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ЛИЛИЯ ПОПОВА

Хората се нуждаят от контакт едни с други за оцеляването си. Връзката 
помежду ни е движещата сила на еволюцията. Човечеството е това, което 
е, благодарение преди всичко на физическия контакт между хората, а чак 
след това - на другите видове комуникации. Ние се нуждаем от реално 
общуване, то ни държи живи, кара ни да се чувстваме пълноценни. Дългата 
изолация може да отслаби имунната система, да повиши кръвното 
налягане и дори да ускори разпространението на раковите клетки. 
Продължителната самота е по-рискова за здравето от активното пушене.
Прочетох тези и още подобни твърдения от лекари, психолози и 
антрополози по време на карантината. Тук няма новина – всички, 
от хилядолетия, носим в ДНК-то си знанието колко са важни не само 
духовните и емоционалните, но и физическите контакти с други хора.  
Световният локдаун през последните месеци само ни припомни това 
знание и ни накара да се замислим може ли наистина виртуалното 
общуване и все повечето възможности за дигитална свързаност, буквално 
от всяка точка на планетата, да заместят докосването, прегръдката, 
искриците смях в очите на другия срещу нас. 
Не, не може. Попитайте дори учениците, „родени с инсталиран блутут в 
главичките“, както понякога се шегувам, и ще чуете в какво се е превърнала 
мечтата да са цял ден пред екрани на устройства, колко вече им е 
опротивял този живот и искат да са навън, в класната стая, в училищния 
двор, да се гонят, закачат и бият с приятелите си... Работещи от вкъщи 
майки на „дистанционни“ ученици ще ви кажат, че имат спешна нужда от 
психотерапевт, йога ритрийт или отшелничество в гората без Zoom, Viber, 
Skype, Messenger, Microsoft teams, Shkolo и пр.
Всички „преядохме“ с дигитална храна, подухме се и сега имаме нужда от 
аналогова посткарантинна диета. Да се върнем назад към  традиционното 
общуване, бавните простички удоволствия и радости от живота.    
Любовта ми към технологиите е стара колкото мен самата. Те са безценен 
дар, човешко достижение, което ни дава въможност да творим, да правим 
и научаваме много повече неща, да общуваме където и когато си поискаме, 
пестят време и досадни задължения. Все още обаче не могат да променят 
хилядолетните ни „стадни“ гени. 
Кръстихме темата в този брой Короната: Пренареждане. Коронавирусът 
е още тук, дали и как се е променил, все още не знаем, какво още може да 
ни причини – също. Вече сме свободни, навън, с (възможност за) близък 
контакт с другите хора. И е много важно без страх, разумно, да се радваме 
на тази близост, без да разрешаваме на вируса отново да определя 
дневния ред на живота ни.  

4 ж е н а т а  д н е с

UNDIGITAL  ME!

НЕВЕНА БАСАРОВА-ДИЧЕВА е 
основател и управител на Първа 
Детска академия за добри обноски, 
където деца и техните родители 
се обучават как да се държат в 
обществото, да спазват добрите 
маниери и правилата за поведение. 
Автор е на книгата „Детска академия 
за добри обноски“. Завършила 
е обучение за спецификата на 
общуване и възпитанието на 
деца и контролиране на детската 
агресия в най-ранна възраст. 
Сертифициран треньор е по 
Емоционална интелигентност, 
специализирала е „Психологично 
консултиране и въведение в 

психотерапията“. Тя е и сертифициран консултант по социален етикет 
от Minding Manners International в Лондон и експерт по бизнес етикет 
от М. Паркър - лицензиран обучител на Washington School of Protocol 
във Вашингтон. В този брой Невена споделя своето мнение по темата 
ни Короната: Пренареждане – на стр. 36

АНТОНИЯ ПАВЛОВА споделя, 
че интересът й към хората, 
креативността и общуването са 
я отвели в областта на бранд и 
корпоративните комуникации. 
Тя търси идеи и възможности 
в "четенето между редовете" 
и мостовете между различни 
области. Интересува се 
любителски от психология и 
алтернативни терапевтични 
методи, коучинг практики и 
системни взаимоотношения. 
В сегашния брой на „Жената 
днес“ Антония дебютира с текст 

по темата ни Короната: Пренареждане на стр. 32

НЕВЕНА ВАЛЕРИЕВА казва за 
себе си, че е пътешественик и 
приключенец, човек, който трудно 
се вписва в каквито и да било 
рамки. Завършила е бакалавърска 
степен по съвременно изкуство 
и магистърска по педагогика в 
Страсбургския университет. В мо-
мента живее в Северна Франция, 
преподава съвременно изкуство в 
колеж, организира културни съби-
тия, пътува и намира щастието си в 
общуването с хората и природата. 

Преподавател е и по крия йога в различни европейски държави. 
Четете текста й  „Педагогическо продължение“ във френски стил  
на 38 стр.
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Дълга и широка плажна ивица 
със ситен пясък и кристално 
чисто море, леко полюшващи се 
хамаци,  приятен морски бриз и 
шумът на вълните, са нещата, с 
които от години свързваме към-
пинг „Градина“ – онова велико-
лепно кътче от нашето Черномо-
рие, където няма значение колко 
е часът, а свободата е най-висша 
ценност.  
Къмпингът се намира само на 30 
км от Бургас, в залива между жи-
вописния Черноморец и антич-
ния Созопол,  на най-северната 
част от плажа, известен като „Гра-
дина“. Това е най-старият и любим 
къмпинг у нас, където вече 4 по-
коления създават своите неза-
бравими летни спомени, далеч от 
градския стрес. Миналата година 
къмпингът премина през цялост-
но обновяване, за да се превърне 
в това, което е днес – морски оа-
зис, където луксът и комфортът 
елегантно и съвсем естествено се 
допълват с онази бохемска сво-
бода, за която всички жадуваме 
и която се измерва само с броя 
звезди на небосклона. 
За любителите на истинското 
къмпингуване са обособени 
парцели с подсигурено електри-

ВОДИМ ВИ НА ЕДНО ПРИКАЗНО МЯСТО, КОЕТО ПОЗНАВАТЕ ОТДАВНА,  
НО ОТ 2019 Г. Е С НОВ  РАЙСКИ ОБЛИК - КЪМПИНГ „ГРАДИНА“

чество. Общите санитарни поме-
щения са обновени, разполагат 
с топла вода и се почистват и де-
зинфекцират постоянно, което, 
сами разбирате, е много важно за 
един къмпинг.
И сега стигаме до любимата ни 
част – морските къщички на към-
пинг „Градина“. Безспорно това е 
нещото, което пленява още с вли-
зането през бариерата. Свобода-
та да си в своята каравана, далеч 
от всичко и всички, е невероятна. 
Но престоят в луксозните бунгала 
на къмпинг „Градина“ е преживя-
ване, което всеки трябва да опита. 
Морските къщички са разполо-
жени на първа линия на плажа, с 
гледка към морето, и имат всич-
ко, което може да ви потрябва 
– собствена кафе машина за су-
трешното кафе, изцяло оборуд-
вана чисто нова кухня и външно 
барбекю. След като вечерята е 
готова и сервирана, единстве-
ното, което остава, е да седнете 
на верандата със студено питие 
в ръка. 
Интериорът в бунгалата е изпи-
пан до най-малкия детайл, като 
в същото време е умело съчетан 
с уюта на дома. „Искаме да оси-
гурим на гостите ни възможност 

да почувстват, че това е техният 
летен дом – мястото, където мо-
гат спокойно и свободно да си 
починат“, каза за сп. „Жената днес“ 
Елена Пинелова, управител на 
къмпинг „Градина“.
Тя обясни, че още със старта 
на сезона в къмпинга са взети 
много сериозни мерки заради 
коронавируса и всички бунгала, 
общи и санитарни помещения се 
почистват и дезинфекцират още 
по-често, а домакините  работят 
с предпазни маски и ръкавици. 
Този сезон към всяко бунгало са 
осигурени и безплатни чадъри и 

шезлонги.
„Знаем, че заради коронавируса 
ни очаква различно лято – пълно 
с мерки, но ние сме подсигурили 
всичко, за да може гостите ни да 
са сигурни и спокойни. Няма да 
позволим на вируса да развали 
дългоочакваната почивка“, кате-
горична бе управителката.
А оттук насетне, само можем да 
ви кажем, че ако преброите от 
едно до три и отворите очите си, 
къмпинг „Градина“ няма да изчез-
не. Така че, слагайте банските в 
багажа и се отдайте на заслужена 
почивка.

ЕДНО, ДВЕ, ТРИ – КЪМ МОРСКИЯ 
ОАЗИС МЕ ОТВЕДИ!



н а  м о р е 

Wild at            
   Heart

София, бул. Витоша 62, тел. 0879 545 406; Serdika Center, бул. Ситняково 48, тел. 0879 335 545
Търсете продуктите на L’Occitane и в магазин beauty lab, София, ул. Цар Иван Шишман 12Б

 Присъединете се към групата ни във Facebook - „L’OCCITANE en Provence - Bulgaria“     bg.loccitane.com
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Г-н Капитанов, какви затруд-
нения имаше пред вас и хо-
тел Hot Springs след наложе-
ните карантинни мерки във 
връзка с пандемията?
Не ми се иска от самото начало 
да говоря за проблеми. Всеки 
от нас си има достатъчно, а и по 
цял ден се говори за проблеми. 
Това не помага никому. Хората 

НАЙ-ДОБРОТО ЛЕКАРСТВО СЛЕД  
ИЗОЛАЦИЯТА Е ПЛАНИНСКОТО СЛЪНЦЕ

Явор Капитанов е създателят на един от най-впечатля-
ващите СПА хотели в България – Hot Springs Medical & 
Spa в с. Баня, разположено между Рила, Пирин и Родо-
пите,  само на няколко километра от Банско. Вътрешни 
и външни басейни с лековита гореща минерална вода, 
ексклузивна СПА зона с  модерни разкрасителни терапии, 
медицински център за балнеолечение, рехабилитация и 
профилактика, възможности за различни спортове – ски, 
тенис на корт, колоездене, езда, планински преходи, еле-
гантен и стилен интериор с атмосфера на елитен алпий-
ски хотел (и с невероятно удобни матраци и възглавници), 
парк, детска площадка, борова гора – това са само част от 
предимствата на хотела.  В ресторантите голяма част от 
храната се приготвя с продукти от собственото стопан-
ство на Hot Springs, където се отглеждат натурални плодо-
ве и зеленчуци, яйца от най-щастливите кокошки, най-
къдравите прасета и  кошери с най-непослушните пчели. 

РАЯ ГОСПОДИНОВА

наха хората, изолацията, коя-
то ни беше наложена, всичко 
това ни помогна да погледнем 
по-философски, помогна ни да 
оценим важните неща. Освен 
за бизнеса и работата, човек 
трябва да отделя време за себе 
си и семейството си. 
Според вас дали пандемията 
ще се отрази на СПА и пла-
нинския туризъм, на летния 
и на зимния сезон тази годи-
на?
Няма как нещо лошо, което 
засегна целия свят, да няма 
отражение и върху нас. Вярно, 
че някои търговци направиха 
пари от пандемията, но исти-
ната е, че всички пострадахме. 
Туризмът е един от най-за-
сегнатите отрасли. Основни-
ят проблем, който виждам в 
България, но и не само, е, че 
хората прекалено много се 
уплашиха. Страхът и паниката 
бяха насадени и се поддържа-
ха от т.нар. социални медии, от 
телевизиите, които с голямо 
удоволствие излъчваха дра-

трябва да излязат от извънред-
ното положение с настроение 
и надежда. Животът продъл-
жава. Никакъв вирус не може 
да унищожи човечеството. 
Просто сме твърде много. Ако 
едно извънземно същество на-
блюдава Земята, вероятно ще 
помисли, че ние сме заразата. 
Този хаос и страх, които обхва-
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матични кадри от препълнени 
болници и страдащи хора. В 
най-гледаните часове даваха 
ефирно време на различни 
заклинатели и шамани, които 
предричаха края на света. Вся-
ха несигурност, която накара 
повечето от собствениците на 
хотели да уволнят персонала и 
да затворят хотелите, къщите 
за гости. Това създаде и тепър-
ва ще създава още проблеми, 
дълго след приключване на из-
вънредното положение. 
Ние, за разлика от повечето хо-
телиери, постъпихме по друг 
начин. Успяхме да запазим 
най-опитните и най-квалифи-
цираните ни колеги, които сме 
обучавали години наред и кои-
то са най-ценният ни капитал. 
Използвахме времето на ка-
рантината за ремонти, обновя-
вания, почистване, хигиенизи-
ране на целия хотел. Влязохме 
в най-дребните подробности. 
Това ни позволи да отворим 
веднага след приключване на 
извънредното положение. Гос-
тите отбелязаха, че хотелът е в 
перфектно състояние и дори е 
по-хубав и по-уютен отпреди.
Правилно се оказа и реше-
нието да работим предимно 
с български туристи. Нямам 
нищо против чужденците, 
които посещават страната ни, 
но най-важният клиент за нас 
е българинът. До голяма сте-
пен всичко, което правим, е 
свързано с българския гост и 
с българското, защото смятам, 
че българите са добри туристи, 
коректни клиенти. Вече имат 
високи критерии. Работейки в 
България, в Hot Springs правим 
всичко възможно да постиг-
нем световно ниво. 
А как СПА туризмът се спра-
вя с трудната ситуация в мо-
мента?
Смятам, че СПА туризмът по 
някакъв начин е облагодетел-
стван, защото след това затва-
ряне, след принудителното 
стоене вкъщи, хората търсят 
пълноценна почивка. Няма 
по-голямо зареждане на орга-
низма от почивка в СПА хотел 
с великолепни минерални ба-
сейни и впечатляващи гледки. 
Скоро чух от известен наш спе-
циалист (лекар), че последни 

изследвания показват, че ак-
тивният кислород убива доста 
ефективно вируса, който се 
носи върху миниатюрни пра-
хови частици. Такъв активен 
кислород можете да намерите 
в гората, в планината. Това е 
поредното доказателство, че 
хората са по-здрави, когато са 
на слънце, сред природата, ко-
гато са активни, когато живеят 
по-естествен живот.
На база това, което съм чел, 
знам, че Витамин D стимулира 
и подпомага имунната систе-
ма. Не е необходимо да го тър-
сим в аптеките – можем сами 
да си го произведем. Най-голе-
мият естествен източник е син-
тезът му в кожата, зависещ от 
излагането на слънчеви лъчи, 
а планинското слънце и крис-
талният въздух са перфектните 
условия.
Да не забравяме, че след па-
сивната почивка, хората тър-
сят активната почивка. Велико-
лепната природа в разложката 
долина  дава възможности за 
колоездене, разходки в гора-
та, конна езда, а двата ни тенис 
корта са идеалното място за 
спорт на открито. На две крач-
ки се намира и нашият чифлик 
„Адрианови ливади“, където по 
органичен начин и без никак-
ви химикали произвеждаме 
изключително вкусни плодове 
и зеленчуци, отглеждаме най-
щастливите и най-свободните 
кокошки, работливи пчели и 
симпатични къдрави прасе-
та. Хората наистина трябва да 
забравят за аптеките. Когато 
са сред кристален планински 
въздух, лековита минерална 
вода и се хранят с истински 
продукти – по-добра превен-
ция срещу вируси, бацили и 
бактерии НЯМА. Неслучайно 
местното население в село 
Баня е здраво, а държи и на 
пиене.
След като няма да говорим 
за проблемите, кажете как-
ви са плановете ви. От само-
то създаване на хотел Hot 
Springs не спирате да реа-
лизирате нови и нови идеи. 
Построихте къщи, изцяло 
направени от дърво, създа-
дохте чифлик „Адрианови 
ливади“. 

За съжаление, пак ще спомена 
„онзи проблем“ (няма да го на-
ричам извънредна ситуация). 
„Онзи проблем“ ни попречи да 
започнем строителството на 
детския клуб, който планирах-
ме.  Въпреки това, не сме се от-
казали и ще го изпълним. Няма 
да представлява голяма сграда 
и ще е предназначен един-
ствено за деца. Ще го изградим 
само от доказано екологични 
материали с мисъл за здраве-
то на най-малките. Там нашите 
аниматори ще се занимават с 
деца от различна възраст. Ще 
има батути, специални уреди 
за оздравителна гимнастика. 
Децата ще могат да свирят на 
китари, да рисуват, да модели-
рат, да пеят, да създават нови 
приятелства в една наистина 
различна обстановка.
Имаме и друга, също толкова 
симпатична идея, която пред-
стои да реализираме. След 
асфалтиране на улицата до 
хотела и на участък, водещ 
до нашето стопанство, ще се 
движи електрическо влакче. 
С него децата и родителите 
им ще могат по симпатичен и 
забавен начин да посещават 

чифлик „Адрианови ливади“. А 
там, докато приготвяме барбе-
кю на открито за майките и тат-
ковците, най-малките ни гости 
ще разберат  как се отглеждат 
плодове и зеленчуци, че до-
матите и морковите не растат 
по дърветата. Дори ще могат 
да погалят нашите симпатяги 
– къдравите и изключително 
красиви и дружелюбни прасе-
та от една почти забравена по-
рода. Ще видят и щастливите 
ни кокошки, които в стройни 
редици дисциплинирано сна-
сят яйца. Неслучайно палачин-
ките на закуска в хотела са тол-
кова вкусни.
В заключение какво можем 
да кажем на нашите читател-
ки?
За да си здрав и красив, трябва 
да използваш всеки възможен 
миг да бъдеш сред природата, 
да се храниш умерено и пра-
вилно, да си физически акти-
вен и не на последно място – да 
си добър човек. Добрите хора 
живеят по-дълго и по-щаст-
ливо. Те са здрави, жизнени и 
предават тези свои качества на 
децата си. Формулата е проста 
– елате в Hot Springs.

в  ч а с /  п р е з а р е ж д а н е
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Петък, 13 март. Малко след 
полунощ по всички теле-
визии премиерът Бойко 

Борисов обявява извънредно 
положение заради разпростра-
нението на новия коронавирус 
COVID-19. Минути по-късно 
хиляди българи се качват на ко-
лите си и посреднощ се извиват 
опашки пред всички денонощ-
ни супермаркети - рафтовете с 
ориз, спагети, брашно, консер-
ви, тоалетна хартия и други трай-
ни продукти са опразнени... 

В МЕТРО обаче са готови! 
И в неговите хипермаркети 
възниква дефицит на варива 
и тоалетна хартия за ден-два, 
но веригата първа, още от края 
на февруари, е въвела всички 
предпазни мерки срещу виру-
са за служителите и клиентите 
си, дни преди кризисният щаб и 
здравното министерство да  раз-
пратят указания как да органи-
зират дейността си работещите 
бизнеси. 
Организацията и координация-
та на голяма част от всичко това 
лежи на раменете на Мария Ан-
гелова, крехка на вид, но реши-
телна дама, ръководител сектор 
„Човешки ресурси“ в МЕТРО 
България. 

КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ  
ДА ДОКАЖЕШ ГРИЖАТА ЗА ХОРАТА СИ

ЛИЛИЯ ПОПОВА 
снимки ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ, 
БУЛФОТО

„Бяхме напълно готови с пред-
пазните мерки и организацията 
на работа. Още на 25 февруари, 
когато ситуацията с вируса в 
Италия започна да става сериоз-
на, създадохме кризисен коми-
тет и въведохме всички мерки 
за дезинфекция, за предпазва-
не, за отделяне на потоците на 
служителите,  администрацията 
беше готова за работа от вкъ-
щи. На практика въвеждането 
на извънредно положение на-
прави факт само хоум офиса в 
централата – от гледна точка на 
магазините вече бяхме взели 
всички мерки. Имахме план за 
дезинфекция, който беше толко-
ва добър, че не се наложи да про-
меняме нищо през времето и все 
още работим по него. По-късно 
Министерството на здравеопаз-
ването даде препоръки, но ние 
бяхме с една стъпка напред.
МЕТРО има магазини и в Китай и 
още от януари започна да идва 
информация какво се случва там 
с COVID-19 и какви са мерките 
за безопасност. Това ни позволи 
да сме подготвени и да си наба-
вим навреме всички предпазни 
средства като маски, шлемове, 
дезинфектанти - знаете, че през 
март имаше остър дефицит“, 

спомня си Мария Ангелова.  
Напрежение настъпва един-
ствено от често променящата се 
обстановка и понякога краткото 
време за реакция.Така за някол-
ко часа и за 11 хипермаркета в 
страната например трябва да 
бъде разтълкувана, разяснена и 
приложена в действие запове-
дта, която забраняваше хора под 
60 години да пазаруват между 
8,30 и 10,30 сутрин.  
Превъртаме лентата три месеца 
напред, за да кажем, че вероятно 
благодарение на изпреварващо 
взетите мерки, от март до юни в 
магазините на МЕТРО не се раз-
пространява зараза, въпреки 
това, че служителите са изложе-
ни на много контакти с хора.  МЕ-
ТРО е единствената компания от 
този мащаб в България, която 

през цялото време тества 
служителите си с PCR 

тестове, а сега, през юни, и с 
кръвни. 
„Направихме го скринингово, 
4 пъти в рамките на месец и по-
ловина. Правехме PCR тестове, 
които показват има ли наличие 
на вирус в организма. Когато ви-
русът се хване в инкубационен 
период, човекът може да бъде 
изолиран и да спрем заразата. 
От лабораторията ни обясниха, 
че има от 5 до 10 дни между мо-
мента, в който се появява вирус 
в тялото, до момента, в който 
ставаш заразен за другите хора. 
Затова искахме да има максимум 
10 дни между изследванията, за 
да сме сигурни, че в този период 
няма да има заразени хора. Или 
ако има, да успеем на много ра-
нен етап да ги изолираме. Всеки 
един служител беше тестван 3 
пъти с PCR тест, а накрая и с кръ-
вен, за да видим дали някой има 
антитела, т.е. дали вирусът е пре-
минал по-рано. Да дадем една 
пълна картина на всеки за това 
какво се е случило с него, откак-
то знаем, че има такъв вирус. От-
рицателните резултати ни дават 
увереност, че ранните ни мерки 
са дали резултат. И имахме план 
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как да действаме, ако имаме ко-
лега с положителен тест. Помня 
първото тестване – 

всички колеги 
 тръпнеха в очакване  

да минат 24-те часа 
и да разберем резултатите – през 
целия уикенд бях на телефона с 
лабораторията и служителите. 
После вече по-спокойно прие-
махме нещата“, продължава раз-
каза си Мария Ангелова. 
Тестването на служителите на 
МЕТРО за Мария и колегите й 
от „Човешки ресурси“ има мно-
го по-голям ефект от това да ги 
предпазят от зараза – доверието 
и удовлетвореността на рабо-
тещите в компанията. Нито вед-
нъж през цялата пандемия няма 
служител, който да е отказал да 
дойде на работа поради страх, а 
мениджмънтът получава много 
високи оценки за действията си 
по отношение на пандемията 
в проучването, направено от 
Германия. „Изключително благо-
дарна съм на всички служители 
на МЕТРО. Наистина бяха много 
ангажирани“, казва Мария днес. 
Инициативата с тестването, коя-
то е българска, е давана за при-
мер като добра практика в цяла-
та общност на МЕТРО по света. 
Инвестицията не е малка, тесто-
вете са скъпи, а хипермаркетите 
също понасят загуби от панде-
мията, тъй като най-големите им 
клиенти са ресторанти и хотели, 
но здравето и спокойствието на 
хората са най-големият приори-
тет. 
„Когато работиш в една фирма 
и чувстваш грижа от страна на 
мениджмънта, ти си много по-
лоялен и отдаден на работата. 
За мен е много важно хората да 
чувстват тази грижа. Всички ние 
прекарваме по-голямата част 
от времето си на работа. Вина-
ги съм искала фирмата, в която 
работя, да създава условия за 
спокойна и удовлетворяваща 
работа, така че когато всеки се 
прибере вкъщи, да може пъл-
ноценно да се отдаде на семей-
ството си. За мен е много важно 
хората да се чувстват добре на 
работното си място, да има до-
бра енергия“, добавя мениджъ-
рът „Човешки ресурси“. 
Наскоро видях една графика, 
която показваше как са се спра-

вили с пандемията държавите, 
ръководени от жени, и как – тези 
от мъже. Печелят дамите. Дали е 
вярна, или е само Фейсбук за-
качка – не съм проверявала, 
но е доказано, че жените-ръ-
ководители са по-гъвкави във 
времена на криза, особено по 
отношение на грижата за коле-
гите си. Скорошно изследване 
показа, че във времената на 
COVID-19 мъжете се безпокоят 
повече за кризата в обществото 
и икономиката, докато жените 
са по-загрижени за семейството 
и приятелите си. 
Мария също така се старае да 
предпази колегите си от стреса, 
причиняван от огромния поток 
хаотична информация и откро-
вено фалшиви новини, свързани 
с коронавируса. Всяка седмица 
тя пише и разпраща до всички 
служители на МЕТРО бюлетин с 
новини по темата, събрани само 
от официални източници.  „Оп-
итвахме се в нито един момент 
да не губим връзката с хората и 
да даваме адекватна информа-
ция. Много е важно в такива си-
туации да има информация, на 
която можеш да разчиташ“, казва 
днес.   
В края на юни, въпреки че мно-
го от ограниченията отпаднаха, 
магазините на МЕТРО и админи-
страцията продължават да спаз-
ват всички мерки за безопасност 
– дистанция, дезинфекция, мас-
ки, шлемове, предпазни екрани.  
„В МЕТРО съм от февруари, но 
все едно са минали четири го-
дини“, смее се Мария и намира 
хубавата страна на ситуацията 
– като нов мениджър „Човешки 
ресурси“ е успяла ударно да съз-
даде връзка с колегите си. 
А може би работоспособността, 
целеустремеността и добро-
то й настроение  се дължат на 
йога практиките, с които започ-
ва всеки неин ден около 6 часа 
сутрин. Тя е на 42 години, майка 
на двама тийнейджъри, току-
що завършили 10-и и 12-и клас. 
Големият й син тази есен ще е 
студент в Холандия (вероятно 
само онлайн през първия се-
местър), а с малкия е успяла да 
чете и обсъжда задължителните 
произведения по литература в 
месеците на дистанционно обу-
чение.   

„Опитвам се да науча децата си, 
че

всичко зависи от тях 
и ако се случва нещо недобро, да 
не търсят причината извън себе 
си. Вярвам, че когато човек по-
ема отговорност за това, което 
прави, има много по-голям кон-
трол върху нещата и те така се 
завъртат, че се получават. Може 
да има някакви затруднения, но 
в крайна сметка знаеш, че ти си 
бил отговорен за това. За мен 
това е най-важното умение. В 
днешните времена, в тази неси-
гурност, трябва да си много гъв-
кав, да си любопитен към света 
– това е второто нещо, на което 
се опитвам да ги науча. Любо-
питството е първата най-важна 
стъпка към прогреса“, казва Ма-
рия Ангелова. 
Любопитството определя и две-
те й хобита – да чете и да пътува. 
Любимите й места в България са 
районът около Габрово и вилно 
селище „Омая“ около Гоце Дел-
чев. А в света - Италия.
Мария е зодия Овен. Решителна, 
грижовна, компетентна и разум-
на млада жена, която с чиста съ-
вест бихме номинирали за член 
на Щаба на генерала. С надежда-
та никога повече да няма нужда 
от щаб.   
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ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ. 
ХАМЛЕТ ОТ  

ГРАД ЛЕВСКИ
Книгата „Георги Парцалев. Хамлет от град Левски” 

от журналиста Георги Тошев е възможно най-
пълното откъм детайли издание, което е излизало 
някога в памет на талантливия артист. Луксозната 
биография, с логото на издателство „Книгомания”, 

е от 240 страници, с твърди корици и обложка и 
включва над 300 фотографии. За първи път се по-
казва хронологично и без субективизъм животът 
и професионалното израстване на най-емблема-

тичния български актьор. На страниците виждаме 
реални свидетелства за живота на актьора, непу-

бликувани кадри от личния архив на Парцалев, 
непоказвани портрети с поименни автографи, 

спомени и изповеди на най-близките колеги 
и приятели до Парцалев – Стоянка Мутафова, 

Татяна Лолова, Латинка Петрова, Лили Иванова, 
Славчо Пеев, д-р Никола Пъдев, (близък приятел 
на актьора), Зако Хеския, Константин Коцев и др.
Дизайнът на книгата е дело на Тодор Манолов, а 

специален принос за реализирането й имат Борис 
Цацов, Сатиричен театър „Алеко Константинов”, 

БНФ, Музей „Георги Парцалев” – гр. Левски, худож-
никът Илиан Йорданов. В изданието е включено и 

единственото по-пространно интервю на Георги 
Парцалев от 1983 г., отпечатано в сп. „Отечество”, 

както и пълен списък на неговите театрални и 
филмови роли. 

„Рецепта за перфектна съпруга“от 
канадската писателка Карма Браун хвърля мост 
между живота на две млади съпруги, живели в една и 
съща къща през 60-те години. Историята съпоставя 
съвременния брак на Алис с живота на Нели и съпру-
га й през 50-години на XX век, за да покаже, че много 
неща са се променили за жените с годините, но други 
са останали същите. Включените в книгата готварски 
рецепти и съвети, отправяни към съпругите в средата 
на миналия век, са като лека пудра захар, която 
прикрива сериозните и горчиви теми –за насилието 
над жените в различните му форми, за очакванията и 
натиска на обществото към жените, за тяхната битка и 
в миналото, и в настоящето да отстояват себе си като 

равностойни партньори в брака. Романът бързо става международен бестселър и 
има защо – авторката  забърква с точните съставки една перфектна история.  

„Братовчедката на Зорбас“ е нова поетична 
книга на Рене Карабаш (Ирена Иванова). За нея Георги 
Господинов казва: „Има нещо естествено и директно, нещо 
осезаемо в най-добрите стихотворения тук. Като да усетиш 
семката от домата между зъбите си, сцепената вежда, вкуса 
на смъртта и детството. Личен репортаж за пътя и пораст-
ването – подир трабанта на миналото, бащата – градинар 
и гробар, пътешествията на майката през магнитите от 
чужди градове на хладилника, запушените с дъвка клю-
чалки, през които все пак успяваш да зърнеш – смърт няма. 
Прямо и лично, намерило себе си писане“.

През 2019 г. Рене получава престижната национална 
литературна награда „Елиас Канети“ за дебютния си 

роман „Остайница“. Същият роман й носи и две важни номинации – за Роман на 
годината и Литературни награди „Перото“. „Остайница” влиза в официалния каталог 
Contemporary Bulgarian Prose 2019:  Ten Books from Bulgaria на Националния център 
за книгата заедно с книгите на още девет доказани съвременни български писатели.

„„Поостаряла, но помъдряла… но по-
остаряла“   е заглавието, зад създаването на което 
стоят Каролин дьо Мегре и Софи Ма. Те, заедно с Ан Бере и 
Одри Диуан, са автори на безапелационния бестселър „Как 
да бъдеш парижанка, където и да се намираш“. Сега двете 
„парижанки“ се развихрят в изкуството на помъдряването и 
казват това, което не искате да чуете, но по начин, който ще ви 
хареса. Този път обаче навиците на лоши момичета са прене-
брегнати, за да отворят място за любовните съвети, модните 
тенденции и секса във възрастта, в която те трябва да се 
съчетават със семейните задължения и кариерата. Същевре-
менно трогателна и забавна, „Поостаряла, но помъдряла… но 
поостаряла“ разказва за всички малки тайни, които съпътст-

ват неизбежното настъпване на зрелостта във всичките й цветни форми.

„Фигури”  e дебютната книга на Мария Попова, 
създателката на брилянтния енциклопедичен сайт 
Brain Pickings. „Фигури“ изследва комплексните аспе-
кти на любовта и търсенето на смисъл, преплитайки 
житейските пътища на няколко исторически личности 
– голяма част от които жени, повечето от тях незаслу-
жено потънали в периферията на историята. Разказът 
започва с астронома Йохан Кеплер и завършва с 
океаноложката Рейчъл Карсън. Между тях се прости-
ра галерия от художници, писатели и учени – Мария 
Мичъл, Хариет Хосмър, Емили Дикинсън, Ралф Уолдо 
Емерсън, Чарлз Дарвин, Уолт Уитман и др. Чрез своя 
живот те задават някои от най-важните въпроси: какво 
означава да оставим траен отпечатък в един несъвър-
шен свят? Постиженията и признанието достатъчни ли 

са, за да сме щастливи? Гениалността ли е отговорът? А може би любовта?
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В психологията е описан 
любопитен феномен – ви-
ната на оцелелия. Става 

дума за случаи, при които пре-
живелият  травматично съби-
тие, например смъртоносна за 
останалите пътници автомо-
билна катастрофа, чувства, че 
е извършил нещо лошо, като е 
останал жив. Именно с такова 
интензивно чувство на вина 
четох книгата на Златко Енев - 
„Възхвала на Ханс Аспергер”. 
Минах през преживявания-
та му с аутизма на дъщеря му 
Леа, от една страна, като чо-
век, изкушен от литературата, 
но от друга – като родител на 
възстановено от аутистичния 
спектър дете, което води пъл-
ноценен и доста лесен живот. 

„ВЪЗХВАЛА НА ХАНС АСПЕРГЕР” –  
ИСТОРИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДУШАТА

СТАНИСЛАВА  
ЧУРИНСКИЕНЕ

Историята отново ме хвърли 
във водовъртежа на всичко, 
което се случва на един роди-
тел, когато влезе в 
битка за по-добрия живот 

на детето си –  
ужасът му от здравословните 
страдания, отрицанието на 
реалността, търсенето на убе-
жище в един или друг нездрав 
навик, трескавото издирване 
на начин да помогне, самооб-
винението, разпадът на отно-
шенията и света такъв, какъвто 
ги е познавал до този момент. 
Книгата обаче е много повече 
от лична хроника на ежеднев-
ния танц с аутизма, тя е разказ 
за тежката душевна работа, 
която родителят трябва да из-
върши, за да преработи случ-

ващото се, да го подреди сред 
другите си роли, опит, прежи-
вявания. И в крайна сметка да 
излезе по-богато фасетиран, 
отколкото е бил на входа на из-
питанието. 
Когато родител разбере, че де-
тето му има проблем в разви-
тието, от решаващо значение 
за опазването на психичното 
му здраве е 

смисълът, който придава 
на случилото се. 

Моят син беше диагностици-
ран навръх втория си рожден 
ден и единственото, което ми 
хрумна тогава, беше, че това 
се случва като наказание. Че 
аз съм един ужасно лош чо-
век и аутистичният спектър е 
изкуплението, което ми се по-

м а л к и я т  п р и н ц 
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лага. Усещането не ме напусна 
дълго, след като той успешно 
се възстанови. Авторът обаче 
не изглежда да е паднал в този 
капан. Разказът чертае траек-
тории на развитието – колкото 
това на Леа, толкова и на самия 
него.  Още в началото той опис-
ва шока, с който се сблъсква, 
като нещо, което го разпада 
на хаотични парчета, но впо-
следствие го събира в една по-
автентична конструкция. В нея 
авторът е много по-близък до 
себе си и съвпадащ с вътреш-
ното си Аз. Или, както твърди 
самият Златко Енев –

 „Колкото по-зле за его-
то, толкова по-добре за 

душата”. 
И макар книгата да не ни спес-
тява прагматиката на аутизма 
- мъчителното лутане на роди-
теля в опит да осмисли диагно-
зата на детето си,  влиянието й 
върху семейните отношения, 
грижите и терапиите, тя е в 
пълния смисъл история за раз-
витието на душата. При това по 
най-трудния възможен начин.  
Моят личен повод за въз-
хищение по отношение на 
„Възхвала на Ханс Аспергер” 
е честността, с която Златко 
Енев говори за преживявани-
ята на родителя, попаднал в 
ситуация на проблем в разви-
тието от аутистичния спектър. 
Без никакво завоалиране или 
опит да заеме позата на траги-
чен герой, той признава колко 
е трудно да влезеш в контакт 
и да създадеш истинска бли-
зост със собственото си дете 

в спектъра, особено ако то е в 
по-тежкия му край. Въпреки, 
че го обичаш. Още повече, че 
за автора, 
родителството е най-висшата 
изява на личността. 
Аутизмът е разстройство, кое-
то поставя родителя в много 
особена позиция - да има трой-
но повече задължения и много 
малко от радостите на майчин-
ството или бащинството – един 
мотив, който авторът е разгър-
нал с фотографска точност. Раз-
казите за тантрумите и кризите 
на Леа ми припомниха хаотич-
ното, трескаво, хиперактивно 
поведение на моя собствен 
син, който не можеше да заста-
не на едно място и за минута, 
търсеше изобретателни начи-
ни да рискува живота си и изпа-
даше в кризи на непредвидим 
принцип. Единственият начин 
да установя контакт с него бяха 

очите му, които казваха 
„Измъкни ме от тук”. 

Иска се огромна смелост да 
допуснеш, че може би си бил 
по-малко от идеален в отглеж-
дането на нелесно дете.
Книгата е важна не само с ли-
тературната, а и с документал-
ната си стойност. Тя разказва 
за началото на епидемията от 
аутизъм – края на миналия век, 
когато засегнатите деца бяха 
1 на 10 000. С  на ръста на този 
невроразвитиен синдром до 1 
на 168 деца през 2015-а и дори 
до 1 на 49 през 2019 обаче, 
книгата за жалост се очерта-
ва като задължително четиво. 
„Възхвала на Ханс Аспергер” 
ни връща във времената, в 
които медицината не знаеше 
почти нищо за етиологията и 
произхода на разстройствата 
от аутистичния спектър и ги 
третираше като мистериозни 
състояния, за които не може да 
се направи почти нищо. Слава 
Богу, от тогава много неща са 
се променили, но „възхвала-
та” е обобщената история на 
хиляди деца и семействата 
им, справяли се както могат с 
непознат и неканен гостенин, 
преобърнал живота им из ос-
нови.  При това, разказана с 
гласа на философ, превърнал 
болезнена житейска ситуация 
в поле за лично израстване. 
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Spaghetti Company,  булевард Витоша 150 - мястото, известно с изключи-
телната италианска кухня, атмосфера, която вдъхновява и срещите, които 
винаги оставят у теб чувството, че си в сърцето на града.
 Зад кулисите е нашият главен готвач и експерт по храната. 
Два пъти годишно, той допълва основното ни меню с апетитни и вдъхно-
вяващи предложения за нашите гости. Всички съставки в нашата кухня са 
с автентичен италиански произход.
 Сред най - новите предложения в менюто ще откриете салата с кускус и 
гриловани скариди, калмари с чоризо и сушен домат, Пиката Миланезе и 
още италиански изкушения.
Ще останете очаровани от изключителното обслужване, майсторската 
италианска кухня и модерната обстановка. 
Домът на италианската кухня е наблизо!

Spaghetti Company,  
За резервация: 02 881 0100
булевард Витоша 150
http://www.spaghetti-company.com
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Проф. Танева, вие сте препода-
вател, пианист, композитор, за-
местник-ректор на НМА, артис-
тичен директор на фестивали, 
майка на две деца. Колко часа 
има вашето денонощие? 
Вярвам, че всичко е въпрос на 
организация. При добра коорди-
нация, ясно планиране и аргумен-
тирано желание човек може да 
уплътни „коефициента на полез-
ната си дейност“ до неподозира-
ни дори и за него самия параме-
три.
Дейностите са много на пръв по-
глед, но са взаимно свързани и 
мисля, че не само не си противо-
речат, а напротив - допълват се 

ПРОФ. БОРИСЛАВА ТАНЕВА:  
ВЯРВАМ В СИЛАТА НА  

ПОЛОЖИТЕЛНАТА МИСЪЛ! 
Борислава Танева е пример за артист, който не може да 
стои без работа. Ако не изнася концерти - преподава, ако 
не композира - организира концерти. Клишето "забър-
зано ежедневие" сякаш е измислено за нея, но дори и в 
най-натоварените си дни тя намира време да се наслади 
на музиката. От баща си - големия композитор Алексан-
дър Танев, тя наследява не само музикалния талант, но и 
свежото чувство за хумор и космополитния дух, който не 
търпи ограничения във времето и пространството. Един от 
най-обичаните преподаватели в Националната музикална 
академия, където е и заместник-ректор, Борислава Танева 
вярва безрезервно в младото поколение. Към многото 
задачи от две години е добавила и организацията на Музи-
калния фестивал в Правец, към който подхожда с огромна 
любов и амбиция на сцената му да звучи само най-доброто 
от музикалния калейдоскоп. 

КРЕМЕНА НИКОЛОВА

прекрасно. Всички те обогатяват 
същността ми и вярвам, помагат 
ми да бъда по-полезна.
Ако трябва да ги подредя профе-
сионално - може би най-пълно-
ценно се усещам като препода-
вател. Наистина съм щастлива, че 
мога да предам на своите ученици 
от опита и знанията, които моите 
учители, на които съм безкрайно 
благодарна, са ми дали. Нами-
рам процеса на преподаване за 
изключително динамичен и кра-
сив. Ако погледнем в по-дълбока 
перспектива – точно на „препода-
ването“ на принципното позна-
ние се гради целият огромен път, 
който човешката цивилизацията е 
изминала до наши дни.
Съзнавайки, че съм малка брънка 
от тази, стигнала до нас гигантска 
верига, през целия си съзнателен 
живот съм се стремила да черпя и 
трупам набавени от най-разноо-
бразни източници (далеч не само 
музика) знания, умения, ако щете 
„чалъми“, с които да изграждам 
и обновявам културата си (без 
разбира се, да подменям генерал-
ните устои, на които тя се крепи, 
както и собствените си морални 

ценности). 
Мечтата ми е учениците ми да из-
градят свои собствени професио-
нални и естетически критерии, 
да се отнасят честно и професио-
нално към текста, да знаят защо 
интерпретират по този начин, а не 
просто да копират мен или нечий 
запис. Най-щастлива съм, когато 
покажат, че могат да мислят и да 
отговарят за действията си върху 
клавиатурата.
Като администратор съм със срав-
нително малък опит. Като зам.-
ректор на НМА се водя главно от 
идеята, че почти 100-годишната 
музикална академия в България 
има огромен потенциал, който 
може да развие, като се превър-
не във водещо учебно заведение 
на Западните Балкани. Въпреки 
че процесът е дълъг, трудностите 
много, а обстоятелствата все по-
неблагоприятни, аз не губя своя 
оптимизъм. 
И въобще, не на последно място – 
да, майка съм на двама прекрасни 
синове. Те са възпитани от мен и 
баща им в дух на отговорност, сво-
бодолюбие и самостоятелност. 
Благодарна съм им, че избраха 
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мен за тяхна майка и ги обичам 
безкрайно!
Как и защо музиката стана ваша 
професия? 
Имах шанса и привилегията да 
порасна в среда, в която нямаше 
особено голям избор. В къща с две 
пиана, майка – преподавател по 
пиано, и баща – композитор, бях 
обградена целодневно от музика. 
Някак си съвсем естествено още 
в съвсем ранна възраст проявих 
интерес към черната кутия, която 
издаваше звуците, които така ме 
привличаха.
Помня как влачех една „огромна“ 
възглавница, за да мога, като я 
сложа на стола пред пианото и 
седна върху нея – да достигам кла-
вишите. Тази игра неусетно пре-
мина в уроци по пиано и така…  
Да си класически музикант е 
трудна професия в днешно вре-
ме. Кой е вашият движещ мотив 
да се занимавате с музика? 
Никак не съм сигурна дали бих 
могла да се занимавам с нещо 
друго. Пък и не знам коя профе-
сия е „лесна“. Не бих поставила 
въпроса така. В днешно време да 
си класически музикант е въпрос 
на осъзнаване, че си абсолютно 
„бутиков“ човек. Че това, което 
ние, музикантите, правим, никога 
няма да може да бъде изместено 
от „машина“, че хората на изку-
ството остават една непреходна 
стойност в цялостната история на 
цивилизацията!
Композирате, а това е по-ско-
ро самотно занимание. Къде се 
чувствате по-комфортно - на 
сцената или пред празния но-
тен лист?
Не бих могла да сравня две съв-
сем различни емоции. Едната 
дава емоцията на мига - когато си 
на сцената, ти имаш невероятни 
духовни усещания, достигащи 
енергийни нива, несравними с 
нищо. Извънреден е моментът, 
непосредствено преди началото 
– когато публиката притихнала 
очаква от Артиста да я поведе из 
дебрите на неговата история. Тази 
абсолютно обединена енергия, 
която властва в залата, е най-вис-
шият дар за Артиста и аз не съм в 
състояние да опиша усещането. 
Точно в този миг ние сме „надаре-
ни“ с цялото доверие, на което са 
способни разтворените сетива, 
очакващи „приказка“. И колкото 

по-честна е тя – толкова по-дълго 
трае чудото.
Да си демиург (творец) е съвсем 
различно. Енергията е съвсем 
различна.
А в моя случай, нямам идея защо, 
но областта, в която се чувствам 
наистина „силна“ и нужна, е твор-
чеството за деца. Награждавана 
съм с доста награди - било като 
пианист, педагог или компози-
тор, но най-най-голямата награ-
да за мен е, когато едно дете иска 
да изпее пак песента ми или да 
изсвири пак пиесата, която съм 
написала. 
В момента завършвам два сбор-
ника с пиеси за малки пианисти, 
които ще бъдат издадени от лон-
донското издателство Musica 
ferrum. Заглавието е „Гатанки, пъ-
зели и игри за пиано“. Много се 
забавлявах, докато пишех пиеси-
те, но наред с това и за миг не съм 
забравяла, че точно тези начални 
години на обучение култивират 
вкуса и отношението към музика-
та за цял живот. 
От 2 години сте артистичен ди-
ректор на Музикалния фести-
вал в Правец. Тази година той 
ще се проведе от 21 до 23 август. 
Каква е програмата?
Фестивалът има огромен потен-
циал да развива публиката си. 
Затова и не бих искала да изваж-
дам „акценти“. Приготвили сме 
балансирана програма, в която 
(в три от петте концерта), разбира 
се, има творби от Моцарт. Има и 
новости – фестивалните премие-
ри – 5 от които на произведения 
от български автори. По тради-
ция не сме забравили и детската 
публика, за която този фестивал 
винаги се е грижил. Отново имаме 
и среща с джаза, както и за първи 
път с нашия изумителен фолклор. 

Продължаваме срещите с извест-
ни артисти – мигове, с които из-
ключително любезните домакини 
от Правец са свикнали и очакват 
с голямо нетърпение. Нека не 
забравяме, че това е един частен 
фестивал, където изкуството сре-
ща бизнеса и те трябва да са си 
взаимно полезни.
Подавате ръка на младите ар-
тисти - и като преподавател в 
Консерваторията, и във фести-
вала. Защо? 
О, това е може би най-съществе-
ната част от моето съществуване 
въобще. Младите са винаги носи-
тели на енергия! Ние сме длъжни 
да създаваме стимули и среда, 
щото те да се развиват и да по-
казват най-доброто, на което са 
способни. 
Какво поколение расте? 
Прекрасно поколение расте. 
Чувствам се привилегирована и 
„вечно млада“, работейки вече 30 
години с възрастова група 18 – 
22-годишни. 
Каква е вашата мечта за фести-
вала в следващите години?
В моята концепция, която беше 
одобрена от УС на сдружението, 
организиращо фестивала, е за-
ложена линия за разтваряне на 
жанровото ветрило. Бих искала 
фестивалната публика да се уве-
личи, привлечена от качествени 
артисти.
А мечтата в личен план? 
Колкото и да звучи като „клише“ 
- здраве и разбирателство. Дъл-
боко вярвам, че всяка положи-
телна мисъл изпраща позитивен 
енергиен „сигнал“ към Вселената, 
която ни го връща трансформи-
ран и обогатен с още положител-
на енергия. Нещо, от което имаме 
ужасно много нужда, особено 
сега!  
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Каква бе личната ви ре-
цепта за кураж и справяне 
по време на пандемията от 
новия коронавирус, която 
затвори всички ни, буквал-
но целия свят? 
Да си призная честно, в на-
чалото ме обзе паника и се 
опитвах да я скрия, като се 
захванах с домакинството. 
Готвене, чистене, подреж-
дане, дезинфекциране... Но 
това само тушира нещата, а 
аз продължавах да изпитвам 
панически страх. Куражът 
дойде от децата ми. Започнах 
да прекарвам повече време с 
тях, като майка и приятел. Да 
си играя с тях, да се забавля-
ваме, да ги изучавам - това ня-
какси премести фокуса ми от 
моите лични страхове. И все 
повече вярвах на вътрешния 
ми глас, който не спираше да 
ми шепне: „Няма от какво да 
се страхуваш.“ Най-важното 
е, че всички, които обичаш, 
са здрави и добре. Любовта 
ти ги пази. Другото, което ми 
помогна да изляза от затвора 
на страха, е да спра да слушам 
новините. Намирах си он-
лайн медитации за справяне 
със страха и за засилване на 
имунитета.

ИЛИЯНА ЛАЗАРОВА-АНАЧКОВА 
И ПЪТЯТ КЪМ ЩАСТИЕТО  

Когато съм 
слушала 
интуицията 
си, винаги 
ме е очаквал 
хубав развой.

Актрисата Илияна Лазарова-Аначкова бе част от хито-
вия сериал „Пътят на честта“, който предизвика огромен 
зрителски интерес по Нова телевизия в края на 2019 г. 
Тя е завършила театралния и филмов институт „Лий 
Страсбърг“ в Ню Йорк. Участвала е също така в сериали-
те „Стъклен дом“, „Седем часа разлика“ и в двата сезона 
на „Връзки“. Играе главна роля в американската продук-
ция „Вампирска нация“, в която участва и актьорът Нийл 
Джаксън – един от враговете на Джеймс Бонд във филма 
„Спектър на утехата“. Нейн партньор е Андрю Лий Потс 
от американския фантастичен сериал „Първично”. 
Илияна Лазарова има редица роли в постановки на теа-

търа на „Лий Страсбърг“ в Ню Йорк, а също и на българ-
ска сцена. От септември 2013 г. до днес актрисата е част 
от трупата на ДКТ “Константин Величков” – Пазарджик.  
Преди няколко години Илияна продуцира в Народния 
театър „Иван Вазов“ представлението по пиесата „В 
съседната стая или пиеса за вибратора“ на Сара Раул, 
номинирана и получила наградата „Пулицър”.
Илияна е любяща съпруга и майка на две деца, за които 
казва, че са нейната гордост и смисъл в живота. С Илияна 
разговаряме за емоциите и уроците от пандемията от 
новия коронавирус, за пътя към щастието и за новите й 
проекти. 

МАРТИН РАЙКОВ
снимки  ТЕДИ ГРОЗДАНОВ
стил СТОЯН АПОСТОЛОВ
локация MM BUSINESS 
CENTER София,  
ресторант L̀AVENUE 3

Какво ни показа този 
вирус и какво научихме за 
света?
Не знам. Не мога да говоря за 
уроците, които другите хора 
са научили. Но със сигурност 
ни даде да разберем колко 
егоцентрични и разлигаве-
ни, какви експлоататори сме 
станали човеците. Че светът 
не се върти около нас! Че сме 
част от екосистема. И в ника-
къв случай не можем да бъ-
дем здрави или да се стремим 
към здрав живот, ако средата, 
в която живеем, е болна. Това 
го чух в едно клипче и ме уда-
ри като гръм. Това е самата 
истина. Трябва всеки един 
от нас, без изключение, да се 
грижи и пази природата и да 
й дава нещо обратно. Както 
тя ни дава кислород, вода, 
храна... перфектни условия, 
за да съществуваме. Аз лично 
вече си давам много пове-
че сметка какво причинява 
моето съществуване на при-
родата и се старая да давам 
обратно.
Какво е посланието ви към 
жените?
Пазете не само семейството 
си, но и природата, защото 
тя ще опази близките ви. И 
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дългът ни като родители е да 
предадем ценностна система 
на децата си, която включва да 
живеем природосъобразно и 
съобразно неписаните при-
родни закони. Знам, че всяка 
майка би ме разбрала, като 
казвам, че животът не свършва 
с нас, след нас остават нашите 
деца, внуци, нашият генетичен 
материал. Нека и те имат бъде-
ще и право на природа.
След края на изолацията кое 
ви прави щастлива?
Колкото и банално да звучи, 
умирам от удоволствие да се 
прибера вкъщи и да видя деца-
та си, Оливър и Емма. Това ми 
дава връзката с реалността и 
забравям всякакви терзания, 
проблеми и негативните неща, 
които са ми се случили в еже-
дневието. Чакам с нетърпение 
да ги прегърна, а те ме посре-
щат с истинска и искрена ус-
мивка, с неподправена любов, 
която никой друг не ти дава. 
Това е моето уравнение, което 
е пълно, и в него няма неиз-
вестно. Да има любов и здраве 
за моите близки и семейството 
ми. Нищо друго не искам, за да 
бъда щастлива.
Какви спомени пазиш от 
първите си стъпки в света на 
актьорската професия?
Най-силно се е запечатал в 
съзнанието ми денят, в който 
пристигнах в Ню Йорк и влязох 
в сградата на Лий Страсбърг. 
Отивах да уча актьорско май-
сторство, решение, взето за 
части от секундата. В момента, 
в който влязох в сградата, си 
казах: това е моето място. Сте-
ните бяха обсипани със сним-
ки на много звезди, преминали 
през школата: Мерилин Мон-
ро, Робърт де Ниро, Ал Пачино, 
Марлон Брандо, по-възраст-
ни, но и по-млади като Скар-
лет Йохансон, Хийт Леджър 
и други. Школата е на над 80 
години и буквално усещаш ду-
ховете на всички тези артисти. 
Няма такава магия, не мога да 
я опиша с думи. Беше сюрре-
алистично... Явно в школата се 
знаеше, че пристига българка 
и в деня, в който отидох,  ме по-
срещна човек, който запя пе-
сента „Море, сокол пие“ на чу-
десен български, при което аз  
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изтръпнах, разплаках се, пре-
ди да осъзная къде съм и как-
во се случва. Човекът ме пре-
гърна и целуна. Беше много 
странно, защото аз знаех, че 
съм единствената българка в 
школата. Оказа се, че е коле-
га-актьор от Сърбия, който е 
завършил НАТФИЗ, а по-късно 
емигрира в САЩ. Той заговори 
с огромна любов за България 
и за проф. Стефан Данаилов, 
който му е бил преподавател. 
Бях изумена, че на толкова ки-
лометри от дома си се срещам 
с човек, който не е българин, а 
милее и обича нашата страна. 
Кои години от живота си би 
изживяла отново, ако мо-
жеш да се върнеш назад?
Три или четири периода в жи-
вота ми бяха много съдбонос-
ни и оставиха ярък отпечатък 
в душата ми. Може би момен-
тите, които бих върнала назад, 
са от моето детство, летата при 
баба ми, безгрижието, любовта 
на роднините и  приятелите, 
щурите игри, домашните слад-
киши, приготвянето на люте-
ница на двора... Тогава съм се 
чувствала най-щастлива и оби-
чана. 
Какво ти липсва най-много 
от детството?
Липсва ми детето Илияна - без-
грижна, усмихната и щастлива. 
Тази Илияна, която не се за-
мисля за негативни неща, коя-
то няма фобии, която живее 
за мига, без обременености и 
комплекси.
Разговаряш ли с дъщеря си 
Емма за ролите в киното и 
театъра?
Не се е налагало да говоря с нея 
за актьорската си професия. 
Тя израсна с майка-актриса, 
идвала е да гледа много пред-
ставления. От малка я водя по 
куклени театри, опера и балет. 
Предпочитам, когато съм вкъ-
щи, да бъда майката, а не ак-
трисата. Когато поотрасна, ме е 
питала някакви неща, дали има 
агресия в някои сцени, дали 
наистина се удряме, дали пием 
алкохол. Неща около магията 
на киното и телевизията, които 
изглеждат реални, но не са...  
Питала ме е как успявам да си 
запаметя текстовете. Според 
мен тя би искала да опита. Бих 

й дала възможност да го на-
прави, за да разбере дали това 
е нейното.
На какво те учи дъщеря ти и 
малкият ти син Оливър?
Учат ме да бъда отново дете. 
Когато съм с тях, си позволя-
вам да правя неща, които не 
мога да си позволя с порасна-
ли хора, защото биха си казали, 
че съм луда (смее се). Връщат 
ме в детството и ставам пак 
безгрижна. Когато ги видя, ме 
изпълва силно щастие. Идва 
ми да изкрещя, че съм щастли-
ва. Усмивката веднага грейва 
на лицето ми, защото благода-
рение на тях забравям грижи 
и проблеми. И ме учат на безу-
словна любов. Единствено де-
цата и родителите могат да ти 
я дадат...
Какво място има в сърцето 
ти съпругът ти Красимир? 
Съдбоносна ли се оказа сре-
щата ви?
Красимир е любовта на живо-
та ми, няма две мнения по въ-
проса. Любовта ме порази като 
гръм от ясно небе. Спомням си, 
че когато ни запознаха, беше 
на един негов рожден ден, къ-
дето се оказах неканен гост, в 
момента, в който се засякоха 
погледите ни, протече ток, кой-
то ме разтресе. Мисля, че това 
е висшата форма на любов, не 
само страст и привличане, но 
и истинско желание да се гри-
жиш, да помагаш на човека до 
теб. Той ми е спътникът в живо-
та, приятел, другар, партньор. 
И ме дари с нашия прекрасен 
син.
Животът ти е много дина-
мичен, сцената, киното, две 
прекрасни деца... Поемаш 
ли рискове и прекрачваш ли 
граници?
Открай време баща ми ми каз-
ваше, че от дете съм много сме-
ла, обичам авантюрите и пре-
дизвикателствата. Не съм се 
страхувала от екстремни неща 
и до ден-днешен е така. Отстра-
ни може да изглежда, че съм 
рисков играч, тъй като се хва-
щам за първото чувство, което 
ми дойде, и не меря нещата 
на кантар. Колкото и решения 
да съм взела на мига, винаги 
съм била на прав път. Когато 
съм слушала интуицията си,  

Бих искала 
да играя 

роли, които 
не са клише-

та, а да ме 
предизвик-

ват.
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винаги ме е очаквал хубав 
развой на събитията, пътят до 
целта може да е труден, но със 
сигурност се случва по най-до-
брия начин. В живота така тръг-
нах по пътя на актьорството, 
така поех по пътя на съвмест-
ния семеен живот, тъй като бях 
сама жена с дете. 
Героинята ти в  „Пътят на 
честта“ бе изключително 
дръзка, какво според теб ис-
каше тя от живота?
Стела е дръзка жена, която се 
бори сама с живота си от 18-го-
дишна. Много е добра в това, 
което прави, и е призната в 
обществото заради професио-
нализма си. Очевидно такъв 
тип жени са много успешни и 
успяват във всичко, с което се 
захванат. Това, че тя се влюбва 
в Калоян, разкрива нейната 
слабост, ние виждаме една 
уязвима жена, тъй като любо-
вта й не е споделена. Може би 
отстрани някой ще каже: тя е 
лоша, гадна и брутална. Просто 
това е слабото място на тази ге-
роиня. И то граничи с лудост и 
болестно състояние, по-скоро 
ми е жал за нея, отколкото да я 
мразя. 
Можеш ли в някаква степен 
да оприличиш себе си с ней-
ния образ?
За мен беше предизвикател-
ство да изиграя Стела. Тя е 
доста различна от мен. Лично 
аз в битките се предавам мно-
го лесно, не ги водя докрай, 
отстъпчива съм, при мен не 
всичко е на всяка цена. Не бих 
казала, че съм толкова борбе-
на и толкова амбициозна, кол-
кото тя. Може би си приличаме 
по това, че и двете сме изрядни 
и перфектни в работата си. Но 
във всичко останало сме много 
различни.  
А какво иска Илияна от жи-
вота?
Илияна иска Оскар! (усмихва 
се). Шегувам се, разбира се, но 
не мога да не призная, че тако-
ва актьорско признание е моя 
съкровена мечта. Преди всич-
ко бих искала да съм здрава, 
да са здрави децата и близките 
ми. Да мога да си върша рабо-
тата, да се грижа за семейство-
то си, нищо друго не би ме рад-
вало повече. 
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Какво искаш да преживееш 
и за какво мечтаеш?
Искам да се случи един про-
ект, който продуцирам. Филм 
с мое участие, който спечели 
субсидия в НФЦ, и би трябвало 
да бъде реализиран и заснет 
това лято. Филмът, убедена 
съм, ще стане хит, защото ще 
е забавен, ще ни напомни за 
някои стари български ленти 
като „Оркестър без име“. Надя-
вам се също на повече роли, аз 
скоро излязох от майчинство и 
доста време не се занимавах с 
професията, почти две години, 
а за един артист това е много 
време. Бих искала да играя 
роли, които не са клишета, а да 
ме предизвикват. Силно се на-
дявам и да намеря време да си 
потърся агент в Англия, защото 
бих искала да се пробвам да се 
реализирам и в чуждото кино.
Имаш ли си свое верую?
Едното е: „Не се дръж с хората 
така, както не искаш и с теб да 
се държат“. Второто е, че всяко 
нещо в този живот рано или 
късно се връща, било добрина 
или злина. Човек трябва добре 

да си дава сметка за своите 
действия и да поема отговор-
ност, да внимава в това, което 
си мисли и мечтае, защото ми-
сълта и действията, които са 
заредени с емоция и енергия, 
рано или късно се връщат. 
С какво в живота си истински 
се гордееш? 
С това, че съм създала две пре-
красни деца. За всяка майка 
това си е истински подвиг и 
героизъм. Не е лесно да създа-
деш човешки живот, камо ли да 
го отгледаш и възпиташ. Дру-
гото, което приемам като своя 
лична мотивация, като нещо, 
което  е мое задължение към 
природата и човечеството, е 
да се боря за чист въздух в Бъл-
гария. „За Земята“ и Грийнпийс 
се свързаха с мен конкретно 
с каузата за по-чист въздух в 
нашата държава. Запознаха 
ме с някои наистина страхови-
ти факти. След като прочетох 
достатъчно, разбрах, че това е 
нещо, за което си заслужава да 
се бори човек и да използвам 
публичността си, за да могат 
хората да ме чуят. Основното 

нещо е хората да се опитат да 
рециклират, максимално да 
правим по-малко отпадъци и 
боклук. 
Къде можем да те гледаме в 
най-скоро време?
Предстои премиерата на но-
вия български филм „Дани.Ле-
генда.Бог“ на режисьора Явор 
Петков. Лентата ще има пре-
миера на „София Филм Фест”, 
а след това и в Англия. В глав-
ната роля е Димо Алексиев, аз 
играя негова съпруга. Инте-
ресен, шокиращ и различен 
филм. Предстои да излезе на 
екран и един късометражен 
филм - „По стечения на обстоя-
телствата“ на режисьра Петър 
Чивийски, там си партнирам с 
Ники Илиев, Николай Ишков, 
Елена Петрова. Много инте-
ресна и авантюристична ис-
тория. Очаквам с нетърпение 
да заснемем и трети сезон на 
сериала „Връзки“, естествено 
предстои работа и по филма, 
който ще продуцирам, работ-
ното му  заглавие е „Жигули“, а 
режисьор ще бъде Виктор Бо-
жинов.  

Всяко нещо в 
този живот 
рано или къс-
но се връща.
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МАДЛЕН АЛГАФАРИ: 
АКО БЪРЗО НАУЧИМ УРОЦИТЕ, БЪРЗО 
ЩЕ СИ ОТИДЕ И УЧИТЕЛЯТ С КОРОНА

Докосването 
е най-бързият 

и мощен 
антидепресант 
и успокоително.

Мадлен Алгафари е психо-
терапевт, писател и пре-

водач. Автор е на книгите 
„Мира нямам“,  „Вяра имам“, 

„Всички можем да летим“, 
„Приказки за пораснали 

деца“, „Глад за истински 
неща“, „Как да се разболява-

ме качествено“ и др. Член 
е на Българската асоциа-
ция по психотерапия, на 

Европейската асоциация 
по психотелесна терапия, 
на Управителния съвет на 

Института за психотелесна 
терапия, главен редактор 

на световното списание по 
психотелесна терапия IBPJ, 

издавано от Европейската и 
Американската асоциации 

по психотелесна терапия. 

ЙОАНА ГЪНДОВСКА
снимка СИЛВИЯ ДИМИТРОВА

Бяхме под „домашен арест“ 
почти три месеца заради пан-
демията. Как се справяте лич-
но ти и твоите близки с тази 
нова ситуация?
Аз работих двойно. Дъщеря ми 
– също. Радвах се, че четирима-
та сме заедно, защото скоро ще 
излетят от гнездото децата и ще 
е по-рядък този шанс. Добре ми 
беше, че стоях у дома. Намерих 
време да се погрижа и за от-
лагани неща вкъщи. Дадох си 
сметка колко още имам нужда 
да съм домашна жена и си обе-
щах да не го забравям.
Какви са наблюденията ти 
като психотерапевт - как се 
справят различните хора с 
този съвършено нов набор 
от емоции, усещания, мисли, 
които ни поднесе ситуацията?
Едни бяха уплашени, други – 
много гневни, че им се налагат 
забрани, трети – много довол-

А от какви човешки запаси 
имаме нужда - от състрада-
ние, от търпение, от смире-
ние, от рационализация…
Всичко в живота е нужно като 
опитност. Първо е нужно стра-
дание, за да сме способни след 
това и на състрадание. Търпе-
ние също е нужно. Големите 
трансформации имат нужда от 
време. Неслучайно „пациент” 
означава търпелив. Смирение 
също е нужно, защото аро-
гантният стремеж на човека 
да контролира всичко и да се 
преживява като последна ин-
станция го води към сигурна ги-
бел, защото е неосъзнат. Затова 
най-нужният ресурс е осъзна-
ването. То обаче, за да бъде по-
стигнато, е нужно притихване, 
защото вътрешният глас, който 
знае отговорите, може да бъде 
чут в тихото.
Как „излизаме“ от принуди-
телната изолация – по-сил-
ни и сплотени; по-мразещи 
другите – тези, които не са от 
„нашите“, не мислят като нас; 
по-уязвими; по-мъдри; по-
смирени, по-самотни, по-чо-
вечни или?
По-всякакви излизаме. Пак 
всичките изброени са верни. 
Обобщаването не е мъдро 
нещо. Някои ще са по-озло-
бени, други – по-пораснали и 
осъзнати. Аз само се моля по-
следните да са повече и зато-
ва и толкова интервюта дадох 
през тоя период с риск да се 
преекспонирам, защото искам 
да стигне до повече хора съзна-
нието за личната отговорност 
и избор какви да бъдем, който 
във всяка секунда правим.
Ясно е, че скоро няма как 
без риск да правим нещата, 
които обичаме, да се прегръ-
щаме без страх. Имаме нов 

ни, че някой друг им е взел ре-
шението и са останали у дома, 
без вина. Много от хората, с 
които общувам, са обнадежде-
ни, че се случва по-мащабно 
пробуждане отвсякога и че 
много истинни отговори ще из-
плуват в живота и много заблу-
ди ще отпаднат.
Кой от всички дискомфорти, 
които чувства човек днес, 
е най-опасен за личното и 
колективно душевно здра-
ве – страхът, гневът, мъката, 
безпокойството, безсилието, 
усещането за загуба на права 
и свободи… 
Страхът е най-разболяващ. 
Гневът може да бъде вентили-
ран. Страхът блокира имунната 
система, блокира критичното 
мислене, не позволява мащаб-
но гледане на цялостната си-
туация. Страхът е обратното на 
любовта, която лекува.
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Разбрахме, че 
сме по-малки 
от един вирус, 
който е дошъл 
да ни научи 
да станем по-
големи от себе 
си.

начин на общуване най-мал-
кото заради ограниченията 
за физическия контакт меж-
ду хората. Какви опасности 
за психиката крие това про-
менено общуване?
Докосването е най-бързият и 
мощен антидепресант и успо-
коително. Липсата му води до 
тревожност и напрежение. На-
дявам се да започнем повече да 
се докосваме в преносния сми-
съл – повече да разбираме ду-
шите си, да сме по-емпатийни, 
толерантни и експресивни, за 
да компенсираме временната 
липса на физическо докосване. 
Колкото по-бързо научим уро-
ците, толкова по-бързо ще си 
отиде учителят с корона.
Милиарди хора са обзети от 
всички възможни тревоги, 
а най-силният страх, който 
поражда вирусът, е свързан 
със смъртта. Но пандемията 
оставя и други белези, някои 
невидими не само върху све-
та, какъвто го познаваме, но 
и върху вътрешния ни пси-
хичен свят. Кои последици са 
най-тревожни? И кои ще но-
сим най-дълго с нас?
Най-лошото би било да не си 
зададем въпроси и нищо да не 
променим от предишното би-
тие. Тогава със сигурност ще 
се повтори ситуацията-учител. 
Дори по-сериозно ще се повто-
ри. Това е вселенски закон. Аз 
се надявам да останат белези. 
Белезите ни припомнят уро-
ците. А именно, че се нуждаем 
от израстване. Ако няма да по-
растваме, значи трябва да уми-
раме. Тогава смъртта е сигурна. 
Докато имаме да растем, живо-
тът има смисъл. Затова най-пра-
вилното нещо в живота са греш-
ките. Въпросът е какво правим 
с тях, как ги ползваме. А страхът 
от смъртта идва, за да ни пока-
же качеството на живота, кой-
то водим. Дали това е животът, 
който искаме да имаме?
Според твои колеги, ще има 
скок в тревожните разстрой-
ства. Как тези тревожни хора 
да лекуват душите си?
Ще има и скок в търсенето на 
психотерапевтична подкрепа. 
Всички терапевти призоваваме 
към това от години, много преди 
пандемията. Защото психотера-
пията е доброволният и по-без-

болезнен път към осъзнатостта 
и израстването. Всеки има ли-
чен лекар, зъболекар. Ако всеки 
можеше да работи осъзнато с 
помощта на компетентен спе-
циалист и за здравето на душа-
та си, светът отдавна щеше да е 
много по-добро място. 
А тревожността и всички бо-
лести изобщо, имат своя сми-
съл. Простички неща, които 
намаляват тревожността (но не 
променят причините за нея!) са 
дълбокото дишане, отвличане-
то на вниманието, физическата 
активност, споделянето, конта-
ктът с природата, прегръдката, 
смяната на гледните точки. Но 
дълбинната работа с професи-
онален терапевт само може да 
позволи радикалното й прео-
доляване, когато тя е в свръх-
доза. 
А какъв съвет би дала на ро-
дителите? Децата са едни от 
най-засегнатите от кризата, 
но като че ли най-малко об-
ръщаме внимание на детска-
та психика. 
Децата са функция на родите-
лите си. Ако родителят е спо-
коен, и детето ще е спокойно. 
Ако родителят е по-осъзнат, и 
детето ще има шанс да расте по-
осъзнато, а това означава и по-
здраво и щастливо. Но първо е 
важно родителят да е пораснал.
На теб лично какво ти даде и 
какво ти отне тази социална и 
физическа изолация?
Отне ми от бързането, от на-
прежението, разбира се, и от 
живите срещи. Даде ми повече 
време да съм с най-близките 
си, да усетя с още по-голяма 
сила колко се обичаме с Нидал, 
с децата, с родителите ми, сес-
тра ми и семейството й. Даде ми 
възможност да видя някои хора 
в нова светлина. Да стоя на дво-
ра, да си садя и плевя градина-
та, да правя йога, да си подредя 
книгите, да си пиша следващата 
книга - „Тихоспирка“. Даде ми 
надежда, че най-после много 
хора чуват това, което тръбя 
във всичките ми предишни 
книги, особено в „Как да се раз-
боляваме качествено“.
Ако приемем, че това, кое-
то се случва, е следствие от 
друго, по-голямо, кой урок не 
сме успели да научим?
Урокът е: какво точно е хуман-

ност. Защото хуманизъм, макар 
и парадоксално, стана символ 
на насилие, деструктивност, 
емоционална и духовна  неин-
телигентност, неосъзнатост, 
властова невроза, емоционал-
на чума и глупост, върховна 
глупост. Хуманизъм би тряб-
вало да е точно обратното по 
своя смисъл. Ако не го научим 
най-после, ще платим още по-
страшна цена!
А кой е урокът, който научи – 
лично за себе си и за света, в 
който живеем?
За себе си – че съм зажадняла 
за домашност! А за света – че да 
се мислим за много оправни и 
всезнаещи, е крайно арогант-
но, след като един микроскопи-
чен враг ни постави в ситуация, 
в която всеки час се чудехме 
какво точно да правим и дейст-
вахме на принципа „проба-
грешка“. Слава Богу, разбрахме, 
че сме по-малки от един вирус, 
който е дошъл да ни научи да 
станем по-големи от себе си.
Ако времето на изолацията е 
време за размисъл, пренаре-
ди ли то твоята лична матри-
ца на живота?
Да, реших, че в скоро време 
поне супервизиите на студен-
тите ми ще ги правя от вкъщи. 
Че ще съм по-усърдна в йога 
практикуването. Че времето ми 
за тишина ще е по-напред в йе-
рархията от ценности. В моята 
матрица „Залудо работи, залудо 
не стой!“ беше на много предно 
място. Вече избутвам тоя прин-
цип назад.
А как изглежда през твоите 
очи бъдещата матрица на 
света?
Като виждам каква лавина из-
веднъж заля института ни от же-
лаещи да специализират психо-
телесна терапия, си позволявам 
да мечтая и да вярвам, че все 
повече хора ще си дават смет-
ка, че няма физично здраве без 
душевно здраве и обратното. 
Това ме радва. Пробуждането 
е в ход! Има смисъл във всичко 
случващо се. Тъжно е само, че 
не волята, а неволята трябваше 
да дойде да ни го покаже. Но и 
последното е урок. Всеки има 
свободата да избере да го помни 
или да го забрави, т.е. свободата 
да избере да е здрав и щастлив 
или болен и нещастен.  
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СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ: 
СВЕТЪТ СЕ РАЗБОЛЯ ОТ  

АЛЧНОСТ МНОГО ПРЕДИ КОВИД-19

Журналистическата кариера на Светослав Иванов започва 
в „Дарик радио“, където е репортер и водещ. През 2007 г.  
става част от екипа на bTV. Автор е на много документални 
филми, интервюта и репортажи от горещи точки по света. 
Автор е и на две книги: „Там, където загинаха дърветата” и 
„Чудовища и будители“. През 2013 г., в деня на раждането 
на дъщеря му Йоанна, става водещ на предаването „120 
минути“, в което и до днес коментира лично и със своите 
гости актуалните събития и среща зрителите със светов-
ноизвестни личности.

ЙОАНА ГЪНДОВСКА

Бяхме „под домашен арест“ 
почти три месеца. Как се от-
рази лично на теб и на твои-
те близки този „затвор“?
За мен не беше точно затвор. 
Бях сред хората, които можеха 
да се изолират. За нито един 
момент не спряхме излъчва-
нето на „120 минути”, което 
беше важно за нашите зрите-
ли. Много от тях ни приемат 
като част от своето семейство 
всяка неделя. 
През това време, както много 
от нас, вътрешно сменях де-

завърне с нова сила, няма да 
видим категорични мерки от 
страна на политическите ели-
ти. Защото за всички тях е ясно, 
че всяко следващо затваряне 
създава потенциал за срутва-
нето на тяхното управление.  
Ясно е, че скоро няма как без 
риск да правим нещата, кои-
то обичаме, да се прегръ-
щаме без страх. Искаме или 
не, имаме нов начин на об-
щуване. Ще открием ли нов 
смисъл? Или ще се затворим 
още повече?
Няма да се затворим. Хората 
са хора, защото са социални 
създания. Ще продължим да 
общуваме, да се виждаме, да 
си говорим. Но ще се промени 
представата ни за парите. Ще 
мислим повече колко харчим 
и за какво харчим. Това ще до-
веде до изчезването на бизне-
си и загуба на работни места, 
което ще причини още пове-
че социален гняв и неверие в 
опасността от Ковид-19. 
В първите месеци от епидеми-
ята учените и лекарите бяха 
нашите герои, но при лавиноо-
бразно социално недоволство 
на хора, загубили работата и 
препитанието си, учените ще 
бъдат все по-често посочва-
ни като основните виновни-

пресията с надеждата. Стараех 
се да пазя хората, които оби-
чам, и да се грижа за психиката 
ни. Беше предизвикателство, 
но се справихме. Никога не 
трябва да забравяме, че чове-
чеството е преминавало през 
много по-тежки времена. 
А как „излизаме“ от него 
– по-силни и сплотени, по-
мразещи другите – тези, 
които не са от „нашите“, не 
мислят като нас, по-уязвими, 
по-мъдри, по-смирени, по-
самотни, по-човечни или…
Първоначално се надявах, че 
общата опасност ще ни обеди-
ни, показвайки ни, че където и 
да се намираме по света, ние 
сме хора с еднакви страхове и 
надежди. Но както виждаме, с 
всеки изминал ден социални-
те и политически различия се 
задълбочават. Светът се раз-
боля от алчност много преди 
Ковид-19 да се появи на хори-
зонта. Следва глобално преос-
мисляне на образа на лидера, 
който управлява. Виждам опи-
ти да се върнем към стария на-
чин на живот, но това няма да е 
възможно. Ще има сблъсък на 
старите политически маниери 
и навици с новата реалност. 
Парадоксалното е, че в момен-
та дори и коронавирусът да се 
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Ще продължим да общуваме, 
да се виждаме. Но ще се 
промени представата ни за 
парите.

ци, които искат да унищожат 
икономиката, защото са част 
от някакъв заговор или кон-
спирация. Предупреждава-
щият човек рискува да бъде 
презрян публично и това вече 
се случва на много места по 
света. В резултат на това все 
по-рядко ще виждаме учени 
и специалисти, които ще гово-
рят за опасността от Ковид-19. 
Интересно е дали ще се стигне 
до вариант, в който вирусът 
ще продължава да ни разбо-
лява, но ние да се правим, че 
го няма. Звучи невероятно, но 
е напълно възможно. В този 
смисъл се надявам Ангел Кун-
чев да е прав, че вирусът губи 
своята сила. 
На теб лично - какво ти даде 
и какво ти отне тази социал-
на и физическа изолация?
Даде ми повече време за мое-
то семейство, което приех като 
подарък. Но и осъзнах, че дори 
и в период на обща опасност, 
човечеството има праг на тър-
пение, което се изчерпва, не-
зависимо от последствията.  

Ако времето на изолацията 
е време за размисъл, прена-
реди ли ти твоята лична ма-
трица на живота?
В центъра на моя свят е семей-
ството и нормалните отноше-
ния между хората. В период 
на криза обаче отношенията 
между хората в едно общество 
рязко се променят. Надявам 
се да излезем от тази криза 
по-умни, но с пропадането на 
икономиките, съм по-скоро 
песимист. Моля се на Господ да 
греша. 
А как изглежда през твоите 
очи бъдещата матрица на 
света?
Крясъци, които ще заглушават 
разума, и разум, който ще раж-
да печал. Отчаяно преследва-
не на икономически растеж 
с политики, които ще раждат 
още по-силно разделение. 
Най-силния страх, който по-
ражда вирусът, безспорно 
е свързан със смъртта. Но 
пандемията оставя и други 
белези, някои все още неви-
дими. Кои последици са най-

тревожни? 
Най-тревожен е отговорът на 
въпроса: - Колко струва чо-
вешкият живот в момента? 
Иван Кръстев в новата си книга 
„Утре ли е вече?” пише, че вой-
ната крие обещание за героич-
на победа, докато Ковид-19 ли-
шава смъртта от достойнство. 
Мисълта, която лично мен ме 
плаши най-силно, е, че човеш-
кият живот сякаш губи своята 
стойност. Изтръпвам всеки 
път, когато прочета коментар 
от типа: „Умират възрастните 
и болните. Те и без това щяха 
да умрат…”. Подобен начин на 
мислене показва цялата обър-
каност и зловещо лицемерие в 
днешния свят, че парите са по-
голяма ценност от живота на 
непознатия. 
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ДИМИТЪР ПАВЛОВ:
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ВРЕДЯТ 

НА ПОВЕЧЕТО ОТ НАС
43-годишният тв- и радиоводещ Митко Павлов е обича-
но лице и глас от ефира вече десетилетия. Завършил е в 
НАТФИЗ „Публична реч”, но като малък мечтаел да стане 
певец, футболист или поне боклукчия и нямал никакъв 
интерес към медиите. До днес е убеден, че хората, отго-
варящи за чистотата, имат достъп до много хубави неща 
в боклука. Работил е в бензиностанция, бил е сервитьор, 
барман, сладоледаджия, дори пицар. Първият му сблъсък 
с телевизията е, когато почнал да чете късните новини 
по „Евроком“. Следват годините му като водещ на плеяда 
забавни предавания по bTV: „10-те най“, „Форт Боаяр“, „Това 
го знае всяко хлапе“, „Dancing Stars “, „Таблоид“, „Мармалад“. 
Имаше собствено вечерно шоу по TV7 - „Комисията Павлов”. 
Звучеше в ефира на Ретро радио, а в момента е програмен 
директор и водещ на сутрешния блок на Magic FM. Пише 
сам репликите си за телевизията и радиото, което не е ха-
рактерно за повечето водещи на развлекателни формати.

МИРА БАДЖЕВА

Бяхме под домашен арест 
почти три месеца. Как се от-
рази на теб и на твоите близ-
ки този „затвор“?
Моето ежедневие не се проме-
ни кой знае колко, защото не 
съм спирал да ходя на работа, 
виждах се с хората, с които и 
преди в общи линии се срещах. 
E, в доста по-намален състав. 
Може би в битово отношение 
се поизнервихме, защото ня-
махме възможност да пътува-
ме и да се разнообразяваме, не 
можехме да обядваме в люби-
ми места през почивните дни и 
да се виждаме с приятелите си, 
защото всички около мен спаз-
ваха стриктно карантината. 
Ако трябва обаче да съм ис-
крен, не бях от най-пламенните 
защитници на мерките от стра-
на на щаба и на правителство-
то. До ден-днешен смятам, че 
всичко беше пресилено и уде-
сеторено. И в действията, и в го-
воренето. Нямам предвид само 
локално, защото локалното е 

ясно, тук доверие нямаме дори 
на себе си, камо ли на управля-
ващите. Лошото е, че и на ле-
карите вече доверие нямаме, 
а това беше най-подходящият 
момент те да се събудят и да си 
пренаредят къщичката. Уви, не 
се случи, а хората им гласуваха 
доверието си. И все пак, едно 
от положителните неща беше, 
че българите започнаха да си 
мият ръцете. :)) Ако има втора 
вълна, най-вероятно ще до-
веде и до по-често взимане на 
душ, което е позитивно, откъ-
дето и да го погледнеш :)) 
Как „излизаме“ от ковид-
кризата – по-силни и спло-
тени; по-мразещи другите – 
тези, които не са от „нашите“, 
не мислят като нас; по-уязви-
ми; по-мъдри; по-смирени, 
по-самотни?
Мисля, че излизаме по-
разединени. Това може би 
беше и целта на хората, които 
вербално сееха страх 24 часа 
в денонощието. Когато сме 
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Излизаме от 
карантината 
разединени, 
оскотели и 
обеднели.

разединени, ни управляват 
по-лесно и винаги, когато 
поискат, могат отново да ни 
затворят - вече е законно и 
без изрично въвеждане на 
извънредно положение. На 
кого няма да се хареса да може 
да затвори една държава, 
когато си иска и изобщо да си 
прави каквото си иска, докато 
е на власт?! Царски времена :) 
Заради невъобразимия хаос 
в говоренето и в посланията, 
хората се разделиха на две: 
„наши“ и „ваши“ може би е 
най-уместното. Както винаги 
сме били тук. Едните спазват, 
другите - не, едните не вярват 
на отдавна загубили доверието 
ни политици, други се кълнат 
в лекар, който говори като 
шеф на поделение, и псуват 
първите и вторите, трети 
казват, че първите две групи 
нищо не разбират и пият урина 
профилактично, и така нататък. 
Аз така и не разбрах за себе си 
защо не можех да разхождам 
детето си около блока или в 
парка, без да се виждам с хора. 
И го правех. И се криех. 
Между другото, по мои скром-
ни наблюдения полицаите, 
впрегнати да „пешеходят“ из 
паркове и квартални градинки, 
бяха едни от най-симпатични-
те и толерантни униформени, 
срещани от мен. Да, вярно, че 
може и да са ме разпознали 
(аз не обръщам внимание, но 
се случва), но това не омалова-
жава факта, че бяха спокойни, 
изчакващи да премине вербал-
ната истерия от страна на граж-
данина нарушител, и с норма-
лен тон ми обясняваха, че и те 
не са много ок с всичко това, 
ама кво да правиш, заповеди. И 
трябва да се спазват, и прочее. 
Но лично аз мога да кажа само 
суперлативи за тези, с които 
ме сблъска моето неспазване 
на ограниченията в отделни 
моменти. И защото се отплес-
нах, ако трябва с три думи да 
отговоря как излизаме от това: 
разединени, оскотели, обедне-
ли. Сори. 
Ясно е, че скоро няма да пра-
вим съвсем без риск нещата, 
които обичаме, например, 
да се прегръщаме без страх. 
Искаме или не, имаме нов на-

чин на общуване. Ще откри-
ем ли нов смисъл? Или ще се 
затворим още повече?
Тук съм малко на кантар, защо-
то във въпроса се крият и двата 
ми възможни отговора :) Смя-
там, че и двете са възможни. 
Както мисля, че това необщу-
ване ни направи жадни за жив, 
личен контакт, така мисля, че 
притеснението ще остане още 
дълго време и хората ще пред-
почитат дистанцираното общу-
ване. Аз лично не съм спирал да 
прегръщам и да се здрависвам 
с хората, с които общувам и 
които нямат проблем да го на-
правят. Мисля, че за испанци и 
италианци ще е по-трудно да 
заживеят „по новому“. При нас 
емоциите не са били толкова 
експресивни, колкото при тях, 
и преди пандемията :)) 
На теб лично - какво ти даде и 
какво ти отне тази социална 
и физическа изолация?
Отне ми спортуването, отне ми 
любими моменти, отне ми сво-
бодата да пътувам, отне ми ня-
какви ангажименти, които бях 
планирал отдавна. Отне ми още 
нормалното общуване с доста 
хора, отне ми спокойното раз-
хождане в планината и парка, 
без да се крия от хора и поли-
ция, отне ми пазаруването в не-
деля сутрин в 08,30 :)) Даде ми 
нови познанства, нов поглед 
към хора, които съм си мислел,  
че познавам, даде ми да разбе-
ра важни за мен неща, които 
кой знае защо са ми убягвали 
преди. В общи линии, ми взе и 
ми даде – по равно някак. Аз се 
имам за гъвкав човек и успявам 
да намеря заместител, когато 
нещо ми липсва, примерно: не 
излизах на бар, но се събирах-
ме по мъжки трима през цяло-
то време. И беше ученическо и 
смешно, и детско, и наивно и… 
се забавлявах много. 
Кой е урокът, който научи за 
себе си и за света ни днес?
В едно съм абсолютно сигурен: 
че без война, кръв или оръжия 
светът се промени за два месе-
ца. Тотално. Убеден съм, че вся-
ко поколение преди нас е има-
ло поне по една голяма криза 
в живота си, било то война или 
кардинална промяна на об-
ществения строй, и съм убеден, 

че в момента е нашата криза. И 
че нищо няма да бъде същото. 
Това, което изпробваха, им се 
получи и могат да го направят 
отново, не толкова далеч във 
времето. И съм убеден, че лич-
ната ни свобода вече е в пъти 
по-малка. Но смятам също, че 
всичко зависи от нас - въпре-
ки всичко. Сами можем да си 
извоюваме тази лична свобо-
да - с камъни, огън, оръжие и 
кръв дори. Убеден съм в това. 
Времето за това е сега. Не съм 
водач и не бих могъл да бъда, 
но мога да следвам. Убедих се, 
че почти навсякъде управля-
ват полуидиоти и хората някак 
ги търпят и дори са доволни от 
това. Убедих се, че социалните 
мрежи са абсолютно вредни за 
повечето от нас.
Ако времето на изолацията е 
време за размисъл, пренаре-
ди ли то твоята лична матри-
ца на живота?
Да. И то съвсем лежерно и не-
брежно. Имам нужда да живея 
по-леко и спокойно. Да не взи-
мам навътре някои неща. Знам, 
че няма да успея да го направя. 
Но го видях и знам, че имам 
нужда да живея така. 
А как изглежда през твоите 
очи бъдещата матрица на 
света?
Не съм дорасъл да правя таки-
ва обобщения или пророчест-
ва. Видно е, че всичко ще бъде 
много, много различно - за до-
бро или лошо, тепърва ще ни се 
проясни. 
Най-силният страх, който 
поражда вирусът, безспор-
но е свързан със смъртта. Но 
пандемията оставя и други 
белези, някои все още неви-
дими. Кои последици са най-
тревожни?
Разделението. Доброволната 
изолация, соченето с пръст, 
сляпото вярване и следване 
на идиоти, внушаването на не-
истини и т. н. Много черно ще 
стане, ако продължа. Затова 
спирам. И се усмихвам накрая, 
щото според статистиката на 
същата тази компрометирана 
СЗО между 1 януари и 1 май в 
Република България доказано 
са починали от тотюнопушене 
11 048 човека, а от Ковид-19 – 
68. 
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Крачех бавно към памет-
ника на Алеко, където 
се бяхме разбрали да се 

срещнем. Часът беше 13:00, 
13-ти (март), петък. Не виждах 
нищо притеснително, аз съм 
от хората, които не се страху-
ват от „Петък, 13-ти“; по-скоро 
ми е интересно дали и какво 
различно ще предложи една 
такава символна дата. Колкото 
повече наближавах кръстови-
щето на „Витошка“ и „Патриар-
ха“, толкова повече се усилва-
ше усещането ми, че времето 
променя ход, хората и колите 
наоколо започват да се движат 
на забавен кадър, звуците все 
повече се отдалечават, като в 
слухова мъгла. Някакъв осо-
бен кинематографичен похват 
поетапно завладяваше прос-
транството.

КОРОНАВИРУС 
РЕСТАРТИРАНЕ

АНТОНИЯ ПАВЛОВА Тези наши срещи с моята близ-
ка приятелка винаги са ми при-
ятни, отпускащи и същевре-
менно замислящи. Виждаме 
се веднъж на няколко месеца 
и все не ни стига времето да 
споделим и изследваме всич-
ко, което ни вълнува и двете. В 
този ден седнахме на открито 
да изпием по кафе, в пресеч-
ка на „Витошка“. Мисля си, че 
решихме да е навън, защото 
времето беше приятно. Но не 
мога да бъда сигурна дали на-
дигащата се 

паника вече не ни беше 
 застигнала тихомълком. 

Само няколко часа по-късно 
държавата щеше да „затвори“, 
а светът да започне да се отда-
лечава като напускащ приста-
нището товарен кораб - бавно 
и привидно незабележимо, 

миг след миг. „Какво става?“ – 
беше първият въпрос, който 
изследвахме с моята близка 
приятелка. Отговор ясен ня-
маше, макар да се усещаше, че 
ще е нещо голямо. Както и че 
това, което се вижда, ще е само 
върхът на айсберга, а надолу се 
потайва гигантска маса с неяс-
ни ниши и опасни зъбери. „Да 
знаеш, има нужда да останем 
осъзнати, будни, наблюдаващи 
и мислещи. Ще има нужда от 
такива хора“, казах многозна-
чително аз. Тогава нямах идея 
какво точно имам предвид. 
Не зная дали и в момента съм 
наясно. Не исках да звучи па-
тетично, драматично или пък 
арогантно. Беше спонтанно и 
откровено прозрение, нади-
гащо се паралелно с растящия 
страх и брой смъртни случаи в 
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Имах възможност да се сми-
ря с притесненията си за бъ-
дещето и да си припомня, че 
вярвам в силата на Светлата 
страна.

Италия. 
Не съм от хората, които остават 
непоклатими при промяна на 
външните обстоятелства. 

Влияе ми всеки повей на 
информационния вятър, 

който довява към мен съоб-
щения за поединично пре-
броявани смъртни случаи от/с 
Ковид-19, растяща безработи-
ца, финансови и политически 
машинации, абсурди и свое-
волия в съдебната власт, кор-
морани, лешояди, обругани 
дюни и застроени девствени 
плажове, цензура в медиите, 
злоупотреби с политическо, 
финансово и обществено по-
ложение, хаотична здравна по-
литика, заплахи и безсмислици 
от по-регулярни от миенето на 
зъбите брифинги. Сериозно ме 
разклати и великденската „ек-
зекуция“ (както го нарече Лора 
Крумова) на емблематичен 
български журналист, символ-
но олицетворяваща много от 
недъзите в обществото ни и т.н. 
(Умишлено не излизам извън 
пределите на България, темата 
би станала необятна). Влияят 
ми и затова практикувам сери-
озна информационна хигиена, 
но и се стремя да живея инфор-
мирано и ангажирано. 
Възможностите на социалните 
медии ме дариха с познание за 
това колко гневни, озлобени и 
непоколебимо вербално 

жестоки можем да бъдем 
срещу другомислещите. 

Как зад привидно благород-
ната увереност, че знаем по-
добре, че сме по-отговорни и 
„с разсъдъка си“ и следваме 
единствено възможните мер-
ки, можем да станем по-мразе-
щи, по-крайни, по-отчуждени, 
по-овълчени, по-непреклонни 
към другата гледна точка. Как 
започнахме да претегляме, за-
лагаме и правим избори между 
живота и свободата, здравето 
и основните човешки права, 
между авторитарния подход в 
името на живота и демократич-
ните принципи, които се оказа-
ха опасни за същия този живот. 
Беше ми трудно да обяснявам 
и аргументирам, както пред 
себе си, така и пред близки, как 
може едновременно да спаз-
вам определените мерки, да 

бъда отговорна и съзнателна 
в действията си, да уважавам 
усилията и незавидната отго-
ворност на всички „на предна 
линия“ (включително управля-
ващи) и да мисля критично, да 
не одобрявам и да изразявам 
публично съмненията си към 
някои действия, повечето на-
мерения и голяма част от пос-
ланията на брифингуващите. 
Не влизах в графата „убий-

ца на възрастни хора“, 
приемах и спазвах социална-
та дистанция, но недоумявах 
защо не можем да се разходим 
в парка (на фона на безпътните 
родители-бродници с деца и 
тротинетки по улиците, между 
колите), защо възрастен човек 
нападна словесно и прокле 
сестра ми, че разхожда куче-
то си… Изумявах се от новите 
дискриминационни линии, 
които се появиха, и не прием-
ах да ми се говори ежедневно 
колко е страшно всичко, какъв 
ад приближава и как „ще мрем, 
яко ще мрем“. Сякаш в отговор 
на първосигналното ми стъ-
писване от този високопоста-
вен коментар, малко по-късно 
изгледах филма за професор 
Стивън Хокинг, на когото дават 
до две години живот след по-
ставена диагноза, а той живее 
много, много по-дълго. И си да-
дох сметка, че никой земен не 
знае и няма право да прогно-
зира какво ще се случи. Както и 
най-добрият лекар няма право 
директно да казва на пациен-
та си, че ще умре (дори и да е 
така). Самият живот 
оспорва безпогрешността 

на такъв подход. 
И по един величествен начин, 
професор Стивън Хокинг, този 
страстен атеист, опровергава 
медицинската наука, а в край-
на сметка и себе си. Защото, 
какво по-иронично от това 
такова светило в науката да 
се изсмее в лицето на меди-
цината и да живее с 50 години 
повече от определените му от 
лекарите две! Ние, хората, не 
знаем всичко и е много важно 
да ценим творящата сила на 
словото.
Думите за мен са едновремен-
но малки деца, които имат нуж-
да от грижа и внимание, и ко-

лоси, които могат да създават 
и рушат светове. Затова и съ-
ществото ми се противеше на 
официализирането на публи-
чен език, изпъстрен с „чували 
с трупове“, „смърт“, „ад“, „орки“ 
(?!) и т.н. Исках да чуя „Ще се 
справим!“, „Трудно е, но можем 
да го преодолеем заедно“… Не 
приемах и безпрекословно 

налаганото равенство 
между новини и истина, 

страх и сигурност (здраве), 
статистика и медицина, мате-
риалното (това, което може 
да се види, пипне и докаже) и 
живота. Затова четях и гледах 
и много източници извън тра-
диционния информационен 
поток. От футуристи, бизнес 
анализатори, социолози и мар-
кетолози (за да прозра и избе-
ра промяната на собствените 
си ценности в професионално-
то си развитие занапред), през 
разследващи журналисти и со-
циални анализатори, до астро-
лози (които, се оказа, въобще 
не бяха изненадани от случва-
щото се), алтернативно мисле-
щи медицински специалисти, 
експерти по имунната систе-
ма, епигенетици и квантови 
физици… духовни учители и 
изследователи на окултното, 
както и дори конспиративни 
теорeтици. 
Дали приемах и включвах в 
убежденията си всичко това? 
Не. Но то ми повлия. 

Намести ме. Смири ме. 
Обогати ме. 

Помогна ми да се усетя като 
част от този голям, и съще-
временно много малък, богат, 
разнообразен, противоречив, 
вероятно справедлив в своята 
безкрайна несправедливост, 
тресящ се от еволюционни 
промени свят. Да разбера, че 
нямаме право да съдим ни-
кого, това не е наша работа, а 
Нечия друга – че всеки си има 
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място под слънцето. Да се убе-
дя, че гневът и съпротивление-
то срещу нещо не го премахва, 
а го подсилва. Да осъзная, че 
най-безсмисленото и грешно 
занимание е стремежът ни да 
променяме когото и да било. 
Преминах от оптимизъм в на-
чалото, през реализъм - някъ-
де в момента, в който започна 
да заглъхва новата симпатична 
култура на ковид-хумор, - за да 
се настаня в крайна сметка в 
люлката на лекия песимизъм, 
че не сме си научили урока и в 
смиреното предположение, че 
ще дойде по-сериозно изпита-
ние, за да ни тества отново. 

Защото системата има 
нужда от промяна. 

И някъде там, в средата на този 
танц с теми, емоции и гледни 
точки, отворих търсачката да 
проверя какво точно означава 
терминът „либерални ценнос-

ти“, защото започнах да се съм-
нявам в себе си. Обвиненията, 
които четях и в които се при-
познавах отчасти, ме обърка-
ха. Още по-проблематично се 
развиваше себеусещането ми 
като гражданин, защото аз не 
се идентифицирах и с другата 
крайност в обществото – оне-
зи, които не признават прави-
лата и взаимния интерес, които 
са дотолкова изградили инди-
видуализма като стена около 
себе си, че той се е изродил в 
анархия, безхаберие, арогант-
ност и друг тип жестокост. Ня-
как не успях да се намеря меж-
ду кълнящите всеки, който се 
изкаже критично срещу НОЩ, 
и другите, които с поведението 
си демонстрираха отричане и 
дори отвращение от 

всякакъв стремеж да бъ-
дем единни в ситуацията. 

Аз съм от тези, които, нито ще 

се избухат да вият хоро в носии 
в някое от свещените Рилски 
езера, нито пък са си повярва-
ли толкова силно, че са носите-
ли на безпрекословно правил-
ните неолиберални ценности, 
незачитащи чуждите страхове 
и чуждото право на ограниче-
но мислене, борещи се срещу 
дискриминацията и дискри-
миниращи на свой ред по един 
много тънък и постмодерен 
начин – които отиват в друга-
та крайност и по своеобразен 
начин отново завършват в езе-
рата. Благодарение на тези два 
месеца изолиран живот, на-
мерих някакъв вид смирение 
у себе си да приема факта, че 
публичността предпочита да 
борави с крайностите и всяко 
мнение между двата полюса, 
а още повече такова, което 
въобще не иска да борави и се 
съизмерва с тях, по-трудно за-
ема позиции. И по един особен 
начин, най-навътре, в окото на 
бурята, останах спокойна.
Имах възможност 

да направя купища  
грешки с децата си, 

да се провалям интензивно в 
собствените си очи, но и да се 
видя кристално ясно, да опоз-
ная по-добре сянката си и да 
се приближа до нея на съзна-
телно ниво; да разбера старите 
модели, които има нужда да 
си отидат и да осъзная какво 
ново е необходимо да развия 
или подсиля в себе си. Да раз-
бера, че няма нищо сигурно и 
да наблюдавам как Вселената 
регулярно ми поднася изпита-
ния в тази посока. Да се смиря с 
притесненията си за бъдещето 
на света и да си припомня, че 
вярвам в силата на Светлата 
страна. Да разбера и приема, 
че не само България, а и све-
тът ще тръгне на две скорости 
и всеки ще избере в коя пара-
лелна реалност да битува. Да 
живея в постоянен шум и би-
тово напрегнато ежедневие 
и да остана тихо в страховете, 
мислите и мечтите си. Послед-
ните също изминаха дълъг път 
през тези три месеца и не съм 
сигурна как изглеждат в мо-
мента, но съм убедена в едно – 
ще бъдат по-истински, каквато 
съм и аз. 
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Обичам те, COVID-19! С 
всяко твое ръбато окон-
чание, което нащърби 

лакирания ми живот и го „ко-
роняса“ с нов смисъл.
В началото бе тишина. Играта 
на мълчанка с телефона за раз-
говори, в които въпросът „Как 
си?“ изключваше искрения 
отговор. А следващите изре-
чения започваха с „Можеш ли“, 
„Ще направиш ли“ и любимото 
ми „Трябва да“… 
Оцеляха няколко „Как си?“, на 
които не бе задължително да 
отговарям бодряшки. 

Но аз наистина бях добре!
Коронавирусът се появи на-
време. Не пренаредих прио-
ритетите си. Не започнах да 
живея онлайн. (Това и преди си 
го правех). Подейства ми като 
прелез. От онези, на които пи-
шеше „Спри, огледай се, ослу-
шай се и ако не идва влак – пре-
мини“. Още не съм убедена, че 
съм „преминала“, но пък станах 
добра в оглеждането и ослуш-
ването в състояние на тишина. 
Установих, че локомотивните 
свирки - онези, в които отива 
парата, не ми липсват.  И че 
външната мълчанка не ражда 
някакви раздиращи вътрешни 
прозрения, а осмислен покой.
Винаги съм била убедена, че не 
е важна дължината на живота, 
а неговото качество. Затова са 
ми непонятни тръшканията: 
„Олеле, ами ако умра“. Е, добре, 
все някога ще се случи - живей 
сега, живей пълнокръвно, по 
собствена кройка, и не опла-
квай „Нероден Петко“. А може 
би покоят идва с приемането 
на фаталистичния подход: „Ако 
ти е писано да те блъсне кола, 
няма да се удавиш“. Щом някой 
отгоре е решил да се гътнеш 
от коронавирус, колкото и да 
декамеронстваш у дома в ис-
терична стерилност, все ще те 
издебне. 

Приеми пандемията като 
благодат за промяна! 

И аз я приех! За първи път от 
десетилетия не бързах за ни-

ОБИЧАМ ТЕ, COVID-19! 
МАГДАЛЕНА ГИГОВА

къде, нямах срок, денят ми 
излезе от ритъм, можех да си 
обличам официалната пижа-
ма и да се шляя с нея, без да се 
чувствам гузна. Но се чувствах. 
Търсех онези битови опорни 
„котви“, с които да се захвана 
към предишния си живот, а ми 
се изплъзваха. И странно, аз, 
която бях толкова общителна, 
че ако няма с кого да си говоря 
у дома, можех да изляза на ули-
цата и да заприказвам първия 
срещнат, занулих тъпомера на 
кухите думи.
Обичам те, COVID-19! Защото 
ми даде време и възстанови 
баланса на съвестта ми. 
Дълбоко в мен мъждеше ра-
ната, че когато баба ми напус-
каше този свят, аз работех. Да, 
наистина й осигурявах грижи, 
които се купуват с пари, но не 
държах ръката й, не я успокоя-
вах, не й дадох онова, на което 
е държала през целия си живот 
– внимание и уважение. 
Трудно ми е да си простя, че 
когато майка ми вървеше към 

кончината си, аз пак работех. 
Да, контактите ми позволяваха 
да получи най-доброто лече-
ние. Да, карах я на хемодиа-
лиза и вливания, но лаптопът 
беше продължение на ръка-
та ми през цялото време и тя 
сякаш трябваше да ме дели с 
него. 
По време на коронавируса си 
отиде любимият ми човек. На-
пусна ме мъчително след 36 
години в хармония и обич. Но 
изпитвам неясното щастие, че 
докато се опитвах да подобря 
последните му дни, в главата 
ми не тракаше  клавиатурата 
на несвършената работа. Бях 
изцяло негова! Може би за 
първи път от всичките 36 го-
дини. И съм сигурна, че той го 
знаеше. Между памперсите и 
системите, които сменях с ле-
котата на болногледачка, така 
че да опазя достойнството му.  
Благодаря на коронавируса за 
най-ценното – времето, което 
ми подари. Тоталното, посве-
теното, споделеното време! 
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Извънредното положение е 
вече зад гърба ни и можем да 
поемам глътка въздух от облек-
чение. Дойде време не просто 
да направим равносметка за 
изминалите три месеца, а и 
да се подготвим за настояще, 
което няма да е “както преди”. 
Безспорно, пренареждане ще 
има, защото случилото се е 
едно огромно изпитание за ця-
лото човечество. Изпитание, 
за което никой от нас не беше 
подготвен. То засегна здравето 
на много хора, а психиката – ве-

ВИРУСЪТ КАТО  
КУБЧЕТО НА РУБИК

НЕВЕНА БАСАРОВА -ДИЧЕВА роятно на всички ни.
Коронавирусът пренареди 
почти като кубчето на Рубик 
всичко около нас. Дори и въз-
приятието ни за обич.
Умеем ли да обичаме безуслов-
но в дни на изпитание? Умеем 
ли да подкрепяме всеотдайно? 
Умеем ли да приемаме безре-
зервно? И по-важното – 

дадохме ли си искрени 
отговори?

Оказа се, че има семейства, 
които, оставайки заедно фи-
зически под един покрив за 

по-дълго време, разбраха дали 
действително се обичат, дали 
изпитанието ги прави по-спло-
тени, или всъщност живеят по 
инерция. Осъзнаха, че преди 
карантината те не са живели 
заедно, а са съжителствали. 
Всеки със своя свят, своята 
работа, своите приятели, своя 
принос в плащането на сметки 
и покупки и някакви общи ан-
гажименти „помежду другото“, 
прибирайки се в общо жили-
ще, но не и в един дом.
Коронавирусът пренареди на-
шите приоритети.
Коронавирусът пренареди 

нашите ценности. 
Ценности, които някои хора си 
мислеха, че имат, а всъщност се 
оказа, че нямат. Дали истински 
важното за нас е да гоним ка-
риера, срокове, пари, полети и 
командировки? В тази гонитба 
често губим себе си. Губим и 
своите ценности. В послед-
ните години под „ценности“ 
мнозина не разбират духовни 
ценности, а материални - пър-
вите две нива на пирамидата 
на Маслоу. Искрено се надя-
вам това „разтърсване“, което 
преживя цялото човечество, 
да пренареди тези ценности и 
да се замисляме за четвъртото 
и петото ниво на същата тази 
пирамида – за себереализаци-
ята и себеутвърждаването, за 
приятелите.

„Дали коронавирусът ни 
направи по-мъдри и по-

добри?“ 
Журналисти и психолози уси-
лено задават този въпрос, а 
някои от нас се престрашиха 
да го зададат и към себе си. От-
говорът няма как да е еднозна-
чен, но съм убедена, че много 
хора действително станаха по-
мъдри и по-добри. Станахме 
свидетели на болката на хора 
на други континенти и я съпре-
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живяхме. Това страдание до-
косна сърцата ни, независимо 
от географската отдалеченост. 
Замислихме се за това, че сме 
част от цялото, а не всеки за 
себе си. Дадохме си сметка, 
че сме неизменно свързани и 
това, което се случва на дру-
гите, може да се случи и на нас. 
Целият свят прояви съпри-
частност и си стоя вкъщи, за да 
пази себе си и другите.

Осъзнахме, че сме 
 изключително свързани 

и през призмата на комерсиал-
ното потребление. Не можем 
да си купим батерии от Китай, 
защото там в момента е затво-
рило производството. И затова 
няма батерии за играчката на 
детето ни. Дадохме си сметка, 
че ни пука за човешките живо-
ти  едва след като усетихме не-
удобството в ежедневието си...
Шоково ни дойде и невъзмож-
ността да пътуваме. Да пре-
летим до Айфеловата кула и 
да погледнем света отгоре, в 
Лувъра да намигнем палаво на 
Мона Лиза, да хванем самолета 
и да се потопим в рая до Мал-
дивите. Не можехме да отидем 
дори до родните си места, до 
гробовете на баба и дядо, а ня-
кои хора и до родителите си. 
Други пък, с месеци не бяха със 
семейството си, защото не са 
български граждани, но имат 
деца и съпрузи тук.
Чрез тези изпитания някои 
станаха по-мъдри. С вяра, че 
можем да се справим с всич-
ко, ако се обединим. Други се 
поддадоха на страха и паника-
та и се сбиха за пакет тоалетна 

хартия… и демонстративно не 
спазваха правилата за изола-
ция и мерките за превенция. С 
гордост при това.

Пренареждане имаше и в 
семействата. 

Времето спря и отново започ-
нахме да прекарваме време за-
едно у дома. Много родители 
осъзнаха, че не умеят да общу-
ват с децата си и сякаш въобще 
не ги познават. Готови са да ра-
ботят до пълно изтощение, за 
да им осигурят всичко - елит-
но училище, куп извънкласни 
обучения, спорт, езици, изку-
ство, но нямат сили и подход да 
общуват с тях, не ги разбират. 
Тези родители трябваше да се 
запознаят наново с децата си 
и да преоткрият комуникация-
та помежду си. Както с децата, 
така и с половинките си.

Коронавирусът  
пренареди и света на 

децата.
Най-малките не можеха да 
играят заедно с други деца 
навън, да се радват на слънце-
то, да създадат приятелство, 
правейки първите си крачки в 
парка. Тези, които точно бяха 
срещнали първата си учениче-
ска любов, загубиха радостта 
да се държат за ръце, да се це-
лунат, да се прегърнат… Вмес-
то трепетно, това беше опасно. 
Общуваха само онлайн - нещо, 
от което толкова много се оп-
итвахме да ги опазим. 
Наложи се баба и дядо да раз-
бират от Zoom и Viber, за да 
общуват с внуците си. Наложи 
се учителите в пенсионна въз-
раст да разучат онлайн сис-

темите за преподаване. Това 
беше най-дълбокото прена-
реждане - на обучението на де-
цата, на ценностната система, 
на начина на общуване. И осъз-
наването, че никога не е късно 
да научиш нещо ново.
Децата бяха лишени от радост-
та от игрите навън, катеренето 
по катерушките и люлеенето 
на люлките, букетите от падна-
ли листа от дърветата. Не усе-
тиха аромата на тази пролет, не 
ги погали слънчев лъч.
Коронавирусът е вирусът на со-
циалната дистанция. Това е не-
говото истинско име и същност. 
Социалната дистанция запази 
нашето здраве и нашия живот, 
но ни ограничи в изразяване на  
чувствата и емоциите си пълно-
ценно. И това засяга най-тежко 
децата. Дали утре, когато дете 
види някой възрастен човек 
да се подхлъзне на снега, ще му 
подаде инстинктивно ръка, за 
да му помогне? Или ще запази 
дистанция, ще отмине, защото 
така е по-безопасно?
Какво ни отне коронавиру-

сът и какво ни даде?
Да, направи ни по-грамотни в 
дигиталната среда, научихме 
се да правим бизнес конфе-
ренции, онлайн обучения и 
рождени дни дори. Но ни отне 
свободата. Свободата да изли-
заме, да се забавляваме, да се 
прегръщаме, да се целуваме, 
отне ни мечтите за пътешест-
вия – да летим, да плуваме, да 
видим и чуем лично поздрава 
за Великден на папата на пло-
щада във Ватикана, да се изка-
чим до Мачу Пикчу, да стъпим в 
храм в Азия, където да си събу-
ем обувките и да коленичим в 
него с още стотици хора.
Искрено се надявам точно от-
немането на свободата ни да 
ни направи по-отговорни. Да 
не се страхуваме да подадем 
ръка за помощ, защото този 
отсреща – болният, страдащи-
ят – може утре да си ти. Сил-
но вярвам, че това “корона 
пренареждане” може да ни 
направи по-добри, по-мъдри 
и по-човечни в тази асоциал-
на обстановка. Дори да върне 
близостта ни, която не зависи 
от физическите измерения. 
А Вие в какво вярвате?! 
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Всичко започна в една го-
ляма зала, на извънредно 
събрание с леко предусе-

щане за Трета световна война. 
Училището – колеж „Албер 
Камю“ в село Лaмбр в Нор Па де 
Кале, Франция, 13 март 2020. 
Погледите на учителите бяха 
изплашени, някои - насълзе-
ни, атмосферата - вибрираща 
с енергията на нещо непозна-
то, непредвидимо, плашещо и 
някак вълнуващо. 
Една изключително органи-
зирана структура – Éducation 
Nationale (Френското нацио-
нално образование), пре-
живяваше нещо невиждано, 
непланирано и колосално. 
Институция с персонал, на-
брояващ 1 145 300 човека, в 
държава, в която най-голяма-
та част от националния бю-
джет е отделен за образова-
нието, беше в шок...
Общото извънредно събра-
ние в колежа определено 
имаше военен привкус. Ди-
ректорката се обръщаше 
към нас като към редници 
на фронта: „Може би ще има 
жертви ... „Най важното е да за-
пазим връзка с учениците... “. 

Като във филм. 
Аз съм любител на приключе-
нията и, признавам, изпитвах 
известна възбуда от факта, че 

„ПЕДАГОГИЧЕСКО ПРОДЪЛЖЕНИЕ“ 
ВЪВ ФРЕНСКИ СТИЛ

НЕВЕНА ВАЛЕРИЕВА съм на гребена на вълната, 
която ясно усещах в този пе-
тък 13-ти, щеше да промени 
света - такъв, какъвто го по-
знавахме. Така започна това, 
което във Франция нарекоха 
La Continuité pédagogique, 
или „Педагогическо продъл-
жение“.
Първата седмица бяхме в 

състояние на  
някаква еуфория. 

Колегите изпращаха снимки 
на децата си, скачащи върху 
батути в градините, сървъри-
те на колежите бяха прето-
варени от десетки имейли и 
никой не знаеше какво точно 
се случва. Но после започна 
Новото.
Доста често критикувам Фран-
ция и французите, но през 
този период на адаптация 
разбрах защо съм тук и защо 
тази държава се е наложила 
като хегемон в продължение 
на векове. Изключителна ком-
петентност, абсолютно все-
отдаен труд, рационалност и 
ефикасност – това беше духът, 
който се усещаше през седми-
ците след това.
На редовните ни сутрешни 
виртуални срещи колегите се 
оплакваха, че работните им 
часове са се умножили до без-
край, но някаква невидима 
доблестна и отговорна сила в 
тях ги мобилизираше до така-
ва степен, че  реорганизираха 
в движение затвърждавани в 
продължение на години прак-
тики в нещо тотално ново. 

Чувството за дълг,  
чувството за отговорност, 

дисциплината, 
на която станах свидетел, пре-
дизвика в мен дълбоко уваже-
ние.
Машината заработи. На вто-
рата седмица учебният про-
цес беше активен. Ние бяхме 
създали нови уроци, по-голя-
мата част в уеб формат - свое-

образни интерактивни сайто-
ве, осъществяващи новата ни 
връзка с учениците. Превър-
нахме се в кол център, в кой-
то на ден ни се налагаше да 
консултираме по 4 пощенски 
кутии и да обработваме коло-
сални количества информа-
ция.
Чувствата на безнадежност, 
страх, тъга и обърканост бяха 
заместени с мотивация и уве-
реност -  за това, че дори и да 
не знаем къде отиваме, тряб-
ва да вървим с всички сили 
напред. Вярвам, че по сте-
чение на обстоятелствата се 
оказахме в авангарда на една 
технологична и социална ре-
волюция, чиито последствия 
са и позитивни, и негативни, 
но която със сигурност вече 
е факт.
Образованието във Франция 
никога няма да бъде това, кое-
то беше преди 13 март. Ясно и 
отчетливо се усеща преходът 
към 

ерата на изкуствения 
интелект. 

През последвалите седмици 
изведнъж излязоха на бял 
свят десетки образователни 
програми, разработени от 
партньорите на Едюкасион 
Насионал - като например BNF 
(Френската национална биб-
лиотека), всевъзможни музеи 
и регионални институции и 
стана ясно, че от години екипи 
от квалифицирани експерти 
от различни дисциплини са 
разработвали нови техно-
логии, които са на границата 
между ентертейнмънт индус-
трията и образованието. 
Например Националната 
библиотека е създала фентъ-
зи игра, чрез която децата да 
могат да опознаят информа-
ционния й фонд. Изведнъж от-
крих десетки образователни 
видеа, изложби, интерактив-
ни проекти и какво ли още не.Разпределение на френския бюджет за 2020 година (в синьо - 52,8% за 

Министерство на образованието и науката)
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Разлиствайки ден след ден 
всичко това, усещах с цялото 
си същество въодушевле-
ние от факта, че прекосяваме 
прага на непознатото, за да 
навлезем в изцяло нова те-
ритория. Самата материя на 
обучението, което правим, 
се преобразяваше почти ал-
химически пред очите ни. 
Кой мисли вече за тетрадки 
и моливи, когато пред очите 
ни най-големият информа-
ционен фонд на човечеството 
като че ли оживява?
Днес е 23 май 2020... Малко 
повече от два месеца по-къс-
но, моментът е подходящ за 
равносметка. Какви са нейни-
те елементи?
Ясно е, че процесите на тран-
сформация в професионален, 
обществен и технологичен 
план, които започнаха на 13 
март, ще продължават още 
месеци, а може би и години 
напред. Училищата и универ-
ситетите по цял свят ще ин-
тегрират по всяка вероятност 
трайно дистанционните се-
сии в своя курикулум (за една 
част от занятията си).
В образованието все повече 
ще се залага на личната ини-
циатива на семействата, де-
цата и студентите, което, за 
съжаление, вече задълбочава 
неравенствата в обществото, 
оставяйки най-необлагоде-
телстваните социални групи в 
позиция на изоставане и дори 

тотално откъсване от об-
разователния процес.

Ако гледаме реално на неща-
та, случващото се в образова-
нието във Франция се вписва 
в една вече съществуваща 
тенденция на прехвърляне 
на част от задълженията, оси-
гурени от служителите на 
различни администрации и 
структури, в ръцете на потре-
бителите. Все повече и повече 
ние прекарваме времето си, 
вкарвайки данните си, по-
пълвайки формуляри, и т.н. на 
уебсайтове, губейки нашето 
собствено време за сметка на 
спечелено време от страна 
на служители на съответните 
постове. В случая с образова-
нието отговорността на пре-
подаването беше прехвър-

лена в ръцете на родителите 
и самите деца. В малкото мо-
менти на директни контакти с 
учениците от осми клас, които 
имах, ми се случи немисли-
мото: ученик да каже, че му 
липсва училището и учители-
те! Юго, един от учениците, 
призна, че си дава сметка, че е 
много по-трудно да се учи без 
учител, който да обяснява съ-
държанието...
Как се чувстват тези деца?
Това беше единият от цен-
тралните въпроси, които си 
задавахме заедно в рамките 
на почти всички артистични 
проекти през изминалите ме-
сеци. Темите, които създадох, 
бяха повод учениците да из-
разят по собствен креативен 
начин това, което ври и кипи 
в душите им.

Какво получих  
като отговор?

В около 70% от случаите не 
получих абсолютно никакъв 
отговор. Това определено е 
тенденция, която колегите от 
всички дисциплини потвърж-
дават. Една значителна част от 
учениците просто не отгова-
рят... трудно е да се правят ка-
квито и да било реалистични 
заключения на базата на тази 
тишина и отсъствие.
Същото между другото е ва-
лидно и за учителите. Една 
част от тях остана невидима 
в процеса на „Педагогическо-
то продължение“... Като че 
ли ние се чувстваме все по-
комфортно, барикадирани 
зад думите, които пишем под 

формата на уроци, имейли и 
съобщения. 
Както се казва във Франция 
Affaire à suivre - следва про-
дължение...
Друг важен елемент е обра-
тната връзка: при подобно 
структуриране на работния 
и образователния процес е 
очевидно, че персоналът има 
много по-ограничени въз-
можности за изразяване на 
мнение, което от своя стра-

Работа на ученик от 7ми клас в училище "Албер 
Камю" в Ламбрес на тема „Дневник на карантина-
та“ май 2020

Работа на ученичка от 8-ми клас в училище "Албер Камю" в Ламбрес на 
тема „Видео дневник на карантината“ май 2020
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на да окаже някакво реално 
влияние върху случващото 
се. Много по-лесно е да си 
несъгласен на събрание, къ-
дето всеки може да се изрази 
свободно, отколкото когато 
си сам у дома, с очи, вперени 
в екрана. А на този екран ние 
виждахме десетки страници 
директиви, които дефилира-
ха, трансформирайки профе-
сията ни в нещо ново. Един-
ствената опция за заемане на 
позиция, която сървърите ни 
даваха, беше:
„Взех предвид тази информа-
ция“...

Всичко това определено 
задава повече въпроси, 

отколкото дава отговори.
В психологически, антропо-
логиески и социологически 
план 2020 година ще остане 
в паметта ни като година на 
безпрецедентен по мащаби-
те си експеримент, докосващ 
милиони деца и млади хора 
по света. За съжаление някои 
от елементите на този експе-
римент са до голяма степен 
обезпокоителни.
Детето - централен актьор на 
бъдещия свят, днес е поставе-

но в ситуация на драстични 
ограничения по отношение 
на неговото придвижване в 
пространството, общуването 
му с други деца, възрастни и 
дори членове на семейството 
... В продължение на месеци 
и дори години тези деца (на 
всички възрасти) ще растат 
и ще се развиват в условия 
на страх и ограничения по 
отношения на контакта им с 
ближния. Основни човешки 
жестове на емпатия като до-
косването днес изглеждат за 
тези деца опасни и невъзмож-
ни. Благодарение на разви-
тието на науката днес знаем, 
че докосването и ласките имат 
ключово значение за разви-
тието на интелигентността у 
индивида и активирането на 
основни функции в мозъка

Завръщането.
Все повече възстановяване-
то на учебния процес в клас 
изглежда като епизод от за-
творнически филм. На 2 юни 
в колежа в Ламбр от 797 деца 

само 83 се престрашиха да се 
върнат в клас. Те имаха въз-
можността да участват някол-
ко дни в обучение в изключи-
телно рестриктивни условия, 
които без съмнение ще имат 
травматизиращ характер за 
психиката им. Родители и 
учители във Франция подпис-
ват петиции относно това, че 
учебният процес, следващ 
официалния санитарен про-
токол, който правителството 
издаде, ще остави траен нега-
тивен отпечатък върху начи-
на, по който децата възприе-
мат света.
Новото ... тези индивиди без 
никакво съмнение ще бъдат 
различни и ще са в състояние 
да погледнат света по нов на-
чин. Тяхното взаимодействие 
с материалната среда е ново 
и най-вече погледът им е все 
повече отправен към едно не-
видимо пространство, което 
все повече се припокрива със 
света на петте сетива – прос-
транството на виртуалното. 
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Работа на ученик от 6-и клас училище 
"Албер Камю" в Ламбрес на тема
„Една различна маска“, май 2020

Работа на ученик от 6-и клас в училище "Албер Камю" в Ламбрес  на 
тема „Една  различна  маска“ май 2020
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МАГАЗИН KORRES 
София, ул. Кракра 12, тел. 0879 545410

МАГАЗИН BEAUTY LAB 
София, ул. Цар Иван Шишман 12Б, тел. 0888 493545 

ОСТАНЕТЕ АКТИВНИ
ОСТАНЕТЕ ЗАЩИТЕНИ

CITRUS SPORT
Идеална грижа при спортни 

занимания
Новата слънцезащитна линия CITRUS 

SPORT засилва естествената защита на 
кожата срещу външни фактори (сухота / 
слънце), като същевременно овлажнява 

и подобрява нейната еластичност. 
Леки, бързо абсорбиращи се формули, 

обогатени с цитрусови плодове, 
естествен източник на витамин С, за 

тонизирана и освежена кожа.

Линията включва:
Крем за лице SPF30 и SPF50
Емулсия за лице и тяло SPF50

Спрей за тяло SPF20
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Изкуството е шперц, с 
който се отварят заклю-
чени души и травми и в 

момент като този освен меди-
тация, йога и positive vibes only 
може би имаме нужда повече 
от свежи като краставички 
думи - да бъдем изкуство и да 
гледаме изкуство.
Голямото "бум" за нейната 
световна популярност дойде 
с филма „Фрида“, 2002 г. (Сал-
ма Хайек в главната роля), по 
книгата на Хейдън Ерера, арт-
историк. Така вече близо 20 
г. тя изскача с острите си очи, 
гледайки под вежди, превър-
нала се в тъмнокоса Мерлин 
Монро, латиновариант, а това 
е далеч от реалността за нея. 
Не е и Че Гевара в женски образ 
(въпреки че се продават тени-

ФРИДА КАЛО  
КАТО ТЕРАПЕВТ

ДЕТЕЛИНА СТАМЕНОВА 

ски и венци от изкуствени цве-
тя като нейните). 
Фрида Кало се превърна едно-
временно в кич и икона, като 
това може би е съдбата на по-
добни хора. Нейната, в която 
има събития, които са трудно 
обясними, ако не проучите 
епохата, като свързването й 
с личности като Рокфелер, от 
една страна, и Троцки, от друга, 
е обект на интерес, който ще 
оставя настрана, защото Фри-
да Кало 

в момента може да ни 
действа терапевтично. 

Тук обаче искам да обърна вни-
мание на нейния живот като 
човек, който има своите тър-
сения и травми, изскачащи от 
картините й, забиващи се в нас 
като ножове - и цялото й твор-
чество вероятно е толкова ад-
мирирано от жените, защото тя 
рисува за всяка от нас - показ-
вайки раните, какво е зарасна-
ло, и белезите, покрити с цветя. 
Разходката сред картините й е 
разходка в градината на стра-
данието й, толкова женско, че е 
трудно да останеш безучастен. 
Вероятно заради това твор-
чеството й е обект на любопит-
ство не само за изкуствоведи, 
но и за психиатри и терапевти. 
От описаните й 143 картини 

55 са автопортрети – 
в началото използвани, за да ги 
подарява на гаджета и прияте-
ли, за да не я забравят. Карлос 
Фуентес казва много подходя-
що, че картините й ни показват 
не само човека, който е, но и 
човека, в когото се превръща. 
Заради това нейните авто-
портрети могат да имат своята 
роля, за да бъде преработена 
част от травмата, която социал-
ната дистанция ни нанесе, като 
се вдъхновим от нейния изказ. 
Дори нямате нужда от лист и 
молив. Повечето таблети поз-
воляват рисуване или правене 

на колажи – повечето от нас са 
правили - било на корпоратив-
ни тренинги, било подтикнати 
от книга или визуални бордо-
ве. 
Просто намислете какво ще 
сложите и го направете в рам-
ките на женска глава. Запрет-
нете полите, сложете шал на 
главата и пуснете силно музи-
ката, която слушате за начало. 
Процесът е интересен, защото 
ако се наблюдавате, ще отсеете 
кое е останало оттогава, когато 
бяхте изолирани (аз отделям 
настрани образ на чаша хуба-
во кафе, което задължително 
ще сложа), кои приятели и кни-
ги изплуваха, кои отношения 
ви нараниха, какво загубихте и 
какво спечелихте. 
Защо това предизвикател-

ство е важно ли? 
Творческата експанзия може 
да се разглежда като обратно-
то на затварянето в себе си, т.е. 
на депресията. В много случаи 
артпроектите успяват да изра-
зят онова, което ние не можем 
с думите – и така да бъдат ле-
чебни.
Разсъждавайки  върху карти-
ните й, психиатрите виждат в 
творчеството на Фрида отпе-
чатъка на хроничната болка, 
генерализираната тревож-
ност, продължителния траур, 
дисморфофобия (лекият й 
вариант е да не си харесваш 
тялото изобщо – нещо, в което 
повечето жени днес са специа-
листи), депресия и алкохолна 
зависимост. 

Хроничната болка
“Моите картини идват с посла-
нието за болка”. (картината 
Тhe Broken Column, 1944)
В световен мащаб се смята, 
че между 11 до 40% от хората 
страдат от хронична болка. 
При някои от тях тя е инвали-
дизиращо силна, при други е 
непрекъсната, макар и с по-лек 
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интензитет, при трети е част 
от живота – като при жените с 
болезнен цикъл всеки месец. 
Хроничната болка води до де-
пресия и тревожност. 
Фрида Кало рисува тази кар-
тина през 1944 г., показвайки 
източника на болка, който ще 
я следва през целия й живот. 
През 80-те години се устано-
вява, че неврологичната бол-
ка може да бъде запомнена от 
тялото и дори когато вече няма 
стимул за нея, тя отново да се 
проявява. 
В живота на художничката не-
щата са били сложни – детски 
паралич за начало и катастро-
фа, която я обрича на болки 
в кръста през целия й живот. 
Тези от вас, които страдат от 
дискова херния на L4 и L5, мо-
гат да разберат част от страда-
нието й (12% от хората според 
някои данни). Надеждите, че 
операциите ще дадат ефект, са 
в картината й Tree of Hope, Keep 
Firm 1946.
Имате ли хронична болка и как 
може да я нарисувате?
Психологическа и емоцио-

нална болка
(картината the-wounded-deer)
Вижте колко е стегнато лицето 
й, като на човек, който може 
всичко да преживее – това 
правят понякога травмите с 
хората – карат лицата да зам-
ръзнат като вулкани в Антар-
ктида, нищо че отвътре ври и 
кипи. Такива хора са описвани 
като „силни“. Вероятно Фрида 
е страдала от депресия с два 
големи депресивни епизода 
и няколко опита за самоубий-
ство (единият, след като раз-
бира за изневярата на съпруга 
си Диего Ривера със сестра й). 
Трите й прекъснати бремен-
ности носят страдание, което 
тя носи през целия си живот. 
(картината Henry Ford Hospital, 1932)
Абортите са женско право, но 
са и женска мъка. Според мно-
го проучвания тогава, когато 
жените правят аборт - като част 
от правото си да определят жи-
вота си, подкрепени са от близ-
ките (включително и от роди-
телите си) и могат да изразят 
смесените емоции от случило-
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то се, тогава болката в душата 
от аборта преминава за около 
две години. Когато обаче са 
съпътствани от тайна, непри-
емане и гняв, както и спонтан-
ните аборти, те живеят дълго 
в женската душа като травми. 
В списъка на събития, които 
са травми, са: смъртта на член 
на семейството, партньор, 
приятел, учител, дори любимо 
домашно животно; развод; фи-
зическа болка или удар (вклю-
чително и от катастрофа); се-
риозна болест; изоставяне или 
недостатъчно обръщане на 
внимание от страна на роди-
телите; насилие; изнасилване; 

домашно насилие; родител/и с 
алкохолна зависимост.
От изброените събития, 
които могат да са начало на 
травма, има ли такива, които 
носите като белези?

Обсесивната любов
Да си толкова влюбен в няко-
го може да е болезнено. Има 
късметлийки, които прекар-
ват само част от младостта си 
в обсесивна любов, но много 
жени и мъже остават дълго 
приклещени в страстта си към 
обекти, които им дават повече 
страдание, отколкото радост. 
Но такива сме хората – често 
ирационални. Фрида Кало го е 

нарисувала в портрета „Диего 
в мислите ми“, той е татуировка 
на челото й, а в дневника си тя 
пише: „Диего: началото, стро-
ителя, моето дете, моето га-
дже, художник, моят любовник, 
моят съпруг, моят приятел, 
моята майка, мен, Вселената“. 
В същото време, когато пише 
какво “заслужава“ една жена, 
тя рисува с думи друг човек: 
„Заслужаваш любовник, който 
иска да те разроши, с всичко и 
всички причини, които те съ-
буждат набързо, и демоните, 
които няма да те оставят да 
спиш. Заслужаваш любовник, 
който те кара да се чувстваш 
в безопасност, който може да 
унищожи целия свят, ако върви 
ръка за ръка с теб; някой, който 
вярва, че прегръдките му пер-
фектно си отиват с твоята кожа. 

Заслужаваш любовник, 
който иска да танцува с теб,
 който отива в рая всеки път, ко-
гато те погледне в очите и ни-
кога не се уморява да изучава 
мимиките на лицето ти. Заслу-
жаваш любовник, който слуша, 
когато пееш, който те подкре-
пя, когато изпитваш срам и ува-
жава свободата ти; който лети с 
теб и не се страхува да падне. 
Заслужаваш любовник, който 
маха лъжите и ти носи надеж-
да, кафе и поезия."
Познавате ли тази част от 
себе си, която може да е об-
себена? Какъв беше човекът, 
който го предизвика във вас? 
Какво от него искахте да „из-
ядете“, да повторите, да има-
те от него, което вие нямахте 
или не смеехте да имате?
Когато гледате Фрида Кало, 
обърнете внимание на тялото, 
на неговото присъствие в кра-
сотата на страданието – там, 
във физическото преживяване 
и признаването на емоциите 
има нещо, което в настоящия 
момент може много да ни по-
могне да се свържем със себе 
си, с корените на предците си и 
с онази страст, ако искате я на-
речете либидо, която ни е до-
вела на този свят и която дава 
цвят на всяка картина. Какви са 
вашите цветове? 
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ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ: 
ОТ ПЛЪТСКАТА СТРАСТ НА ЕДНА 

БЕЗУМНА ЛЮБОВ, НЕЩО ВГЛЪБЕНО 
И УМНО НЕ МОЖЕ ДА СЕ РОДИ

Познавате Васил Панайотов – 
от романите му „Убиец“ и „Дру-
гата“, от писателското риалити 

„Ръкописът“ по БНТ, като автор 
в „Жената днес“. Тези дни изле-

зе и третият му роман – „Сянка“, 
с който Васил категорично 

затвърждава мястото си сред 
най-интересните и нестан-

дартни писатели в България. 
Млад при това – макар че ако 

питате него самия, 42 години са 
сериозна възраст. А според нас 
и Дъглас Адамс – тъкво е време 

за смисъла . 
„Сянка“ е роман, който рови 
в човешката душа и открива 

там какво ли не... Ако искате да 
надникнете през ключалката, 
преди още да сте стигнали до 
книжарницата, прочетете те-

кста му  „На любов кой ме научи 
– едно куче“ в сайта ни  
www.jenatadnes.com

ЛИЛИЯ ПОПОВА 
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Излезе третият ти роман – 
„Сянка“. Казваш, че темата му е 
доброволният избор на смърт-
та като спасение. Защо избра 
да пишеш за това? Доколко 
тази тема ти е лична? 
Доброволният избор на смърт-
та като спасение е определение 
на другарката Стамболийска, 
като част от бележките й в чер-
вено към мой ученически анализ 
на литературно произведение в 
трети клас, което ми попадна нас-
коро, и понеже пасна на сегашна-

та тема, реших да си го присвоя. 
Оказва се, че проблемът ме за-
нимава вече над 30 години. Тази 
изследователска последовател-
ност, както и фактът, че човек се 
научава да пише прилично чак 
след като прехвърли четиресет, 
са добра заявка третият ми ро-
ман да се е получил и най-сетне 
да съм схванал най-важното, за-
щото в бележките на другарката 
буквално е отбелязано, че към 
трети клас това още не се е било 
случило и съответно поставената 
ми оценка е Среден (3). 

А реших да пиша за смъртта, 
защото в един момент просто 
престана да ми се пише за жи-
вота. Всички жизнеутвърждава-
щи теми, които той така щедро 
предоставя, отдавна ми бяха 
безрадостни, после станаха без-
различни, а накрая дори без-
смислени. Не откривам причина 
да присъстват в живота ми, камо 
ли да влагам емоционална и ин-
телектуална енергия, за да пиша 
по тях. Хората, които се вълнуват 
от връзки, развлечения, заба-
вления, запознанства, срещи,  
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раздели, приятелства, празну-
ване и пазаруване, за мен са от 
някакъв огледален свят, в който 
ценностите са обърнати наопа-
ки. Не че и аз не влизам понякога 
в този свят, но го правя от необхо-
димост и без всякаква страст. 
Сигурно си разсъждавал по 
въпроса какво се случва след 
смъртта. Имаш ли отговор за 
себе си? 
Блез Паскал прави опит за при-
веждане на доказателства, че 
смъртта не е свършек. Логиката 
му е, че след съществуването 
му, от човек не може да остане 
по-малко, отколкото преди това, 
защото преди това него не го е 
имало въобще, но той все пак се 
е появил от нищото, тоест, щом 
веднъж вече от нищо някак си се 
е образувало нещо, от това нещо 
повторно да се образува друго 
нещо ще е даже още по-лесно. Но 
метафизиката не е като матема-
тиката, а Паскал е силен най-ве-
че в нея. Иска ми се да споделям 
някое наивно и спасително виж-
дане за отвъдното, но засега ре-
ализмът ми пречи да го направя. 
Известно е и второто доказател-
ство за живот след смъртта - про-
словутото олекване на тялото с 
21 грама, за които се твърди, че 
представляват душата, но всеки 
парамедик ще ти каже колко е 
трудно едно такова измерване, 
защото в зависимост от теглото 

на тялото, теглото на освободе-
ните от него течности може да 
достигне до литър и е направо 
невъзможно от цялатата тази 
маса да се определи колко е ду-
шата и колко са лайната. А който е 
виждал отблизо отвратителната 
органичност в умирането, труд-
но може да поддържа след това 
илюзията за нещо нетленно. 
Не искам да даваме „спойлъ-
ри“, но „Сянка“ не е ли по-скоро 
роман за силата на обичта? 
Не и за човешката обич. 
Можеш ли да рекламираш себе 
си, да ни кажеш защо трябва да 
прочетем „Сянка“? 
Никога не съм могъл и нико-
га няма да мога. Помня, че още 
в първи кръг на писателското 
риалити Ръкописът щях да изго-
ря, защото не успях да разкажа 
романа си за 30 секунди. Мигах 
пред Светльо Желев и докато из-
мисля как да започна, секундите 
свършиха и той ме предложи за 
изключване. На финала ми беше 
застъпник. Но аз мразя марке-
тинга и потребителските му мо-
дели, които възприемат хората 
единствено като участници на 
пазара. Няма реклама, която да 
казва нещо важно и нещо вярно 
за свой продукт. Предназначе-
нието й е да те принуди добро-
волно да си го купиш. А аз не се 
занимавам с принуждаване и 
продажби. 

„Влюбвах се лесно, защото и 
аз съм такъв човек, но и лес-
но разлюбвах, защото съм и 
писател, а депресията ми е 
необходима за писането.“ Ци-
татът е от твой текст в „Жената 
днес“.  Обичаш ли си депресия-
та? Защо мислиш, че тя е необ-
ходимо условие за „връзка“ с 
творческата енергия? Защо не 
любовта? Или радостта? 
Защото влюбеният писател 
предпочита да се занимава с 
пишката, вместо с писалката 
си. Това пък е цитат от мое ин-
тервю за едно друго издание. Но 
няма да обобщавам. Вероятно 
има писатели, на които писането 
по им върви, когато са напрегна-
ти с положителен емоционален 
заряд. За мен дълбочината на 
емоционалното състояние съот-
ветства на дълбочината на твор-
чеството. От плътската страст на 
една безумна любов, нещо вглъ-
бено и умно не може да се роди. 
Може да се роди дете. Но виж, 
ако жената те остави, тогава вече, 
изтерзан и отчаян, си способен 
да претворяваш страданието си. 
Макар че жената е прехвален 
катализатор на креативността в 
творчеството, ползван предим-
но от автори, подвластни на по-
първични страсти, разчитащи с 
краткото състояние на опиянена 
любовна наркоза да компенси-
рат отсъствието на друг, по-висш 
мотив и смисъл. А и въобще, 
емоцията е доста печална пате-
рица в производствения процес 
на един писател. Емоция може 
да има преди писането и чрез 
нея да се натрупат впечатления, 
които впоследствие, спокойно и 
вглъбено, да се разнищят на хар-
тия. Някой превзет поет може да 
пише стихове със сърцето си, но 
всеки сериозен философски труд 
е плод единствено на аналитичен 
и хладен ум. 
В много твои текстове под една 
или друга форма казваш, че не 
вярваш в любовта. „Истината е, 
че единствената искрена лю-
бов е любовта към самия себе 
си“, пишеш. Бог обича да опро-
вергава подобни твърдения. 
Още ли мислиш така? 
Ще ти отговоря с цитат от Ники 
Комедвенска:
Моят първи приятел отдавна се 
скита из рая…

Многото 
контакти 

с хора 
застрашават 

психиката, 
а сега вече 

и физиката 
ми. Така че ги 

отбягвам.



ж е н а т а  д н е с  47

м ъ ж ъ т  д н е с

Някой ден ще го стигна, ще чукна 
на входа. И зная – 
ако Бог ме попита: „На обичане 
кой те научи?”,
ще Му кажа с ръка на сърцето: 
едно куче!
Това впрочем е и чудесен при-
мер на тезата ми от предния ти 
въпрос. За познанието стихът е 
абсурден, но те хваща за гърлото 
и кара сърцето да тупти. 
„Сянка“ трябваше да излезе в 
края на март, но пандемията 
от COVID-19 затвори всички ни 
вкъщи и никой и нищо не из-
лизаше никъде. Как се отрази 
лично на теб и на романа този 
„затвор“?
На мен се отрази добре, а на ро-
мана - чудесно. Самотата и скука-
та са само време и възможност 
за усъвършенстване. Нойзи Цве-
тков наскоро каза, как Кант тряб-
вало да ни бъде пример по време 
на пандемията - човекът цял жи-
вот си стоял вкъщи и си е мислил. 
Нас ни затвориха за два месеца и 
се побъркахме. Но величието на 
ума и духа се измерва по склон-
ността им да остават насаме със 
себе си. Използвах времето да 
препрочитам романа отново и 
отново, в търсене на слаби места 
и начини да ги подобря. Едва ли 
на света има автор, който да си 
каже: Това е! Няма какво повече 
да променям в тази книга. Все 
ще види нещо нередно, все ще 
смени някоя дума. В един момент 
обаче просто трябва да остави 
книгата и да я пусне по пътя й. 
След тези няколко месеца, дори и 
да има какво още да се променя в 
моята, аз съм доволен от резулта-
та и не желая да го правя. 
А ти промени ли се от това из-
питание? И как мислиш, че се 
отрази на хората около теб, на-
учи ли ни на нещо? 
През годините съм научил много 
неща, но малко от тях си спомням. 
Именно на забравата се дължи 
глупостта ми и последващият от 
нея трагизъм, а предполагам, че 
това е валидно и за всички. Не 
по-малко важно от това, да си на-
учиш урока, е и да го запомниш, 
за да не ходиш на поправите-
лен, когато догодина ти се падне 
пак и се очаква, че вече трябва 
да го знаеш. Паметта обаче не е 
силна човешка черта. Ако беше, 
нямаше да ги има писмеността 

а вниманието ми не се отклонява 
разпиляващо. Но за мен малко 
неща са важни, а това прави от 
формулата обикновено урав-
нение с едно-единствено неиз-
вестно. Неизвестно ми е именно 
времето, с което разполагам за 
важните ми неща. Имам време, 
но не знам докога, не знам точ-
но колко. С изключение на него, 
останалото е лесно, подлежи на 
промяна и е въпрос на правил-
но планиране и първостепенни 
приоритети. Формулата ми е мак-
симално да опростявам. Семей-
ни връзки, формални контакти, 
служебни взаимоотношения, об-
себващи страсти, притежаваща 
собственост, натоварваща емо-
ционалност, всичко. Опростяване 
и разлагане. Пътят към независи-
мостта минава през незаинтере-
соваността. Незаинтересованост 
към маловажните неща, в името 
на единственото значимо. Ако ня-
маш такова обаче, тая формула не 
е за теб, а прилагането ù само ще 
те изправи пред парадокса да не 
знаеш какво да правиш със сво-
бодата си, след като най-сетне и 
с много усилия я постигнеш. Сво-
бода заслужават само знаещите. 
За другите даже е вредна, с пусто-
тата, която придава на времето и 
търсенето на евтин начин за него-
вото мъчително убиване. 

и паметниците. Прехвърлиш ли 
знанието за нещо на гранит или 
на хартия, освобождаващ съзна-
нието си от него. За теб то преста-
ва да съществува. Съществува за 
другите, но другите книги рядко 
четат, а за паметници се сещат 
само по повод. Иначе аз съм си 
същият. Живея в доброволна ка-
рантина вече десетина години. 
Доскорошната ситуация в стра-
ната се отличаваше от обичай-
ната ми изолация единствено с 
вида зараза, която грози излиза-
нето ми. И понеже новата е непо-
зната, не знаех коя е по-опасна 
за здравето ми. Знам, че многото 
контакти с хора застрашават пси-
хиката, а сега вече и физиката ми. 
Така че ги отбягвам. Но това не 
е нито ново, нито неприятно за 
мен. Станало е навик. Самосъх-
ранителен инстинкт. За жалост, 
поради финансови причини, не 
мога да си позволя пълно отшел-
ничество, а това ме принуждава 
да осъществявам известна соци-
ална и най-вече професионална 
вербалност, но съм я свел до ня-
колко реплики дневно, изцяло в 
репертоара на фатичната общи-
телност, които имат за цел да ме 
представят максимално норма-
лен пред останалите. 
Промени ли се светът? 
Не е спирал да се променя, като 
с всяка следваща промяна става 
все по-неприятно място за пре-
карване на това прераждане. 
„Обща тенденция сред съвре-
менните български писатели 
е, че не са на нивото на светов-
ните и човек не бива да губи 
много време с тях, а да ги чете 
внимателно и избирателно. 
Има десетина имена, които си 
струват, останалото е скука, 
претенции, егоизъм и нарци-
сизъм“, казваш в едно интер-
вю, а аз съм напълно съгласна 
с теб. Препоръчай ни тези десе-
тина имена от твоята класация.    
Не очаквай писател искрено да ти 
препоръча други писатели сред 

съвременниците и съотечестве-
ниците му. Освен ако не е покро-
вителствена, такава похвала ще 
представлява признание, че тези 
писатели са по-добри от него, а 
такова признание не се прави 
публично, прави се само насаме, 
само пред съвестта, където и гне-
вът, и срамът, и унижението са по-
малки. Естествено, никой няма да 
ти признае, че е така, но това не 
прави тезата ми за творците, като 
най-нарцистичната част от чове-
чеството, по-малко вярна. Така че 
тази твоя молба е прекалена. Но 
чужди и мъртви писатели мога 
да ти препоръчам много. Смърт-
та и отдалечеността опрощават 
таланта и вадят притежателя му 
извън прякото поле на съперни-
чество. Когато окончателно от-
пътува за Европа, Кортасар казва 
на изпращачите си, изкушени от 
перото: Момчета, убийте Бор-
хес! Списък с десет имена на бъл-
гарски писатели би бил списък с 
десет смъртни присъди. 
Един от най-големите пробле-
ми на днешните хора е липсата 
на време и внимание – твърде 
много неща се борят и за двете. 
Имаш ли формула как да ос-
танеш фокусиран върху това, 
което е важно за теб в момента?
Вероятно имам, защото времето 
ми стига за всичко, каквото искам, 
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Наблюдавате ли някакво 
пренареждане в живота и 
бизнеса си в пост-ковид ситу-
ацията? Как излизаме от изо-
лацията: по-силни и сплотени 
или по-уязвими, агресивни и 
самотни, или пък по-зрели и 
смирени? 
COVID-19 е събитие без аналог 
в новата история на човечест-
вото - глобална пандемия, коя-
то затвори целия свят и пре-
дизвика хаос и икономически 
последици, за които никой не 
беше подготвен. Анализатори-
те тепърва ще оценяват щети-
те, а пост-ефектът ще промени 
изцяло бизнеса и услугите. 
Заразата ускори дигиталната 
трансформация – тя беше сред 
горещите теми на десетилети-
ето, но така и не успяхме да я 
реализираме в пълен мащаб. 
Успешният бизнес вече трябва 
да има свой корпоративен уеб-
сайт, онлайн магазин, присъст-
вие в социалните мрежи, силен 

ИВА АТАНАСОВА ОТ DIGITALKIDZ:  
НЕЗАВИСИМО КОЛКО Е ТРУДНО, 

НЕ СПИРАЙТЕ!
МИРА БАДЖЕВА

бранд, който потребителите 
не просто купуват, а обичат. Да 
прегърне философията за по-
стоянна иновация и маркетинг 
автоматизация, за социална 
отговорност, да познава из-
куствения интелект и да запази 
човешкия си облик. 
За съжаление търговските 
центрове, организаторите на 
концерти и спортни събития, 
ресторантите и клубовете, в 
които хората доскоро се социа-
лизираха, ще бъдат потърпев-
ши поне за година-две, докато 
паниката отмине. Преживеният 
стрес и социалната дистанция 
ще продължават да създават 
напрежение у хората. Затворе-
ните помещения, с много хора 
ще припомнят заплахата и ще 
ги карат подсъзнателно да ги 
избягват. Маркетингът използ-
ва термина “соматични марке-
ри”, за да анализира и противо-
действа на симптомите. 
Как трябва да реагира бизне-

сът? 
Извънредните мерки, засиле-
ната онлайн търговия, хоум 
офисът, виртуалните бизнес 
срещи и конференции, дис-
танционното обучение на 
учениците ще се наложат като 
“стандарт”. И макар дигитални-
ят живот да не може скоро да 
измести реалния, ще наблюда-
ваме увеличение в безкешови-
те плащания, личните срещи ще 
отстъпят място на конферент-
ните разговори, работодатели-
те ще увеличат времето за труд 
от дома на служителите си, за 
да “свият” офисите под наем, а 
пробните в магазините ще от-
стъпят място на онлайн пазару-
ването. И това не е нищо ново. 
Amazon отдавна се гордеят със 
своите демонстрационни – су-
пермаркети, даващи възмож-
ност на потребителите да видят, 
пипнат и “преценят” стоката, 
след което я маркират като бар-
код и получават директно в 
своя дом. Това е съвсем разли-
чен подход към пазаруването, 
който в идните години ще доби-
ва все по-голяма популярност 
и в България. Когато целият 
свят се променя драстично 
под заплахата от фалит, оцеля-
ват най-бързите, най-смелите 
и най-адаптиращите се. За нас 
като маркетинг агенция, про-
мените също бяха драстични. 
Променихме изцяло фокуса на 
Newtrend и ако до зимата стра-
тегическите ни консултации 
бяха по-скоро “екзотика”, то 
след пандемията изпревари-
ха по търсене комуникацион-
ните и рекламни кампании. 
Преминахме от продуктов към 
антикризисен маркетинг, от 
управление на бранд комуни-
кация в социалните мрежи към 
интеграция на изкуствен инте-
лект за повишаване на онлайн 
продажбите и консултации за 

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА – ГЕН-
ЧЕВ е сериен предприемач, 
собственик и управител на 
Newtrend Agency – консул-
тантска агенция за страте-

гически маркетинг и бизнес 
развитие. Има куп отличия 
за приноса си в развитието 
на дигиталните технологии 

и иновациите. Двигател е на 
социалната инициатива в под-
крепа на дигиталната грамот-
ност – DigitalKidZ:  Училище с  

„отворен код“, чиято амбиция 
е да промени съвременната 

методология за преподаване 
в училище. Брандът DigitalKidZ 
е разпознаваем в цяла Европа 

като един от успешните проек-
ти за трансформация и инова- 

ции в образованието.
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преодоляване “мозъчните бло-
кажи” на екипите и повишаване 
на продуктивността. 
Какво научихте под „дома-
шен арест“ и как го понесо-
хте?
Последните месеци бяха мно-
го успешни за екипите на 
Newtrend Agency и Фондация 
DigitalKidZ, защото в основата 
на корпоративната ни филосо-
фия са заложени трите основни 
компонента на новата бизнес 
реалност – дигитална тран-
сформация, автоматизация и 
баланс между личен и служе-
бен живот, който постигаме със 
“забягвания” в домашните си 
офиси. По време на ковида си 
доказахме, че това е правилни-
ят път и сме взели най-доброто 
управленско решение с  “експе-
римента” преди години. Работ-
ните ни процеси и информаци-
ята, с която работим, е качена 
в облака, а традиционно през 
август и декември работим от 
плажа или планината, на смени 
с колегите в офиса. По време на 
“домашния арест” просто про-
дължихме по познатия ни на-
чин. И използвахме спестеното 
от път до офиса време, за да 
стартираме нови инициативи.
В унисон със социалните про-
екти и атмосферата на взаимо-
помощ, която заля страната, с 
DigitalKidZ консултирахме ня-
колко училища в България по 
проектите на просветното ми-
нистерство за трансформация 
на учебната среда и изгражда-
не на STEM клубове по програ-
миране, а с Newtrend старти-
рахме глобална инициатива в 
подкрепа на малкия и среден 
бизнес. Дарихме 300 консул-
тантски часа за стратегически 
работни срещи, мастърмайнд 
сесии и изготвяне на “Наръчник 
за дигитална трансформация”. 
През юни 2020 стартира и дъл-
гоотлаганият подкаст канал 
на Newtrend в Spotify с прак-
тически съвети за маркетинг, 
реклама и устойчиво бизнес 
развитие. 
По време на карантината се 
наложи да сме много повече 
на „ти“ с технологиите. Това 
за добро ли е?
Като човек, който не просто 
харесва технологиите, а про-

фесионално се е посветил на 
тяхното опознаване и интегра-
ция в името на ефективността 
на бизнеса и образованието, не 
мога да премълча опасностите, 
които те могат да донесат. На 
първо място, технологиите от-
немат човешкото у хората – ем-
патията, любовта. Свързването 
в екип между клиент и пред-
приемач може да се осъществи 
само в личен контакт. Техноло-
гиите са инструмент, който раз-
ширява възможностите, но не 
бива да са негов пълен замести-
тел. Дори в краткосрочен план 
да спестят пари, в дългосрочен 
щетите за един бранд може да 
са жестоки.
В желанието си да интегрират 
бързо някакво технологично 
решение за онлайн продажби, 
редица брандове се подведо-
ха и сключиха партньорства, 
стартираха инициативи или 
дигитални решения, които не 
кореспондират с аудиторията и 
имиджа им, градени с години. А 
маркетингът е маратон и тряб-
ва да се разглежда като такъв 
– технологиите не са панацея, 
ако се прилагат самоцелно.
Що се отнася до децата и тех-
нологиите, за тях виртуални-
ят свят беше изпълнен преди 
всичко със забавления. Днес 
обучението им също намери 
своето място там, което автома-
тично означава, че ако досега 
“дигиталната хигиена” и пра-
вилата за безопасно ползване 
на интернет можеха да бъдат 
пренебрегвани и спестени, ди-
гиталната грамотност вече ста-
ва задължителна. Още от първи 
клас.
Промяната бе най-голяма за 
децата, но се наложи и учите-
лите им да се приобщят почти 
силово към технологиите, на-
правили възможно дистан-
ционното обучение. Какви 
ще са последствията?
Шокът от пандемията, която 
наложи дигитализацията на 
учебния процес, помогна на 
много учители да преодоле-
ят страха си от технологиите. 
Това ще промени парадигмата 
за иновации в класните стаи и 
обществените дискусии и фра-
зеология - от  „най-нови устрой-
ства за заключване телефоните 

на децата преди час” към “кре-
ативни решения” и “модерни 
образователни платформи”. 
Очаквам да станем свидетели 
как учителското съсловие ще 
се обедини около успешните 
дигитални практики, които мо-
гат да се мултиплицират и при-
ложат в клас. Именно това са и 
препоръките на  МОН във връз-
ка с новите STEM центрове в 
училищата - програма, която се 
роди по време на COVID-19 за-
едно със серия проекти за “уче-
не чрез правене”, техническо 
оборудване и уеб платформа за 
преподаване на IT-програми-
ране за деца от 1-4 клас, които 
DigitalKidZ предлага.  
Затвърдихте ли през това 
време убеждението си, че фи-
нансовата грамотност трябва 
да се изучава още в училище?
Тя ще бъде все по-тясно обвър-
зана с дигиталната грамотност 
на подрастващите. Ако докато 
ние растяхме, финансовата 
грамотност се ограничава-
ше до математически умения 
и отговорност да не загубим 
джобните си или да не ни ги от-
краднат, днес тя е част от един 
много по-голям пакет умения, 
включващи онлайн сигурност, 
технически познания за нови-
те платформи за разплащания, 
криптовалути, медийна грамот-
ност и критическо мислене по 
повод различни СКАП съобще-
ния и кампании. Та дори лидер-
ски умения и предприемаческо 
мислене предвид изключител-
ната конкуренция в банковия 
сектор. 
Наричам днешните млади “по-
колението на бързите кредити, 
бързата храна и бързия интер-
нет”. Техният ум препуска много 
по-бързо от нашия, обработва 
много повече информация и 
взема по-бързо решения. Уви, 
грешките им също са повече.
Как изглежда през вашите 
очи бъдещата парадигма на 
света?
С технологичния прогрес све-
тът се променя изключително 
динамично - мечтая да овладе-
ем промяната и да й се насла-
дим, преди да сме осъзнали, 
че всички избори и решения 
са валидни за лимитиран пери-
од от време. Светът на бизнеса 

Финансо-
вата гра-
мотност на 
децата ще се 
свързва все 
по-тясно с 
дигитална-
та грамот-
ност.
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ще стане дигитален. Светът на 
маркетинга ще стане автомати-
зиран, а изкуственият интелект 
и big data ще променят изцяло 
тази професия, доближавайки 
я повече до статистиката, по-
литиката и математиката. Ще се 
променят офисите – важна ще 
е не площта им, а атмосферата 
им. Те ще променят и мястото за 
работа, в място за общуване и 
имиджа на работодателите. 
Образованието ще стане мно-
го по-човешко, но през техно-
логиите. Мечтая технологиите 
да се превърнат в инструмент 
за учене, а не за забавление. И 
обратно, самото учене да бъде 
забавление, а не мъчение. Уче-
нето през целия живот ще стане 
стандарт. Дипломите вече няма 
да имат онази тежест, която по-
знаваме, важни ще са уменията 
и колко бързо могат да бъдат 
надградени.  Учителите ще про-
менят своята роля – от хора, 
предаващи знание, в ментори, 
които подкрепят децата да бъ-
дат човеци.
Психолозите вярват, че ако не се 
справим с промяната и не раз-
виваме осъзнато “човешкото” в 
бъдещия дигитален свят, броят 
на хората от аутистичния спек-
тър ще се увеличи, ще срещаме 
все по-големи затруднения в 
комуникацията и свързването. 
Последствията върху семей-
ството, обществото и бизнеса 
ще са непреодолими. Повече 
отвсякога е важно да бъдем 

критични, адаптивни и мъдри 
в решенията, които вземаме. И 
повече отвсякога е важно да не 
се правим, че не забелязваме 
промените около нас.
Програмата Smart Lady на 
Fibank помага на много жени 
от 3 г. насам да стартират свой 
бизнес. Вие сте част от бизнес 
дамите в Клуба Smart Lady, но 
сега предприемачите изпит-
ват огромни трудности. Ка-
къв съвет бихте дали на же-
ните, които се колебаят дали 
да продължат започнатото? 
Предприемачеството е начин 
на мислене и на живот. Изисква 
смелост, хладнокръвие, до-
бра експертиза. Собственият 
бизнес е свързан с рискове и 
компромиси, лишава от време 
и внимание любимите ни хора, 
често носи сълзи и безсънни 
нощи, затова не е за хора, които 
ценят спокойствието си и ком-
форта на фиксираното работно 
време. Успешният бизнес е ус-
пешен, защото носи в ядрото си 
мечта или лична мисия. Човек 
не може да избяга от себе си, 
но в едно традиционно обще-
ство, където бизнесът твърде 
дълго бе запазена територия за 
мъже, програмата Smart Lady, 
както и сбирките на еднои-
менния клуб са именно онази 
алтернатива, която успешните 
жени предприемачи и лидери 
не просто търсеха, а в която 
припознаха себе си. Жените 
носим едно специално оба-

яние – на нежност, на грижа, 
на съпричастност, но и удиви-
телна сила, самообладание на 
воин. Как иначе едно фино съ-
щество като жената ще успее 
да износи и роди дете, да е и 
майка, и домакиня, и съпруга, и 
приятел, докато същевремен-
но развива бизнес и управлява 
екипите си, без да изгуби себе 
си?! Старата максима гласи, че 
успехът е винаги в баланса. А 
баланс се постига с опит. Smart 
Lady е именно ценен опит - на 
приятел, на сподвижник, на 
жена, споделяща същите емо-
ции, задаваща си същите въ-
проси, преодоляваща същите 
трудности. Клуб Smart Lady е 
онази интимна женска тери-
тория на себеподобни, с които 
обядът никога не е само рабо-
тен, макар да отмяташ десети-
на задачи в движение, а чашата 
вино винаги се превръща в нов 
проект или партньор, преди 
всяка от нас да продължи на-
пред, потраквайки с токчетата 
си. Това е споделяне като лю-
бов - не можеш да го разбереш, 
докато не го преживееш. 
Колкото до кризата, формула-
та винаги е една: приемете я 
като възможност за иновация 
и креативност. Ограничете раз-
ходите. Пуснете нови продукти 
на пазара, според текущите по-
требности на клиентите. Плани-
райте, организирайте, премис-
лете – кои са топ продуктите 
ви, кои са топ клиентите ви, кои 
са силните ви страни, какво ви 
прави уникални. Как може да 
оптимизирате разходите си, 
увеличавайки портфолиото си? 
Имате ли все още неизползва-
ни ресурси? С кои партньори 
можете да пуснете пакетни ус-
луги? Ако никога не сте гово-
рили с консултант – направете 
го. Независимо колко е трудно 
– не спирайте.  Докато можете 
и докато бизнесът има ресурси. 
Когато и те свършат – свържете 
се с банката си и попитайте за 
заем, но не спирайте. Знам, че 
по време на криза повечето съ-
ветват да се спре, да се изчака 
да отмине бурята. “Животът е 
като карането на колело. За да 
запазите равновесие, трябва 
да се движите“, вярвал е обаче 
Айнщайн. Аз също. 

Smart Lady 
е онази ал-
тернати-
ва, в която 

успешните 
жени пред-
приемачи 

припознаха 
себе си.
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Спомням си го сякаш беше 
вчера, а оттогава се из-
търкули доста време. 

Случи се на 25 декември 2018 
г. - ден, наричан от шведите 
Юлдаген (Коледа), в който те 
тържествено посрещат Рож-
дество Христово. Обикновено 
в този период на годината нав-
ред в Швеция цари празнична 
еуфория и суетня, а просто-
смъртните като мен са обзети 
от превъзбудено очакване на 
приятни емоции и на водопади 
от доброта. Последните трябва 
да се изсипят от небесата, за да 
измият шлаката на ежедневие-
то и да проправят пътя на все-
мирното коледно блаженство.
Крачех в този ден бавно по без-
людния тротоар, на път за жп 
гарата, и се стараех да събера 
мислите си. До влака оставаше 
още малко време, беше студено 
и сиво, а душата ми се беше сгу-
шила в черупката си като прем-
ръзнал охлюв. Вървях и усещах 
боричкането на ято мисли в гла-
вата ми, докато се опитвах да за-
пазя самообладание и да не се 
поддам на хаоса. Само дни по-
рано бях чула спокойния глас 
на хирурга от университетската 
болница Салгренска да 

произнася диагнозата  
„рак на гърдата“. 

Лекарската комисия беше раз-
гледала обстойно мамограф-
ските ми снимки и без излишно 
разчувстване ми поднесе един 
доста необичаен коледен пода-
рък…
Та вървейки, бях недалече от 
вратата на един хотел, когато 
внезапно усетих силен позив 
за уриниране. Ща не ща, втур-
нах се в лъскавото фоайе и се 
запътих към дамската тоалет-
на. След секунди вече стоях 
пред вратата ù, хваната за сту-
дената ù дръжка. Понечих да 
отворя, но пред погледа ми 
лъсна миниатюрно устройство 
с цифри. Вратата явно се отва-
ряше с код, който аз естестве-

ЛЕДЕНИЯТ КАТИНАР
ЖАСМИНА  ПАНАЙОТОВА но не знаех. Изпаднала почти 

в паника, се обърнах и тръгнах 
към изхода на хотела. В този 
момент към мен се приближи 
мъж на средна възраст, обле-
чен в безупречно изгладен 
костюм, и ме стрелна с леко 
ядовит поглед. 
“Какво търсите?”, запита с ле-
ден тон господинът. “Исках да 
ида до тоалетната”, смотолевих 
аз. От очите му продължиха да 
хвърчат искри и той процеди 
“А дойдохте ли да ме питате?”. 
Съвсем сащисана, му отвърнах 
“Сигурно не ви се е случвало, 
да сте толкова на зор”. Ясно ми 
беше, че едва ли някакъв вне-
запен пристъп на филантропия 
ще направи чудо за мен и ще ме 
спаси, затова и не го ударих на 
молба. Пред мен стоеше мъж с 
вид на второ поколение швед, 
с власт на хотелски рецепцио-
нист и с душа, заключена с не-
видим и непоклатим катинар. 
“Не ви се е случвало сигурно, но 
все някога ще ви се случи, дори 
ви го пожелавам, и тогава ще ме 
разберете”, рекох му тъжно аз и 
докато се обръщах да си тръгна, 
го чух да прецежда през зъби 
“Махайте се оттук, иначе ще из-
викам охраната”.
Навън се беше смрачило още 
повече. Тръгнах с бавни стъпки 
в здрача, а 

душата ми пърхаше в  
гърдите като ранено птиче. 
През главата ми пробягаха хи-
ляди мисли, които трудно мо-
жех да доловя заради обидата 
и безчовечността, които бях 
преживяла току-що. Замислих 
се дали този човек има дъще-
ря или внучка, дали се отнася 
така и с тях? Или толкова силно 
се беше вживял в ролята си чо-
векът, призван да спазва пра-
вилата в цялата им строгост, 
че беше забравил за малките 
човешки неща от живота. Явно 
искаше да упражни върху мен 
цялата малка власт, с която раз-
полагаше, и това го караше да 
се чувства по-силен. Позивът 
за уриниране почти изчезна. В 

главата ми се блъскаха въпро-
си, емоции, думи. Питах се дали 
нямаше да е по-светло, по-то-
пло и по-леко на душите ни, ако 
се опитвахме да бъдем повече 
човеци със сърца, а не хора-
роботи. Вървях в мрака и дори 
не усетих как съм стигнала до 
следващата спирка. Изведнъж 
в съзнанието ми изплува тъж-
ната истина, че души като тази, 
на която се натъкнах, се сре-
щат често. Дали всъщност тези 
хора имаха души? Съмнявах се. 
Усетих пронизващ студ, който 
скова и тялото, и сърцето ми. 
Стигнах и до друга печална ис-
тина, че от тези души дрънкат 
пронизително ледени катина-
ри, заключили завинаги вся-
каква човечност. А ключовете 
за тях бяха отдавна пропадна-
ли в бездната на безразличие-
то и безсърдечността.

*  Авторката благодари на Виолета Козловска  
за редакторската намеса.
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„Баща ми биеше майка ми през 
различен период от време. По-
стоянно се караха, ние с брат 
ми ги чувахме. Случвало се е 
майка ми да остане на село по-
вече от необходимото, защото 
там баща ми я е посинявал и 
не е искал ние да разбираме. 
Веднъж майка ми закъсня да 
се прибере от работа, защото 
имали спешно заседание. И 
баща ми се ядоса ужасно. Аз се 
уплаших много, защото видях, 
че се побърка. Тогава бях 14-го-
дишна. Казах му: „Защо се ядос-
ваш, тя не е виновна, че шефът 
ги задържа“. Той обаче озверя 
и започна да я удря. Блъскаше 
главата ù в стената, 

чуваха се тъпи удари, все 
едно костите се размазват. 
Тогава за първи път скочих 
срещу него в опит да го спра. 
Изблъска ме силно и паднах. 
След този случай казах на май-
ка ми, че трябва да се разведе, 
че не е правилно да търпи това 
„заради нас“. Направи го. След 
малко повече от година се раз-
ведоха. Не беше лесно. Имаше 
много обиди и много трудни 
моменти за майка ми, за мен и 
брат ми. Аз подкрепях майка 
ми, брат ми – не. Той пазеше 
неутралитет. Сега се виждаме 
с баща ми рядко. Той не пропу-
ска възможност  да обижда и 
се опитва да настройва всички 
роднини срещу майка ми, но тя 
вече е добре и е много по-сил-
на отпреди. 
Вече не се страхува от него. 
Когато станах на 18, се влюбих 
в едно момче, с четири години 
по-голямо. Искахме веднага да 
заживеем заедно. Той идваше 
от семейство с подобни про-
блеми. Не говорехме много за 
това, но знаех, че бяга от труд-
ното си детство, както и аз. И си 
мислех, че двамата намираме 

НЕВИДИМИТЕ ОКОВИ
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ СЕ ОКАЗА СЪПЪТСТВАЩО  
ЗАБОЛЯВАНЕ НА КОРОНАВИРУСА И ВЕЧЕ ВЗЕ ЖИВОТА  
НА 9 ЖЕНИ - УБИТИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ СИ 

ТЕОДОРА ПЕТРОВА утеха и надежда един в друг. 
Така изглеждаше в началото. 
Но скоро след това той започна 
да ме манипулира, да се драз-
ни, като отида на фризьор или 
си купя нова дреха. Искаше да 
знае за всяко мое излизане, за-
почна да ми прави забележки, 
ако искам да се видя с някого. 
Да твърди, че не го обичам 
достатъчно, щом „постоянно“ 
искам да излизам и че явно той 
не е най-важният за мен. Като 
погледна назад, това е било 
пълна манипулация, аз почти с 
никого не се виждах. 

Дразнеше го също, че ме 
приеха в университет, 

а него не. Постоянно се опла-
кваше от работата си. Обви-
няваше ме за всички несгоди. 
Започна да се отразява на са-
мочувствието ми, затворих се 
напълно, чувствах се малоцен-
на. Тогава психическият тор-
моз прерасна и във физически. 
Удряше ме. После искаше да 
правим секс. Не приемаше от-
кази, казваше ми, че съм лоша 
жена и че той има нужди. Ужас-
но ме болеше. Забременях, но 
не износих детето, спонтанен 
аборт. Някъде по това време 
майка ми, на която не споделях 
с надеждата, че нещата ще се 
оправят, усети, че нещо не е на-
ред. Имахме един разговор, в 
който й признах и плаках мно-
го. Тя ми напомни какво е пре-
живяла с баща ми и че тогава аз 
съм й дала сили да го напусне 

и ме зарече да бягам.  
Не избягах. 

Любовта ми, обещанията му, 
че няма да се повтори, мани-
пулациите и смачкването на 
личността ми ме накараха да 
остана с него 11 г. След няколко 
спонтанни аборта, родих здра-
во момиченце. Той казваше, че 
много иска дете, но след като 

родих момиче, а не момче, без 
да го казва, се почувства много 
разочарован и тогава напълно 
се отделихме емоционално 
един от друг. Започна да обви-
нява детето – че заради него не 
му обръщам внимание, че не е 
трябвало да раждам, че Господ 
ми бил дал знаци, че не трябва 
да ставам майка, след като съм 
правила толкова аборти. Поди-
граваше ми се, че съм напълня-
ла, държеше се с мен все едно 
съм повлекана и неудачница. 
Аз така се и чувствах, защото 
бях прекъснала образова-
нието си, нямах изгледи да си 
намеря прилична работа. Бях 
се отдалечила от всичките си 
приятели. Чувствах се ужасно 
самотна и нежелана. Неговите 
нагони бяха все по-насилстве-
ни. Нямаше никакви ласки, се-
ксът беше насилие и мъчение. 
Често беше примесен с бой 
или различни унижения, а той 
не спираше да повтаря, че го 
прави, защото знае, че ми ха-
ресва. Аз му казвах, че не ми 
харесва, а той продължаваше 
и крещеше, че моите откази го 
възбуждат още повече. 
Момиченцето ми стана 4 г. и 
той започна и нея да обижда, 
да й казва: 

„Мърло, ще станеш като 
майка си! Парцал!“ 

и други подобни. Веднъж тя 
нещо си играеше и той й каза 
да внимава и да не вдига шум. 
Тя продължи да подскача и да 
дивее и падна. Тогава той вмес-
то да я успокои, й удари страш-
но силен шамар и я стисна и 
изви ръката й. Тя се поду. Оказа 
се, че й е счупил пръст. 
Това преля чашата. 
Плаках цяла нощ. Чувствах се 
ужасно виновна. Мисля, че то-
гава взех решение, че вече не 
го обичам и че ще го напусна. С 
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помощта на майка ми и най-до-
брата ми приятелка от училище 
се свързах с една организация, 
която помага на жени в такава 
ситуация. Много ме беше страх 
да предприема каквото и да е. 
Страх ме беше да споделям, да 
повярвам, че някой може да 
ми помогне. Но още след вто-
рата среща с психоложката, се 
почувствах по-силна и напра-
вих необходимото. Стъпка по 
стъпка. Напуснах го. Това се 
случи миналата година. За мо-
мента живея при майка ми и се 
опитвам да подредя живота си. 
Уча се да живея наново, защо-
то съм загубила вяра, че съм 
способна да се справям, че съм 
умна, че съм хубава и че заслу-
жавам добър живот. 
На всички жени, които са ус-
пели да се измъкнат, искам да 
кажа, че са герои, защото не е 
лесно. Страхът, че няма да се 
справиш, че той ще нарани 
теб и детето, родителите ти, е 
голям и напълно основателен. 
Но на всички момичета, които 
минават през това, искам да 
кажа: „Никога не падайте ду-
хом! 
Все някога ще изгрее слънцето 
и на нашата улица“.

---
Това е разказът на една жена, 
която ще наречем Соня. Соня 
не обича да говори за това. 

Български фонд за жените, съвместно с Фондация BCause и Българ-
ски дарителски форум стартираха спешен Фонд за борба с домаш-
ното насилие в условията на пандемия от COVID-19.
Той ще подкрепя жертвите на домашно насилие и техните деца, 
като подпомогне организациите, които работят на първа линия и 
предоставят юридически, психологически и социални услуги на 
жертвите на домашно насилие, управляват кризисни центрове за 
настаняване, консултативни центрове и мобилни услуги в цялата 
страна. Сред първите организации, които отправиха апели за 
помощ, са тези във Варна, Горна Оряховица, Димитровград, Дупница, 
Перник, Пловдив, Русе, София, Търговище и Хасково. 
Проучването сред тези организации показва, че услугите продъл-
жават да функционират, но са изправени пред големи и съвършено 
нови трудности. Случаите на насилие нарастват, местата в приютите 
не достигат. Необходимо е изграждането на помещения за каран-
тиниране на новопостъпилите, има нужда от допълнителни часове 
работа на психолози и юристи. Нарастват и нуждите от закупуване 
на бързи тестове, дезинфектанти и предпазни средства, необходими 
за овладяването на заразата. 
Организациите съобщават, че голяма част от пострадалите, които се 

обръщат за помощ към тях, са изправени пред крайна мизерия 
и невъзможност да купят за себе си и децата си най-необходи-
мите храни, лекарства и предпазни средства. Те се нуждаят от 
спешна хуманитарна помощ за оцеляване след кризата и края 
на извънредното положение.
Три компании и една фондация вече се включиха с целеви даре-
ния: Bеiersdorf /NIVEA, EasyPay, Experian България и фондация 
„Лъчезар Цоцорков“.
Каузата търси подкрепа и от индивидуални дарители. Всеки, 
който желае да подпомогне на спешния Фонд за борба с домаш-
ното насилие, може да го направи по следния начин:
–  В кампанията в Платформата.бг; 
–   Чрез изпращането на дарителски SMS с текст DMS SILA  

на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори;
–   На сайта на Български фонд за жените  

https://bgfundforwomen.org/bg/дарете/ чрез дарение по 
сметка или с карта;

–   Дарение на каса на EasyPay в цялата страна на КИН 
4236895688

Жената днес е медиен партньор на инициативата.

СПЕШЕН ФОНД ЗА БОРБА С ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Признавала го е на много мал-
ко хора. Дори на майка си е 
разказала само половината от 
това, което е преживяла. Но 
се зарича, че на дъщеря си ще 
разкаже всичко, като порасне 
достатъчно. А когато пита за 
баща си, ще й обясни, че той е 
само неин биологичен баща. 
Ще й признае, че в началото 
много го е обичала, но после е 
станало страшно и че момиче-
то никога не трябва да допуска 
да се държат така с нея.
В България няма данни кол-
ко са жените като Соня. Дър-

жавата не води статистика за 
жертвите на домашно насилие. 
През април, в разгара на пан-
демията и извънредното по-
ложение, когато навсякъде по 
света започна да се говори, че 
домашното насилие нараства 
в пъти, вътрешният министър 
Младен Маринов призна, че 
МВР продължава да не води 
статистика на сигналите и слу-
чаите на домашно насилие. Въ-
преки промените в Наказател-
ния кодекс от миналата година, 
когато бе записано определе-
ние що е то "домашно насилие". 
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"Домашното насилие не пред-
ставлява престъпление по 
смисъла на Наказателния ко-
декс и в автоматизираните 
фондове на МВР не се събира 
статистическа информация за 
случаи на домашно насилие", 
обясни министърът. 
Знаят се обаче жертвите с фа-
тален край. Всяка трета жертва 
на убийство в България през 
2019 г. е била жена. През м.г. са 
извършени общо 80 убийства, 
25 от които са на жени. Две 
трети от тях са убити от най-
близките си хора - съпрузи, 
партньори или роднини. Ос-
новният мотив е ревност. 
Ревността продължава да 

бъде и смекчаващо, 
вместо утежняващо вината об-
стоятелство в съда.
Логичният въпрос е какво мо-
жем да направим всички ние 
като общество, за да предо-
твратим това? Как да помогнем 
на жени като Соня да прекъс-
нат порочния цикъл?
Решението, според специали-
стите, се крие в превенцията 
– но не с листовки, а с истински 
мерки, както и в ефективна под-
крепа при кризисни ситуации. 
Това обаче означава всички 
институции да работят заедно 
и системно за предотвратяване 
на домашното насилие. И като 
начало да признаят, че има та-
къв проблем. Да осигурят точна 
статистика и анализ на 

измеренията на  
тази пандемия.

Това означава министерството 
на образованието да въведе 
програми в училищата, които 
да обучават младите хора как-
во е насилие и че никой няма 
право да ни наранява не само 
физически и сексуално, но и 
психически и емоционално. И 
министерството да не се плаши, 
когато една луда майка излъже 
пред медиите, че детето й било 
учено как да мастурбира и зато-
ва всички програми по здравно 
и сексуално образование тряб-
ва да бъдат спрени, а след това 
да се окаже, че това дете дори 
не е посещавало тези часове. 
Това означава МВР, съдът, 
прокуратурата и социални-
те служби да работят в пълен 
синхрон и да бъдат обучени за 
работа както с жертвите, така 
и с насилниците. Това означа-
ва Министерството на здра-
веопазването и системата на 
общопрактикуващите лекари 
също да разпознават и да док-
ладват, когато имат пациент 
със съмнения за домашно на-
силие. Това означава наскоро 
откритият в „Пирогов“ спешен 
кабинет за случаи на домашно 
насилие да бъде финансиран и 
подкрепян постоянно от дър-
жавата. 
Това означава малкото на 
брой, но единствени помагащи 
на жертвите социални услуги – 

Кризисни центрове и Консул-
тативни центрове за жертви на 
насилие - също да получат до-
стойно заплащане за работата 
с тези уязвими клиенти, които 
имат нужда от юридическа, 
психологическа, медицинска, 
социална, хуманитарна под-
крепа. Защото в момента дър-
жавата отделя 1,67 лв. за из-
хранването на един настанен 
– жена или дете, в Кризисен 
център. Тези центрове, които 
осигуряват временен приют на 
жените, потърсили закрила от 
домашно насилие, са едва 13 за 
цяла България. 
И най-вече, ако искаме да по-
могнем като общество, трябва
първо ние да се променим.
Да спрем да казваме: „Тя сама 
си е виновна“, „Нали тя си го е 
избрала“, „Това не се случва на 
свестните хора“, „На тези в гета-
та така им харесва“. Да, случва 
се на свестните хора. И не, ни-
кой не си е избрал това.
Всеки от нас има избор - да въз-
питаваме децата си; ако станем 
свидетели на насилие като съсе-
ди или на улицата, да не обръща-
ме глава на другата страна; ако 
наша приятелка е в такава ситу-
ация, да не я избягваме гузно, а 
да се опитаме да поговорим и 
да й помогнем да се измъкне. 
Защото имаме избор, а за някои 
жени правото на избор е много 
малко. Докато накрая не загубят 
всичко. Дори и живота си. 
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Как стигнахте до решението 
да създадете спешен Фонд за 
борба с домашното насилие и 
каква е целта му?
COVID-19 ни напомни за много 
по-страшната пандемия, наре-
чена „домашно насилие” и наси-
лие над жени. Пандемия, от коя-
то боледува всяка трета жена по 
света, респективно - всеки тре-
ти мъж. Пандемия, с която от го-
дини се борим, и която корона-
вирусът ескалира до крайност.  
Ако през 2018/2019 на всеки 
две седмици един мъж убиваше 
жена, то сега всяка седмица има 
жертва. Жени, които са живее-
ли в "извънредно положение" 
години наред, и жени, които не 
можахме да спасим. Точно как-
то и в борбата с COVID-19, така и 
в борбата с домашното насилие 
има бързи и бавни мерки, които 
трябва да се предприемат. Има 
спешно лечение на заразените, 
но се разработва и лек/ваксина, 
т.е. превенция. Така решихме, 
че трябва спешно да подкре-
пим пострадалите от домашно 
насилие, създавайки Фонд за 
борба с домашното насилие, 
докато паралелно работим по 
приемане на законови проме-
ни и т.н. Целта на Фонда е да 
подкрепи жените и децата, тър-
сещи помощ и подслон в кри-
зисните центрове за временно 
настаняване, като им помагаме 
да осигурят добри условия. 
Реално, борим се с човешка и 
хуманитарна криза. Средства-
та ще отидат за хранителни 
продукти, дрехи (много често 
жертвите напускат дома си с 
един чифт дрехи на гърба си), 
дезинфектанти, тестове за ко-
ронавирус и т.н. Отделно, оказа 
се, че колегите ни в кризисните 
центрове трябва да заделят и 
оборудват специални стаи, в 
които да карантинират ново-
постъпилите жени и деца. Не на 
последно място, част от парите 

ще отидат и за предоставяне на 
психологическа и юридическа 
помощ. 
Държавата и институциите 
предприемат ли достатъчно 
мерки и какво може да се по-
добри като законодателство 
и практики?
Можем да се справим с наси-
лието само така, както засега 
и с COVID-19 - с общи усилия. С 
политическа воля, с навремен-
ни мерки, с институционални 
усилия. А ние като хора и като 
общество можем да създадем 
среда, в която жертвите да се 
чувстват спокойни и защитени 
да споделят историите си, да 
подкрепяме организациите, 
които са на първа линия в бор-
бата с насилието и приютяват 
жените и децата в кризисните 
си центрове, можем и трябва да 
протестираме, когато се налага, 
за да бъдат правени крачки и 
законови промени. За съжале-
ние, все още инициативата за 
повече мерки и законови про-
мени идва от гражданския сек-

тор, а не от самите институции. 
Задължително е да се работи 
по превенция на национално 
ниво, да се въведе единна база 
на сигналите за домашно наси-
лие, до която имат достъп заин-
тересованите институции, да се 
води официална статистика на 
случаите, да се инвестира в от-
криването на повече кризисни 
центрове, т.е. във всяка област 
да има поне по един (в момента 
те са едва 13), да има държавно 
финансирани и устойчиви про-
грами за борба и реинтеграция 
и възстановително правосъдие 
за извършителите и т.н. Пътят е 
много дълъг, но може значител-
но да бъде съкратен, ако има 
политическа воля за справяне 
с проблема. За момента такава 
няма, за съжаление.
А прави ли се превенция и 
какви са ефективните начини 
да се предотвратят тези сери-
озни престъпления?
В България единствената пре-
венция на домашно насилие 
и насилие над жени се прави 
от граждански организации. 
Усилия, безкрайно нужни, но 
напълно недостатъчни, заради 
ограничения ресурс на непра-
вителствения сектор. Кампа-
ниите по превенция трябва да 
се правят на национално ниво 
и да бъдат координирани от 
институциите, особено от МВР 
и министерствата на образова-
нието и здравеопазването, за 

ЩЕ СЕ СПРАВИМ С НАСИЛИЕТО САМО ТАКА, 
КАКТО СЕ БОРИМ С COVID-19 – С ОБЩИ УСИЛИЯ
НАДЕЖДА ДЕРМЕНДЖИЕВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ да сме сигурни, че те ще имат 

необходимият ефект и ще дос-
тигнат до всеки мъж и всяка 
жена в България. Непрекъснато 
трябва да се говори по темата, 
да се разпространява на достъ-
пен език информация за видо-
вете насилие, какво да правим, 
ако сме насилник или жертва, 
къде можем да получим помощ, 
какво да правим, ако станем 
свидетели на насилие. Най-до-
брата превенция на насилието 
е образованието. Още от дет-
ската градина децата трябва да 
бъдат учени да разпознават ви-
довете насилие, да говорят за 
него, да уважават другия, раз-
личния, да ценят човешкия жи-
вот, да решават проблемите си 
с ненасилствена комуникация. 
Образованието е най-добрата, 
устойчива и дългосрочна пре-
венция. 
Какво е вашето послание към 
жените - жертви на домашно 
насилие?
Мисля, че най-трудната крачка 
е да признаем пред себе си, че 
сме жертва на насилие, неза-
висимо дали психологическо, 
физическо, сексуално или ико-
номическо. Но направим ли 
тази крачка, вече не сме жерт-
ви. Вече сме хора, които имат 
проблем и започват да работят 
за решаването му. Започваме да 
споделяме със своите близки, 
търсим закрила и подкрепа, об-
ръщаме се към институциите. 
Важно е да знаем, че ни очаква 
дълъг път и че нито за миг не 
трябва да се самообвиняваме 
или да се съмняваме в себе си. 
Никой, който се е надявал на 
любов, а е срещнал насилие, 
не е виновен. Важно е да носим 
надеждата в себе си и да не гу-
бим вяра в доброто и в хората. 
Има такива, които ще ви нара-
нят, но има и такива, които ще 
ви помогнат. Затова – говорете 
открито за насилието, споде-
ляйте, търсете помощ. Ще я на-
мерите.   
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TAKE ME BACK

м о д а

рокля PAULE KA
колан  FERRAGAMO
чанта DQUARED2
сандали YVES SAINT LAURENT
обеци и гривни  OSB VINTAGE
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м о д а

рокля  MIGUEL MARINERO, обеци и гривни OSB VINTAGE



м о д а
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риза и колан ROBERTO CAVALLI
пола  PAULE KA
сандали  DOLCE & GABBANA



м о д а
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яке и рокля MISSONI, колан ETRO, сандали GUCCI, обеци OSB VINTAGE, пръстен ALDAZABAL, очила CUTLER AND GROSS
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комбинезон VALENTINO, колан YVES SAINT LAURENT, обеци и гривна OSB VINTAGE, сандали JUST CAVALLI
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яке и рокля MISSONI
колан ETRO
сандали GUCCI
обеци OSB VINTAGE
пръстен ALDAZABAL



м о д а
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яке YVES SAINT LAURENT
рокля  PERTEGAZ
лента за глава ELIURPI
обеци ALDAZABAL
чанта JIMMY CHOO
обувки PRADA
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жилетка GUCCI, топ YVES SAINT LAURENT, лента за глава ELIURPI, колан  ROBERTO CAVALLI, пола LOEWE, сандали GIUSEPPE ZANOTTI, чанта: MISSONI
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В 7:30 сутринта в почивен 
ден вече от 2 часа работя. 
Много хора правят така, 

защото такава им е работата. 
Но моята не е. Не й пречи дали 
ще я свърша сега, или довече-
ра, или на обяд. Работя, за да не 
мисля. 
От един месец живея само в 
главата си. Онази част от съ-
ществото ми, която обитават 
разумът ми, бистрият ум, кон-
тролът, непоклатимата дис-
циплина. Неща, заради които 
много хора ме харесват. Неща, 
заради които аз много малко 
се харесвам. Главата – едната 
от двете точки, които заключа-
ват най-дългия Път на човека. 
Цели 46 см. Сърцето – другата 
точка от Пътя, е затворено за 
мен. Моето си сърце.
В един най-обикновен четвър-
тък, доколкото може да има 
обикновени четвъртъци на-
сред извънредно положение, 
той, човекът ми, ми определи 
среща у нас за обяд. Ама че 
странна работа. Още по-стран-
ното беше онова, което ми 
каза, когато се обади да прове-
ри дали съм се прибрала. „Има-

МЕСЕЦЪТ С 33 ДНИ
БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА ме един разговор.“

За Бога… За всички Богове!
Никога в нашите отношения 
не е присъствал такъв израз – 
„Имаме един разговор“. Винаги 
през двете години на общата 
ни история всичко се е казвало 
веднага, директно, на момен-
та, без подготовки, заобикалки 
и уговорки. Докато го чаках у 
дома, в главата си прожекти-
рах няколко филма, достойни 
да конкурират Хичкок. Друга 
жена, неизлечима болест, „не 
те обичам вече“. В сърцето 
ми… Е, някак си успях да наре-
жа салатата, без да си накъл-
цам пръстите.
Прибра се. Обядвахме. Пу-
шихме. Смяхме се. И накрая – 
онова, което всички – и жени, 
и мъже, бихме искали да си 
спестим. Жените – от страх, 
мъжете – от досада. „Седни да 
поговорим.“
Сядам. Не искам да говорим. 
Искам да ме гушне. Намествам 
се на моето си място, в скута му. 
„Не знам как да ти кажа. Ти няма 
да ме разбереш…“
И сега всички очакват драма-
тична развръзка. Но – не. „Ти 

няма да ме разбереш“ се оказ-
ва Големият ужас на този раз-
говор. 
Човекът ми, най-близкият ми, 
най-скъпият ми, мисли, че 
няма да разбера…
Няма да разбера, че е мюсюл-
манин (сякаш не съм го раз-
брала толкова време!) и започ-
ва свещеният месец Рамазан, 
а той иска да спази всички 
религиозни предписания, пъ-
лен пост, както се нарича една 
подобна практика в християн-
ството.
Първото, което изпитвам, е об-
лекчение. Не ме е разлюбил, не 
е срещнал друга, не е болен. 

Всичко е наред.  
Един месец. Голяма работа. 
Аз цял живот съм преживяла 
без близостта му, един месец 
всякак ще мине. Седим пре-
гърнати на дивана в  хола. Той 
ми разказва някакви неща за 
исляма, а аз се хиля като ряпа, 
защото на практика нищо не е 
станало. Знам, че е мюсюлма-
нин от първата ни нощ заедно 
и нямам никакъв проблем с 
това. За мен е нормално и ес-
тествено както това, че очите 
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му са сини. Всичко е наред. 
Даже изпитвам прилив на още 
по-голяма близост между нас. 
Все пак се погрижи да ми каже, 
да не се чудя един месец какво 
се случва. Изпращам го на вра-
тата. Прегръщаме се като все-
ки друг ден, когато си тръгва.
„Обичам те.“
„Обичам те.“
Започва да тече месецът. Не се 
прегръщаме, не се целуваме, 
не правим любов. Негласно 
си разпределяме диваните в 
хола ми. Всеки си седи на не-
говия. Водим безкрайни дис-
кусии върху исляма, петте му 
стълба, какво е позволено и 
какво не, по какво си прилича 
с християнството и по какво 
не. Всичко е наред. Разказва ми 
за намаза – ежедневната пет-
кратна молитва, религиозното 
задължение, което отличава 
мюсюлманите от останалото 
човечество. Говори разпалено, 
убедено. 

Мисля си колко е хубав, 
когато се вълнува. 

Всичко е наред.
И в този момент, някъде там, 
от дъното на сърцето ми, кое-
то е пълно с любов и обич за 
него и заради него, изпълзява 
червейчето на усещането, че 
аз нищо не знам за този човек, 
който две години крие от мен, 
че кланя намаза пет пъти на 
ден, чете Корана на арабски и 
всеки петък ходи в джамията 
в Студентски град за обедна-
та молитва. Не просто не ми 
казва. Крие от мен. Съзнател-
но. Умишлено. Целенасочено. 
Води втори живот, в който мен 
ме няма. Не просто ме няма. 
Не е искал да знам за него. Не 
е имал доверие в мен, за да ми 
каже. Но е имал основания да 
скрие. Дори не искам да знам 
какви са. Знам само, че през 
този месец, който е крайно 
неподходящ за изясняване на 
отношения, 

най-близкият ми човек 
стана най-чуждият.

Дните се нижат. Задрасквам 
ги с кръстче на календара, а в 
сърчице съм оградила трийсет 
и третия ден. Рамазанът трае 
трийсет дни, но веднага следва 
тридневният празник Рамазан 
Байрам, който той – естествено 

– ще прекара със семейството 
си, не с гаджето си! “Все по-
трудно ми става да се държа 
здраво за разума и увереност-
та, че ако не му бях важна, ня-
маше изобщо да ми каже. Все 
по-трудно ми става да ценя 
малките жестове в поведе-
нието му, които винаги са ми 
давали усещане за голямото му 
уважение към мен и принад-
лежността му към нашите от-
ношения. Не мога истински да 
се зарадвам на това, че идва да 
ме види всеки ден. Не мога да 
оценя това, че съм първият чо-
век, на когото се обажда след 
празничната молитва сутринта 
на Байрама, и колко щастлив го 
усещам, когато казвам: „Честит 
празник, момче.“

Не мога... Не разбирам. 
Объркана съм.  Съмнявам 

се. Страхувам се. 
Вече не знам кое и къде е мяс-
тото ми в неговия свят. То нико-
га не е било особено голямо, 
но си беше мое, знаех къде е 
и ми беше хубаво там – онова, 
малко кръгче от неговия жи-
вот, което си беше само за мен, 
за нас, за нашите отношения 
на доверие, отдаденост и пре-
даност. Мястото, където бях 
„мила“ и „принцесо“, а днес... 
Днес коя съм? И аз не знам, но 
се надявам той да знае, да не е 
забравил. Надявам се никога 
повече да не си помисля, че 
няма да разбера. Никога пове-
че да няма основания да скрие 
нещо от мен, каквото и да е. 
Никога повече да не помисли, 
че няма да приема. Защото ако 
продължава да мисли така, 
това значи само, че и той нищо 
не знае за мен.
Изпитвам физически болезне-
на нужда да се върна в сърце-
то си. В моето си сърце. Онази 
част от мен, която обитават 
всичките ми страхове и цялата 
ми сила. Силата ми да обичам 
с всяка клетка на съществото 
ми един човек отвъд всички 
обстоятелства, сред които ни е 
подредил животът, отвъд раз-
личията и отвъд всичките ми 
страхове. От сърце. От моето 
си сърце.
Ден 32. 7:30 сутринта.



ВРЕМЕ ЗА 
        ПРОМЯНА

През целия си живот ние преминаваме през много промени, 
например по време на менопаузата. В този период и след него, почти 
всяка втора жена над 45* години страда от вагинална сухота.

Хормоните полудя-
ват и ние се опоз-
наваме от една 
съвсем нова страна. 
Симптомите могат да 
бъдат толкова раз-
лични, колкото сме и 
ние, жените – топли 
вълни, нарушения на 
съня или вагинал-
на сухота. Никой не 
обича да обсъжда 
открито една толко-
ва интимна и лишена 
от блясък тема. Но 
Вие не сте сами!

Днес почти всяка втора жена 
над 45* години е засегната от 
вагинална сухота. Така че и 
други жени познават непри-
ятния сърбеж, усещането за 
сухота и парене, както и неу-
добството да говорят за тях.

Защо се появява вагинална су-
хота по време на менопаузата?
През менопаузата и в години-
те след това, производството 
на женски хормони (напр. 
естрогени) намалява.
Това може да причини ваги-
нална сухота. 
За нас от Д-р Волф – създате-
лите на Vagisan, не същест-
вуват табута. Отговаряме 
на най-важните въпроси и 
обясняваме какво могат да 
направят жените по време на 
менопаузата.

В менопауза сте и страдате от 
вагинална сухота? Как може да 
помогне Vagisan Овлажняващ 
крем?
Редовното използване на 
медицинския продукт без 
хормони Vagisan Овлажняващ 
крем може да Ви помогне за 
значително и дългосрочно 
облекчаване на оплаквания-
та.

Какво отличава Vagisan Овлаж-
няващ крем от останалите 
овлажняващи продукти?
Повечето овлажняващи 
продукти срещу вагинална 
сухота най-често са на осно-
вата на гел, тоест препарати 
на чисто водна основа. 

Това е основната разлика: 
Vagisan Овлажняващ крем 
доставя на кожата не само 
влага, но и омекотяващи 
липиди.

Време е сами да се погрижим 
за промените, настъпва-
щи с менопаузата, поне по 
отношение на вагиналната 
сухота.

 РЕДОВНО НАНАСЯНЕ НА КРЕМА – 
  СПОКОЙСТВИЕ ПРЕЗ МЕНОПАУЗАТА! 

    Помощ 
 от аптеката
•  При вагинална сухота: 

овлажняващ крем, 

който прави кожата 

мека и еластична

• Без хормони

•  Понася се много добре

Ще получите допълнителна информация в аптеката или на www.vagisan.bg
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Машината въздъхна, от дюзата 
шурна бяла пяна и започна да 
рисува абстрактни фигури в 
черното кафе. Както всяка су-
трин през последните няколко 
месеца, мъжът се взираше в 
чашата, опитвайки се да по-
знае какъв ще бъде денят му. 
Не беше особено трудно да 
предвиди - откакто бе настро-
ил датчиците и те спряха да  ре-
агират на всяко помръдване на 
клонче, нищо интересно не се 
случваше. 
Имението бе купено преди 
няколко години от български 
бизнесмен, който го бе ремон-
тирал и бе поръчал свръхмо-
дерната охранителна инстала-
ция. Местните пейзани, наети 
да поддържат  имота, така и 
не бяха успели да се оправят 
с нея, та след няколко разпра-
вии с полицията собственикът 
се бе принудил да „команди-
рова“ технически грамотен 
свой служител. Така току-що 
пенсионираният електронен 
инженер се бе озовал в това 

ЗАЙЦИ
ГЕОРГИ ТОМОВ швейцарско село, заобиколе-

но отвсякъде от френска тери-
тория. На картата изглеждаше 
като сърце. Сърцето на скука-
та. Дори да имаше нещо инте-
ресно наоколо, той нямаше как 
да го види, защото прекарваше 
по 24 часа 7 дни в седмицата в 
„ателието“ над гаража за че-
тири коли, разположен в са-
мостоятелната сграда току до 
входа на имението. Излизаше 
единствено до магазина – се-
дем километра дотам и обра-
тно по асфалтов път без нито 
една дупка, покрай общо 5 
къщи и едно оградено с дърве-
ни трупи пространство, в което 
се мотаеха коне.  
Прозвуча предупредителният 
сигнал от камерите за външно 
наблюдение и мъжът за миг се 
стъписа - никого не очакваше, 
а и в това болно време жи-
вотът по принцип бе замрял. 
Напоследък по нощите често 
виждаше лисица, но в момента 
часът бе девет сутринта. Отиде 
до мониторите в другия край 

на помещението. 
По замръзналия покрит с 
пресен сняг чакъл бавно при-
ближаваше черен мерцедес. 
Мъжът нахлузи панталон и 
пуловер направо върху пижа-
мата, грабна дистанционното 
и излезе. Слезе по външната 
стълба, като внимаваше да не 
се подхлъзне. Надникна през 
пречките на автоматичната 
порта от ковано желязо, но ав-
томобилът го нямаше на алея-
та. „Някой е сгрешил отбивката, 
а после се е върнал“ – помисли 
си, но забеляза следите – пра-
веха завой рязко вдясно. Сети 
се, че петдесетина метра навъ-
тре в гората бе мяркал входна 
арка към друг имот. Обаче за 
петте месеца отшелничество 
не бе забелязал какъвто и да е 
признак на живот там.   
След час лимузината се изниза 
от разклонението на алеята, а в 
ранния следобед заприиждаха 
бусове - на местната ютилити 
компания, фирма за почиства-
не, дърводелци, монтажници 
на бяла техника. Някой се гот-
веше да живее трайно в съсед-
ство, но това не го касаеше, 
защото страната беше под ка-
рантина и хората бяха длъжни 
да спазват социална дистан-
ция. Но той и преди появата на 
вируса живееше по този начин, 
защото от френския език на-
лучкваше едва няколко думи.  
След три дни тупурдията утих-
на и охранителната система 
отново задряма. На следваща-
та нощ обаче инфрачервените 
камери засякоха инвазия на 
топлокръвни същества, за кои-
то – съдейки по очертанията 
на дългите им уши и начина им 
на придвижване – почти със 
сигурност можеше да се пред-
положи, че са зайци. Но всич-
ко премина за минута – явно 
бяха прекосили заснеженото 
открито пространство и напус-
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нали чуждата територия, про-
мушвайки се през рехавите 
тараби, отделящи я от гората.  
На сутринта пред входната 
врата се появи посетителка, но 
този път мъжът бе подготвен 
и излезе веднага, след като я 
видя да посяга към бутона на 
звънеца. През решетката на 
дървената порта надничаше 
дребна жена с медицинска 
маска на лицето. Предположи, 
че е на около 50 и отбеляза, че 
на живо изглежда по-добре, от-
колкото преди малко на мони-
тора. Тя каза нещо на френски, 
от което на него му стана ясно 
единствено, че този език не й е 
майчин. Мъжът присви рамене 
в жест, разбираем за всички 
хора по света, при което жена-
та вдигна ръце до главата и си 
даде вид, че подскача. Заради 
червените гумени ръкавици 
ушите, които се опитваше да 
изобрази, изглеждаха напълно 
автентични. 
- А, зайци? – засмя се мъжът.  
- Зайци, да! – възкликна посе-
тителката.  
– Виж ти! - мъжът се почеса по 
главата. - Ваши ли са?
– Вие сте българин?! – възкли-
кна радостно жената.  
– Да, да. А вашите зайци ги тър-
сете в гората.
По лицето й мина сянка на раз-
очарование, ясно различимо 
въпреки маската, и тя понечи 
да си върви. Може би бе очак-
вала по-любезно  държане от 
сънародник.  
- Чакайте! Ще ги потърсим за-
едно. – Мъжът отвори вратата 
и се отдръпна назад. 
Тръгнаха към евентуално-
то място, където зайците би 
трябвало да са проникнали  в 
чуждия имот, като спазваха 
дистанция помежду си. Беше 
доста странно да водят разго-
вор от два метра разстояние, 
но тя все пак му се представи: 
казвала се Вера, била от Стара 
Загора, начална учителка, но 
от десетина години гледала 
възрастни хора в чужбина. 
Последно работила в някакъв 
старчески дом на стотина ки-
лометра от тук – във Франция. 
Интонацията й сега беше рав-
на, думите излизаха слято и,  
приглушени от маската, звуча-

ха сякаш слушаш радио, дока-
то вършиш нещо по-важно.  
Преди година в дома пристиг-
нала възрастната госпожа Мю-
лер, с която сега живеят в съ-
седната къща. Била достатъчно 
богата, за да я приемат заедно 
с любимите й зайци - сковали 
им специални кафези в двора. 
Обаче никой от персонала не 
щял да се занимава, въпреки 
че госпожата не се скъпяла.  
-  Аз ще се грижа за тях, рекох й, 
но имам едно условие – ще им 
дам нови имена, български. И 
тя се съгласи.  Обичам животни 
– напомнят ми за село, какво 
ли не сме гледали. Пък и някое 
евро отгоре – кой ти го дава.  Аз 
каквото изкарвам, го пращам 
на синовете. От малкия имам 
внуче, от големия – все още не, 
но парите - поравно. 

Забелязаха следи, които воде-
ха към другия край на имение-
то и тръгнаха по тях, все така на 
безопасна дистанция един от 
друг. 
- Вие имате ли деца? – жената 
си намести маската, при което 
мъжът си каза, че светлите й 
очи въобще не са студени.   
Дъщерите му имаха черните 
очи на покойната си майка, 
но по характер нямаха нищо 
общо с нея. Въобще не искаше 
да ги знае, откакто преди годи-
на и двете си намериха оправ-
дания, за да не се приберат за 
погребението. Въпреки пред-
ложението му да плати само-
летните билети.
-  Две дъщери. Едната в Канада, 
другата в Нова Зеландия.  
Жената очакваше мъжът да 
разкаже още нещо за себе си, 
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да се похвали с щерките, сигур-
но са се изучили по чужбините 
и работят в престижни фирми - 
но той май нямаше намерение 
да споделя, затова отново тя 
наруши неловкото мълчание. 
Когато по телевизията обяви-
ли, че вирусът застрашава най-
вече възрастните, госпожа 
Мюлер тутакси позвънила на 
синовете си „да я махнат вед-
нага от този масов гроб“. Те й 
казали да не преиграва, но все 
пак говорили с докторите, кои-
то ги успокоили, че „къде дру-
гаде, ако не тук“ майка им ще 
получи „истински грижи“. Ко-
гато станало ясно, че подобни 
заведения - вярно, значително 
по-евтини от тяхното -  са най-
засегнати, госпожата вдигнала 
грандиозен скандал и нарекла 
дома „пълно Ватерло“. Тя мно-
го обичала да определя нещо, 
което не й харесва, като „Ватер-
ло“.  Всъщност за нея всичко 
френско, от сирене до шампан-
ско и от пералня до автомобил, 
но най-вече французите, било 
боклук. Пълно Ватерло. 
Побързали да се отърват от 
нея и капризите й, а тя настоя-
ла Вера да тръгне с нея. И ето ги 
тук – в доброволна изолация. 
- Повечето жени, дето като мен 
гледат възрастни хора по Ев-
ропа, вече се прибраха. Имаме 
група във Фейсбук. Никоя няма 
вяра на тукашните болници… 
Всичко е за пари! Само да ме 
пази Бог да не се разболея…  

- Защо не се прибрахте, щом се 
страхувате?  
- Заради големия син. Някол-
ко пъти пробваха със снахата 
ин-витро, но вече нямат пра-
во по здравна каса. Казаха, че 
ще опитат срещу заплащане - 
чули, че в болницата нарочно 
проваляли работата, ако не си 
плащаш. То и при нас май вече 
всичко е за пари…
- Едно време не беше така  - съ-
гласи се той.  
- Вие сам ли живеете? – тя огле-
да любопитно наоколо, без да 
се крие.   
- Сам. Пенсиониран електро-
нен инженер съм.  
- О, инженерите вземате луди 
пари, сигурно и пенсията е го-
ляма… Хубаво имение, след 
време ще струва още повече. 
Госпожата казва, че тук цените 
никога не падат. Не е като във 
Франция… Франция е пълно 
Ватерло! 
Следите свършваха пред най-
отдалечената постройка. Въ-
тре все още се долавяше мирис 
на обор, а в единия ъгъл, върху 
куп слама, се бяха разположи-
ли пет пухкави дебелаци. 
- Липсва един – въздъхна жена-
та. – Нещо ги е изплашило, за да 
тръгнат да бягат. Само не е ясно 
как са си отворили, като райбе-
рите са отвън?  
- Сигурно е  лисицата, която се 
навърта наоколо. Лисиците са 
факири и се справят с какви ли 
не резета. 

Той и подаде кошница, в която 
жената започна да реди зайци-
те, като първо му ги представя-
ше: 
- Наум, Горазд, Сава, Климент, 
Константин Преславски. Липс-
ва Ангеларий. Бедният… 
Прекосиха наново целия двор 
и тръгнаха по алеята към къ-
щата на госпожа Мюлер все 
така на два метра един от друг. 
Кошницата   натежа в ръцете на 
мъжа и малко преди да стигнат 
до оградата, той я тръшна на 
земята. 
- Само… за секунда… да си 
взема…
- Натам ще се оправя и сама – 
жената свали маската от лице-
то и се усмихна. – Благодаря Ви 
много, от свое име и от името 
на госпожата.
Гледаха се мълчаливо от раз-
стояние значително под ка-
рантинния минимум и сякаш 
разменяха димни сигнали с 
дъха си.  За първи път мъжът, 
който винаги бе отдавал значе-
ние единствено на бъдещето, 
а за цяла година така и не мо-
жеше да излази от миналото, 
се озова в клопката на  онова 
„сега и тук“, което трае миг, но 
всъщност е вечност. 
Жената взе кошницата и тръг-
на към входната арка. Напълно 
неподвижен, той гледаше по-
дире й.      
– Вера! – извика. - Казвам се Ан-
гел и къщата не е моя. Аз само 
я пазя.  
Тя се обърна и ръцете й изо-
бразиха алено сърце.
 „Целият живот е едно Ватерло. 
Ватерло, Ватерло, Ватерло…“ – 
мърмореше си Ангел, докато 
се завръщаше към добровол-
ния си затвор. В подножието на 
стълбата забеляза бяла пухка-
ва топка.  
- Я виж ти кой бил тук!   
Взе в ръце бедния Ангеларий 
– ушите му бяха прилепнали 
плътно към гърба, а трепкащо-
то му телце излъчваше топли-
на. 
  - Добре, че намина, адаш. За-
ради теб обвинихме лисица-
та. Няма да е зле да й изнесем 
нещо за ядене. Като знак, че 
съжаляваме, нали разбираш. 
А после ще позвъним на Нина 
и Катя.
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Богатото литературно на-
следство на Иван Вазов 
почти не е привличало 

погледа на литературната 
критика. Но заедно с произве-
дения за възрастни, той пише 
и творби, предназначени за 
деца. Творчеството му за деца 
може да се разгледа от две 
гледни точки. От едната страна 
са текстове, писани специално 
за невръстна аудитория, а от 
другата – произведения, които 
не са писани за деца, но които 
по-късно са преминали от ли-
тературата за възрастни към 
литературата за подрастващи. 
Такива са стихотворенията „Де 
е България“ или „Българският 
език“, разказите „Една българ-
ка“ и „Дядо Йоцо гледа“, някои 
от пътеписите на Вазов, които 
за съвременните деца носят 
познание не само за красотата 
на природата, но и за истори-
ята на страната ни. Повестите 
„Немили-недраги“ и „Чичовци“ 
и романът „Под игото“ също 
снизяват границата на своята 
аудитория и се четат по-скоро 
в ученическа възраст и много 
по-рядко от възрастни. Техните 
многобройни преиздания са 
включени в различните библи-
отеки, предназначени за уче-
ника.
Този текст, замислен в чест на 
170-годишнината от Вазово-
то рождение,  ще се опита да 
подходи обединяващо и да 
разгледа двата типа споменати 
произведения на Вазов, които 
днес намират своето място в 
детските издания. Той не цели 
за изчерпателност, а има на-
мерение да припомни някои 
незабравими, но непознати Ва-
зови творби.
Първо вниманието ни ще е на-

ИВАН ВАЗОВ КАТО  
ДЕТСКИ ПИСАТЕЛ

ЯНИЦА РАДЕВА 

сочено към 
„Стихотворения за малки-

те деца“, 
излязла от печат през 1883 г., 
по времето когато Вазов живее 
в Пловдив. Тогава той е 33-го-
дишен, а по съвременни кри-
терии - млад автор. Издател на 
стихосбирката е Д. И. Манчов, а 
до 1887 г. книгата има три изда-
ния. Бихме могли да споменем 
вниманието към третото изда-
ние на Вазовата стихосбирка 
за деца от Александър Теодо-
ров-Балан  в сравнителния му 

прочит със стихосбирките на Н. 
Попович, Марко Д. Балабанов и 
Петко Р. Славейков .  
Вазов твърди, че завършва сти-
хосбирката по време на пре-
биваването си в родния град. 
В нея не е включено стихотво-
рението „Песента на синчеца“, 
но Вазов разказва на приятеля 
си - проф. Шишманов, че то е 
част от детските му стихотво-
рения, които е създал за 10 дни 
в Сопот. Шишманов отбеляз-
ва  обаче, че стихотворението 
носи дата „1882 г., Хисар “. То е 

включено в „Поля и гори“ през 
1884 г., а не в „Стихотворения за 
малките деца“.
А в. „Народний глас“ от 
25.02.1884 г. съобщава любо-
питна, но показателна инфор-
мация, за ролята, функцията и 
значението на тази единствена 
Вазовова стихосбирка за деца: 
„Приехме известие за едно 
ново литературно аутодафе, 
извършено напоследък в Со-
лун от учебната комисия, наре-
дена от турското правителство 
за преглеждане на книгите, що 
се внасят в него град. Казаната 
комисия била намерила книж-
ката „Стихотворения за малки-
те деца“ от Иван Вазов 

опасна за държавата  
и я осъдила на изгаряне“ .

 „Стихотворения за малките 
деца“ продължава да се издава 
и след смъртта на Иван Вазов. 
През 1925 г. излиза с илюстра-
ции от неговата племенница 
художничката Бинка Вазова 
Николова. 
Характерно за стихотворени-
ята в тази стихосбирка, както 
и за другите Вазови творби, е 
вниманието към българската 
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природа, 
възпитанието в патриоти-
зъм, чест и достойнство – 

черта, която е типична за въз-
рожденската ни литература. 
Важна особеност на Вазовите 
детски стихотворения е въвеж-
дането на света на животните 
(„Кон“), на празничната обред-
ност („Великден“, „Димитров-
ден“), обичта към училището 
и  ценността на труда („Овчар“, 
„Жетварка“). В началото на тази 
единствена Вазова стихосбир-
ка за деца е включено извест-
ното стихотворение  „Училище“  
(„Детенце  хубаво...“).
„Стихотворения за малките 
деца“ заедно с други творби от 
поета, подходящи за деца, се 
издават и под други заглавия. 
Такава е съставената от писа-
теля Константин Константинов 
стихосбирка „Синият синчец“. 
В първото ù издание през 1949 
г. той включва стихотворения 
от „Стихотворения за малките 
деца“ и нови – „Песен на синче-
ца“ от „Поля и гори“ (1884), „Аз 

съм българче“  и „Де е Бълга-
рия“. Той изважда от стихосбир-
ката други творби, неактуални 
по онова време  („Великден“, 
„Молитва“ и  „Цар Симеон“). 
В следващите издания на „Си-
ният синчец“ К. Константинов 
добавя Вазови творби от още 
негови книги. В предговора 
към изданието от 1969 г. съста-
вителят пише: „Ние не го бяхме 
виждали, но това нямаше зна-
чение – „Дядо Вазов“ [….] беше 
за нас така близък и наш, както 
Балканът, из който скитахме, 
както Тунджа, в която се къпе-
хме, както Марица, за която 
пеехме “. 
Друго издание, което обикно-
вено се споменава с важната 
съвместна просветителска 
дейност на Вазов и Констан-
тин Величков, а не толкова във 
връзка с детската литература, 
макар че е предназначено и 
замислено за учениците от 
горните класове, е „Българска 
христоматия“ от 1884 г. Хрис-
томатията е забележителното 
издание, което събира класи-
чески образци на словесното 
изкуство, с което двамата със-
тавители обогатяват литера-
турния хоризонт не само на 
учениците, но и на своите съв-

ременници. Вазов и Величков 
включват откъси от „Илиада“, 
басни, преводи на Пушкин, 
Даниел Дефо и др. В христо-
матията Вазов публикува свои 
творби, станали по-късно ем-
блематични и любими на бъл-
гарските деца. Във втория том 
на „Българска христоматия“ на-
мира място Вазовото стихотво-
рение „Преминуванието през 
Дунава на Хр. Ботев и дружи-
ната му“, днес известна ни като 
„Тих бял Дунав“. През 1909 г. по 
стихотворението е написана 
музика от Иван Караджов, учи-
тел по това време в Солун.

* * *
Вазов печата свои творби за 
деца в периодичните издания 
през целия си живот. Това са 
„Звездица. Месечно илюстро-
вано списание за деца”, „Бъл-
гарче. Списание за възпита-
ние и поука на нашите деца“ и  
„Изкуство“. Екземпляри от тези 
издания са на разположение  
онлайн и на физическите по-
сетители на изложбата „Иван 
Вазов като детски писател“.
Списание „Звездица. Месеч-
но илюстровано списание за 
деца“ е едно от дълго излиза-
лите и най-добре списваните за 
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времето си детски периодични 
издания в България, на което 
Вазов сътрудничи. То излиза 
от 1892 г. и негов редактор е 
Никола Беловеждов – участ-
ник в Априлското въстание, а 
след Освобождението – учи-
тел, просветител и издател. Той 
кани Вазов да публикува в спи-
санието и в почти всяка книжка 
от 1904 г. е поместено Вазово 
стихотворение. 
В първия брой на „Българче. 
Списание за възпитание и по-
ука на нашите деца“ за 1918 г. 
Иван Вазов публикува едно 
от емблематичните му стихо-
творения, с които ще израснат 
следващите поколения бъл-
гарски деца – „Аз съм българ-
че“.
С разказа на Иван Вазов „Апос-
толът в премеждие“ също са 
израснали много поколения. 
Той е публикуван в елитното 
и добре илюстровано списа-
ние „Изкуство“ през 1895 г. 
под заглавието „Апостолът в 
премеждие” (епизод от живота 
на Левски), а след това влиза в 
книгата на Вазов „Утро в Банкя. 
Добродушни разкази“ (1905), 
за да продължи да се публику-
ва и дори да излиза като самос-
тоятелна книга за деца.
Такава е илюстрираната от ху-
дожника Христо Нейков книга 
от 1972 г. „Апостолът в преме-
ждие“. Книгата е голям формат 
и богато илюстрована, подхо-
дяща за учениците от малките 
класове, когато те се запозна-
ват за пръв път с този разказ на 
Вазов.

* * *
Не излиза детски сборник с по-
езия или читанка, в които Вазо-
ви стихотворения да не бъдат 
включени. Вазовите творби са 
поместени и в редица сбор-
ници със стихотворения или 
разкази, или са подбирани за 
читанки. Те са били илюстри-
рани от наистина талантливи 
художници, сред които са Иван 
Мърквичка, Антон Митов, Бин-
ка Вазова Николова, Калина 
Тасева, Юли Минчев, Симеон 
Венов.
Един малко познат сборник 
е „Нашите деца и войната“ 

(1918), включващ разкази и 
стихотворения от най-попу-
лярните български творци по 
това време – Кирил Христов, 
Елин Пелин, Антон Страшими-
ров и др. Издаден е през 1918 
г. от издателство „Хр. Трънков” 
– София. Текстовете са богато 
илюстрирани, всеки автор е 
представен с портрет. Важен за 
целта на сборника е неговият 
предговор, в който се посочва 
възпитателната му роля към 
още по-голяма преданост към 
родината, каквато българските 
деца за показали по време на 
Първата световна война.
Сборникът започва със стихо-
творението от Вазов „Мамо, де 
е тате?“. То пресъздава очаква-
нето на заминалия на фронта 
баща и трагичната развръзка, 
позната ни от христоматийния 
разказ „Иде ли?“. 

Друг красиво илюстриран 
сборник  е „Прозорче към ми-
налото“ (1967), където творби-
те на  Вазов са включени заед-
но с тези на Петко Славейков, 
Васил Попович и Константин 
Величков. Художници на изда-
нието са Калина Тасева и Юли 
Минчев. Вазов участва с четири 
стихотворения, като само едно 
е от книгата му за деца – „Учили-
ще“.
Едно от най-новите издания, в 
които Иван Вазов участва като 
детски писател, е „Домашна чи-
танка“, излязла от печат през 
2020 г. от „Колибри“. Издание-
то е предназначено за децата 
от предучилищна възраст и за 
най-малките ученици, които се 
учат да четат. В читанката Вазов 
участва с две стихотворения 
- „Молитва“ и „Песента на син-
чеца“. Илюстрациите са съвре-

менни и артистични и принад-
лежат на младата художничка 
Мария Налбантова.

* * *
Многобройни преиздания 
на прозата на Вазов са вклю-
чени не само в илюстровани 
издания, но и в библиотеки, 
предназначени за ученика. На-
пример преди 1989 г. Вазови 
творби излизат в поредица-
та „Световна класика за деца 
и юноши“ към издателство 
„Народна младеж“, днес са по-
пулярни поредиците „Детско-
юношеска класика“ на издател-
ство „Хермес“ или „Българска 
класика за деца и юноши“ на 
издателство „Скорпио“. 
Разказите „Една българка“ и 
„Дядо Йоцо гледа“ се изучават 
още в прогимназиалния обра-
зователен курс. Тяхното изда-
ване като културна политика 
на българската държава може 
да бъде отбелязано с издаване-
то на сборника „Една българка“ 
(1959) от „Масова библиотека 
Пчелица“ към издателство „На-
родна младеж“. Книгата е джо-
бен формат с илюстрации, дело 
на художника Симеон Венов. 
В сборника са включени кано-
ничните днес разкази на Ва-
зов „Една българка“, „Иде ли?“, 
„Дядо Йоцо гледа“ и „Апостолът 
в премеждие“. 
Романът „Под игото“ още с из-
лизането си през 1894 г. става 
едно от най-често преиздава-
ните Вазови произведения. 
Появяват се и ученически изда-
ния, адаптации и дори издания, 
около които се завихрят поле-
мики и скандали.
 „Под игото“ излиза на шльока-
вица за 24 май 2016 г. от изда-
телство „Жанет 45“ със заглавие 
„Pod igoto“, Ivan Vazov. Книгата 
предизвиква възмущение, 
независимо от посланието на 
издателството да провокират 
хората да пишат на кирилица. 
За учебната 2019/2020 година 
изданието влиза в учебника по 
литература за X клас като тема 
за разсъждение върху умес-
тността на изданието и за това 
как биха реагирали Вазов и ге-
роите му, ако можеха да видят 
„Под игото“ шльокавица.  
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В продължение на десетиле-
тия астролозите очакват на-
стъпването на 2020 година с 
нетърпение и страх. Някои 
прогнозират бедствия, други 
я сочат като година, в която 
ще започне нова епоха. Как-
ви са вашите прогнози?
Няма да е лесна. Тя ще премине 
под въздействието на числата 4 
и 22, които вещаят както скръб, 
така и навлизане в тайните на 
живота. Всичко ново трябва да 

ЛАУРА ВАРДЕВАРЯН: 
СЪДБАТА Е 50 ДО 60%, ОСТАНАЛОТО 

МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ
Лаура Вардеварян е родом от Ереван, но идва да живее в България 
преди 17 години. По това време в Армения кипи военен конфликт. 
Една нощ на сън й се явява починалата й майка, която я съветва 
да замине за България. Ден по-късно родната й къща е поразена 
от снаряд и е напълно разрушена – часове след като Лаура си е 
отишла.
„Вероятно нямаше да съм жива, ако бях останала още няколко 
часа”, казва тя. Лаура идва в България, а мълвата за дарбата й бързо 
обикаля из големи и малки селища в страната.
От 8 години ясновидката, която е дипломиран психолог, живее в 
София, но постоянно пътува и приема нуждаещите се от нейната 
ясновидска дарба в големите градове из страната.
Способната да чете мисли Лаура Вардеварян понякога изненад-
ващо отговаря на въпросите на посетилите я още преди да са си 
отворили устата.
Преди 6 години, след изчезването на малкия аутист Веско от Нови 
Искър, който месец по-късно бе открит удавен, тя бе единствената 
гадателка, която не виждаше добра развръзка и предупреди в 
„Шоуто на Иван и Андрей” да търсят детето около вода.
Лаура предрече задомяването на водещата Лора Крумова и раз-
дялата между ромската перла Софи Маринова и доведения й син 
Дачо, която отдавна е факт. Само месец след сватбата на продуцен-
та Андрей Арнаудов и сръбската водеща Даниела, изненадващо 
Лаура прогнозира бърз развод. Арменската ясновидка „видя” и 
края на брака на продуцента Иван Христов и водещата Вихра.
За най-голям свой успех ясновидката смята способността си 
успешно да събира разделени двойки. Много от клиентите й 
са известни хора от политиката и шоубизнеса. Повечето обаче 
искали гадателката да е дискретна и да пази в тайна имената им от 
медиите. Лаура не обича да говори  и за съмнителните фигури от 
подземния свят, които я посещават, за да им предскаже бъдещето. 
„Както лекарите пазят в тайна състоянието на пациентите си, така 
и аз процедирам с хората, обърнали се към мен за помощ – никога 
няма да кажа нищо за тях”, категорична е Вардеварян.

ЛИЛИ КОЕВА се започва на нечетна дата, осо-
бено ако в датата има цифрата 
2. През 2020 г. предстоят цели 6 
затъмнения вместо обичайни-
те 4. Ще се раждат много деца, 
ще има и много сватби.
А какво очаква страната ни 
до края на годината?
Атентати у нас няма да има. Бе-
жанците засега създават много 
конфликти, но само помежду 
си. Много от тях предпочитат 
само да преминават оттук, за-

щото България не е примам-
лива дестинация за тях. Други 
се промъкват под прикрити-
ето, че са хрисими бежанци, а 
всъщност са терористи. Не е 
тайна, че има план за подмяна 
на населението на Европа с мю-
сюлманско. Дори Ванга е пред-
сказала Великото преселение 
на народите, което вече е факт, 
още преди 15 години. Виждам 
обаче катаклизми, катастрофи 
и наводнения.
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А има ли наистина свръхес-
тествена сила светената вода?
Водата, особено светената, 
има мощно влияние. С нейна 
помощ добрият ясновидец е в 
състояние да сътвори истин-
ско чудо в живота и на най-от-
чаяния човек. Късметът, бла-
гополучието, здравето са вид 
енергия, която човек може да 
привлече на своя страна, стига 
да знае как. Аз изготвям амуле-
ти в 7 различни цвята, които са 
наречени за най-важните неща 
в живота – здраве, семейство, 
любов, пари и защита от най-ло-
шото. Убедена съм, че помагат 
– на хиляди хора са свършили 
чудесна работа.
Много ясновидци твърдят, че 
отключват заключен късмет. 
Как точно става това?
Късметът е нещо, с което човек 
се ражда и умира. Но много от 
хората преживяват живота си с 
вързан късмет. Нещастията не 
им са по съдба, а просто късме-
тът им е вързан. Когато късме-
тът се отвърже, всичко си идва 
по местата и човек може да из-
живее живота си в спокойствие 
и щастие. Много хора имат въ-
трешното усещане, че за тях Бог 
е избрал по-добра съдба, а все 
не им се случва хубавото. Все 
нещо застава на пътя им. Това са 
белези на вързан късмет. Всич-
ки на този свят идваме с късме-
та си. Такава е Божията воля. И 
затова аз не приемам да се каз-
ва „Нямам късмет”.
Вързаният късмет не е ма-
гия, но трябва ли да живеем 
с него? 
Обикновено хората с вързан 
късмет са работливи и наход-
чиви, но просто в нищо не им 
върви. Когато късметът е вър-
зан, когато парите изтичат меж-
ду пръстите, когато вратите се 
затварят и все се разминаваш 
с любовта, значи енергийният 
баланс е нарушен.
Временна ли е тази защита, 
или може да се направи така, 
че да действа цял живот?
Защитите са няколко вида. Може 
да се направи такава защита, 
която да действа цял живот. Убе-
дена съм, че всичко в този свят 
е енергия, а любовта носи най-
големия заряд на положителна 
енергия. Аз правя енергийна за-

щита със седем различни цвята 
конци. Всеки един се нарича за 
определено нещо.
Какви хора търсят помощта 
ви?
Най-често при мен идват хора, 
които са в пълна безизходица. 
Оставят ми своя дреха, върху 
която работя около седмица. 
Извършвам специални ритуали 
и я зареждам енергийно. Това 
може да се прави и от разстоя-
ние за хора, които са далече.
Как виждате или чувате ин-
формацията за хората?
За да получа информация, ми 
трябват рождената дата и име-
то. Още по-лесно става, ако се 
знае и часът на раждане. Така 
информацията идва на мину-
тата. Мога да гледам и от раз-
стояние, по снимка. Просто по-
лучавам информацията. Някой 
ми я диктува. Още когато влезе 
някой човек, аз разбирам дали 
е дошъл от любопитство, или 
има нещо сериозно, някакъв 
проблем. Когато работя с непо-
знати, е по-лесно. На тези, които 
познавам и знам всичко за тях, 
ми е доста трудно да им пред-
сказвам.
От 20 години не бях се връщала 
в Ереван. Преди Нова година 
отидох там, посетих гроба на 
майка ми. Чувствам се още по-
силна енергийно.
За какво ви търсят най-чес-
то?
Напоследък ме посещават все 
повече хора, които се намират 
на ръба на отчаянието. Въз-
растни родители издържат 
децата си, които не искат да 
работят, пропили са се, нямат 
семейства. Някои ми се оплак-
ват, че от 10 години не говорят 
с децата си по различни причи-
ни. Това е страшно!
Много самотни хора, които не 
могат да открият своята поло-
винка, също ме търсят за по-
мощ. В това е най-голямата ми 
сила – да събирам разделени 
двойки. Ето, днес ми писа една 
жена, която след 2-годишна 
връзка с австралиец се бе вър-
нала да живее обратно в София. 
Не виждаше никакъв шанс да 
се съберат, но аз й бях казала, 
че не само че ще замине отново 
за Австралия, но и виждам сват-
ба. А тя има един брак зад гър-

ба си и малко дете. Каза ми, че 
това й звучи абсурдно, защото 
нейната връзка е приключила. 
И не само, че наистина отново 
се събра с нейния приятел, но 
и ми писа, че на 26 февруари е 
сватбата им.
А казвате ли на хората, като 
видите, че ги чака смърт или 
някакъв нещастен случай?
Видя ли смърт, която е от тежка 
болест, премълчавам, за да не 
падат болните духом. Казвам 
им, че имат още да живеят. Ако 
видя инцидент, който може да 
бъде предотвратен, тогава пре-
дупреждавам.
Вярвате ли в народните пове-
рия?
Дори и да не вярваме, хубаво 
е да имаме едно наум. Същест-
вуват суеверия, свързани с 
различни забрани. Нищо вкъ-
щи, например, не бива да тече 
– нито кран, нито казанче. Смя-
та се, че така изтичат парите от 
дома ни. Не бива да се събират 
трохите с ръце от масата след 
ядене. Това е на обедняване. 
Чантата не бива да се оставя на 
земята. Забравете и за вдигане-
то на дребни стотинки от земя-
та, които смятате за късмет!
Това, че не бива да се кръщават 
децата на починали роднини, 
не е вярно. Обратното е. Почи-
налият през целия им живот ги 
закриля. Новородено не е до-
бре да го виждат чужди хора до 
40-ия ден. Децата трябва да се 
кръстят до края на първата си 
година. Ако човек сънува лош 
сън, трябва да го разкаже на те-
чаща вода. Един път в годината 
е добре всеки да отиде на Кръ-
стова гора.
Човек може ли да променя 
съдбата си, ако не е доволен 
от нея?
Съдбата е 50 до 60%. Остана-
лото може да се промени. Има 
начин лошите събития да се 
избягват. Не трябва да се прави 
на другите това, което не искаш 
да ти се случва! Когато отидеш 
в църква, първо се помоли за 
враговете си. Много хора се мо-
лят Бог да ги предпази и отърве 
от враговете им и изведнъж за-
губват хора, които са приемали 
за свои приятели. 
Телефони за връзка с Лаура:  
0887 44 55 19 и 0887 52 87 00
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НАТАЛИЯ ГАДЖЕВА, ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ДРАГОМИР

ЯНА ПЕТКОВА
ИРИНА СОФРАНОВА, 
Avinissima Wine & Food 
Consulting

Наталия Гаджева завършва  „Технология на виното и високоалкохолните напитки“ във Висшия институт по храни-
телно-вкусова промишленост в Пловдив. От 1993 г. работи във винарската промишленост на България – Ветрен, 
Брестник и „Загрей“. От 2007 г. със съпруга й Константин Стоев и приятеля им Валери Мектупчиян стоят зад Винарско 
имение „Драгомир“. В периода 2003–2009 г. Наталия е председател на Съюза на енолозите в България. Участва в дегус-
тационните комисии на конкурсите „Винария“, „Винен индекс“, „Винен граал“, на Районната Лозаро-винарска камара, 
на виненото списание „Бакхус“. Лектор е на тематични майсторски класове и работи във всички сфери на винарство-
то - от проектирането на изби, през създаването на лозето и виното, до търговията и маркетинга. Като консуматор 
обича да експериментира с вина от различни страни и сортове, страст са й вертикалните дегустации (на едно вино 
от различни реколти - бел. ред.). Сред избите на Европа, откъдето черпи вдъхновение, са тези от долината на Дуро в 
Испания и италианската Тоскана. Надява се двамата й синове Димитър и Михаил да продължат започнатото от роди-
телите си. Димитър вече е част от екипа на „Драгомир“.

Какво е виното за теб?
Всичко: моето минало, моето 
настояще и моето бъдеще… 
Това, което съм, го дължа на 
виното и на обстоятелствата, 
свързани с него, които са ме 
изградили като личност. То е 
нещото, което ми дава приятел-
ства, усмивки, удоволствия, пъ-
тувания. Дава ми и очаквания, 
както и нов шанс - ако съм сбър-
кала някъде, да го поправя през 
следващия гроздобер.
Защо точно вино, а не кафе, 

уиски или джин, например?
Другата ми любима напитка е 
кафето, но да измести виното, 
тя не може. Виното има да из-
върви толкова дълъг път, дока-
то стигне до чашата ви и започ-
не да разказва историята си. От 
мисълта на някой, минал през 
едно поле и видял в него бъде-
що красиво лозе, от събиране-
то на парцелите земя до засаж-
дането, до първия гроздобер, 
първото вино, първата усмивка 
на доволство от опитването 

му и първото споделяне на ра-
достта. И така, тръпнейки всяка 
следваща година в очакване на 
новата реколта. Такива истории 
може да разказва само напитка 
като виното и аз избрах Него.
Кой кого откри: ти - виното 
или то - теб? 
Открихме се взаимно. Най–на-
пред аз него, вярвайки, че ми 
предстои любопитен и инте-
ресен път в живота, а по-късно 
и то - мен, когато разбра, че в 
мое лице има верен и сериозен 
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популяризатор. Дори и заклети 
„не-винопиещи“ хора бих могла 
да накарам да го заобичат, да 
го забелязват по рафтовете на 
магазините и по масите в рес-
торантите. Това е моята мисия, 
която отстоявам с усмивка, зна-
ния и професионализъм.
Мислиш ли, че в България 
има двоен стандарт по отно-
шение на заплащането и въз-
можностите за реализация 
на жените?
Нямам много информация за 
това, но мисля, че все още има 
селективност, ако за една и 
съща позиция кандидатстват 
мъж и жена. Например, ако 
жената е млада и й предстои 
да става майка, биха избрали 
мъжа. Като мениджър на наша-
та фирма, бих предпочела жена 
за дадени позиции, защото сме 
по-детайлни, прецизни, отго-
ворни. Не бих ощетила жена 
с по-малко възнаграждение 
само заради пола - напротив, 
бих я стимулирала. 
Специално във винения 
бранш как е?
В нашата сфера вече има много 
утвърдени жени специалисти. 
Дори, като се замисля, повече-
то успешни фирми у нас се ръ-
ководят от жени. Което показва, 
че винарството не е запазена 
територия  само за мъжете. Да, 
има манипулации в производ-
ството, непосилни физически 
за жените, но пък има и такива 
като дегустациите, където е до-
казано, че жените са по-добри. 
Вече има и много пишещи за 
вино жени, както и маркетинг 
експерти – все пак виното не е 
само производство.
Как се роди идеята за „Драго-
мир“ и къде се намира винар-
ната в момента по отношение 
на идейното си развитие? 
Разкажи ни и за новата изба, 
чието откриване съвпадна с 
карантината. Малко са архи-
тектурно амбициозните изби 
в България - какво е специал-
ното в нея?
Новият ни дом е дълго чакано 
от нас място! Идеята датира от-
давна, но през 2006 г. регистри-
рахме фирмата и започнахме 
да планираме бъдещето. С Кон-
стантин и Валери решихме, че е 
време да направим нещо свое, 

за да развием собствен стил 
вино. Тръгвайки от сериозна 
работа с гроздето, минавайки 
през прецизна винификация и 
съзряване до визуалния  облик 
на виното. С Коси вече имахме 
по петнайсет гроздобера зад 
гърба си, натрупани знания, 
авторитет. Избрахме  село Дра-
гомир заради почвено-клима-
тичните условия. Месеци наред 
обикалях по къщите в селото, 
за да издирвам собствениците 
на имотите, които харесахме 
за  мястото на новата винарна. 
Успяхме да оформим подходящ 
терен и започнахме проектира-
нето. Знаехме, че това ще отне-
ме време, а ние бяхме нетърпе-
ливи да правим собствено вино 
(качествено грозде имаше в 
изобилие) и затова решихме 
да намерим временно място 
– така първите две реколти са 
винифицирани на открита пло-
щадка в село Братя Даскалови. 
През това време проектът бе 
завършен, чакахме финансира-
не по европейските програми, 
за да започнем строителство. 
За съжаление, това отне близо 2 
години, в които, правейки вече 
собствено вино и опитвайки 
се да го предлагаме на пазара,  
разбрахме, че трябва да нама-
лим обема на производство 

DRAGOMIR RUBIN 
RESERVA 2012  

Това е рубин в буквалния 
смисъл на думата – с него 
Dragomir завоюва първо 
място за най-добро вино 
на България в конкурса на 
списание DiVino за 2015 г. 
Казват, че при малките 
изби вината отразяват не 
само земята, от която идват, 
но и характера на хората, 
които са ги направили. В 
Dragomir вярваме, че вина-
та ни са енергични, силни и 
открити. 
Във виното, ако успееш 
да обвържеш елегантност 
и мощ в едно хармонич-
но равновесие, то става 
запомнящо се, интригу-
ващо, носи вдъхновение, 
кара те да мислиш за него. 
Dragomir Rubin Reserva 
2012 е такова вино – 
дълбоко, благородно и 
дълголетно. 

и да се съсредоточим върху 
това, което умеем най-добре: 
личното отношение към кли-
ента. Насочихме още по-голямо 
внимание към дегустациите. За 
да успеем в това, ни бе нужно 
място, което без излишна пом-
позност да дава визия на наши-
те вина. Така се преместихме в 
Пловдив, където на шега вини-
фицирахме десет гроздобера. 
Това бе времето, в което името 
ДРАГОМИР стана символ на 
качество и респект към профе-
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сионализма, а ние показахме, 
че не само в лъскаво шато се 
създава добро вино.
През 2014 г. се отказахме (поне 
засега) от строителство в село 
Драгомир и започнахме про-
ектиране на новото ни място 
в Брестник. Отворихме врати-
те на старата винарска изба с 
доста носталгия, защото и Кон-
стантин, и аз имаме по няколко 
гроздобера като млади техно-
лози тук. Проектирахме новата 
винарната на терен, съобразен 
и подчинен на изчистената мо-
дерна визия и технология на 
винифициране. С възможност 
за дегустации на различни мес-
та в производството. Едновре-
менно работехме в Пловдив и 
строяхме в Брестник. 
И така до тази година, когато 
през май трябваше да напра-
вим голямото откриване на но-
вия ни дом, но, уви, сценарият 
се промени. Като останалите 
винари изпаднахме в състоя-
ние на безтегловност за извест-
но време - нещо, толкова дълго 
чакано, бе на ръба да не се слу-
чи, а и ние като изба сме пряко 
насочени към работата на рес-
торанти, хотели, винени мага-

зини и когато те са затворени, 
няма как да се чувстваме добре.
В новата винарна имахме запа-
зени отпреди година дати за де-
густация, защото това е друго-
то, което искаме да развиваме: 
успешни презентации, вечери 
с гост готвачи, кулинарни спо-
деляния между приятели. Сега 
с нетърпение чакаме да се раз-
вихрим, както ние умеем. Или, 
както се шегувахме с нашия 
приятел и дизайнер на етикети-
те Йордан Желев при ребран-
дирането на две от основните 
ни серии вина – PITOS и SARVA  
- затворихме кръга и сложихме 
пръстовия отпечатък. Вече сме 
по-уверени, че сме направили 
бавни, но правилни стъпки и 
остава да крачим напред с ус-
мивка. Защото бизнесът с вино 
е бизнес на търпеливите хора. 
Лозята ни: 240 дка в село Свир-
ково, засадени през 2017 г., и 
130 дка в Белащица, са другото 
ни силно оръжие. Преоблада-
ващите български сортове ру-
бин и мавруд и умелата ни рабо-
та с тях през годините ни правят 
още по–спокойни по пътя.
Има ли други дами в екипа на 
„Драгомир“ и какви са техни-
те отговорности?
Да, от година част от екипа е 
Мирослава Делчева – наша 
колежка, доктор, франкофон, 
която отговаря за качествените 
анализи на виното, технологич-
ните детайли и е мой помощник 
в дегустациите. Тя е умна, ус-
михната, любознателна и се оч-
ертава като отличен наш после-
довател. Разчитам много на нея 
и правя всичко възможно да я 
развивам, за да остане с нас.
Трудно ли е да бъдеш жена в 
тази професия? Кои са най-
съществените предимства и 
недостатъци?
Би трябвало да е трудно, осо-
бено когато жената е и майка - 
най-вече заради ненормирано-
то  работно време (като млада 
техноложка съм имала по 17-19 
часа работен ден/нощ) и съо-
бразяването на семейните ан-
гажименти с нуждите на грозде-
то и виното, особено по време 
на гроздобер. Но аз винаги съм 
имала на кого да разчитам за 
децата и затова нямах търпе-
ние да се върна на работа. 

А предимствата са повече – чрез 
виното срещаш нови хора, съз-
даваш приятелства и усмивки, 
когато човекът е доволен от 
това, което му наливаш в чашата.
Виното запазена територия 
ли е? За кого? Какво мислиш 
за представянето на жените 
на винената сцена в Бълга-
рия?
Виното може да бъде запазена 
територия на всекиго, който про-
яви интерес към него. Но най-ве-
че за търпеливите, любознател-
ни и работливи хора. Тези, които 
имат воля стъпка по стъпка да го 
следват в израстването му.
Има ли винена култура в Бъл-
гария? Трудно ли се предава 
винено знание от жена?
Когато започнах да се занима-
вам с вино, то се делеше на бяло 
и червено. Сега нещата изглеж-
дат по-различно. През измина-
лите години хора, приели като 
мен виното за мисия, започна-
ха да увличат последователи 
и да разширяват знанията им. 
Това се вижда най-добре по 
винените изложения – има по-
адекватни въпроси, детайлно 
навлизане при изследването и 
дегустирането на виното. Има 
надграждане на знанията. Про-
цесът не е бърз, но има светли-
на в тунела, а за винопроизво-
дителите един знаещ и търсещ 
клиент е нещо много по-пре-
дизвикателно от обикновен 
винопиещ. За това изграждане 
съм благодарна на всички ко-
леги – производители, сомели-
ери, маркетолози, търговци и 
пишещи за вино. 
Виненото знание се предава 
еднакво трудно както от жена, 
така и от мъж. Но затова има 
едно много важно условие – 
предаващият да е подготвен 
достатъчно и да е умел препо-
давател.
Кое беше най-предизвика-
телното събитие за измина-
лите 10 години?
Доста перипетии преминахме, 
доста вино изпихме, доста ки-
лометри пропътувахме, за да 
покажем нашето вино. Но като 
че най–тежко изживях реше-
нието ни да не реализираме 
проекта ни в село Драгомир, 
защото бяхме направили съ-
вършен проект. Но както казват 

Затворихме 
кръга и 

сложихме 
пръстовия 

отпечатък.
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хората: всяко зло за добро. И 
сега, на прага на откриване-
то на новата ни винарна, съм 
дори благодарна, че сменихме 
мястото и сме толкова близо до 
Пловдив.
Коя е Наталия извън винения 
контекст?
Тук предпочетох да се видя 
през погледа на трима души:
Мирослава Делчева – част от 
екипа на Драгомир: „Неповтори-
мо съчетание от желязна воля, 
несломима енергия и елегант-
ност. Откривател и създател на 
красивото. Безкомпромисно 
стремяща се към съвършен-
ството във всичко около нея. 
Вихрушка от идеи, проекти и 
мечти. Боец, съхранил една 
женствена грижовност и чувст-
вителност. Търпелив учител и 
интересен събеседник.“
Дора Генова  - приятел, собстве-
ник на „Геслин“: „Натали е  ураган, 
който с невероятната си енер-
гия увлича, мотивира всички 
около себе си, ако е необходимо 
бута, влачи и тегли тези, които 
не могат да се движат с нейното 
темпо, но постига съвършен-
ството, към което се стреми.
В професията си е маниакално 
прецизна, непрестанно се раз-
вива, защото виното е развитие 
цял живот и заразява всички 
да консумират виното не само 
с удоволствие, но и с разбира-
не. Тя изненадва непрекъснато 
с ентусиазма си да твори, да се 
изявява като певец, артист във 
всякакви ситуации. От нея из-
вира настроение и бързо става 
център на компанията. Реди, 
преобразява пространството 
по неочаквани начини, украся-
ва всяко кътче и променя. Дори 
и плевня би превърнала в уют-
но място за пребиваване.“
Малин Вълчинов - партньор, 
собственик на „Артистико“:
„Желязната лейди. За мен е 
клиент, който знае какво иска 
и знае как да го постигне. Оча-
рован съм от безупречното 
планиране и размаха й. Силата 
й позволява да е изключително 
толерантна и никога да не съди 
прибързано хората. Страстта, с 
която говори за виното, е зара-
зяваща. Тя е от професионали-
стите в този свят, от които има 
какво да се научи.“

Кой и какво те вдъхновява?
Позитивните хора, които и 
при трудности се усмихват, 
минават през проблема и из-
лизат от него още по–уверени. 
Вдъхновяват ме успехите на 
синовете ми, срещите с прия-
телите ми. Зареждам се много 
от пътувания, цветове и цветя 
(проходила съм, когато татко е 
влязъл вкъщи с букет за мама, а 
аз съм пристъпила да го хвана). 
Вдъхновява ме природата, обо-
жавам облаците, изгревите, за-
лезите… Ако ме видите, отбила 
се по пътя, значи, съм се заплес-
нала по някой облак или цвете.
Най-много ме изкарва от рав-
новесие изразът „това не може 
да стане“. Тогава идва моят 
миг: като истински Козирог да 
докажа на някой, че няма не-
възможни неща. Дразня се от 
мрънкащи, хленчещи и не зна-
ещи какво искат хора, от безха-
берието, мръсотията и безотго-
ворността.
Кое е любимото ти вино, кое-
то те описва най-добре като 
личност?
Смятам, че няма да учудя ни-
кого, който знае за „Драгомир“, 
когато кажа PITOS. Това е пър-
вият бранд, който създадо-
хме. Малкият ми син Михаил 
бе на няколко месеца, когато 
се ровех в музея на моя роден 
град Септември, за да намеря 
подходящо име за първото ни 
вино с Константин. Така се поя-
ви името ПИТОС – тракийският  
керамичен съд за вино, в кой-
то нашите предшественици по 

тези земи са ферментирали и 
съхранявали вината. Така, как-
то този съд пази историята на 
виното, така и нашето вино във  
всяка следваща реколта се до-
ближава до това, което винаги 
съм искала да имам в чашата 
си – богат, завладяващ аромат, 
който се разлиства при всяко 
следващо завъртане на чашата. 
Достатъчно лежал в бутилка-
та, за да запълни вкуса ти със 
сочност, зрялост, енергия, съз-
даващ радост и спомени. Той 
създава впечатление за строг 
винен господар, а е укротен и 
податлив на обич.
Купаж от рубин, мерло и ка-
берне совиньон – три винени 
стожера, които в  правилната 
комбинация са готови да раз-
гърнат напълно потенциална 
си. Такава съм и аз: когато на-
меря правилните хора до мен и 
усещам тяхната подкрепа, съм 
готова на всичко. С това вино се 
оприличавам – мощ, енергия, 
но и елегантност, топлина.
На какви винени проекти 
разчитате за 2020?
Ако нещата се успокоят и влезем 
в нормален ритъм, ще напра-
вим официалното откриване на 
винарната – вероятно през сеп-
тември, канейки хората освен 
на чаша вино и на гроздобер. Ще 
се опитаме да развием кулинар-
ните курсове при нас и вечери 
с приятели. И за да завършим 
позитивно, ще кажа: „След всяка 
нощ идва ден и след всеки залез 
идва изгрев“. НАЗДРАВЕ и до 
среща при нас!  
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Когато намеря 
правилните 
хора, съм 
готова на 
всичко.
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ВИНОТО Е ТЕРИТОРИЯ 
БЕЗ ГРАНИЦИ
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СВЕТЛА КАРАБАДЖАКОВА от WINEBOX:

ИРИНА СОФРАНОВА,  
ЯНА ПЕТКОВА
Avinissima Wine & Food 
Consulting

Светла Карабаджакова е управляващ собственик на Уайнбокс ЕООД - 
фирма за внос на вино. Завършила е „Маркетинг и Реклама“. Борбена 
майка на 12-годишен син, нейната слабост. Реалист в ежедневието. 
Личностно развитие: прогресивна, търсеща, жадна. По детски. 

Какво е виното за теб? 
Начин на живот, необходимост, 
любов, удоволствие.
Защо точно вино, а не кафе, 
уиски или джин например? 
Кафето е кратко удоволствие, 
уиски – обичам да пия, но го 
пожелавам в редки моменти. 
Джин – категорично не е мо-
ето! Виното е продължителна 
наслада, която изживяваш и 
се връщаш към него като към 
любим, с когото сте имали пре-
красни моменти… Вдига ти 
настроението, особено ако е с 
мехурчета. Смятам, че балон-

четата правят жената още по-
красива и сияйна. 
Кой кого откри: ти - виното 
или то - теб?  
То - мен 
Как се роди идеята за 
Winebox? Разкажи ни малко 
от историята. 
През 2007-ма моят партньор 
в живота ми тогава предложи 
да реализираме тази идея. По 
това време вече работех във 
винения бранш. Обърнах се 
и към мой близък приятел с 
предложение за партньорство. 
Създадохме добро трио. До-
пълвахме се. Всеки допринесе 
за Уайнбокс с най-силните си 
страни - за да го има така, както 
го виждаме днес.
Над какви винени проекти 
работите през 2020? 
Най-амбициозната ни задача 
е развитието на онлайн търго-
вията с вино - това е моят фокус 
сега. Ако нещо друго ми хрумне 

спонтанно, ще го грабна и ще 
споделя с вас.
Как избирате избите, чиито 
продукти внасяте в Бълга-
рия? Проявява ли българи-
нът интерес към скъпи интер-
национални вина?
Чета, проучвам, дегустирам. И 
на финала избирам – харесвам 
вкуса, историята на избата и 
преценявам търговския потен-
циал на виното. 
И да, има интерес към интерна-
ционални вина в различни це-
нови категории, включително и 
към висок клас.
Може ли тукашният потреби-
тел да прави разлика между 
скъпи и качествени вина? 
Познава се дали виното е ка-
чествено или надценено, стига 
да имаш небце, “докосвано”  от 
доста вина, тренирано небце. 
Смятам, че българинът има 
богат избор и възможности да 
опитва добри вина и така да из-
гражда вкуса си.
Има ли според теб винена 
култура в България? 
Има, и не малко жени сме “ви-
новни” за това. Да започнем с 
Яна, Ирина и още много, много.
Как се развива онлайн паза-
рът на вино в България? Как-
ви са твоите наблюдения? 
Това е територия, върху която 
работя в момента. Стъпваме 
върху малка база, но обстоя-
телствата по време на ковид-
кризата създадоха условия 
онлайн търговията да ускори 
темпа си на развитие на нашия 
пазар. Особено когато сме за-
творени, когато не ни се излиза 
навън, когато искаме да спес-
тим време – онлайн пазарува-
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нето е изключително удобна 
възможност. Все още по отно-
шение на винения бранш сме в 
началото на тази форма на тър-
говия, но смятам, че все повече 
ще се разгръща. А клиентът все 
повече ще се доверява и ще 
си купува вино по този начин - 
дистанционно. За да добавим 
допълнителна стойност към 
онлайн пазаруването, отско-
ро ние предлагаме експресна 
доставка вечер, както и уикенд 
доставка в рамките на деня за 
територията на София. Скоро 
ще има и още допълнителни 
екстри за клиентите ни.
Освен качеството на виното, 
обслужването е другата важна 
част, чрез която можем да  ус-
пеем да развиваме успешна 
онлайн търговия. В Уайнбокс 
винаги сме работили със специ-
ално отношение към клиента. 
Повечето от нашите партньори 
и клиенти са и наши приятели 
- благодарение на дългогодиш-
ното поддържане на стабилни 
отношения и доверие.
Трудно ли е да бъдеш дама 
във винения бранш? Кои са 
най-съществените предим-
ства и недостатъци? 
И е лесно, и е трудно. В някои 
случаи е предимство да си 
жена, в други  - не. За мен лично 
за щастие е предимство. 
Виното запазена територия 
ли е? За кого? Какво мислиш 
за представянето на жените 
на винената сцена в Бълга-
рия? 
Виното е територия без грани-
ци. Всеки е свободен да влезе 
в него, когато го почувства и 
пожелае. Нужна е само искра, 
която да  запали интереса, или 
пък случайно обстоятелство, 
което да те вкара в материята, 
докато изведнъж осъзнаеш, 
че си вътре завинаги. Мисля, 
че жените, които се занимават 
с вино в България, са изключи-
телно активни. Познавам мно-
го примери – от собственици 
на изби, уайнмейкъри, упра-
вляващи директори, търговски 
представители, енолози, вине-
ни експерти и консултанти. Ра-
ботят с душа и сърце, приемат 
виното като възможност да се 
надграждат и да творят, дават 
всичко от себе си, за да го под-
крепят и популяризират, да го 

споделят и да обучават и други 
в разбирането му. 
Коя е Светла Карабаджакова 
извън винения контекст? 
Усмихната, положителна, гра-
дивна. Изискваща. Критична 
и самокритична. Страстна и 
решителна. Мечтател и естет. 
Чувствителна и романтичка. 
Силна, но и уязвима. Емоцио-
нална. Обичам хубавия живот и 
красотата. Повтарям грешките 
си.  Мразя преструвките и фал-
ша.
Кой или какво те вдъхновява? 
Какво: Любовта. Красивото. Но-
вата идея. Предизвикателство-
то. Желанието да постигам - 
това е моят вътрешен двигател. 
Да бъда по-добра всеки след-
ващ път. Да създавам, да градя. 
Кой: Някой, който ще ме пре-
дизвика, който ще ме провоки-
ра да извадя на показ най-дъл-
боко скритото в мен, за да се 
надскоча и преодолея.
Кое е любимото ти вино, кое-
то те описва най-добре като 
личност и на което би се на-
слаждавала дълги години?
Със сигурност е шампанското. 
Настроение, дух, емоция. Не-
сравнимо е. 

CHATEAU COUHINS-
LURTON BLANC 
Регион: Pessac-Leognan, 
Bordeaux, France

Невероятен комплекс 
от аромати и вкусове, 
които се разкриват по-
степенно и се развиват 
продължително. При 
всяка поредна глътка 
виното те изненадва с 
допълнителен нюанс и 
пласт. Добра структура 
и продължителност на 
вкуса. Изключителен 
баланс и елегантност - 
нищо в повече, нищо в 
по-малко. Това е един 
различен совиньон 
-впечатляващ, изненад-
ващ, притежаващ както 
свежест, така и богат-
ство и потенциал. Дава 
повече от очакваното.
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Продукти:
(за 4-6 порции)

Нахут, консерва - 800 г,
чесън - 3 скилидки,
лимон - 1 бр.,
сусамов тахан - 80 г,
босилек - 1 връзка,
зехтин - 50 г,
слънчогледово семе - 20 г,
сол - 1 ч.л.,
кимион - 1 ч.л.,
маслини - 50 г

Метод на приготвяне:
Отцедете нахута от консервата, 
но запазете течността.
Поставете босилека, семките и 
зехтина в блендер и смелете - 
ще получите песто.
По желание отделете 1-2 с.л. за 
декорация на хумуса.
Прибавете в блендера нахута, 
чесъна, нарязан на парчета, та-
хана, солта, кимиона и лимоно-
вия сок. Прибавете и половина-
та от течността от консервата 
нахут или просто 100-150 г вода. 
Блендирайте всичко до получа-
ване на гладка смес. При нужда 
добавете още нахутена вода, 
хумусът не трябва да е прекале-
но гъст. Опитайте и ако трябва, 
добавете още подправки и 
лимонов сок.
При сервиране поръсете хумуса 
с още зехтин, прибавете масли-
ни и пресни подправки.

Х у м у с  с  
п е с т о  о т  б о с и л е к

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

Брашно - 150 г,
пармезан - 90 г,
сол - 1/2 ч.л.,
черен пипер - 1/4 ч.л,.
розмарин, пресен - 1 стръкче,
риган, сушен - 1/2 ч.л.,
масло, студено - 115 г

Метод на приготвяне: 
Може да приготвите тестото за 
крекерите с ръце или в кухнен-
ски робот или чопър.
Настържете пармезана. Отде-
лете листата на розмарина и ги 
накълцайте много на ситно.
В купа, или купата на робота, 
поставете брашното, парме-
зана, солта, черния пипер, 
розмарина и ригана.
Нарежете маслото на кубчета 
и го поставете при сухите със-
тавки. Ако работите с кухнен-
ски робот или чопър, смелете 
всичко на най-ниската степен 
или на кратки пулсове. Трябва 
да се образуват трохи, които 
след това да съберете с ръка 
на тесто.

Б и л к о в и  к р е к е р и  с  п а р м е з а н

Ако работите на ръка - пре-
трийте сухите съставки с мас-
лото между дланите си или с 
върховете на пръстите, докато 
се образуват трохи. След това 
с едно-две движения съберете 
трохите на топка, не месете 
тестото.
Увийте тестото във фолио за 
свежо съхранение, като го 
сплескате на диск.
Охладете в хладилника за един 
час.
Охладеното тесто разточете 
между два листа хартия за 
печене или върху леко набраш-
нен плот. Разточете го с дебе-
лина около 3 мм и изрежете 
кръгчета с желаната големина. 
По желание може да декори-
рате крекерите с листенца 
пресни билки - поставете ги 
върху тестото и леко разточете 
с точилката.
Печете крекерите в загрята на 
190*С фурна за около 15 мин., 
или докато станат златисти.
Оставете да се охладят за крат-
ко в тавата, защото са много 
трошливи, докато са топли.

Продукти:
(За торта с диаметър 15 см)
За основата:
Бишкоти Савоярди - около 10 
бр.,
кафе еспресо - 100 г,
ром - 50 г
За сладоледа:
Яйца - 3 бр.,
захар - 50 г,
течна сметана - 300 г
Шоколадов сос: 
Вода - 100 г,
захар - 50 г,
мед - 50 г,
какао на прах - 40 г,
натурален шоколад - 25 г,
По желание - ром или ликьор 
- 25 г
Приготвяне:
Натопете бишкотите за кратко в 
сместа от кафе и ром и поставе-
те на дъното на формата. Може 
да сложите и втори ред бишкоти 
по средата.
Разделете яйцата на жълтъци и 
белтъци.
Разбийте жълтъците и полови-
ната захар и поставете на водна 
баня. Гответе, докато кремът се 
сгъсти леко и добие по-светъл 
цвят. Охладете, като разбивате с 
телена бъркалка или миксер.
Сметаната разбийте на лек крем 
(меки връхчета). Прибавете я 

С л а д о л е д е н а  т о р т а

на три части към жълтъците, 
като разбърквате внимателно с 
шпатула.
Белтъците разбийте на сняг 
с другата половина от захар-
та - отново до меки връхчета. 
Прибавете ги на три части към 
останалата смес - като разбърк-
вате
внимателно с шпатула.
Ако слагате добавки като ядки, 
плодове и т.н., прибавете ги 
накрая и отново за кратко раз-
бъркайте.
Изсипете десерта във форма 
и замразете във фризера до 
готовност.
Шоколадов сос
В малка касерола сложете 
водата, захарта, меда и какао-
то. Загрейте на котлона, като 
разбърквате с телена бъркалка 
- докато захарта и какаото се 
разтворят. Свалете от котлона, 
прибавете шоколада и алкохо-
ла, ако ползвате. Разбъркайте, 
докато шоколадът се стопи. Ос-
тавете соса да изстине напълно. 
Може да добавите от шокола-
довия сос в сладоледа, за да 
получите мраморен ефект, може 
да го използвате за заливка 
на замръзналата сладоледена 
торта, или просто като сос за 
сервиране.
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ДИВО СЪРЦЕ

УДАРНА ДОЗА ХИДРАТАЦИЯТЕРМАЛЕН  
КОНЦЕНТРАТ 

BEE READY TO GO

ПО-СИЛНА КОЖА

L’Occitane създаде ухание, което възхвалява 
специално цвете с деликатна и силна красота, 
растящо насред дивите полета на Прованс - 
бялата детелина. HERBAE par L’OCCITANE L’EAU е 
искрящ букет от цветя, преплетени с  уханието 
на диви треви. Изящните нотки на бяла детелина 
се комбинират с нежната свежест на екстракти 
от бяла ружа и ангелика. Свежият и цветен аро-
мат идеално допълва колекция Herbae със своя 
деликатен и непредсказуем аромат. 
Връхните нотки са лимон, бергамот, ангелика, 
сърдечните – бяла  детелина, бяла ружа, жасмин, 
а базовите - диворастящи треви, мускус, дървес-
ни нотки.
HERBAE par L’OCCITANE L’EAU – 50 мл - 116 лв.
Ароматът ви провокира да разкриете своята 
дива страна. Опитайте няколко варианта да се 
насладите на уханието и да се чувствате диви в 
сърцето си през целия ден…                                                   
Нежен душ гел - 250 мл   -   29 лв.
Лосион за тяло - 250 мл    -     49 лв.
Крем за ръце - 30 мл     -      16 лв.
Парфюмен сапун - 100 г    -    12 лв.

Superfood Cica Calm от Elemis е 
хидратиращ гел за лице, подходящ 
за всеки тип кожа, включително 
чувствителна. Този лек, преби-
отичен, ултра-хидратиращ гел 
е формулиран с успокояваща 
биотрансформирана Центела 
Азиатика и органичен сок от алое. 
Действа като проливен дъжд за 
кожата, която буквално „поглъща“ 
ударна доза хидратация. Тя е 
мигновено освежена, баланси-
рана, успокоена и хидратирана. 
Преди нанасянето му почистете 
с почистващата пяна Superfood Cica Calm, обогатена с ферментирали 
суперхрани и формулирана чрез специална мицеларна технология, 
която лесно премахва замърсяванията и следите от грим, оставяйки 
кожата успокоена, балансирана и освежена.  Всички продукти на Elemis 
ще намерите в The Circle в Сердика център, Beauty Lab на ул. „Шишман“ 
12 Б и Salon Olfactive на бул. “Патриарх Евтимий”45
Superfood Cica Calm Хидратиращ гел 50 мл – 91 лв.
Superfood Cica Calm Почистваща пяна 180 мл - 57 лв.

Представяме ви новия EAU THERMALE Термален 
хидратиращ концентрат от Uriage. Истинско техно-
логично постижение, този продукт влива в кожата 
точното количество жизненост, сияйност и красо-
та. Продуктът не е нито лосион, нито серум, това е 
истинска естествена грижа за кожата. Прилага се 

самостоятелно, сутрин и /или вечер, подходящ за 
всички типове кожа, след почистване с мицеларна 

вода. Поставете 3 до 4 капки в дланите на ръцете 
си. Разпределете върху двете ръце, след което 

нанесете върху лицето, като лекичко натискате и 
изглаждате от центъра към контурите, след това до 
шията. Не слагайте около очите – за тях използвай-

те околоочен крем или серум. 

APIVITA опакова най-важните козметични 
продукти за път. BEE READY TO GO промо 
комплект за път включва:  TONIC MOUNTAIN 
TEA Нежен почистващ и тонизиращ душ гел 
с планински чай и етерични масла 75 мл. 
ТONIC MOUNTAIN TEA Хидратиращо и тони-
зиращо мляко за тяло с планински чай 75 мл. 
GENTLE DAILY SHAMPOO Нежен шампоан 
за ежедневна употреба с лайка и мед 75 мл. 
EXPRESS HAIR MASK – ORANGE  Ревитализи-
раща маска за коса с портокал 20 мл.

Kiehl’s създаде формула, която спомага подсилването 
на бариерата на кожата, за да може да се пребори с не-
избежните, всекидневни  причинители на стрес. Пред-
ставяме ви новия Vital Skin-Strengthening Super Serum. 
Изключително лекият и биосъвместим серум съдържа 

хиалуронова киселина с маса 11 kDa и адаптогенен 
растителен комплекс, който спомага за подобряването 

на устойчивостта, здравината и пълнотата на кожата, 
с което видимо се намаляват признаците на стареене 

на кожата. Със Super Serum кожата става по-гладка 
веднага след нанасянето. С времето е по-устойчива 

на ежедневните причинители на стрес, изглежда по-
здрава и по-млада, фините бръчки видимо са нама-

лени, текстурата на кожата е подобрена, а блясъкът и 
устойчивостта са увеличени. Прибавяйте с лекота към 

всяка дневна или нощна грижа. 
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НЕЖНА И ЕФИКАСНА ДЕПИЛИРАЩА ГРИЖА

АНТИЦЕЛУЛИТНО,  
ТОНИЗИРАЩО ОЛИО 

МАСЛО ЗА ТЯЛО  
С ГУАВА И МАНГО

Депилиращите продукти DeBa 
са специално разработени, за 
да се наслаждавате на идеално 
гладка и нежна кожа за дълго 
време. Тази продуктова линия 
осигурява лесно и бързо реше-
ние на проблема с окосмяване-
то. Активните съставки, включе-

Подхранва, детоксикира, намалява 
появата на целулит. Подпомага 
борбата с натрупването на токси-
ни, причинени от неправилна 
диета, стрес и липса на физически 
упражнения. Прониква бързо, 
оставяйки кожата мека и гладка 
като сатен.
Мощното взаимодействие на 
етеричните масла от облепиха, 
морски копър, лимон и хвойна 
спомага за перфектния детокс за 
тялото. Може да се използва като 
част от антицелулитна програма и 
програма за почистване на тялото. 
За всички типове кожа. Препоръч-
ва се както за професионален, така 
и за масаж в домашни условия. 
Ежедневна грижа, която спомага за 
възвръщане баланса на тялото.
CELLUTOX ACTIVE BODY OIL 100 
мл - 91 лв.

Маслото за тяло с 
гуава и манго от Korres 
е с лека текстура под 
формата на спрей за 
интензивно овлажнява-
не. Немазната формула 
е изключително богата 
на кристали от масло 
от карите, естествени 
емолиенти и провита-
мин В5. Мигновено се 
разтапя и усвоява от ко-
жата, оставяйки я мека, 
подхранена и здрава. С 
аромат на тропическа 
гуава и сочни резени 
манго. Дерматологично 
тестван продукт с 90.9% 
натурален състав. 
250 мл - 43 лв.

ни във формулите, спомагат за 
забавяне процеса на растеж на 
косъма.
В зависимост от нуждите и 
предпочитанията, Rubella ви 
представя широка гама от  
продукти за и след депилация 
- ленти за бикини линия и под-

мишници, за тяло и за лице, как-
то и депилиращи продукти за 
нормална и чувствителна кожа 
с аромат на лавандула и на бор. 
В допълнение, за депилация на 
зоната на подмишниците и би-
кините, DeBa има и 5-минутен 
депилиращ крем. 



86 ж е н а т а  д н е с

к о з м е т и к а

ANTHELIOS SHAKA TINTED FLUID SPF50+ за лице е с 
най-високата постигната UVA защита в сравнение 

с другите продукти от серията. Неговите широ-
коспектърни щитове защитават кожата от UVA и UVB 

лъчите и спомагат за намаляването на вредите от 
infrared-A лъчите и замърсяване.  Ултраустойчив на 
вода, пот и пясък. Не дразни очите. Невидим завър-

шек и лека текстура. Подходящ за хора с чувствител-
на кожа или алергична от слънцето, както и за всеки 

тип. Може да се нанася около очите. Хипоалергенен.  

Представяме ви NUXE 
SUN Лек флуид SPF50, 

специално създаден за 
нормална и комбинирана 

кожа.  Предпазва кожата на 
лицето от преждевремен-
но стареене, защитава я от 
хиперпигментации, запле-

нява с пристрастяващия 
си аромат и впечатляваща 

текстура. 

NIVEA SUN After Sun Sensitive гел-крем за след 
слънце има успокояващо действие върху ко-
жата, като облекчава мигновено раздразнения, 
предизвикани от слънцето. Нежната формула 
с био алое вера и антиоксидант облекчава 
моментално раздразненията и намалява зачер-
вяването. Осигурява интензивна хидратация 
и подсилва защитната бариера на кожата. 
Леката, охлаждаща формула е подходяща за 
чувствителна и склонна към алергии кожа и е 
без аромат. Бързо абсорбираща формула, без 
лепкаво и мазно усещане при употреба.

Photoderm Brume solaire SPF 30 предла-
га висока слънцезащита под формата на 
прозрачен спрей без нужда от разнася-
не. Комбинацията от  UVA / UVB филтри 
и антиоксидантна активна съставка 
осигурява оптимална защита срещу 
вредното въздействие на UV лъчите.

Bariesun SPF50+ Сухо олио за тяло и коса сега се 
предлага с подарък плажна чанта от Uriage. Бла-
годарение на високо ефективен филтърен ком-
плекс, сухото олио осигурява ефективна защита 
срещу UVA и UVB-лъчите, свободните радикали и 
предпазва кожата от изсушаване. Прави я сатене-
но гладка и озарява тена с разтапяща се, невидима 
текстура, без мазни съставки. Може да бъде 
използвано и за коса, като защита от изсушаване и 
запазване на естествената красота на косъма.
Нов комплекс, с последна генерация филтри оси-
гурява висока защита срещу UV-лъчите. Олиото 
гарантира доказана фотостабилност и UVB и UVA 
защита. Предлага се в удобна опаковка от 200 мл.Esthedrem представи Photo Reverse с цвят - иновация при 

слънцезащитните продукти – крем, който предлага много ви-
сока 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 пигмент-

ни петна. И не само – тонираният крем за слънце (предлага се в 
два нюанса – светъл и тъмен) може изцяло да замени ежеднев-

ния 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 впо-

следствие върху появата на пигментни петна.

ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА  
КОЖА НА ЛИЦЕТО 

ЗА НОРМАЛНА И 
КОМБИНИРАНА 
КОЖА 

СЛЕД ПЛАЖА 

БЕЗ НУЖДА ОТ 
РАЗНАСЯНЕ 

ПРОМОЦИЯ 

РАВНОМЕРЕН, ИЗСВЕТЛЕН 
И СИЯЕН ТЕН НА КОЖАТА

ЦЕЛУНАТИ ОТ СЛЪНЦЕТО!
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Колекцията CITRUS SPORT на Korres е подходяща за планина, 
плаж и за активно спортуващите по време на почивка или в 

градска среда. 
Слънцезащитният крем за лице съдържа екстракт от цитру-
сови плодове, богати на витамин С и органични киселини, с 

антиоксидантни свойства. Осигурява защита на кожата от 
фотостареене. Доказано е, екстрактите от соя и градински 

кресон намаляват появата на пигментни петна и осигуряват 
сияен и равномерен тен. Подходящ за цялостна ежеднев-

на грижа за лице със специална формула за дейности на 
открито. 

Засилва естествената защита на кожата срещу външни 
фактори (сухота / слънце), като същевременно овлажнява и 

подобрява нейната еластичност.
Лека, бързо абсорбираща се формула, обогатена с цитрусо-

ви плодове, естествен източник на витамин С, за тонизирана 
и освежена кожа. С UVA & UVB защита SPF 50.

Слънцезащитното олио за тяло е с лека и кадифена текстура, 
която бързо се абсорбира. Обогатено е с цитрусови екстра-
кти, богати на витамин С и органични киселини с антиокси-
дантни свойства, които предпазват кожата от UV уврежда-
ния. Богата комбинация от масла (орех, слънчоглед, кокос 

и сладък бадем), която поддържа кожата мека и еластична и 
осигурява равномерен тен.  С UVA & UVB защита SPF 20. 

Слънцезащитен крем за лице SPF 50 -  
50 мл - 51 лв.

Слънцезащитно олио за тяло SPF 20,  
200 мл – 50 лв.

Еucerin създаде ултралек слънцезащитен гел-
крем за всички типове кожа, който предоставя 
незабавно сухо усещане,  без лепкави и мазни 
остатъци, без полепване на пясък след употреба 
и с допълнително подсилена устойчивост на вода 
и потене. Благодарение на Advanced Spectral 
Technology, Eucerin Sun Oil Control слънцезащитен 
гел-крем за тяло DRY TOUCH е безкомпромисен в 
защитата на кожата от вредното въздействие на 
слънчевите лъчи. 
Той се нанася лесно, попива бързо, без лепкави 
и мазни остатъци. Чрез  комбинация от масла и 
матиращи пигменти, иновативната Oil Control 
технология предоставя незабавно сухо усещане 
на кожата. Благодарение на анти-пясък свойства-
та на продукта, пясъкът не полепва по кожата. 
Допълнително подсилената устойчивост на 
вода и потене (налична при  SPF50+) означава, 
че формулата ще остане да действа и няма да се 
отмие, докато плувате или при първи признаци 
на потене. 

Klorane Polysianes SPF50+ Sublime слънцезащитен 
спрей с органично масло от таману и монои е 
подходящ и за лицето, и за тялото. Защитава от UVA 
и UVB лъчите с водоустойчива и фотостабилна 
формула. Органичните масла подхранват кожата и 
предотвратяват дехидратацията й. Некомедоген-
на текстура, която не оставя мазен филм. Съдържа 
озаряващи пигменти и абсорбиращи пудри за 
кадифен завършек. Оставя озарен от слънцето 
разкрасяващ ефект.

Klorane Polysianes SPF50+ Sublime слънцезащитен 
спрей с органично масло от таману и монои е под-

ходящ и за лицето  и за тялото. Защитава от UVA и UVB 
лъчите с водоустойчива и фотостабилна формула. 

Органичните масла подхранват кожата и предотвратя-
ва дехидратацията й. Некомедогенна текстура, която 
не оставя мазен филм. Съдържа озаряващи пигменти 

и абсорбиращи пудри за кадифен завършек. Оставя 
озарен от слънцето разкрасяващ ефект.

CITRUS SPORT

УЛТРАЛЕКА 
СЛЪНЦЕЗАЩИТА

ЗАЩИТА И 
ПОДХРАНВАНЕ 

КРЕМ ЗА СЛЕД 
СЛЪНЦЕ 



Лукс и спокойствие
в сърцето на природата

к.к. Марина Кейп,
Ахелой 8217

тел.: 0596/20 000
факс: 0596/ 20 014

За резервации:
0596/ 20 006

bookings@marinacape.com

За организирани
мероприятия и конференции:

телефон: +359 899 997 626
events@marinacape.com

  www.marinacape.com



КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР
Специално проектиран и оборудван,  
удобен за провеждането на всякакъв  
вид срещи, конференции и тържества, 
Конферентен център „Марина Кейп” 
предлага осем напълно оборудвани зали, 
разположени на два етажа.
 зала 1 – 350 места
 зала 2 – 150 места и
 шест зали с по 50 места.

За вашата приятна 
почивка Марина Кейп 
разполага с: 
 4 ресторанта
 2 басейна (с детски зони)
 воден бар с жива музика 
(пиано-бар)
 СПА център
 фитнес зала
 боулинг
 2 корта за скуош
 тенис на маса и билярд
 детски център
 минимаркет
  магазини (дрехи, сувенири, 

цигари и алкохол и др.)
 24-часово медицинско 
обслужване
 24 часа интернет достъп 
 яхти под наем с наши  
капитани

www.marinacape.com
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Светът на пътешествията 

отново се пробужда. В 
нашата страна 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.

КРЕПОСТТА МАРКЕЛИ: 
Многослоен християнски 

комплекс 
Крепостта Маркели е един от 
най-забележителните и добре 
съхранени археологически 
паметници в Южна България. 
Намира се на 50 км от Бургас и 
на 7 от Карнобат. 
Изборът на мястото от древ-
ните показва много добро 

(НЕ)ПОЗНАТИТЕ  
ПРЕЛЕСТИ НА БЪЛГАРИЯ

АНТОАНЕТА БАЕВА чурица със старото име Мар-
цил. 

Древна история 
Разкритата при археологиче-
ски разкопки керамика сви-
детелства, че на хълма, върху 
който по-късно възниква кре-
постта, е съществувал живот 
още през Късножелязната 
епоха (I  хил. пр. Хр.). Крепостта 
възниква през късната Антич-
ност в края на ІV и началото 
на V век, като началото й се 
свързва с изграждането в най-
високата й част  на ранен хрис-
тиянски матриум, посветен на 
християнски мъченик.
В архитектурно отношение 
Маркели, както повечето по-
добни съоръжения, се състои 
от вътрешна и външна крепост, 
като територията й се разши-
рява в годините.
Първата крепост е част от Из-
точната Византийска империя 
и постепенно укреплението 
прераства в град. Разкрити-
ят във вътрешността на кре-
постта църковен комплекс с 
раннохристиянска базилика 
подсказва, че през V-VI в. тук 
е имало обособено епископ-
ско средище, част от Констан-
тинополската патриаршия. 
Величествената трикорабна 
базилика била богато стенопи-
сана, с много мраморни  коло-
ни, капители, олтарна украса 
- символ на архитектурните и 
художествените достижения 
на епохата.  Укрепването на 
града било направено с мощни 

п ъ т е ш е с т в и е

познаване на географските 
особености на района - възви-
шението давало видимост във 
всички посоки към проходите 
и укрепителните съоръжения. 
В същото време хълмовете 
някога били покрити с непро-
ходима гора, достигаща чак до 
морето, която скривала кре-
постните стени от погледа на 
нападателите. Тук се намирала 
единствената връзка юг-север 
в големия периметър на бла-
тистата местност - това е анти-
чен мост от ІІ в., чиито останки 
са открити в западното под-
ножие на крепостта, и именно 
местоположението на моста 
предопределя значението на 
крепостта по-късно.
За произхода на името Марке-
ли има различни мнения, като 
се налага тезата, че е свързано 
с наименованието на реката в 
подножието на крепостта - Мо-
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стени от редуващи се каменни 
редове и тухли и ранновизан-
тийски кули с формата на впи-
сан кръст, като най-впечатля-
ваща е  югоизточната кула със 
запазена бойница. 
Сцена на съдбоносни битки 
Ролята и значението на Мар-
кели се развиват паралелно 
с израстването на Плиска 
като държавно-политически 
център на младата българска 
държава. През Средновекови-
ето крепостта е заемала важно 
място в политическия живот на 
Балканите и е била отправна 
точка на войските, поемащи на  
поход. Крепостта контролира-
ла най-прекия път от Плиска до 
Константинопол и затова край 
нея са се разиграли няколко 
съдбоносни битки за България 
и за Византия.
През 792 г. хан Кардам пече-
ли край Маркели победа над 
византийските войски, ко-
мандвани от самия император 
Константин VІ.  Крепостта е из-
ходната база на грандиозния 
поход на император Никифор 
І Геник – през 811 г. византий-
ската армия предприема на-
стъпление срещу столицата 
Плиска, а разгромът на визан-
тийските войски дава възмож-
ност на българския владетел 
Крум да предприеме настъ-
пателни действия в Тракия. 
При попадането на крепостта 
в български ръце, тя е раз-
ширена и доукрепена, като 
около нея са изградени едни 
от най-грандиозните землени 
съоръжения - валове и рово-
ве - на Балканския полуостров. 
Така Маркели се очертава като 
най-голямото и мощно старо-
българско укрепление на юг от 
Стара планина. 
Особен интерес представлява 
водоснабдителното съоръже-
ние, което е истински шедьо-
вър на древното строително 
изкуство. Намира се на запад-
ния склон на възвишението, 
в непосредствена близост до 
р. Мочурица. Представлява 
сложна система от кули, резер-
воари за вода и тунел, свърз-
ващ крепостта с реката. 

Мост между  
Севера и Юга

След приемането на християн-

ството в България (втората по-
ловина на IX в.), върху руините 
на разрушената раннохристи-
янска базилика била издигната 
еднокорабна старобългарска 
черква. Богатата мраморна 
декоративна украса, аналогич-
на на Преславската, показва и 
новата роля на Маркели като 
мост между Севера и Юга, меж-
ду столицата Преслав и присъ-
единените южни територии.
Свидетелство, че градът е про-
съществувал и през византий-
ското робство, е разкритата 
кръстокуполна византийска 
църква от XI в., която се оказ-
ва най-горният пласт от мно-
гослойния християнски ком-
плекс. 
За живота в Маркели през ХІ- 
ХІІІ в. съдим по останките от 
поредния издигнат монумен-
тален християнски храм, сто-
пански сгради и многоброй-
ните монетни находки. Това е 
време на стопански, търговски 
и културен разцвет на сред-
новековния град. Краят на 
Маркели настъпва в началото 
на XIII век при наказателния 
поход на латинския император 
Хенрих Фландърски през ля-
тото на 1207 г. Предводителят 
на кръстоносците опустошил 
цяла Североизточна Тракия, в 
това число и древните градо-
ве-крепости. Предполага се, че 
напусналите жителите на раз-
рушения Маркели поставят ос-
новите на днешния Карнобат. 

Наследство за бъдещето 
Днес, разхождайки се из руи-

ните на Маркели, се долавя ня-
когашното величие на древния 
град. Крепостта е сред най-ко-
ментираните средновековни 
обекти в българската история, 
а проучването й е започнато 
още от пионерите на българ-
ската археология - Константин 
Иречек и братята Шкорпил. 
Маркели е разкопавана актив-
но в периода от 1986 до 1994 
г., след което изследванията 
са прекъснати и възобновени 
през 2004 г. Предстои рестав-
риране и консервиране на 
комплекса. Тук  са открити ри-
сунки на човешки и животин-
ски фигури, различни стено-
писни фрагменти, керамични 
мозайки и мраморна пластика 
в преславски стил. Резултат от 
археологическите проучвания 
на Маркели са култови, жилищ-
ни и стопански сгради, множе-
ство стрели, накити, печати. 
През 2007 г. е направена ценна 
колективна находка от ХІ-ХІІ 
век от общо 37 монети, от три-
ма императори, които доказ-
ват  постоянното обитаване на 
крепостта от VІІІ до ХІІІ в. Част 
от находките днес са изложени 
в експозиция „Археология” в 
Карнобат.

ГЕОКОМПЛЕКС ЗАРАПОВО:  
Самодивски легенди  

и живописни пейзажи  
от Предбалкана

Зараповският водопад е срав-
нително малък, но много 
красив природен феномен, а 
местността около него е неза-
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бравима. Водата пада от около 
16 м по живописни стъпала и 
прагове и предлага възмож-
ността да се полюбувате на 
прекрасната гледка от двете 
малки дървени мостчета и от 
леснодостъпна обзорна пло-
щадка.  Водопадът е част от 
екозона "Средна Янтра" и ге-
окомплекс Зарапово, който  се 
намира на 15 км от град Павли-
кени и на 27 км от град Велико 
Търново. Разположен е по пътя 
Павликени-Балван-Велико 
Търново, на около 3 км от село 
Вишовград в посока към село 
Емен, на метри от пътя. 
Разходката до водопада е крат-
ка и приятна - в началото на 
екопътеката има място за пар-
киране, а маршрутът е около 
20 минути в двете посоки. Въз-
хищението от неповторимата 
местност започва с минаване-
то  по голям каменен мост, от-
там се спускате в ждреловид-
ната долина и потъвате в този 
истински оазис на Предбалка-
на. Надолу по дерето след 5 ми-
нути се стига до извор със слад-
ка вода над река Зароповска. В 
руслото вирее рядка билка, на-
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ричана мокриш, за която днес 
знаем, че е богата на витамин 
С. В близката местност „Бъкли-
цата” пък има лечебен извор, 
който излиза от скала и водата 
му сякаш ври. До водопада се 
намира пещера, обитавана от 
праисторически времена и тук 
са открити  първобитни сечива 
и прабългарски монети. Освен 
чудесно място за съзерцание, 
геокомплекс Зарапово е под-
ходящ за организиране на пик-
ник - има изграден кът за по-
чивка, беседка с голяма маса, 
пейки и барбекю.
Екозоната е богата на природ-
ни феномени, затова, ако сте 
стигнали дотук, непременно се 
отбийте и до екопътека „Емен-
ски каньон”, която се намира на 
около 3.5 км. Тя изцяло следва 
скалистия ръб на каньона и 
има множество отклонения 
с висящи дървени мостове, 
ниши, сводове, спускания и из-
качвания, преход през гориста 
местност, като се стига до водо-
пад  "Момин скок". 

Легенди за самодиви 
Вярва се, че мястото на водопа-

да е не само воден кръстопът, 
но и самодивско сборище. От 
местните ще научите легенда-
та за десетата самодива - внуч-
ката на воденичаря Денчо - ру-
сокосата Дочка. Тя залиняла 
след като Али - разбойник от 
село Емен, опитал да я отвле-
че. После изчезнала и се заго-
ворило, че дружи със самоди-
вите, които често се къпели 
във водопада край дядовата 
й воденица. Скоро след това 
намерили Али мъртъв,  сякаш 
покосен от  магия.

Древното селище 
 Вишовград 

В местността се намира автен-
тичното селище Вишовград 
– място с древна култура и 
богато историческо наслед-
ство. В землището на селото 
са разкрити останки от римско 
кале (връх Чуката), а в двора 
на читалището има уникална 
находка – каменен саркофаг на 
римски жрец и съпругата му,  
в самото читалище е уреден 
етнографски музей. С името 
на селото са свързани древ-
ни предания - според някои е 

наречено така заради много-
бройните вишневи дръвчета; 
според други идва от името на 
жена, чиято сянка била вгра-
дена в съществуващия някога 
манастир. Селището пази и 
истории за велики личности и 
събития. Kрай него са били две 
от битките на четата на Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа. 
Оттук е родом Мирчо войвода, 
който установява за 2 месеца 
българска власт в Търново. В 
селото получава прозвището 
си Бачо Киро, който бил даскал 
в местното училище и наричан 
уважително „Бачо”, от тук е и 
майката на Петко Славейков.

ВОДОПАД "СКОКА" -  
красотата на водата, све-

жестта на гората  
Водопад "Скока" е приказно 
място в Тетевенския Балкан, 
което е леснодостъпно цело-
годишно. Той има два ръкава. 
Левият е висок около 30 метра 
и от него постоянно тече вода, 
като количеството й варира 
според сезона. Десният ръкав 
е значително по-висок - около 
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60 метра и в периоди на мало-
водие пресъхва. Слабият му 
дебит позволява през зимата 
целият скален масив да се по-
крие с лед, което предоставя 
прекрасна възможност за 
практикуване на ледено кате-
рене.

Навигатор 
Началото на екопътеката "Под 
пръските на водопада", която 
достига до „Скока“, тръгва от 
централната градска част на 
град Тетевен. Оттам придвиж-
ването може да стане  пеша 
или с кола, като се премине 
през един от кварталите на Те-
тевен "Козница". За да се стигне 
до екопътеката, първо трябва 
да се пресече реката по моста 
срещу площада в Тетевен, а 
след това да се мине покрай 
градския пазар. Пътят към во-
допада продължава 2 км по 
асфалтов път, до остър завой, 

от който започва същинската 
и най-красивата част от еко-
пътеката. На този завой има 
широко място, което може да 
се използва за паркинг. Цялата 
дължина на маршрута е около 
4 км, като от тях 3,4 км са ас-
фалтов път, а останалите около  
600 м –  екопътека.

Райската пътека 
Водопадът се намира на малка-
та река Козница, която протича 
с множество прагове в тясна и 
гориста долина, вие се в осно-
вата на отвесни скали и накрая 
навлиза в Тетевен, където се 
влива в Бели Вит. Пътеката към 
„Скока“ води срещу течението 
на рекичката и е почти хори-
зонтална - само на няколко 
места има кратки изкачвания. 
В началото се преминава по 
дълга дървена платформа с 
парапет и поредица от мал-
ки вирове. Неслучайно този 

маршрут е наречен  романтич-
но „Под пръските на водопада“. 
Живописното дефиле на река 
Козница е изключително 
красиво. Каньонът пленява 
с вечнозелените, покрити с 
мъх заоблени камъни около 
коритото на реката. Въздухът 
е невероятно свеж. Минава се 
по няколко дървени мостчета, 
които сякаш са от приказка. По 
протежение на целия път са 
направени маси и пейки, а до 
водопада е изграден заслон с 
огнище, удобен за пикник.
Екопътеката е подходяща за 
хора без физическа подго-
товка и дотам има достъп във 
всички сезони. В единствения 
по-труден участък в скалата 
е вграден метален парапет. 
Прекрасна екскурзия до една 
малко позната, но пълна с оча-
рование природна забележи-
телност.  



Къмпинг Юг
Лазурно море и два големи плажа

Къмпинг Юг е  тих и спокоен, което го прави 
подходящ за почивка на семейства с малки деца и 
хора, предпочитащи спокойствието. Разполага със 
самостоятелен паркинг, детска площадка с люлки, 
пясъчник и пързалка. В къмпинга има ресторант, 
кафе и бар на плажа. Базата / Комплексът разпола-
га с два луксозни  апартамента  в непосредствена 
близост до златния пясък на морския плаж, състо-
ящи се от:  две спални,  хол с оборудван кухненски 
бокс, кабелна телевизия, самостоятелна баня с WC 
възел, климатик, голяма веранда с прекрасна гледка 
към  безкрайната морска шир. Осем вили, сгушени 
под иголистни дървета, с излед към плажната 
ивица, всяка от които има:  две спални, дневна с 
две легла, кухненски бокс, веранда с изглед към 
морето, самостоятелна баня и WC възел. Три вили с 
три легла,  хладилник, веранда с изглед към морето, 
самостоятелна баня с WC възел. Към Къмпинг “Юг” 
има и обособено място за разполагане на палатки 
100 места и каравани / кемпъри 60 места с възмож-
ност на подаване вода и ток. За тях е осигурен нов 
отделен санитарен възел с топла вода и външни 
мивки. Вашите домашни любимци също са добре 
дошли. 

За повече информация
Къмпинг Юг, 0884/617496

Къмпинги Фаворит България 



“ИФ.ФАВОРИТ” ООД  Офис- Къмпинг Юг
0550/36086, 0884/615804, 0884323911

www.iffavorit.com; e-mail: iffavorit@abv.bg

Къмпинг Китен 
Широк плаж с дюни 

Къмпинг Китен е разположен на южния плаж на 
гр. Китен и устието на река Карагаач. Къмпин-
гът има самостоятелен паркинг и детска пло-
щадка с люлки, пясъчник и пързалка. В къмпинга 
има магазин за хранителни стоки, различни 
заведения за хранене и кафе аперитиви на пла-
жа. Базата / Комплексът разполага с петнаде-
сет вили с три и четири легла, всяка от които 
има:  хладилник, малка веранда,  със самостоя-
телна баня с WC възел. Бунгала с две легла без 
самостоятелна баня с WC възел. Към Къмпинг 
Китен има и обособено място за разполагане 
на палатки 140 места и каравани / кемпъри 70 
места с възможност на подаване вода и ток. 
За тях е осигурен нов отделен санитарен възел 
с топла вода и външни мивки. Вашите домашни 
любимци също са добре дошли. 

За повече информация
Къмпинг Китен 0884/609 372

ОАЗИС е един от най-хубавите плажове, които сте среща-
ли. Перлен пясък, дюни, лазурно синьо море, красота, която 
радва душата и сърцето, пълно отпускане и незабравима 
почивка. Комплексът разполага с прекрасни едностайни и 
двустайни вили в непосредствена близост до пясъка, както 
и с луксозни стаи в масивна постройка, разполагащи с кабел-

на телевизия, климатик  и голяма веранда. Къмпингът раз-
полага с неограничен брой места за любители на почивка на 
каравани/кемпъри и палатки , с възможност за подаване на 
ток и вода. Вашите домашни любимци също са добре дошли. 
За повече информация
Къмпинг Оазис 0884/908 417

Къмпинг Оазис
Един от най-хубавите плажове 

Каним ви да посетите и преживеете магията на къмпингуването на едно от трите уникални къмпинг 
места - Къмринг Юг, Къмпинг Китен и Къмпинг Оазис. Близостта им до природата, дюните,морето, 
плажа,възможностите за плажни и водни спортове ще направят вашата почивка незабравима и уникална.
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НЕЛИ СТАНЕВА е родена на първи декември 
1983 година. Работи в отдел за маркетинг, има 
малък син и карти за 12 публични библиотеки, 

които посещава редовно. От десет години 
живее в Швейцария. Пише поезия и проза 

откакто се помни, а когато думите не стигат, 
фотографира. Има една издадена стихосбирка 

- Виновни Рими, 2001, и втора на път  - Другото 
Време, издателство Жанет-45, насрочена за 

лято 2020. Има свои публикации в редица 
издания, няколко приза в литературни 

конкурси, онлайн блог на www.nellystaneva.
com и десетки изписани тетрадки.

СЪЗДАТЕЛ
Все по-странно подреждаш планетите.
Не че вярвам във тях. Но ти – да.
Настояваш страха да усетя
под душащата длан на дъжда,
който плисва по сухото искане,
подредено в парцели земя.
Нелогичното време притиска ме
към космическата ти тишина,
където сега наблюдавам
как разместваш планетите сам.
Знам:
аз не бива да заздравявам,
да изсъхвам (като надпис
със светеща в мрака боя).
Аз не бива да заздравявам,
имаш нужда от мен и кръвта ми.
Все по-странно подреждаш ми раните.
Все по-дълго бездейна стоя.
 
НОЩТА ТРЕПЕРИ ГОЛА
Нощта трепери гола, дрехите си
е разхвърлила в очите ми.
Пред мен стои настръхнало мълнание
контурите на мислите опипва,
поправя препинателните знаци
на колите, светлините им
заклещени в юмрука на студеното.
Заклещена и аз съм в мене.
Такава мога само във калта да съм, наситена
с разлагане, с вода, със пръсти
на чудовища и храсти, да се спъвам
в безсъзнанието, да лежа
в желираната шума и да стена
като шепнещи вълни, като морето
на мъглата в мене.
 
УЛ. НАИВНОСТ 4
Донякъде те чаках, а донякъде
измервах пулса непознат на стаята.
И без да дишам, гледах как оттатък
съседите прозорците отваряха
и как се проветряваше главата им,
и колко лесна всъщност е осмозата –
отваряш се и пускаш вътре вятъра,

п о е з и я ?  п о е з и я !

а сенките излизат…Но не можех.
Притисках се в затвореното сложно,
без въздух не зараствах като рана.
Това, което исках в мен да дойде,
дойде като отсъствие. Остана.
Доникъде не стигнах и проходих.
Излязох през прозореца. Завърнах
се там, където ти не си възможен.
И станах стая, пръсната навън.
 
ВЕЧНО
Не съм написала за тебе нищичко, 
освен пет реда на една салфетка:
объркани, пияни думи и накрая
телефонния ми номер, 
докато ти, заровил нос в пуловера ми,
като водопад се смееше.
Това бе тъй убийствено отдавна.
Възможността да остареем
загасяме сега до филтрите на две цигари.
Времето със стихове наказва.
Вечността със сигурност е стара
и едва ли някой е написал нещо по-
добро за нея.
 
МАЙКА
Не станах продължение на тебе.
Ти спираш там, където
изниква камъкът на егото,
където губя думи за щафетата,
която само заедно печелим,
но губим единично всекидневно.
Ти спираш там, където
не можем да докоснем със ръцете си
това, което другата копнее.
Не можем да го видим и почувстваме –

това, което обич май не е и
е тъмен знак за стоп, едно усещане,
една голяма локва с грешки,
която няма как да ни пропусне.
Ти спираш там, където
те търся вече четвърт век и
вероятно си във друга четвъртина,
във друга дума за човешкото.
Не станах продължение на тебе.
Опитвам се от хиляди години.
 
БАЛКОН
Вятърът духа вълнение
към небето, оставя прозрачна
следа от ядосани облаци.
Свиваме се в отредената
ни вселена – балконът,
позеленял като мачта
на отдавна обърнал се кораб.

Ние пазим посоката лято,
очите ни плуват във чашите
минерална вода и сироп.
Капе захар по скуката. Нашата
траектория, готова за скок
във водата на утре, която
все по-тъмна е, все по-дълбока,

Този ден, подивял, неподрязан,
като плет плъзва и ни смълчава.

Небето – на ръб изгоряло,
в тишината се възпалява,
слънце - ранено и сочно,
много тежко, вселенско лилаво,
подуто от огъня в залеза.
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