. И това
поражда гнева ми.
Ще има ли нарастване на хората с невротични разстройства? И може ли да се предотврати това?
Вече има такава тенденция.
Може да се намали темпът, но
трябва да се работи в тази посока на ниво обществено здравеопазване. Не виждам усилия
от страна на институциите.
Психичното здраве у нас по
традиция се неглижира.
Да си представим, че всичко
е свършило – скоро или не
чак толкова скоро. Травматичната ситуация обаче ще
остави своите драматични
последствия не само върху
света, какъвто го познаваме, но и върху вътрешния ни
психичен свят? Могат ли да
се предвидят отсега мащабите на посттравматичния
шок, в който ще се окажем
като хора? Притеснява ли ви
онова, което ще се случи „на
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Най-големият ми гняв
е, че все още
Министерството на
здравеопазването не е определило алгоритъма, по
който ще се
лекуват психично болни с
Ковид-19.
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следващия ден“?
Мащабите в детайли няма как
да се предвидят, защото това
ще е многофакторно обусловен резултат – зависи от индивидуалността на всеки, от
взетите мерки в рамките на
общественото здравеопазване, засягането на съответната
страна от пандемията и т.н.
Имам известни притеснения,
че може последствията за
психичното здраве на хората
да са много сериозни и дълготрайни, поради което трябва
в спешен порядък здравните
системи да обърнат внимание
на този проблем и да започнат
работа по него. С превенцията сме закъснели, но поне да
разработим реално работещи
мерки за справяне с послекризата. Това е много важно. А
какви ще бъдем „на утрешния
ден“, ще покаже времето. Надявам се на повече разум, топлина, радост от малките човешки
неща, по-малко алчност, лакомия и своещина.
Впрочем, как си представяте този следващ ден, светът
след коронавируса?
Представям си, или по-скоро
желая, надявам се, светът да е
по-човешки, да се обърнем по-

вече навътре към себе си и там
– в нас, в душите си, да намираме поводи за радост, за обич, за
доброта. И да знаем, че нашият
живот през мащаба на вселената е буквално миг, който не
бива да губим, мразейки, воювайки постоянно и живеейки в
безлюбие.
Знаем, че това, което се случва, е временно и в същото
време не можем да сложим
крайна дата на тази „временност“, затова тя кънти
в момента в главите ни със
силата на „безкрайност“. Същевременно прожектираме
в представите си различни
бъдещи сценарии. Как да намерим баланс между нещата, които се случват наяве, и
онези, които само си представяме?
Балансираните и хармоничните личности се справят доста
по-добре в такива ситуации,
те имат стабилни вътрешни устои, които ги държат здраво на
земята. Да, трудно е и за тях, но
определено те по-рядко падат
в плен на невротизма. Затова
е много важно сега да си дадем сметка как възпитаваме
децата си, на какво ги учим, и
че сме длъжни пред тях да им

дадем най-доброто – не материално, а емоционално, да им
дадем от времето си, любовта
си, вниманието и грижите си,
за да израснат силни и самоуверени хора. Те се справят полесно и преминават през такива кризи с по-малки щети. Ако
обаче съответният индивид е
от по-невротичен тип, може да
се наложи да потърси и помощ
за справяне с тези проблеми
и съветът ми е хората да не се
колебаят, защото няма смисъл
от тези дискомфортни преживявания.
От какви човешки запаси
имаме нужда - от състрадание, от търпение, от смирение, от рационализация?
Имаме нужда от добрина, от
съпричастие, състрадание и
мисъл, че всяко нещо може
да се случи и на нас, никой от
нищо не е застрахован. И тогава какво отношение искаме да получим – дали такова,
каквото даваме? Имаме нужда
от смирение, от вътрешно спокойствие и забавяне на темпото на живота, както и разбиране, че не материалното ще ни
направи щастливи, а обичта и
топлината на хората, които ни
заобикалят – една прегръдка,
едно „обичам те“ или „звънни,
като пристигнеш“ носят огромен емоционален заряд, топлят сърцето и душата ни.
Като лекар се обявихте против посланията от телевизора, които „дисциплинират“
хората с изрази от рода на
„ледени пързалки“ и „чували с трупове“. Казвате, че
имаме нужда от строгост,
но не от точно такава. Какви трябва да са публичните
послания от страна на хората, които взимат решения в
държавата, за да преминем
по-леко поне на психично
ниво през тази криза?
Публичните послания трябва
да са ясни, еднозначни, да почиват на сериозни анализи и
проверени факти и най-важното – да изразяват грижата към
човека. Не бива, обаче, да се
ползват горецитираните думи,
особено от лекари. Лекарят
има призвание да лекува с ум,
душа и сърце болния, да внася
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мир и в душите на близките на
болните. Ние нямаме право да
бъдем ментори и да сочим назидателно с пръст. Ако искаме
да ни вярват, трябва да показваме съпричастие, което не означава, че при необходимост,
не трябва и да бъдем строги.
Очаквате ли пандемията да
размести и дори да изкриви
морални граници? Може ли
начинът, по който се води
„войната“ с коронавируса, и
съпътстващите щети от тази
битка, да променят представите ни за добро и зло?
Чак да размести представите
за добро и зло надали. Все пак
това са морални категории,
които са вечни и не могат да бъдат променяни просто ей така.
Да, пандемията е сериозно изпитание за цялото човечество,
но все пак то е преминало в хилядолетната си история и през
много други изпитания и тогава категориите „добро” и „зло”
не са претърпели радикални
промени. А че ще ни се отрази
сериозно всичко това, така е.
Както написа моя приятелка в
социалните мрежи: „Във времето на маските, маските паднаха“. Да, всеки един от нас със
сигурност ще разбере много
неща за хората около себе си,
защото ще ги види „без маска“.
Наистина след тази криза всеки ще остане трайно дистанциран от някои хора, с които
преди е общувал, защото във
време на изпитание е видял
недобрата им страна. Винаги,
когато е трудно, и в индивидуален, и в обществен план избиват дефицитите. Затова ще си
направим преоценка и ще продължим различни. Вярвам обаче, че няма да останем трайно
емоционално дистанцирани
от другите, че ще съхраним готовността си да обичаме и да
бъдем обичани.
Наскоро казахте: „Айде, да
спрем с поединичното спасяване, защото всички сме в
потъващия кораб на българската психиатрия!“ Потъва
ли наистина този кораб?
Зная, че звучи катастрофично, но така смятам. Над четвърт век работя „на предния
фронт“ на психиатрията, в

най-голямата психиатрична
болница в София, и от тази позиция го казвам. А ми е много
мъчно, много. Защото от това
страдат нашите пациенти, а и
всички работещи в системата.
Но, уви, не можем да постигнем съгласие, че трябва да се
обединим. За съжаление, когато в съсловието се повдигне дебат за промяна, много
бързо се слиза на ниво лични
нападки, няма спор по същината на проблемите, с факти
и аргументи. Положението
ни е наистина драматично, от
години проблемите на психиатрията се неглижират. Ето, и в
условията на пандемия, така и
няма установен регламент от

МЗ как ще се лекуват психично болни с ковид инфекция.
Въпреки многократните ни
молби това да се направи, все
още не е разписано.
Рано е да се говори за уроци,
но ако приемем, че това, което се случва, е следствие от
друго, по-голямо, кой урок
не сме успели да научим?
Урокът, че не сме по-големи от
природата. И трябва да се смирим, да бъдем по-добри, да не
издигаме в култ материалното,
имането и парите, защото едно
малко, невидимо зло, се носи
безпрепятствено из въздуха, не
го спират граници и то не избира кого да порази. Нека бъдем
по-добри и повече ЧОВЕЦИ!

Нашият
живот е буквално миг,
който не бива
да губим,
мразейки,
воювайки и
живеейки в
безлюбие.
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ИВО
ИВАНОВ:
НЕ МОЖЕМ ДА СИ ПОЗВОЛИМ ЛУКСА НАШАТА
ДУШЕВНОСТ ДА СТАНЕ ЖЕРТВА НА КОВИД-19

Иво Иванов е от редките разказвачи, които дълбаят в душата. Нарича
историите, които разказва, свои
спътници, които кани заедно с него
да отидат при читателя. И въпреки
че героите му са тези, които творят
чудеса, именно начинът, по който
той разкрива съдбите на тези удивителни хора, пръска вълшебство,
което оставя следи. Иво Иванов е
писател, спортен журналист, баскетболен треньор, съпруг, баща,
човек, вярващ в доброто, мъж,
който не се срамува да плаче…Има
и редица други проекти, в които
участва. Води и своя рубрика в„120
минути“ по bTV. Роден и израснал в
София, но от над 20 години живее в
Канзас, САЩ. С книгата си„Кривата
на щастието” стана един от най-четените автори в България.
ЙОАНА ГЪНДОВСКА

Живеем в безпрецедентна
ситуация – пандемия от коронавирус, която спря света
и затвори всички ни. Кое е
чувството, което най-силно
изпитваш?
В един от своите най-запомнящи се параграфи, Солженицин
бе стигнал до извода, че когато си отделен принудително
от останалия свят, каторгата
започва да промения бившата ти самоличност радикално
и в най-неочаквана посока.
Посока, изпълнена с логически противоречия. Думите на
Солженицин правят равнодушието на читателя невъзможно и... кънтят в съзнанието ми
през последните два месеца:
“Благословена да си, тъмницо!

Има вируси, които са в
състояние да компрометират
духовната имунна система,
но КОВИД-19 не е един от тях.
30 ж е н а т а
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Благословена да си затова, че
стана част от живота ми. Защото лежейки върху гниещия
затворнически сламеник, аз
проумях, че смисълът на живота не се състои в материалното
благополучие, а в зрелостта на
човешката душа.”
Коронавирусът, разбира се, не
ни затвори в сталиниските гулази, но посланията на Солженицин са непреходни, защото
смисълът им се протяга далеч
отвъд стените на един конкретен затвор. Кое е чувството,
което най-силно изпитвам ли?
Няма едно-единствено доминиращо чувство, а по-скоро
амалгама от противоречиви
чувства. И те не са напълно
нови. Ние вече сме живяли
под карантина, и то далеч пообездвижваща и безкомпромисна от сегашната - просто я
бяхме позабравили. И ето, че
по свой собствен начин XXI век
се опита да ни напомни за XX и
за това, че смисълът на живота
навярно се състои в зрелостта

на човешката душа.
Физически сме затворници с
маски, но те не пазят душата.
Къде търсиш спасение, какво ти дава утеха и кураж?
Трудно ми е да отделя отговора на този въпрос от предишния. Има вируси, които са в
състояние да компрометират
духовната имунна система,
но КОВИД-19 не е един от тях.
Душите на хората, които познавам, не само че останаха
непокътнати в тази конкретна
ситуация, но намериха начин
да израснат. Ние сме толкова
мимолетни, че когато съдбата
ни подхвърли подобна криза,
не можем да си позволим лук
са нашата душевност да стане
нейна жертва. Истинският, силен, просветен човек винаги е
успявал да превърне кризата в
жертва на душевността. Пандемията ми даде повод за вдъхновение, защото... аз обичам
хората. Вярвам в тях. Спасение,
утеха и кураж... колко хубаво
си поставила точно тези три
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понятия на едно място. Днес те
се сливат. Те са “спасехаж”. Не е
нужно да го търсим извън себе
си. Той е вътре в добрия, мислещ, търсещ човек...във всеки
светещ прозорец.
Какво най-вече отнема от
теб тази социална и физическа изолация? А какво ти
дава?
Човекът е социално животно.
Неслучайно за най-жестокото
наказание в затворите се смята
изолацията. Ако е достатъчно
продължителна, тя неизбежно води до пълна разруха.
Въздух... вода... храна... хора.
Човешкото присъствие е жизненоважна необходимост. Така
че както всяко друго мислещо
и чувстващо млекопитаещо
на този свят, така и аз страдам
от липсата на непосредствен
контакт с хората. Пандемията не повлия на работата ми и
понеже работя с мултимедии,
дори станах по-натоварен с
проекти отвсякога. Но... аз съм
свикнал да бъда винаги в движение. Като изключим няколко
контузии, никога не съм изкарвал повече от две седмици, без
да играя баскетбол и футбол
с група приятели. Имам мускулна памет, която в момента
негодува и ме кара да се въртя неспокойно на стола точно
сега, докато отговарям на този
въпрос. За щастие, живея в стохилядно градче, разположено
на огромна територия, така че
тичането не бе забранено. То
ме спасява от тотална атрофия.
Като треньор загубих и един
сезон, който се очакваше да
бъде вълшебен. Седем от звездите в отбора ми завършват и
това бе последният им и много
реален шанс да спечелят титлата на щата. Страдам заедно
с тях, тъй като всички инвестирахме години от живота си,
много лишения и емоции, за
да създадем точно този хомогенен, обигран и уверен отбор.
Какво ми даде изолацията?
Предполагам много хора са
отговорили на този въпрос
така, както ще отговоря и аз.
Изолацията ми даде възможност да си махна крака от газта,
да стъпя на съединителя и да
превключа на по-ниска ско-

рост. Най-после... след толкова
години на диво препускане по
сто различни шосета. Даде ми
възможност да пренаредя мебелировката вътре в себе си.
Да направя място за креслото
на съзерцанието. За дивана
на интравертното мислене. За
библиотеката на непрочетеното. И дори за няколко лавици с
любими книги, които най-после успях да препрочета.
Има ли урок, който научи –
лично за себе си и за света, в
който живеем?
Едно от нещата, в които бях
уверен още от самото начало,
бе, че пандемията ще разкрие
не толкова мистерията, която
витае около вируса, колкото
мистерията, която витае около
самите нас. И наистина - научих толкова много за себе си,
за хората, за обществото, за
системата, в която функционираме, че ще ми бъде необходима цяла дисертация, за да го
опиша. Може би най-важното
свойство на коронавируса е
неговата огледалност! Той ни
дава възможност да видим в
него собственото си отражение. И да - лицето в огледалото
е набраздено от многобройни
бръчки - паяжина от слабости,
ограничения, предразсъдъци
и институционни съмнения.
Но същото това отражение ни
разкри толкова много красота
и човечност, струящи директно от отделния, обикновен
човек.
Може ли битката с коронавируса, начинът, по който
се води и последствията от
нея, да разбъркат моралната и ценностна координатна
система, да променят представите ни за добро, лошо,
смело, достойно…
Виж, в последните години се
разделихме на лагери. Станахме прекалено поляризирани,
теглихме демаркационни линии, въоръжихме се с нетърпимост и се окопахме в убежденията си. Престрелките вече
се водеха по целия свят. От
Щатите, през Турция и чак до
Филипините. Болестта бе започнала далеч преди да се появи
вирусът. Той не е злодеят, той е
просто безизразно късче РНК

Изолацията ми даде
възможност да пренаредя
мебелировката в себе си. Да
направя място за креслото на
съзерцанието.
на самата граница между живата и неживата материя. Намеренията му са предсказуеми,
ефикасни и примитвни. Той не
се интересува от това кой от
коя партия е, какъв цвят шалче
носи на стадиона, какъв герб
има на паспорта и колко е богат. Вирусът е зловещият знак
за равенство във формулата
на съществуванието. Битката
срещу него е битка със самите
нас. Помниш ли какво бе казал
Албер Камю в “Чумата”: „Всеки
един от нас носи чумата в себе
си, никой на този свят няма
имунитет срещу нея....Вроденото е микробът. Останалото душевно здраве, честност, морална чистота, - е резултат на
човешката воля, която никога
не трябва да изчезва.“
Какво е героизъм? Какво е достойнство? Какво е добрина?
Мислим, че знаем техните точни координати върху диаграмата на човешкото, но... всяка епоха ни кара да ги преосмислим и
разберем, че техните стойности
не са неподвижни константни.
Ето, че лекарите, медицинските
сестри, продавачките в магазина, шофьорите, работниците в
месокомбинати и складове ни
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накараха да повярваме, че човек може да бъде герой просто
появявайки се, без дори да се
поколебае всеки ден на работа.
Знаеш ли, има един човек на
име Денис Рунке. Живее в малка къщичка съвсем наблизо
до моя град. Преди 50 години,
когато е бил последен семес-
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тър студент, най-неочаквано
е починал баща му. Въпреки че му оставал само месец
следване, Денис изоставил
университета и се прибрал у
дома, за да поеме фамилната
ферма и да се грижи за майка
си. Но това е изнурителен, понякога непосилен труд. Човек
свързва двата края от месец
на месец. Така че Денис не е
спирал да работи цял живот.
Днес е на 72. Жена му страда
от болест, която я е лишила от
единия й бял дроб. Преди месец и половина Денис изпрати
писмо на губернатора на Ню
Йорк Андрю Куомо. Писмо! Такова, каквото пишехме навремето. Върху хартия и на ръка.
Ако направиш грешка, я задраскваш. И после му слагаш
марка и го пращаш по нещо,
наречено поща. В него Денис
бе написал, че страда заради
участта на хилядите заболели
в Ню Йорк, но не знае как да
им помогне. Бил чул, че имало дефицит на медицински
маски в болниците. Той обаче
имал една, която му останала
отпреди години и я пращал
заедно с писмото. Ако можело, губернаторът да я даде
на някоя сестра или лекар в
Ню Йорк, за да им е от полза.
Куомо прочете писмото просълзен по телевизията и каза:
“Този далечен фермер, някъде
в Канзас, има болна съпруга,
една маска и не познава никого в Ню Йорк. Колко човечно...
Ето това са любовта, куражът и
щедростта, които правят този
свят толкова красив.”
Понякога героизмът, достойнството и добрината могат да
се съдържат в най-незначителния на пръв поглед жест. И
знаеш ли, миналата седмица
губернаторката на моя щат
- Лора Кели, и ректорът на тукашния yниверситет връчиха
на Денис неговата диплома за
завършено висше образование. Беше минал половин век,
откакто съдбата го бе лишила
от нея. Денис се появи във фермерски гащеризон на церемонията и нарече дипломирането си... карма.
А ще ценим ли повече свободата и свободите си?

Не е имало криза в историята
на човечеството, която да не е
била използвана за две неща
- корумпирано обогатяване
и ограничаване на човешката свобода. Нямаме никаква
причина да се съмняваме, че
има опортюнистични сили,
които ще се опитат да направят
същото. Пандемията ще бъде
експлоатирана - това е неизбежно. Тези, които винаги са
искали да ограничат свободата
ни, ще използват дегизацията
на бойци срещу заразата. Човешките права се придобиват
изключително трудно, всяко
от тях отнема столетия. Отнема
саможертви. Отнема кръв. Но
се губят за броени дни. Надявам се днешната будна генерация, въоръжена с толкова
много информация и методи
за комуникация, да не позволи
това да се случи.
Ювал Ноа Харари казва: „Да,
бурята ще отмине, човечеството ще оцелее, повечето от
нас ще са живи – но ще населяваме един различен свят.“
Как си представяш този различен свят?
Преди два месеца бях на приказен баскетболен мач, на който присъстваха 18 000 човека.
Чувствах се в рая. Веднага след
това отидох на джаз концерт
в малък клуб, в който се бяхме натъпкали като сардини
около 150 човека. Сега, само
седмици по-късно, това ми се
струва като някакъв далечен,
нереален спомен. Сякаш беше
в някакъв друг свят. Ще имаме
ли пак концерти, мачове, дискотеки, кина, театри, панаири,
олимпиади, фестивали? Да!
Разбира се, че ще имаме! Ще
имаме отново и пътувания с
кораби, и хора по сватбите, и
дори прегръщане на непознати, стига националният ни отбор по футбол да се върне на
световно. Светът ще се възстанови от шока и нормализира.
Може би ще отнеме няколко
месеца, година. Но човечеството ще се адаптира, ще бъдат
създадени лекарства, ваксина,
и т.н. Следвирусният свят няма
да бъде радикално различен.
Това не е първият път - няма
да бъде и последен. Ако има
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нещо, което се надявам никога
да не се възстанови - това е разрушителното ни отношение
към крехкия баланс в природата. Ние нахлуваме стихийно
в нейните последни крепости
и наивно смятаме, че тя не знае
как да се отбранява. Има неща
в поведението ни като цивилизация, които трябва да променим. Вирусът не е случайност
- той е закономерност. Ако
вместо да отнемаме от баланса
в природата, се опитаме да допринасяме към него, сигурно
няма да ни се налага да носим
маски.
Ако трябва да нарисуваш,
напишеш или изпееш утрешния ден – коя картина, песен,
книга щеше да е?
Аз имам силен афинитет към
Малеровите симфонии и особено към Третата. Тя е без
съмнение шедьовър, но това,
което я прави изключително интересна, е фактът, че тя
сякаш е написана далеч в бъдещето и изпратена няколко
века назад. Густав Малер е хуманист, надхвърлил времето и

границите на своето опожарено столетие!
Ето какво е написал композиторът Aрнолд Шьонберг веднага след като чул симфонията
за пръв път: “Усетих стремежа
към недостижимото. Усетих
страданието на невдъхновените. Видях сблъсъка на доброто
и злото. Видях човека, изтезаван от емоцията на своето желание за вътрешна хармония.
Усетих човешкото същество,
неговата драма, неговата истина... най-безмилостната истина!” Третата симфония е магнум опус, посветен на майката
природа в шест зашеметяващи
части, в които сякаш е събрано всяко дихание във всички
кътчета на планетата. A шестата, последна част, те оставя
без дъх и някак си ти вдъхва
надежда в човешкото начало.
Малер бе казал, че една симфония трябва да е като света - в
нея трябва да има всичко. Но аз
понякога си мисля, че самият
свят би спечелил, ако се опита
да бъде малко повече като симфония на Малер.

Надявам се никога да не се
възстанови разрушителното
ни отношение към крехкия
баланс в природата.
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ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА :
КОРОНАВИРУСЪТ ОЧЕРТА ЗЛОВЕЩ
ОМАГЬОСАН КРЪГ. ЗДРАВЕ СРЕЩУ СВОБОДА

Десислава Стоянова е
едно от най-популярните телевизионни лица.
Заедно с Александър
Кадиев са водещи на
„Преди обед“ по bTV. Започва кариерата си във в.
„Сега“ през 1998 г., където
първо работи в международния, а след това - във
вътрешнополитическия
отдел на вестника. През
2002 г. получава покана
да се присъедини към
екипа на bTV Новините. През следващите
5 години се занимава
предимно с политическа
журналистика. Автор е и
на редица филми в bTV
Репортерите. Била е и заместник главен редактор
на списание AMICA. Деси
е омъжена за журналиста
Велислав Русев и двамата
са родители на близнаците Стефан и Красимир.

ЙОАНА ГЪНДОВСКА

Пандемията от коронавирус
спря света и затвори всички
ни. Кое е чувството, което
най-силно изпитваш?
В началото – шок и страх, ако
трябва да съм честна. От неизвестността, от това, че животът
такъв, какъвто беше до вчера,
изведнъж се изпари. Въпреки
че цял живот работя в медии
и имам „защитни механизми“,

Общуването между хората
най-вероятно никога няма
да бъде същото.
34 ж е н а т а
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снимка: Веси Цурбюк

в първите дни и на мен като
на много други хора, вълната
от лоши новини ми се отрази
разклащащо. Катастрофичните репортажи от държави като
Италия и Испания, всекидневното затягане на мерките у нас,
неяснотата какво следва, какъв ще е размерът на бедствието. Тръгнах да си представям
как на практика „сработват“
препоръките, в случай че осъмнеш със симптоми. Звъниш
на личния лекар, не ходиш на
преглед. Да, но каква точно е
гаранцията, че той ще ти вдигне, пренебрегвайки хората

пред кабинета си и всички
други, които сигурно му звънят в същия момент? И каква е
гаранцията, че по телефона ще
успее да оцени реално състоянието ти? После си стоиш вкъщи и се лекуваш сам. Можеш да
разчиташ на реален преглед и
реална помощ, чак ако/когато
се докараш до пневмония и си
за прием в болница. Не звучи
особено окуражаващо, нали?
С времето обаче си дадох
сметка, че не искам и не мога
да живея в страх. И се концентрирах в това да правя онова,
което зависи от мен. И това,
в което съм най-добра. Да си
върша работата качествено,
спазвайки мерките и да мисля
в къси хоризонти. За днес, за
утре. Без размисли и планове
за по-далечното бъдеще.
Физически сме затворници
с маски, но те не пазят душата. Къде търсиш спасение,
какво ти дава утеха и кураж?
В хората, които обичам, найблизките ми, децата. При нас
така се получи, че извънредното положение ни завари
разделени – Вельо (мъжът ми)
и децата бяха отишли в Балкана за втората грипна ваканция.
После дойде извънредното
положение. И в следващите
няколко седмици останахме
разделени – аз в София на работа, те в планината. До този
момент никога не се бяхме
разделяли за толкова дълго. И
това ми тежеше, въпреки че си
давах сметка, че за тях е много
по-добре да са там далече, където коронавирусът не диктува всяко вдишване и издишване, както е в София. Спасение
намирам и в работата си, в това
да съм заета. Много помага. А
и това, че навън вече е толкова
светло и зелено, също. Пролетта и намекът, че лятото идва,
винаги са ми вдигали тонуса.
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Какво най-вече отнема от
теб тази социална и физическа изолация? А какво ти
дава?
Аз съм късметлийка, защото работата ми не е сериозно засегната от кризата. От
щастливците съм, които имат
шанса въпреки коронавируса
да продължат напред повече
или по-малко както преди. Да,
наложи се да водим поотделно
със Сашо и екипът ни се раздели на две, за да сме сигурни, че
дори и някой да се зарази, предаване ще има. Но работата си
върви. Аз от години съм човек,
който е от работа вкъщи и от
вкъщи на работа, така че в това
отношение за мен нямаше голяма промяна.
Това, което ме натоварва и ми
тежи, е, че не мога да прегърна родителите си, приятелите
си, че не мога да подам ръка,
когато се срещна с някого. Ходенето с маска е нещо, с което
трудно свикнах. Особено в началото ми действаше задушаващо. Потискащ е и начинът,
по който маските промениха
хората. Разминават се, без да
се поглеждат, без да се поздравяват. Виси едно подозрение
във въздуха.
А ако трябва да търся някакъв
позитив, той е във възможността да прекарам повече
време с децата. В дните, в които Сашо е на ефир, а аз съм си
вкъщи, сме по цял ден заедно.
И виждам колко големи са моите момчета вече. Да не говорим колко съм задобряла в делението на многоцифрените
числа, например...
Има ли урок, който научи –
лично за себе си и за света, в
който живеем?
Урокът е, че светът ни е безкрайно ефимерен и всичко,
което приемаме за даденост,
може да бъде заличено с едно
щракване. Бам и го няма. Онзи
прастар урок, че трябва да ценим нещата, които имаме, докато ги имаме, а не чак когато
ги загубим.
Може ли битката с коронавируса, начинът, по който
се води и последствията от
нея, да разбъркат моралната и ценностна координатна

система, да променят представите ни за добро, лошо,
смело, достойно...
Промените ще са много и категорични. Според мен тепърва ще виждаме негативите.
Всичко още е твърде прясно.
Общуването между хората
най-вероятно никога няма да
бъде същото. Струва ми се, че
дистанцията (или поне нейната сянка) ще остане, ако не
завинаги, то за дълъг период
от време. Колко жестоки ще
са икономическите последствия, никой не може да каже,
но това, което е сигурно, е,
че те неизбежно ще изострят
хората, ще има много повече
разделение и озлобление.
Тази криза постави и въпроса
от какво сме готови да се откажем в името на физическото си
оцеляване.
А ще ценим ли повече свободата и свободите си?
Опасявам се, че свободите са
последното нещо, за което мислят повечето хора в момента.
А това може да е много опасно,
ако го погледнем в перспектива. Коронавирусът очерта
един зловещ омагьосан кръг.
Здраве срещу свобода. Получаваш здраве, но се лишаваш от свободата си. Така е на
много нива, далеч отвъд буквализма на неизлизането от
вкъщи. Трябва да сме нащрек.
Да си задаваме въпроса къде
ще й излезе краят на цялата
тази работа. Виждаме как на
някои места по света вече има
тотално следене на хората в
името на благородната цел да
се проследят заразените и да
се ограничи коронавирусът.
Само че същите тези инструменти могат да се използват и с
други цели. И тогава вече идва
страшното.
Ювал Ноа Харари казва: „Да,
бурята ще отмине, човечеството ще оцелее, повечето от
нас ще са живи – но ще населяваме един различен свят.“
Как си представяш този различен свят?
Опасявам се, че ще е свят, в
който твърдата ръка ще е на
почит за дълго. Освен че ще е
свят с много повече бедни и
нещастни хора. Дано го има и

другото – да станем по-осъзнати, по-чувствителни, една
идея по-смирени и по-малко
егоисти.
Ако трябва да нарисуваш,
напишеш или изпееш утрешния ден – коя картина,
песен, книга щеше да е?
Наивно пожелателно ми се
иска да си пусна Here to love на
Лени Кравиц.

Опасявам се, че в
различния свят, който
идва, твърдата ръка ще е
на почит задълго.

снимка: Дилян Марков
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ГЕОРГИ
МИЛКОВ:
ГИБЕЛНИТЕ ПОГРОМИ ТЛАСКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
КЪМ ОТКРИВАТЕЛСТВА И ТВОРЧЕСКИ ПОРИВИ

Георги Милков е
журналист – международен репортер
и военен кореспондент в„24 часа“ от
вече четвърт век,
главен редактор на
сп. TREND, бил е и
телевизионен водещ
(„Плюс това“ по БНТ 1
2015-2018 г.). Той е и
първият победител
в телевизионното
риалити шоу„Африка: Звездите сигурно
са полудели“.
ЛИЛИЯ ПОПОВА

36 ж е н а т а

днес

Живеем в безпрецедентна
ситуация – пандемия от коронавирус, която спря света
и затвори всички ни. Кое е
чувството, което най-силно
изпитваш?
Любопитство. В какъв свят ще
живеем след това, ще ни промени ли кризата и как - към подобро или към по-лошо? Това,
което ни споходи, стана бързо
и изненадващо. Като всяко
бедствие, впрочем. В карантината и наложените ограничения (не само в България, но и по
целия свят) мнозина загубиха

комфорта си - въображаем или
реален - и се замислиха, че е
възможно животът повече никога да не е същият, както преди. И че също така е възможно
да сме свидетели не просто на
глобална криза, а на своеобразен вододел в битието ни.
Все по-осъзнатото чувство, че
имаме по-малко контрол върху бъдещето, отколкото сме си
представяли. Любопитен съм
и за друго. Дали след толкова
трогателни примери на пожертвования, доброволчество
и добротворчество, ще станем

трайно
по-състрадателни,
по-загрижени за ближния, поблагодарни и помагащи? Или
всичко ще бъде бързо забравено и още по-бързо ще се
върнем в познатите коловози,
за да продължим по старому,
наваксвайки с още по-яростни
дози егоцентричната си абстиненция. Обедини ли ни кризата? Или ни раздели с още поголяма сила? Страхувайки се
от безработица, не заработихме ли повече, превръщайки
домовете си в офиси, в които
винаги сме „на линия”? Как до-
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машният ни интернет се превърна в „хляб насъщен”, защото същият този интернет сега
е едновременно и училище, и
църква, и ресторант, и магазин,
и концертна зала... Дали окончателно виртуалното не стана
вирулентно? Ей такива разни
неща се чудя.
Физически сме затворници с
маски, но те не пазят душата.
Къде търсиш спасение, какво ти дава утеха и кураж?
Не съм загубил и за секунда
нито кураж, нито утеха. А спасение намерих в това, от което
винаги съм странял. Домашният уют. Прибрах се в България на 15 март, когато извънредното положение бе вече в
сила и на летището трябваше
да подпиша декларация, че
ще остана под двуседмична
карантина. Наложих си сам не
14, а 40-дневна изолация, защото думата „карантина” идва
от иналианската quarantena,
което значи четиридесет. И изненадващо, дано не прозвучи
темерутски, това по някакъв
странен начин ми се хареса.
Останах си вкъщи повече, отколкото предполагах, че мога.
То нямаше и къде да ходя толкова, а и времето навън беше
странно. В началото на април
в София валя сняг, какъвто не
е имало и през декември. Приятелите ми знаят, аз от години
упорито бягам от зимата. Вземам си годишната отуска през
студените месеци, а не през лятото, и се запилявам някъде по
тропиците. И тази година направих така, но зимата и пандемията ме изненадаха. Затворих
се вкъщи, запалих си камината.
Имам чудесна библиотека, за
която винаги съм страдал, че
не ми остава толкова време,
колкото ми се иска. Сега се намерих в цялото време на света.
Позачетох се, дори се върнах
към някои любими стари книги, които не бях отварял от ученическите години. Захванах се
с кулинарни изкушения. Изгледах с удоволствие филми, които не бях успял досега или пък
такива, които уж бях „минал”,
дремейки в някой самолет
нанякъде... Беше ми приятно,
топло, уютно. Междувременно

навън изгря слънце, раззелени
се и всичко живна. Тази изолация може и да ни отне много
излишни разточителства, но
пък ни даде други. Например
лукса да търсим и намираме
самовглъбение. Или просто
да седим и да гледаме зареяно
през прозореца. Да се любуваме на цъфтежа на дърветата,
да наблюдаваме гнезденето
на сойките и играта на ухажване на дворните котараци.
Всевъзможни подобни малки
очарования на мирозданието,
за които преди не сме имали
нито време, нито очи.
Какво най-вече отнема от
теб тази социална и физическа изолация? А какво ти
дава?
Липсва ми свободата, която
ми даваше дори самото чувство, че мога да замина когато
и където поискам. Живях прекалено дълго с това приятно
опиянение и явно съм се привързал към него. Да мога да
се кача на първия самолет за
някъде, където ми скимне, бе
през годините мой спасителен
бряг, а тази криза го превърна
в томителен блян. Липсва ми
дори възможността да мога да
седна в някое кафене на оживена улица, без значение дали
в София, Маракеш или Рим,
и да гледам шарените тумби
хора. Но предполагам, че това
не е останало безвъзвратно
в миналото. Странно е, но ми
липсва да виждам много хора.
Всякакви хора. Близки, далечни, без значение... Аз всъщност
цял живот работя с хора. И
това няма как да не ми липсва.
Срещите, запознанствата, обмяната на думи, впечатления,
идеи, знания, споделянето на
красиви моменти, на хумор, на
храна, на енергия, флуиди, вибрации, че даже и на банални
вируси... Всичко това е част от
магията на човешкото общуване. Това, което ни прави живи
хора, отличавайки ни от роботите, социопатите и отшелниците. Отчуждението винаги
е реална заплаха, дори и без
пандемия. Но си давам сметка
и за друго. В условията на социална и физическа изолация чуваме роднините и близките си

по-често от преди, защото се
притесняваме повече за здравето им. Или пък съседите. Никога преди не съм си общувал
толкова със съседите, макар и
от разстояние. Чувството, че
споделяме обща съдба на съкилийници, вероятно ни кара
да се погледнем с други очи.
Или пък да вземем всички тези
видеочатове и конферентни
връзки в платформите за видеосподеляне. Никога преди
не бях „ходил” в мазето на Орлин Павлов или в спалнята на
Лейди Гага. Катето Евро, която
иначе познавам от десетилетия, ме научи дистанционно да
правя козунак. Открих няколко
прекрасни, непознати за мен
художници чрез една група
за споделяне на изкуство във
фейсбук. Като се замисля, всичко това е изумително! По един
парадоксален начин дистанцията ни направи по-свързани.
Има ли урок, който научи –
лично за себе си и за света, в
който живеем?
Надявам се всички заедно да
научим уроците си като общество. А иначе за себе си разбрах, че мога да живея кротко
и спокойно в усамотение и размишление, без това да ме доведе до депресивни и суицидни
състояния.
Може ли битката с коронавируса, начинът, по който
се води, и последствията от
нея, да разбъркат моралната и ценностна координатна
система, да променят представите ни за добро, лошо,
смело, достойно…
Светът отдавна е изправен
пред фундаментални въпроси
за бъдещето си. Нашата координатна система, морална и
ценностна, се променя непрекъснато, както от развитието

Не искам да си представям
свят, преграден с нови стени,
натоварен с безброй абсурдни
регулации, в който хората не
се прегръщат, не се целуват,
нито се здрависват дори.
жената днес
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на науката и технологиите,
така и от начина, по който живее и функционира този наш
милиарден човешки мравуняк
върху планетата Земя. Това
изпитание, пред което светът
се изправи сега, не е първото,
нито ще е последното, но точно то може да бъде катализатор на процеси, които текат
отдавна. Да ускори намирането на отговори, които не сме
спрели да търсим за себе си, но
рутината на консуматорското
ни ежедневие леко ни е позабавила.
А ще ценим ли повече свободата и свободите си?
Аз лично никога не съм спирал
да ценя свободата си. Всеки
ден.
Ювал Ноа Харари казва: „Да,
бурята ще отмине, човечеството ще оцелее, повечето от
нас ще са живи – но ще населяваме един различен свят.“
Как си представяш този различен свят?
Не искам да си представям
свят, преграден с нови стени
след толкова години усилия
да съборим и преодолеем старите барикади, натоварен с
безброй абсурдни регулации.
Свят, който е разпарчетосан
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на ограничителни зони, в който хората не се прегръщат, не
се целуват, нито се здрависват
дори. Където всеки физически
допир или мигновено докосване предизвикват панически
пристъп на хипохондрия...
Свят, скован от отчуждение и
страх. Това не е мястото, където искам да живея. Даже не
бих искал да умирам в такъв
свят.
Предпочитам да си мисля, че
както всеки път в човешката
история, след гибелни погроми и безнадежност, следва
промяна, която ще тласне нашата цивилизация към откривателства и изобретателност,
ще я вдъхнови за безсмъртни
творчески пориви. Има една
стара поучителна история отпреди два века за мор, който
тръгва пак от Азия, а хората са
безсилни да му се противопоставят. Става дума за избухването на един вулкан, но всъщност
в съвременната история на
човечеството няма по-голямо
вулканично изригване. Все
едно 170 хиляди бомби като
тази от Хирошима са се взривили. Било е ад, апокалипсис.
Огромни количества серен
двуокис се свързват с водната

пара, получава се сярна киселина и този отровен аерозолен
воал покрива целия свят. Слънцето не се е виждало. Затова
следващата година - 1816-а,
остава в историята с названието „Годината без лято”. Студ и
отровен дъжд съсипват реколтите, а Наполеоновите войни
преди това са омаломощили и
обезкървили Европа. Заразата
от холера покосява всичко от
Индия до Русия. Целият добитък е или измрял от глад, или
е изклан от бедстващото население. И една каруца не може
да се впрегне. Затова няма
превоз, всички вървят пеша.
На един германец на име Карл
Драйс му хрумва идеята да създаде индивидуално средство
за придвижване на две колела.
Така се появява прототипът на
първия велосипед в света. По
същото време крал Вилхелм I
организира трапезарии за бедните, строи болници, създадена е селскостопанска спомагателна каса. Почват различни
социално-политически реформи, въвеждат се мерки, невиждани до този момент. Именно
тогава, в това време на мор, в
Европа се ражда разбирането,
че правителствата трябва да се
борят с последствията от световни катастрофи с държавни
средства и програми. Друг германец, преживял тия гладни
години, после изучава храненето на растенията и въвежда
минералните торове в селското стопанство. Има още много
подобни примери. Точно в
онази мрачна година без лято
Мери Шели написва „Франкенщайн”, а холерната епидемия в
Русия ще се окаже най-продуктивният период в творчеството на Пушкин... Можем да се опитаме да си представим какви
изобретения, научни открития
и невероятни произведения
могат да се родят вследствие
на пандемната 2020 година.
Ако трябва да нарисуваш,
напишеш или изпееш утрешния ден – коя картина, песен,
книга щеше да е?
Ако можех, бих изпял Panis
Angelicus, бих нарисувал „Закуска на тревата” и бих написал
„Сто години самота”.
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ВАЛДИ ТОТЕВ:

СВЕТЪТ ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ, АКО КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ ДОСТИГНАТ КРИТИЧНА ТОЧКА
Валди Тотев дълги години
е композитор, певец и
клавирист на легендарната група “Щурците”. Преди
това - през 1971-1974 г.,
свири с група„Фактор“,
както и с големия Емил
Димитров.„Щурец“ е от
1976 г., като е написал
някои от най-известните
песни на групата:„Футуролог“,„Огнен знак“,
„Помниш ли“,„Среща с
деня“, "Навечерие", "Не
умирай" и др. В началото
на 90-те години започва
солова кариера и издава
няколко албума. Песента
му„Вдигни очи“ се превръща в химн на демократичните движения. Валди
живее в русенското село
Писанец с приятелката си
Дими Димитрова, която
е цигуларка в Русенската
опера – двамата са дуо
„Вал-Ди”.
ЛИЛИЯ ПОПОВА

Живеем в безпрецедентна
ситуация – пандемия от коронавирус, която спря света
и затвори всички ни. Кое е
чувството, което най-силно
изпитваш?
Най-силно изпитвам чувство
на безпаричие. Моята работа
е свързана главно с публика,
а сега единствената слушателска аудитория са нашите осем
котки.

Физически сме затворници с
маски, но те не пазят душата.
Къде търсиш спасение, какво
ти дава утеха и кураж?
Живея с жената, която обичам.
Това е напълно достатъчно за
утеха, кураж и щастие.
Какво най-вече отнема от теб
тази социална и физическа
изолация? А какво ти дава?
Ще се повторя - публиката. Към
това прибавям невъзможност-

та да се срещам с децата, внуците и приятелите ми.
Има ли урок, който научи –
лично за себе си и за света, в
който живеем?
Препрочетох идеите на Томас
Малтус. Ако прибавим някои
тенденции, които той не е могъл да предвиди, ще се окаже,
че не е много далеч от истината.
Изглежда, природата периодично прави някакви гърчове,
за да се оттръска от част от населението. Всичко все още не е
свършило, за да теглим чертата
и да направим равносметка.
Може ли битката с коронавируса, начинът, по който се
води и последствията от нея,
да разбъркат моралната и
ценностна координатна система, да променят представите ни за добро, лошо, смело, достойно…
Не вярвам хората да се променят след това премеждие, защото то надали ще продължи
много дълго. Ще трябва доста
по-стресова ситуация, за да стане прелом в потребителския
манталитет на човечеството.
А ще ценим ли повече свободата и свободите си?
Да, но за кратко.
Ювал Ноа Харари казва: „Да,
бурята ще отмине, човечеството ще оцелее, повечето от
нас ще са живи – но ще населяваме един различен свят.“
Как си представяш този различен свят?
Светът ще се промени когато
и ако климатичните промени достигнат критична точка.
Цивилизованият свят днес е
позагубил чувство за самозащита.
Ако трябва да нарисуваш, напишеш или изпееш утрешния
ден – коя картина, песен, книга щеше да е?
Нов ден след неприятен сън.
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ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
ИЗИСКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБИЧАНЕ

Илиян Любомиров
работи думи. Пише
стихотворения, разкази, реклами, сценарии, късметчета
за кафе и трибуквия
по далечни места.
Определя себе си
като баща и всичко
останало. Познаваме
го отдавна. Добро
момче e.
ЙОАНА ГЪНДОВСКА

Пандемията от коронавирус, спря света и затвори
всички ни. Кое е чувството,
което най-силно изпитваш?
Светът си е супер, ние страдаме за себе си, за начина си на
живот, за придобивките и привилегиите, които загубихме
или отложихме. Което са лигавщини, защото просто не сме
помирисвали война от 3 поко-

Птиците, родени в
клетки, мислят, че
летенето е порок.
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ления и 2 месеца на дивана ни
се струват като свръхжертва.
Мазохистично харесвам настоящите форсмажорни обстоятелства, защото те са лакмус кой какъв е, колко струва
и за какво е тук. И ме накараха
да спра и да се замисля какво
правя. Дали е това, което желая, или това, което трябва.
Накараха ме и да се стегна и
да не мрънкам за дребни проблеми. Оцених здравето. И се
убедих, че ако имаш за какво
да живееш, почти всяко „как“ е
приемливо.
Физически сме затворници

с маски, но те не пазят душата. Къде търсиш спасение,
какво ти дава утеха и кураж?
Ще ми се да можех да кажа,
че изкуството ми спасява душата, но това би било лъжа
към този момент. Последните
2 месеца работя средно по
12 часа дневно и не успях да
усетя нищо от изолацията. И
нека това не звучи като оплакване, знам колко хора изгубиха работата си, просто нямам
време да бъда тъжен. Нямам
и свободата на съзнанието да
чета с удоволствие, камо ли
да пиша или поне да изгледам един филм от началото до
края. Моят кураж за утрешния
ден е синът ми Александър.
Разтапя ме, когато се затича с
протегнати към мен ръце. Когато го вдигна и той се сгуши в
мен, всичко ми минава.
А спасение и утеха намирам в
обятията на Пипи. Извънредното положение изисква извънредно обичане.
Какво най-вече отнема от
теб тази социална и физическа изолация? А какво ти
дава?
Отне ми неща, които считах
за напълно естествени – прегръдката и целувката. Сега при
всяка среща правим сложни
хореографии с лакти, което
може би е чаровно, знам ли.
И малко се страхуваме един
от друг. Гледаме се вражески.
Преминаваме по отсрещния
тротоар.
И парадоксално с това усещам, че станахме по-близки.
Защото общите трудности
сближават. Макар да съм живял доста време навън и да
съм обиколил насам-натам,
не си давах сметка какво означава „малък свят“. А той
се оказа точно такъв – един
човек яде прилеп на 10 000
км от теб и след 3 месеца ти
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оставаш home office. Разбрах
колко свързани са и нациите,
и бизнесите, и хората. И това
ми помогна да оценя повече
работата, усилията и уменията
на другите, които познавам и
най-вече не познавам.
Има ли урок, който научи –
лично за себе си и за света, в
който живеем?
Да, от Явор Гърдев – не бива да
бъркаме живота с начина си
на живот. Важи и глобално, и
персонално.
Може ли битката с коронавируса, начинът, по който
се води, и последствията от
нея, да разбъркат моралната и ценностна координатна
система, да променят представите ни за добро, лошо,
смело, достойно…
Не ми се ще да се променят
представите ни за добро и
лошо. Надявам се извънредната ситуация да задейства някакви чекмеджета в съзнанието на всеки що-годе осъзнат,
но вечно бързащ човек. И да
му припомни, че от правенето
на добро се чувстваш добре и
vice versa. Ех, чувам в главата
си как Богдана Карадочева запява „Дано“.
А ще ценим ли повече свободата и свободите си?
Ние не познаваме свободата, за да я ценим повече или
по-малко. Свободата не е да
можеш да отидеш в парка или
до морето уикенда. Свободата
изисква усилия. Ежедневни
при това, за да бъде гръбнакът
изправен. А аз имам усещането за наведена нация. Отвратена, апатична, примирена и
невярваща вече в нищо. Кютаща, минаваща метър, пишеща
единствено статуси, играеща
на дребно и страхуваща се от
диктатори и бухалки. Просто
птиците, родени в клетки, мислят, че летенето е порок.
Ювал Ноа Харари казва: „Да,
бурята ще отмине, човечеството ще оцелее, повечето от нас ще са живи – но ще
населяваме един различен
свят.“ Как си представяш
този различен свят?
По-бавен и по-загрижен, може
би. По-близко до Земята – до
планетата и до почвата. Про-

извеждащ повече смисъл и
консумиращ по-малко излишества. С по-малко его. Отново без граници. Човешки свят
си представям, в който смъртта никога не става статистика. Но май отидох прекалено
далеч. За начало ще е страхотно, ако просто започнем да се
поздравяваме по стълбите, да
си хвърляме боклука в кошчето и да даваме мигач.
Ако трябва да нарисуваш,
напишеш или изпееш утрешния ден – коя картина,
песен, книга щеше да е?

Нека звучи What a wonderful
world на Луис Армстронг, докато четем Фотев, загледани в
картина на Генко Генков.
И най-хубавото е, че не трябва
да чакаме утрешния ден.

Ще е страхотно, ако просто
започнем да се поздравяваме
по стълбите, да си хвърляме
боклука в кошчето и да даваме
мигач.
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ТЕЯ ТРОШАНОВА:

СТРАХЪТ УБИВА КРАСОТАТА
Тея Трошанова е
архитект, моделиер
и дизайнер със свой
неповторим стил. Завършила е архитектура във ВИАС и работи
като архитект няколко години, преди да
създаде през 1991 г.
първата си колекция
авторски облекла. Оттогава досега част от
творческия й почерк
е да представя дрехите си нестандартно, в
синергия с други арт
сфери като киното, фотографията,
музиката, архитектурата и интериорният
дизайн. В ателието й
на„Ангел Кънчев“ 26 в
София може да срещнете много познати
лица, свързани с
изкуствата и градския
хайлайф.
МИРА БАДЖЕВА

Тея, живеем в безпрецедентна ситуация: Ковид-пандемия, която спря света. Какво
изпитваш по време на този
“домашен арест”?
Чувствата са много - вече изпитвани или съвсем непознати, които ту ме превземат
трайно, ту са мимолетни. Бих
определила усещането като
коктейл от чувства, безпрецедентен като самата ситуация,
която ни сполетя. Като че найсилно преобладава у мен чув-

Спасението е винаги в
любовта. Винаги, винаги!
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ството на омерзение, на обида
и на безпомощност. Това ме
прави съвсем тиха - заради желанието да се скрия на моменти, или почти гневна.
Всичко се сгромоляса върху
нас ей така, от нищото. Може
да очакваш да стрелят по теб,
да те затворят, да има земетресение или огромна вълна
да те отнесе... Но случващото
се е сякаш съвкупност от всичко изброено и заедно с това е
съвсем тихо, спокойно - като че
ли е някакъв сън. И нямаш свободна воля! Способен си да мислиш, способен си да решаваш
за себе си, но това няма никак-

во значение, защото не можеш
да повлияеш на Положението!
Затова чувствам обида - защото цялата информация и действия от страна на властимащите
са абсолютно хаотични и небазирани на реални факти. Имам
предвид ситуацията по света,
но най-вече у нас. Действията
на нашето правителство не
ме убедиха, не бяха логични.
Подходът им е хаотичен, арогантен, неаргументиран, немотивиран.
Това ме обижда и омерзява.
Представям си как можеше
човешки, със съчувствие и съпричастност, със силна и ясна
воля да се обясни на всички ни
какво точно се иска от нас да
направим, какво ни застрашава, какво е добре да предприемем. Представям си, че можеше да бъдем подтикнати към
единение, както никога досега.
Вместо това имаше заповеди,
плашене, страх...и злоупотреби! А това наистина е обидно и
за мен няма нищо общо с грижата за един народ.
С действията си само ни подтикнаха да се намразим, да използваме груб език помежду
си, да се разделим.
Физически сме затворници с
маски, но те не пазят душата.
Къде търсиш спасение, какво ти дава утеха и кураж?
Спасението е винаги в любовта. Винаги, винаги!
Не знам как бих "оживяла" без
мотивацията и подкрепата
от любимия, от любимите ми
хора.
Какво ти отнема тази социална и физическа изолация?
И какво ти дава?
Вече споменах свободната
воля - това Положение ми я
отне. И да го преглътна е много,
много трудно за мен. Обичам
света в неговата цялост, обичам го споделен. Обичам при-

перли в „короната“

ятели, разговори, събирания,
концерти, кино. Обичам върховете на планините и тишината там. Това са характеристиките на живота ми - той не
представлява само хранене за
оцеляване. Това ми бе взето, а
що се отнася до даването - тази
ситуация нищо не ми дава. Освен повод за екзистенциални
разсъждения върху т.нар. нова
действителност. Е...аз реших,че
нищо не се е променило - и досега имаше N на брой известни
причини, от които можеш да
умреш. Сега просто ни се добави още една причина. Това
е. Нищо не се е променило,
няма смисъл да се страхуваме.
Нито знаем кога ще ни сполети
лошо, нито добро. И в това е
красотата на живота. Макар и
да заспиш тъжен, утрото е винаги красиво. Страхът убива
красотата.
Има ли урок, който научи –
лично за себе си и за света?
Мисля, че за уроци е рано. Сега
малко се поразмърдаха емоциите, оценките ни. Виждам
различни нюанси в реакциите
на хората около мен. Хората,
които си мисля, че добре познавам. Виждам как настоящата ситуация рефлектира по
различен начин в душите им. И
виждам, че не мога да съдя никого, защото в крайна сметка в
момента всеки има своето лично преживяване. Виждам, че
в тишината навън има повече
място за дистанция от постулатите и нравоученията. Ако има
урок, то той е в това, че всеки
човек е ценен, всеки човек е
кълбо от чувства и мисли. И никой, ама никой не е повече от
другия.
Може ли битката с коронавируса и начинът, по който тя се
води, както и последствията
от нея да разбъркат моралната и ценностна координатна система, да променят
представите ни за добро,
лошо, смело, достойно?
Да, върху това мисля - как биха
се променили представите ни
за добро и лошо. Ще се променят ли? Или само ще добавим
нов смисъл?
Начинът, по който се води битката, за мен е нелогичен, хао-

тичен и ненаучен дори! Водят
я политици, а уж е медицински
проблем!? Нещо се губи в логиката, поне за мен. Как така същите тези политици (по света и
у нас) не ни спасяваха досега от
всички опасни неща с подобна
решимост и ревност? Нали и
цигарите са вредни - получаваме надпис върху пакета цигари, който се продава навсякъде. Наркотиците не убиват ли?
Дори надпис няма! Ужасните
улици и пътища не са ли опасни? А получаваме само обещания и все по-мощни коли.
Ракът не убива ли? А другите
болести? Получаваме dms дарителски сметки, за да спасим
нечий живот...
Защо едва сега така ревностно
взеха да ни спасяват от едноединствено нещо, затваряйки
си очите си за всичко останало? Не зная думата за това. Напоследък имам нужда от нови
думи, което за мен е признак,
че предстои изместване на
ценностите. Страхувам се да
погледна и към последствията
от кризата. Неусетно и някак
с чувство на гордост светът
се дигитализира все повече
и повече. От това повече ме е
страх, защото то може да обезличи смелостта, достойнството, честността... Без да погледнеш в очите на някого и да го
усетиш, никога нищо не е нито
сигурно, нито истинско. За какво ще се разказва в книгите и
филмите, ако отвикнем да се
гледаме в очите?!
А ще ценим ли повече свободата и свободите си, как
мислиш?
Много се надявам. Много искам тази криза да поразбута
малко спокойното ни статукво. Да си припомним, че всичко, което ни е ценно и скъпо,
всичко, което определяме като
важно в живота си, изисква да
се бориш за него. Да бъде осъзнато и да го отстояваш. А това е
свободата. Поне за мен.
Ювал Ноа Харари казва: „Бурята ще отмине, човечеството ще оцелее, повечето от
нас ще са живи, но ще населяваме един различен свят.“ ти
как си го представяш?
“Един различен свят” звучи

Обичам света в неговата
цялост, обичам го споделен.
като клише. Светът си е различен във всеки следващ ден - и
утре, и през идното десетилетие, и след век. В началото на
Положението имаше някакъв
романтизъм - как утре, когато
всичко отмине, ще се събудим
в по-чист свят, с по-чиста природа и по-добри хора. Много
ни се искаше. Но политиците
попариха романтизма.
Светът ще се се променя винаги - заедно с природата,
с технологиите. Но доколко
човешката природа се променя, наистина не знам. Добро и
лошо може би могат да бъдат
обяснени с нови факти и действия в нова среда, в нови условия. Но същността на доброто
и злото деяние си остава една
и съща - и преди, и сега. И преди лъжата си беше лъжа, а алчността - алчност. И сега е така.
Важно е понятията да са ясни,
да не се размиват ценностите.
Да ги има изобщо. Защото в утрешния свят пак ще има любов.
Няма как без нея,тя върти света. Тъй че за утрешния ден съм
оптимист.
Ако трябва да нарисуваш
или изпееш утрешния ден –
коя картина или песен щеше
да е?
IMAGINE на Джон Ленън.
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ЛЮДМИЛА ФИЛИПОВА:

МРАКЪТ ПОДСИЛВА ЦВЕТОВЕТЕ СЛЕД НЕГО
Людмила Филипова е една
от най-популярните и четени
български писателки, чиито
книги са преиздавани многократно в големи тиражи. Автор
е на„Анатомия на илюзиите“
(2006),„Червено злато“ (2007),
„Стъклени съдби“ (2008),„Мастиленият лабиринт“ (2009),
„Антихтонът на Данте“ (2010),
„Аномалия“ (2011),„Печатна
грешка“ (2012),„Където се раждат ангелите“ (2013),„Войната
на буквите“ (2014) и документалната книга„Пътуване до
Края на света“ (2015),„Смисълът“ (2017). Някои от творбите
й са преведени и издадени
в Америка, Русия, Сърбия,
Гърция, Румъния, Кипър и
Турция. По три от романите се
разработват международни
филмови продукции. National
Geographic засне и излъчи
документален филм с участието на Людмила Филипова
по романа ù„Мастиленият
лабиринт“. Има номинации
в престижни международни
литературни конкурси.

ЛИЛИЯ ПОПОВА
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Живеем в безпрецедентна
ситуация, която спря света
и затвори всички ни. Кое е
чувството, което най-силно
изпитваш?
Тъга, когато виждам, че има
хора, които не искат да разберат сериозността на пандемията, която едва започваме да ограничаваме в света,
единствено благодарение на
извънредните и невиждани
глобални мерки за изолация,
но и след стотици хиляди жертви. Вече помага и високата
степен на информираност как
да предпазим себе си и окол-

ните и развиването на нови
навици за безопасност. Боли
ме от хората, които се подиграват на смъртта и жертвите
от пандемията, както и от онези, които подстрекават към
бунтарство във време, в което
всички трябва да сме обединени. Натъжава ме как някои
хора пренебрегват заплахата
от Covid-19 и атакуват мерките
за изолация. А тъкмо те могат
да ни предпазят в пандемията
с жестоки размери: 4,168,677
вече доказано заразени, 283
200 загинали (лабораторно
доказани) до 10.05.2020 г. (ко-

гато четете това цифрите ще
са нараснали), десетки хиляди
едва дишат в този момент в
болниците – всичко това само
за 4 месеца, и то при невиждани от век мерки за изолация,
предпазване и карантини. И
това е началото, защото епидемията ще продължи поне до
2021 г. (2022, ако няма масова
ваксинация). Може да сравним
горните данни с тоталния брой
загинали например от свински
грип (най-опасният за времето
ни), които са за период от повече от година - 285 000 жертви
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(лабораторно доказани) и то
без никакви официално взети
предпазни мерки и изолация
(което потвърждава информацията, че свинският грип е
поне 10 пъти по-малко смъртоносен от Covid-19).
В САЩ се вайкаха доскоро, че
сезонният грип миналата година взел рекордните в историята им 80 000 жертви за повече
от 12 месеца – а днес жертвите
на Covid-19 там минаха тази
бройка само за месец, защото
пренебрегнаха заплахата.
Боли ме, че вместо да оценим
високо навременните и добри
мерки, взети у нас, благодарение на които в България не
виждаме най-страшното – заплахата се подценява, а хората,
които се опитват да ни опазят,
са обиждани и нападани. Боли
ме заради онези, които използват ситуацията за печелене
на лични дивиденти, яхвайки
недоволството на хората към
каквото и да е. Боли ме от хората, които дезинформират, за
да се изтъкнат, популяризират
или лично да спечелят с вредни за обществото послания и
позиции. Натъжават ме онези,
които се правят на интересни
и псевдогерои със снимки и
постове как не им пука. Натъжава ме масовото безпосочно
мрънкане за всичко в името
да се мрънка в момент, в който
трябва да сме малко дисциплинирани и смирени. Само
малко и за малко. Колкото повече не спазваме дисциплина, толкова опасният период
ще е по-дълъг. Тъжно ми е, че
има хора, които не спряха да
се събират за забави, а децата
ни да нямат право на училище
заради нас, заради тях. Радва
ме обаче, че и гласовете на
другите – отговорните, трезво
мислещите, сърцатите - са повече и по-силни. Вълнувам се
от това, че светът е обединен,
макар и пред смъртна заплаха.
Изпитвам благодарност към
лекарите, полицаите, учителите, фармацевтите, касиерите, Националния оперативен
щаб, Червения кръст и всички
други на„първа линия“ за всичко, което правят за нас. А ние
можем да им помогнем, като

спазваме мерките и не се поддаваме на провокации от хора
с лични интереси в противовес
на обществените. Благодарна
съм и на всички българи, които са отговорни. Всеки един
от тях може да е спасил медик
или възрастен човек. Вече и не
само възрастни. Зная, че се губят бизнеси и работа - и аз съм
сред тях, защото вече почти
никой не купува и публикува
книги, не сме на заплата ние,
писателите. Но всички ние в
момента пишем световна история, в която засега в България сме победители заради
добрите и навременни мерки
и съвестта на мнозина. Жалко,
че за някои хора обаче статистиката става драма едва когато
влезе в дома им. Да, вирусът ще
мине през повечето ни, но това
трябва да става последователно, за да ни поеме здравната
система, която и без това е на
ръба. Опасявам се, че заради

разхлабването на изолацията
може да се стигне до нов пик до
седмици. Но ако продължим да
спазваме колкото можем научените вече мерки, бихме го
избегнали.
Физически сме затворници с
маски, но те не пазят душата.
Къде търсиш спасение, какво ти дава утеха и кураж?
Всяка преодоляна трудност
обогатява душата. Мракът
подсилва цветовете след него.
Затварянето в света ни отваря
нови светове – стига да се вгледаме. Била съм и друг път в изолации. Например 2 месеца на
Антарктика – повечето време в
тежки бури - не само не можеш
да излезеш, но нямаш интернет, медии, телефон, приложения – само работа, отговорности и четене на книги. Била
съм и 3 месеца тежко болна на
легло през 2016 г. след усложнение от вирусна инфекция,
далеч по-слаб вирус. Повече-
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то вирусни инфекции могат да
са опасни и за млад човек. Не
виждам драма да поживеем
малко изолирано. Изолацията
от време на време е даже полезна, защото ни връща към
нас и близките ни, отключва и
нови врати, помага ни да оценим какво имаме. Можем да
се посветим, да се съхраним и
развиваме за утрешния ден. За
пандемията няма виновни, не
е нужно да се бунтуваме срещу
вятъра, да се нападаме един
друг, да обвиняваме, да критикуваме нужното, но може да
сме благодарни, че има много
хора, които ни помагат с големи усилия да минем по-бързо
и по-безболезнено през нея. И
продължават.
Била съм изолирана и 4 месеца заради тежка бременност
преди 14 г. Не виждам нищо
фатално в изолацията, когато
знаеш, че е за добро. Краят
ще дойде, въпросът е как и какъв ще е той. Не се отчайвам,
защото знам, че всичко това
е временно и струва животи.
Само смъртта е вечна. Гледам
да използвам времето си полезно, за неща, които ще са ми
нужни и след изолацията. Например чета и слушам лекции
в областта на астрофизиката
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(миналата година завърших
с отличие магистратура по
астрономия към ФзФ на СУ
и още се занимавам с нея); в
изолацията написах научна
статия за конференция по астрофизика; правя проучвания
по темите за предстоящия ми
роман; гледам всеки ден да
спортувам максимално вкъщи
– съчетавам времето за спорт
с гледане на няколко новинарски емисии и готвене; опитвам
да поддържам здравословна
форма, да се храня здравословно, да спазвам режим и
дисциплина, която доказано
помага на тялото и духа; грижа се за сина си, прекарваме
повече време заедно и учим;
за трите ми кучета; помагам
на близки; изпробвам нови
рецепти, чета книги и гледам
добри филми. Ситуацията по
никакъв начин не помрачава
живота ми, докато са здрави
и живи близките и приятелите
ми. И жертвата си струва, когато знам, че го правя за добро.
Тъжно ми е, когато чуя, че някакви хора щели да полудеят
изолирани за няколко дни и
затова си правели партита с
познати вкъщи. Не, няма да се
побъркат, казвам го от опит, но
биха придобили нови добри
навици и духовни ценности.
Нали реваха българи и за отворени църкви – духовността
не се пази и учи там, а в най-големия храм – у дома, в сърцата
и умовете ни, и в грижата ни
към другите. Вече разхлабиха
мерките заради натиска, но
опасността остава да тиктака
като скрита бомба у нас. Сега е
въпрос вече на самоотговорност да се опазим. Ситуацията
лесно може да излезе извън
контрол. Възможно е да ни чакат още пикове – и у нас, и по
света. В някои страни вирусът
вече се завръща след отпускане на мерките.
Какво най-вече отнема от
теб тази социална и физическа изолация? А какво ти
дава?
Отнема ми срещите с приятели
и близки, но пък си говорим
повече по телефона; отнема
ми участие и посещения на научни лекции и конференции,

които толкова обичам и са ми
нужни за работата, но пък чета
повече; пътуванията и физическите разследвания по темите
ми за новия ми роман, но това
е временно; дава ми повече
време с детето, за учене, четене, спорт, работа, мислене,
разговори с близки по телефона, разходки с кучетата ми.
Изолацията ни учи да ценим и
най-малката капка от свободата, природата и близките ни.
Има ли урок, който научи –
лично за себе си и за света, в
който живеем?
Пандемия се очакваше рано
или късно заради глобалното затопляне и замърсяване,
както и заради глобализацията като цяло. Но няма да е
единствена, ако всички не си
вземем поука и не заживеем
по-скромно, дисциплинирано
и отговорно. За много от тези
въпроси и теми пиша в книгата
си „Контактът“, издадена тази
година. Още от времето, в което преживях тежките последици от далеч по-леки вирусни
инфекции, вече взимам мерки
всяка есен: ваксина, купуване
на маски, дезинфектанти, избягване на излишни масови
събирания в зимните месеци
и т.н. Днес, разбира се, мерките трябва да са много по-сериозни и масови. Covid-19 е
най-голямата заплаха, с която
се сблъскваме след Испанския
грип през 1918 г. Пишем буквално история, която утре ще
е в книги, филми и учебници.
България взе едни от най-навременните и добри мерки
и всички виждаме добрите
резултати (възхищават ни се
от много страни), но те лесно
могат да излязат от контрол. За
съжаление хулигански настроени групи не виждат лично
опасността и я пренебрегват,
като настройват и други хора,
натрупали недоволство по ред
причини. Изненадах се как светът наистина може да се обедини пред заплахата, защото
това е единственият ни шанс.
Изненадах се и колко бързо
може да се изчисти природата,
ако се ограничим в консумацията си и движение/пътуване.
Това само доказва, че ние сме
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причината за глобалното замърсяване с вредни емисии и
затопляне.
Може ли битката с коронавируса, начинът, по който
се води и последствията от
нея, да разбъркат моралната и ценностна координатна
система, да променят представите ни за добро, лошо,
смело, достойно…
Вече го наблюдаваме. Въпросът е можем ли да сме отговорни и загрижени и без смъртоносна заплаха. Надявам се, че
повечето от нас могат. Иначе
заплашваме само себе си, не
планетата, не природата – те
могат и без нас, но ние без
тях не можем. Безотговорната, пресилена консумация и
замърсяване ще доведе и до
нови пандемии и климатични
аномалии – трябва да сме готови, ако не се поучим. Всичко ще
мине и сега, но е важно да помним. Да помним, че и ние сме
уязвими, че природата е и над
нас, защото се бяхме самозабравили в късогледа алчност и
трупане на джаджи.
А ще ценим ли повече свободата и свободите си?
Да, поне в началото на времето, в което ще се върнем към
нормалност. Вече сме го правили след Испанския грип. Ние
сме част от природата. В нея
оцеляват силните видове, които спазват законите й. Ако сме
толкова слаби да не спазваме
наложените изолационни и
предпазни мерки днес и да не
помним за тях утре, ще се озовем сред слабите видове. Ако
го допуснем - пада ни се. Язък
за отговорните сред нас. Природата не се грижи за всички
индивиди, а само за силните и
логичните. Мерките на хората
за изолацията са, за да помогнат на тези от нас, които не са
силни, които природата би
убила иначе веднага заради
нехайството и невежеството
им – жалко, че не го осъзнават
и оценяват. През Втората световна война войниците са носели на гръб магаретата си, но
не защото много са ги обичали,
а защото те не разбирали, че
могат да стъпят на мина.
Ювал Ноа Харари казва: „Да,

бурята ще отмине, човечеството ще оцелее, повечето от
нас ще са живи – но ще населяваме един различен свят.“
Как си представяш този различен свят?
За този свят пиша в романите
си „Контактът“ и „Смисълът“.
Пак казвам, аз отдавна следя
тенденциите и малко от случващото ме изненадва. Светът
ще е различен, да. Но за кратко.
После много хора отново ще
започнат да мислят за презадоволяването си и отново ще
се изправим пред този праг.
Светът е преживял вече подобни пандемии и след тях е бил
друг. Но за кратко, както сами
се убедихме. Сега знаем със
сигурност, че ние сме причина
и за нещо още по-опасно - глобалното затопляне и замърсяване. Всички видяхме как месец след изолацията въздухът,
водите, дивият живот, озонът,
сеизмологията – всичко се

възстановява. Както и за пандемиите – само изолацията помага. Преди глобализацията на
бубонната чума са й трябвали
100 г., за да стигне от Китай до
Европа по „пътя на коприната“.
На Covid-19 са били нужни 3
дни. Ако не си вземем поредната поука днес, ще дойде и
друга пандемия, но може и да
е по-страшна.
Ако трябва да нарисуваш,
напишеш или изпееш утрешния ден – коя картина, песен,
книга щеше да е?
Песента We are the World – и за
днес, и за утре.
П.П. Отговорите са писани
до 10 май 2020 г. Споменавам
го, защото до публикацията
ситуацията може да е коренно различна. Променя се
всеки ден. И зависи от действията на всеки един от нас
– от отговорността и от
примера ни.
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СИЛВИЯ ВЕЛИКОВА:

СВЕТЪТ ЩЕ СТАНЕ ПО-ЗАМИСЛЕН,
ПО-ЦЕНЯЩ МИГА И ПО-ЗАТВОРЕН
Силвия Великова е
дългогодишен журналист в програма„Хоризонт” на Българското
национално радио.
От няколко години е
съдебен репортер и
водещ на„Преди всички“. Започва работа в
радиото през 1993 г.,
след като завършва
българска филология.
Майка на четири деца.
ЙОАНА ГЪНДОВСКА

Живеем в безпрецедентна
ситуация – пандемия от коронавирус, която спря света и
затвори всички ни. Кое е чувството, което най-силно изпитваш?
Нещо като страх, че фразата
„нищо вече няма да е същото“
не е клише. Аз съм човек, който
обича да планира дългосрочно,
което очевидно няма да мога да
правя в близките година-две, а
може би никога. От това „никога“
най-много ме е страх. Страх ме е,
че физическата дистанция, с която ще живеем неясно още колко,
ще промени общуването ми с
близки и приятели.
Физически сме затворници с
маски, но те не пазят душата.
Къде търсиш спасение, какво
ти дава утеха и кураж?
Това, че в тези месеци на изолация имах възможност почти
да запазя обичайния си работен ритъм, донякъде направи

Страх ме е, че физическата
дистанция, с която ще
живеем неясно още колко, ще
промени общуването ми с
близки и приятели.
48 ж е н а т а
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затворничество ми „полу“ или
„донякъде“. Но другата половина претърпя пълна метаморфоза – без разходки, срещи, кино.
Приех го като време, през което
да свърша неща, които все отлагах. Време за повече „заедно“ с
най-близките. Време за непрофесионално четене. Утехата и куражът ми го даваха децата, които
с типичния си оптимизъм ме успокояваха, че просто трябва да
потърпим още малко.
Какво най-вече отнема от теб
тази социална и физическа изолация? А какво ти дава?
Отне ми физическите контакти и
пътуването. Поне две от планираните ми екскурзии няма да се
състоят. Не съм се срещала с найблизките си роднини, с приятелките ми и с децата им. В същото
време изолацията ми даде повече „вкъщи“. Научих доста за дистанционното репортерстване и
достанционното образование.
Има ли урок, който научи –
лично за себе си и за света, в
който живеем?
Че вече не ние определяме правилата. И това се отнася и до отделния човек, и до всички нас
като общества.
Може ли битката с коронавируса, начинът, по който се води

и последствията от нея, да разбъркат моралната и ценностна
координатна система, да променят представите ни за добро, лошо, смело, достойно…
Тя вече я преподреди. Стотици
хиляди хора дариха от малките
си заплати и пенсии за болниците и за лекарите. Всички аплодирахме медиците, които пък след
години хулене, бяха разпознати
като достойните сред нас. Неглижирането на заразата и философията „ имало е и по-страшни и
опасни неща от този вирус“ справедливо възмутиха мнозинството, което спазваше изолацията,
дори и когато се съмняваше в
адекватността и последователността на мерките.
А ще ценим ли повече свободата и свободите си?
Ще я ценят тези, които и преди
са я ценили. Да се надяваме обаче, че онези, които са смятали за
даденост права като свободно
придвижване, свободно изразяване и свободно събиране,
са разбрали, че това изобщо не
е така. Показа го един малък вирус, който затвори границите
и карантинира социума, който
само за няколко месеца отне живота на стотици хиляди в цял свят
и за който учените все още знаят
твърде малко.
Ювал Ноа Харари казва: „Да,
бурята ще отмине, човечеството ще оцелее, повечето от
нас ще са живи – но ще населяваме един различен свят.“ Как
си представяш този различен
свят?
По-замислен, по-ценящ мига,
по-предпазлив и може би по-затворен.
Ако трябва да нарисуваш, напишеш или изпееш утрешния
ден – коя картина, песен, книга
щеше да е?
„По- полека“ на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“.

представяне

100% ЗАЩИТА
ОТ БАКТЕРИИ И МИКРОБИ
Rubella представя новия си дезинфектант Derma Intensive+
Hand Gel Sanitzer, който осигурява 100% защита от бактерии
и микроби! *
Редовното миене и дезинфекциране на ръцете е най-добрият начин да се предпазим от навлизане в тялото ни на вируси,
включително коронавируси, и
бактерии.
В своето ежедневие, когато
сме вкъщи или на път, в магазина, в офиса, в колата или в градския транспорт, ние постоянно
контактуваме с най-различни
замърсени повърхности.
Докосвайки многократно лицето и очите си, влизайки в
контакт с близки, несъзнателно разпространяваме болестотворни микроби. Затова винаги е добре да имаме подръка
дезинфекциращ продукт.
Новият антибактериален гел
за ръце Derma Intensive+ напълно защитава вашата кожа
от бактерии и микроби. Образува нежен филм, който предпазва 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 чувствате винаги сигурни и защитени!

* Продуктът е клинично тестван от J.S.Hamilton Food and Water Laboratory и доказано убива 99.9%
бактерии и микроби
жената днес
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ВСИЧКИ СМЕ НА
ЖЪЛТАТА ПОДВОДНИЦА
РОСИ МИХОВА
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еднъж една голяма риба
тон плувала с детето си
риба тонче в океана, когато неочаквано се натъкнали на
подводница. Малкото се стреснало и дръпнало настрана,
но майката го успокоила: „Не
се страхувай, мило. Това е само
консервена кутия, натъпкана с
хора“.
Когато през 1966 г. Пол и Ринго пишат песента за жълтата
подводница, те просто се забавляват с безсмислицата на
текста. По-късно обаче музикални критици, профсъюзни
лидери, спортни запалянко-

вци и граждански активисти
започват да търсят някакво
дълбоко социално и политическо значение в думите и
да възприемат песента като
„Роршах тест за радикалните
умове“ и метафора на „копнежа за психеделично бягство“
от реалността. Тогава никой
не подозира, че един ден, в началото на 2020 г., за милиони
хора по света животът на подводница съвсем буквално ще
се превърне в реалност и че
за броени дни голяма част от
човечеството ще трябва да усвои изкуството на мирно съв-

местно съществуване в тясно
затворено пространство за
широк отрязък от време.
За повечето от нас животът
„двадесет хиляди левги под водата“ доскоро бе просто сюжет
от приключенски роман или
екшън филм.
За военните психолози обаче
той е предмет на обстойно изследване вече повече от половин век. И макар подводниците
да се различават по размер,
мисия, брой на екипажа и езика, на който този екипаж ругае,
ежедневието на всички е изненадващо сходно.
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За живота на ядрена подводница – искрено и лично
През 1960 г. американската
ядрена подводница USS Triton
поема по пътя на Фернандо
Магелан и за 60 дни прави първата в историята обиколка на
Земята, без изобщо да излиза
на повърхността. През цялото
време нейният капитан Едуард
Бийч Джуниър води подробен дневник на експедицията.
Записките му са в основата на
първия подробен анализ на
физическите и психологическите възможности на моряците-делфини в ситуация на продължителен стрес и наложени
ограничения.
Изненадващо или не, наблюденията на капитан Бийч напомнят настоящия„модус вивенди“
на много от нас - средностатистически обитатели на средностатистически жилищни блокове в ситуация на социално
дистанциране.
•
Хората – твърде много,
пространството – твърде
малко
В подводниците е умопомрачително тясно – по-тясно
отколкото в апартамента ви.
Например: за всеки трима
моряци има само две койки,
тъй като единият винаги е на
смяна. Те са достатъчно тесни,
за да си заслужат името „ковчези“. Ляга се в легло, което е
още топло от чуждото тяло и
често е небрежно подпряно
до бойната глава на балистична ракета.
•
Усамотението – мисия невъзможна
Личното пространство остава в миналото. Уединението е
изгубен лукс. Самотата е мираж. Конкретно на подводниците - единствената преграда
между човека и света е малка
завеска, която се спуска отстрани на леглото, докато той
спи. Ако се случи завеската
да се разклати неудържимо,
моряците знаят, че трябва да
подарят на колегата няколко
минути интимност.
• Храната – основен източник
на радост
На борда се готви всеки ден.
Менюто е необичайно обилно
и на ръба на разточителното.

Кухнята не спира да работи. Сядането на масата се превръща
в най-чакания момент за деня.
Поне докато наличните ресурси станат силно ограничени и
се наложи да се премине към
филии, намазани с кетчуп.
• Физкултура и спорт – сведени до критичния минимум
Поради липса на място, възможностите за извайване на
тялото са предимно в сферата
на добрите намерения – дори
там, където има монтиран велоергометър, чиято седалка
съвсем тенденциозно липсва.
Трупането на килограми и закръглянето на талии е масово
явление.
• Основните развлечения –
детски и/или пенсионерски
Свободното време се запълва с книги, видеоигри, филми,
карти, а за по-амбициозните
– изучаване на чужди езици и
самообразоване.
• Денонощието – безкрайни
часове на скука, редуващи
се с моменти на неописуема
паника
Както споделя лейтенант Чарли Нев, прекарал 100 дни без
прекъсване под вода: „В началото не си даваш сметка, че ти
предстои нещо толкова продължително и трудно. Мислиш
единствено за досадата. По-

късно осъзнаваш опасността.
Накрая свикваш и с двете.“
• Дните в календара – изгубени в превода
Животът в изолация води до
сериозна дезориентация във
времето. Границата между
дните, датите и часовете започва да се размива. Времевите цикли се отчитат най-вече
покрай ритъма - закуска, обяд,
вечеря.
• Банята и тоалетната – вечно
заети, вечно мръсни
В зависимост от гледната точка обаче, това може да има и
своята добра страна. В ситуация на хронична откъснатост
от света, редовното бръснене
във всичките му форми отпада
още първата седмица.
•
Изхвърлянето на боклука
– операция от животоспасяващо значение
Всяка подводница, както и

всяко жилище на 4-членно
семейство, е под постоянната заплаха да се задръсти с
боклук в рамките на часове.
Осигуряване на надеждна организация за освобождаване
от битови отпадъци трябва
да е сред приоритетите на командването.
• Слънчевата светлина – артикул с ограничено предлагане
Няма на света таблетки Вита-
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мин D, които могат да заменят
директното поемане на ултравиолетови лъчи от небето. И
ако започнете да изпитвате
внезапен болезнен копнеж
по слънцето, ако дори лекият
бриз на кухненския балкон ви
разнежва и изпълва с нега, то
значи усещате с кожата си какво представлява пребиваването на подводница.
Дори само тези нахвърляни
щрихи дават някаква представа за сложността на живот,
в който сме натъпкани като
сардели – в ограничено пространство, при принудително
съжителство с едни и същи
хора за дълги отрязъци от
време, сливане на частната и
професионална сфера, неизбежно трупане на напрежение
и физическа невъзможност за
поне временно бягство сред
природата. Едва ли някой би се
изненадал, че психичните разстройства се оказват основната причина за хоспитализация
на подводничарите през първите две години от службата
им. А от 2016 г. към повечето
портове за подводници има
назначени лекари и психотерапевти, които да оказват профилактична и спешна помощ. На
борда на подводниците обаче
винаги има достатъчно количество успокоителни лекарства и
1-2 усмирителни ризи.
И все пак делфините (както
подводничарите се наричат
помежду си) имат своите хитрости, за да не позволят да им
потънат гемиите. Този техен
опит може да се окаже особено
полезен днес на сушата.
Как да преживеем,
затворени в
„консервена кутия“?
(Подоводничарски съвети за
доброволна употреба)
•
Като начало – постигнете
съгласие колко подредена
трябва да е съвместната ви
територия в периода на съжителство.
За някои това означава да

придобият нови трудови навици, за други – да повишат
значително степента си на
толерантност към перманентния хаос. Трайното разбирателство по този въпрос обаче
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е алфата, омегата и ер малкият
на мирното съвместно съществуване.
• Когато някой спи, приемете,
че в спалното помещение
трябва да се спазва монашеска тишина.
Тряскането на врати, пускането на прахосмукачка, търсенето на Ipad или дистанционното
са смъртни грехове. Буденето
се извършва с леко, нежно докосване по рамото.
• Не взимайте без разрешение чужди вещи.
Първо, защото няма къде да
отнесете „откраднатото“. Второ, защото независимо дали
искате или не, вие сте зависими от хората, с които живеете,
и не бихте искали те да ви имат
зъб. Трето, защото те ще започнат да „крадат“ от вас. Четвърто, защото така ще се отворят
вратите на Ада.
•
Придържайте се стриктно
към дневен режим.
Ставайте и лягайте по едно и
също време. Отделете мястото, където спите, от това,
където сте будни. Ако пространството не го позволява, то
поне докато работите, бъдете
максимално далеч от леглото
си. Не смесвайте отделните периоди на спане, ядене, работа,
почивка и на мрънкане. Мрънкането, което американските
подводничари наричат „теч“
(dripping), не трябва в никакъв
случай да бъде подценявано.
То е удобен начин да разтоварите напрежението, без
непременно да обвинявате
някой от екипажа.
• Не прекарвайте дните по пижама, дори тя да е розова.
Това могат да си позволят пациентите в болницата или тези
в психиатрията. Сутрешният
тоалет и обличането на работно облекло е маркер, че все
още сте в сравнително добро
душевно и физическо здраве.
• Заемете се сериозно с чувството си за хумор.
Умението да се шегуваме в

критична ситуация психолозите наричат „оптимално отричане“ (optimal denial). Това
е способността да загърбим
за момент сериозността на
положението, без обаче да

сме слепи за опасностите.
Смешките са също така найбезболезненият начин да
изразим разочарование, да
отправим критика, да помолим за извинение или просто
да покажем среден пръст на
скуката. Притиснати натясно,
хуморът остава единственото
ни пространство на абсолютна свобода. Всичко е позволено. Нецензурните думи са
добре дошли. Единственото
условие е шегата да не преминава в подигравка.
• Отделяйте редовно време,
за да практикувате заедно
древното изкуство „палавра“ – дрънкането на безсмислици.
Всеки стар подводничар ще

обясни, че това е една от найуспешните бойни маневри за
победа над хроничния стрес.
Дебатът дали е по-болезнено
да те удари цяла риба тон, или
консерва с риба тон, би могъл
да подгрява епистемологичния интерес около масата в
продължение на дни. Психолозите твърдят, че умението
човек да се отпусне в подходящия момент е критично важно за способността му след
това да се концентрира, когато е нужно. Преминаването с
лекота от синтезирането на
„врели-некипели“ до предотвратяването на ядрен синтез
е най-силната черта на екипажа на лодка, натоварена с 800
„Хирошими“.
• Бъдете малко луди, за да не
полудеете съвсем.
Периодичното
отваряне
на клапата и изпускане на
парата е това, което крепи
напрежението в допустими
граници. На подводницата
това най-често се случва при
изпълнението на задължителните ритуали. Сред тях
най-важният е „пресичането
на линията“ - инициацията на
новобранците при пресичане на Екватора. Старите морски вълци имат най-налудничави идеи и те всички се
изпълняват безпрекословно
– пеене с цяло гърло, докато
се лази по корем; целуване
на чук, закачен на тавана на
подводницата, в момент, ко-
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гато тя се клати; гонене на
бонбончета М&М по корема
на най-пълния член на екипажа; пиене на вода от счупена
електрическа крушка; изпълнение на хавайски танци в
локва от урина и какво ли не
още. Подобни малки лудости
имат ефекта на средновековен карнавал – те са начин за
безопасно освобождаване на
импулси, които иначе биха
застрашили установения в
затворената система ред.
• Не подминавайте дори малките признаци на “давене“.
Капитан Джонсън, който служи на британската ядрена
подводница HMS Triumph,
има прост съвет за това как
да разпознаем, че човекът до
нас е на ръба на психичните

си сили. Според него още първите симптоми са много ясни
– хората, които обикновено са
шумни, изведнъж стават тихи, а
тези, които по правило са тихи,
изведнъж стават шумни. В този
момент трябва веднага да протегнем ръка. Защото така или
иначе, всички сме в една лодка
и спасяването на целия екипаж
зависи от спасяването на всеки
един негов член.
•А
 ко имате възможност и
дисциплина на ума, водете
си дневник, практикувайте медитация, ограничете
времето онлайн, не прекъсвайте изцяло социалните си
контакти и не прекалявайте
с търсенето на всякаква информация. Нейната цена,
както и тази на петрола, в

момента не е особено висока. В период на социална
изолация и радикална промяна на привичния ви начин
на живот основната задача
е само една - да не загубите
оптимизма си и очакването за
положителна развръзка.
PS Ако не сте имали нужното
време или интерес, за да прочетете всичко написано дотук,
достатъчно е да чуете само
едно. То е може би най-полезният съвет, който един подводничар може да ни даде, за да
стигнем живи и здрави до онези
брегове на времето, където
няма да има вече пандемия:
Никога и при никакви обстоятелства не подценявайте ободрителната сила на

жената днес

53

живот ът под „короната“

COVID-19: CASE STUDY ЗА
РОДИТЕЛИ И ТИЙНЕЙДЖЪРИ
КАТЯ АСЕНОВА
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лагодаря ти, COVID-19,
благодаря ти! Ти си ценен
урок за мен и моята тийнейджърка. Децата не учат от
думи, а единствено от живота.
Само за месец тя разбра повече за хората, за държавата и за
света, отколкото ще научи за
години в училище. Благодаря
ти, COVID, че с теб видяхме и
преживяхме крайни форми на
страх, паника, манипулации,
хаос, разединение, линчуване,
обединение, гняв, омраза....
Откъде да започна, не знам.
Може би от филма „Джоджо
заека“ (2019, реж. Taika Waititi,
Mark Taylor), който гледахме
точно преди началото на извън-

редното положение. Гледайте
го, непременно - Германия по
време на Втората световна война удивително напомня някои
събития днес с масовата психоза, общия враг, извращението
на възприятията, конформизма
на масите. Слава Богу, че
днес адът е
по-скоро комедия
в сравнение със събитията от
миналия век.
За нас уроците започнаха и с
една неприятна случка – в деня
на големия априлски сняг си
позволихме да направим едно
малко, усмихнато снежно човече, докато разхождахме кучето
в княжеската градинка. Бързо

дойде полицейска кола и дъщеря ми за първи път в живота си
се почувства нарушител. Нарушител за това, че е направила
снежен човек.
„Щастието е забранено ,
мамо“,
каза ми тя. Това беше точката, в
която започна кипенето в мен
и когато реших, че трябва да
използваме ситуацията, а не да
бъдем жертви. Как – като научим нейните уроци.
Урок 1: Кога да ти светне червената лампичка
Първото, най-важно, е да доловиш сигналите, че нещо не
е наред: контролирани медии,
които бълват неверни и апока-
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липтични прогнози, заглушаване на достоверна информация,
манипулирани цифри, липса на
части от информацията, алогични сравнения... Следващото
е публичната екзекуция – стар
метод за пресиране на цели цивилизации – в случая със снимки на хора, които нарушават
правилата – пенсионер, пиещ
бира пред блока, баща, който
иска да премине през КПП-то,
за да види децата си.... В това
число влиза и обругаването на
хора, които са на друго мнение.
Вилнее колективно безразсъдство – паника, че ако се разминеш с човек без маска на улицата, ще се разболееш, твърдо
убеждение, че ако се скриеш
вкъщи, болестта магически ще
изчезне, вяра, че паркът е опасно място..., в същото време неглижиране на големия проблем
с косвените жертви и срива на
икономиката, които имат далеч по-дългосрочно влияние. В
тази среда се явява и агресивен
патос на мобилизация със съответните лозунги и лидери – има
общ враг – вирусът, който е навсякъде, има и косвени врагове
– безотговорните хора без маски. Обществото се поддържа
в състояние на напрежение и
неяснота какво реално е положението и какво може да очаква. Постоянно променящите се
правила противоречат на здравия разум и зависят от благоразположение на овластените.
Дисциплиниращите мерки се
редуват с благост и обещания
за добро отношение, в ход са
потъпкването на достойнството, мъмренето, които, парадоксално, създават стокхолмски
синдром. Полицията е с главна
роля и във всекидневието си
човек зависи от субективните
интерпретации и настроенията
на органите на реда. В такива
моменти е характерна
стратегията „разделяй и
владей“:
пътуващи – непътуващи, религиозни – атеисти, роми – българи, хора от София и другите,
хора с маски и хора без маски.
Затварят се най-важните места
за тялото и духа – театрите, библиотеките, музеите, парковете,
планината. Съсипва се здраве-

то на хората, буквално – чрез
психически тормоз, задържане вкъщи, чрез липса на спорт
и движение, чрез задължение
да носят постоянно влажни,
мръсни маски, чрез блокиране
на здравеопазването и занемаряване на хроничните болести. Извеждането от средата
на приятели и колеги, в която
обикновено има обсъждане,
сдружаване, подкрепа, води
до намаляване на съпротивата. Тролове и клакьори масово
заработват по форумите. В този
хаос е трудно
да запазиш вярна преценка и здрава психика.
Затова казвам на детето си, че в
такива условия е нормално да
си парализиран от силен вътрешен конфликт и дори паникьосан. Първо трябва да спреш, да
се огледаш и след това да започнеш планиране на спасението.
Урок 2. Търси достоверна информация
Първо – не се паникьосвай,
винаги подлагай на съмнение
апокалиптичните прогнози. Събери информация, по възможност от разнородни източници, най-добре чуждестранни,
най-добре научни публикации,
а не такива в медиите. Излез
от балона на своята среда във
Фейсбук и чети други мнения.
Така попаднахме на общодостъпна информация за брой боледували и починали от грип
в България: „Нови жертви на
свинския грип, над 175 хил. болни“, съобщават медиите у нас
пред няколко години. „Само в
областните градове всяка година възникват средно около 1
400 000 до 1 600 000 случая на
остри респираторни заболявания и грип“, пише в документ
на Министерство на здравеопазването. Най-честото усложнение от грип е пневмонията
- данните за брой хоспитализирани и починали годишно от
пневмонии показва, че числото
им се движи около 1500. Тоест,
всичко до тази цифра е в рамките на нормалното. У нас след
втори месец извънредно положение имахме 80 случая на „загинали“. Потърсихме и данни за
плашилото Италия: „През сезон
2016/2017 починалите итали-

Щастливи сме да ви съобщим, че терасата на Spaghetti Company,
булевард Витоша 150 отново отваря врати за всички свои гости.
Веригата се е доказала с топ обслужване, качествени продукти и
интериор.
Любителите на италианската кухня отново ще се почувстват
прекрасно в компанията на пиците приготвени по оригинална
рецепта в пещ на дървени въглища, разнообразните предложения
на тема„прясна паста“ и любимото Панджиало.

Spaghetti Company,
булевард Витоша 150,
02 881 0100
http://www.spaghetti-company.com
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анци при вероятна връзка с
грип са 24 000“. Средната възраст на починалите от Ковид-19
в тази страна е около 80 г., а 99%
от тях имат вторични заболявания. Нещо повече - 50% от тях
имат повече от три други заболявания.
Урок 3: Какво правим, когато
разберем, че царят е гол?
Така, значи прогнозата за чували с трупове е силно преувеличена. Но все пак стадното
чувство и комформизмът са реакция за самосъхранение от векове, затова трябва да намериш
баланса – бъди предпазлива,
когато имаш толкова разнопосочни мнения, преди да вземеш страна, казвам на дъщеря
ми. Довери се на числата и на
здравия разум. Не се хвърляй
прибързано към единия или
другия лагер. Мисли какви са
мотивите на едните и другите.
Не гледай само личния интерес
и комфорт, прецени кое е добро
за теб и останалите в дългосрочен план. Направи разумните
жертви, ако те са опрадвани.
Не хленчи. Ако има забрани,
които силно ти вредят, опитай
да ги заобиколиш по възможно
най-умния начин. Ако вярваш в
определена истина и искаш да я
споделиш, направи го – така ще
съхраниш собственото си дос-
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тойнство и няма да се срамуваш
от себе си. Можеш и да си траеш
и да гледаш сеир. Това правят
повечето и е напълно разбираемо, защото в настоящата
ситуация малко хора имат психически ресурс да се опълчат
на статуквото. Тезата „нищо не
зависи от мен“ обаче е дълбоко
унизителна и направо гнусна.
Всичко зависи от всеки, това се
нарича общество – една теза,
която винаги намирам повод да
повторя на дъщеря ми.
И тук стигаме до много важен
Урок 4: Всички сме в една лодка
Ето това е трудно да бъде разбрано от много тийнове, но и
от големи хора. Няма бедни и
богати, няма тъпи и умни, когато живееш в общество, сърбаш
попарата му. Разбира се, има известни разлики. Наивно е обаче
да смяташ, че ако си се устроил
някакси, вече си напълно ОК в
едно болно общество – никой
не е добре там, където масово
хората са зле и където управлението не работи добре.
Точно в такива общества консолидирането на енергията на
здравия разум е много важно, а
конфронтацията и безплодните
спорове намаляват шанса да се
обединим. Затова би било добре да постигнем някакъв консенсус, взаимни компормиси

и да гребем в една посока като
това важи не само за ситуацията на ковид, но изобщо.
Понякога, обаче, губиш вяра, че
обществото може да се развива
позитивно. Това е най-трудният момент – усещането, че си в
капана на всеобщото безразсъдство. Дори за себе си не съм
намерила напълно работещ
начин да се дистанцирам. Ето
върху това предстои да мислим
с моята дъщеря – как да се съхраним в условия на безнадеждно настояще и бъдеще, не само
икономически, но и духовно.
Урок 5: Винаги имай подръка
вариант Б
Кризата ни показа и още нещо
важно. В общество като нашето,
с корупция, с незряла социална система и демокрация, и с
много малко грижа за хората в
риск, да попаднеш в затруднение е страшно. Затова трябва
да имаш план Б за всичко – от
финансите, до евентуално бягство някъде по горите. Какво
значи това: да започнем от белите пари за черни дни, които
са абсолютно задължителни в
несигурни времена, източникът на доходи никога не трябва да е само един, пасивните
приходи също са важни – все
неща, които знаем, ама някакси
пренебрегваме в мирно време.
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Погрижи се и за допълнително
здравно осигуряване – има опции за консултации в чужбина,
имай подръка контакти на важни специалисти, проучи добре болниците и къде с какво
се справят и не се справят. Във
време на „пандемия“ няма кой
да ти обърне внимание, трябва
сам да си намираш пътеките. В
моменти на бедствени ситуцаии трябва да можеш дори да се
скриеш, за да оцелееш. С ковида, за щастие, не стигнахме до
тази крайност, но знае ли човек
как ще се обърне палачинката.
Навремето баща ми казваше,
че човек задължително трябва
да има къща с двор в провинцията, сега разбирам какво е
имал предвид, все пак е живял
в трудните военни години. Къщата и земята винаги може да
са спасение за психиката, но и
за прехраната. И като казахме
прехраната – не е лошо да се обмислят някои варианти за работа, които в миналото може да са
изглеждали фантастични или
не толкова престижни. Някои
професии може да станат излишни, а други – още по-необходими. Моята дъщеря е в момент, в който трябва да избере
професия и ситуацията с ковид
показва верния път – трудът
наистина трябва да носи стойност, паразитиращите занимания първи отпадат като необходимост. Луксозните стоки и
услуги също изчезват от листа с
приоритетие. Погледни към важните неща – технологиите, образованието, производството
на храна, добиването и съхранението на природни ресурси,
науката – да, от днес нататък тя
ще е приоритет, не лукс.
Урок 6: Опознай приятелите си
Последните два месеца съм
изтрила много хора от приятелската си листа. Трудно ми
беше да повярвам, че личности
с имидж на свободомислещи
са податливи на манипулации,
че им липсва здрав разум и
критичност или, още по-лошо
– са платени клакьори или пък
ласкаенето на властта е тяхно
лично призвание. Е, няма ги
вече. Някои приятели се скриха
в именията си и пускаха снимки
на красивите си градини, други

станаха доброволци и разнасяха храна по паланките, някои
изпаднаха в депресия, други
станаха френетично активни...
разни хора. И тук идва важният
урок за моето дете – хората се
преценяват в критични ситуации. Запомни кои са тези, които
казват, че царят е гол, тези, от
които си чула смислени коментари, тези, които проявяват
емпатия, тези, които помагат
– те са твоите хора. Запомни и
другите. Но винаги се опитвай
да проявяваш разбиране – не
знаеш кой с какво се бори. Наистина не знаеш.
Урок 7: Прецени истинските си
нужди
Ето тук пак голямо благодаря,
COVID! Тези дни разбрахме
колко неща са ни напълно излишни, колко семки и бонбонки
можехме да си спестим. Двата
месеца изолация ни помогнаха
да разберем, че можем без арт
маникюр, без био горчица, без
СПА през уикенда, без нов телефон... Научихме се да търсим изгодни намаления, научихме се
да ценим и приготвяме домашна храна. Дъщеря ми започна
да готви и откри удоволствието
от това. Научихме се да спестяваме – от всичко – от консумативи, от ресурси, от обувки, от
безсмислени курсове, от скъпи обиколки из мола. Чудесен
повод за детето ми да разбере
колко глупава е консуматорската култура, какъв капан е така
нареченият „стандарт“. И колко
ценни са някои не толкова скъпи удоволствия - приятелите,
изкуството, природата. И на
върха на пирамидата на ценностите боднахме здравето – чак
сега дъщеря ми разбра думите,
че без здраве нищо няма смисъл, буквално. Това нареждане
на приоритети е важно и за бъдещи чисто битови решения,
като например дали при покупка на жилище да платиш повече
за тераса и дали да отделиш повече пари за здравна застраховка, отколкота за застраховка на
новата си кола.
А как завършва филмът „Джожо
заека“ – след опустошителната
бомбандировка, главните герои излизат навън и започват
да танцуват.

жената днес

57

живот ът под „короната“

КОВИД 19 – ЛУДОСТ 20
КОЯ Е ВЯРНАТА РОЛЯ – ДОМАКИНЯ В КУХНЯТА, ДАМА
В ОБЩЕСТВОТО ИЛИ ТИГРИЦА В ЛЕГЛОТО?

АНДРЕА НИКОДИМОВА
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Н

икога не съм била от
момиченцета, които си
мечтаят за кухня с перденца, ухание на топъл пай от
сутринта и изрядно подредени
подправки в красиви шишенца, педантично наредени по
азбучен ред. Домакинството за
мен е по-скоро смирение пред
липсата на други занимания,
кротък вопъл на смисленост
от всички онези нищоправещи
жени, лишени от други задачи.
Нали знаете, аз
съм от онези с
направената коса
в кухнята,
които пускат печката само при
нужда и предпочитат поръчката по телефона пред прекарването на 2-3 часа в сътворяване
на нещо, което ще бъде изядено за 15 минути.
Иронията на съдбата е, че пиша
тези думи, докато приготвям
марината за пиле, което смятам
да изпека на бирена бутилка с
пресни картофи в розмарин, а
салатата ще бъде домашно песто с бурата и розови домати.
Десерта приготвих вчера –
домашна тройна
шоколадова торта,
но без захар и брашно.
Здравословна. Не знам какво
ми стори тази карантина, но напоследък съм се хванала за готвенето като удавник за сламка,
която едва-едва ме държи да не
потъна във всеобщата диагноза, следствие на Ковид-19 – Лудост-20.
Да, косата ми е направена, сложила съм си червило и ноктите
ми са абсолютно непригодни
за тежък домакински труд, но
пък чашата просеко в компанията на най-доброто от Pink
Martini някак си придават малко повече блясък на тази иначе силно подценявана роля на
жената-домакиня, която вина-
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ги ме е отблъсквала.
Защо, питате се?
Всички сме гледали онези мухлясали от клишета американски филми, които показват изрядната домакиня, приготвяща
уханни гозби на благоверния
си, който в същото време си
мечтае за дантели, жартиери и
камшици, но не и за новия епизод на „какво сготвих днес“. Да,
всички си го мислим, и макар
в народопсихологията ни да
битува онзи лаф, че любовта на
мъжа минава през стомаха, хич
не му вярвам. Може да мине
веднъж-два пъти оттам, но повярвайте ми, това не е крайна
дестинация. Да, хич не ми се
иска крайната точка на любовта на мъжа ми да бъде правото
му черво. Ама никак.
Преди години имахме съседи,
които се бяха открили на зрели
години, и напук на моралните
устои правеха любов на терасата, пиеха вино до малките часове и хич не им пукаше какво ще
кажат хората. Жената в двойката правеше най-много два
домата с босилек, но веднъж,
подчертавам веднъж в месеца,
отделяше няколко часа в чис-

тилището на своята женственост – кухнята, и излизаше със
съвършена гозба, за която мъжът й говореше в идния месец
до припадък, прехласвайки се
по баланса от текстури, цветове и форми,
сякаш описваше
Сикстинската капела,
а не боб с наденица.
Благоговение е точната дума,
описваща отношението му към
нейните усилия. Може би, защото се случваше достатъчно
рядко, за да не се превърне в
скучен навик на ежедневието.
И си седя сега аз с ръка, омазана с кисело мляко, соев сос
и горчица (заради обещанието за „сочно и крехко пиле“ в
поредната видеорецепта) и се
питам – коя е вярната роля – домакиня в кухнята, дама в обществото или тигрица в леглото.
Сякаш се борим
за „Оскар” във
всяка категория
и натискът, който сами упражняваме върху себе си, е повече от смазващ. Непоносимото
бреме на търсенето на съвършенство уморява, отегчава и
угнетява. Уморих се само дока-

то си го помислих, камо ли да го
свърша в един ден.
Нямам отговор. Едно ми е такова – никакво. Силно се надявам,
че след карантината ще се върна към нормалното си функциониране на зла кариеристка,
която предпочита високите
токчета пред незалепващото
дъно на новата мултифункционална тава за месо, зеленчуци,
сладкиши, и чувство за вина, че
някой друг готви по-добре, има
по-хубава коса и
прави любов на терасата.
Дотогава пъхам изрядния си
маникюр под кожата на пилето, за да сложа няколко бучки
френско масло, притихнала с
надеждата, че това ще е найвкусното пиле на света и, може
би, ще бъде достойно за сравнение, ако не с творбите на Микеланджело, то поне с лудостта
на един гений като Ван Гог.

Да, хич не ми се иска
крайната точка на
любовта на мъжа ми да
бъде правото му черво.
жената днес
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ТОВА ЛИ Е
„НОВОТО НОРМАЛНО“?
РАДИНА РАЛЧЕВА
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“Ще трябва да свикнем да живеем така”, ми каза наскоро
приятелка. Под “така” се разбира на дистанция, избягващи
други хора, вгледани в екраните на компютрите си, пазаруващи онлайн, потребяващи всичко във виртуална среда и т.н.
“Ще трябва да свикнем да живеем така” ли е нашето ново
нормално? Да празнуваме
пред екраните, да слушаме
опера онлайн, да четем електронни книги, да се поздравяваме отдалеч и да се разминаваме отдалеч ли е нашето ново
нормално? Хора, сврени в
черупките на домовете си, дезинфектиращи всяка повърхност в установена поредност
и лишени от нещо дълбоко същностно и необходимо ни като
въздуха - другите хора. Нима
животът ни ще се превърне в
антиутопия заради нещо,
което дори не можем да
видим без микроскоп?
Притихналият свят на пандемията стои пред нас като
гигантска въпросителна. И
тя съдържа милион разклонения, започващи от съвсем
ежедневни неща и стигащи
до глобалната картина. Преди
можехме да мислим за утре,
имахме хоризонт, към който
вървим, правехме планове
и организирахме дните като
логична последователност от
относително предвидими съ-

бития. Имахме срещи, партита
за рождени дни, излизания
по женски/ мъжки, футбол,
концерти, сватби, пътуване на
стоп, флиртове с непознати,
представяне на книги, трекинг в планината, изложби,
случайни и спонтанни спирки по маршрута, ресторанти, антикварни магазинчета,
битаци, клубове, кръщенета,
конференции, изпуснати полети, прясно окосена трева, в
която да лежим, кейове, чайни
и обработени писти, коли, закъсали по черни пътища, летни училища за децата, пясък в
обувките, милиони места, които ни мамят с красота, приключения, история, култура и още
толкова много, много, много
посоки, обещания и възможности.
Утре. Имахме утре.
А сега изведнъж живеем в неизвестното. Седим объркани,
изнервени и сърдити, защото
животът ни, какъвто беше, го
няма. Отговори също няма.
Не знаем как да се преборим
с този гаден вирус. Не знаем
докога ще е така. Не знаем
ще се справим ли изобщо и
на каква цена. Не знаем. Утре
не съществува. Не можем да
го планираме и дори да си
го представим. Всичките ни
знания, умения и качества засега се оказват безполезни в
справянето с един невидим
враг, който ни отне безметежността и победени от собствената си биология, реагираме
различно. С гняв. С отричане.
С безразсъдство. Със страх. С
надежда. С мобилизация. С организираност. С обединение. С
ангажиране на познатото, за да
разрешим непознатото.
“Ще трябва да свикнем
да живеем така”.
Ние, хората, можем да бъдем
много, много глупави, себични,
късогледи, зли, недалновидни

и вредни сами за себе си. Факт.
Можем.
Ние, хората, можем да бъдем
креативни, сърдечни, мъдри, вдъхновяващи, упорити и
адаптивни. Факт. Можем.
Ние, хората, можем да бъдем всякакви и всичко.
Наистина ли мислите, че ще се
оставим на някакъв вирус? Че
няма да намерим решение? Че
ще захвърлим много трудно
извоюваното си право на утре?
Може да отнеме време, може
да има висока цена, може да
загубим много, може да ни се
наложи да приемем ограничения за някакъв период, може
да ни боли, но и за момент не
си представям, че ще се предадем. Ние не сме такива. Ние не
се предаваме. Хора без крайници стигат до Еверест, хора
само с една гола идея променят света, хора творят шедьоври в науката и изкуството, и
извън пространството и времето, хора побеждават танкове с цветя, хора правят малки
и големи чудеса за други хора.
Всеки ден.
Точно тези хора няма да се
откажат. Ще ровят, ще търсят,
ще опитват отново и отново,
ще работят с други хора, ще
се провалят само, за да започнат отначало, но ще успеят. Ще
върнат нашето утре. Ще видите.
Ще ни промени ли това преживяване, което щем - не щем,
споделяме, независимо къде
се намираме и какви сме? Надявам се да ни промени. Имаме
още много да учим. За търпението. За емпатията. За фалшивите пророци. За споделянето.
За взаимосвързаността. За
уважението. За смирението. За
истината. За свободата. За мястото си в този свят. За другите.
За себе си.
“Ще трябва да свикнем да живеем така”. С наученото.
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КАТО НЕ СЕ ТЪРКАЛЯ,
КАМЪКЪТ ХВАЩА МУХЪЛ!
СЕВА НИКОЛАЕВА

С

амолетите! Това ми липсва - бумтящият звук на
прелитащ току над покрива самолет, който много
напомня на гръмотевица, а аз
обожавам дъжда и бурите, и
въобще лошото време, а дъжд
с буря и гръмотевици - ей толкова ú трябва на душата ми да
запее.
Моя приятелка отрасна на
"Графа", спалнята ú била от
страната на трамвайните линии. Омъжи се и заживя в "Лозенец", на една от онези потънали в зелено улички над хотел
"Хемус". Оплака ми се, че дълго
не могла да заспива "от тази
проклета тишина", а на сутринта чуруликането на птичките я
довършвало. Искаше си трясъците на трамваите, воя на
сирените,
искаше си шума на града,
почти до развод го докараха,
добре, че майка ú реши, че ú
е време да почине, а тя беше
решителна жена, що се отнася

до собствените ú екстри и каквото и да си наумеше - правеше
го, затова отиде да си почине и
да си гледа петуниите някъде,
където растат петунии, т.е. напусна апартамента на "Графа".
Така бракът на моята приятелка оцеля, защото тя тутакси
премести семейството си в стария си дом и съответно децата
ú сега спят в старата ú детска
стая от страната на трамвая, а
родителската спалня е от другата, тихата страна, така е било
винаги.
Сетих се за тази история, защото на мен също ми залипсваха
самолетите. Не живеем толкова близо до летището, че да
чуваме кой кога каца и излита,
но над нас минава североизточната въздушна магистрала,
та по няколко пъти дневно
получавах своите
"гръмотевици".
Понякога се дразнех, друг път
си фантазирах какви са хората
и техните истории там горе над
главата ми, или пък съвсем ей
така - махах и знаех, че който

гледа надолу, ме вижда. Или аз
летях насам-натам. Наужким
и много пъти наистина. В тази
или други посоки, почти веднъж месечно. А самолетите не
спираха и "гръмотевиците" ми
не спираха.
Сега - тишина.
Вчера високо в небето видях
бялата линия, която остави микроскопичен изтребител и ми
се прииска - помните ли, като
в детската градина - да скоча и
да закрещя: Самолет, вертолет!
(повтаря се по няколко пъти и
е желателно да сочиш с пръст
нагоре).
Няма самолети, няма пътешествия, няма движение, а
като не се търкаля, камъкът
хваща мухъл, нали знаете? Ще
ни мухлясат душите - ей това
ще стане след карантината,
ще сме оживели, наваксали с
книги, филми и опери, препълнени с цветове от виртуалните
музейни разходки, но душите
ни ще са мухлясали. Защото
дълго време се застояхме.
И мухлясвахме.
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ЕПОХАТА „СИКТИР БЕЗ 15“
ДИЛЯНА ЦЕНОВА ГОГОВА
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…След ужасна, мътна и кървава борба, умирайки няколко
пъти, Дъг Куейд и Мелина убиват злодеите и успяват да задействат реактора, който прави атмосфера на Марс. Всичко
започва да се тресе като девета
по Рихтер, от марсианските
дълбини изригват мощни гейзери кислород, стъклата на
бункерите се пръсват на сол, а
черните облаци, затиснали от
векове планетата, обричайки
я на бавна и мъчителна смърт,
се оттеглят пъргаво с гневни
светкавици. Няколко мъчителни секунди Дъг и Мелина се
борят за глътка въздух, издуват
се като плондери, очите им изхвърчат от орбитите, но точно
преди да изгърмят и да станат
на пихтия, всичко се оправя,
настъпва пълно и повсеместно
спокойствие. Жестоко намъчени хора и мутанти за първи
път пристъпят извън своите
жалки коптори с разреден въздух, вперили невярващ взор в
блесналото синьо небе и дишат с пълни гърди.
- Невероятно, - казва Мелина, сякаш е сън!
Но Куейд е напрегнат:
- Мина ми една ужасна мисъл,
ами ако наистина е сън?
- Тогава, - отвръща тя, - бързо

ме целуни, преди да си се събудил.
И той я целува.
Това е краят на Ковида! Вече е
правен в много филми, но на
мен ми е приятно да си го представям като финала на първия
„Зов за завръщане“ с Арнолд
Шварценегер, дето Шарън Стоун играе лошата.
Настроени сме да пазим в спомените си
романтични метафори за
миговете на избавление.
Макар в действителност след
големи и малки бедствия животът да не се намества мигновено, първият ден от новото
начало винаги е красив и тържествен. Представата за края
на Втората световна война са
веещи се знамена над руини
от бомбардировки, прегръщащи се непознати на улицата,
моряк, който страстно целува
случайна медицинска сестра
на Таймс скуеър… Съвременниците на онези събития не
сядат да разказват как в Деня
на победата им се е пуснала
бримка или ги е болял зъб,
няма място за
дребнотемие в моментите
на триумф.
И с Ковида ще бъде същото!
Ще нащъкаме навред, деца и

кучета ще тичат на воля, парковите кошчета ще се препълват
с изпити бутилки и излюпени
семки, ще се събираме под
асмите, ще се смеем в топлите
летни нощи и ще си разказваме кой как е преборил стреса,
ще пътуваме с коли, влакове и
самолети, по планините ще се
катерим, ще се печем, заровили крака в горещия пясък, ще
плуваме в морета и океани, въдици ще пускаме и хвърчила, и
ще си показваме белега от задължителната ваксина срещу
коронавируси. И няма много
да му мислим защо и от какъв
зор по време на карантината
се отвори и затвори невиждано голяма дупка над Северния
полюс, измервайки тревожния
фон фини прахови частици, ще
викаме: „Здраве да е!“ и ще си
купуваме Дачия след Дачия…
Но в пълна симетрия с планетарната радост ще ни налегнат
и грижите:
забатаченият бизнес,
пропуснатите плащания,
напиращите сметки. Преди да
се усетим, ще влезем в режим
на безкрайно наваксване, а от
еуфорията само въглени ще
тлеят. Световната пандемия и
световната икономическа криза неусетно ще се застъпят и в
душите ни все по-често ще се
прокрадва онова стряскащо
разочарование, което носи
мокрият шезлонг в слънчев
ден – рано се зарадвахме!
По трудния начин ще проумеем, че оздравяването е по-мъчително от самата епидемия,
защото вменява нови проблеми, отговорности и опасности.
Вместо да се къпем в безконечно безвирусно щастие, ще сме
като във вица за евреина, който събрал роднините на смъртния си одър и им рекъл: „Деца
мои, оставям ви малко, но само
дългове, за да ви държат сплотени…“
И точно тогава, в момента, в
който започнем да си даваме
сметка, че вместо да се влоша-
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ва, положението става безнадеждно,
ще се появят
новите лидери!
Щото, нали все някой трябва да
носи знамето на разочарованите, онеправданите, излъганите и употребените.
За една нощ от повсеместното разстройство ще поникнат
политически проекти - кафяви ризи, червени знамена и
оранжеви жилетки от постпандемичната реалност, бивши
повелители на плоската Земя,
подценени инфлуенсъри, конспиратори, обединени от единната платформа, че не е било
Covid-19, а„Сиктир без 15“!
(Подобно на повечето вулгарни изрази, „ай, сиктир“ е прилепчив сред голяма част от човечеството. По непотвърдени,
но налични данни е възприет в
17 държави, сред които са България, Турция, Гърция, Сърбия,
Румъния, Македония, Хърватска, Черна гора, Иран, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Армения и се впива в организма
далеч по-жестоко от Сovid-19
– носиш го до гроб).
Каузата на новородените водачи ще бъде да отрекат и
обезценят всичко досегашно:
премиерите и президентите,
които лъгаха, че има епидемия,
насаждаха страхове, манипулираха цифри и данни, за да се
упражняват в еднолично управление; Световната здравна организация, двигател на
цялата измама, която позволи
да се експериментира с лабораторен китайски вирус, за да
продава после прескъпи лекарства и съмнителни ваксини
в милиардни дози; учените,
слуги на илюминатите,
които пробутваха
противоречива
информация,
че уж вирусът умирал от ракията и падал на земята тежко
като сопол, а после изведнъж,
че живеел двайсет дни върху
кисело мляко и се разпръсквал
като влажен облак от аерозолен дезодорант.
И така, докато блеем в екрана, запленени от предаване
по History channel, тръгнало
по следите на конспирацията

с увлекателната история как
всъщност през цялото време
на „Сиктир без 15“ таен творчески екип е работел на върха на един строго охраняван
небостъргач. Група факири,
последователи на великия манипулатор Хенри Кубрик, шепа
неприлично високо платени
сценаристи, монтажисти, режисьори и пиари пресъздавали изкуствено пандемията. С
по 100 клипа на ден от различни точки на света имитирали
виртуална пандемия, за
да държат човечеството
на колене…
Много преди финалните надписи Тръмп, Меркел, Макрон,
Борисов и 5G мрежата ще са
загубили народното доверие.
(Всъщност за Тръмп не е сигурно, вярно, че накара американците да пият белина и ги излъга, че има лекарство, но пък
мрази СЗО и китайците, така че
отсега не може да се знае кое
ще надделее в бъдещия му обществен рейтинг).
Докато новият ред си проправя път нагоре, помпайки самочувствието на дървената философия, по-незабелязано, но
с пълна увереност ще протече
един друг, не толкова масов
процес –
голямото завръщане
на село!
Елитът, съставен от визионери,
изследователи, хора на науката, разума и бизнеса, обикновени интелигенти, вдъхновени
от Бил и Мелинда Гейтс, които
тъпчат мазетата на имението
си с екологично чисти провизии, за да не ги изненада следващият апокалипсис, неусетно
ще напуснат мегаполисите завинаги. Защото на тях новият
реваншизъм и Народните съдилища срещу сценаристите
на Ковида няма да им вливат
адреналин, нито ще им върнат
вярата в победата на пролетариата. Те просто ще зарежат
новия световен ред, както
пеперуда отлита от угаснала
крушка.
Още от Грета-Тумбергово време усилено се говори, че наймъдрото решение в тези тежки
за планетата времена е
да живееш близо до

майката природа.
Само там и никъде другаде
имаш шанс да оцелееш при
климатичните промени и новите епидемии. Карантината
заради Ковида още повече
оголва простата истина, че
нищо добро не очаква пренаселените градове и дробовете
на техните жители, че без простор и хоризонт
душата е обречена
на депресия,
а свободата е невъзможна. Че
терасата, дори да има каручка на нея, не замества тихия
двор с белоцветните вишни. В
умовете на по-сетивната част
от населението преживеният
ступор ще е придал нов смисъл на понятието„социална изолация“ – не насилствен гнет, а
животоспасяваща мярка.
Предприемчивите и прозорливите ще се оттеглят във
ферми, ще орат, сеят и жънат,
ще хранят кокошки, ще пасат
овце и крави, рибарници ще
развъждат. Там хипермаркети
няма да има, от земята само ще
се хранят.
Дипломирани гении,
полиглоти,
носители на научни отличия,
всевъзможни таланти, инженери, астрономи и откриватели на вселени лека-полека ще
отгледат децата и внуците си
далеч от цивилизацията, там,
където ще открият енергията
на бъдещето. В техните сепарета из градските барове вече ще
седят подценените инфлуенсъри, онези от плоската Земя и
конспираторите, техни ще бъдат дългокраките модели, моловете, най-скъпите Дачии…
И въобще,
над новия елит
ще има само небе!
А един ден, докато предават на
живо речта на новия маскиран
до неузнаваемост лидер пред
побеснелите градски тълпи,
един бивш олигарх ще се обърне към жена си, загледана в екрана на селския им телевизор,
и ще я попита:
- Ами, ако наистина е сън?
- Тогава, - ще отвърне тя, - бързо ме целуни, преди да си се
събудил.
И той ще я целуне.

Преди да
се усетим,
ще влезем
в режим на
безкрайно
наваксване,
а от
еуфорията
само въглени
ще тлеят.
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„СТРЕСТЕСТЪТ“ НА СЪЗДАТЕЛЯ
ГЕОРГИ ТОМОВ
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Преди ерата на Covid-19
Светът си имаше своите проблеми и преди Covid-19. Изявите на странно девойче, уплашено от глобалните промени
на климата, отразявани напоително от първите страници
на вестниците и новинарските
телевизионни емисии. А също
и поредната бежанска вълна,
заплашваща да залее Европа.
Отново и отново „демократичният свят“ настъпваше мотиката, без да осъзнае, че загрижеността му за нечии човешки
права в другата част на планетата може до доведе до неочаквани проблеми.
В това време - далече от светлините на медиите - в докладите
на анализаторите се прокрадваха недвусмислени опасения
от доминацията на „жълтата“
икономика в производството
на стоки от всякакво естество.
Защото отдавна
„западният свят“ е абдикирал от „черната работа“
и се е специализирал в дейности
с висока принадена стойност –
финансови услуги, банки, спорт,

развлекателна индустрия. Едно
е да продаваш артикули „за
един лев“, друго – да направиш
рисуван пълнометражен филм
със смешни герои от Ледената
епоха и да получиш повече от
10 пъти възвръщаемост. Което в
проценти е 1000.
Но не в пластмасовите боклуци
е проблемът на Запада, а в това,
че китайците тихичко, стъпка
по стъпка, навлязоха във високите технологии и вече ги
предлагат на такива цени, че
се налага Щатите да убеждават
своите „приятели“ в „реален
политически риск“, ако си позволят да ползват „конкуренцията“. Така де, едно е да те подслушва комунистически Китай,
друго – собствените ти „братя
по оръжие“.
Ако се издигнем над тези „бели
кахъри“, ще се озадачим от тоталната
липса на глобална цел пред
целокупното човечество.
Но няма как да се формулира целта, докато не се реши
фундаменталният въпрос за
„кокошката или яйцето“ в из-

началната му интерпретация
- „Науката или Бог“. Кой точно
Бог, е без кой знае какво значение, защото няма „или“. Бог и
Наука са едно - ние сме част от
експеримент на Създателя.
Голям експеримент с много паралелни Светове, оставени да
се развиват всеки във своята
стъкленица. Как иначе могат да
бъдат съчетани Еволюционната теория на Дарвин с Големия
взрив? И как иначе да си обясним твърдението, че преди да
съществува времето, цялата
материя е събрана в точка?
Във времената на Covid-19
И така – какво се случи до този
момент в кризата с Covid-19?
Съществуват какви ли не теории за появата на поредния
коронавирус, но аз лично си
мисля, че Създателят ни подлага на„стрестест“. Представям си
го как мърмори: „Я да видя сега
какво ще прави този
доминантен вид,
дето се мисли за
„Венец на Природата“?“
И ще е прав, защото ние наистина се мислим за „голямата
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работа“ и в заслепението си
опитваме да прецакаме дори
своето символ-верую – теорията за еволюцията. За какъв естествен подбор може да става
дума, след като хомо сапиенс е
единственият вид, който трупа
благини, за да облекчи потомството си? При това в количества, които нямат нищо общо
с потребностите от физическо
оцеляване или умствено израстване. За морал пък въобще
няма да отваряме дума.
Не съм чел за някоя катерица,
която да е скътала 100 милиарда жълъда, докато сестрите й в
другия край на гората карат с
по 2 на ден? Представителите
на най-близкия до нас вид, горилите, могат да усвоят езика
ни до степен, че да разбират
сегашно, минало и бъдеще време, но всяка вечер си правят
импровизирано гнездо от листа и въобще не им минава през
ум, че могат да имат луксозни
обиталища по високите клони
на дърветата с изглед към красотите на всяка една джунгла
на тази планета.
А хората сме стигнали дотам, да
си въобразяваме, че ще надхитрим смъртта!
Според Ювал Ноа Харари човечеството е доминирало над
другите животински видове,
защото е успявало да се обедини в големи групи, преследващи общи цели.
Едва ли е ставало
по метода на убеждението.
Дали робите, издигнали пирамидите, са били пълноценни
партньори на фараона и са
споделяли доброволно манията му за величие? Кое ни дава
основание да мислим, че при
човека, стигащ до крайности в
междувидовото насилие, вътрешновидовото е смекчено от
нещо, наречено морал? Не се
ли дължи по-скоро на факта, че
да експлоатираш ближния си, е
далеч по-изгодно, отколкото да
го изядеш?
Люк Фери казва: „Светът прилича на жироскоп, който трябва да се върти просто за да не
падне. Прогресът е лишен от
цел, той е механично породен
единствено от логиката на конкуренцията, без да е подкрепен

от някакъв глобален проект,
който да го вдъхновява.“ Аз бих
използвал сравнение с клоун,
покачен на много висок велосипед, но смисълът е същият.
Световната икономика е като
акула – спре ли за миг, пада на
дъното и налягането на водните маси я смазва.
Корпорациите, глупако!
А не хората.
И в ситуацията с вируса сме
свидетели на поредица от зловредни решения, обслужващи
единствено бизнеса – СЗО си е
затварял очите пред очевидна
заплаха за хората, а политиците
отново доказаха, че благородните идеи губят битката с благородните метали. И така - коронавирусът ще трябва да опере
пешкира на отдавна назрелите
икономически проблеми, способни да пометат политическата класа в целия свят. Но в името
на оцеляването й, за пореден
път ще бъде впрегнат в действие повсеместният популизъм.
И затова видяхме по мачтите на
държавните коруби черни парчета плат с„Веселия Роджър“.
Вирусът позволи – планувани
или случайни - експерименти на много нива. Изпитва се
граничното поведение на индивидите и обществата като
цяло, социалната адаптация
на нациите и способността им
да оцеляват. Тестват се възможностите на хората за критично
мислене и отсяване не само на
фалшивите от верните новини,
но и на адекватните от несъстоятелните анализи на базата на
неоспорими данни. Забраната
хората да излизат от дома си
пренесе целия дебат в социалните мрежи, като по този начин
всички карти се озоваха на масата.
КАКВО ПОКАЗВА КРИЗАТА В
ГЛОБАЛЕН ПЛАН
• Външната заплаха – необходимост не само за тоталитарните общества. И ако до
момента тя се олицетворяваше от бойните групировки на
ИДИЛ или ядрените ракети на
Северна Корея, то сега и невидим вирус може да свърши
чудесна работа.
• Криза на доверието - на политиците към обществото и на

обществото към политиците.
•Л
 ипса на адекватен световен лидер – човек или институция.
• Г лад за авторитети – във всяка област, най-вече политика,
икономика, наука.
•И
 зборът солидарност или
изолация не се случи в полза
на солидарността.
• Политиката, икономиката,
обществото, човекът – в този
ред на значимост, без значение кой какво ни говори.
•К
 ои са базовите потребности и как бизнесът ги задоволява - никак, ако няма изгода.
•Н
 ауката – подчинена единствено на бизнес надпреварата.
•В
 ъзможностите на медицината да се справя в стресова
ситуация – надценени, а и поради прякото й подчинение
на бизнеса - обрасла в регулации, които „бетонират“ ролята
на големите играчи.
•А
 даптиращи се и неадаптиращи се системи – образованието успя да произведе
значително по-голям продукт
от културата, а спортът – почти
никакъв.
• Световната икономическа
система - без никакви буфери, без бутон „пауза“.
•К
 омуникация и информация - новите активи, свързани с дигиталните технологии,
изместиха по значимост традиционните – недвижима собственост, ресурси и средства
за производство.
•Б
 езполезността на „официалните“ медии, когато
става дума за специфични
проблеми, изискващи тесни
познания. „Вестниците продължават да сравняват смъртността от коронавируса със
смъртността от автомобилни
катастрофи, грип или инфаркти. На това се казва "наивистичен емпиризъм". Не може да
сравняваме два класа данни,
които имат съвсем различни
характеристики. Не може да
сравняваме експотенциално
развиващо се събитие със статично събитие", казва Насим
Талеб в разговора с приятеля
си физик Бар-Ям, и добавя:

Световната
икономика е
като акула
– спре ли за
миг, пада
на дъното и
налягането
на водните
маси я
смазва.
жената днес
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"По-добре да направим грешка с прекалени предпазни
мерки, отколкото да направим
грешка, като не предприемем
достатъчни мерки. Параноята
може да е изключително полезна за намаляване на разпространението на болестта".
• Социалните мрежи като
фактор, който става определящ за глобалните решения. Това означава не само, че
властимащите трябва да се съобразяват с тях, а преди всичко, че трябва да ги държат под
контрол и да ги манипулират.
В ЧИСТО ЧОВЕШКИ ПЛАН
• Самоизолация и икономия
– можем да живеем с много
по-малко неща, отколкото сме
свикнали. И с много по-малко
хора.
• Свободи или сигурност – дадохме си сметка (или поне се
замислихме) кое ни е по-важно.
• Различна степен на крехкост на хората – детерминирана от първосигналните ни
страхове.
• Готовността ни за идеята за
базов доход – позволяващ да
се оцелява, без да се върши
нищо.
БЪДЕЩЕТО КРАТКОСРОЧНИ И
ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ
ПОЛИТИКА
• Спешен „кастинг за месия“,
който едва ли вече може да
бъде от средите на политиците. По-скоро го виждам като
философ-аскет или технологичен гуру. Няма да е лесно,
като се има предвид какво
казва Талеб за Мъск, именно
във връзка с Covid-19: „Ядосвам се, когато чувам хора като
Илон Мъск да казват, че "паниката е глупава". Това е много
безотговорно.“ Или по адрес
на Стив Ханке (т.нар. "баща"
на валутния борд и професор
по приложна икономика), в
който той сравнява броя на
починалите американци от
коронавируса и от пътни инциденти: "Поредният идиот"
– пише Талеб.
• Комунизъм и капитализъм
(не като политически, а като
икономически категории) – и
в бъдеще ще се развиват па-
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ралелно, защото централизираната планова икономика на
Китай доказа, че не е за подценяване.
•У
 законяване на тоталния
контрол. Външното наблюдение съществува и в момента,
но нямаше как този факт да
бъде оповестен на всеослушание. Очаква се и някаква
форма на „вътрешно“ наблюдение, разбира се – „за наше
добро“.
•Р
 еверсивност на мерките –
за да бъде преглътнат тоталния контрол. Тоест не само
властите да контролират хората, но и хората да могат да
контролират властите. И да е
ясно всичко не само за всеки
„простосмъртен“, но и за „избраните“. И когато избираме
лидери, да сме наясно какво е
здравословното им и умствено състояние. А също и дали
вземат някакви „субстанции“.
Това предполага цялата информация да бъде качвана в
„облак“ и ние да повярваме,
че няма „по-равни“ в достъпа.
Друг е въпросът кой ще може
„по-качествено“ да ползва
тази информация.
ИКОНОМИКА И
ТЕХНОЛОГИИ
•
Световната икономика ще
се опита да се свие и да стане регионална по своята
същност, поне що се отнася
до задоволяване на базовите
потребности – храна, напитки,
консумативи. Потребността
от луксозни стоки ще трябва
да се „кротне“. Или поне производството им да се опрости
- кому е нужно един копринен
шал на Hermes да минава през
различни етапи в седем страни по цялото земно кълбо,
преди да стигне до свръх скъпите бутици?
•О
 нлайн бизнесът ще заема
все по-голяма част от всички дейности.
•
Технологичен бум на дигиталните производства и
доставки – защо да доставяме изделия, ако можем да получим файл, който да качим на
3D принтера и да си ги произведем?
•Т
 уристическата индустрия
– край на модела с „масовия

продукт“, при което получаваш едно и също където и да
си по света, гарнирано с малко
местна екзотика.
•Р
 азвитие на изкуствения
интелект в посока тотален
контрол и управление.
НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ
•О
 крупняване на науката
или поне на управлението й.
Опити за излизане от сянката
на бизнеса.
•К
 рай на традиционното образование и безумието хиляди учители по света да повтарят година след година едно и
също.
• Официализиране на онлайн
образованието – и в момента
най-качествените знания не
могат да се получат присъствено (или поне не в 99.99% от
случаите). Не всички могат да
посещават „на живо“ курсовете по физика на MTI (примерно), но какво им пречи да ги
следят в мрежата? И дори да
се запишат за участие в обучението, да бъдат подложени на
контрол и да получат съответния сертификат. И този сертификат да важи навсякъде по
света, включително и за работа на държавна служба.
•Ф
 илософията – отново модерна поне дотогава, докато
не се избистрят новите парадигми, тъй като към момента
традиционните „западни“, „източни“ и всякакви други екзотики като „комунизъм“, „либерализъм“ и разните му там
„пост“ една по една се сринаха. Да видим какво ще излезе
от „трансхуманитаризма“…
КУЛТУРА,
СПОРТ И ТУРИЗЪМ
•Т
 уризъм на живо – само за
висшите класи. За другите –
виртуален. Включително онлайн туризъм в миналото и
бъдещето.
•К
 ултура и изкуство – възможност да се докоснеш до
най-добрите световни образци. Онлайн.
•О
 нлайн спорт. Надал се поти
пред огромна холограма в
Майорка, а Джокович се е
включил от някакво село с
алпийски пейзаж, защото
мрази жегите. Топката ще е
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напълно реална, изстрелвана от огромна роботизирана
ръка, управлявана от изкуствен интелект, зорко следящ за
параметрите на аналогичната
топка, изстреляна от ракетата
на сърбина. При това и двамата са си поканили фенове „на
живо“. И всеки, който разполага с достатъчно голям заден
двор, ще може да си спретне
спаринг с Циципас. То и без
това градовете ще опустеят.
СОЦИУМ
• Поверителност или здраве. Пандемията никога няма
да си отиде, защото винаги е
била тук. Това, което се е променило, е степента на нашата
„крехкост“. Всички ще приемем да бъдем контролирани
и пазени – първоначално
техническите джаджи ще ни
казват как се чувстваме и ще
ни предупреждават за болен
наблизо, а по-късно – за потенциален крадец, убиец или
изнасилвач. Кой би отказал?
• Гривни или чипиране – въпрос на удобство или мода. И
от двете няма да можеш да се

отървеш, освен ако не жертваш
част от себе си. Разбира се, претекстът ще е информиран личен избор и лична отговорност.
• Самоизолация и икономия.
Индивидуално задоволяване на нуждите от храна. Няма
проблем, нали повечето ще
сме на село.
• Ограничаване на реалните
контакти. Ограничаване на
познатите (по примера на ФБ
профилите, но да речем - 500
души), като реалните срещи
ще бъдат лимитирани на дневна, седмична и месечна база.
„Сори, не мога да се видя с теб,
защото ваучерите ми за срещи
свършиха.“
• Базов доход. След кризата с
Covid-19 и последвалата глобална рецесия повечето хора
ще минат на режим базов доход срещу някакви задължения към обществото. Малцина
избрани ще имат възможност
за истинска работа.
• Сегрегация не по цвят на
кожата, а по отношение на готовност да се спазват мерките. Само послушните ще имат

достъп до определени блага,
като да речем възможност да
излизат в чужбина.
СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ
•И
 зкуствен интелект като
решение за безстрастно управление.
• Споделена икономика –
шерване на ресурси, специалисти, информация и технологии на междудържавно ниво,
ползване на услуги – на социално ниво.
•С
 ветовно правителство –
защото глобалните проблеми
нямат регионални решения.
•С
 ветовен език, световна
култура, световна религия.
•К
 онтрол на раждаемостта – квоти по нации, както с
вредните емисии. Ако искаш
да имаш дете, някой от „фамилията“ трябва да му отстъпи
„право на живот“.
Като си прочетох прогнозите
и… ами бих изплискал стъкленицата на драго сърце. Ако
не разбирате за какво говоря,
най-добре прочетете всичко
отново.
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КАКВО БЪДЕЩЕ НИ ОЧАКВА?
МОЖЕМ ДА ИЗБЕРЕМ ЛЮБОВТА
МАРТИНА ИВАНОВА
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Какво е чувството в теб, когато
се замислиш за бъдещето? Бъдеще. Бъдещето, което предстои. Толкова неясно, несигурно, изпълнено с въпросителни.
Особено сега, когато всичко,
което досега сме познавали
като сигурно в живота ни, се
променя и дори разпада.
Знам, че може да изпитваш
страх, тревога, искрена паника. Нищо от познатото вече не
изглежда сигурно.
Нормално е, човешко е. Страхът от неизвестното е изконен
и за да се справим с него и да
продължим напред, бихме
могли да го приемем. Просто
да си кажем честно и откровено – да, изпитвам страх. Не
знам какво е приготвило бъдещето за мен. Реалността ни
се управлява от външни сили
и съм много тревожна какви
са ги замислили. Има толкова
много негативни и откровено
плашещи сценарии.
Приемам моя страх.
Имам право да изпитвам такива емоции, не е срамно.

Човешко същество съм и имам
право да преживея вътрешните си бури. Защото само така
мога да ги уважа, да зачета правото им да съществуват, за да
могат после да стихнат, както
стихва всяка природна стихия.
И знам, че може да бъде особено трудно, когато физическото
ти оцеляване в момента и в бъдещето се чувства несигурно.
Как да не изпитвам страх като
парите не достигат? Как да не
изпитвам страх като бизнесът ми е застрашен? Как да не
изпитвам страх като дори не
знам какво ще работя и как ще
се прехранвам? Как да не изпитвам страх, когато базовите
ми човешки свободи са застрашени, когато пространството е
наситено с послания за
надвиснала опасност?
И също така знам, че за всеки
въпрос има отговор. За всяко търсене има намиране. За
всеки проблем има решение.
Макар и в момента да изглежда безизходно, решението е
някъде там. Може да е толкова

различно, нестандартно, извън всякакви зони на комфорт
и предишни планове, които
сме имали за живота си, че да
не можем или да не искаме да
го видим. Но го има.
И въпреки че никой не може
да каже със сигурност как ще
изглежда бъдещето, аз мога да
избера да видя страховете си и
да ги пусна. Да помогна на тялото си да се отърси от усещането за тази невидима заплаха.
Защото в момента съм в уюта
на дома си, дори имам устройство, през което да чета този
текст и
няма непосредствена
опасност за живота ми.
Това е просто усещане в тялото ми, уплашени мисли, чиято
енергия замъглява яснотата на
ума ми и потиска творческата
ми сила.
Можем да използваме силата
на ТЕС – потупванията по акупунктурните точки на тялото,
които разтварят вътрешните
меридиани, помагат на натрупаните болки и страхове да олекнат. Дори четейки този текст
и наблюдавайки всички свои
мисли, реакции, отклик на тялото, можем да потупваме.
Не знам какво бъдеще ни очаква. Но поне има бъдеще, което
ни очаква, а това само по себе
си е добра и ободряваща новина. Нещо ме очаква. Някой ме
очаква. А може би ме очаква и
да взема решение какво искам
да бъде бъдещето. Какво искам
за себе си, след като премине
този епизод с карантината? Не
какво си мисля, че е възможно,
какви сценарии предвиждат
икономистите,
политиците
или конспираторите. А какво
искам аз за себе си и за цялото?
Квантовата физика учи, че във
Вселената съществуват безброй трептящи потенциали
– възможности, които могат
да се реализират, или пък не.
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Че има различни паралелни
реалности, буквално различни светове и сценарии, които
съществуват паралелно. Също
както паралелно съществуват
минало, сегашно и бъдеще.
И можем ли да се протегнем
и да извикаме спомените
си от бъдещето?
С енергията на кой от всичките
сценарии и всичките потенциални във Вселената искаме да
подравним нашата собствена
енергия? Този на недоимък,
криза, световна диктатура,
обезсилване и отнемане на
права и свобода? Или с потенциалите на единение, сътрудничество, изцеляване на
егоконфликтите и смирение;
на изобилие, достатъчни блага
за всички, взаимопомощ, взаимно разбиране и приемане. И
любов. Кой сценарий избираш
да бъде твоят?
Защото истината е, че имаш
правото да избереш. Имаш
свободна воля! ИМАМ СВОБОДНА ВОЛЯ! Аз и Ти, всички
ние имаме правото на свободна воля и можем да го заявим
гласно, високо, през ума, сърцето и душата!
Можеш да избереш на кой от
сценариите да дадеш сила.
Можеш да избереш в коя от
квантовите реалности да пребиваваш. Можеш да избереш!
Защото ТИ СИ ТОЗИ, който управлява реалността си. Да си
кажем честно – от години дъвчем и повтаряме
как сме творци на
реалността си.
Но дали сме го разбрали наистина? Защото ето ни сега през
изпитанието и вече не е достатъчно да повтаряме папагалски красиви фрази. Време е
да прекараме през сърцето си
тази истина, да я почувстваме с
всяка своя клетка и да упражним правото си на свободна
воля, за да бъдем наистина
творци на реалността си.
И ние наистина сме. Насред целия този страх, ограничения,
външен натиск, все повече
хора се пробуждат. В това време на външни ограничения и
натиск, започва да се пробужда
все повече вътрешната сила на
хората. И все повече светлина

избликва всеки ден. Благодаря
за спусналия се мрак, защото
той отприщи мощна светлина
от сърцата на хората. Може
да сме физически изолирани
един от друг, но връзката ни
през сърцата става все по-силна и крепка. И така и ще бъде.
Стотици хиляди хора по цял
свят, сплели нишки от сърцата
си, градят енергийните основи
на една нова реалност. И честно казано, на моменти може
да изглежда плашещо, защото
никой не знае как точно ще
изглежда тази нова реалност.
Защото е съвсем нова, никога
непреживявана досега.
Целият познат свят
се срутва
и всякакви илюзорни устои
и стабилности се разпадат. И
макар това да е плашещо донякъде, всички ние сме наясно,
че отдавна не го искаме онова
старото. Нима не заявявахме
стотици пъти, че искаме нов
свят, нова парадигма, че старото вече не върши работа,
порочно и замърсено? Трябва
да намерим смелост да минем
през разрухата на старото, за
да се роди новото.
И въпреки че е толкова ново,
че дори не знаем каква форма
ще приеме, знаем едно. Знаем
как се чувства. Можем да усетим енергията, на която вибрира. И можем да се настроим на
тази същата честота, за укрепим новото. Честотата на единението и любовта. Можем да
почувстваме как разцъфтява в
сърцето и протяга нишки светлина към всички останали на
тази честота. Както и към онези
енергийни потенциални, които градят основите на новия
свят. Вече го създаваме това
бъдеще сега, в момента. Нужно
е само време, за да го видим
проявено.
Какво е бъдещето ли?
Не знам. Различно за всеки. В
зависимост от това какъв избор направим и на коя честота
изберем да се настроим и закрепим. И сега, докато се води
тази борба между светлината
и тъмнината, можем само да
благодарим на тъмнината, защото без този натиск нямаше
да избликне толкова много лю-

бов. И в празнични дни, в които
няма да можем да се прегърнем физически, нито да отправим молитва към Твореца от
религиозните храмове, можем
да направим друго. Да осветим
най-личния и свещен храм –
телата ни, съхраняващи искрицата Божественост. Да запалим
свещ в сърцата ни и още да
запалим вярата, защото тя ни
е водила и оживявала през вековни трудности. Да запалим
светлината на Българската ни
душа, защото в нея е вложена
много сила и мъдрост.
И ще завърша с думите на
скъп мой приятел, описващ
литургия, водена от свещеник
в малко чешко селце, който
влизал в храма и оставял вратата притворена, просто така,
символично. А после отслужвал цялата литургия наум, за да
е по-силна вярата му, пък и Бог
по-ясно да го разбере.
„И си представям как казаното наум, помисленото, намира
открехнатата врата на храма и
полита в простора, докосва с
тишината си всяка душа, която
търси опора, дава ù сила. Защото вярата, която идва отвътре, е много по-силна от всяко
външно проявление, от всяка
демонстрация, от всяка физическа изява. Тогава е пълна с
истина, тогава е любов!“
Можем да изберем Любовта.
Обичам ни.

Поне има
бъдеще,
което ни
очаква, а
това само
по себе си
е добра и
ободряваща
новина.

https://www.svoizbor.com/
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СЛУШАХ МУЗИКА,
ГОСПОДИ!
ЕМИЛ ДАНАИЛОВ
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В

се някой ден ще трябва
да се изправя пред Него.
И когато ме попита какво
съм правил в тоя живот, ще му
отговоря: "Слушах музика, Господи." И дори и да не отвори
вратите си за мен, не ще натъжи душата ми, тя вече е живяла
в Рая. Музиката е жизненият

сок, от който покълват, растат
и с който се превръщат в нощи
всички мои дни. Дяволска и
божествена, наркотик и антидот, необоримото оправдание
светът да съществува. Винаги е
била с мен, дори когато не съм
я очаквал. Както в тези четири
истории.

Джаз
Силуетът на Централна гара
тъмнее отсреща, неясно петно
в мрака на късната декемврийска вечер. Стоя на спирката от
другата страна на пустия булевард. А спирка може и никога
да не е имало – толкова дълго
чакам автобуса, сгушен във
вдигнатата си яка. В мислите
си съм някъде другаде, далеч
от това неприветливо място
– някъде, където е топло, светло, уютно. В моя дом, в нечий
дом, в нейния глас. Все едно,
само не тук. Но автобусът не
идва. Втренчвам се в далечината да разпозная светещата
му утроба, носеща избавление
с мирис на мръсна тапицерия
и изгоряло масло от двигателя.
Няма го. Площадът пред гарата
е празен, суетнята и бързането
са си отишли с идването на
мрака. А дали въобще някой
някога е заминавал оттук?
Тротоарът е дълъг и широк,
за кой ли път го изброждам и
пресмятам колко са плочките
на него. Ух, че студено!... До
подлеза стърчи малко дърво.
Спомням си го обсипано с чуруликащи врабчета. Сега е глухо. Лятото… Поглеждам пак,
не, още не се задава. Няма го
моя спасител, няма го да отвори неустоимите си врати пред
мен, да ме прегърне и утеши,
да ме възкреси някъде далеч
оттук. Потропвам с крака и се
опитвам да различа колко са
тоновете на сиво-синьото. На
небето, на улицата, на сградите в далечината, увити в
пашкула на мъглата… Сепвам
се. Прозвучава невъзможен,
немислим тук и сега звук от
саксофон. Не може да бъде!
До мен е, съвсем близо. Протяжен, топло скърцащ звук от
несмазаната порта на битието, отвъд която е вечно лято.
Озъртам се, но не виждам
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никого. А, ето го, долу в подлеза. Двама са, спрели са се
за момент по пътя си, единият
свири, другият кима одобрително с глава. Саксофонистът
е с хубаво, малко старомодно
палто и пригладен алаброс
модел 40-те години. Гледам го
отгоре, в мургавите му ръце
свети змийското тяло на саксофона и аз мога да надзърна в
отворената му уста. Вътре като
в слънчев термоядрен синтез
гори плазмата на джаза и заредените ù частици размразяват вкочанените ми сетива.
Надвесил съм се и не мърдам.
Топло, топло… Жълтият звук
обагря тъмния подлез, нараства, нараства, прелива през
перилата, разтича се по улицата, пълзи към гарата и нажежава стените ù. Мелодията къдри мразовития въздух, криви
небрежно черните стрели на
уличните стълбове, втечнява тротоара под мен и ако се
обърна, знам, че ще видя как
пред вратите на локала спира
прегърбено такси, от което се
подава чифт елегантни обувки
с два тънки глезена, готови за
танц. Вратите се отварят, но
от осветената зала не се чува
нищо. Музиката е спряла. Отварям очи. Вятърът поклаща
голото дърво и отново влиза
под яката ми. Подлезът е погълнал двете фигури, гласовете им бързо заглъхват и само
слаб ореол показва мястото на
експлозията. Локалът се стопява в мъглата и бледото петно
на гарата отново е там. Но през
тъмните ù прозорци вече мога
да видя как в празната чакалня стотици безплътни фигури
стискат в ръце дръжките на
износените си куфари в очакване на утрешния влак. А моят
автобус? Впервам поглед в
унилото лице на декември. Не,
още го няма.
Рок
Грабвам от шкафчето касетофона и изскачам от душното
бунгало. Луната е толкова голяма, че изглежда никога няма
да успее да се вдигне. Аз също
съм тежък отвън, но лек отвътре. Пил съм цяла вечер, пил
съм и съм приказвал. Сега съм
приятно празен, но все още

ROCK
&
ROLL

превъзбуден – от алкохола и
заради още силното усещане
от близостта на тялото ù. Сетивата ми са отворени докрай
и през тях в мен нахлуват усилени до полуда всички малки
атрибути на лятната нощ – щурците в острата трева, трептящите сенки на листата, уголемени като призраци от голите
крушки покрай алеята. От морето вече е задухало и докато
стигна до плажа, потта ми е
изсъхнала. Пясъкът тази вечер
е необичайно неравен, залитам често, размахвам ръце с
касетофона и някакво диво
доволство тръпне в двайсетгодишните ми мускули. Луната
тъкмо се е показала над морето, око на циклоп, разсипало
тревожната си светлина по съвършено безлюдния несебърски плаж. Още, още, далеч от
хората, далеч от пиянския глъч
на шумните компании. Найсетне се тръшвам по средата

на нищото. Лежа по гръб, рия
в пясъка все по-бавно, докато
застивам с лице, обърнато към
дъното на Вселената. Замаян
съм, ах, как приятно съм замаян, а сърцето ми все още блъска. Ръката ми напипва касетофона и натиска копчето. Чувам
сърцето си през тонколоните.
The Dark Side of the Moon. Надигам леко глава и я поглеждам.
Огромна и тежка е, и кървавочервена. Защо пък кърваво,
стига с тия клишета! Взех ли
бутилка? Не, да му се не знае.
Няма значение, даже по-добре. Кървава е, да. Можеш да
я изстискаш, така е напращяла. Глупости. И какво от това?
Breathe, breathe in the air. Дишам, без да помръдвам. Тялото
ми ту се смалява като песъчинка, ту пораства до звездите.
Чудовищна луна! Приливът за
нея е детска игра, тя може да
изтръгне дори душата ти. Time.
Какво значение има дали съм
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пропуснал стартовия сигнал,
закъде да бързам. Аз съм безсмъртен. Времето е спряло.
Огромното море, огромният
празен плаж, още по-огромното и празно небе и сред
тях само аз и Луната в неравна
гравитационна битка. Времето тече. Отместила се е от хоризонта, изсветляла е, а с нея
и всичко наоколо. Вече не е
така тъмна и плашеща. Морето
блести, пясъкът светлее, кръглото ù лице ме гледа отвисоко.
The Great Gig in the Sky. Гледа ме
бавно, не трепва. Отделям се
от пясъка, не ме е страх, нали
затова дойдох. Касетофонът
остава все по-далеч, но гласът
продължава да ме носи нагоре, нагоре. Премятам се безтегловен в прозрачния въздух.
Поглеждам надолу и виждам,
че още седя на плажа – малко
пияно човече с безумни очи.
Около мен е тъмно, около мен
е светло. Us and Them, me and
you, горе и долу. Гласът… Лек
съм, лек съм, никога няма да
се приземя. Никога. Лежа на
пясъка, облян от светлина като
на маса за аутопсии. Какво става, има някой в главата ми, но
това не съм аз. Къде бях? Защо
съм тук? Студено ми е. Пясъкът
спъва натежалите ми крака.

72 ж е н а т а

днес

Мушвам се в бунгалото, вътре
е спарено и тясно. Докато заспивам, чувам пак ударите на
сърцето си. Светлината ù пада
косо върху леглото ми. Странно. Всъщност Луната няма тъмна страна. Тя цялата е тъмна.
Етно
Седнал съм удобно на тревата,
гърбът ми е подпрян на голяма
скала. Грапавата ù повърхност
е приятно топла, особено сега,
с мократа отзад тениска. Как
не обичам тези тежки раници,
но няма как – нося дрехи, палатка и храна за цяла седмица.
Всеки път, когато наближава време за почивка, тялото
предвкусва едно неизпитвано
по друг начин удоволствие.
За секунда-две-три, след като
сваля раницата, рязко олеквам, сякаш гравитацията на Земята е отслабнала за момент и
имам усещането, че ще хвръкна. Но аз летя вече от няколко
часа – откакто поех нагоре. В
планината съм, моята голяма
любов. Знам, че след седмица
ще ми се прииска да се върна
в града, в моето леговище. Но
сега е още рано, днес е първият ми ден. Как приятно топла
е скалата... Пръстите ми са в
тревата, в устата си премятам
тънко дълго стръкче. Оттук

добре се вижда полето долу,
ей я и Верила, погледът се
плъзга чак до Витоша. Май не
трябваше точно по това време
да идвам към Седемте езера.
Дъновистите са пренаселили
района около старата хижа
и убиват спокойната рилска
прелест. Но както и да е, вече
ги подминах, а и утре ще бъда
далеч. Тук е тихо. Омайно,
приспивно тихо. Тишина, пълна с деликатните звуци на природата – леко просвирване
на вятъра в ръба на скалата,
приглушен ромон на поточе
под камъните, самотно изгракване на гарга. Леки щрихи с
тънък молив по белия лист на
природата, съвършен естествен минимализъм. Не бягам от
шума на града – той е електрическият импулс, задействал
някога сърцето ми. А и там,
в далечината зад Витоша, са
стотиците ми касетки, дискове и плочи, съхраняващи екстаза на цивилизацията. И моя
живот донякъде. Какво бих
бил без тях, без експресията и
драматизма на рока, тържествеността и чистотата на класиката, финеса и пулсацията на
джаза. Светът ми е немислим
без музиката, без тази рожба
на града, каквато съм и аз. Но
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тук, в планината, тя е излишна
и чужда. Как не ми се тръгва…
Няколко минути съзерцание
и съм паднал в капана. Тялото
ми се е размекнало и никак,
ама никак не ми се става. Ще
поседя още малко. Унасям се.
Не съм разбрал кога е започнала. Може би току-що, а може
би не. Сега я чух. Тънка, нежна,
непретенциозна мелодия. Няколко ноти, качващи се и слизащи леко по склоновете на
Рила. Дървена свирка е – звукът е приглушен и леко сипкав.
Ненатрапчива, тиха, разтваряща се във въздуха музика. Като
планината е – същата проста
хармония, същата първична
красота. Значи все пак… Дали
не е била тук още като спрях?
Дали не звучи от Сътворението? Извъртам глава и с примижали срещу слънцето очи го
откривам – седнал е високо
над мен, прозрачен силует на
фона на искрящото небе. На
моменти мелодията се губи,
после пак долита колебливо.
Минават минути. После още.
Грапавият камък, тревата между пръстите ми, два облака в
синьото. Не съм сигурен дали
още я чувам. Витоша е скрила
от очите ми София. Там някъде
са… Стига! Нарамвам раницата и продължавам нагоре.
Струва ми се олекнала.
Класика
Вече е осем без десет. Късно,
безнадеждно късно. Щурам
се из празния площад, оглеждам я отвън и се опитвам да
се утеша, но все пак малко ме
е яд. Ако двата замъка, които
разгледах същия ден, не бяха
толкова красиви и не изядоха
с лекота и без това малкото
време, с което разполагах,
може би щях да успея да стигна Роскилде по-навреме. А
сега няма да мога да видя
прословутата катедрала отвътре – нещо, заради което си
струваше да побързам. В един
от първите тухлени готически
храмове в Скандинавия, в каменни саркофази, захлупени с
тежки гравирани капаци, лежи
цяла династия датски крале и
кралици. Самата катедрала си
е една от тухлите на Европа.
Ако не я разгледам, какво ли

ще съм видял от Дания, какво
ли ще съм разбрал от нейната култура? Спокойно и пусто
е. Малък протестантски град
преди лягане. Кулите на катедралата се извисяват в небето
като две незапалени свещи, но
до мрака има още много време
– пролетната северна вечер е
още съвсем светла. Обикалям
обезсърчен наоколо, когато
забелязвам, че вратата е открехната! Надничам боязливо
и за мой късмет разбирам, че
не само катедралата е отворена, но и че само след няколко
минути, точно в осем, в нея започва концерт за орган. Какъв
късмет! Бързам да се настаня
на една от дървените скамейки, позапълнени от обитателите на този уж вече заспал град.
Докато се оглеждам, плътните
звуци на органа рязко, настойчиво изпълват пространството. Светът се залюлява сепнат,
въздухът зазвънява, неспокойните тонове се блъсват в
стените със студена тревожност. Високо, високо, все повисоко. Секунда преди да разцепи свода, органът внезапно
сменя регистъра и в залата нахлува тъмна лавина от тежки,
ниски вибрации. Всички мъртви се изправят и мощните им
гласове протръбяват края на
света. Апокалиптичният тътен
бързо напластява безлик ужас
в сумрачните ъгли на осемвековната катедрала и аз се свивам на пейката, смазан от бездната, отворила се пред мен.
Но ето, че ниското вечерно
слънце се накланя още мъничко, ярките му лъчи нахлуват
косо през тесните прозорци и
блестящите им дълги пръсти
засвирват своята светла музика по корнизите и колоните, по
мраморните ангели и херувими, изтръгвайки застиналите
им лица от столетния сън. Ослепителните снопове с лекота
пронизват притъмнелия храм,
вплитайки своя небесен акорд
в музиката, сътворена от човека. Цялата вселена загърмява
с тържествените звуци на този
грандиозен, всепомитащ дует.
Божествен миг, краткотраен
и несвършващ. Не знам какво
чувстват другите, в този мо-

мент всеки е на милиони километри от съседа си на пейката.
А аз, аз се издигам безмълвен
и безплътен към високите
сводове над мен, преминавам
през тях и отлитам някъде далеч, далеч, откъдето не искам
да се връщам.
Сега съм у дома. Прозорците
са отворени, бързолетите се
стрелкат над покривите с еуфорично пищене. От двора
приижда миризмата на токущо разцъфналия люляк. Капакът на грамофона е отворен,
плочата се върти, но игличката
все още не я докосва. След малко четирима души ще пресекат
улицата на абатството, а аз ги
бавя… Добре, ето, сега! Нека
всичко почне отначало.
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PARIS,
MON AMOUR!
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НИНА АНЧЕВА:

ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В СЕБЕ СИ

ПРИРОДАТА Е ВДЪХНОВЕНИЕТО Й, НАУКАТА Е ПРИЗВАНИЕТО Й,
БИЗНЕСЪТ Е ПОСОКАТА Й, ЛЮБОВТА Е НЕЙНИЯТ ПЪТ
Инженер-химик, доктор на химическите
науки с над 30-годишна кариера в сферата
на фармацевтичната химия и приложната
биохимия, Нина Анчева e създател на бутиковата бюти марка NINANY COSMETICS.
Преди да стане предприемач, работи като
учен в български и международни изследователски институции като Катедрата
по Органична химия към СУ„Св. Климент
Охридски”, Института по органична химия
към БАН, Международния център по генно
инженерство и биотехнология (ICGEB) в
италианския град Триест и Катедрата по
биохимия към тамошния университет.
Участва в разработката на европейски
и италиански проекти по създаването
на нови пептиди за диагностициране на
ревматоиден артрит; на пептиди и пептидомиметици като антимикробни и автивирусни лекарства (включително блокиращи
развитието на HIV), на нов клас протеинови антибиотици и др. Автор е на научни
публикации в престижни чужди издания.
Сред всичките й дипломи и сертификати се
нарежда и награда за живопис от Триест,
защото рисуването също е нейна страст.
РАЙНА ДАМЯНИ
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Красотата обикновено е
външна, но вътрешната й диаграма е потребност на душата и начин на живот. Вие
как свързвате козметиката с
природата, лайфстайла и душевността?
Онзи израз „Красотата идва
отвътре“ не е изтъркано клише – тя е начин на мислене и на
живот. Красотата е много широко понятие и зависи от много
фактори: вътрешни и външни.
Но като изключим генетичните
и хормонални фактори, останалите зависят от нас - от емоционалния ни статус, от нивото

на стрес, от това дали сме се
наспали, дали имаме хронични
заболявания, дали прекаляваме с лекарства и алкохол, дали
пушим, храним ли се здравословно, ползваме ли подходяща козметика и слънцезащита...
Коко Шанел не случайно казва:
„Лицето ви на 20 е даденост от
природата, какво ще е на 50 зависи единствено от вас". Ако в
миналото само определен кръг
хора, най-вече дами с възможности, са можели да ползват
качествена козметика, сега тя
е достъпна почти за всички. За
да изберем най-подходящата,

трябва да знаем как да разчитаме т. нар. INCI - съставките
във всеки козметичен продукт.
Защото в това море от реклами, което ни залива, могат да ни
подведат на всяка крачка.
Каква е историята на бранда
ви NINANY COSMETICS?
Всичко започна през 2012 г.,
когато след близо четвърт век,
посветен на научна кариера,
внезапно останах без работа.
Бях на 50 и си дадох сметка, че
никой няма да ме наеме бързо и
лесно, въпреки титлите ми, многобройните научни публикации
и натрупания опит в изследва-
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ния, свързани с биохимията и
фармацевтичната химия. Бях
обезверена и отчаяна, изпаднах в депресия - като повечето
жени на моята възраст, изгубили работата си. Но един ден ме
споходи провокативната мисъл: „А защо да си търся работа,
не мога ли сама да си я създам?“
Направих една ретроспекция,
потърсих своите скрити таланти. И си припомних едно старо
мое увлечение – приложната
химия и козметика. Някога имах
собствена „домашна лаборатория“, където правех водни
извлеци с различни цветя и билки, които после използвах за
направата на лосиони и маски
за лице и коса. Именно заради
тази моя страст избрах да уча в
софийския ВХТИ специалността
„Органичен синтез и фармацевтична химия“. Тогава детската
ми мечта остана в „чекмеджето“
на времето. Но сега имах възможност да сбъдна желанията
си под формата на собствен бутиков бизнес, влагайки в него
всичките си познания на учен,
които бях натрупала през годините. Исках да съчетая най-новите научни постижения с богатите на биологично активни
вещества растителни екстракти
и да създавам високоефективна
и безопасна авторска козметика, щадяща както кожата, така и
околната среда.
Именно така дадох живот на
бранда NINANY COSMETICS. Тъй
че, ако не вярвате в чудеса, вярвайте на себе си, на интуицията
и на приятелите си, защото мечтите рано или късно се сбъдват.
По-късно дори ме поканиха в
Института по гещалт психотерапия в Триест – в групите за
подпомагане на безработни, за
да разкажа историята си и да
вдъхна оптимизъм на загубили
работата си жени. Бях живия
пример, че и на попрището
жизнено в средата човек може
да поеме успешно по нов път.
За мен най-голямата отплата бе
да гледам как светва угасналият
им поглед, докато ме слушаха.
Историята ви прилича на
филм. Кое беше най-трудно?
След 5 г. сериозни изследвания
и тестове се появиха първите
продукти, изцяло формулирани

и произведени в Италия - в сътрудничество с Фармацевтичния факултет на Университета
в Триест. Съчетахме научните
иновации с богатите на активни
вещества растителни екстракти
и създадохме козметика, подходяща за всеки тип кожа, включително най-чувствителната.
Вложените ценни природни
и биотехнологични вещества
бяха внимателно подбрани,
за да действат синергично, в
концентрации, които е научно
доказано, че са ефикасни. Активните им съставки: пептиди
(натурални и ботокс-подобни),
ДНК, стволови клетки, серамиди, токофероли, хиалуронова и
липоева киселина, стабилизиран витамин С, коензим Q10 и
други стандартизирани екстракти - се използват успешно и във
фармацевтиката. Наличието на
ефективни преносни системи
улеснява навлизането и усвояването им дълбоко в дермата
на кожата, като ефектът е по-голям от този на „традиционната"
козметика. Всички продукти са
дерматологично и никел тествани. Не са комедогенни и не
съдържат производни от животински произход, силикони, парабени, петролати, оцветители
и др.
Защо кръстихте NINANY вашата козметична линия?
Търсех име на богиня на красотата, което да не е твърде
експлоатирано и попаднах на
Нинана (Инанна) - древна шумерска богиня на красотата,

любовтa и чувствеността. Тя
е олицетворение на Земята и
на Небето, на Светлината, владетелка на планетата Венера,
на Зорницата и Вечерницата.
По-късно е наречена Ищар от
акадите, Афродита от гърците
и Венера от римляните. Нейни
свещени растения са розата и
миртата.
Какво е посланието на осемте лъча в графичния знак на
бранда?
Символиката на образа се асоциира със звезда с 8 лъча. Откриваме го по-късно и в изображенията на Ищар, Венера и Дева
Мария. Тази звезда ме вдъхнови
и се превърна в прототип на логото на козметичните продукти.
NINANY COSMETICS е творчески
синтез на науката с природата,
за да се стигне до иновативните ни, натурални, абсолютно
безопасни и много ефективни
anti-age продукти, получени от
патентовани технологии. Те са
създадени преди всичко, за да
подобрят и поддържат кожата
млада.
Какво значи, една козметика да е близо до природата?
Мотото на серията ви е: „Вдъхновени от природата, създадени от науката, направени с
любов“.
Световна тенденция е, да се обръща все по-голямо внимание
на това, което употребяваме
всекидневно, независимо дали
е храна или козметика. Хората
искат да са по-близо до природата и естествените неща.

Аз съм живият Smart
Lady пример,
че и на 50 жените можем
да стартираме бизнес
и да тръгнем
по нов път.

жената днес
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Можем
да правим
сами “йога за
лице” срещу
бръчки като
лесна антиейджинг
програма.
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Мнозина търсят осъзнато и отговорно т.нар. green cosmetics
(зелена козметика) - възможно
най-чиста и натурална, еко и
дермо съвместима, щадяща
както кожата, така и околната
среда. Това значи използване
на безвредни и биоразградими
съставки в козметичните продукти, без петролни производни, без силикони, парабени и
изкуствени оцветители. Такава
беше и моята цел.
Застояхме се повече вкъщи
през последните месеци заради ковид-карантината. Как
да обновим духа си, от една
страна, но и тонуса на кожата
си, от друга? Слънцето става
все по-силно…
В тези кризисни времена на първо място трябва да поддържаме
духа си. А един от най-добрите
„антидепресанти“ е творчеството. Всеки има своите нереализирани творчески способности,
позабравени хобита, за които
все не намира време – е, дойде
моментът да ги извадим на повърхността. Това беше и моето
„анти-депресивно“ хапче, когато преди 8 г. останах без работа.
Не тръгнах на психотерапия, но
вътрешно усетих, че ми е нужно
занимание, което да ме отвлича
от депресивните мисли, докато
търся следващата си посока. За
мен това се оказа козметиката и
рисуването.
Колкото до грижата за кожата, в
домашни условия можем сами
да сътворяваме маски с почти
всички хранителни продукти.

Можем да правим дори “йога
за лице” срещу бръчки - една
много лесна анти-ейджинг
програма. Тя подобрява вида,
тена, структурата на кожата.
За отстраняване на мъртвите
клетки има бърз и ефикасен начин със сода за хляб. Първо обтриваме намокреното си лице с
малко сода на върха на пръстите - внимателно и деликатно.
Изплакваме го и с вътрешната
част на току-що изстискан лимон правим леки кръгообразни движения, за да променим
pH на кожата от алкално в кисело. Отново изплакваме обилно
с вода, подсушаваме с тампониране, полагаме подходящ
крем. Ще се изненадате колко
гладка и нежна ще е кожата на
лицето ви след това. Не се препоръчва, ако имате розацея
или някакъв друг сериозен кожен проблем.
Нина, вече сте създател на
изискана по форма и съдържание бутикова козметична
серия, която включва дневен
и нощен крем, серум и околоочен крем. Мислите ли за създаването на продукт, изцяло
разработен за особеностите
на зрялата кожа?
Да, в момента работя над такъв
продукт, посветен на жените в
менопауза, задължително със
слънцезащитен фактор. Доказано е, че 80% от факторите,
предизвикващи стареене на
кожата, се дължат на слънчевата радиация. А по време на
климакса тялото и кожата ни се

нуждаят от много и специфични
грижи. Доста проблеми, свързани с напредването на възрастта, имат психосоматичен
компонент. Дори съществува
една съвсем нова дисциплина, наречена невро-естетично
програмиране (НЕП), която ни
помага да разберем по-добре
връзката между ума и тялото.
Уви, в България тя все още е почти неизвестна.
Къде в България се чувствате
най-добре, къде релаксирате?
Няма по-зареждащо място за
мен от Рилския манастир. Когато имам възможност, оставам
и да пренощувам там, сред тишина и покой. Това ми помага
да се вглъбя в себе си и да чуя
вътрешния си глас. Нищо, че
цял живот съм се занимавала с
наука, аз съм дълбоко искрена
в своята вяра. Това се дължи вероятно на баба ми Николинка,
която беше монахиня - всяка
година с брат ми прекарвахме
лятната ваканция с нея в манастир край София.
В Триест, където живеете сега,
имате ли подобно място?
Да, замъкът Мирамаре. Построен е от Максимилиан, по-малкия
брат на император Франц-Йосиф, докато Триест е в рамките
на Австро-унгарската империя.
Замъкът е бил любимо място
и на принцеса Сиси, съпругата
на императора. През първите
ми години в Триест отивах там с
книга в ръка и прекарвах дълги
часове, четейки в прохладната
му градина сред редки растения и вековни дървета от различни континенти.
Защо произвеждате козметичната си серия в Италия, а
не в България?
За мен т.нар. случайности са
пример за синхроничността
във Вселената – като появата
на подходящите хора в подходящото време на подходящото
място. Когато реших да се занимавам с козметика и да основа
собствен бизнес, ме запознаха с
един професор от Университета
в Триест, където работех по това
време. Той стана мой преподавател по козметология и един
от знаковите хора в професионалния ми път. По същото време
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се запознах с едно момиче – популярен beauty blogger. Тя ме
свърза със собственичката на
италианска козметична фирма,
която произвеждаше само био
продукция. Тези две срещи ми
помогнаха да се ориентирам
какво искам да правя. Вярвам,
че когато много силно желаем
нещо, цялата вселена ни помага
с хора и ситуации.
Беше логично, след като от 25
години живея в Италия и познавам добре високите стандарти
на италианската индустрия,
да започна на произвеждам
козметиката си именно там. А
и съдбата помага на смелите и
постоянните.
Сега ми хрумва една реплика
от филма „Имало едно време: история за Пепеляшка“ (с
участието на Дрю Баримор и
Анджелика Хюстън) - там като
добрата фея се явява Леонардо да Винчи, който казва на
принца: „Любовта е съдба, но
и на съдбата понякога трябва
да се помогне“. Вашият Професор от Триест напомня ли
ви на Леонардо?
Да, проф. Дарио Войнович италианец с хърватски произход от катедрата „Химически
и фармацевтични науки“ към
Университета в Триест - изигра
ключова роля в начинанието ми
и се превърна в мой ментор и
съмишленик. Даваше ми ключа
от лабораторията по козметика, когато нямаше упражнения
със студенти, и там аз се „развихрях“. В тези часове, точно както
докато рисувам, губех реална
представа за времето. Беше
като вид медитация. Тогава не
си представях, че хобито ми ще
се превърне в професия.
Професорът ме насърчаваше с
чисто практически съвети найвече. Но не мога да не отдам
заслуженото и на човека, който от 20 години е до мен - моят
най-близък приятел и партньор
в живота и в бизнеса. Изключително съм му признателна за
всеотдайността и подкрепата.
Имала съм доста тежки моменти, но и късмета да срещна добри, достойни хора по пътя си.
Запознах се и с много смели,
борбени жени, които правят
собствен бизнес в България и в

Италия.
Вдъхновява ли ви виталността на други успели жени
в днешния преобладаващо
мъжки свят на бизнеса?
Подобно общуване е едно от
най-големите ми вдъхновения.
Имах удоволствието да участвам в сбирките на Клуб Smart
Lady - една прекрасна инициатива на Първа инвестиционна
банка. Тези престижни клубни
срещи са част от специалната бизнес програма за жени
предприемачи на Първа инвестиционна банка Smart Lady,
която съчетава възможности
за финансиране на малък и
среден бизнес с платформа за
нетуъркинг и социализация.
Откровените разговори в уютната обстановка на тв студиото
на кулинарния ни домакин Ути
Бъчваров бяха истински окриляващо преживяване. Там имах
късмета да се запозная с умни,
красиви и силни жени, изградили собствен бизнес или пък
работещи на високи отговорни
постове като Chef Силвена Роу,
Цвети Пиронкова, Александра
Жекова, Ваня Манова, Марчела
Абрашева, Даниела Иванова,
Ива Екимова...
В тази атмосфера жените не
само не си съперничеха, а напротив, изразяваха солидарността си с обмяна на опит,
съвети и готовност за сътрудничество. Там се създадоха нови,
искрени приятелства. Тези
жени са моето вдъхновение, те
ми дават кураж да не се отказвам и да продължавам напред
въпреки трудностите. В сегашните сложни времена на изолация срещите на Клуб Smart Lady
много ми липсват и се надявам
скоро да се възобновят. Винаги
ги чакам с нетърпение, защото
жените разполагаме с по-малко
време за събиране заедно, за
обсъждане и споделяне на идеи
поради многото роли, които се
налага да съчетаваме. Всички
имаме нужда от окуражаване и
добри примери.
Не мога да пропусна това,
което вие наричате хоби, а за
мен е божествена дарба – таланта ви на художник. Какво е
за вас рисуването?
То е вътрешна необходимост –

като такова и започна. Нямам
художествено
образование,
но в един момент почувствах
много силна нужда да рисувам,
а даже не знаех как точно да
държа четката. „Случайно“ ми
попадна обява за уроци по рисуване в Триест - те в Италия са
много популярни. Попаднах на
поредната вдъхновяваща жена
- аржентинка, бивш преподавател в Художествената академия
в Буенос Айрес. Започнах като
всички начинаещи - с натюрморти, с въглен и пастели. Но
ми беше скучно и пожелах да
ме научи да рисувам с маслени
бои. Първата ми картина беше
пейзаж - лавандулово поле.
Същото лято в Триест организираха конкурс за непрофесионални художници и ми предложиха да участвам. Включих
се в изложбата с моята “С дъх на
лавандула" като на шега - дори
физически не бях там, понеже
всяко лято, докато университетът е затворен, изкарвам ваканцията в България. Оставих картината на приятелка да я занесе.
А там дори искали да купят пейзажа. Отговорът ми беше, че не
се продава. Когато се прибрах
от България, разбрах, че съм
спечелила първа награда. Пазя
сребърния плакет като много
скъп спомен.
Какво бихте казали на жените
днес, които се нуждаят от окуражаване?
Бих говорила най-вече на онези, които на 50 и повече години
са загубили работата си: „Не изпадайте в самосъжаление или
депресия, животът не свършва
на 50, напротив - тепърва започва! Открийте своите скрити таланти и мечти! Може би досега
сте помагали за сбъдванего на
мечтите на другите, сега е дошъл моментът да осъществите
своите собствени. Не се колебайте и го направете сега - днес
е най-подходящият момент,
защото вече сте натрупали достатъчно житейски и професионален опит!“
Да се върнеш в реалността
може би е именно това – да сбъднеш мечтата си и да се завърнеш у дома, в себе си.

Жените от
Клуб Smart
Lady са моето вдъхновение, те ми
дават кураж
да не се отказвам и да
продължавам напред.
жената днес
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ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА, СЪСОБСТВЕНИК
НА СЕМЕЙНА ИЗБА И ЛОЗЯ HARALAMBIEVI:

ВИНОТО Е МОЙ
СПЪТНИК И УЧИТЕЛ

ЯНА ПЕТКОВА
ИРИНА СОФРАНОВА,
Avinissima Wine & Food
Consulting
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Цветелина Стоянова е винена съпруга, съсобственик и съмишленик в общата винена
идея на семейна изба „Хараламбиеви“. Родена е в стар винен регион (Плевен) и прекарва щастливо детството си в Садовец - тичаща с кучето си по поляните и четяща книги
в лодка по селската река. Свързана с природата от малка, тя често помага на баба си в
малкото семейно лозе. Тогава дори не подозира, че лозарството ще влезе в битието й
трайно след време и ще се превърне в начин на живот. Завършва финансово-стопанската гимназия в Плевен, а после Индустриален мениджмънт в софийския Технически
университет. Прекарва няколко лета в САЩ и там се научава на дисциплина и упоритост.
Връщайки се в родния Садовец, среща Димитър Хараламбиев – млад предприемач,
тъкмо засадил лозе край селото. Щастливата случайна среща създава още по-щастлива
винена симбиоза, която вече 10 години отъпква пътеките на лозаро-винарството в региона. Двамата изграждат стъпка след стъпка лозарското стопанство на Хараламбиеви
и вървят уверено към реализиране на винените си идеи. През 2019 г. излизат първите
вина на избата, оценени високо от публика и критици. Освен красиви лозя, семейството
създава и 3 красиви деца. А Цвети, макар и заета с тях, не спира да учи за вино – днес
следва Технология на виното към УХТ-Пловдив и подготвя своя WSET Advanced Level.
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Какво е виното за теб?
Допреди да срещна моя Митко
- моя спътник в живота, не бях
опитвала вино, различно от
домашното производство на
баща ми. Не, че това на татко
не беше хубаво, но се влюбих
истински във виното, когато
срещнах Митко и лозята. 10
години по-късно знам, че тази
любов е от вечните. Не мога да
си представя вече живота ни
без вино, нито как си лягам вечер без книга, статия или филм
за вино. Тази сфера е необятен
океан, в който се гмурнах и не
спирам да изследвам. Виното стана мой спътник, устрем,
трепет, учител. Вече и водата в
чашата ми сутрин е подложена
на оценка на външен вид, на
мирис и на вкус :)
Защо точно вино, а не кафе,
уиски или джин, например?
Защото съдбата така реши.
Обичам да казвам, че в този живот съм извадила късмет с две
неща – с добри учители и с добър мъж, който за мое щастие
е лозар и винар. Имаше една
сентенция, че късметът е среща на подготвения с възможностите - вярвам, че и виното
извади добър късмет с мен.
Сигурно и джин бих произвеждала и продавала успешно, но
вероятно няма да го обичам
така, както виното.
Кой кого откри: ти - виното
или то - теб?
Открихме се взаимно по тривиалната схема „Любов от пръв
поглед“. И сме си полезни един
на друг – аз на виното и то на
мен!
Как се роди идеята за „Хараламбиеви“? Къде се намира
винарната днес по отношение на развитието си?
Митко засади първото лозе,
за да задоволи лични нужди
за производство на хубаво
грозде и на вино според разбиранията му. Идеята беше да
консумираме ние и приятелите ни. Тоест беше си хоби, но в
Плевен! Регионът въобще не
е избран случайно. Митко не
е местен, но вярва, че неговото лозе трябва да е засадено
именно в този стар, позабравен винен регион. И го прави
– намира терен, среща подкре-

пата на местното население.
Стана ясно обаче, че с тези стотина декара лозе нито ще успяваме да изпиваме виното (а то
се получава добре и е редно да
го споделим с по-широка публика), нито ще сме устойчиви
в реализиране на бизнес идеята. Трябваше ни по-мащабна
и смела крачка, няколко крачки…
Засаждахме още и още лозя,
учехме се да ги гледаме, натрупахме много знания, вложихме
много труд. Днес се грижим успешно за над 85 хектара лозя
на 4 различни терена – всяко
има своя чар, тероарни характеристики, сортова структура и особености. Много опит
натрупахме и във винопро-

изводството - години наред
винифицирахме продукцията
си от грозде в чужди изби, но
това не стигаше за търсения от
нас висококачествен продукт.
Трябваше ни собствена изба –
свой дом, където да развихряме винените си фантазии.
Събрахме сили и през 2018 г. купихме и реставрирахме старата
кооперативна изба на село Петърница. Внедрихме модерно
оборудване, намерихме точните специалисти, които да ни
помагат по пътя към мечтаните
вина, сформирахме работещ
екип. И днес, точно 10 години
след засаждането на първото
ни лозе, семейна изба и лозя
HARALAMBIEVI могат официално да обявят своя старт!

Нашият
поминък е
бавен и иска
търпение –
едва децата
и внуците ни
ще черпят от
резултатите.
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Виното е
запазена
територия на
знаещите, на
можещите, на
находчивите.
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Няма да забравя първата ни поява на последното изложение
DiVino.Taste – предизвикахме
интересна реакция от типа„Кои
са тези HARALAMBIEVI и защо
имат толкова страхотни вина, а
никога не сме чували за тях!?“.
Нямаше защо да се показваме
до този момент - лозята трябваше да бъдат изчакани търпеливо да влязат в оптималната си
възраст, имахме какво да учим
и във винарната през тези години. Нашият поминък е бавен
и иска търпение – едва нашите
деца и внуци биха черпили от
резултатите, но пък дотогава
трябва да изградим здрави основи и да ги учим.
Има ли други дами в екипа
на Хараламбиеви и какви са
техните отговорности?
Екипът ни е скромен на брой
и предимно мъжки, предвид
естеството на работата – често
тежка и многочасова, на жега
и на студ. Аз съм единствената
дама и ако някъде във вината
ни усетите елегантност или
нежност, вероятно ще се досетите откъде идва. Но сезонните работници по пипкавите
операции като гроздобера и
сортирането на гроздето са основно жени.
Кое беше най-предизвикателното събитие за изминалите 10 години?
Всяка крачка беше трудна. Пътят на лозаро-винаря в Бълга-

рия е трънлив, особено когато
това е поминък, който храни
семейството ти, а не спомагателен имиджов бизнес. Без
особена подкрепа от държавата (лозарството е третирано
наравно с всяко друго, а не можеш да го сравняваш със зърнопроизводството, например,
защото то е по-висша форма
на земеделие), без подкрепа
от финансиращи институции
и при вечната липса на квалифицирана работна ръка в победните райони - това са все
предизвикателства по пътя
към появата на HARALAMBIEVI.
Но може би най-труден беше
периодът преди изграждането
на избата, когато не можехме
да имаме пълен контрол над
нещата.
Трудно ли е да си дама в тази
професия? Кои са най-съществените ни предимства и
недостатъци?
О, удоволствие е да си дама в
този бранш! Хубаво е, че зад
българското вино стоят толкова жени и всички те изглеждат
щастливи с това, което правят.
Техният труд и принос се ценят
все по-високо, а и потребителят би следвало да е щастлив –
не може да не усетиш, когато в
направата на едно вино, в историята на една винарна е замесена и жена. Да, жените трудно
ще преместим или измием
един двутонен съд за вино,
трудно ще подкараме трактора
(макар че и това съм правила).
Понякога физическите предизвикателства са непосилни
за нашата крехка природа, но
женският усет и финес оказват
своето позитивно влияние. Основното ни предимство като
жени в професията са доказаните ни дегустационни и обонятелни способности - ние сме
по-чувствителни в органолептично отношение, сякаш си говорим на по-разбираем език с
вината. Като недостатък може
да се разглежда физическата
ни слабост при някои дейности, но и това е преодолимо с
добър екип и организация.
Мислиш ли, че в България
има двоен стандарт по отношение на заплащането на
жените, включително и във
винения бранш?

Мисля, че жените на виното в
България се радват дори на поспециално отношение. Талантът и трудът на винените жени
се оценяват по достойнство.
Кое ви предизвиква през последната година?
Трябваше да съберем смелост
да покажем за първи път пред
публика една нова, още млада
реколта вина на голям винен
форум, какъвто е DiVino.Taste.
Това беше ход с две остриета: или щяха да ни харесат и
разберат, да усетят винената
ни идеология, или щяхме да
понесем погром и неодобрение още в зародиш. Новопоявяваща се изба, непознати в
бранша лица, но с достатъчно
добри и достойни за показване
вина… Поехме риска и си струваше – дебютирахме с гръм
и трясък, а вината ни, плод на
нашия 10-годишен труд, бяха
разбрани и срещнаха много
симпатизанти. Така стъпихме
на винената сцена – аз, Митко,
екипът ни, всички обединени
зад идеята HARALAMBIEVI. Сега
предизвикателството пред нас
е да оправдаваме с всяка нова
реколта високите очаквания
към нас. Аз лично нямам притеснения в тази насока.
Виното запазена територия
ли е? За кого? Как се представят жените на българската
винена сцена?
Безспорно имаме големи винени професионалисти мъже
– технолози, търговци, лозари. Ние самите работим главно с мъже. Но вече са много и
успешните примери на жени
прекрасни технолози, на жени
във винознанието (много любима моя сфера), във винения
маркетинг, на жени, които пишат вдъхновяващи истории за
вино… Тъй че спокойно можем да кажем, че виното е запазена територия на знаещите,
на можещите да правят вино,
на находчивите, на тези с ясна
концепция и идеология, която
следват безусловно – били те
жени, или мъже. Малко е позагубило смисъл клишето, че „до
всеки успял мъж стои една силна жена“, но все пак няма как да
избягаме от факта, че жените
сме по-красивата част от този
свят и едно пенливо от Шам-
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пан стои далеч по-изящно в
женска ръка. Затова се радвам,
че винената сцена на България
е украсена и от завидно женско
присъствие.
Има ли винена култура в
България? Трудно ли се предава винено знание от жена?
Да, в България има винена
култура и нивото й постоянно расте. Обнадеждена съм,
защото смятам, че именно
винознанието ще размърда
бранша в положителна посока. Това става бавно, но става.
През последните 5-6 години у
нас има достъпни обучения на
световно ниво, за вино и винен
туризъм се пишат вдъхновяващи статии, вече имаме винени
подкасти, влогове. Аз самата
не пропускам възможност,
особено ако имам насреща си
заинтересована публика, да
„разпръсквам“ безвъзмездно
винознание, доколкото мога. И
българският потребител, особено в по-големите градове (а
е редно и за по-малките градове да помислим) вече знае какво да иска от виното, което си
поръчва и което му сервират.
Но доколко ресторантите могат да отговорят на изискванията от страна на образованите
потребители? Това е въпросът
сега. Инвестициите във винено
обучен персонал са огромно
преимущество. Често се шегувам (но то съвсем не е шега),

че сервитьор без винен сертификат не бива дори да докосва
вино, камо ли да го предлага и
насочва избора. Нужни са непрестанни усилия в тази посока, за да се задържи нарастващият тренд на винена култура
у нас: курсове, образователни
дегустации, винени събития.
А ако техни лектори са жени,
това е може би най-прекрасният сценарий.
Коя е Цвети, извън винения
контекст?
Скоро май не са ме свързвали
с друго, освен с вино и деца.
Изцяло съм посветена на семейството и виното. Трупам
знания и не съм сигурна дали
ще ми стигне животът да изуча
всичко, които съм планирала.
Обичам още да рисувам, да
пея, да творя разни пипкави
неща.
А кой или какво те вдъхновява?
Разходките сред лозята, природата, реката… Децата и
мъжът до мен - особено ми
е важно да срещам тяхното
одобрение и подкрепа. През
годините са ме вдъхновявали
и много личности от винените
среди – добри примери, вдъхновяващи лектори.
Кое е любимото ти вино, описващо те най-добре като
личност?
Не обичам да слагам вината в
категории, а и всяка реколта е

HARALAMBIEVI
TROIS VISAGES
Rose de Noir 2019
Пино Ноар е мой любим сорт. Имаме го
засаден върху коренно различни тероарни
условия на три различни лозя в три различни села. Можем да „играем“ много с този
сорт и аз обичам резултатите във вината от
серията TROIS VISAGES. Тя е изцяло посветена само на пино ноар и неговите три лица
– бяло, розе и червено. Рядко пия розе,
но ако го харесам, то може и да ми стане
любимо вино. Такъв е случаят с розетата от пино ноар – ако са
добре направени, обиквам ги.
HARALAMBIEVI TROIS VISAGES Rose de Noir 2019 е създадено с
грозде от лозето „Над Пещерите“, намиращо се до хълмистия
десен бряг на река Вит, край село Петърница. Почвата е плитка,
сива и горска върху карстова основа с високо съдържание на
глина на надморска височина около 250 метра. Изключително
вярвам в потенциала на това лозе.
Винифицира се, като предварително охладеното грозде се
ронка, мачка и след кратък контакт с твърдите части, сокът се
отделя. Ферментира при контролирана температура в иноксови съдове.
Цветът му е нежен и игрив, с блясък. Интензивен нос с
преобладаваща сочна ягода и балансиран вкус с изразена
свежест. Нежно, ефирно, но комплексно розе. Подходящо да
се консумира самостоятелно, но е добра компания и за храна.
Изстудете добре!

различна. Но най-любими са
ми нашите вина, които са като
деца за нас. На сляпо мога да
разпозная всеки съд от избата, мога да изживея наново
направата на всяко едно вино
- от първото му зрънце, затова
ще отговоря с конкретен сорт:
пино ноар.
Виждам се като неподправен
пино ноар, някъде от Бургундия, реколта 1986 - понякога
буйна, понякога тиха, но винаги имаща какво да каже, нежна,
прецизна и елегантна. Както
пино ноарът се влияе от тероара си, така и аз се влияя силно
от обкръжаващата ме среда,
затова се радвам, че съм намерила точния „тероар“ в лицето
на семейство Хараламбиеви.
На какви винени проекти ще
е посветена 2020 година?

Освен появилите се през 2019
г. серии, които трябва да затвърдим и през 2020-та, наесен
ще се появят невероятни северни червени попълнения.
Особено съм вперила поглед
в Каберне Фран и Рубин – много сортови, много комплексни. Подготвили сме и нови
винени проекти – нестандартни и интересни прочити
на местни сортове, нещо с балончета, нещо с повече остатъчна захар, някои нечувани
в България сортове в лимитирани серии… С нетърпение
очаквам новата гроздоберна
кампания, а с още по-голямо
нетърпение очаквам да преминем успешно през Covid-19
и да си върнем винените срещи и живия контакт с потребителите.
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Я Г О Д О В О ГА С П А Ч О
Гаспачото е студена зеленчукова супа, която произхожда
от Испания. Първоначално
гаспачото се е приготвяло
само от сух хляб, чесън, зехтин
и оцет, но през XIX век супата
се облагородява с домати и
става популярна както в цяла
Испания, така и в съседните
държави. В модерните версии
на гаспачо добавяме краставица, чушки, дори и… ягоди. Не
бихме казали, че комбинацията
с ягоди е чак толкова необичайна. Все пак доматът е плод
и комбинирането му с други
плодове е много успешно.
Продукти (за 2 порции):
домати - 300 г,
краставица - 1/2 бр.,
червена чушка - 1/2 бр.,
ягоди - 150 г,
чесън - 1 скилидка,
течна сметана - 50 г
прясна мащерка листенца - 1
клонче,
зехтин - 3 с.л.,
балсамов оцет - 1 ч.л.,
сол - на вкус
черен пипер - на вкус
Приготвяне:
Измийте и почистете доматите.
Измийте краставицата и ако
желаете, я обелете.
Измийте и почистете чушката и
ягодите.
Нарежете зеленчуците и плодовете на едри парчета и поставете в блендер.
Обелете скилидката чесън,
нарежете я на едро и прибавете.
Прибавете и листенцата мащерка.
Блендирайте всички продукти,
докато се смелят фино.
Добавете сметаната, зехтина,
оцета, сол и пипер и блендирайте отново.
Сервирайте супата добре
изстудена.
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СПАНАЧЕНИ ПАЛАЧИНКИ
(за 4-ма - получават се около
8 палачинки, в зависимост от
размера на тигана ви)
Продукти:
пресен спанак - 80 г,
пресен магданоз - 20 г,
прясно мляко - 250 - 300 г,
яйце - 1 бр.,
мащерка, прясна - 1 стръкче,
сол - 1/2 ч.л.,
брашно - 180 г,
За плънката:
крема сирене - 100 г,
лимон - 1 бр.,
мащерка, прясна - 1 клонче,
сол - на вкус,
кашкавал - 200 г,
яйца - 8
Приготвяне:
Пригответе сместа за палачин-

ките:
В блендер сложете измития
спанак, магданоза, прясното
мляко, листенцата мащерка и
блендирайте до фина смес.
Прибавете яйцето и блендирайте отново.
Накрая прибавете брашното
(добре е да го пресеете) и солта.
Блендирайте за кратко, колкото
брашното да се усвои и да няма
бучици.
Загрейте малко мазнина в подходящ тиган. Изпечете палачинките.
Пригответе плънката:
Включете фурната да загрява на
2000С с долен и горен реотан.
В купичка разбъркайте крема
сиренето със сока на 1 лимон,
накълцаните листенца мащерка

и малко сол.
Настържете кашкавала.
В центъра на всяка палачинка
намажете малко от сместа с крема сирене, поръсете с настъргания кашкавал, като оставите
лека вдлъбнатина в центъра,
където да легне яйцето.
Счупете в центъра яйце.
Внимателно загърнете четирите
края на палачинката, така че да
покрият част от плънката и да
се образува квадрат. Поставете
палачинките върху покрита с
хартия за печене тава (тавата
към фурната ще е най-удобна).
Печете палачинките в загрята
фурна за 10 минути - кашкавалът
трябва да се стопи, а яйченият
белтък да се стегне. Сервирайте
със свежа салата.
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ПИЛЕШКО РОЛО
Продукти:
пилешки гърди (филе) - 4 бр., сушени
домати в зехтин – 100г, зряла моцарела –
250 г, сол и черен пипер на вкус, брашно,
яйца - 1 бр., галета/панк, слънчогледово
олио, тиквички (малки) - 4 бр., мед - 3 с.л.,
соев сос - 1 с.л. сос терияки - 1 с.л., уиски
- 2 ч. л. лимонова мащерка - 1/4 вр. чесън
- 2-3 ск.
Приготвяне:
Разбъркайте меда, соевия сос, соса
терияки и уискито. Измийте и нарежете
тиквичките на шайби с дебелина около
3-4 милиметра. Мариновайте за 15-20
минути, след което подредете в тава на
един слой. Поръсете с лимонова мащерка и добавете нарязан на тънки филийки
чесън. Печете 15-20 минути в предварително загрята на 200° C фурна.
Междувременно разрежете пилешките
гърди, така че да се получи пеперудка и
ги начукайте внимателно с чук за месо.
Внимавайте месото да не се разкъса.
Посолете и овкусете с черен пипер.
В подходящ съд пасирайте сушените
домати със зехтина. Настържете зрялата
моцарела.
Намажете гърдите със сушените домати,
поръсете с настъргана моцарела и навийте внимателно на роло. Опаковайте в
стреч (прозрачно) фолио и поширайте за
15 минути в гореща вода (около 90°C).
Подгответе панировката:
В една чиния сложете достатъчно количество брашно. До нея поставете дълбока чиния и разбъркайте в нея 1 яйце. В
трета чиния сипете галета или панко.
Извадете пилешкото роло от водата, в
която сте го поширали, и разопаковайте
от прозрачното фолио. Оставете го да
почине за 5 минути и междувременно
сипете достатъчно олио в подходяща
тенджера, така че дъното да е покрито
поне 5-6 сантиметра.
Охладеното роло оваляйте в брашно,
след което го потопете в яйца и накрая в
галета или панко. Стиснете го, така че панировката да полепне добре по месото и
оставете върху решетка за 5-10 минути.
Това ще помогне на панировката да не
падне по време на пържене. Повторете с
останалите рола.
Пържете в предвартиелно загрято до
180°C олио (слънчогледово) за 3-4 минути. Извадете в чиния или тава, покрита с
кухненска хартия, за да поеме излишната
мазнина.
Оставете пилешкото роло да почине
за 5-10 минути, след което нарежете на
шайби и сервирайте с печените мариновани тиквички.
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ЯГОДОВ ЧИЙЗКЕЙК
без печене
Продукти (за 4-6 порции)
За основата: обикновени бисквити - 1
пакет (20 бисквити), масло - 120 г
За крема: ягоди - 250 г, захар - 180 г, заквасена сметана - 200 г, крема сирене - 500
г, течна млечна сметана, студена - 200 г,
допълнително ягоди за декорация.
Приготвяне:
Натрошете бисквитите в купа.
Стопете маслото и го прибавете към
бисквитените трохи.
Разбъркайте добре, така че всички трохи
да се покрият с масло.
Разпределете бисквитената смес на
дъното на чашките за сервиране. Може
да оставите малка част за украса на
чийзкейка.
Пригответе чийзкрема.
В блендер смелете ягодите, захарта,
заквасената сметана и крема сиренето. В
купа разбийте течната сметана до много
меки връхчета. Прибавете на три части
ягодовата смес към сметаната и разбъркайте внимателно с шпатула, така че да
запазите въздушността на разбитата
сметана.
Разпределете крема в чашките върху
бисквитените трохи.
Украсете с ягоди.
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С МУ Т И С Я ГОД И , БА Н А Н И О В Е С Е Н К РА М БЪ Л
Това е лесна и бърза, засищаща
и задоволяваща сетивата закуска. Овесеният крамбъл може да
бъде направен предварително
и да съхранявате в добре затворен съд, докато ви потрябва.
Продукти: (за двама)
за смутито:
2 бр. замразени банани (белени), 250 г замразени ягоди, 3-4
с.л. кафява захар или мед, 200 г
кисело мляко
за крамбъла:
60 г овесени ядки, 1,5 с.л. кокосово масло, 1 с.л пудра захар, 1
с.л. кокосови стърготини

за украса: плодове по избор,
филирани бадеми,
кокосови стърготини
Приготвяне:
Загрейте фурната на 200С и
подгответе малка тавичка за
печене.
Сипете овесените ядки в тавата
заедно с кокосовото масло и
пудрата захар и разбъркайте
добре. Прехвърлете тавата
във фурната и печете, докато
ядките станат златисти, като
периодично разбърквате. Това
би отнело около 15-20 минути.
Направете смутито: смелете
всички необходими съставки

в блендер, докато се получи
фина, не много гъста каша.
Овкусете с мед или захар на
вкус. Ако е необходимо, разредете сместа с още малко кисело
мляко.
Разпределете смутито в две
купички.
След като овесените ядки са
вече златисти, извадете тавата
от фурната и ги оставете настрана леко да се охладят.
Поръсете смутито с препечените овесени ядки, кокосови
стърготини, филирани бадеми,
малини и розови листенца и
нападайте.
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МИЛА МАМО, ПИША ТИ ТОВА
ПИСМО ОТ 30 ГОДИНИ…
ОТКЪС ОТ РОМАНА „ОПИТЪТ“, ИЗДАТЕЛСТВО „ЖАНЕТ 45”
***
Но преди това, един ден, дъщерята ú връчила... писмо.
– Писмо? За мен? Нали сега съм тук, заедно сме всеки ден?! – недоумявала Мария и въртяла смутено дебелия плик в ръцете си.
– Моля те да го прочетеш внимателно, ако трябва, да го препрочетеш
– казала дъщерята, без да отговори на въпросите на майка си. (...)
РУСАНА БЪРДАРСКА
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Мила мамо,
Пиша ти това писмо от 30 години.
Започнах го, когато баба умря.
Не знам дали съм ти казвала,
но 8-9 месеца преди да умре,
баба се питаше – сама себе си,
на глас, но аз бях там и слушах
– „Трудно ли се умира?“. Мисля,
че баба реши да умре.
После, спомняш си, престана да яде, залежа се, стана на
скелет, рани, урина, изпражнения... Моята баба.
Която ми беше обяснила неделята и възкръсването, ябъл-

ката и буквите, която ми беше
чела за далечните страни и
ми беше разказала за Септемврийското въстание. Която ти
къпа 20 години, която подпираше под ръка, за да се разхожда, и която гледа до последния
ú дъх.
Първата смърт,
която виждах отблизо.
Беше отвратителна. Толкова
ми беше мъчно за теб. За баба
вече не ми беше мъчно. Моята
баба вече си беше отишла. Обвинявах се, че искам да умре
по-бързо, да свърши тази от-

вратителна агония, това безкрайно унижение на плътта, и
най-вече този ад за теб. [...]
През годините пишех и триех,
пак написвах, поправях, допълвах. Текстът растеше като
някакво странно растение,
разлистваше се, след няколко
години започнах да събирам
редките му и ценни плодове.
През тези тридесет години аз
самата пораснах и отрезнях,
остарях и започнах отново да
полудявам.
Моят собствен живот на жена,
съпруга и майка течеше като
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река. Смирявах се и се опълчвах, унасях се в бита и се сепвах тревожно в битието. [...]
Но мамо, нали ако ти не съществуваше, и мен и брат ми
нямаше да ни има? И внуците
ти. Не, не ме разбирай погрешно – не оправдавам насилието.
Твоето съществуване, и моето,
и на брат ми, и съществуването на внуците ти не оправдава
насилието. Друго се опитвам
да ти кажа.
Много е странно да осъзнаваш,
че е можело да не
съществуваш, нали?
И ние, и двете, имаме пълно
основание да си го мислим.
Особена е повестта, в която
разказваш за собственото си
по-раждане на този свят. Наистина е много странно да осъзнаваш, че си плод на пълна
случайност и че е било повече
от много вероятно да не съществуваш. Странна е способността, която ни е дадена да
о-съзнаваме това.
Но знаеш ли кое е още постранно – това се отнася за
всички хора. Помисли си само
– ако не беше срещнала баща
ми, а друг мъж, ако беше заченала следващия месец, а не
онзи юни, ако друг сперматозоид на баща ми те беше оплодил, ако...
Всеки човек е плод на
случайността и на хаоса.
Любовта е само една много
красива, несъмнено, и много
силна илюзия, която ни кара да
вярваме в предопределеността и уникалността на любимия
и децата ни, в промисъла в
хаоса, в това, че плодът на хаоса е плод на любов. И когато
един вариант сред милиарди
възможни се въплъти в нашето
дете – да го обикнем като нещо
уникално, единствено, което
не може да бъде никое друго,
създадено с Другия, който не
може да бъде никой друг.
Може би щастието е това – да
приемеш като желано и избрано и да обикнеш като уникално това, което слепият хаос
изважда от звездната торба за
теб.
От тази гледна точка насилието
и породеното от него нещастие само правят хаоса и илюзи-

ите ни очевидни.
Мислех си, че изнасилването е
не само криминално и военно,
но и екзистенциално престъпление. Законът мисли за насилените жени и за изродената с
чуждо семе общност. Никой не
мисли за човеците, пръкнали
се вследствие на изнасилване
и за тяхното съзнание. Един
такъв човек е плод не само
на случайността като всички
хора, но и сътворен с
животински нагон,
омраза, насилие и ужас.
Отнета му е едната утеха, че е
направен с любов, че е желан,
точно той или тя, че е избран
от хаоса сред милиарди на не
знам коя степен възможности. Темпоралният парадокс на
теорията на относителността,
според който теоретично-математически може да се върнеш в миналото и да убиеш
дядо си, което обаче означава,
че и ти няма да съществуваш
и следователно няма как да
извършиш това, е измислен
от мъже, както и цялата наука,
общо взето. Затова разиграва
само сценария с убийството
на патриарха-дядо. Съвсем по
Фройд – момчетата убиват бащите си и се влюбват в майките
си.
Според мъжете майката е сигурна и не може да бъде никоя
друга. Но какво става, ако я изнасилят? Нали си учила теория
на относителността? Нали си
учила висша математика и фундаментална физика? Няма как
поне през тях да не сте стигнали и до теорията на относителността. Макар че, мисля си,
ако дори най-фундаменталните неща като времето и пространството са относителни,
то и комунизмът следва да е, с
цялата му непоклатима фундаменталност. Значи може и да не
сте учили теорията на относителността, за да избегнете този
неудобен извод. [...]
Съществуването ни
не е промисълът.
Няма промисъл, мамо.
Няма никой „там горе“. „Оня“
е сляп, глух и безпаметно-дементен. Не разчитай на него.
Той не е „познал“ жената, той
си няма представа какъв е жи-

вотът на жената, какво става
„там долу“, в бита, в „човешката
долница“, в приписките по свещените му текстове, в бележките под линията на живота. Той
е „непорочно заченат“. Само
мъже могат да измислят „такова чудо“ и да го нарекат така. На
теб женската ти същност е била
буквално изкорубена от собствения ти дълбоко вярващ баща
и от същия „Оня“. Искали са да
те направят съвсем непорочна. И са успели... [...]
Едва след много години разбрах защо прие първата ми
менструация – превръщането
ми в жена – с такова раздразнение, даже погнуса. Защо
нищо не ми беше обяснила,
не ме беше подготвила, и аз си
мислех, че съм болна (от рак,
естествено, толкова много рак
има в рода ни) и че умирам.
Защо съблазънта и еротиката,
която аз нахално пръсках, те
отвращаваха. Защо си бодеше
очите да ми шиеш дрехи, както
баба е шила за теб, но никога
не ми каза, че съм хубава, пази
боже – секси. Защо вместо да се
зарадваш, се разочарова, когато ти казах, че съм бременна.
Защо се разминахме като жени
и никога не станахме приятелки, защо ти никога не поговори
с мен като жена, не ме посъветва като жена. В женствеността
и в секса за теб винаги е имало
нещо срамно, болезнено, животът на жената
за теб винаги е бил само
страх, срам, болка, покорство, грижи и тегло. [...]
Разбрах защо не искаше нищо
от никого, но беше взискателна към мен. Защо успехите ми
на изпити, конкурси, в работата те радваха много повече
от женитбите и децата ми. Но
никога не бяха достатъчни. Ти
винаги очакваше още, повече,
като че трябваше непрекъснато да компенсирам това, че съм
жена, че имам деца, че съм пожертвала време, възможности
и сиво вещество за мъжете и
децата си. Аз трябваше да стана член-кореспондент на световната академия, генерален
директор на света или поне нобелов лауреат за литература,
за да те утеша в твоята
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неосъщественост и
разочарование,
да бъда повече от жена, за да
докажа, че въпреки че съм
жена и майка, съм интелигентна и успешна. Като мъжете. Че
съм човек. В нашите отношения карах една безкрайна аспирантура. [...]
Разбрах защо не поговори с
мен, не ме утеши и приюти, не
се намеси, не се опълчи, когато
онзи агент на ДС ме изнасили
като студентка. Оплаках се в
полицията, но единственият
резултат беше, че ме обявиха
за „леко момиче“, което, така
– уязвимо и „виновно“, друг агент на ДС се опита да вербува
като държавна държанка, която щеше да бъде предлагана на
високопоставени чужденци.
Кварталният милиционер минаваше вечер през квартирата
ми да проверява дали „лекото
момиче“ си е у дома и се опитваше и той да „намаже“ от
безпомощността ми. Бягах и
се криех като осъдена... Слава
Богу не забременях. Дори и да
се беше случило, времената
бяха други – имаше хапчета и
свободни аборти. Но защо ти,
мамо, никога не поговори с
мен за това? Надявам се, че е
само от страх – от ДС, от баща
ми. Позволи безгласно на баща

100 ж е н а т а

днес

ми да ме нарича „курва“... Без
да се замисля за „командировките“ си. Или за семейна карма.
Или за това, че собственият му
баща също е преживял жестоко насилие, от същите тези
„другари“. Да, не сексуално
насилие, но не знам кое е поужасно – да ти стягат краката в
менгеме, да ти забранят да работиш и после да умреш от рак,
или да те изнасилят. Баща ми не
си даваше сметка, че
той самият беше
изнасилен от комунизма,
че той беше забременял и че
роди чудовища – патологични
лъжи, мании, страх, агресия и
комплекси. #Me too ... Само в
по-различни социално-икономически условия и властови
отношения. И насилието засягаше всички – жени и мъже,
млади и стари. [...]
Толкова много ми се е искало
да чуя какво мислиш наистина! Какво чувстваш наистина.
Да го кажеш без страх и срам.
Исках да те чуя да крещиш,
да се опълчиш, да искаш, да
проклинаш, да откажеш да
живееш така. Исках да предявиш себе си. Да откажеш
да изпълняваш всичките си
„задължения“. Да се влюбиш,
да се напиеш, да не ти пука,
веднъж поне да бъдеш жесто-

ка. Да се върнеш към таланта
си в математиката. Да развиеш таланта си да шиеш, но не
стотици поли по 2 лв. парчето,
а дизайнерски, твои и уникални, изискани, сексапилни тоалети. ... Колко много исках да
имам такава майка!
С която да мога
да си говоря.
За всичко – за момчета и мъже,
за секс и пазене, за любов и разочарования, за бременностти,
раждания, бебета, но и за възпитанието на новия човек, не
само за отглеждането на деца
(в бедни условия), за книги и
идеи, за пари и професии, за
картини и музика, за математика и философия, за смисъла
и безсмислието...
Докато не проумях, че няма
такава Мария, че тази Мария е
била умъртвена много, много
отдавна. После постепенно аз
ти станах майка. [...]
Винаги си имала избор. Но не
съм сигурна, че в теб е имало
човешко същество, което да
упражни правото си на избор.
Ти си само жена, със своята
женска участ. [...]
Пораствах и исках да бъда
всичко това, което ти не беше.
Изграждането в опозиция е
вид деформация. Аз съм деформирана. [...]

красота

ТЕНДЕНЦИИ В КОСИТЕ ЗА 2020
снимки ДИЛЯН МАРКОВ,
грим ГЕОРГИ РУСЕВ
Inspire, първата концепция за
бизнес клас салони за красота
у нас, представи тенденциите в
прическите за 2020 година със
сезонния проект на марката
LOOK BOOK 2020. Cъздаден на
прага на световна пандемия
и затова тревожен в бъдеще време. Тихо емпатичен с
травмата на света и завършен
с убеждението, че вдъхновението е ваксина за социалното
саморазрушение. Тази година
визажистите от Inspire Creative
Team поглеждат на тенденциите в косите с послание за социално отношение към глобалните екологични проблеми.
Визажистите на Inspire работят
основно в средните дължини
на косата, като формата е предимно класическа, но с интересни препратки към ретро
къдриците и по-ясното рамкиране на лицето. Акцентът за
2020 година е бретонът в подълга версия. Разделен на път
или покриващ нивото на очите,
бретонът е ултра тенденцията
при линията за този сезон.
Всички модели в проекта са
традиционни клиенти на марката, с което се поставя акцента върху адекватността на
салонните интерпретации и
реалната възможност всеки
посетител в салоните Inspire
този сезон да се докосне до
бляскавите тенденции от световните подиуми.
#1 Тренд:
La Frange Brune

Французойките остават недостижими в на пръв поглед
невъзможното комбиниране
на небрежност и софистицира-

на изтънченост в една влудяващо секси визия. Този сезон
визажистите на Inspire намират вдъхновение в лекомисленото отражение на Париж, в
отсъстващия трафик на 70-те.
Средни дължини, стилизирани сякаш от кратка разходка
край Сена, в контрастна прегръдка с акцентно подстриган,
овален бретон. Дълбок, падащ
над очите, прецизно свързан
и плавно преливащ в контура.
Тази прическа е невероятна –
просто измивате, подсушавате
леко и носите със самочувствие.
#2 Тренд:
Сolor design by Inspirе

Сред няколкото безспорни
тенденции за 2020 поставяме
акцент върху работата с техника. Комбинираме няколко подхода за оцветяване, за да получим структурирана релефност
и плътност на слоевете цветове. Миксираме златисто с охра
и бежово смолисто. В оттенъците работим с висша доза
прецизност за дискретната
балансираност между топлите и студени нюанси. Именно
това стои в основата на авторската ни услуга color design by
Inspire.
Този сезон преди всичко е
структурата на косата. Стайлингът е полиран до визуално
съвършенство с финал от холивудски блясък. Визажистите
на Inspire залагат на повече
обем и стилизираност и отричат прекалената детайлност
в къдрици. Водещи остават
почти физически доловимата
мекота и въздушност на косата, постигнати чрез леката
деструктурираност по дължините и заедно с отворения кон-

тур в края запазват правото на
бохемско, небрежно движение
при всякакъв вид завършек.
#3 тренд
The Мelting Аntarctica

Интерпретираме класическото синьо на Рantone и го осмисляме в цвета на боровинките,
дънките на Юга и мастиленото
небе в буреносния здрач. Вълнуваме се от цвета на топящите
се шелфови ледници и изискваме бъдеще чрез цвят от
кристална невинност, снежно
бяло русо с артистично оцве-

тяване в долната част и преливане от бледо до морско синьо.
Подстригването е артистично
съчетание на две техники- машинка и ножица. Бретонът
отново е акцент, допълнен от
повторния контраст на строго
полиран, небрежен стайлинг.
#4 тренд
Men’s Hairstyle
Тази пролет мъжките коси се
отличават с перфектен цвят,
който изглежда ултра небрежен и естествен. Визажистите
на Inspire работят с техника
сolor design в контурната част
и вдъхват живот на скучния
равен кафяв цвят с вплитане на
фини слънчеви кичури с цел релефност и модерност. Променяме формата на правата коса в
начупен surf стайлинг. Брадата
е прецизно оформена, а контурът детайлно почистен.

Look Book 2020 може да бъде открит в салони Inspire.
Веригата разполага с 4 обекта в България, ситуирани в топ локации
на столицата: Бизнес парк София, сграда 2
„Младост”, бул. „Цариградско шосе” 54Б, сграда GrafiX
Манастирски ливади, ул.”Пирин” 91, срещу Bulgaria Mall,
кв.”Хладилника”,ул.”Сребърна” 2, Мobi art building, до Рaradise mall
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СЛУЧАЙНИ ЛИ СА
СЛУЧАЙНОСТИТЕ?
ЦВЕТАНКА МАРИНОВА
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лучайни ли са случайностите? Това е изключително интересна тема, която
занимава човешките умове от
хилядолетия.
Какво са случайностите, нещата, които ни се случват ей-така,
без да сме ги планирали, предвидили или очаквали? Според
езотеричните знания случайностите са част от цялата божествена програма, свързана
със земния път и ежедневието
ни тук. Тази програма създаваме преди идването ни на Земята
– цялостния план за живота ни,
който включва и детайлите.
Програмата касае „метъра на
времето“ и плановостта на осъществяване на събитията в нашия живот.
Какво представлява т.нар.
„метър на времето“?
Преди да дойде един дух на Земята, той прави споразумение
с Бог, вселенското управление,
за какво идва. И на този „метър
на времето“ са закачени най-важните събития, които трябва да
определят смисъла на избора
на духа, това, което си избрал за

този живот. Това са обикновени човешки събития – на 18 ще
учиш това, после ще работиш
онова, ще срещнеш тези и тези
хора по това време и т.н. Цялото пространство разтяга като
ластик този „метър на времето”
и дава много шансове. Шансове
дори да увеличим годините на
живота си, защото когато всичко е хармонично и спокойно,
нещата са добри. Но поне при
70% от хората това не става.
Просто някъде по метъра нещо
не се е случило. Било то, защото баща ти е казал: „Музикант
къща не храни“ и си отишъл
да учиш нещо съвсем друго.
И това проваля цялата голяма
съвършена програма, всичко,
което е планирано и за което
небето дава енергия. Вече го
няма. И започва живот на принципа проба-грешка. И при това
изтощителен и нещастен живот.
Не защото животът може да е
лош външно, но заради постоянното недоволство, което ще
изпитва човек, че не си е на мястото.
Всеки детайл от живота ни е за-

писан в тази програма от раждането ни до края му. Разбира
се, краят не е толкова фиксиран, тъй като ние можем с начина си на живот да го отдалечим
или приближим. И това става
именно с чисто земни неща
като спокойствие, ограничаване на стреса и здравословен
живот – движение, хранене, избягване на различните видове
зависимост, които нарушават
естествените функции на физическото и емоционалното ни
тяло.
Кармата, тази
страшна дума,
всъщност изобщо не е страшна
– това са само уроците, които
трябва да разберем и осъществим, за да намалим енергийното претоварване на духовния
ни живот. Не приемайте кармата като огромно непреодолимо
наказание, както обичайно се
възприема.
Какво влиза в
случайностите?
Първото и най-важното нещо
са срещите с хора - те формират кармичния и житейския ни
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път. Никога не бива да гледаме
с лека ръка на срещите с хора,
застанали на пътя ни. Те по някакъв начин определят живота
ни. Бягството от срещи, за да намалим например проблемите
си, не е добро решение, защото
кармичните срещи са предопределени, за да ни дадат успехи,
сила, увереност.
Кармата не е само наказания
и лош живот, с който плащаме
за минали грешки, кармата са
и успешните ситуации и еволюционният ни път. Срещите с
хора често ни носят позитивни изживявания, а понякога,
разбира се, разочарования и
негативизъм, които обаче ни
правят по-силни. Те ни дават
шанс да разберем смисъла на
дадено нещо. Да си отговорим
на въпросите: Защо този човек
е застанал до нас? Какво е хубаво да си дадем един на друг?
Какво е добре да разберем?
Когато започнем да гледаме
по този начин на многобройните срещи в живота си, тогава
и лошите ситуации ще станат
по-малко и сблъсъците и негативите от тях ще са по-редки.
А мирът, постигнат след конфликт – по-сладък.
Не вярвате ли? Проверете!
А как да приемем и разберем
случайните ситуации, които
идват при нас? Много често ние
не приемаме доста ситуации сериозно и това може да измести
цялата ни житейска програма.
Това може да се случи например, ако шансът е твърде голям,
славен, и по тази причина не му
обръщаме внимание, защото
си мислим, че не е лъжица за
нашата уста. Или ако ситуацията е негативна и имаме огромно
желание да избягаме и да се отървем от нея. Уви, няма как да
избягаме – ще дойде друга, след
това трета, докато не се научим
да я приемаме и разберем.
Тук изниква неизбежният въпрос – какво се случва с позитивните ситуации, даже фантастичните – те ще се появяват ли
отново и отново, докато ги приемем? Интересно е, че по-скоро
не, защото енергийната им сила
е различна. Земята носи повече по-ниски енергии и това е
причината по-негативните си-

туации да имат по-интензивен
характер от позитивните. Също
така трябва да научим уроците
си, а те в по-голямата си част са
свързани с проблеми.
Защо обаче по-фантастичните
хубави ситуации се повтарят
по-рядко? Отговорът е прост
– за да пристигне такъв шанс,
трябва да сме в добро разположение на духа, с доста висока
енергия, което не ни се случва
постоянно. Ако се стремим да
поддържаме по-висок енергиен статус – животът ни ще е поуспешен.
Добрата новина е, че в последните години на планетата идват
много нови енергии и се събуждат други, които са били дълго
време в латентно състояние. Те
ни дават възможност да поддържаме по-висок енергийния
си статус и така да преобразяваме не само собствения си
живот, но и този на цялото човечество – да бъде все по-позитивен.
Това е прекрасна новина, можем да се възползваме от този
подарък на Вселената и да създадем живот с по-малко напрежение и повече хубави ситуации.
А как да се опитаме да се възползваме от случайностите и
как да ги разберем? Този въпрос
е изключително важен, тъй като
огромна част от случайностите
остават извън нашия поглед
и чувства и ние ги пускаме ейтака на вятъра, за да ги улови
някой, който е по-готов от нас.
Защото нищо не се губи и ако
дадена случайна ситуация не
се използва от човека, за когото
е предназначена, тя отива при
друг, който има същите задачи,
да кажем. А може другият човек
да привлече тази случайна ситуация, но тя да остане „да виси
във вятъра“, защото пък той не
е готов за нея, макар и да я е
приел. Има всякакви сценарии
и възможности във филма, наречен живот.
А какво става с тази случайна
ситуация? Тя ще се „разхожда“,
докато не се срещне с точния
човек. Да, това може и да е
първият човек, заради когото
е възникнала, за когото е предназначена, а той самият между-

временно да е осъзнал пътя си
и да е станал готов за нея. Но е
хубаво да не разпилявате така
времето си.
Нека разгледаме връзката
между съня и случайните
ситуации.
Какво е сънят? Времето за междуизмерна почивка на душата.
Колко различни сънища сънуваме? Първият и най-интересен е, разбира се, пророческият
сън. По какво той се различава
от останалите? По чувството,
което остава след събуждането. Ако запомним този сън и
той терзае съзнанието ни, това
задължително означава, че небето повишава вниманието ни
да разтълкувате съня или да
го разберем, но не с някакъв
съновник, а със ситуациите в
него. Този начин за осъзнаване
на случайните ситуации, които идват в живота ни, малцина
го могат. Почти никой не се замисля какво е сънувал и какво
може би ни казва собственият
ни дух и висшите сили с този
сън. А най-добрият начин да се
даде случайна ситуация, преди
тя да дойде в ежедневието, е
сънят - своеобразна подготовка за идващото събитие. Ако се
научим да обръщаме внимание
на сънищата си, те ще започнат
все по-активно да се появяват,
тъй като душата ни ще започне
да провокира сънища, за да ни
подготви и подскаже идващите
събития. Ето един прекрасен
начин, който е забравен от нас,
съвременните хора. Разбира се,
сънят може да предупреди и за
опасности и ако сме предупредени, можем да минимизираме
опасността и дори да я избегнем.
Какви други сънища има?
Разбира се, неща останали в
съзнанието ни от различни разговори и ситуации, които са ни
направили впечатление, както
и при заспиване на работещ телевизор, и т.н. Но само е хубаво
да запомним, че случайни случайности няма. Всичко, което
идва при нас, е поредната подадена ни от божествените структури ситуация, за да изпълним
програмата на живота си. А тази
програма е наша, сами сме я
създали.

https://www.beyondtime.eu/en

жената днес

103

без рамка

КАЛИНА ХАНДЖИЕВА:

ХОРАТА СМЕ ЕДНА МАЛКА ЧАСТ
ОТ ЗЕМЯТА, ТЯ Е ПОВЕЧЕ ОТ НАС
Калина Ханджиева позира
до любимата си картина
„Островът на Фъстъчко“

МАРТИН РАЙКОВ
снимки ЛИЛИ ЙОТОВА

Последната самостоятелна изложба на художничката Калина Ханджиева носи името„Свобода“. Селекцията представя 23 платна маслена живопис и 16 графични рисунки, създадени с креда върху цветен картон. Калина завършва средното си образование в СХУ "Цанко
Лавренов" в Пловдив. През 2005 г. се дипломира със специалност„Живопис” в НХА-София
при проф. Теофан Сокеров и доц. Кирил Божков.
За последната си изложба тя се готви три години. Вдъхновение за платната получава, след
като живее известно време в Сан Франциско.
Преди няколко години художничката създава и собствено Арт студио„Калина“, в което се
обучават хора от най-различни възрасти. Във време на изолация заради COVID 19, пред
„Жената днес“ художничката говори за свободата, въображението и смелите мечти, които
не бива да ни напускат, дори в това трудно и пълно с изпитания време.
Кога според вас творческият
акт се превръща в катарзис?
Рисуването е важна част от
живота ми, огромна движеща
сила и ми дава смисъл да продължавам напред, дори в много трудни моменти. "Островът
на Фъстъчко" ми е любима картина, която започнах преди две
години. Това е вторият портрет
на моя домашен любимец - заека Фъстъчко. През лятото на
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2018-а той получи проблем
и помислих, че ще го загубя.
Оставих я настрани и рисувах
други неща. За огромно мое
щастие той оцеля, но не смеех
да я продължа - изпитвах страх.
Знаех, че е възрастен вече и че
всеки ден с него ми е подарен.
През май миналата година го
загубих и ми предстоеше много тежката и трудна задача да
завърша картината. Оставих я

за накрая. Беше много важна
за мен и държах да е част от новата ми изложба. Шест години
имах изключителен приятел и
сякаш загубих огромна част от
сърцето си. Фъстъчко е част от
още две платна. Сега той живее
там.
В момента всички живеем в
изолация заради коронавируса. Как се чувствате и имате ли своя лична рецепта за
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кураж?
Аз мога да живея дълго така,
защото рисувам и прекарвам
много време вкъщи с картините. Сега разполагам със свободно време, не бързам заникъде,
но всяко нещо омръзва. Хората
така сме устроени, да имаме
нужда един от друг. Липсва ми
артстудиото, посетителите и
разговорите с тях, предишният
живот. Сега е различно. Всичко
е спряло, няма я свободата да
излезеш, да поканиш или отидеш на гости, дори да прегърнеш някого, защото е опасно за
здравето. Всичко ще премине и
някак ще продължим. Важното
е да си направим поуки и преосмислим живота си. Трябва да
се радваме на малките, но ценни неща. Нека всеки да намери
някакъв начин да прекара тези
дни по-леко, като прави нещо
любимо.
По време на пандемията научихте ли нещо ново за себе
си, появи ли се някакво ново
творческо вдъхновение?

Започнах да мисля повече за
себе си и за творчеството си.
Задавам си много въпроси за
смисъла на различни неща и не
съм сигурна кои са правилните
отговори. Често ми е объркано
и тъжно, но помня и по-трудни
моменти в живота си. Ще има
край един ден и ще се справим.
Рисувам повече и с четката отлитам от реалността колкото е
възможно. Работя по няколко
картини и мисля за нови, но някак въображението ми е блокирало. Ще започна нови неща,
когато кризата приключи или
поне стане малко по-нормално
всичко. Цялата атмосфера на
дистанция, страх, маски, новини в България и по света няма
как да не действа на психиката.
Дано всичко приключи добре и
се възстановим бързо. Важното е хората да са здрави, а другото дори и бавно ще се оправи
някак постепенно.
Кога започнахте да се занимавате с живопис и какво
усещане ви носи рисуването?

Рисувам от много малка, но„живописта" смятам, че започна да
ми се получава в художествената гимназия в Пловдив. Много трудно е за малкия художник
да започне да вижда всички
нюанси само в един цвят, светлосенки, рефлекси, отражения,
да смесва цветовете, да усети
различната материалност на
нещата, които изобразява, и
всичко това да изглежда обемно, цветно и впечатляващо
върху една плоскост. Винаги
съм искала, като погледна отблизо или отдалеч, картината
да ми хареса и резултатът да
е перфектен. Така е и до днес.
Рисуването за мен е начин на
живот. Огромна част от времето си прекарвам пред платното
в мой собствен свят и така се
чувствам най-добре.
Кои са вашите любими обекти/субекти в модерното изкуство?
Любими обекти за мен са животните и хората в реална или
нереална обстановка, но трябва

Конете са любими герои в
картините на художничката
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силно да ми е повлиял някой
образ, за да създам картина
с него. Харесвам най-много
холандската живопис, модерното изкуство не ми е толкова
завладяващо. Обичам детайла
и атмосферата в картините им
- те са живи, много майсторски
направени и с чувство. Имах
възможността да посетя музея
на Ван Гог и Rijksmuseum в Амстердам миналата година. Бях
изключително впечатлена да
видя оригинали на картини,
които съм виждала само в албуми. Смятам, че културното
наследство на всяка държава
е от голямо значение и е огромно богатство за хората.
Може ли да ни разкажете
повече за вашата техника на
рисуване?
Рисувам основно с маслена
боя. Това е сложна техника, откъм технологично време - съхне бавно и трябва да се внимава с полагането на цветовете,
най-вече с бялата боя. Започвам по много платна наведнъж,

Автопортрет
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докато едни съхнат, рисувам
върху други. Обичам също креда и молив върху цветен лист. В
последните 4-5 години нещата
ми станаха по-цветни. Рисувам
и с акрилни бои, но декоративни и абстрактни неща.
Каква е ролята на вдъхновението във вашите картини? С
какво ви привлече Сан Франциско?
Обичам да рисувам различни
неща - хора, животни, пейзажи,
натюрморти, някои реалистични, други в странни пространства с различни елементи
- понякога летящи, понякога
на необичайни места. Вдъхновяват ме по различен начин, в
различно време и емоционално състояние. Преди 3 години,
когато отворих артстудиото,
се постарах в картините да
има от всичко. Сега рисувах
само за себе си. Голяма част от
пейзажите са от крайбрежието на Сан Франциско. Няколко пъти съм била там и точно
там на брега съм се чувствала

прекрасно. Часове наред съм
прекарвала,
подхвърляйки
парченца хляб във въздуха
на птиците. Наблюдавах ги и
снимах. Усещането беше невероятно! Гледах полета им, как
пляскаха с крила и издаваха
различни звуци, как излитаха
и кацаха по пясъка. Странният
лилав цвят в небето, силният
шум на разбиващите се вълни,
хората, които си разхождаха
кучетата, огромното пространство пясък и вода, далечният
хоризонт в мъгла, галещото
слънце и вятър ме накараха да
почувствам свобода и спокойствие.
Обичате ли натюрморти?
Натюрмортът не ми е много любим, тъй като губя много време,
докато го нарисувам. По-приятно ми е да създавам портрети – на човек или на кон даже.
Но все пак, включих два броя в
тази изложба. Единият е резени пъпеш, които се отразяват в
стъклена маса - направен с маслена боя. Другият е букет, музикален инструмент и няколко
ябълки с креда върху цветен
лист. Моментно решение бяха,
повлияха ми с красотата си.
Обичате ли да рисувате човешки лица и фигури?
Най-трудни са човешкото лице
и фигура. Спомням си как като
бях малка, рисувах много книжни кукли, изрязвах ги после и
играех с тях. Бях повлияна от
детските книжки със страхотни илюстрации, които имахме
вкъщи, и често ми купуваха
нови. В по-късен етап - като поголяма, посещавах изложби и
винаги съм се впечатлявала
от портретите. Исках да мога и
един ден да нарисувам човек
като "истински". Смятам, че
след 33 години работа успях
да го постигна, благодарение
на много труд, постоянство и
талант. Върху една плоскост
да оживее даден образ отнема много часове, дни, месеци.
Обичам да постигам целите си,
стига да са в рамките на възможното.
Трудно ли се прави изкуство
в днешно време?
Да, животът е различен, много динамичен. Ежедневието
на хората е забързано, много
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Красивите плажове на Сан Франциско са инспирация за Калина

неща са свързани, задължаващи и определящи, а творчеството изисква много свободно
време и спокойствие. Но все
пак, който обича това и иска да
твори, може да го прави.
Вярно ли е, че самотата е важна за твореца, за вдъхновението му?
Аз имам нужда от самота, даже
бих казала, че никога не съм се
чувствала сама в самотата. Винаги мисля и виждам нещата,
които ще рисувам в пространството като отделни кадри.
Изникват образ след образ
и добавям разни подходящи
елементи след това. Не правя
предварителни скици и композиции, ограничаващо ми е. Винаги започвам директно с боя,
без предварителна рисунка с
молив.
Имате ли чувството, че класическите изразни средства
в изобразителното изкуство
се изчерпват?
Може да се каже, макар че има
хора, които обичат да рисуват така и днес. Отнема много
време и много труд, а светът е
различен. Но всеки трябва да
твори така, както може и му
харесва. Творецът трябва да е
свободен, без ограничения,
защото иначе няма как да бъде
такъв.
Как бихте искали да се възприемат вашите творби?
Бих искала да се харесват от
хората. Изобразявам много
лични моменти или периоди от

живота си, работя с много чувство и стремеж да излея всички емоции върху платното, да
бъде много живо, приказно и
фантастично. Рисувах за себе
си този път и затова кръстих
последната си изложба "Свобода". Почувствах я като творец, а
това е много важно.
Важно ли е творецът да срещне произведението си с хората?
Важно е, за да получа оценка,
особено от хората, които ценят и обичат изкуството. Тези,
които посещават арт студиото,
харесват новата обстановка и
който рисува, разбира колко
труд съм вложила във всичко. Деца и възрастни ми задават въпроси по картините.
Радвам се, че успях да обновя
артстудиото с нови творби и
да създам хубава атмосфера,
сред която малки и големи да
творят.
При какви хора отиват вашите произведения или предпочитате да останат при вас?
Спрях да продавам картини,
рисувам само по поръчка и
зависи какво е. Замислила
съм да вкарам картините като
принтове в дрехи, които сама
ще измисля, обувки, раници и
други аксесоари. Обмислям и
следваща изложба.
Обичате ли времето, в което
живеете, или има епоха, за
която мечтаете?
Харесвам времето, в което живея, не харесвам лошите неща,

които се случват, и мръсотията.
Но във всяко време и място го
има това – ние, хората, сами
си го правим. Трябва да ценим
повече това, което ни дава природата, защото нищо не е вечно. Мечтая за нещо странно и
много интересно за мен - полет
в Космоса и среща с извънземни :)
Коя е най-голямата опасност
за след утрешния ден?
Дано не продължи твърде
дълго този проблем и не отнеме много човешки животи.
Дано много хора не загубят
работата и дома си. Дано след
вируса да не стане още по-голяма криза. Можем само да
се надяваме, да се подкрепяме, да се уважаваме и грижим
един за друг повече отпреди.
Надявам се и вярвам, че справянето с пандемията ще ни донесе едно по-добро и светло
бъдеще. Трябва да разберем,
че ние, човечеството, сме найопасни за себе си, че сме част
и то една много малка част от
планетата, и че тя е повече от
нас. За да оцелеем, трябва да
ценим и обичаме всичко, което ни предлага и подарява, а
то не е никак малко!
Картина от последната й самостоятелна изложба „Свобода“
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ЕДНА БЪЛГАРКА В СЪРЦЕТО НА
НАЙ-ВЕЛИКИЯ СВЕТОВЕН
ТЕХНОЛОГИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

АННА ЕНЧЕВА
ВЕЧЕ 13 ГОДИНИ
СТРОИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕРМОЯДРЕН РЕАКТОР (ITER)
В КАДАРАШ,
ФРАНЦИЯ
ПЕТЪР МАРЧЕВ
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поред някои специалисти
производството на петрол ще стигне своя пик
през 2030 година. След което
ще последва неизбежен срив.
Какви ще са последиците за све-

та? Очевидно Земята ще стане
по-мирно място, след като петролните запаси бъдат изчерпани, тъй като основните военни
конфликти през последните
десетилетия са били за контрол
над петролните кладенци.
Спомнете си Кувейт, Ирак, последвалата инвазия на САЩ и съюзниците им от НАТО в Залива,
Ислямска държава и кървавия
сирийски конфликт…
Мирът е едно, но енергийният
глад след края на петролната
епоха е нещо друго. Ще изгрее
ли отново звездата на добрите
стари въглища? Как си представяте парен локомотив, теглещ
влакови композиции в тунела
под Ламанша през 2035?! Парниковият ефект е още едно препятствие пред завръщането на
въглищата.
Но Чернобил и Фукушима са категоричният отговор на друг въ-

прос - доколко безопасен може
да бъде т. нар. „мирен атом”.
Енергията на вятъра и слънцето е нещо добро, но ще бъде ли
достатъчна да задоволи нуждите на цялата планета?
Ето защо бъдещето на света е
неразривно свързано с една
принципно нова технология.
ЕКСПЕРИМЕНТЪТ ITER
ITER е абревиатура на английското название International
Thermonuclear
Experimental
Reactor. Но латинската думичка
iter означава„път“. Докъде ще ни
доведе този път?
Във всеки случай Международният експериментален реактор
за термоядрен синтез е един
изключително амбициозен световен проект. На 21 ноември
2006 г. седем страни, участващи в реализацията на проекта
- Европейският съюз, Индия,
Китай, Русия, САЩ, Южна Корея
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и Япония - подписват договор
за финансирането на реактора. Първоначално програмата
предвижда 30-годишна продължителност на проекта, като
10 от тях са за изграждането
на съоръжението, плюс 20-годишен експлоатационен срок.
Авансово стойността му се определя приблизително на 10
млрд. евро. В разрез с предварителните планове, през 2017
г. се прави преоцeнка и се приема, че изграждането на ITER e
готово наполовина. А предполагаемата сума на разходите
прогностично се увеличава до
колосалните 20 млрд. евро. Европейският съюз, като водещ
в проекта, трябва да осигури
половината от тази сума. Още
повече, че след първоначалния
ожесточен спор за локацията на
термоядрения реактор, страните-партньори се споразумяват
мегапроектът да бъде реализиран на територията на ЕС – в научноизследователския център
Кадараш, разположен на около
70 км северно от Марсилия.
ITER e проектиран да произвежда около 500 MW енергия при
реализирането на термоядрен
синтез, поддържан в продължение на 500 секунди. Синтезът
се постига чрез изгаряне на 0,5
г смес на деутерий и тритий в
реакторна камера с обем 840
m³. За да се осъществи този синтез, е необходимо да се вложат
около 50 MW енергия. Така можем да изчислим, че коефициентът на полезно действие на
реактора е 10, тоест получената

енергия ще надвишава 10 пъти
вложената. И така, бъдещата
термоядрена електроцентрала
на база експеримента ITER ще
има около 3000 – 4000 MW мощност.
BREXIT срещу ITER
Не е тайна, че британците са
най-напред в усвояването на
термоядрената енергия. Затова
и учените от Острова са наймногобройните участници в
екипа на ITER. Преди две години
в Обединеното кралство заработи най-новият частен термоядрен реактор ST40. Той успя
да нагрее водородна плазма до
15 млн. градуса – каквато е температурата в слънчевото ядро.
Следващата цел на англичаните е да нагреят плазмата до 100
млн. градуса по Целзий – и при
тези екстремални условия да
реализират първия управляем
термоядрен синтез на сливане
на водородни атоми в хелиеви.
Използваното гориво е вода.
Зад тези постижения стоят
усилията на частната фирма
Tokamak Energy, която си е поставила за цел да произвежда и
продава чиста енергия на Обединеното кралство в близките
петилетки.
Затова и Брекзит поставя много
въпроси пред бъдещото структуриране на екипа на ITER, а и
въобще за британското участие
в този международен проект.
ОТ ГРАДА НА РОЗИТЕ ДО
КАДАРАШ
Казанлъчанката Анна Енчева
е български инженер, който
работи в 1500-членния екип

на Международния експериментален реактор за термоядрен синтез (ITER). Ето накратко
нейния път от Града на розите
до Южна Франция. Анна завършва индустриално инженерство в английския факултет
на Техническия университет в
София през 1996 г. След това
завършва магистратура по бизнесадминистрация в немския
факултет на ТУ-София. После
кандидатства и е приета да прави докторантура в Института
по физика на плазмата "Макс
Планк" в Мюнхен. Докторската
ù дисертация е в областта на
термодинамиката и механиката
на флуидите.
Д-р Енчева продължава кариерата си в Лозанския институт по
физика на плазмата. Но Швейцария се оказва само трамплин
към Кадараш, тъй като ангажиментите ù в Лозана са свързани
с инженерната част на диагностиката към ITER. След спечелването на конкурс, през ноември 2007 г. Анна става първият
български участник в екипа на
ITER. И това не е всичко – извън
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строителната площадка в Кадараш Анна продължава да
смайва с енергичност и разностранните си интереси – в
свободното си време тренира
карате и колоездене, танцува
салса и бачата, играе тенис...
и е финалистка на всички състезания „Спартан“! Член е и на
българската група по народни
танци „Изворче“ от Екс ан Прованс. Но винаги неин приоритет
е синът ù Мирослав.
Научните постижения на д-р Енчева са забелязани от специалистите. Затова френската национална електрическа компания
EDF, заедно с организацията на
жените в ядрената енергетика WIN-France и Европейската
фондация за енергията на бъдещето, присъждат на българската специалистка Специалната
почетна награда Fem’energia за
постижения в областта на мирния атом.
МИРНО! МИНАВА СЕРЖАНТ
ЛАВРЕНТИЕВ
Олег Лаврентиев е роден през
1926 г. в град Псков и до войната
завършва седемкласно учили-
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ще. След като Червената армия
превзема завзетия от немците
Псков, 18-годишният младеж се
включва във военните действия. След победата остава на
военна служба с чин сержант.
Изпращат го на остров Сахалин,
където в свободното си време
сержант Лаврентиев чете и развива интереса си към ядрената
физика. През 1948 г. командването на воинската част възложило на Олег Лаврентиев да изнесе
лекция по актуалните проблеми
на ядрената физика. Подготвяйки се за това, сержантът преосмислил основните постановки
и написал писмо до ЦК на Всесъюзната Комунистическа Партия
(болшевики). И така от Москва
дошло предписание на Лаврентиев да му бъдат осигурени условия за творческа работа. Две
години по-късно, през юли 1950
г., той изпраща в отдела за тежко
машиностроене на ЦК своята
разработка. Тя се състои от две
части – описание на устройство
за водородна бомба на базата
на литиев деутерид и способ за
получаване на електроенергия
чрез контролиран термоядрен
процес. Разработката на сержанта бива предадена на академиците Игор Там и Андрей Сахаров. Лаврентиев се уволнява от
армията и постъпва във Физическия факултет на МГУ. Приема го
самият Лаврентий Берия, който
тогава оглавява Спецкомитета
по атомно и водородно оръжие.
На студента-първокурсник отпускат специална стипендия и
го преместват от общежитието
в мебелирана стая в центъра на
Москва…
Но наистина ли сержантът от
Червената армия е действителният „баща“ на руската водородна бомба? През август 2001
г. в руската преса е публикувано
личното досие на Лаврентиев и
неговото предложение, изпратено от остров Сахалин през юли
1950; обнародвани са отзивът
на акад. Сахаров за разработката, заедно с разпореждането на
Берия. Дотогава тези документи
са били съхранявани в архива
на Президента на Руската федерация в специална папка с гриф
„Строго секретно“. По този начин
въпросът за авторството бива

решен веднъж завинаги.
„Аз считам за необходимо
едно детайлно обсъждане на
проекта на др. Лаврентиев. Но
независимо от резултатите от
обсъждането, необходимо е
още сега да се отбележи творческата инициатива на автора!“
Такова е признанието на акад.
Сахаров. В рецензията си той
уточнява също, че реакциите с
литиевия деутерид, предложен
от Лаврентиев като гориво за
водородната бомба, са неосъществими.
Но неоспоримата роля на Лаврентиев се състои в първоначалната инициация на работата
по управляемия термоядрен
синтез!
ТОКАМАК
Под понятието „токамак“ (съкр.
от руския израз „ТОроидальная КАмера в МАгнитных
Катушках“) учените разбират
експериментално устройство
с тороидална, пръстеноподобна форма, в което се създава и
удържа високотемпературна
плазма. Токамакът е разработен от съветските физици Игор
Там и Андрей Сахаров в началото на 50-те години на XX век
и е вдъхновен от идеята на Олег
Лаврентиев. Синтезът се състои
в сливане на ядрата на деутерий
и тритий, които са изотопи на
водорода и могат да се извличат
от водата. В резултат на реакцията се получава хелий и се освобождава термоядрена енергия.
За да протече описаната реакция в токамака, йоните на деутерия трябва да се нагреят до
милиони градуси. А за удържането в пространството на тази
високотемпературна плазма се
използва магнитно поле. То се
създава чрез вертикално ориентирани бобини, обхващащи
токамака.
Но да се върнем на строителната площадка в Кадараш.
Размерите на ITER са много
по-големи от тези на всички
досега съществуващи експериментални реактори. Радиусът
на тороидалния пръстен е 6,2
метра. Сега в ITER Анна отговаря за завършването на дизайна
и мениджмънта на производствените дейности и за тестове
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на система от бобини, които ще
се инсталират на вътрешните
стени на вакуумната камера.
Тези бобини са от изключително важно значение за правилното функциониране на реактора. Става въпрос за два вида
бобини - едните необходими
за вертикално стабилизиране
на плазмата, а другите - за потушаване на определен вид
нестабилност на плазмата, която може да доведе до съсредоточаване на топлинни потоци с
висока мощност върху материалите в непосредствен досег с
плазмата и тяхното прегряване
или разтапяне. Опасността от
прегряване на стените на токамака е реална, тъй като на
науката не са известни такива
материали, които биха устояли
на нагряване от порядъка на
десетки милиони градуси. Ето
защо разковничето на успеха
се крие в сложна охладителна
система.
А тук д-р Енчева е в свои води,
тъй като охлаждането на специални промишлени установки
е темата на нейната докторска
дисертация в института „Макс
Планк“.
ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ СЕ
НАМЕСВАТ
Сещам се да питам Анна дали
няма обществени настроения
срещу центъра "Кадараш"?
„За съжаление, има! - отговаря
тя. - Особено с проявите на жълтите жилетки, голяма част от
вниманието на протестиращите бе насочено към служители
на ИТЕР, като такива с добра и
сигурна работа. Даже имаше и
няколко агресивни атаки от тяхна страна, дори и към мен и сина
ми. Това е продиктувано от тяхната неинформираност, че ние
не получаваме никакви придобивки от Франция и не използваме тяхната социална система,
както много хора си мислят.“
„Жълтите жилетки“ не си дават
сметка и за това, че проектът
носи много придобивки за провинцията и района. Строежът на
реактора е открил много нови
работни места, което е добре
дошло за този регион, в който
няма почти никаква индустрия.
Сега общият брой на работниците на строежа е около 2500.

От друга страна, повечето поръчки на проекта ITER - било
то за строителството, било за
разработването и тестването
на различните компоненти – са
ориентирани към френски фирми. И не на последно място, от
февруари 2015 генерален директор на ИТЕР е французин.
ITER Е ГОТОВ НА 65 %
През лятото на 2010 г. ITER
стартира важна фаза от своята реализация. На терен от 42
хектара започна строежът на
материалната база, нужна за мегаексперимента. Европейската агенция по ядрена енергия
(Fusion for Energy) наблюдава
изграждането на 39 сгради и
специализирани помещения
върху площадката на ITER. Според първоначалното споразумение, хардуер поръчките се
поделят между 7-те члена на
ИТЕР, като 89 % от елементите
ще бъдат предоставени в „натура”, а останалата част ще се закупуват чрез съвместен фонд под
контрола на ITER-организацията. Точната последователност
на производство и доставка на
компонентите е прецизно координирана. Над 1 милион съставни части, построени в заводите
на страните - участнички в ITER
по целия свят, ще бъдат доставени в Кадараш.
Изпълнението на грандиозния
технологичен експеримент е
над 65% към днешна дата.
Индия е приключила с производството на основата и долния цилиндър на криостата
и е предала тези компоненти.
Корея приключва скоро производството на първия сектор
от вакуумната камера. Масивният инструмент за монтаж на
един сектор от вакуумната камера, заедно с топлинния щит
и тороидалните бобини вече е
доставен в ИТЕР. Европа и Китай
обявиха завършването на първите полоидални бобини, които
ще бъдат готови за криогенни
тестове през 2020 г.
„През пролетта на 2020 започва нова, стратегическа фаза:
монтажът на ИТЕР токамака –
разказва Анна Енчева. - С цел
да се доставят компонентите
в монтажното хале, ще се построи ново надграждане върху

ТОКАМАК сградата и ще бъдат
удължени релсите на мостовия
кран.“
През септември 2019 първият
сегмент от стоманената конструкция е монтиран и дълбоко закотвен в горната част на
ТОКАМАК сградата. По-малко
от три месеца по-късно, чрез
стабилно поставени 20 високи стълба, настъпва време за
монтиране на покривната конструкция – пет модула с тегло
между 62 и 78 тона, разпростиращи се на 50 метра разстояние
между двата паралелни реда на
опорните колони.
Акцията се подготвя повече от
година. Повдигането не е само
проста операция по вдигане,
трябва много да се внимава при
планирането и последователността от дейности и при координирането им. Трябва да се
вземат под внимание непредсказуеми явления като силата
на вятъра, който е типичен за
района.
Европа ще предаде ТОКАМАК
сградата през 2020. Предвижда
се съоръжението да бъде експлоатирано 20 г. Някои страни
като Китай и Корея, например,
нямат вече търпение да дочакат
резултатите от ИТЕР и са в процес на конструиране на собствени демореактори. Но за тази
цел, те имат нужда от ноу-хауто
на ИТЕР и на напредналите технологии в Европа и Америка.
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ПЪРВОКЛАСНИ
ВЪЛНЕНИЯ
МАЯ ЦАНЕВА
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Много дълго се дистанцирах
социално от тези вълнения.
Въпреки разговорите с майка
ми, която вероятно от две години следи резултатите от малките и големите матури. Въпреки
дискусиите във Фейсбук групи,
на площадката... въпреки рождените дни на бъдещия ученик
точно през септември.
Но неизбежността ме настигна
и в условия на извънредна ситуация аз подадох документите му за първи клас. Сега остава да чакаме къде, с кой класен
ръководител и с какви деца ще
се окаже в един клас.
Но преди това...
Аз дължа много и съм благодарна на учителите си, особено в гимназията. Учих руски и
италиански, английски, попаднах в клас от хора, които въпреки кризите и преломите на
поколението ни, пораснахме и
останахме стойностни и гладни за знания и умения.
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От моето начално училище
имам слаби спомени. Например за малко пях в хор. Явно
учителката безболезнено ме
е отстранила, преди да съм
нанесла трайни щети на слуха
на другите. Помня и един летен лагер, на който танцувахме
ламбада и скачахме от една висока ограда. Единственото, за
което съжалявам от този период, а и като цяло, е, че така и не
попаднах за повече от година
в едно училище с най-добрата
ми приятелка. Това не попречи
на дружбата ни, но щеше да е
хубаво да сме заедно. Както е
видно, нямам спомени какво
сме учили, но е било достатъчно, за да вляза да уча в елитна
пловдивска гимназия.
Сега, от ролята на възрастен,
осъзнавам, че
началното образование
е важно,
защото учи децата да се справят с предизвикателствата на

стадото, извинете, обществото, и второ – защото независимо колко знаят за Вселената,
динозаврите, атомните подводници или за устройството
на човека преди първи клас, в
училище се наливат основите
за осъществяването на тези
проблясъци за бъдещи успехи
или провали. Математиката,
правописът и четенето са базата на всичко. Факт. Аз умея
да смятам на нивото на осмокласник, пиша на нивото поне
на висшист, така че учителите
ми са си свършили работата.
Най-важното –
вкарали са ме в системата,
без да ме убият.
Не се вълнувам твърде много
за средата на сина ми в първи
клас. Това е честният ми отговор, защото както моят личен
опит сочи, средата в началния
курс на моето образование е
била достатъчно добра и скучна, за да ми върви ученето, но
не помня много, или съм забравила лошото. Наясно съм, че
времената са различни, но хората сме същите, само че вече
дигитално въоръжени.
Той ще срещне учители, приятели, врагове, ще му е весело,
трудно, ще открива, че животът не е толкова прост, колкото
му е изглеждало досега, но ако
вкъщи не получи подкрепа да
продължи напред, и на улицата, и в клас пак ще му е трудно
да се справи.
Синът ми е зодия Дева, резултат от събирането на Овен и
Телец, и бързо ще стане ясно
дали гласът му ще се чува
ясно и силно в класа, или ще
игнорира съучениците си за
сметка на приятелите си извън него. Неоспоримият факт
е, че той е умен, но не е „хапка“
за всеки учител или клас. Като
единствено дете има и други
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характерни прояви, които ще
направят първи клас предизвикателство. Големият риск
е дали ще приеме неизбежностите на систематичния ред,
или ни чакат много срещи с директора. Накрая резултатът ще
е същият – ще помни нищо или
малко, или ще се влюби в училищната си среда, но при всеки
случай ще се справи някакси.
Това, на което се надявам, е
училищната система да не убие
ученолюбието му и глада му за
познание, което явно се случва. Мои приятелки горко ми се
оплакват как будните им преди
деца
загубили рязко интерес
към познанието,
щом са влезли в коловоза на
системата.
Аз не съм родител, който гледа
детето си по учебник. Опитвам
се да следвам интересите му и
да ги направлявам градивно,
за да остана с цяла кухня. Той си
сглоби чукче от молив и щипка
за пране на 3 години, напълни
камерата ми с цветни разтвори
на 5, отказа се от „Пет патрул“
в полза на „Как се прави?“ по
научнопопулярен тв канал,
изработи с кубчета, прежда,
хартиени лодки и пластмасови
фигурки язовир, който да наводни с одеяло, преди да дойде време за първи клас. Затова
го записах на ментална математика и на роботика, тръгна
на физика за деца, готварство...
Изглеждам като амбициозна майка маниачка, нали?
Всъщност не съм... Просто
търся полезни и забавни занимания, които да му дадат
възможност сам да отговори
на въпросите си, на които аз
и баща му не можем. Или съм
заета с други неща, за да уча с
него сега, преди да ми се наложи в училище. Как беше онази
мъдрост: „Вместо да даваш на
гладния риба – го научи как сам
да си лови риба!“. Е, аз определено знам по-малко или поне
различни неща от това, което
често го вълнува, и затова го
водя на „риболов“.
Проблемът е, че това се случва
по бракониерски, е не с легитимен билет от държавната
система за образование, и то

с много деца, за които аз смея
да твърдя, че може би не са
по-умни от другите, но имаме
ресурса да дадем стратегическо предимство или да им създадем сериозен проблем още
преди да влязат в системата.
Проблемът е, че хлапета като
моето може и да не са мнозинство, но не са малцинство, и че
образователната система не
е готова да се справи с техния
маратон към нови познания,
придобити в съседни на основната писта към знание.
Този месец, в условия на социална изолация, включихме
уроците за първи клас по БНТ2
в опитите си да го занимаваме с
нещо градивно извън филмите
за животни и експериментите
в кухнята. За нас и за бъдещия
първокласник това беше откровение и челен сблъсък със
системата.
Спомням си първия ни тв урок.
Аз се мотаех в кухнята, мъжът
ми нещо си правеше, а ученикът беше предупреден, че
следващият половин час ще
учи математика. Учителката –
миловидна блондинка, започна часа за събирането 2 плюс
2 например. „Едно патенце“,
„едно жабче“... редеше тя думите и аз вперих поглед в телевизора.
- Мамо, тази учителка защо ми
говори като на бебе? Казва се
„пате“, нали?
- Може и патенце – отговорих
аз, - като в приказките.
- И защо смятаме 2 плюс 2? Това
го учихме във втора група!
Баща му също дойде и а-ха да
коментира нещо, го спрях, защото на бъдещия ученик му
трябваше малко, за да се убеди, че ще го върнем във втора
група, а не отива при големите
от първи клас.
На следващия ден попаднахме
на друга учителка, която успя
да го „закотви“ за цял час през
телевизора. Тя говореше ясно,
без излишни умилителни, с
хумор и с уважение, без да се
страхува да сгреши при натискането на клавишите на дигиталната дъска, или да импровизира. Тя го накара цял ден
да решава задачи по стената в
коридора ни и да ни изпитва.

Накратко, убедих се, че
учителят е този, който ще
направи училището неговия втори дом
или просто място, в което се
решават задачи за оценки. Но
как да позная кой е този УЧИТЕЛ? Някакви съвети?
Вярвам, че има учители, които
знаят как да превърнат децата
в ученици и после в хора, които
знаят ценността на знанието.
Знам, че първите класове са
най-трудни, защото правят социалната адаптация от желателна в неизбежна.
Иска ми се той да е добър ученик, но най-вече искам синът
ми да иска да се учи сам или с
приятели, но най-важното - защото вижда смисъл от това.
Силно желая той да получи„въдица“ за знания, за да улови рибата, която ще храни бъдещето
му. Но всичко това сега зависи
от избора на едно или няколко
училища, класирането по точки, и буквоядство, което няма
нищо общо с това. Важна е първата крачка, която направихме
заедно вкъщи, а пътят ще го
извърви сам. Успех, първокласнико!

Вярвам,
че има
учители,
които
знаят как да
превърнат
децата в
ученици и
после в хора.
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„МАРГАРИТКА“ ИЛИ ПОСЛАНИЕ ВЪВ
ВРЕМЕТО, КОЕТО СЕ НОСИ С... ПЕСЕН
Успешният музикален проект оживява и на хартия, за
да помогне на родителите в трудната задача„приучаване към полезни навици“. Срещаме се с двете дами, за
да проверим дали ние самите не сме позабравили как
трябва да си мием ръцете, или защо е важно да сме за
пример на най-малките.
ТЕМЗ АРАБАДЖИЕВА
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„Опасна работа са тези двете“ е
първата мисъл, която ми хрумва,
когато за пръв път се запознавам
с Яна Липованска и Виктория Терзийска, която за хората от моето
поколение завинаги ще остане
момичето с кафевите очи и памуковите облаци.
Разликите между тях привидно
са много повече от приликите –
Яна е рижава„котка“, част от градската бохема – с къдрава коса и
цветна феерия около себе си. Тя
е тази, която предимно говори,
смее се като за трима и има готов
отговор на почти всичко. Вики за
сметка на това е доста по-обрана;
облечена е в класически сивобели нюанси – хем нежни, хем
строги. Не говори много, но пък
когато се включва, някак винаги
е на място.
Но около тези две привидно различни жени сякаш съществува
невидима и здрава връзка; спойка, която ги превръща в едно дуо,
сработило се до съвършенство.
Както се казва – до използването
на репликата „Познавам си човека.“
За проекта „Маргаритка“ навярно е чувал всеки, който има дете.
Аз лично разбрах за него от приятел. В колата му открих единия
от дисковете, благодарение на
който – цитирам –„има спасение“.
Оказва се, че синът му Борко не
може да прекара и минута в колата, без да чуе песничката за
цифрите.
Малко по-късно разбирам, че
хиляди родители в България не
смеят да се качат в колата си, ако
в нея не е натоварено свещеното
CD, което ще им осигури безпроблемното преминаване от точка
„А”до точка„Б”. Пък било то и само
за да отидат до супермаркета. И

че всеки четвъртък „Маргаритка“
има своите радио минути. И всяко отклонение от обявения час
води до горещи молби по телефона – „Моля ви, пуснете ги тези
„Маргаритки“!“.
При цялата тази информация,
която човек получава съвсем
случайно от познати с деца, може
да си извади най-простия извод
– „Маргаритка“ наистина е нещо
като ангел-пазител и безотказен
детеукротител. Само че е приела
образа на мили и възпитани вълшебни герои.
Запознайте се с
Биби, Мими, Маргаритка
и Бухалчето.
През 2016 г. на пазара се появява първият албум с тях и нови
аранжименти на някои от най-

популярните български детски
песнички.
След впечатляващия му успех
Яна и Вики издават още един албум през 2018 г., а миналата година предприемат огромна крачка
напред със създаването на изцяло авторски музикален албум,
посветен на по-лесното усвояване на полезни навици.
Песничките в него звучат с гласовете на Поли Генова, Влади
Ампов - Графа, Белослава, Михаела Филева, Орлин Павлов, Вики
от Мастило, Вензи, Дичо, Йоанна Драгнева и децата от Voice
Academy и вокална група „Шоколадче”.
Избрани части от всички музикални произведения от диска
участват и във видеопоредицата
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„Полезни навици”, реализирана
в партньорство с „Приказки без
край”.
Всичко това звучи като голям
успех, но сякаш нещо липсва. Затова двете решават да запълнят
тази дупка и започват работа по
първите изцяло български детски книжки, посветени на това
страшилище – навиците.
Защото„и баба знае“, че трябва да
пазим ръцете си чисти, но само
преди 2 месеца този простичък
факт сякаш се оказа новина и за
нас, възрастните.
И именно по повод първите две
книжки от поредицата – „Маргаритка и чистите ръце“ и „Маргаритка и вкусната храна“ – се
срещам с двете дами. Те развълнувано разказват, че изданията
са на пазара от 20 май, и споделят
любопитни подробности около
работата им с издателството („Сиела“) и колко дни са обсъждали
дали на корицата да има покривка и зелен кант, или пък по-голям
сапунен мехур. Вижда се, че въпреки че живеят с този проект
вече няколко години, той все още
ги вълнува, все още е по-скоро
лична страст, отколкото успешен
бизнес модел. Може би защото
и двете са изпитали трудностите
сами да трябва да предадат уроците на своите деца.
„Идеята за Маргаритка се роди
при мен преди около 6-7 години, когато все още аз самата не
бях майка. Исках да купя диск с
хубави детски песнички на моята
кръщелница Мия и след голямо
търсене установих, че няма такъв“, разказва Вики.
„Тогава нe съм мислила за всички
активности, които днес реализираме, a само за музика. И с Краси
Тодоров (бел.ред. D2, Jeremy?,
Графа) избрахме песничките от
първия албум на „Маргаритка”,
той създаде прекрасни съвременни аранжименти и поканихме други наши приятели да ги
изпеят. Така записахме първия
албум.
Яна беше свидетел на всичко
това, тъй като тогава с Краси бяха
гаджета, а днес вече и спътници в
живота. Албумът отлежава в компютъра на Краси поне 3 години,
когато един ден Яна каза: „Време е тези песнички да видят бял
свят!”, допълва тя.

Впрочем и Вики, и Яна винаги
започват с примери от личния
си опит, без това да е натрапчиво или досадно. По-скоро сякаш обрисуват пред мен смели
пътешествия, част от едно цяло
приключение, което всеки ден
ги изправя пред нови предизвикателства. И за щастие не чувам
дежурното „О, ще видиш“, след
като им обяснявам, че съм била
притеснена за това интервю, защото като човек без деца не съм
сигурна, че разбирам изцяло
всички неща, които „Маргаритка“
обхваща.
Чудя се какво ги е привлякло
една към друга, защото докато ги
наблюдавам, в главата ми изпъкват по-скоро картини от „Телма и
Луиз“.
„Мисля, че взаимно се привлякохме. Всичко се случваше стъпка
по стъпка. Песничките бяха записани отдавна и складирани в една
папка на компютъра, но когато и
двете с Вики станахме майки, осъзнахме колко много нужда има
от съвременно българско творчество за деца – музика, видео и
любими герои, в които децата да
се припознават.
До този момент аз се бях занимавала основно с телевизия и бизнес развитие и знанията и опитът
на двете ни се оказаха наистина
добра комбинация. За мен решението, че се захващаме сериозно
с проекта, се оказа повратно,
защото напуснах работа и вече 4
години и двете сме отдадени изцяло на „Маргаритка“. В същата
година се роди дъщерята на Вики
– Маргарита, и кръстихме целия
проект на нея.”
Истината е, признават си без бой,
че в приключението „Маргаритка“ те не са сами и по книжките
работят с талантливия писател
Илия Дереджиев, а Веселка Велинова е създателят на визиите. Тоест, Маргаритка, Бухалчето, Биби
и Мими имат не двама, а цели четирима грижовни родители.
„Без тях този проект съвсем нямаше да е това, в което се превърна.“
Издаването на тази поредица
книжки е естествено развитие,
след като през 2019 г. Маргаритка реализира видеопоредица
и музикален албум – „Полезни
навици”. С книжките Вики, Яна и
екипът на проекта продължават

мисията за създаване на качествено, изцяло авторско българско
съдържание, с образователен характер за най-малките деца.
„Предизвикателството да създаваме изцяло нови авторски произведения за деца е вълнуващ и
забавен процес, но носи и голям
риск и отговорност - споделя
Яна. - Досега основната линия на
Маргаритка е свързана изцяло с
музикално и видеосъдържание,
а създаването на литературни
произведения е съвсем ново за
нас. Истината е, че ако Захари
Карабашлиев не ни беше потърсил и убедил и ако целият екип на
издателство „Сиела” не вярваха
толкова много в нас и в проекта,
не бихме предприели подобна
крачка”.
Двете дами са сигурни, че книжките на „Маргаритка” са точно
такива, каквито децата искат. Искрено се надяват родителите да
им се доверят и да ги харесат.
Дали ще има още? Естествено,
екипът вече работи по следващата книжка от поредицата – „Маргаритка на море“, а до края на
годината се очакват още няколко
тематични заглавия, обвързани с
полезните навици.
„За последните три години докосваме сърцата и даваме усмивки на много деца и техните родители. За този период научихме
много и постигнахме много, но
най-големият ни успех е любовта
на децата, която получаваме всеки ден! Точно тя ни дава смисъл
и сили да продължаваме напред
и да създаваме още”, казва Вики.
Това е сякаш и най-важното послание във времето, което „Маргаритка“ носи. А тъй като вече ги
има и на хартия – знаете,„написаното остава“.
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ОФЕЛИЯ КЪНЕВА:

ТРЕВОЖНОСТТА ЧЕСТО Е КАТАЛИЗАТОР
НА НАПРЕДЪК, А НЕ БАРИЕРА ЗА УСПЕХА
Офелия Кънева е социолог, автор на книгата
„Детето на XXI век и предизвикателствата пред
професионалистите
от ХХ век“ и бивш шеф
на Държавна агенция
за закрила на детето.
Подкрепя серия от обществени инициативи,
свързани с развитието
на личността – както на
децата, така и на възрастните: артистични,
спортни, академични
и такива, насочени
към местни общности.
Създател е и на първия
училищен парламент в
България.
РАЯ ГОСПОДИНОВА
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Имате ли впечатления какво
е психологическото състояние на децата и младежите в
момента, по време на кризата, предизвикана от коронавируса?
Нека говорим за тези млади
хора, които са родени в новото
хилядолетие, за които не е необичайно да се влюбиш „през
компютъра“, и чиито семейства
са все по-често с много деца от
различни майки и бащи, от различни националности и етноси,
пребиваващи на територията
на различни държави, няколко поколения едновременно,
в които членовете са с активна
кариера в различни посоки и са
в независими отношения с прародителите. Тези деца и младежи отдавна имат динамичната
среда, подчинена на „странни и
неразбираеми с проста логика“
стандарти виртуално и реално,

за естествена своя среда. Те
имат способността да се приспособяват бързо и практично
да извличат ползите от всяка
ситуация, за да вървят напред,
и при това успяват да го правят
по начин, който често е неразбираем за нас – хората от предишното хилядолетие.
Тревожността има различни
измерения и тя често е катализатор на напредък, а не бариера за успеха. Затова и аз лично
вярвам, че децата и младежите
са добре и начинът, по който се
справят по време на кризата,
трябва да бъде много внимателно наблюдаван и анализиран, за да бъде рецептата за
успех на възрастните, които
изпитват затруднения и колебания в успеха си.
Трябва ли да се иска тяхното
мнение във връзка с обучението и всичко, което ги за-

сяга в настъпилите промени?
Тук съм категорична – да! Та
нали ако не планираме пътя на
успеха заедно с тези, за които
го градим, всъщност планираме да не успеем! Как очакваме
един млад човек да бъде солидарен с целите, които поставяме пред него, ако не ги разбира,
не ги съпреживява, не ги възприема като свои? В стремежа
си да постигнем максимално
разширени възможности за
подпомагане на децата, ние,
възрастните, много често проявяваме склонност към „замазване на права“. Но по-опасното
е, че се лишаваме от възможността да възприемем пълноценно ресурса, който децата
представляват за напредъка,
който желаем да постигнем. Общуването е двустранен процес,
дори и в образованието. В моята практика младите хора доста
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често ми демонстрират, че обществото е несправедливо към
децата не само в България – ние
проявяваме склонност да ги
възприемаме само като обект
на закрила и грижа, а не като
личности.
Какъв смятате, че е успешният подход за общуване с младите хора?
Когато възприемаш отсрещната страна в общуването като
пълноценна личност със съответните нарастващи отговорности и възможности за акумулиране на нови идеи – тогава
общуването е ефективно. Все
още не мога да си обясня защо
имаме склонност да се лишаваме от този подход и от тази
възможност, когато общуваме с
млад човек.
Отговорностите и гласуването на доверие или слепите
заповеди са правилният път
за развитието на младежите?
Младият човек е с широко отворени очи към света. Фактът,
че децата днес постигат сходно
развитие, независимо в каква
национална
образователна
система са включени и къде по
света израстват, е ярко осветляване на обстоятелството, че
възрастните не са подготвени
да разбират адекватно изразните средства на детето от ХХI
век. Тогава може би е дошло
времето да се усъмним, че възрастните разбират поведението на децата. И може би именно
поради това се създават цели
бездни в подкрепата към младия човек в днешно време – тя
е неадекватна и следователно
не може да бъде гарант за обществения успех на традиционните начинания в една общност
(дори и семейна). В тази връзка вярвам, че е крайно време
доверието да бъде развивано
двупосочно – не просто възрастните да гласуват доверие
на децата, а и младият човек да
успява да се довери на възрастните. Уникалната атмосфера на
ХХI век, в която децата, освен да
се подготвят за живота, живеят
в дух на сътрудничество, право
на поемане на отговорности,
толерантност, но и силен фокус
към личността е, може би, достатъчното условие да се създа-

де нова, все още неординерна
представа и разбиране за света
на новите поколения, в която
социалната отговорност е само
един от продуктите на успеха.
Какво е посланието ви към
българската жена, сблъскала
се с предизвикателството на
кризисната обстановка?
По време на кризи жената е
най-силна. Тя някак свойски успява да обхване проблема (колкото и голям да е) и да въведе с
елегантност, нежност и топлина
едно успокоение за околните,
дори и да им вдъхне суперсили. Често крилото на майката с
кариера (каквато е българката)
е невидимо за околните, пренебрегвано и неоценявано,
но кризите изваждат на показ
най-силното и най-уязвимото
у всеки от нас. Вярвам, че българките са силни в своята женственост – с последователност,
грижовност и усещане за елегантност водят хората около
себе си по пътя на сигурността.
Какво ни показа този вирус и
какво научихме за света?
Все още се опитвам да подредя
за себе си множество отговори
на незададени въпроси покрай
пандемията. Свидетели ли сме
на вмешателсто в свободата?
Ще трябва ли да се трудим повече занапред? Какви жертви
ще ни се наложи да правим?
Дали егоизмът ще промени измеренията си? Има ли отказ от

демокрация в световен план?
Харесва ли ни да бъдем водени сляпо, по-комфортно ли ни
кара да се чувстваме едно освобождаване от лична отговорност? Популизмът ли ще властва занапред? Как ще изглежда
следващата политическа сила,
която ще спечели доверието
на българския избирател?...
Опитах се да се вслушам в мнението на младите хора за уроците, които този вирус ни дава,
и изводите, които трябва да си
направим, но всъщност те със
своето самочувствие не възприемат ситуацията като криза
и не й придават такава важност.
Може би това е най-големият
урок.
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ПРИ МНОГО СУХА,
АТОПИЧНА КОЖА

НЕЖНОСТ И БАЛАНС
Нежният мицеларен шампоан и балансиращият балсам от колекция „Нежност и баланс“ на
LOccitane са идеална грижа за ежедневна употреба и за всички типове коса. Обогатени с пребиотичен комплекс с естествени захари, формулите
запазват и поддържат екосистемата и естественото pH на скалпа, а косата е мека, гладка, блестяща
и деликатно парфюмирана. Комбинацията от 5
етерични масла (лимон, портокал, розмарин,
лайка и лавандула със защитено наименование за
произход) предлага уникално чувствено преживяване, а изисканият аромат събужда сетивата.

КОГАТО
ЧЕСТО МИЕМ
РЪЦЕТЕ…
При често миене на ръцете, кожата може да стане суха, чувствителна и в
крайна сметка с нарушена повърхност. CeraVe е марка, съдържаща 3 идентични на кожните серамида, доставяни чрез технология за поетапно
освобождаване, което помага на кожата да остане хидратирана през целия
ден, през всички сезони и при различни външни условия. Серамидите
са съставките, които помагат за възстановяване бариерните функции на
кожата. Серамидите, които естествено присъстват в кожата ни, образуват
защитен слой, който намалява загуба на влага и предпазва от увреждания,
резултат от замърсявания и други външни стресови фактори. Когато нивата
на серамидите намаляват, кожната бариера отслабва и кожата може да
стане суха, с усещане за сърбеж и прояви на раздразнения.
Възстановяващият крем за ръце е с немазна текстура и дълбоко хидратира
сухата и напукана кожа на ръцете. Помага за възстановяване на защитната
кожна бариера. Съдържа три вида серамиди, хиалуронова киселина и
глицерин.
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В много свои клинични проучвания La Roche-Posay
установява, че дисбалансът на кожния микробиом е свързан с различни заболявания като акне,
екзема (атопия) и псориазис. Марката е пионер в
проучванията на кожния микробиом в партньорство с водещи микробиолози. И сега ни представя
иновация за хора с много суха кожа, предразположена към атопия - LIPIKAR BAUME AP+м. Продуктът е
с обновена формула – съдържа MICRORÉSYL – нова
съставка, която подпомага баланса и разнообразието на микробиома, дори при по-тежките случаи.
Атопията е често срещано, незаразно състояние на
кожата, което се характеризира с много суха, лющеща се кожа, зачервяване и сърбеж. Проучванията
показват, че 1 от 10 деца, по целия свят, са засегнати
от това състояние, което може да продължи дори и в
последващата зряла възраст.
Ново проучване, проведено с 5000 души, имащи атопична кожа, демонстрира значително засягане на
качеството на живот. 50% от тях изпитват интензивна
кожна болка, причинена от самото състояние.
Lipikar Baume AP+m възвръща баланса на кожния
микробиом с бързо успокояващо действие – против
сърбеж и против връщане на проблема. Балсамът
помага за ограничаване на размножаването и присъствието на стафилококовите бактерии, намесени
в атопията, като по този начин подсилва баланса на
кожния микробиом. Чрез подсилване на кожния
микробиом, LIPIKAR BAUME AP+м действа на 3 нива
за ограничаване на въздействието на много сухата
кожа или атопията: успокояващо, против сърбеж,
против рецидиви.
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99% ЕСТЕСТВЕНИ
СЪСТАВКИ
NIVEA лансира първата серия грижа за лице с 99%
естествени съставки. NIVEA Naturally Good съдържа 99% естествени съставки и 1% други съставки,
които са нужни за запазване безопасността и стабилността на формулата. А опаковките са напълно
рециклируеми.
NIVEA Naturally Good Освежаващ дневен крем
Дневен крем Naturally Good е с освежаваща формула с био алоевера, масло от жожоба и бадемово
масло, която хидратира кожата за 24 часа и оставя
свежо усещане след употреба. Съвместимостта на
формулата с кожата е дерматологично одобрена,
а кожата е свежа, здрава и естествено красива.
NIVEA Naturally Good Възстановяващ нощен крем
Възстановяващият нощен крем Naturally Good
е с био арганово масло в комбинация с масло от
жожоба и бадемово масло, които подпомагат
регенерирането на кожата през нощта и я правят
по-свежа и еластична на сутринта.

ФОНДЬОТЕНЪТ
КАТО ГРИЖА!
Обогатен с масло от дива роза, хиалуронова киселина и витамин С, за да разкрие
сиянието на кожата ви, оставяйки я гладка, освежена и хидратирана. От Korres.

СЪЛЗА ОТ ДЪРВО
ЗА СТЕГНАТА КОЖА

СУПЕР ХРАНА ЗА
КОЖАТА
Superfood Cica Calm гел действа като проливен
дъжд за кожата, нуждаеща се от ударна доза хидратация. Съдържа биотрансформирана центела
азиатика, органичен екстракт от краставица,
пребиотици, органичен сок от алое вера и инфузия от плодова вода от зелени мандарини и киви.
Търсете в Beauty Lab.

Дървото Pistacia lentiscus от остров Хиос е ендемично легендарно
растение, използвано в медицината. Благотворните ароматни „сълзи“
на растението се използват като натурална дъвка и в някои питиета. То
повлиява благотворно храносмилателната система и оралното здраве.
Като храна за кожата, смолата мастикс реактивира клетъчния процес на
детоксикация, уплътнява колагеновите и еластиновите влакна и я стяга.
С мощен серум от легендарната съставка от Средиземноморието,
маската прилепва плътно по лицето като втора кожа, за да изглади и уплътни текстурата. Подобрява еластичността на кожата, стяга и повдига
контура на лицето, с ароматна смола от дървото мастикс. Успокоява,
омекотява и глези кожата, с пшенични протеини. Уплътнява текстурата и
подмладява вида на кожата, с екстракт от цикория.
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РАВНОМЕРЕН, ИЗСВЕТЛЕН
И СИЯЕН ТЕН НА КОЖАТА
Esthedrem представи Photo Reverse с цвят - иновация при слънцезащитните продукти – крем,
който предлага много висока защита срещу UV
лъчите, защита от синята светлина, която излъчват всички екрани и уврежда не само очите, но
и кожата, изсветляване и предотвратяване на
появата на нови пигментни петна. И не само –
тонираният крем за слънце (предлага се в два
нюанса – светъл и тъмен) може изцяло да замени
ежедневния крем през лятото, както и фон дьо
тена. Тенът е изравнен, а несъвършенствата –
прикрити.
Photo Reverse ограничава процеса на пигментация и изсветлява вече съществуващите петна,
дори по време на излагане на слънце.
Нанесете върху лицето, шията и деколтето по
лицето 20 минути преди излагане на слънце. Нанасяйте отново на всеки два часа и след плуване.
Тъмните петна, лентигото и хиперпигментацията,
които се появяват на възраст от около 50 години,
са резултат от честото и продължително излагане на слънце без подходяща защита. Слънчевото
изгаряне в ранните години на живота влияе
впоследствие върху появата на пигментни петна.

НЕЗАБАВНА, ДЪЛБОКА
И ДЪЛГОТРАЙНА
ХИДРАТАЦИЯ
Eucerin представи два нови продукта за незабавна, дълбока и
дълготрайна хидратация - ултралек гел или хидратиращ спрей.
Изчистената формула на Eucerin Hyaluron-Filler Ултралек хидратиращ гел съдържа 3 пъти повече хиалуронова киселина и осигурява на кожата незабавна хидратация, която трае в следващите до 24 часа. Глицеринът във формулата привлича и задържа
водата в кожата като магнит. Eucerin залагат на средноверижна
хиалуронова киселина, която привлича и задържа влагата на
повърхността, и на късоверижна хиалуронова киселина, която
прониква по-дълбоко в епидермиса и изпълва фините линии.
Гел-бустерът е без мазни или лепкава остатъци, попива бързо,
има лек, свеж, флорален аромат и е отлична основа за грим.
Нанася се преди дневния или нощния крем.
Eucerin Hyaluron Хидратиращ спрей-мист с хилуаронова
киселина и глюко-глицерол обещава да поддържа кожата
хидратирана, свежа и гладка навсякъде и по всяко време на
деня. Един грам от съставката на младостта - хиалуронова
киселина, е в състояние да задържи между един и десет литра
вода. Тези уникални нейни характеристики, както и фактът, че е
естествено присъща за организма и поради това се възприема
отлично от него, я правят предпочитана съставка в грижата за
кожата – както за освежаване и хидратация на младата кожа,
така и в борбата с първите линии и по-забележими бръчки при
по-зряла кожа. Действието на хиалуроновата киселина в спрея
се допълва от глюко-глицерол – съставка, спомагаща производството на аквапорини, които транспортират вода в дълбоките
кожни слоеве и, колкото по-голямо е тяхното количество, толкова по-ефективно разпределена е водата в кожата. С тези две
съставки спреят хидратира кожата незабавно и дълготрайно и
я оставя гладка, свежа и изпълнена отвътре. Може да прилагате
навсякъде и по всяко време. Напръскайте от разстояние 20 см и
изчакайте 2-3 минути да попие.
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Д-Р САМЕР ШОКЪР:

6 ПОЛЗИ ЗА КОЖАТА
ОТ РЕСВЕРАТРОЛА

ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА ДЕЙСТВА КАТО ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ СТАРЕЕНЕТО,
ЗАЩИТАВА И ПОДОБРЯВА СТРУКТУРАТА НА КОЖАТА.
С д-р Самер Шокър, специалист
по естетична дерматология
от Amber Beauty Club и горещ
поддръжник на холистичния
подход в антиейджинг терапията, ви представяме няколко
основни ползи за кожата от
хранителната добавка ресвератрол. Ресвератролът е естествен антиоксидант, който се
съдържа във висока концентрация в ципата на гроздето,
също в малините, сините сливи,
фъстъците и дори в тъмния шоколад. Най-масовият ресвератрол като хранителна добавка
е извлечен от японски плевел.
Усвоимостта му при орален
прием е по-висока в ранните
часове на деня. Предлага се във
формата на прах, течност или
таблетки, също така може да
е част от състава на различни
козметични продукти за грижа
за кожата - серуми, кремове и
хидратиращи лосиони. Ресвератролът е част от група съединения, наречени полифеноли.
Тези полифеноли действат като
ключови антиоксиданти, които
защитават клетките от клетъчно стареене. Когато съставката
се прилага локално, основната
функционалност на ресвератрола е да защитава повърхността на кожата.
Защитава кожата и
предпазва от увреждане
от слънцето
Ресвератролът е в състояние
да прекъсне отрицателните
влияния на околната среда,
както и да предпази кожата от
UV увреждания. Нашата кожа е
най-големият орган и тя функционира като първата линия

на защита на тялото от вредни
микроорганизми. Използването на антиоксидант като ресвератрол засилва естествените
бариери на кожата, така че да
изглежда и да се чувства погладка и по-здрава.
Забавя стареенето
Ресвератролът работи на
клетъчно ниво, като противодейства на процеса на стареене в няколко направления.
Стимулира клетъчното делене, подобрява клетъчната
функция и провокира фибробластите при образуването
на колаген. Ресвератролът е
високо ефективен в борбата с
вредния ефект на свободните
радикали, които предизвикват стареене на кожата. Клинични изследвания доказват,
че ресвератролът намалява
свободните радикали и възпалителните процеси в организма, което автоматично го
превръща във философски
камък на младостта. Също така
имитира ефектите на ограничаване на калориите, което
също възпрепятства процеса
на стареенето. Една от теориите, които учените използват, за
да обяснят стареенето, е т.нар.
„клетъчно стареене“. С напредване на възрастта клетките все
по-малко издържат на стрес,
те губят своята функция да регенерират и започват да произвеждат възпалителни вещества. Тази загуба на клетъчната
функция и възпаление на клетъчно ниво впоследствие се
разпростира върху всички
органи и тъкани: мозък, сърце, мускули, кожа. Въз основа

на клетъчни изследвания учените считат, че ресвератролът
възпрепятства процеса на стареене на целия организъм.
Намалява зачервяванията
Ресвератролът успокоява кожата, ежедневният прием спомага да се сведат до минимум
зачервяванията и възпаленията. Изсветлява и дори тонизира
кожата, като едновременно работи за подобряване на цялостната й текстура.
Хидратира кожата
Овлажнява кожата на клетъчно
ниво и не позволява дехидратирането й във времето.
Спомага при лечение
на акне
Клинични проучвания показват, че двумесечен прием на
ресвератрол намалява тежестта на акнето с почти 70% и подобрява цялостното здраве на
кожата с над 50%.
Антиоксидантна защита
Отново клинични доказателства подкрепят твърдението,
че ресвератролът може да има
двойна антиоксидантна активност: като директен антиоксидант и като съединение, което
може да повиши други антиоксидантни ензими. Оксидативният стрес и възпалението

предизвикват или влошават
множество състояния - от сърдечни заболявания и диабет до
рак и когнитивен спад.
Д-р Самер Шокър препоръчва
прием на ресвератрол като добавка и приложението като част
от рутинната козметична грижа
преди лягане. Качественият
сън е от решаващо значение за
здравата кожа. А в допълнение
с прием на антиоксиданти, и
по-специално на ресвератрол,
може да се провокира засилване функцията за възстановяване през нощта, да се засили
производството на антиоксиданти в клетките на кожата. За
да извлечете най-много ползи
за цялостния имунитет и за локалния в частност на кожата,
д-р Шокър съветва да заложите
на прием в различните форми.
А за още по-засилен ефект - на
пресни продукти, които съдържат ресвератрол, като част от
балансирана диета – малини,
фъстъци, грозде и черен шоколад. Той допълва, че ползите за
здравето на кожата се засилват
с по-продължителен и високо
дозиран прием. Но предупреждава, че дозировките трябва да
бъдат изписани и контролирани от специалист.
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РАКЪТ НА ГЪРДАТА Е ТРУДЕН ЗА ОТКРИВАНЕ
РАНО БЕЗ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
БОЛКАТА НЕ Е ТИПИЧЕН ПРИЗНАК ЗА РАК НА ГЪРДАТА И В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ НЯМА КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ В РАННИЯ СТАДИЙ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО.
РАЯ ГОСПОДИНОВА

Проф. Флориан Фитзал
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Рак на гърдата. По една българка получава тази диагноза на всеки час. Профилактичните
прегледи са от решаващо значение, защото този вид рак е лечим, ако се открие в ранен
етап. Между 3000-4000 жени чуват тази диагноза годишно в България, като повечето
случаи са вече в напреднало състояние. „Ранната диагностика на рак на гърдата помага
за откриването на находки под 2 сантиметра и без метастази в лимфните възли. Това
увеличава шанса за пълно оздравяване и намалява смъртността с 30-40%“, казва проф.
д-р Флориан Фитзал, главен хирург във Wiener Privatklinik във Виена.
Професор Фитзал, кой е
най-рисковият фактор при
рака на гърдата? Какви са
останалите и с какво те спомагат за болестта?
Най-високият рисков фактор
е биологичният подтип. Има
четири подтипа - тройно негативен, her2 положителен,
Luminal A и Luminal B, като
сред тях her2 положителен и
тройно негативният подтип
са с най-висок рисков фактор.
В допълнение на това, състоянието на лимфните възли
е вторият най-важен рисков
фактор за развитието на дистантни метастази. Затова и
ранното откриване и незабавната биопсия са първите найважни стъпки за лечение на
рак на гърдата.
Колко полезни са генетичните тестове за откриване
на мутации в BRCA 1 и BRCA2
гените и какъв е рискът от
развитието на рак, ако бъдат открити вредни наследствени мутации точно в тези
определени гени?
BRCA 1 и BRCA2 гените са отговорни за производството на
тумор супресорни протеини.
Ето защо с точните индикации
и коректната информация,
които дава генетичният тест за
откриване на мутации в BRCA
1 и BRCA2, той е изключително
полезен. Рискът за развитие
на рак на гърдата при наличието на мутация в BRCA гените
е около 75% при жени между

25 и 60 години, докато рискът
при всички останали е 12%.
Генетичното тестване за
мутации, които крият риск
от развитие на рак стана
доста популярно, откакто
през 2013 година Анджелина Джоли обяви публично,
че се е подложила на двойна мастектомия, след като
е дала положителен резултат за наличието на такава
мутация при тестване. В
случай на откриването на

някой от тези гени, вие бихте ли насърчили и препоръчали мастектомията като
превантивна мярка? Имали
ли сте подобни случаи?
В Австрия по закон е забранено да се предлагат профилактични хирургически операции – това е винаги право на
избор на самата жена. Въпреки всичко рискът от развиване
на рак се намалява от 75% на
10% след такава профилактична мастектомия и повече-
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то жени с мутация в гена и на
възраст до 50 години избират
тази възможност. Профилактичната оофоректомия (операция за отстраняване на
двата яйчника) е може би поважна за жени, навършили 40
г., тъй като случаите на рак на
яйчниците се влияят от същата генна мутация и не са толкова лесни за откриване като
рака на гърдата. Тъй като ние
извършваме генетично консултиране и тестване, около
100 жени годишно търсят съвет относно BRCA мутациите,
като при около 10% от тях се
откриват въпросните мутирали гени.
Кой е най-важният аспект
от ранната профилактика и
диагностика на рака на гърдата?
Ранните диагностики на рак на
гърдата помагат за откриването на случаи на жени с рак на
гърдата под два сантиметра и
без метастази в лимфните възли. Това увеличава шанса за
пълно оздравяване и намаля-

ва смъртността с 30-40%. Това
е научен факт, който е публикуван в най-престижните медицински списания.
Как една жена би могла да
разбере дали страда от рак
на гърдата? Болката в гърдите може ли да бъде алармиращ знак?
Типичните знаци са ретракция на кожата и неболезнена
осезаема бучка, но това се
случва в по-късните фази. В
повечето случаи няма никакви клинични симптоми и заради това ранното откриване
чрез мамография и ултразвук
са особено важни. Болката е
нетипичен синдром при рак
на гърдата.
Какво трябва да направи пациентът след поставянето
на диагноза рак на гърдата,
каква е първата стъпка?
Първата стъпка е да се намери
експерт, който да преведе пациента през всичките стъпки
на лечението. Всичко започва
с правилното радиологично
изследване, биопсия и хисто-

логия в център за лечение на
рак на гърдата.
Какви са методите на лечение и какви са новостите
при третирането на рака на
гърдата?
Съществуват локални (операция и лъчетерапия) и системни лечения (ендокринно
лечение и химиотерапия).
Иновациите са свързани с
нови продукти и методи за моментална реконструкция на
гърдата в случаи, в които мастектомията е наложителна,
както и нови лекарства за жените с метастази като например PDK инхибиране, както и
PDL1 и PIK3Ca инхибитори. Последната новост е лекарство,
което се използва при много
агресивните случаи на рак на
гърдата тип her2 при жени със
или без метастази. Това лекарство (TDM1) позволява да се
достави химиотерапевтика
само в раковата клетка, като
по този начин намалява страничните ефекти от експозицията на здравите клетки.
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КЪСЧЕТА КРАСОТА ПО
ВРЕМЕ НА ИЗОЛАЦИЯ

1

АНТОАНЕТА БАЕВА

124 ж е н а т а

днес

Б

езпрецедентната ситуация, в която се намираме
заради пандемията от коронавирус, затвори граници,
спря света, замряха и пътешествията. Ние сме си у дома в България и не е ясно още колко ще
продължи това. У дома обаче
има някои чудесни места, които
може да посетите на открито,
без да ви се налага да се притеснявате, че ще срещнете много
хора. Не защото не са красиви,
а защото са малко познати. Ето
някои предложения, на които
може да се насладите лично и
които ще задоволят приключенския ви дух.
Кромлех край с. Долни
Главанак – българският
Стоунхендж
Кромлехът край с. Долни Главанак, Хасковско, е уникален мега-

литен паметник, единственият
по рода си, съхранен на територията на България. „Кромлех”
е наименование за паметници,
изградени от вертикално побити големи каменни блокове
(мегалити), ограждащи пространство с овална форма. Името
идва от бретонски език (crom кръг, lech - камък). Тези храмове
на открито са свързани с култа
към слънцето.
Мегалитното съоръжение край
Долни Главанак е датирано от
ранножелязната епоха - VІІ – VІ
в. пр. Хр., и е функционирало
дълъг период - религиозни обреди тук са извършвани и през
късножелязната епоха, има находки и от Средновековието.
Свещеният кръг
Най-известните кромлехи в
Европа са в Бретон, Франция,

и в Стоунхендж, Англия. Тракийското светилище е открито
сравнително скоро - през 1998
г. от археолога д-р Георги Нехризов. Култовото съоръжение
край Долни Главанак е окръжност с диаметър около 10 м,
съставена от вертикални каменни блокове със средна ширина 1 м и височина 1,20 - 1,50
м. Въпреки грубата обработка,
блоковете имат приблизително
еднаква форма - неправилен
трапец с удебелена основа и
сходни размери. Те са поставени директно върху скалата, без
да са правени специални дупки,
но са стабилни благодарение
на формата си и укрепването с
по-малки камъни. Вертикалните скални отломъци в кромлеха са 15 на брой, които отстоят
един от друг на приблизително
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равни разстояния от около 75 90 см. На места в промеждутъците между високите мегалити
има по-ниски, които се издигат
на 20-30 см над земята. Вероятно замисълът на строителите е
бил високите и ниските камъни
да се редуват закономерно по
целия кръг. В южната част на
окръжността има 4 големи полегнали блока.
На юг от кромлеха са разположени две по-малки съоръжения, също изградени от подредени в кръг камъни. Безспорно
те са свързани с големия кръг
и са част от един ритуален
комплекс. И в двете са открити
следи от детски погребения, извършени чрез трупоизгаряне.
Магическият свят
на траките
Съоръжението разкрива много
за начина на живот и културата
на древните траки, които обожествявали природата. Важни
елементи на култа са магическите практики и жертвоприношенията. Именно за подобни
ритуали бил използван кромлехът.
В ограденото култово пространство право да влизат и из-

вършват ритуали имали само
жреците. Сред интересните
артефакти, открити на това място, са части от глинени съдове и
метални предмети, концентрирани главно около каменните
блокове. Някои от съдовете
от ранножелязната епоха са с
луксозна за времето си, богата
щампована украса. Има и керамика, работена на ръка и на
грънчарско колело, от късната
желязна епоха.
Легенди и истини
Съществува хипотеза, че кромлехът край с. Долни Главанак,
тракийското светилище "Глу-

хите камъни" край любимешкото село Малко Градище и
Перперикон в Кърджали са на
една линия и са взаимно свързани. Някои учени допускат
възможността това да е древна
обсерватория. Местните хора
пък разказват, че напролет и
наесен, когато денят и нощта се
изравняват, каменните блокове сияят с необикновена сила,
а при хубаво време слънчевите
лъчи сякаш се обточват покрай
каменните грамади.
Много хора считат, че центърът
на кромлеха има силна енергия
и всеки, застанал в средата на
менхирите, се зарежда положително.
Как да стигнем
Село Долни Главанак се намира
в планински район, на 35 км от
град Харманли и на 55 км от Хасково. Култовото съоръжение е
на 12 км от Маджарово, вляво
от пътя за Хасково, в землището на Долни Главанак. Може да
оставите колата си само на 600
метра от кромлеха, на шосето
между селата Долни Главанак и
Тополово, където има изграден
посетителски център. Екопътеката, която води до кромлеха,
минава през малка рекичка и
на няколко места има пейки,
на които може да спрете и да
се потопите в магията на това
приказно място. Докато пътувате, обърнете внимание на
местността, която е удивителна с характерните високи скали, възникнали вследствие на
вулкан, действащ в палеогена.
Днес в скалите има множество
дупки, ползвани като гнезда от
лешоядите - една от атракциите
в този регион.
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Каньонът на водопадите
до Смолян – водни каскади
сред приказна природа
Каньонът на водопадите е красива местност близо до Смолян, в която са образувани
десетки водопади и ручеи (46
на брой). Едноименната екопътека, която обикаля каньона, е около 6 км, минава през
резервата „Сосковчето” и се
вие по течението на р. Герзовица. По целия маршрут може
да се видят приказни природни пейзажи, в които се редуват
водни каскади, скални образувания с причудливи форми,
гъста растителност, вековни
дървета, стръмни и полегати
терени, малки пътечки и утъпкани алеи, а дървени мостчета
и стъпала дават възможност
да се достигне до всяко кътче
на маршрута.
Как се стига
Най-добре е това място да се
посети в началото на лятото,
когато реката е пълноводна
и зеленината е в изобилие.
За да се стигне до екопътека
"Каньонът на водопадите", от
Смолян се тръгва към с. Мугла
и се отбива вдясно. Друг подход към водопадите е от местността Арнаутското, която се
намира по пътя от Смолян за с.
Стойките. До началните точки
и на двата подхода може да се
стигне с кола.
Пътеката е много добре маркирана, а самото й начало
започва от стар римски мост.
Има изграден посетителски
център, който пресъздава
атмосферата на едновремешните конаци в Родопите, а в
двора му ще откриете над 40
уникални дървени пластики.
Красотата на каньона
Каньонът на водопадите се
намира в началото на резерват “Сосковчето” и маршрутът
на екопътеката в планинския
разлом между връх Перелик
и Смолян е много красив, но
малко познат за туристите.
Пътеката прави пълен кръг и
се връща в изходната си точка, като се минава за около 4
часа спокойно ходене. Достига 1800 м надморска височина, а денивелацията й е около 700 м. От високите скални
площадки при хубаво време

126 ж е н а т а

днес

приключения

се виждат Родопите, зелените
върхове на Перелишкия дял и
далечни пейзажи чак до границата с Гърция.
Каньонът е изграден от твърди риолитни скали, които не
са се поддали на въздействието на водата и така са се
образували големи прагове
и спускащи се по тях планински водопади. Пътеката върви
срещу течението на реката и
преминава през водни каскади, които преливат една в
друга, а живописни дървени
мостчета прехвърлят река
Герзовица ту отдясно, ту отляво. Смърчовите и буковите
дървета са на стотици години,
някои с диаметър над 4 метра.
Забележителна е местността
с т.нар. „редени камъни”, която се намира над водопадите
Ропката и Казаните - това са

скални блокове, оформени
като амфитеатър, пирамиди
и кули, получени в резултат
на изветрянето на скалите.
Маршрутът минава през резервата „Сосковчето“, затова
не е изключено да срещнете
някои от защитените обитатели - саламандър, сърна, глухар, дива коза, мечка, могат да
се видят защитените от Червената книга цветя - родопски
крем и силивряк. През цялото
време се усеща прохладата от
реката, а буйната зеленина наоколо успокоява и радва със
своята свежест.
На няколко места са обособени места за почивка и панорамни площадки, от които се
разкриват приказни пейзажи.
Водопадите
Първият голям водопад е
Ропката - водата е издълбала

дупка в скалата и оттам идва
името му. След него планинската вода се стича надолу и
сякаш пропада в казани. Така
се наричат и следващите водопади - Казаните. По-нагоре
по каньона водата преминава
през Сърцето, което е подобно на едно от седемте Рилски
езера - падащата вода с времето е издълбала вир в скалата,
която прилича на сърце. Следват Каскадите, където водата
се стича по скалите, подобни
на малки тераси. Последният
водопад е и най-внушителен казва се Орфей, а водните му
струи падат от 68 м височина и
наподобяват арфа. Той се счита и за най-високия водопад
в Родопите. През пролетното
пълноводие дебитът му е внушителен, а водата се разделя
на няколко поточета.
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Антична крепост Монтана
- северозападният център
на няколко цивилизации
Крепостта Кастра ад Монтанезиум край град Монтана се намира в северозападния край
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на града, на хълма Калето.
Древното укрепление пазело
от нашественици селищата в
региона и охранявало пътя от
Дунав през Стара планина към
Бяло море.
Aнтичната крепост е над нивото на града и от нея се разкрива внушителен пейзаж на целия Северозапад - от Балкана
до Дунав.
Археологическите разкопки
са разкрили тук жилища от
каменно-медната епоха в найдолните културни пластове,
зидове от римската епоха,
порта с кула и голяма кула –
блестящ пример за крепостно
строителство през III – IV в.,
казармени сгради, базилика,
както и славянски жилища и
светилище.
Райско кътче, обитавано
от праисторически времена
Местността Монтана, наричана така още в римско време,
пази следите на няколко цивилизации. Първите обитатели на хълма са живели тук

още през каменно-медната
епоха - период на преход от
номадство към уседнал начин
на живот, свързан със земеделие и строеж на постоянни
селища. Местността е избрана
от древните заради плодородните почви и възможността за
защита.
По-късно мястото става дом
на древните траки - тракийското племе трибали населява
хълма до около І век пр.н.е.
Това е времето, когато е построена първата крепост на
тази стратегическа и леснозащитима височина, от която са
останали каменни зидове, широки повече от метър.
Разцвет през
римската епоха
Римляните се заселват в района в края на І в. от н.е., привлечени от отличните географски
дадености и от богатите залежи на руда и злато по поречието на река Огоста. Вероятно
още с установяването на римските военни части е построено укрепление, около което се
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развива селище. То получава
статут на град, а жителите – по
исторически данни около 30
хил. души, придобиват права
на граждани на Римската империя. Монтана става център
на провинция Долна Мизия
и процъфтява. Изграждат се
пътища, които свързват селището с останалата част на
империята. Освен рудодобив
и златодобив се развиват земеделието и занаятчийството.
Стопанският и културен разцвет на Монтана обаче е
прекъснат в средата на III в.
от готските нашествия. Пред
опасността от нови варварски
нападения върху останките от
тракийската крепост започва изграждането на Кастра
ад Монтанезиум. Създават се
казармени помещения, базилика, както и нови дебели
крепостни стени. Когато тези
нападения се засилват през IV
- V в., на юг и изток около крепостта е издигната протейхизма (втора крепостна стена).

Хълмът е обект на множество
археологически проучвания,
които разкриват богатата история на град Монтана. Близо
до крепостта, до голям извор
в подножието на възвишението, се намира древно каменно
светилище, което се използвало и по време на Римската империя, с главни богове
Аполон и Диана – богинята на
лова, покровителка на града,
която днес е изобразена на
герба на Монтана. Останките
от мраморния храм и разположените около него статуи
и оброчни плочи на Диана,
Аполон, Хермес, Херакъл и
Дионис днес са в Историческия музей и Лапидариума на
областния град.
Римският град заедно с крепостта е разрушен в края на
VI в. при нашествие на авари
и славяни. По-късно върху
развалините славяните изграждат свое селище, което
наричат Кутловица. Една от
казармените сгради, останали

от римската крепост, превръщат в свое езическо светилище, останки от което са запазени и до днес. Сакралното
място, посветено на бог Перун
или Даждбог, съществува до
приемането на християнството в българската държава
през IX в., а останки от него са
открити при археологическите разкопки.
Символът на Монтана
Кутловица е преименуван на
Фердинанд през 1891 г. в знак
на благодарност към царя,
който възстановява статута
му на град. Между 1945 и 1992
г. се нарича Михайловград на
името на Христо Михайлов,
комунистически функционер
и един от организаторите на
Септемврийското въстание
през 1923 г.
Днес крепостта е реставрирана като паметник на древната
история и е един от символите
на града, затова е изобразена
на герба на Монтана заедно с
покровителката Диана.
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поезия? поезия!

През 2018 година КЕРАНА АНГЕЛОВА е
удостоена с Национална награда „Златен
Пегас” за цялостно творчество. Автор е на 15
книги: романи, повести, сборници с поезия
и есеистика. Награждавана и номинирана в
конкурсите „13 века България”, „Елиас Канети”
и ”Христо Г. Данов”.
Романът „Елада Пиньо и времето” е удостоен
с „Белетристична книга на годината” на
Сдружение на българските писатели и с
още три национални награди. Преведен е на
немски и английски, издаван е в Швейцария,
Германия, Австрия, Лихтенщайн и САЩ.
Нейни стихове са представяни в САЩ, Италия,
Русия, Македония, Унгария, Сърбия, Грузия,
Полша, Испания, Перу, Румъния, Гърция,
Египет, Чили, Нидерландия.
ЦВЕТНО
Когато бях млада,
ходех със зелени чорапи, със сини, с червени,
а също и с черни, най-често боса
по камъните на онази нагрята от слънце
сарматско-понтийска и левантийска
земя.
Когато бях млада,
вятърът облизваше морската пяна от кожата ми
и по нея оставаха кристалчета сол –
нощем по изпънатия ми корем
блестяха съзвездия.
Сутрин нахапвах неузрелите ябълки
и ги хвърлях в тревата на таралежите,
които не преставаха да се вкопчват два по два,
настръхнали целите от любов.
Когато бях млада, стоях под ябълковото дърво
в ясните утрини
и очаквах.
ПОНЯКОГА
Понякога любовта е
разстоянието между две звезди,
които изглеждат толкова близо една до друга,
ако някой ги наблюдава нощем,
полегнал върху тъмната земя –
понякога любовта е
разстояние от светлинни години,
което за една нощ извървяваш
насън.
КРАСИВИТЕ ДУМИ
Каза ú,
когато те видях за пръв път,
светът се завъртя наобратно,
жените се отдалечиха, ходейки гърбом,
мъжете ти се поклониха за последно,
а лятното слънцестоене на любовта ми
позлати сънения ти поглед и те събуди,
принцеса от стогодишен сън.
Каза ú още много неща,
бяха красиви и тъгата ú нарасна:
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красивите думи
съсипват сладостно, не оставят надежда,
разменят местата на миналото и на
бъдещето,
разказват приказка с неизвестен край,
светлината им заслепява очите
и предизвиква протуберанси зад
ретината.
Красивите думи, когато са истина,
приличат на лъжа,
когато са лъжа, приличат на истина –
на каквото и да приличат красивите
думи,
болят.
ДОКОСВАНЕ
Върху дланта ú
съдбата е начертала посоките на живота,
набелязала е събития, драснала е звезди,
траектории на падащи от сърцето ú
персеиди,
невидими плоски планети, населени
с нейните ангели, с демоните ú тъмни,
врязала е отпечатъци – клиновидно
любовно писмо
от предишен живот.
Мъж върви по линията на сърцето ú,
приближава откъм своята част на света,
опитва се да разпознае жената,
разгадава клиновидните белези на
съдбата –
думите върху дланта ú трептят,
изпълват вселената с понятен смисъл,
ще те намеря и в следващия живот, моя
любов.
Мъжът чете и ги изговаря наум,
опитва да си припомни,
в следващия живот отново ще те намеря,
любов моя,
докосва съдбата ú по средната линия на
ръката,

целува пръстите един по един,
жената седи вцепенена с опъната длан,
а от сърцето ú персеидите падат,
откъсват се една по една, искрят и описват
траекторията на краткия миг.
АВГУСТ
Гласът ти рано сутринта,
любов,
е като топъл мед.
Все още неразсънена
се пълня като амфора,
която времето ще запечата
за вечните ми времена
с печат от восъка на слънцето
през август –
и с жилото на сладка огнена
пчела в сърцевината.
СЛЕДЛЮБОВ
Когато бурята отмине,
какви зелени клони,
какви пера от гълъб,
какви любовни думи
ще са опадали,
ще са прекършени,
далече ще са отлетели
и завинаги.
И само горе на дървото
една безумна черна сврака
ще се опитва да си спомни
и запее
на мъртвия синигер
песента.
ПРИВЕЧЕР
Зад близките хълмове
има далечни хълмове,
зад далечните хълмове има
по-далечни,
зад най-далечните хълмове
е онова, което обичах.
Над върховете гасне светлина.

Вилни Селища

ЯГОДА И МАЛИНА
Здраве и почивка в планината през лятото!

Вилни селища "Ягода и Малина" Ви предлагат една
вълшебна атмосфера, съчетаваща ласките на
планината, слънчевите лъчи и прохладата на гората за
едно незабравимо лято.
Телефон за резервации: +359878 551 560; +359878 551 528
e-mail: office@borovetz-resort.com
www.borovetz-resort.com

