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Издава се с дарения Разпространява се безплатно

#NousSommesCharlie
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Оле-затвори-очички
Н

икой на света не
знае толкова много
приказки, както

Олезатвориочички. Пък и
как умее той да ги разказва!
Всяка вечер, когато децата
седятмирно краймасата, се
явява Олезатвориочички.
Изкачва се тихо по стълба
та, защото ходи по чорапи,
отваря съвсем леко вратата
и – црък! – напръсква децата
по очите със сладко мляко.
[…] Олезатвориочички не
мисли зло на децата. Той
иска само те да се умирят, а
за да стане това, трябва да
ги сложат в креватчетата им. Те трябва да са
мирни, за да може той да им разправя при
казки.Облечен е много хубаво: в копринено
палтенце, само че не може да се каже точно ка
къв е цветът на палтенцето, защото то
изглежда ту зелено, ту червено, ту синьо – за
виси на коя страна ще се обърне Оле. Под двете
си мишници той държи по един чадър. Еди
ният от тях, на който са нарисувани
картинки, той разтваря над добрите деца и то
гава те сънуват през цялата нощ найчудните
приказки. Другия чадър, на който няма рисува
но нищо, Оле разтваря над лошите деца и тога
ва те спят като пребити, а когато се събудят
на сутринта, не могат нищо да разправят.“

Предполага се, че през XIX в. Ханс
Кристиан Андерсен не е имал контакти с
български депутати и все пак – кажете
честно! Този безсрамник Оле не ви ли на
помня прекаленомного на някого?

Вижте го само как невинно се прокрадва

по чорапи (в stealth mode), издебва те от мрака
с хищната си усмивка... и когато наймалко
очакваш – ЦРЪК! Хладнокръвно и безцере
монно ти замазва (малко по реформаторски)
очите... Владеенето на подобни мръсни
хватки си е направо задължителна част от
родната политическа школа. Обзема ни
патриотизъм...

Вижте и разкошното му палтенце, което
си мени ли мени цветовете, в зависимост на
коя страна се завъртиОле! Да не мислите, че
подобни палтенца се намират лесно в Да
ния? Предполагам, ако му разровим подпла
тата няма начин да не открием издайни
чески илиенски етикет – „lavet i Bulgarien“.

Или пък найлюбимата джаджа от арсе
нала на Оле – двата чадъра. Вижте го само
как седи раздвоен, объркан и смутен и ги
отваря избирателно – единия над добрите
деца, а другия – над лошите. И едните съну
ват чудни, чудни приказки, докато вторите

спят като пребити кучета (да им е за урок на
малките, паразитчета!) Изведнъж – без ни
каква обективна причина – случайно не си
ли представихте Оле дебел? И леко брадя
сал? Не?

Но найзабавна е философията му – Оле
никому не мисли зло. Той е натурален
добряк по рождение и сее ли сее добрини из
света човешки. От вас се иска единствено да
сте мирни, послушни и да не му спъвате ра
ботата. За да не му се налага на Оле да става
лош и да развърта чадъра... (Защото тогава
той ще ви намери! Независимо къде се крие
те! София, Белград, Халкидики, Враца! Ще
изсипе върху вас целия гняв на компетентни
те органи!)

Дааа... такива ми ти работи със стария
Олезатвориочички. Такъв си е той...

Сега заспивайте, мили деца! Свърши ни
мястото!

ЦРЪК!

„
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Д
окато се надпреварвахме да
сменяме профилните си
снимки с Je suis Charlie и

дискутирахме разпалено що е то
свобода на словото иималипочва у
нас, дойде новината, че една
държавна институция е решила да
размаха пръст и да сложи граници
на тази свобода. След марша на со
лидарността в Париж пред Миро
люба Бенатова българскиятзавто
рипътпремиер Бойко Борисов
заяви,че „вБългариявсекиможеда
каже каквото си поиска“. Пропусна
да отбележи обаче, че това си има
своята цена.

Конкретната такава – 160 000
лева за „Икономедиа“, издателите
на „Капитал“, и 100 000 лева за вра
чанския вестник/сайт „Зов нюз“. В
ролята на палач влезе Комисията за фи
нансов надзор. Причините за наказанията?
С една дума – Пеевски (това не го пише в ре
шенията, нали). С повече думи: конкретни
статии и отказ за разкриване на източници.
„Капитал“ е попаднал под резачката за ма
териала си „Паниката е поголяма от
проблема“ от лятото на миналата година,
когато се разрази кризата КТБ и се направи
опит да се разклати банковата система у нас.
Друг текст, окичен с глоба, е за разпределя
нето на дивидент на „Софарма“ АД. Моти
вите? „Пазарна манипулация“. От регулато
ра настояват медиата да разкрие и своите
източници за публикацията си „На косъм от
истинска катастрофа“.

Скромният „Зов нюз“, когото сигурно не
сте и чували до вчера, също попадна под чу
ковете на Стоян Мавродиев и компания.
Причината е същата – материалът им за
банковата криза, озаглавен „И ПИБ пред
фалит“. Обвинени са, че всяват смут в
обществото и отразяват некоректно ситуа
цията. Като пример за „правилно“ отразява
не е посочен не кой да е, а… ПИК (любимата
трибуна на #кой). И двете компании ще
обжалват решенията в съда, а наложените
санкции нямат аналог досега.

Какво еКФН?

Комисията се създава през 2003 година с
цел регулирането на финановата система у
нас. Това включва не само банковата, но и
системата на допълнителното пенсионно
осигуряване и здравно осигуряване, както и
застрахователния и капиталовия сектор. Ръ
ководството ѝ се избира от Народното
събрание. През 2010 година нашефския стол
седна Стоян Мавродиев, избран, както мо
жете да се досетите и сами, от ГЕРБ, чийто
депутат беше. Доста противоречива личност

е господинът – типичната марионетка,
каквито властта обича да поставя на ключов
пост, за да е сигурна, че ще слуша и ще
изпълнява. Пак от публикации в „Капитал„
става ясно, че е имал вземанедаване и с Еве
лин БаневБрендо, подсъдим за пране на
пари от трафик на наркотици. Мавродиев се
опита да съди изданието, но удари на камък.

ИмалиправоКФНда регулира
медиите?

Да прочетохте тук някъде, че КФН
изпълнява и функциите „медиен регула
тор“? Не. Затова и са посочили като причина
пазарна манипулация – един вид с публика
циите си двете медии изкривяват пазара,
биха причинили спад на цени на акции, смут
в обществото, масово теглене на пари от
банки и въобще, ще сринат държавата едва
ли не. Медиите си имат свой етичен кодекс,
но следенето за неговото прилагане и спазва
не на нормите не е в мандата наКФН.

МожелиКФНда изисква
разкриване на източници ида
глобява при отказ намедиите

да го правят?

В тази си част българското законодателс
тво е достамъглявоинеясно.Напрактикане
защитава нито журналистите, нито източни
ците им и има доста вратички, които могат
да задължат първите да оповестят вторите.
Трябва да го направят например ако искана
та информация е предмет на съдебно дело
или пък ако е от особена обществена необхо
димост и няма други начини за разкриване
то й. Липсата на регулатор в тази област и
слабите норми позволяват всеки да ги тълку
ва, както му изнася, стига да има силни адво
кати зад гърба си. Натискът обаче със си
гурност има много негативни ефекти, които

застрашават друго изконно чо
вешко право – на информация.
Започналият лов на вещици (в
случая вещиците са информато
рите) води до едно – страх да се
дава каквато и да е информация
на медиите, оттам тяхната не
възможност да си вършат работа
та, което пък води до де
зинформация на хората и подри
ване устоите на обществото като
цяло.

Опит за цензура ли е ре
шението наКФН?

Поскоро за саморазправа. Ре
гулаторът няма нито законово,
нито морално право да налага
цензура. Но отдавна се е пре
върнал в маша в ръцете на #кой,

подобно на повечето държавни институции.
Удобно проспа кризата сКТБ и си затваряше
с години очите, което доведе до така бо
лезненото пукане на цирея. Одобрява
сделки, които определено са съмнителни и
са изгодни само за определен кръг от хора.
Не смята, че е нужно да оповестява и аргу
ментира решенията си пред обществото. И
очаквано, няма доверието му. Малко са
останалите независимимедии, които #кой не
успя да прилапа. Единственият начин да го
стори е като стовари боздугана си в ръцете
на регулатори, съд, прокуратора и прави
телство дори върху тях. И това е всъщност
опит да ги унищожи, защото цензура няма
как да наложи. Върху свободната мисъл ни
кой не може да наложи ограничения.

Какво следва?

Обект на проверка на Комисията са и „Би
волъ“ и „Медиапул“ (нали не очаквахте да
проверяват медии, близки до Пеевски?)
Предстои да видим ще бъдат ли те изсурва
кани по случай новата година. Междувре
менно се чуват гласове за оставката наСтоян
Мавродиев. Тя е абсолютно задължителна и
закъсняла дори, макар че едва ли ще реши
проблемите – все пак на власт са същите
тези, които го качиха на поста, сигурно е, че
ще си изфабрикуват друга марионетка.
Готви се и протест под наслов „Санкциите на
КФН срещу медии са цензура“. А политици
те ни мълчат ли, мълчат. Няма коментар,
няма осъждане, няма „ще проверим слу
чая“. Само Радан Кънев измяука нещо, но
при положение, че е част от настоящата коа
лиция, която не е като да няма пръст в исто
рията, реакцията му няма тежест. #Кой про
дължава да концентрира власт и влияние и
да поглъща всичко, което види, а когато не
успява – да влиза в ролята на „надзор“.

КФН – #Кой фиксира надзора
МихаелаЛазарова
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ОБРАЗОВАНИЕ

които са застрашени, това ще бъде наблюдавано от
експерти, за да може рискови групи от ромски деца в
опасностда не отпадатотучилище.

Колко са големи класовете, на които препо
давате и колко от записаните ученици идват
редовно на училище?

Паралелките са средно с около 25 деца, но що се
касае дотова колко оттях идват  зависи за кой клас
говорим, но никога броят не е максимален. В 5ти
клас, в една паралелка може да са 14, може да са 18,
тези, които са дошли, докато в друга, например, се е
случвало да водя и на едно  две деца. В 6ти клас са
малко поредовни, но не влизат във всички часове.
Някои събират железа и други боклуци, вместо да
посещават часове. Други имат интересни извине
ния:“мама не ми даде пари за закуска; нямах изпра
ни дрехи; трябваше да се грижа за малките...“ –
веднъж едно дете действително дойде на училище с
мокри дрехи...

Според действащото в момента законода
телство, без значение колко слаб е техният
успех, децата до 4 клас не повтарят учебната
година. Така ученици, които са вече в 5ти клас
не знаят таблицата за умножение, едва събират
и изваждат, а някои дори трудно познават
буквите. Една част от родителите не надминават
децата си в това отношение.

Имала съм случай, в който майка с дете, остана
ли на консултация, събираха с пръсти. Учих ги да
събират 1,25 + 3,15...

За тези родители, които също като децата си
не могат да събират и изваждат, образованието
никога не е било ценност, културна традиция
или житейска перспектива. Липсата на отноше
ние към образованието незаслужено се прена
ся на децата, които са принудени да живеят в
условия на нездрава социална среда и мате
риална лишеност. В много случаи те отсъстват

от училище, ангажирани от родителите си да
участват наравно с тях в грижите по семейното
препитание.

Тези родители по никакъв начин не са санкциони
рани за това, че децата им отсъстват от училище.
Нито да пишеш отсъствия, нито да не пишеш. По
литиката е такава, че при определен брой неизвине
ни отсъствия не получават детски,ате са гладни...

На родителските срещи учителите винаги са
повечеотродителите,дошлида сепоинтересуват
за развитието на децата си. Реално това са родите
лите, чиито деца успяват, въпреки всичко, да
вървят напред.Адруги бащиимайкиидват само,
за да се карат на учителите, че не си вършат рабо
тата...

„Искам да знам защо синът ми втора година е 5
ти клас и не може да пише!“ Вследствие, на което
ние, найпосле, имахме възможност да обясним, че
синът ѝ няма тетрадки, няма химикали и много
рядко влиза в час. На следващия ден, той беше с
тетрадка. Нотова продължи до последващия ден...

Момичетата не ги пускат надалеч от страх да
не ги „откраднат“.Традицията повелява така,че
повечето момичетата встъпват в брак на 16 го
дини. След това, прекратяват всякакви учи
лищни занимания. Според изследване, фи
нансирано от Европейската комисия и проведе
но през 2011 г., 67% са децата от ромски
произход, напуснали училище преди или на 16
годишна възраст в България.

Включително найумното ми момиче от този
клас, найумното, при условие, че майка ѝ е то
тално неграмотна – и буквите не познава, това
дете само си пишеше бележките по извинителни
причини, като още в началото ми беше казала „Г
жо, мама не може да пише, затова това съм го на
писала аз.“ За съжаление в 9ти клас се омъжи...

В опитите си да приобщят родителите към
образователния процес класните ръководители
водят „характеристика“ на децата имного често
разговарят по телефона или обикалят по домо
вете на семействата да говорят с родителите, за
да обсъдят прогреса на малките ученици. При
някои деца този индивидуален контакт оказва
ефект, при други – това е много потрудно.

Няма да ти кажа къдеживeят – където ме беше
страх да отида, но съм ходила там като класна да
обикалям. Там са едни бараки, може да не видиш

В
миналото, Неофит Рилски, който в един
период отживота си заема ръководството
на Габровското училище – първото

българско училище (1835г.), дава следния съвет
на своите сънародници, в посвещение на издате
лите на неговата граматика – първата граматика
на новобългарски език:

Съграждайте първо училища, а сетне църкви и
манастири. Печатайте първо на нашия български
език необходимите за училищата книги, че сетне
Новия и Стария завет. Защото при нужда можем
да се помолимнаБога ина полето,и в пустинята,и
във всяко друго място, докато образованието не
може да бъде дадено нито в гората, нито в пусти
нята, а само в училище.1

За да напише тези прозорливи думи, българс
кият монах от първата половина на XIX в. явно
си е давал добра сметка за огромното значение
на образованието за социалното ни развитие и
културна идентичност. Днес, почти двеста годи
ни покъсно, то е широко достъпно, институцио
нализирано, задължително за всички граждани
до 16 годишна възраст, предмет на държавна по
литика и необходимо условие за трудова и жи
тейска реализация. За всички, без изключения.
За ромските деца от крайните квартали и гета
обаче, то е много повече от това. За тях образо
ванието е неосъзнван шанс за бягство от по
рочния кръг на бедността и социалната изола
ция.

Един от съвременните български учители – от
тези, които всеки ден правят и невъзможното в
опитите си да изградят образованието като
ценност в съзнанието на деца, чиито родители са
пропуснали тази възможност, сподели с нас за
своя опит. След десет години, прекарани в препо
даване предимно на ромски деца от 5и до 8и
клас, гжа Божинова е категорична, че основният
проблем е тяхното нередовно идване на училище
 резултат от отношението им към образование
то, което според нея е пряко свързано със се
мейството.

Какво мислите за стратегията за образова
телна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства, утвърдена през
2010г.? Според Вашите наблюдения има ли
прогрес от 2010г. досега?

Тези стратегии много често остават просто ху
бави думи на хартия. Това, което мога да кажа е, че
експерти на съвещание за първи път коментираха и
забелязаха, че нашите проблеми са различни, че
проблемите не са в учителите, а от естеството на
работата с деца от ромски произход. Отбеляза се
ясно, че работата на учителите в тези училища е
много натоварена. В момента студенти, които
имат желание ще се обучават да работят с деца,

Образованието
Най-сигурният начин да интегрираме

бъдещето си
Светослав Христов

ССннииммккаа:: nneewwss..bbgg
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В
сичко идва и си отива на тоя свет, все едно и също,
хубаво и лошо, всякога едно и също. Светът се
повтаря и си прилича – с хубавото и с лошото. На

Калуньому станатъжно.
Поофициална статистика броят на загиналите при

атентатите е 2 974 души, без 19те терористи. Никой от
пътниците в отвлечените самолети не оцелява.
Основната част от жертвите са цивилни лица от 90
държави…

Можешли да вземешживот, който не си дал?
Наймалко 135 души са загинали и над 300 са ране

ни при 7 бомбени експлозии вМумбай (бивш Бомбай)
– финансовата столица на Индия, предадоха све
товните агенции във вторник – 11.07.2006…

Той спря. Стори му се… не, не беше кучи вой, не беше
писък. Друго беше. Ето пак, повтори се същото, същият
вой, тъмен и пронизителен, от който косите на душата
се изправят. Не беше вой. Песен беше. Беше диво и
страшно да чуешпесен втая човешка пустиня…

31 май 2014. Дванайсет души загинаха при експло
зия в югоизточната афганистанска провинция Газни,
а наймалко петима са ранени. Това съобщи
вътрешното министерство на страната, предаде
ИТАРТАСС… Подобни устройства взеха миналата
година 962 цивилни жертви в Афганистан, а 1928
мирни жители бяха ранени, информира мисията на
ООНв страната.

… Пееше жена. Започне и спре, пак започне. От ниско,
издълбоко – издигне се нагоре, реди някакви неразбрани
думи, реди, реди. И секне изведнъж. Поеме дъх, постои. И
почне пак – издълбоко, същото, все същото, отначало, от
дълбините намъка…

Двама маскирани мъже нахлуха в офиса на сати
ричното списание Charlie Hebdo в Париж и откриха
огън към беззащитни журналисти, оставяйки след
себе си 12 мъртви…

… Гласът се дигна нагоре и не можеше да се знае песен
ли е това, плач ли, или смях. „Охохохооу!… Дечица
та!… Мамините дечица!… Няма ги дечицата ми, дечи
цата… дечинкатами няма…

Терорът и насилието в Нигерия зачестяват след на
лагането на шериата в северните ѝ части. Публикува
нето на карикатури наМохамед в датски вестник през
2006 г. изостря този проблем и в последвалите сблъсъ
ци десетки църкви и джамии биват изгорени, а най
малко 100 души загиват.Две години преди това вКано

I am Dauda
при друг сблъсък между християни и мюсюлмани за
гиват 2000 души. През 2010 година пък след организи
рана от радикални мюсюлмани атака срещу мирно
християнско население край Джос, избухват нови
сблъсъци при които загиватмежду 300 и 500 души.

Къде са ми дечинката?… Охохохооу!… Милите де
чица на мама… Къде са ми дечинката… няма ми де
чинката… Мамините дечинка на мама… дечинката, де
чинката… Милите намама. Охохохоу!

Бойците на „Боко Харам“ убиха дузини хора и
изгориха домове в североизточния нигерийски град
Бага през изминалите два дни… четем в The Guardian
на 8и януари, един ден след терористичната атака в
Париж. На 10ти януари, два дена покъсно… стотици
тела, твърде много, за да бъдат преброени, лежат в ни
герийския град Бага, след атаката на терористичната
групировка „Боко Харам” същата седмица, която
международната неправителствена организация за
защита на човешките права „Амнести интернешъ
нъл” нарече „найсмъртоносното масово клане” в
историята на „БокоХарам”.

Той разгърна храстите и се стъписа: там се дигаше
купчина човешки кокали, облечени в дрипи или голи, чо
вешко месо, разръфано и скапано, с червеи, които въвреха в
купчината и побляскваха влажно в шарената сянка на
градината; човешки глави с изкълвани очи го гледаха с
празни очни дупки, човешки черепи, от които висяха
парцали кожа, изпреплетени с коси. Едно месиво от няко
га живи човеци… Той ги гледаше като магьосан и не се
щаше ужасната воня. Гарваните продължаваха да ходят
наоколо, човкаха из тревата и го поглеждаха. И полека,
предпазливо пак приближаваха камарата от човешки
остатъци. Тежки, големи гарвани, синьочерни гарвани, с
клюнове синьочерни и здрави като чукове. Бяха свикнали с
мъртвите човеци и не се бояха отживите…

Областният управител Баба Аба Хасан заяви, че
повечето жертви са деца, жени и възрастни хора, кои
то не можели да бягат достатъчно бързо, когато
бунтовниците нахлули в Бага, стреляйки с гранатоме
ти и автомати по жителите на града. Предишният
найкървав ден за Нигерия бе покушението срещу не
въоръжени пленници на 14 март 2014 г. в град Майду
гури. .Amnesty заяви, че сателитни изображения по
казват над 600 убити душина този ден.

Настръхнал гладен пес с увиснал корем влачеше ня
каква голяма космата тъмна топка. Песът спря, спря и
човекът; двамата, застанали един срещу друг, се гледаха в
очите. Тогава песът остави топката на земята, набърчи
нос, зъбите лъснаха – няколко пъти вдъхна и издъхна
толкова злоба срещу човека, че човекът неволно отстъпи.
Песът отново пое топката си, премина улицата на ребро,
като потичкваше ситно и все поглеждаше свирепо към
човека – боеше се да нему отнеметопката.Тогава човекът
видя, че таятопка е глава на човек… Все погъст ставаше
надолу тоя смрад на дим, на окадено, на смърт, тоя за
душлив блудкав смрад, от който се обръща душата.

Само седем деца са били събрани с родителите си в
Йола, столицата на щата Адамауа, докато 140 други
нямат представа дали техните семейства са живи или
мъртви, според Саад Бело, координатор на пет бе
жански лагера вЙола. СюлейманДауда, който е на 12

години, сподели, че е избягал в храстите със съседите,
когато екстремистите нападнали селото му, Ашкира
Уба, в близостдоЙоламиналата година. „Видях гикак
убиват баща ми, заколиха го като овен. Все още не
знам къде е майка ми”, казва той пред Асошиейтед
прес в бежанския лагерДауаре вЙола.

Защо, господи, божемой? Защо?… Той стъпи на нещо
меко, то примърда под крака му и изхруска – и веднага с
погнуса отдръпна крака си… Той се наведе и го взе това
нещо, погледна го и тутакси го хвърли. Но пак се наведе,
отново го взе, извади кърпата си и внимателно го загъна в
нея. Беше детска ръчица. Ножът замахнал и я отсякъл
на един път, косо и равно. Ножът бил от горнобродско
желязо, което не чупи костите, а ги реже като бръснач.
Ножът като бръснач отрязал ръчицата откъм пръсти
те, които се протягалинапред, за да потърсят закрила, да
се завардят, или да помолятмилост. Ножътминал косо,
палеца го нямаше, останали само четирите пръста…

Наймалко 19 души загинаха на 10ти януари, 2015
г. в Нигерия при самоубийствен атентат, извършен от
момиченце на десетина години съобщава Франс прес,
като се позовава наместната полиция.

Погледътму опря в едни очи, които го гледаха учудено
от тревата. Бяха потъмнели, но бяха очи и се познаваше,
че били сини, сега мътносинкави, но като че ли ощеживи
– така го гледаха. Беше детско лице, лице на момиченце,
по чудо запазено, свито, изсъхнало от жегите, смалено
като юмрук, напълно запазено лечице. Не бяха го докасва
ли кучета, ни гарвани. Калуньо се наведе и го загледа. Беше
като заровено до половината в земята. Той почопли с
пръст полека и го обърна. Черепчето не беше заровено.
Беше до половината отсечено и празно, задната половина
я нямаше, останала бе само предната с лицето. Той дълго
стоя приклекнал и гледа това лице. Изсъхнало, то беше
като живо, непокътнато, гледаше учудено, сякаш още се
чудеше какво бе станало с него;и ужасътнатова, което бе
станало с него, отминал. Останало само учудването…

„Боко Харам“ е радикална нигерийска исля
мистска секта. Главна цел на организацията е въ
веждането на шариата на цялата територия на Ниге
рия и изкореняване на западния начин на живот. Дей
ността на организацията е концентрирана основно в
северните нигерийски щати Йобе, Кано, Борно и Ка
дуна. През юли 2009 г. над 800 човека са убити при
сблъсъци на организацията с полицията в град Май
дугури. Същият месец Мохамед Юсуф е заловен от
нигерийските сили за сигурност и е застрелян в ареста
след няколко часа. На 16 юни, 2011 г. атентатор самоу
биец детонира експлозиви на паркинг за автомобили
пред централното полицейско управление в Абуджа.
На 26 юли 25 души са убити от експлозия на бомби в
квартал Дала на град Майдугури. На 25 август члено
ве на Боко Харам нападат полицейски участък в
Гомбе, убивайки 4 полицаи и войник, след което напа
дат Фърст банк иЮнион банк, като убиват 7 служите
ли и отнасят неизвестна сума пари. На 26 август кола
бомба се вряза в сградата наООНвАбуджаи убива 24
души, като ранява още 76. На 4 ноември над 65 души
са убити в град Даматуру и село Потиксум. На 25 де
кември 28 души загиват при 5 бомбени атентата в 4
нигерийски града.

А другите в това време си пасат, пасат си и хабер ня
мат. Стадото пасе и придава полека напред. И вече е
забравило за оня брав, дето приврещял и се задавил в
кръвта си. Хич беля не го е и забелязало… Нож чака
всички, кво има да му се мисли толко. Нож. Паси – сега

Светослав Христов
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засега… И стадото пасе. Казали му да опасе едно село – и
опасло го. Какво е виновно стадото? Къде сите – тами гол
Асан.Квото за сите –това и заАсан, голия.Паси днеска за
днеска. Паси и не дигай глава, и не чакай, не гледай утрето.
Утре нема… Атой гледа и чака. Нещо е сбъркан, повреден
е нещо. Гледа и чака… Но стадото не е стадо, а глутница.
Пак е стадо, но казали му да стане глутница – и става
глутница. И изяда друго стадо. После пак става стадо,
което може да бъде изядено от друга глутница. И край
няматая…

Федерална република Нигерия е наймноголюдна
та африканска страна, с население от 152 000 000души
(на осмо място в света по население), държава в За
падна Африка, граничеща с Бенин на запад, Чад и Ка
мерун на изток, Нигер на север и Гвинейския залив на
юг. Християнството и ислямът са двете основни рели
гии, като мюсюлманите са помногобройни в северна
та част на страната. Официалният език в страната е
английски. Нигерия е богата на природни ресурси и е

сред 10те найголеми износители на нефт в света.
Гвинейският залив и найвече неговият шелф имат
огромно икономическо значение за региона. Нигерия,
Екваториална Гвинея, Камерун и Габон са разработи
ли огромни нефтени полета в крайбрежията на зали
ва и осигуряват икономиките си с несекващи приходи
от нефта и природния газ, залежи от които има по ця
лото крайбрежие на залива…

За всички има оттая земя, за всички. Всички са братя
и тряба да живеят като братя… А не живеят. Все недо
волни от нещо. Все търсят нещо и не го намират.
Чоплят нещо слепешката, бутат се насам и натам като
овни. Един скача и се буни, друг скача насреща му. Като
кучета се ядат. И няма край тая. Защо е така – Калуньо
неможе да разбере. Може да е итака: хората не разбират
езика си.Един език, а не го разбират.Един говори едно, друг
друго – то е едно и също, но казано другояче… Колко му
тряба на човек, за да поминува каточовек?Имане голямо?
Няма да го отнесе… Човекът е гостнатая земя. Гост – и
малко му тряба. Не съвсем малко, но и не чак толкова
много. Но непременно му тряба това, ето това: една коса,
едно такова зелено ширане, това слънце и тая сива кукуви
ца, която се е скрила там, в сенките на гората, и кука ли,
кука. Толко мутряба на човек. Атой не гледа това. Зинал,
ламти… атова, найголямото, не гледа…

Терминът тероризъм е производен от латинския
термин „Terrere” и означава „карам да трепери”. Те
рор кимбрикус е аварийно положение в Рим, обявено
в отговор на похода на воините от племето Кимбри
през 105 година преди новата ера. Френският народен
конвент обявява през септември 1793 година, че „те
рорът е дневният ред“. Периодът от 1793 до 1794 годи
на е наричан regime de la terreur („царство на терора“).
Максимилиан Робеспиер, водачът на френската ре
волюция, заявава през 1794 година, че „терорът не е
нищо друго освен справедливост, бърза, сурова,
непреклонна.“ Ангъс Мартин в доклад за парламента
на Австралийския съюз пише, че „Международната
общност никога не е успявала да разработи приемли
ва и всестранна дефиниция на понятието тероризъм.
През 70те и 80те години на 20 век опитите наООНда
дефинира термина пропадат, главно поради разли
чия в мнението на различни членове относно употре
бата на насилие в контекста на конфликти за нацио
нално освобождение и самоопределение“. На 17 март,

2005 година комисията на ООН описва тероризма
като всяко действие „извършено с цел да причини
смъртта или да нанесе сериозни телесни поражения
на граждани или невоюващи лица с цел заплашване
на дадено население или заставяне на дадено прави
телство или международна организация да извърши
или да се въздържи от извършването на каквото и да е
действие.“ Терористичните групи найчесто описват
себе си като борци за национално освобождение,
борци срещу социалното, икономическото, рели
гиозното или империалистическото подтисничество
или комбинация от всичко това. Каузите на групи
ровките, възприели тероризма като начинна борба, са
толкова разнообразни колкото интересите и стреме
жите на човечеството. Сред заявените от теро
ристичните организации каузи са социални промени,
стремежи, свързани с религиозни убеждения, етни
чески искания… Тероризмът не се различава от оста
налите форми на война що се отнася до вземането на
мирно население за мишена, но той е стратегия, осно
вана найвече на психологическия натиск.

Калуньо иска да разбере. Трябва да разбере всичко, от
край до край. За да може да живее. Иначе не може. Той
иска да живее мирно и тихо – там, в горите. Никой да не
го закача, никого да не закача. И всички, всички даживеят

мирно и тихо. Защото не може да се живее мирно в
размирното. Не може. Размирното, което стои като
дигнат нож над врата. И все да извръщаш очи към ножа,
за да видиш кога ще блесне като светкавица към врата…
Не може да се живее така. Той иска да разбере защо е
размирно, кое му е размирното – и да го озапти. Доколко
то може. Да го оправи. Доколкото може. Той иска да
оправитоя размирен свет. Това е…

Ако представлява трудност да дефинираме
проблема, как търсим решението? Търсим ли нещо?
Някой бъдещ историк, изследовател на нашите епо
хални стремления би могъл да представи цялата хро
нология на нашето време в една непрекъсваща поре
дица от помалки, средни и поголеми терори. Би мо
гъл, ако му е интересно, да ги класифицира,
например, по броя на жертвите. Типичното, ха
рактерното и особеното общо – жертвите. Вчера – във
Франция – толкова килограма, днес в Нигерия –
толкова, а утре ако е хубаво времето и имаме късмет –
кой знае? Утре не гледайте новините, особено ако ви
депресират, те не ви засягат, така или иначе. Няма
страшно, ние сме добрите – с нами бог!

Човек може да направи всичко, което пожелае. Ако
истински пожелае. Не го оставяйте. Човекможе всичко и
няма да умре, докато не го направи. И аз няма да умра, до
като не направя всичко. Всичкото… то е да хвана за врата,
да сграбча в шепи онова дебеловратото, огромно Зло.
Няма да умра – просто защото не съм направил всичко.
Докато не извия врата на Злото, докато не го усуча като
връв. Защото не мога, не мога, не мога иначе. Защото не
съм, ако немога.

Иначе не може да се живее. Просто не може да се жи
вее. Не може. Иначе няма зелени ливади, ни кукувици и
коситби, и никога няма да светне синьосиньото небе. И
тревите, които се полюшват от полъха, сочни и за
топлени от слънцето – ще изсъхнат в сърцето му зави
наги. И нищо няма да има на тоя свет – докато го има
това. Нищо.

Цитатите, представени в курсив, са от „Калуня –
каля“ („Хермес“, 2014) – един роман на Георги Божи
нов (1924 – 2004), писател ижурналист, кореспондент
на БТА, във вестниците „Литературен фронт“,
„Отечествен фронт“ и „Труд“. След публикацията
на пътеписа му „Гора зелена, вода студена“ в сп.
„Септември“ през 1975 г., където документира сви
детелствата на петима българи, лежали в сталински
те лагери, той е уволнен от всякъде и до края на жи
вота си остава без работа. Книгата е завършена око
ло 1980 г., издадена за първи път през 1988 г. Името й
означава „кулата на Калуньаа“ (Калунь ага) –
издигната в началото и разрушена в края на романа.
Калуньо е българомохамеданин, помак от потурче
ните български земи, главен персонаж и призма на
пречупване на случващото се в книгата. „Калуня
каля“ е уникална именно с тази си перспектива, без
предразсъдъци, но и без патос – доброто и злото в хо
рата нямат етнически и верски профил. Според
Деян Енев времето е около Априлското въстание,
макар че жалони за това в книгата няма. Поуките са
повече философски, отколкото исторически. Или
защото Георги Божинов е философ по образование,
и/или защото възможните екзистенциални изводи
са поважни от геополитическите.

Ти нали ми разправяш, че не искаш да се бъркаш.
Анджак. Неправиятточнотова сака – да не му се бъркат.
Ще рече – тиму помагаш…

ССннииммккаа:: wwwwww..tteelleeggrraapphh..ccoo..uukk

(Продължава от стр. 4)
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Форми на граждански контрол
(джобен наръчник)

5. Даучастваме вкампании

Тук се включват създаването на групи, органи
зирането на събития, инициирането на петиции и
много други.

Целта на всяка кампания е да повлияе на
общественото мненине. Например ако искаме да
направим законодателна промяна в тясна експерт
на сфера, една разяснителна кампания може да
бъде точно от каквото се нуждаем. Чрез нея ще
хвърлим повече светлина върху проблемната
област, като изтъкнем ползите от промените и ели
минираме погрешните възприятия, които биха
възпрепятствали реализирането на идеята. Така
например, от „Общество.бг“ започнахме кампания
„Отворен код в държавата“, която само за броени
дни беше подкрепена от стотици граждани, непра
вителствени организации ифирми.

Гражданският контрол не бива да се свързва
единствено с превантивна дейност. Много често,
граждани и неправителствени организации дават
предложения на обществени обсъждания, част от
които се приемат.

6. Да оказваме съдействие на държавната адми

нистрация

Нека си представим, че ни хрумне идея как да
оптимизираме работата на държавната адми
нистрация на базата на опит, с който тя не разпола
га. Дори отсреща да работят компетентни и честни
хора, те никога няма да могат да приложат нова
торския подход, ако не ги потърсим и не предло
жим вашето съдействие. Нека не предполагаме, че
няма да откликнат! Дори това да е така в началото,
не бива да се отказваме – ще потърсим поширок
кръг лица или различен начин за представяне на
идеята. Така, дори да има първоначално недове
рие, то ще бъде преодоляно в процеса на доброна
мерено оказване на съдействие.

7. Даупражнявамеизбирателното си право

Недостатъчно хора разбират силата на този
бърз, лесен и ефикасен начин на гражданско
участие. (Вероятно това не е случайно – полити
ческата апатия обслужва единствено политиците,
разчитащи на контролиран вот и твърди партийни
ядра.) Ако доброволно се откажем да гласуваме,
ние заявявате еднаединствена позиция: че сме
съгласни с всяка възможна конфигурация на
разпределение на властта.

Негласуването означава фундаментално не
познаване на начина, по който работи демокра
тичното управление. Фактът, че сме овластени да
вземем властта от едни лица и да я дадем на други
лица, ни позволява да управлявамеживота си, като
задаваме бъдещето на страната в една или друга
посока.

ПеткоЦиков

О
коло оставката на Орешарски се изписаха
статии на тема „Какво след протеста?“, но
ми се струва, че никоя от тях не успя да зая

ви по убедителен начин какво трябва да направим
ние, гражданите, за подобряването на средата в
България.

Ето един неизчерпателен списък с различни инс
трументи на наше разположение. И ако някой се
чуди какво ѝ е толкова хубавото на демокрацията,
нека се замисли над простичкия факт, че тези инс
трументи нямаше да са налични, ако България не
беше демократична държава.

1. Да бъдем информирани: Изискване на

информация чрез заявление за достъп до

информация

Законът за достъп до обществена информация и
неговите разновидности в други държави е един
устойчив, широкоразпространен, изключително
полезен инструмент за осветяване работата на
различни държавни институции. В предходна ста
тия разгледах в много сбит вид процедурата за
достъп до информация.

Това е дейност, която не се използва единствено
от разследващи журналисти и неправителствени
организации. Всъщност повечето заявления се по
дават от заинтересовани граждани. Това е така, за
щото не се изискват някакви специални умения, а
единствено любопитство и социална чувстви
телност.

2. Да изискваме прозрачност: Анализ на масиви

отданни

Разглеждането, визуализирането и анализира
нето на големи масиви от данни (като например ре
гистри) е важно, защото ни позволява да просле
дим взаимоотношенията на различните участници
в общественополитическияживот.

Благодарение на проследяване на търговския
регистър, например, знаем кои дружества (и на
каквацена) търпятпроменив съставанаорганитеи
активите си, а тованипредставякартинанаобщите
властовоикономически взаимоотношения.

Но масивите от данни могат да послужат, за да
осветяват работата на институциите. Разследващи
те журналисти и специалисти от гражданския
сектор „се хранят“ смасиви от данни,ровейки се по
всевъзможни сайтове. Но тази работа не е толкова
експертна, че да не може да се върши и от обикно
вени граждани.

Благодарение на „Общество“ България може да
се похвали с портал за отворени данни. Вече адми
нистрацията няма как да се оправдава, че няма
централизиран портал за качване на информация.
Нашата задача обаче не спира дотук: необходимо е
да изискаме качването на информация на портала.
Общественият натиск това да се случи ще бъде от
огромна полза!

3. Датърсим съдебна защита

Да познаваме и отстояваме правата си в съда е
един от найефикасните начини да променим
системата. За съжаление, често причината това да
не се случва е основателната липса на доверие в съ
дебната система. Също така много хора вярват, че
съдебният процес е бавен и скъп. Но последното не
е съвсем вярно. Защо? Например браншова орга
низация или организация от обществения сектор
може да ни представлява в съда или да ни съ
действа за правната защита по друг начин. Зад този
на пръв поглед алтруистичен акт се крият две
съвсем егоистични подбуди. Първо, спечелването
на всяко дело в наша полза създава съдебна
практика, на която юристите да се позовават при
други подобни дела. Това означава, че ако спече
лим едно дело, много е вероятно друго подобно
дело да бъде спечелено въз основа на прецедента.
Второ, спечеленото дело ще има дисциплиниращ
ефект за загубилата страна в процеса, която едва
лище дръзне да повтори нарушението.

4. Дабъдембдителни за нарушения

Подаването на сигнал е по същество сезиране на
отговорните органи и разгласяване до медии за не
редности.

Както показа сигналът на Протестна мрежа,
един подкрепен с достатъчно данни сигнал може
да доведе до големи властови размествания.

Ноне е задължително сигналите да се занимават
единствено с „големите риби“. Напротив, всеки
сигнал, колкото и незначителен на пръв поглед да е
той, е от значение... дали ще сигнализираме
Агенция Пътна полиция, Комисията за защита от
дискриминация, Комисията за защита на потреби
телите, полицията или прокуратурата… – срещу
всяко нарушение стои отговорен контролен орган.
Акониене сигнализираме,нямакакда очаквамеот
тях да са активни, защото не четат мисли! А ако
сигнализираме и въпреки това не си свършат рабо
тата, ще сигнализираме за това! (Или ще използва
менякое друго „оръжие“ от нашия арсенал.) (Продължава на стр. 5)

Илюстрация: pravatami.bg
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използвали тези 3 часа за да правят някои от по
горе изброените неща! Ето защо протестът е край
наформа на граждански контрол, която трябва да
бъде упражнявана едва когато всеки друг вариант
е бил изчерпан. Нещо повече – ако първо се опита
ме със съдействие, с разбиране, с предложения и
идеи, но не срещнем разбиране от отсрещната
страна, то тогава разполагаме с много поголяма
легитимност да излезем на протест.

10. Дапознавамеи отстоявамеправата си

Всъщност много от гореизброените точкималко
или много са просто подсещане, че ние имаме пра
ва, които можем да използваме. Например, имаме
право на достъп до информация, право да подава
ме жалби, право да се сдружаваме, право да
търсим правата си по съдебен път и т. н. Тази точка
неслучайно е на последно място – тя обобщава
всичко написано дотук и подсказва едно: този спи
сък се простира по цялата нормативна уредба.

Колкото и парадоксално да звучи, когато
отстояваш правата си, ти помагаш на другите хора,
които могат да попаднат в ситуация, сходна на
твоята. С други думи, не печелиш само ти... пече
лим всички ние.

Гражданският контрол не е спринт, а мара
тон. В маратоните, както знаем, трябва непре
къснато да намираме нови запаси от увереност и
енергия. Рано или късно, ако сме постоянни и
целенасочени в нашите усилия, България ще
стане подобро място за живот.

Имаш идея как тази статия може да бъде по
добрена? Иди на тази страница* и смело ре
дактирай!

*http://goo.gl/eHXwY2

8. Да „Гласуваме“ с парите си

Или с други думи: да се информираме за това
какъв бизнес спонсорираме с потреблението на
стоки и услуги и всячески да бойкотираме сивата
или черната икономика. Мафията вероятно пече
ли достатъчно пари от нелегалната си дейност, от
корупция и нагласени обществени поръчки – нека
не засилваме влиянието ѝ.

Този инструмент на граждански контрол при
доби поголяма популярност покрай кампанията
„Аз не купувам от Lafka“, но Lafka е капка вморето
от възможности!

9. Дапротестираме

Да, товаможе да бъдемного ефективен начин за
промяна, но има няколко особености.

Като за начало е много трудно да се организира.
За да се случи един протест, е необходимо да
подтикнем голяма маса хора да оставят своите
ангажименти.

Друг недостатък е, че отнема изключително
много колективни усилия и време. Ако успеем да
изкараме 200 човека за 3 часа, това са 600 изхабени
човекочаса. Представете си, че тези 200 човека бяха

Илюстрация: pravatami.bg

(Продължава от стр. 4)

стъкла, можеш да видиш найлони. Точно на тях,
ние не успяваме да повлияем особено. Тези деца ве
роятно няма да завършат 5ти клас.

Дейността на класните ръководители, в този
случай, напомня на длъжността „педагогически
съветник“, съществувала през 2008 г., а нейното
значение може да се сравни с работата, която
извършват здравните медиатори за връзката
между затворените ромски общности и
здравните институции. За съжаление, този успе
шен модел не е приложен в сферата на образо
ванието. Класните ръководители вършат тази
работа, така или иначе, до колкото им стигат си
лите и времето. Неписано правило в това учили
ще обаче, е да не се допуска учител да бъде в две
поредни години класен ръководител – защото
граничи с непосилното.

Родителите нямат навик да звънят. Винаги
ти им звъниш. Ако имат телефон. Освен това за
всеки един документ, за който родителят трябва
да бъде осведомен, отговорността пада пак на
класния ръководител. Ако не се появят на роди
телска среща, пак се ходи и за всяко нещо, което
стане... Но класния децата винаги го слушат. Той
е винаги нещо друго, поспециално за тях,
изграждат лична връзка, която много помага.

Без значение в каква културна среда са полу
чили своите „първи седем години“, децата си
остават деца. Личното отношение е важно за
тях, дори и да не го осъзнават. В случаи с такива,
които излизат от нездрава семейна среда, инди
видуалният подход е единственото, което до
казано работи.

Ако влезе един само, той е готов да ме гледа в очи
те и да работи. Ако е един, станатли двама започва
да ги вълнуважелязото, коетоще продадат.

Всъщност се оказва, че ниската посещаемост
на училищните занятия облагодетелства обра
зователно тези, които все пак са влезли в час. Ко
гато в един клас от 27 деца редовно ходят на учи

лище само 7 или 8, всяко от тях получава повече
индивидуално внимание. Всички класове са
различни, както са различни и децата в тях. Но
понякога се получава така, че ако стаята се на
пълни с броя на записаните по учителския
дневник, трудно би се провел редовен час.

Мислите ли, че учителите имат нужда от
специална подготовка за работа с деца от
ромскипроизход?

Смятам, че аз самата имам нужда от подго
товка въпреки опита си. Има много ситуации, с
които ни е трудно да се справяме. Не винаги знаем
как да реагираме. Найголемият проблем е да мо
тивираме учениците. Пробвали сме найразлични
методи, но досега успехите ни са относителни.

Какви методи използвате за да стимулира
те интереса на децата към учебния материал,
който преподавате?

Аз лично, за часовете по математика, ползвам
специализиран софтуер – „Geo Gebra“, с помощта,
на който визуализирам геометрични задачи. Съ
ществува т. нар. „виртуален училищен кабинет по
математика“ – платформа с готови електронни
материали, направени със същия софтуер. Стра
хотни са. Визуализирам ги с мултимедия, която
също е спечелена по проект. Определено има ефект,
имат много поголям интерес и внимават повече.
А отняколко дена ползвам и интерактивна дъска...

До преди само няколко години обаче, гжа
Божинова, не е имала нито мултимедия, нито
интерактивна дъска. С какво е успяла да
привлече вниманието на своите ученици? Пра
вила е геометрични фигурки от хартия,
измисляла е детски песни, чиито текст предста
вят някоя теорема, разказвала им е за математи
ката в изкуството, в готвенето и какво ли още не.
Търсила е начини и е успявала да намери.

Редовно кандидатстваме по различни
проекти, работим и с младежки ромски органи
зации, „Арете“, например, организират инте
ресни мероприятия за децата – образователни

игри, разходки, екскурзии…
Училището усърдно работи и по проекти за

кариерно ориентиране след 8и клас, Целта е,
след като завършат основно образование, деца
та да се насочат към конкретна професия.
Съвместно с фондация за гражданско образова
ние „МОСТ България“ се реализират програми,
имащи за цел да ограничат преждевременното
напускане на училище, без придобиване на про
фесия или специалност на пряко засегнатите
деца от не благлагоприятна семейна среда. Ре
зултатите от такива проекти са намаляване броя
на отпадащите от образователната система мла
дежи и повишаване на пригодността им за
активна трудова заетост.

Трудностите, които стоят на пътя на интегра
цията на ромските деца в образователната
система всякога са се разглеждали като непрео
долими. Но докато едни говорят за не
възможното, други го правят възможно, с много
работа  всеки ден. Истината е, че методите, кои
то са описани тук, никога не са прилагани
системно и целенасочено. Педагогическите съ
ветници не са лоша идея или безполезен разход.
Използването на електронни материали и IT
продукти в редовните часове вече се случва със –
или без централизираната помощ на Ми
нистерството на образованието. Индиви
дуалният подход в метода на преподаване е до
казал своите предимства в опитите за социали
зация и интеграция на деца в риск, но това
никога не е било приоритет. Търсенето на
краткосрочни решения няма да доведе до никъ
де, защото за този проблем съществуват само
дългосрочни такива. Децата, които отпадат от
образователната система днес, обричат своите
деца на същото, утре, а найголямата заблуда е,
че това касае само тях.

1 Радев, С.; Македония и българското
Възраждане; София, 2013

(Продължава от стр. 3)
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В
края на XIX век в България, не

посредствено след Освобождението,
тепърва предстои да бъдат създадени

първите съвременни болници, както и
нормативни документи, уреждащи грижата
за здравето на населението като отговорност
на държавата. Все още не е въведено здравно
осигуряване за работещите, което да покри
ва нуждите им в случай на злополука, бо
лест, майчинство, инвалидност, старост.
Всъщност още няма дори министерство на
здравеопазването.

С две думи, като знаем космическите
нива, които сме постигнали в администрира
нето на здравни грижи за населението сега, в
началото на ХХI век, при действаща система
със симпатичното име „солидарна“ – е,
представете си положението тогава.

Това мое творение предназначавам да послу
жи на млади и стари, на царе и царици, на офи
цери и войници, на родители, на учители, на
свещеници, на граждани и селяни, на дюлгери,
на търговци, на занаятчии, на градинари, на
работници във фабриките, а наймного на
тези, които нямат достъп до високата
усъвършенствана медицина и са изхвърлени
от болниците, като непотребни твари, ня
мащи средства нито за преглед, нито за ле

карства, за тях съм имал и имам найголя
ма грижа и старание, за да мога да им по
могна при нещастието им.

Неофит Калчев, „Народен домашен ле
кар“, Предговор към осмото издание, вклю
чен и в деветото (изд. Art Balkanique Co., не е
датирано, но е излязло след 1945 г., когато с
правописна реформа буквите Ѣ иѪ са пре
махнати – бел.а.)

Още преди Освобождението все пак съ
ществува някаква форма на институциона
лизирана здравна грижа – създаването на
първите болници е ангажимент на Българс
ката екзархия в качеството си на централен
орган и по места. Но не толкова болници са
оказвали необходимата на хората помощ,
колкото т.нар. народни лекари (лечители) –
хора с напреднали за времето си познания по
медицина, фармация, билкарство, често пъ
туващи от село в село.

Йеромонах Неофит Калчев (1848–1928) е
бил учител и пътуващ лекар, който оставя в
наследство събрани множество рецепти за
лечение, съвети за профилактика, знания
за лековитите билки, които се срещат по на
шите земи, а също и за „модерните“ лекарс
тва. Той е лекувал и Апостола на свободата
Васил Левски, когато се е криел в Преобра
женския манастир, където монахът е живял
и погребан.

Калчев произхожда от семейство на на
родни лечители – такива са били баба муМа
рия и майка му Теодора. Тъкмо от тях той
придобива найпрости медицински позна
ния и още от малък познава много билки.
Покъсно, като монах в Преображенския
манастир, той се учи от тамошния отец Ма
тей, който превежда на български рецепти
от гръцката народна медицина. От йеромо
нах хаджи Хрисанта, който работил 30 годи
ни като свещеник в руската болница в Йеру
салим, пък Неофит Калчев научава много и
за руската медицинскашкола.

В зората на ХХ в. Неофит Калчев събира
трудовете си и ги издава в малка книжка,
озаглавена „Народен домашен лекар –
общодостъпна книга за човешките болести и
тяхното лекуване“, която понататък ще
бъде преиздавана поне 10 пъти, а найновата
й препечатка е от 2002 г. Оригинален екземп
ляр от нея е бил запазен в библиотеката на
игумена наПреображенската обител, заедно

с други книги за народнамедицина.
Калчев си дава ясна сметка, че поголяма

та част от обикновеното население по това
време не просто не разбира много от лече
ние, но и изпитва трудности с четенето по
принцип, затова се старае да пише разбирае
мо. „Гледал съм цялото ми съчинение да
бъде достъпно за всекиго. Всички, от
четвърто отделение до осми клас да могат да
си послужат с голяма самоувереност“, пише
монахът в предговора на едно от изданията.

В замяна на научния труд и практиката си
Неофит Калчев получава признателността
на цели поколения българи, лекували се с
неговите рецепти в годините, когато е няма
ло още клинични пътеки и направления. Ко
гато излиза първото издание на „Народен
домашен лекар“, Фердинанд I го удостоява,
както пише самият йеромонах, с „почетен
диплом, сребърен медал и 100 лв. за успешен
труд“. Днес сборникът му все още се
разпространява между лечители, изследова
тели на народната медицина, колекционери.

СЪВЕТИ

за здравето на възрастни ималолетни,
както и за домашнитеживотни

от книгата на йеромонахНеофитКалчев
„Народен домашен лекар“

1. Главата трябва да се приучи на студено още
отмладини до старост.

2. Краката да се пазят от студено, защото за
боляват и се появява ревматизъм, слаб и
остър.

3. Стомахът да не се претоварва с много и
трудносмилаема храна.

4. Всеки да се пази от нечист въздух и нечиста
вода.

5. От прекомерно пресилване в тежка работа,
защото убива силата на човека и докарва
смърт.

6. Сън, ядене и пиене – умерено.
7. На ядосване, нервозност да не се поддава никой,

защототова докарва смърт.
8. Да се отбягва безумна любов защото докарва

предварителна смърт: шанкър, сифилис и
други.

9. Да се пази умерен ред вженитбата.
10. Всеки да си избира занятие според силите.

Народен домашен лѣкар
МилаВасилева
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