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НАЧАЛОТО 

Самолетът на „Еър Франс” – „Боинг – 327” излетя с малко 
закъснение, но въпреки това бях спокоен, нещо ново и 
непознато за мен. Обикновено преди полет съм притеснен и през 
главата ми препускат какви ли не апокалиптични мисли. Сега, 
обаче, дори не мислех за височината. Не знам на какво се 
дължеше това. Може би на шеговитите думи на колегата, който 
преди заминаване ми бе казал: 

– Не се притеснявай, горе никой не е останал! 

А може би и на шанса да пътувам с г-жа Мария Георгиева, 
съветник на Президента на Република България по социалните 
въпроси. Сам по себе си фактът, че пътувам с приятна жена, не 
беше за пренебрегване, но много скоро, по ред причини, щях да 
отдам предпочитания си на ерудита и големия преводач. 

Летяхме за Париж. Предстоеше работна визита по покана на 
френски неправителствени организации, планирана през 
декември 1994 год. 

Френската асоциация на паралитиците (А.Р.F.) ми беше позната 
от двата семинара в София, когато нейни експерти дискутираха 
с българските си колеги проблемите на заетостта на инвалидите 
и работата на неправителствените организации с доброволните 
сътрудници. „ЕСТ А ВЕНИР” е френска фондация, насочила 
усилията си към всестранна помощ на организации на 
инвалидите от Източна и Централна Европа. 

Въпреки че познанията ми за нашите домакини не бяха никак 
малко, едва във Франция щях да разбера, колко нищожни 
всъщност са те. Подобни илюзии хранех по отношение и на 
френската култура. Само защото бях гледал някой и друг 
френски филм и бях чел произведения на френски писатели, 
философи и социолози, превърнали се в легенда през 
студенстските ми години, или пък защото имах десетина албуми 
с репродукции на творбите на световно известни художници, 
смятах, че Франция не е и не може да бъде загадка за мен. 
Преди обратния полет, докато очаквах самолета на 
авиокомпания „Балкан”, си дадох сметка, че за десетина дни 
само съм се докоснал до една от най-великите култури, 
създадена някога от човечеството и че тепърва има да 
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прониквам във френския дух и в дебрите на свят с богати 
традиции, изтъкан от история и съвременност, красота и 
противоречия, от мъдрост и детска наивност, от разкош и 
бедност, съпротива и ограниченост, водеща понякога до един 
или друг вид самоизолация.  

 

*   *   * 

Летище „Орли” ни посрещна с първите топли пролетни слънчеви 
лъчи. Бяха ме предупредили, че по това време на годината 
Париж е студен и влажен. Истинското време на „краля на 
всички градове” щях да опозная през последните дни от престоя 
си. Сега бе топло и приятно, дори усетих тежината на кожуха си. 

 

Митническият и паспортен контрол преминаха бързо и без 
излишни формалности. Отправихме се към изхода, където 
трябваше да ни очаква някой от домакините. Първото нещо, 
което ме впечатли, бяха не толкова размерите и красотата на 
комплекса, колкото свободното предвижване на хора с 
физически увреждания. Зад един ъгъл видях две инвалидни 
колички, готови да влязат в действие при първия сигнал. 
„Инвалидите тук са видими в обществото – помислих аз. – Не е 
като у нас, където рядко може да срещнеш човек на инвалидна 
количка, или ако го срещнеш на улицата ще бъде просяк. Какви 
ли чудеса има да видя още?” Мислите ми неволно изпреварваха 
това, което щеше да ми предложи действителността, често 
коригираща нашите представи за нея по начин, който рядко ни 
се харесва.  

Все още не бях започнал да се обърквам от видяното. Споменът 
от Барселона бе твърде силен и пресен, а това е градът, където 
може би най-добре са решени проблемите с така наречените 
архитектурни бариери пред инвалидите.  

На изхода на летището ни чакаше г-н Фреди Фосколо – мой стар 
познайник от София. С него се бяхме срещали и разговаряли у 
нас в качеството му на представител на „ЕСТ А ВЕНИР”. 
Говореше български чудесно, почти без акцент. Само понякога 
се запъваше, търсейки най-подходящата наша дума. 
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Фреди е един от малкото потомци на смесени, френско-
български бракове. През младежките си години усетил на 
собствен гръб лудостта на идеологическото противопоставяне: в 
края на 60-те години разпространил „позиви” в подкрепа на 
студентските вълнения във Франция и се озовал „на топло” за 
три години в качеството на „шпионин”. Въпреки това у този 
човек никога не усетих чувство на озлобление и ненавист. Не 
можеше или по-точно не искаше да разбере лудостта на онези, 
дай Боже, безвъзвратно отминали години.  

Качихме се в колата и потеглихме към хотела. За пръв път през 
живота си виждах Париж на живо. След десетина дни в София, 
говорейки с един познат, посетил Париж през 80-те години, щях 
да разбера израза, превърнал се сякаш в парола или код на 
всичко онова, което човек преживява в този град и след това му 
е трудно да изрази с думи – „Париж си е Париж!” Думи, попили в 
себе си вселена от преживявания, чувства и емоции, която се 
доближава за миг, припламва от допира, ражда спомена за нещо 
прекрасно, миг след това чувствата се разделят, запазвайки 
своята индивидуалност, още по-обогатени от взаимното 
отдаване. Това е интересен и вълнуващ процес на своеобразен 
катарзис, оставащ напълно непонятен за този, който не е имал 
щастието да посети Париж.  

Широките и чисти улици на града, прекрасната архитектура на 
сградите, покрай които минавахме, обясненията на Фреди 
Фосколо, който се стараеше да бъде и екскурзовод, ме накараха 
да забравя проблемите си, които сякаш с магическа пръчка 
върнах в София.  

На една улица видях малък участък, покрит с павета. 
Учудването ми беше голямо и неволно възкликнах: 

– Не може да бъде, Париж и павета! 

Фреди Фосколо се усмихна и каза, че до края на 60-те години в 
града повечето от улиците са били павирани. Но паветата се 
оказали чудесен материал за улични барикади и постепенно 
били премахнати. Те бяха по-малки от софийските, по-равни и 
почти не се усещаше смяната на уличната настилка. Нямаше ги 
и прословутите дупки „янчулевки”, които не само можеха да 
потрошат колата, но и да ти откъснат бъбреците. Едва ли е 
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необходимо да си задавам въпроса, дали обликът на един град е 
само функция на общинския бюджет? Това, което виждах тук, 
съпоставено с онова, което бях оставил в родината си , надмина 
всички очаквания. Бях в друг свят. Просто и ясно! Въпросът е 
как го приема човек, как го осъзнава и преживява. 

Скоро монуметът на площад „Бастилия” се показа в далечината. 
Трябваше да открием улица „Фабург Сент Антоан”, а след това 
улица „Прага”, на която бе хотелът, в който щях да прекарам 
няколко дни. Г-н Фосколо се оправи бързо и спряхме пред 
малкото хотелче „Алсион”. Оставихме багажа си и се запътихме 
към дома на Каролин Флеп – доректор на фондацията „ЕСТ А 
ВЕНИР”. Оказа се, че живее съвсем близо, на съседната улица. 

С г-жа Флеп също се познавахме от София – преди около две 
години тя ме посети и тогава положихме началото на 
сътрудничеството между фондацията и Съюза на инвалидите. 
Сега за първи път посещавах дома й. Много неща във Франция 
щях да правя за първи път в живота си.  

Холът, където ни прие домакинята, бе огромен за моите 
представи, изградени от тесните панелени правоъгалници. 
Стените – окичени с интересни и екзотиични предмети. Пред 
камината бе поставена ниска масичка, отрупана с книги за 
отглеждане на бебета и малки деца. Каролин се занимаваше с 
четиримесечния си син Рафаел – бебе с големи и красиви черни 
очи. Пошегувахме се, че докато един родител изчете подобна 
литература, детето му вече ще е пораснало. Винаги съм смятал, 
че нищо не може да замени изкуството да бъдеш добър родител. 
То не се учи и, както много други неща в живота, или го можеш 
или не. И все пак, кой знае?... 

Разговорът се завъртя около нашето пътуване, предстоящите ни 
визити и други подобни неща. Дойде ред на вечерята. Бях чувал, 
че френската кухня е една от най-добрите в света, но тепърва 
ми предстоеше да изпитам това със собствените си вкусови 
рецептори. Нямаше да има нито нитрати, нито стока с изтекъл 
срок на годност, ното некачествено приготвена храна по 
ресторантите, както си му е редът в нашенско, нито намусени 
сервитьори. Ще речеш – французите са богати и нямат нашите 
проблеми, най-вече защото времето на първоначалното 
натрупване на капитала е отминало отдавна, а при нас ерата на 
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това историческо явление едва сега започва. Те могат да се 
позволят и да са любезни, и да са взискателни, и да се глезят, и 
какво ли не още. И кухнята им е като културата - европейска, 
изискана, с традиции... 

В Лил, на инат на преводачката си, която непрекъснато 
роптаеше срещу всичко американско, щях да вляза в един 
ресторант „Мак Доналс”. Е, там поне храната си беше по 
нашенски безвкусна. Едва тогава си дадох ясна сметка за 
трагедията на героя на Луи дьо Фюнес от филма „Крилце или 
кълка”, който загубва вкусовите си възприятия в резултат на 
прекомерна употреба на некачествена храна. Да се във Франция 
и да нямаш вкусови усещания е равносилно на тежка форма на 
инвалидност. И за малко да се инвалидизирам допълнително с 
това хранене на инат в „Мак Доналс”. 

След леката вечеря г-жа Флеп поднесе четири вида френски 
сирена, чийто имена така и не можах да запомня. Самите 
французи се шегуват, че имат повече видове сирена, отколкото 
са дните на годината. 

Малко преди полунощ си тръгнахме уморени от дългия ден. В 
хотела ме очакваше изненада. Леглото ми беше толкова меко и 
„игриво”, че цяла нощ трябваше да балансирам при най-малкото 
движение да не падна от него. Е, не може все да ми е южно, 
както понякога казват някои български капацитети по 
булевардна лексика.  
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ПЪРВОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПАРИЖ 

Споменах вече, че хотелът се намираше на ул. „Прага”, която се 
влива в ул. „Фабург Сент Антоан”. Завивайки на ляво и след това 
вървейки само направо, се озовахме на площад „Бастилия”. 
Улица „Фабург Сент Антоан” е голяма и чиста, каквито са всички 
парижки улици. Преобладават малки и спретнати мебелни 
магазини, в които отсъстват стереотипните мебели от 
нашенските магазини. Гледах и се възхищавах на човешкото 
въображение и майсторство, което превръща предметите от бита 
в произведения на изкуството.  

Днес на площад „Бастилия” само един прекрасен паметник 
напомня, че някога тук е била Бастилията – един  от най-
мрачните и зловещи затвори в Европа. Когато се изправих пред 
този монумент неволно се върнах в миналото. В паметта и 
съзнанието ми започнаха да изплуват познати имена от епохата 
на Великата френска революция, оформиха се картини, 
моделирани от забравени някъде в „килера” на мозъка ми 
спомени от видяни филми, прочетени книги и от способностите 
на моето въображение да ги пресъздава и възпроизвежда. 

Вляво от монумента, твърде относително е тук понятието 
„вляво”, се намира новата опера на Париж. Макар и сградата да 
е красива, французите се отнасят скептично към стойностите на 
архитектурния модернизъм.  

Оттам се запътихме към площад дe Вож. Пътем спряхме до 
паметника на Бомарше. Застанах пред него и помолих Мария 
Георгиева да ме снима. Правейки това, тя шеговито и 
добродушно, без да влага някаква предумисъл и имайки пред 
вид мястото, на което бях застанал, каза: 

– Изглеждаш малък, но няма как. 

– Пред Бомарше всички сме малки – отвърнах аз и двамата се 
засмяхме на двусмислената игра на думи, в която неволно се 
оказахме. 

Само на стотина метра по-надолу намерихме площада, който ни 
интересуваше. Неочаквано пред нас се откри красива гледка. 
Самият площад прилича много на църковен двор. Тридесет и 
шест стари къщи го затварят напълно отвсякъде, като образуват 
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правилна квадратна форма, всяка от страните на която е с 
дължина 108 метра. Целият площад е в зеленина. В центъра му 
се извисява мраморна статуя на конник – Луи XIII. От 
туристическите справочници човек може да научи, че 
оригиналът е изваян от П. Бияр и е бил унищожен по време на 
Революцията, а днешният монумент е само копие. Ако човек 
обича историята и помни що годе добре историческите факти, 
допирът до това място ще възбуди въображението му до 
крайност. Тук през 1559 година загива в рицарски турнир 
Хенрих II. Тази смърт е била предсказана от Нострадамус.  

Площадът е завършен през 1612 година. Пред четирите му ъгъла 
на равни разстояния са построени четири прекрасни водоскока. 
В центъра, от южната страна, както разбрах от г-жа Георгиева, 
се намира кралският павилион, който е бил предназначен за 
Хенрих IV, а срещу него - павилионът на кралицата. Именно тук, 
на този площад, в дом No 6 от 1832 до 1848 г. е живял големият 
френски писател Виктор Юго. Днес домът му е превърнат в 
музей. 

Разхождах се, гледах и не можех да изрека нито дума. Сякаш 
някой бе отнел способността ми да говоря. Бях забравил 
безсънната нощ, причинена от пътуването и от болките в 
ставите. Попивах аромата на площада, оставях се на вихъра на 
въображението си, рисуващо странни картини от живота на 
френските крале и големия писател. 

Престанах да съм инвалид. Не изпитвах болка. Просто пътувах, 
пътувах в миналото на един град и един народ, които уважавах, 
а вече и обичах. Духът им бе обсебил всичко в мен. Сякаш 
престанах да имам тяло. Скитах се във времето и 
пространството без да губя действителността от погледа си.  

Точно тази „игра на бягство” от реалността ми бе помагала да 
съхраня духа си от неизбежните умствени отклонения, 
настъпващи когато човек дълго е затворен между четири стени и 
е прикован от болката, която се опитва да го превърне в гърчещ 
се на сухо червей...  

Преди да ми бъде поставена изкуствена става, болките бяха 
постоянни и много силни. Едвам ходех с помощта на два 
бастуна и рядко можех да излизам от дома си. Особено трудно 
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ми бе през зимата, когато белият, пухкав сняг покриваше 
улиците на София. За много хора той е извор на радост, а за мен 
се превръщаше в непреодолима бариера. В такива дълги, зимни 
дни, затворен между панелните стени на апартамента, разяждан 
от силните болки и лишен от възможността да контактувам с 
хората, вземах някоя книга, настанявах се удобно доколкото 
това беше възможно и започвах да чета, като се пренасях в 
друга реалност. Опитвах се да заживея с проблемите на героите 
от книгите, да се „вмъкна в кожите им” и така по-лесно да 
понеса принудителната самота и физическия си проблем. Друг 
път, под нежните звуци на някоя Моцартова симфония или 
увертюра от опера на Верди, се пренасях в италианските 
градове-държави от 15 и 16 век чрез уникалното по своя 
характер изследване на Якоб Буркхарт – „Културата и 
изкуството на Ренесанса в Италия”. Същото правех и когато бях 
принуден да лежа в болница или санаториум. Често дори 
дискутирах различни проблеми със сестрите или лекарите. 
Понякога се получаваха и комични ситуации.  

Веднъж, лежейки на болничното легло, вързан с плетеница от 
връзки и специални колани, за да ми бъде направена екстензия 
на тазобедрената става – една процедура, която доста облекчава 
болките, четях есето на Унамуно „Животът на Дон Кихот и 
Санчо”. В стаята влезе една сестра, която слабо познавах, 
погледна ме и попита: 

– Какво четеш? 

– Дон Кихот на Унамуно – отвърнах . 

– Питам те сериозно. 

– И аз отговарям сериозно. Това са размисли на един велик 
испанец върху думите на друг велик испанец, но общо взето 
диалогът и с двамата не ми се отдава много лесно – отвърнах 
иронично аз. 

Жената поразлисти книгата, зачете се малко, погледна ме 
учудено и рече почти сърдито: 

– Как можеш да четеш подобна книга в болница? – и напусна 
стаята.  
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Засмях се. Нямаше как да й обясня, че в този момент идеите на 
Сервантес и Унамуно ми помагаха много в борбата с болката и 
мисълта, че съм непотребен, караха ме да преосмислям и 
преоценявам смисъла на много от човешките добродетели и 
пороци. Болничната обстановка не само не ми пречеше, а тъкмо 
обратното, пришпорваше ме да бягам от нея, да бягам от 
самосъжалението, от привидната и често измисляна от мен за 
собствено оправдание безпомощност. Трябваха ми години, за да 
осъзная, че мога да направя почти всичко. Необходимо бе да 
поискам да го направя. Трябваха ми години да осъзная, че най-
висшата потребност за всеки човек е да бъде потребен. Но за да 
си потребен трябва да създаваш - нещо мъничко, но добро и 
полезно. Допирът с идеите на големите творци ме караше да 
разсъждавам, да мисля и оценявам преди всичко собственото си 
„Аз” и собственото си поведение. Променяше се бавно 
ценностната ми система, откриваше ми се едно сигурно 
убежище в света на човешкото въображение, където светът бе 
по-хармоничен, по-богат и красив, и откъдето излизах по-силен.  

Сега, стоейки на площад де Вож, чувствах всичко това по-
непосредствено и по-осезаемо. Попивах без умора духовната 
енергия, идваща от дълбините на историята. Бягството от 
действителността за мен се бе превърнало в необходимост и нея 
се мъчех да направя изкуство, разбира се, в рамките на 
духовните ми средства и възможности. Колкото и скромни да са 
те, щом ми помагаха да съхраня собствената си личност, да съм 
потребен, да градя нещичко около себе си – за себе си и другите, 
си заслужава да продължавам. Това правя и сега. 

Разделихме се с Мария Георгиева, която трябваше да отиде на 
делова среща в посолството ни, а аз тръгнах обратно към хотела. 
На един светофар, докато изчаквах да светне зеленият сигнал, 
една французойка, пресякла на червено, се опита да ме преведе 
през улицата мислейки, че съм сляп. Тъкмо да започна да й 
обяснявам (на какъв ли език щях да го сторя), че мога и сам да 
пресека и светна зеленото. Тя разбра грешката си и се смути, 
извини се и продължи, a аз се почувствах като че ли си бях в 
София. Почти винаги, когато изчаквам да пресека на зелен 
сфетофар, ме мислят за сляп и все някой ще се намери да ми 
помага да пресичам. Няма да разказвам за удоволствието, което 
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първоначално изпитвах от смущението на хората, когато вместо 
благодарност от моя страна получаваха репликата: 

– В момента е червено! 

Днес само се учудвам от безразличието на отговора: 

– Какво от това. Коли няма, но както желаете. 

Страшничко е да си мислиш, че станахме безразлични дори 
тогава, когато си помагаме. Интересно, къде, кога и как човек 
губи себе си?... 

Французите не са примерни пешоходци и по това много си 
приличаме. За разлика от нашите шофьори, обаче, френските са 
внимателни и спокойни – нещо, което е странно и трудно 
разбираемо за нас, на фона на претоварения трафик на 
парижките улици. Навсякъде, където бях по време на престоя си 
във Франция, щом стъпех на платното, колите спираха отдалеч, 
изчакваха ме спокойно да пресека и тогава минаваха зад мен. 
Никъде не се уплаших, никъде не се засуетих дали да вървя 
напред или назад, за да не се сблъскам с автомобила. Хората 
виждаха физическия ми проблем и като че ли бяха специално 
обучавани, ме изчакваха. Постепенно щях да придобия една 
относителна сигурност, която в София е немислима. Софийският 
шофьор ще те притесни, ако се разсееш за миг или, ако ходиш 
по-бавно, често дебелашки ще свирне с клаксона, или ще 
форсира двигателя на автомобила си, който почти е яхнал 
пешоходната пътека. Отървеш ли се без интимни пожелания, 
можеш да смяташ, че си попаднал на възпитан водач на 
моторно превозно средство, ако не – „влизаш му в петолинието” 
и му отвръщаш по същия „деликатен” начин. Така, разменяйки 
си стойностите на булевардната софийска култура, се разделяме 
с повишен адреналин. На следващото кръстовище всичко 
започва отново.  

 

*   *   * 

Около 12,15 пристигнахме в централния офис на Асоциацията 
на френските паралитици. Изправих се пред седем-осем етажна, 
твърде впечатляваща сграда. Построена в модерен стил, тя 
изцяло се вписва в околния пейзаж. Във всяка стая работят по 
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двама души и вече, както ми казаха, се чувствали притеснени. 
Гледах и не вярвах на очите си. Такава сграда, собственост на 
асоциацията и да им е тясно! 

Най-напред ни прие Бруно Горие – директор по международните 
връзки, интелигентен и мил французин, занимаващ се в 
свободното си време с литература и музика. С него вече се 
познавахме от София, като участник и в двата семинара през 
лятото на деветдесет и четвърта и в началото на март деветдесет 
и пета година. Приятно ми беше да се срещнем отново, този път 
на френска земя. След около половин час генералният секретар 
на асоциацията и нейния директор дадоха официален обяд в 
чест на българските гости. 

Столовата, в която обядвахме, бе малка и спретната. Намираше 
се на 7-я етаж на сградата и оттам се откриваше прекрасна 
гледка към Париж. Не можахме да се въздържим и направихме 
снимки. 

По време на обяда разговарях с френските колеги по различни 
въпроси от нашето бъдещо сътрудничество и с помощта на 
Мария Георгиева се договорихме да подпишем рамково 
споразумение за съвместна работа. Това трябваше да бъде 
споразумение за обмен на информация и за експертна помощ от 
френска страна. Президентът на френската асоциация на 
паралитиците – Пол Болинер, живо се интересуваше от всичко: 
какво представлява Съюзът на инвалидите в България, как 
работим, какви услуги предлагаме на българските инвалиди и 
т.н. Този човек беше изключително приятен и умен събеседник и 
аз още веднъж изпитах съжаление, че не владея френски език. 
Поговорихме за вижданията ни относно интеграцията на 
инвалидите в обществото. И двамата бяхме единодушни, че 
туризмът предоставя големи възможности за социални контакти 
между хора от различни култури и това е един мощен, 
положителен фактор за интеграцията им. Изобщо, както щях да 
имам възможност да се убедя и по-късно, французите отдават 
много голямо значение на социалните контакти между хората. 
Чрез общуването хората преодоляват самотата, която за 
инвалидите е страхотен бич, чувстват се потребни, а какво по-
добро училище може да се желае от процеса на общуването, при 
който се учим да живеем заедно, оставайки си различни. 
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Към 14,30 с Бруно Горие тръгнахме на разходка из стар 
парижки квартал, съседен на този, в който се намираше 
сградата на асоциацията, с типични малки френски улички и 
къщи, които са само на два-три етажа. Успяхме да видим и 
заснемем една от малкото останали стари градски чешми от 
началото на века. Разговорът течеше предимно на френски 
между Мария Георгиева и Бруно Горие и аз рядко се включвах в 
него. Предпочитах да общувам с околния пейзаж, който се 
променяше на всяка крачка. 

Вечерта трябваше да пътуваме за Лил. Още не знаех, че ме 
очакват пет чудесни дни във френския Север, изпълнени с 
много динамика, нови познания и приятели. 
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ФРЕНСКИЯТ СЕВЕР 

Около 17 часа се отправихме към метрото, което щеше да ни 
отведе на гара „Север”. Оттук трябваше да се качим на 
прословутите френски влакове – TGV, които се движат с много 
висока скорост, подобно на японските си събратя. Разстоянието 
Париж-Лил е 250 км. и щяхме да го изминем за един час. Не ми 
се вярваше, че това е възможно, но се оказа факт. Местностите, 
през които профучавахме бяха равнинни, а земята обработена и 
благодарна. Понякого се виждаха хора, които продължаваха да 
се грижат за нея. Единият час премина неусетно. Влакът 
започна да намалява скоростта си и скоро се озовахме на гарата 
в Лил, където ни очакваше друг наш стар познайник от София - 
г-н Жак Гекер, директор на защитена работилница в Рубе. 
Посрещна ни много сърдечно. Само след ден-два за нас този 
човек щеше да бъде просто Жак и в произнасянето на това име 
щяхме да влагаме цялата си признателност към него и обичта си 
към хората на френския Север - топли и сърдечни, почтени и 
честни, предани приятели. 

Жак ни помогна да се настаним в „Рено”-то му и потеглихме.  

Отседнахме в един от хотелите на веригата „Ибис”. Надявах се, 
че ще мога да си почина след безсънната нощ, прекарана върху 
неудобния за мен креват в парижкото хотелче, но... След като 
оставих багажа си, слязох долу и видях, че Жак ни очаква. 
Опитахме се да водим разговор, но френският ми език беше 
ужасно беден, а Жак – подобно на мен, се оправяше трудно с 
английския. Езиковата бариера, обаче, не ми попречи да усетя 
целия букет от добри чувства към нас, който непринудено 
излъчваше Жак. Най-после Мария Георгиева и моята преводачка 
Полин се присъединиха към нас. 

– Уморен ли сте, г-н Президент? – попита ме Жак. 

– Не много – отвърнах аз и това бе достатъчно Жак да ни поведе 
на една незабравима разходка из вечерния Лил, впечатленията 
от който щяха да пропъдят умората ми. Два пъти спирахме да се 
разхождаме из центъра и площадите му. На една от улиците Жак 
намали скоростта и ни показа скромен бюст-паметник, построен 
в чест на дядо му. Разбрах, че в Лил се намира една от най-
големите книжарници в Европа, която така и не можах да 
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посетя. Съжалявах, че нямам касетофон, за да описвам на място 
това, което виждах и чувах от разказа на Жак, който ни 
съобщаваше по няколко думи за всяка сграда или местност, 
заслужаваща според него, нашето внимание. 

Гледах изумен пищно осветените сгради. Имах чувството, че 
самото осветление, начинут на разположение на светлините и 
цветовете им са вид изкуство, доведено до съвършенство. 
Снимахме, снимахме като побеснели. Сякаш искахме да „одерем 
пейзажа”, както някога е казал големият български бас Борис 
Христов. Тогава не подозирах, че точно тази лента ще се съсипе 
и от нея няма да излезе нито един кадър. Но, както казва един 
мой приятел, при всяка дейност тридесет процента загуби са в 
рамките на нормата. Това, разбира се, е странен начин да се 
надсмееш над безсилието си пред силата на непроменимите 
факти. А може би самият присмех е израз на сила на 
личността?... Във всеки случай, обаче, си заслужава човек да 
поработи за елиминирането на тези тридесет процента. 

По-късно Жак ни заведе на вечеря в един от най-хубавите 
ресторанти на Лил. Поръчката се оказа цял ритуал, защото 
употребихме доста време, за да направим своя избор сред 
пищното изобилие и многообразие от ястия и вина. Разговорът 
ни се насочи към проблемите на заетостта на българските 
инвалиди. Жак имал „неблагоразумието” да поиска каталози от 
български кооперации, осигуряващи работа на инвалиди, но не 
получил нищо, а за да се говори за бизнес-сътрудничество било 
необходимо най-малкото каталог на произвежданите стоки, 
информация за наличните мощности и технологии, цени на 
стоките и, може би най-важното, високо качество на 
произвежданите продукти. Така смяташе Жак и нямах 
основание да не му вярвам, а като познавах състоянието на 
нашите кооперации си помислих за вързаните ръце на техните 
ръководители, които пожелаят да изпълнят условията на 
западните партньори? Още повече, че Жак спомена за 
необходимостта от посредник. Виждайки неразбиращото 
учудване, изписано на лицето ми, което не успях да скрия, той 
поясни, че е необходимо някой да гарантира качеството на 
произвежданата продукция, независимо дали от френска или 
българска страна. Този посредник трябвало да е приемлив за 
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френските партньри и да не „одере” българските кооперации за 
своето посредничество, гарантирайки качеството на дадена 
продукция. Жак бе достатъчно деликатен да не ми зададе 
въпроса дали аз, като председател на Съюза на инвалидите, бих 
поел риска да станем такъв гарант. Аз, от своя страна не 
намерих за необходимо да обяснявам какви мисли и асоциации 
поражда в България понятието „посредник”. И то, както много 
други понятия, които в Западна Европа се приемаха като нещо 
естествено, беше опорочено от българския тип пазарна реформа. 

Хубавото на този разговор беше, че се води в ресторант по време 
на вечеря и до нас седяха две дами, та не можехме до 
безкрайност да говорим за производствени проблеми. В 
противен случай неминуемо щях да се усъмня в качествата на 
известния в цял свят дезодорант „Олд Спайс”. 

Скоро келнерът се появи и постави пред мен поръчаните 
охлюви. Бяха поставени в специално приготвен за това кален 
съд с десет малки дупки. Над охлювите кипеше маслото, в което 
плуваше ситно нарязан магданоз, чесън и още някаква 
подправка. Специалният прибор за хранене, който се използва в 
случая, изисква известни познания или най-малкото известни 
мисловни усилия, ако човек го ползва за пръв път. Друг е 
въпросът, че нашенецът вероятно би си казал: 

– Бе я че ядем ли или че мислим? 

Продължихме разговора с общи теми, а след това казахме 
няколко думи и за програмата през утрешния ден. Докато 
обсъждахме посещението ни в центъра "Марк Сотле" в Лил, 
пристигна и неизменното френско сирене. Възхищавайки се от 
вкусовите му качества си помислих за нашето бяло сиренце. 
Каквото и да беше френското сирене, нито един от видовете, 
които опитах нямаше вкуса на онова бяло, вкусно овче сирене, 
което може да се приготви в българска селска мандра. 

 

ЦЕНТЪРЪТ „МАРК СОТЛЕ” 

Съществува една древна поговорка: „Хората се страхуват от 
времето, а времето се страхува от пирамидите”. В края на този 
ден - четвъртък, 23 март бях сигурен, че „времето ще се 
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страхува” от спомените ми за видяното и преживяното в 
центъра за рехабилитация и обучение „Марк Сотле” в Лил. 

Центърът е създаден през 1958 година. Малкото имение и 
замъкът, който днес е превърнат в административна сграда, са 
били дарени на Асоциацията. Постепенно ентусиазти създали 
центъра, първоначално със собствени средства и дарения, 
значително по-късно, заведението започнало да получава 
средства от държавата. Слушах и не вярвах. Да се захванеш с 
такава мащабна работа! Какъв ли дух се иска за това? Главата 
ми бръмна от въпроси, които така и не успях да задам. 
Успоредно с това непрекъснато се питах, дали в България е 
възможно подобно нещо? Едва ли. Икономическата ситуация у 
нас не позволява да се мисли в дългосрочен план. От друга 
страна, администрацията е толкова тежка и тромава, че само 
Бог знае пред какви трудности може да се изправим и колко 
пари ще са нужни, за да ги преодолеем. Сравненията можеха да 
ме побъркат и въпреки това не мирясвах. 

Най-напред ни посрещна Жан-Мари Помар – ръководител на 
отдел „Рехабилитация”. Поканиха ни в голяма, добре обзаведена 
зала. След официалното представяне г-н Помар започна своя 
разказ за историята и най-вече за същността на центъра. 

„Марк Сотле” е заведение, в което се лекуват и обучават деца от 
2 до 18 годишна възраст с различни заболявания – сколиози, 
ампутации, параплегии, нервномускулни заболявания, 
церебрални малформации и др. Изградени са десет павилиона, в 
които децата с увреждания се разпределят съобразно техните 
здравословни потребности и възрастта им. 

По години децата са включени в три групи: от 2 до 6 години, от 
6 до 12 и от 12 до 18 години. В санитарния павилион могат да 
бъдат извършени при необходимост, различни медицински 
услуги. Тези от малчуганите, които се настаняват в центъра на 
пълен пансион или на полупансион се разпределят в „Павилиона 
на живота”. 

Постепенно навлизахме в същността на организацията и 
дейността на заведението и колкото повече научавахме, толкова 
повече се възхищавахме на постиженията на нашите колеги от 
А.П.Ф. Същевременно изпитвахме и тъга за българските дечица, 
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които едва ли можеха да се надяват в близко време да бъдат 
лекувани и обучавани в условия поне малко по-близки до тези в 
„Марк Сотле”. 

Интересно бе да научим, че рехабилитираните и обучаваните 
деца на пълен пансион живеят в центъра през цялата седмица. 
Едва в петък, след 16,30 часа те можеха да се завърнат по 
домовете си, а в понеделник между 7,30 и 8 часа трябваше 
отново да бъдат в заведението. За другите деца, които са на 
полупансионатен режим, бе осигурен специализиран транспорт 
до дома им. По-късно имахме възможността да разгледаме 
стаите, в които живееха децата, всяка от които носеше белезите 
на личността на обитаващото я дете. 

Научихме, че в центъра работят около 120 служители: лекари, 
педиатри, рехабилитатори, психолози, социални работници, 
педагози и др., като при необходимост се викат и консултанти - 
офталмолози, стоматолози и др. „Марк Сотле” се управлява от 
А.П.Ф. и е много добре познат на френското здравно 
министерство и системата на Социалното осигуряване. Центърът 
е известен в цяла Франция и има завиден обществен престиж. 

Изградени са две основни направления – едното за 
рехабилитация и лечение, а другото е институт за обучение на 
децата. 

Отделението за рехабилитация е разделено на два сектора – за 
функционална и двигателна рехабилитация. Тук се лекуват и 
обучават деца от 2 до 18 години. Те са с физически увреждания 
и рядко се приемат с умствени. Онова, което впечатлява е, че 
децата, успоредно с медицинската рехабилитация, имат 
възможност да посещават училището на центъра.  

Стремежът е децата да се лекуват бързо и да се завръщат в 
семейната среда, колкото се може по-здрави  и подготвени за 
живот в нея. 

По принцип във Франция говорят за семейна и 
покровителствена среда (интернат). Те трябва да бъдат 
максимално близки една до друга, поне такъв е стремежът и, 
струваше ни се, че успяват – нещо, за което в България не бяхме 
готови и много хора изобщо не мислят по този въпрос. В 
повечето случаи децата с трайни увреждания, настанени в 
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социални заведения, се възприемат като досадно бреме или 
някакъв източник на доходи и създаването на условия на живот, 
близки до тези в семейството, се смята за излишен лукс. 

Много от децата в „Марк Сотле” идват от болница. Има лекарски 
съвет, в който влиза и експерт от здравноосигурителната каса. 
Този съвет определя къде да бъде насочено детето. Комисия от 
департамента работи съвместно с интерната. В нея са включени 
специалисти и общественици. Решението за даване на 
направление се взема на основание на закон от 1975 год. В него 
се разглеждат проблемите на интеграцията на инвалидите и се 
регламентира дейността на комисията, която във Франция се 
нарича КОТОРЕП. Тя определя кои деца са увредени до степен, 
че да получат статут на инвалиди, какви мерки да се вземат за 
лечението и интеграцията и др. Например, от комисията зависи 
дали детето ще получи поддръжка за посещение на обикновено 
училище или да отиде в заведение за инвалиди. Но към работата 
на тези комисии ще се върна малко по-късно. 

За всяко дете се изгражда индивидуален жизнен проект-
програма, в който се обвързват всички страни от живота му. 
Например, рехабилитация, програма за лечението, 
педагогическа програма, програма за развитие на характера на 
детето и др. Семейството е включено активно в цялостния 
процес. „За всяко действие”, в рамките на тази програма се 
изисква съгласие на родителите. И както споделиха с нас всички 
служители, с които имахме възможността да разговаряме, 
проблемът е родителите да бъдат убедени, че това което се прави 
за тяхното дете, е най-полезното и най-правилното. 

А.П.Ф. е и хуманитарна организация. Често се организират 
различни акции за събиране на помощи и дарения от 
населението. Самият център вече се финансира от държавата 
чрез здравноосигурителния фонд. Финансовите средства от 
фонда се предоставят редовно и така се създава сигурност. 
Когато се заинтересувах дали, все пак, има някаква вероятност 
средствата постъпващи от здравната каса да бъдат спрени, 
учудването бе толкова голямо, като че ли се бях заразил от 
неизвестен вирус, поразяващ мисловните и психически процеси 
на човека. Вървяхме към Европа, а всеки въпрос, звучащ 
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нормално за българските условия, във Франция предизвикваше 
недоумение. 

Родителите почти нищо не заплащат за престоя на децата си в 
заведението. Има случаи, обаче, при които се дават известни 
суми. Например, за някои деца се заплащат по 50 франка, но 
предимно за храната им. Критериите са индивидуални и са 
свързани с размера на здравноосигурителната вноска, 
заплащана от родителите, както и с изискванията на 
здравноосигурителната каса. 

В института за обучение има три категории деца. Първата са 
тежки инвалиди с общ дефицит, като някои от тях имат и 
сензорни увреждания. Втората група деца са приходящи. Те 
обикновено се връщат в нормалната среда. Третата са децата, 
които живеят в училището. 

Част от децата могат да се подготвят за нормален живот. За 
френските специалисти, работещи в заведението, е много важно 
всички деца да бъдат мотивирани за активен живот, независимо 
от степента и тежестта на увреждането им. 

В момента на нашето посещение децата ходеха на училище, с 
изключение на пет от тях, които се наблюдаваха и се насочваха 
към подходящи за тях дейности. 

Останах изумен от полаганите усилия за реализацията на 
подобна житейска философия. За хората в този център 
хуманизмът беше ежедневие. И по-късно, при други наши 
срещи, щах да имам възможност да се убедя, че човекът и 
неговото здраве са най-висшите ценности за френското 
общество. Това, разбира се, не беше постигнато нито с някакъв 
Указ, нито с вълшебна пръчица. Десетилетия наред хората се 
бяха бирили, за да имат това, което ние днес виждахме. В 
България, за съжаление, не беше така. Някак си бързо и лесно 
разрушихме дълго градени ценности, а нови не създадохме. 
Обществото ни се оказа в голям ценностен дефицит. Една 
петгодишна таратайка, западно производство, както все още 
наричаме произведените от реномирани фирми автомобили, 
като че ли струва повече от човешкия живот. А на нас ни се 
искаше да видим и в България подобно положително отношение, 
поне към децата с увреждания. Може би някой ден, дай Боже, и 
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това да стане. Човек не може да се лиши от надеждите си, 
защото това е по-страшно, отколкото да се лиши от живота си. 

В училището до шести клас учебните часове са съкратени 
наполовина. Лечението и рехабилитацията са в извънучебно 
време. Всички действия на специалистите са взаимно обвързани 
и координирани. Всеки проект, който се изготвя за определено 
дете, има стойност и тя се изразява във връзките между 
различните дейности и различните специалисти, които ги 
осъществяват. Всички хора се стремят да работят съвместно. 

Училището в центъра е за тежко увредените деца, момчетата и 
момичетата с по-леки недъзи посещават нормално училище в 
града, до което  ги отвежда  специализиран транспорт. За тях 
учебното време е като при здравите им връстници. В училището 
на центъра работят 12 учители и други специалисти, които 
прихождат според програмата. 

За нас бе интересно да научим, също така, че социалното 
осигуряване издържа заведението, ако то отговаря на 
определени критерии. Кредитите, получавани някога, се 
изплащат постепенно. В А.П.Ф. са постъпили така: най-напред 
са взели разрешение от властите за строеж, след това са 
получили заем за тридесет години. Днес направените разходи се 
изплащат от системата на социалното осигуряване. 

Всичко, което научихме за центъра, беше полезно и интересно, и 
по-късно, когато започнахме обиколката му, ни помогна да се 
ориентираме още по-добре. Силно впечатлява богатата 
материална база и възможности на заведението. Самите деца 
изпитват радост от престоя си там. Редом с тях видяхме и 
родители, които се включваха активно в заниманията. 

Особено силно ни впечатли техниката, която се използва, за 
подпомагане на децата в техните ежедневни социални контакти, 
наречени общуване. При децата с тежки физически увреждания 
комуникацията се извършва със специална пиктограма, която е 
пред детето. Инвалидната количка е оборудвана с компютър, 
който възпроизвежда чрез изкуствен глас желанията на детето. 
Има табло с рисунки и букви, които му помагат да комуникира. 
В момента на разглеждането, обаче, копютърът, се оказа 
повреден и не можахме да видим докрай неговата работа. 
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Дефицитът при децата трябва да се компенсира в максимално 
възможна степен. Това се прави по различни начини и за всяко 
дете подходът е строго индивидуален. 

Често в България по един или друг повод, официално или 
неофициално, съм имал възможност да кажа, че независимия 
живот на хората с физически и сензорни увреждания до голяма 
степен зависи от наличието на помощни технически средства, 
които да компенсират в максимално възможната степен 
загубените двигателни или сетивни възможности на тялото. 
Липсата на такива средства вече е сериозна предпоставка за 
сепарирането на инвалидите, а оттук се превръща и в източник 
на различни умствени и психически проблеми. В „Марк Сотле” 
имах възможност да се убедя на практика в правотата на това 
мое разбиране.  

Огромното разнообразие от помощни технически средства за 
децата ни порази. Едни от тях бяха стандартни, други се 
адаптираха в самия център според потребностите на детето, 
трети бяха строго индивидуални и се изработваха на място или в 
частни работилници за всяко дете, което има някаква нужда. 
Философията е следната: „Щом детето е в центъра, нещата и 
проблемите са специфични. Няма два еднакви случая”. Достоен 
за уважение „либерализъм” в една страна, управлявана години 
наред от социалисти. Но това е друга, „политическа” тема. 
Важното беше, че хората се стремят да задоволяват 
индивидуалните потребности на всяко дете, признавайки 
неговото право тези потребности да бъдат зачитани като такива 
и да бъдат удовлетворявани. Това също може би е въпрос на 
култура и възможности. 

В специално пригодени стаи са направени бани със съответните 
уреди и децата с тежки увреждания се измиват няколко пъти 
дневно според нуждите им. За всички обитатели е осигурена 
възможност да спортуват. В коридорите на отделните павилиони 
са използвани скъпи и трайни материали, които не нараняват 
децата и издържат на удари от различните помощни средства. 
Това е наистина необходимо, защото макар и с увреждания, 
децата си остават преди всичко деца – придвижвайки се по 
коридорите те често се състезават с инвалидните си колички или 
се впускат набързо в някаква весела игра. 
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Към центъра има съвет на родителите, който заседава два пъти 
в годината. Неговите решения са важни за служителите в 
заведението. Децата, които се обучават тук са предимно от Лил и 
Рубе (приблизително 80%), а за рехабилитация идват от целия 
регион, който обхваща два департамента. В други региони на 
Франция има също такива заведения, които могат да бъдат с по-
различна структура. За една година през „Марк Сотле” 
преминават около 1000 - 1200 деца. 

Напуснахме центъра „Марк Сотле” впечатлени от видяното и 
натъжени от съпоставките, които неволно правехме с нашата 
действителност. Бяхме наясно, че скоро у нас поне подобни 
условия трудно ще се създадат за всички деца, макар че първите 
"лястовички" вече работят - в Кърджали има специализирана 
детска градина „Ян Бибиян” и в София – Център за 
рехабилитация и обучение на деца, страдащи от детска 
церебрална парализа. Вярно е, че те не са в структурата на 
Съюза на инвалидите в България, но все пак ние имахме 
някаква, макар и скромна, роля при тяхното създаване и 
функциониране.  

Тръгвахме си с надеждата, че един ден и в България децата с 
увреждания ще имат такива условия за лечение, възпитание и 
обучение, и че следващото поколение ще е малко по-щастливо от 
сегашното.  

 

ФРЕНСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ИНВАЛИДИ И 
ФРЕНСКИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ 

Френското законодателство относно комплексната 
рехабилитация и социална интеграция на инвалидите е 
сравнително опростено, но когато информацията се поднася 
фрагментарно и при не добър превод, е трудно да се разберат в 
детайли проблемите и подходите за тяхното решаване. За 
съжаление през десетината дни на нашия престой моята 
преводачка не винаги успяваше да превежда добре и това доста 
ме поизмъчи. Онова, което не разбирах от разказа или 
обясненията на моите събеседници, трябваше да разгадавам 
сам. В помощ на моето огромно желание да разбера френската 
социална система, казано най-общо, извиках всичките си 
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познания в областите на медицината, социологията на 
медицината, социологията на здравеопазването, както и 
скромния си опит и обща култура. До голяма степен ми помогна 
и Мария Георгиева, която при всяка по-важна информация, за 
по-сигурно, повтаряше превода и даваше допълнителни 
разяснения. 

За нас бе особено интересно да разберем, че след продължителен 
период на променящи се подходи и търсения, най-сетне Законът 
за инвалидите от 30 юни 1975 г. е успял да консолидира в един 
документ всички главни политически и икономически фактори, 
които да позволят на всеки инвалид да придобие най-високата 
възможна степен на самостоятелност, развитие и социална 
интеграция. Нашият интерес към закона се засилваше и от 
факта, че в България експерти на Съюза на инвалидите, Съюза 
на глухите и на Министерство на труда и социалните грижи, по 
проект на Фламандско-българския форум работеха усилено 
върху създаването на закон за хората с трайни увреждания. 
Тогава още не знаех, че той ще има интересна история, пропита 
с много политически страсти, лични интереси и много 
изпразнени от съдържание приказки. На книга законът щеше да 
стане толкова хубав, че трудно можеше да проработи в 
действителност. Но тогава всичко беше още неясно бъдеще.  

Член първи на френския закон за инвалидите от 30 юни 1975 г. 
формулира следните принципи: 

„Предпазването и откриването на инвалиди и осигуряването на 
грижи, образование, обучение и професионално ориентиране, 
заетост, гарантиран минимум от ресурси, социална интеграция 
и достъп до спортни и развлекателни дейности за млади и стари 
хора, страдащи от физически, сензорни и умствени увреждания, 
представлява национално задължение” (параграф първи). И още: 

„...В крайна сметка, когато възможностите на инвалидите и 
техния семеен произход позволяват, предприетите мерки ще 
дадат възможност на инвалидизираните деца и възрастни да 
посещават институции, отворени за цялото общество и да 
останат в нормална работна и жизнена среда” (параграф трети). 

След внимателния прочит на тези текстове и видяното във 
Франция през десетте дни наистина се убедих, че така 
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формулираната глобална политика към инвалидите е насочена 
към утвърждаване на всички права на инвалидите, като в 
същото време регламентира начините за тяхното ефикасно 
приложение в практиката. По думите на нашите френски 
колеги, а и от това, което иимахме възможност да видим, 
разбрахме, че подобренията в живота на инвалидите, осигурени 
им чрез закона от 1975 г., произтичат главно от следните 
постулати: 

– Държавата посреща разходите за образование на децата и 
възрастните хора с увреждания. Застраховката за заболяване 
покрива само разходите за грижите, които ще се полагат за 
всеки човек, ако той се инвалидизира. Застрахователните 
вноски, които правят французите, представляват едно сериозно 
перо в разходната част на всяко домакинство. Но като 
виждахме какво е направено за инвалидите и какво се прави, се 
убедихме, че тези разходи не са напразни. Доколкото знаех от 
моята леля, която повече от 20 гoдини живееше в Западна 
Германия, там нещата стоят по подобен начин. 

– Неработещите инвалиди, които получават издръжка за 
възрастен инвалид, са защитени от общата схема за социална 
осигуреност. Инвалидите, които работят, имат гарантиран 
минимален доход. 

Съществуват, разбира се, и други облекченния за инвалидите, но 
за десет дни човек трудно може да схване същността на една 
толкова развита и добре работеща система и социална политика 
към инвалидите, каквато е френската. 

Сред основните подобрения, осигурени със Закона от 1975 г. е и 
рационализирането на процеса на ориентация на инвалидите от 
КОТОРЕП (Техническите комисии за професионална ориентация 
и устройване). За малка част от българските инвалиди те са 
познати. КОТОРЕП са съставени по такъв начин, че да съберат в 
едно усилията на персонала на съответните административни 
управления и асоциации, самите инвалиди и необходимите 
технически екипи. В своята работа комисиите се подпомагат от 
секретариат и един или повече технически екипа. КОТОРЕП 
изпълняват следните по-важни функции: 
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– да определят хората с различни увреждания като работници-
инвалиди по смисъла на Кодекса на труда; 

– да насочват инвалидите към работни места в обикновени или 
специални условия, както и да посочват места за приемане на 
възрастни инвалиди; 

– да правят оценка и да се произнасят относно необходимостта 
от помощно пособие (или пособия) за възрастни инвалиди, или от 
пособия за преустройство на жилището. 

КОТОРЕП се състоят от две секции. Първата се занимава с 
оценка на инвалидността, трудоспособността и съответно, с 
устройването на инвалидите на работа в нормална или защитена 
среда. Втората секция определя необходимостта от различни 
помощни пособия и настанява инвалидите в съответните 
социални заведения. Решенията на КОТОРЕП са задължителни 
за тези заведения и за органите, които отговарят за различните 
плащания. 

 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И ЗАЩИТЕНАТА РАБОТИЛНИЦА В РУБЕ 

Приетият през 1975 г. закон за инвалидите във Франция е 
важен и по отношение на трудовата заетост на хората с 
увреждания. Той е изграден, в тази си част на базата на три 
ключови концепции. 

Първата концепция се отнася до задължението на всички 
работодателите с повече от 20 работни места да заделят 6% от 
тях за инвалиди. Преди приемането  на Закона тази квота е била 
10% за всички работодатели с повече от 11 работници или 
служители. Това е послужило като допълнителен стимул за 
осигуряване заетостта на инвалидите. Нарастнали и помощите, 
като добавка за работниците инвалиди, ако са признати за 
инвалиди от КОТОРЕП. Така законът поставя ударение върху 
най-тежките инвалиди, казано с други думи на тези – на тези, 
които изискват обединените усилия на работодателите и 
правителството. 

Втората ключова концепция се състои в това, че законът 
ангажира работодатели и работници в професионално-
интеграционната политика за инвалидите, т.е. заетостта на 
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инвалидите се извежда в полето на договорните отношения. 
Това дава възможност на работодателите да изпълняват своите 
законови задължения чрез сключване и прилагане на фирмени и 
браншови споразумения, предвиждащи едногодишни или 
многогодишни програми по наемането, квалификацията, 
адаптацията към технологическите промени, или 
продължителната заетост в случаи на масова безработица. 

Интересен момент представлява възможността, която законът 
предоставя на работодателите да се освободят от своите 
задължения по наемането на работници-инвалиди, като 
заплащат компенсационни вноски във фонда за развитие на 
професионалната интеграция на инвалидите. 

Третата ключова концепция е свързана с разпространението на 
споменатите вече задължения за наемане на инвалиди върху 
целия държавен сектор, включително централното управление, 
регионалните и локални власти, болниците и държавните 
корпорации. Последните могат да изпълнят част от своите 
задължения чрез предлагане на услуги и чрез сключване на 
договори, при които подизпълнители са защитени предприятия , 
държавните или частни работодатели. Тази концепция, в малко 
по-друг вид щеше да залегне и в бъдещия български закон за 
инвалидите. 

По-късно, през месец октомври, когато отново посетих 
френската асоциация като гост на нейния конгрес, разбрах, че 
френските колеги бяха доста притеснени, че споменатата квота 
се реализира едва 50% и че въпреки създадените добри 
законови основи за разрешаването на проблема със заетостта на 
инвалидите реалният живот е значително по-пъстър от 
желанията и добрите намерения. 

 

*   *   * 

От близо тридесет години във Франция съществува двойствена 
структура на защитен труд. От една страна това са защитените 
предприятия и разпределителните центрове за надомна работа, 
а от друга – специалните трудови центрове. 

Защитените работилници са производствени единици, които се 
различават от обикновенните фирми само по това, че тяхната 
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цел е да осигурят възможност на хората с физически или 
умствени увреждания да упражняват производителна професия 
с оглед на тяхното напредване и възможната по-късна заетост в 
обикновена среда. Съгласно френския Кодекс на труда 
работниците-инвалиди, които са заети в защитени предприятия, 
са на пълна работна заплата и тя се базира на проиведеното от 
тях. 

Защитените предприятия или работилници, както често ги 
наричат, са под наблюдението и контрола на Министерство на 
труда, Инспектората по труда и от службите за производствена 
медицина. Това наблюдение и контрол е същото, каквото е и при 
другите фирми. Тези предприятия назначават работници-
инвалиди по препоръка на КОТОРЕП, но в тях могат да работят 
и здрави хора, като делът им е до 20% от работната сила. 
Защитени работилници могат да бъдат създавани от държавни 
или частни организации, или от фирми. 

Във Франция съществуват и така наречените центрове за 
надомна работа, които осигуряват на инвалидите работа в 
домашни условия. Центровете са равнопоставени от закона със 
защитените предприятия във всяко отношение, особено спрямо 
юридическото и финансовото състояние на лицата, които ги 
снабдяват с работа. Изградени са и специални трудови 
центрове, които понастоящем приемат предимно хора с 
умствени увреждания. 

 

*   *   * 

След като обядвахме в центъра „Марк Сотле”, се отправихме с 
колата на Жак към защитената работилница, която той 
ръководеше. Тя се помещава в един огромен двор с различни 
производствени постройки. На паркинга отново видях няколко 
специализирани микробуса с емблемата на А.П.Ф. 

Жак ни прие в кабинета си. Отсъствието му от работа сутринта 
наложи известно време да се занимава с някакви спешни 
проблеми. През това време ни забавляваше неговто куче - 
бретонски шпаньол, един игрив красавец. Когато Жак се върна 
и го видя при нас, шеговито ни каза, че е голям досадник и 
невероятен инат като бретонците и затова оправдавал името на 
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породата – бретонски шпаньол. Жак умееше да се шегува без да 
жегне или да оскърби обекта на своята шега. И сега, когато се 
шегуваше с бретонците, шегата бе добронамерена, а лицето му 
изразяваше доброта и разбиране. През следващите дни, 
прекарани заедно, не веднъж щяхме да се наслаждаваме на 
блестящото му чувство за хумор, което винаги успяваше да 
прогони умората и напрежението от напрегната програма. 

Жак се настани удобно в ергономичното си кресло и ни 
предложи най-напред да разкаже за работилницата, а след това 
да я разглеждаме. Ние се съгласихме и той започна разказа си, 
който до известна степен ни беше познат от семинара в София, 
където Жак ни гостува в качеството си на експерт. 

– КОТОРЕП определя три категории инвалиди - сподели с нас 
Жак - А, В и С. В защитените работилници могат да работят 
само хора, които са били категоризирани от комисията в 
групите В и С. Такива хора могат да работят и към центровете 
за надомна работа. Тези, които са получили категория А, работят 
в нормални предприятия и имат същите права и задължения 
като здравите работници. Във Франция са изградени асоциации, 
които се занимават с търсене на работа на инвалиди в нормални 
предприятия и А.П.Ф. понякога работи с такива асоциации. 

Докато разказваше Жак черташе опростени схеми, за да можем 
по-лесно да разберем същността на казаното. Говореше с жар и 
в думите си влагаше цялото уважение, на което е способен към 
хората с увреждания. Често го прекъсвахме и задавахме един 
или друг уточняващ въпрос и Жак не се уморяваше да обяснява.  

– В КОТОРЕП влиза един представител на Министертсво на 
труда, лекар, представител на асоциацията и представител на 
синдикатите - продължи разказа си Жак. – В този си състав 
комисията обсъжда цялостния медико-социален статус на 
инвалида, като окончателното решение се базира на 
предварително изготвено досие от лекар и психолог. 

По-нататък Жак подробно ни обясни как се формира работната 
заплата на хората, работещи при него. Важно изискване е 
инвалидите в защитените работилници да имат 35% съхранена 
работоспособност. Работната им заплата представлява 90% от 
минималната работна заплата за страната, като 35% се формира 
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от заработката на самия инвалид и 55% се предоставя от 
Министерството на труда. Това е така нареченият гарантиран 
доход. През ранната пролет на 1995 година минималната 
работна заплата във Франция беше 6009 франка, но работещите 
при Жак получаваха около 4740 франка – разликата покрива 
данъците и различните осигуровки. За един месец работникът-
инвалид трябва да направи 168,5 работни часа. Повечето от 
административните началници, бригадирите и др. са инвалиди. 

Особено много се държи на качеството на произвежданата 
продукция. За системата на качествения контрол бяхме 
разговаряли в София, където имахме и възможност да видим 
кратък видеофилм. Но съвсем друго беше, когато видяхме 
всичко с очите си. 

Не след дълго започнахме обиколка из цеховете и работните 
помещемния на защитената работилница в Рубе. Жак ни 
развеждаше и продължаваше да говори. Изпитваше гордост, а 
видяното ни подсказваше, че за това има пълно основание. 
Отново започнах да правя съпоставки с нашите условия на 
работа. Сега от позицията на времето и натрупаните повече 
познания си мисля, че френските колеги ни превъзхождат 
предимно с по-добрите материално-битови условия на труд. 
Захласнати по лъскавите стоки на запада, ние често забравяме, 
че и нашите са добри. Само дето не са опаковани в толкова 
съблазнителна за окото опаковка. И така захласнати ние се 
прекланяме пред чуждото, забравяйки родното, хулим го, а после 
се учудваме защо не ни приемат добре и като равни. 

В един от цеховете видях нещо много интересно. Жак ни обясни, 
че получили поръчка от някаква голяма търговска фирма, която 
решила да изпрати на всичките си клиенти по един малък сак. 
Работата се състоеше в опаковане и подготовка на саковете за 
изпращане по пощата. В съседство стохяха огромни метални 
кошове  с различни пакетирани лакомства. Инвалидите пълнеха 
някакви кутии от прозрачна пластмаса с тези лакомства. Не 
запомних името на тези кутии, но се оказа доста популярно и за 
нас съвсем не бяха евтини. 

Жак ни заведе и в складовете на предприятието. За него бе цяло 
удоволствие да се похвали с огромните складови помещения, 
много добре механизирани и компютъризирани. 
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В края на нашето посещение в защитената работилница в Рубе 
си дадох сметка, че Лил се оказа една изключително приятна 
изненада. А френската асоциация на паралитиците бе успяла да 
направи много за хората с увреждания. Във Франция, и най-
вече в Лил, за пръв път в живота си виждах това, за което само 
бях чувал от разказите на хора, имали възможност да живеят и 
работят по-продължително време в западна страна, това което 
бях чел и гледал по филмите – отношението към човека като към 
най-висша ценност. Година след това мое посещение във 
Франция, в разговор с мой колега, при който обсъждахме 
различни наши проблеми, той сподели: 

– Така е, ние не се отнасяме към собствеността като към нещо 
свято и неприкосновено. В европейските държави собствеността 
е „светая светих” и оттук и отношението към човека е такова. 
Възможностите и способностите на човека са най-висша форма 
на собственост и като такава те трябва да се пазят и уважават. 

Може би това е доста точно определение за извора, откъдето 
тръгва уважението към човека, или един от изворите, но имах 
възможност да виждам и усещам това уважение на всяка 
крачка. 

На следващия ден ни предстоеше да видим едно социално 
заведение на асоциацията, което се стремеше да интегрира 
децата в живота чрез обучението и училището. 

 

ЦЕНТЪРЪТ НА ОБЛАСТНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ 

На следващия ден – 24 март, трябваше да посетим центъра на 
областната делегация на А.П.Ф. По програма това беше 
предвидено за следобяд. Цялата сутрин отделихме за 
запознаване с учебно-рехабилитационното заведение за 
интеграция на децата с увреждания чрез обучение и спорт, 
което е изградено в съседство с центъра „Марк Сотле”. 

Всеки ден в него идват около 70 деца и юноши, които са с 
физически увреждания. Има и с други заболявания, но те са 
значително по-малко. Около една трета от децата, които в 
момента посещават, заведението са с двигателни увреждания, 
получени вследствие на церебрална парализа или с вродени 
малформации при преждевременно раждане. Други деца имат 
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проблеми с ръцете или със зрението и са тук, защото не могат да 
посещават обикновени училища. Някои ученици страдат от 
мускулна дистрофия и миопатия. При тях двигателните 
увреждания също са тежки и те не могат да се обучават в 
нормално училище. Има и деца, получили увреждания в резултат 
на спортни травми, катастрофи и др. 

Обучението започва от VI-ти клас, като учебната програма е 
съобразена с това ниво и следващите степени на обучение. 
Децата идват тук от обикновени или специализирани училища. 
Най-големи са зрелостниците. По-късно част от тях успяват да 
влязат в университет и там се обучават с помощта на 
заведението. Общата черта, която свързва всички деца е, че те 
не могат да прескочат това заведение, за да учат по-късно в 
университет. 

И тук, както в центъра „Марк Сотле”, е важно съчетаването на 
рехабилитацията с учебния процес. Онова, обаче, което силно ни 
впечатли, е отношението на хората към необходимостта при 
някои деца да се пренастройват мечтите им и да се променя 
тяхната мотивация. Разказаха ни един случай, когато в 
заведението постъпило дете с тежко физическо увреждане, 
чиято мечта била да стане учител по физкултура. Увреждането, 
обаче направило тази мечта невъзможна. Трябвало да се 
положат големи усилия, за да се пренастрои детето на „друга 
вълна”, да се насочи към друга област и професия, където 
инвалидността няма да бъде непреодолима бариера и то ще 
може да се изявява и реализира като човек и професионалист. 
Това е мъчителен, деликатен и дълъг процес.  

Почувствах това дете близко. Неволно си спомних моите 
юношески години, когато мечтаех да стана голям спортист, да 
печеля световни титли, да пътувам зад граница. На 
четиринадесет години, по време на една тренировка по борба, 
получих тежка травма, която с времето прерастна във 
физическо увреждане. Вече не можех да мисля за активен спорт. 
В продължение на три години, когато наистина се нуждаех 
някой да ми помогне да пренастроя мечтите си, да потърся нови 
опорни точки и ориентири, аз трябваше да се боря с 
неизвестността – не знаех от какво страдам.  
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Отърсих се от спомените си. Не бях чул последните думи на 
нашите домакини, които залисани в подготовката за 
прожекцията на видеофилм, не бяха забелязали моментното ми 
разсейване. Филмът разказваше за двама ученици, които се 
обучават в нормално училище. В класната стая бе отделено 
достатъчно място, за да могат децата да се придвижват 
свободно с инвалидните си колички. Те бързо се бяха адаптирали 
към нормалните условия на обучение. Здравите деца също се 
бяха приспособили към двамата си съученици със здравословни 
проблеми и нещата вървяха добре. 

При проектирането на заведението са били заложени четири 
цели: 

– децата да могат да получат знания и съответния диплом, добро 
професионално обучение и да се интегрират в професионална 
среда; 

– успоредно с обучението да се гарантира лечението и 
рехабилитацията на децата; 

– да се осигури получаването на помощ по отношение на 
семейството и семейната среда; 

– реализиране на първите три цели съвместно с родителите и 
семейството на детето. 

Особено внимание се отделя на рекреационните дейности – 
спорт, туризъм и др. В началото на 90-те години възникнала 
една "луда" идея – децата с увреждания от това заведение да 
създадат цирк. И го направили! Когато гледахме филма, сниман 
на едно от представленията, бяхме впечатлени от огромния труд, 
който беше положен. Радостта на децата от артистичната изява 
и добрият прием на публиката оправдаваха тези усилия. 

Самото заведение бе също добре обзаведено, чисто и уютно. 
Гледах и не вярвах на очите и ушите си. Постепенно започнах да 
осъзнавам, че проблемът, който възниква от сравняването на 
френските и българските заведения от този тип, се поражда не 
толкова от съществуващата материална или организационно-
правна разлика, колкото от отношението на хората и в 
асоциацията, и в обществото, и в органите на властта към 
проблемите на децата и хората с увреждания. 
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Независимо от икономическите проблеми, които имаше Франция 
и в частност А.П.Ф., материалната култура, с която се 
сблъсквахме навсякъде бе значително по-висока от нашата. 
Това, разбира се, е резултат от действието на много фактори и 
не на последно място от икономическата и финансова мощ на 
страната. Може би все някога и ние щяхме да я постигнем. По-
важното е другото – в отношението към човека, независимо дали 
е здрав или не. Когато се замислих дали в България има шанс да 
се роди и отгледа такова отношение към хората с проблеми, 
първата ми реакция бе тази на отрицанието. Но когато си 
припомних за сравнително честите ми срещи с хора, които 
независимо от всичко бяха съхранили в себе си човещината 
започнах да мисля, че има надежда. Неведнъж си бях задавал 
въпроса дали у нас, когато на някого не стигат парите за хляб, 
може да прави добро и да запази човешки взаимоотношения? 
Животът многократно ми беше показал, че може. Колкото и 
странно да е, по-често правеха добро тези, които нямаха кой 
знае какви материални възможности. 

Трябва да се научим да уважаваме човека, независимо дали е 
здрав или с увреждане. Трябва да се научим да живеем заедно, 
оставайки си различни. Трябва! Така мислех аз, но дали това 
беше реална възможност или прекалено отдалечена 
перспектива? Несъмнено си заслужаваше да се поработи по този 
въпрос. Тогава още не знаех, че в България предстоят още по-
тежки дни. В края на ХХ век хората щяха да се отказват от 
отопление поради липса на средства. Гладът, недояждането, а 
сега и студът, щяха да се настанят трайно в много български 
домове. Как ли при такива условия човек може да запази 
човешкия си облик и още повече да се променя към по-добро? 
Сигурно е трудно, дори почти невъзможно. Но ако загубим и 
тази надежда, то защо ли живеем? 

 

*   *   * 

След обяд се отправихме към областната делегация на А.П.Ф., 
която се помещаваше в сграда, близо до хотела ни. Пред 
сградата беше паркиран микробус на асоциацията, а 
околовръст, както почти навсякъде в Лил и Рубе, тротоарите 
бяха скосени, настилката по тях – удобна и хората в инвалидни 
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колички можеха свободно да се придвижват. Повечето от 
микробусите на А.П.Ф. са така пригодени, че вътре могат да се 
поместят по три-четири инвалидни колички и остават няколко 
места за придружителите на тези хора.  

В областната делегация ни посрещна нейният ръководител г-жа 
Изабел Оливер – една изключително интелигентна и мила жена. 
Покани ни в кабинета си и започнахме много интересен 
разговор за това, какво се прави в оглавяваната от нея 
институция. 

Френските колеги наричат своите регионални организации 
"областни делегации". В тях понякога влизат по няколко 
асоциации, работещи в една или друга област на така 
наречената комплексна рехабилитация за инвалидите. Някои от 
проблемите, за които ни разказваше г-жа Изабел ми бяха 
познати от софийските семинари. Но сега имах възможност да 
видя всичко с очите си, да усетя атмосферата, в която се 
извършваха тези не леки дейности. 

Хората от делегацията се занимават с най-различни неща. 
Например, тук се подготвят специални пликове, които се 
изпращат до дарителите. В тях хората с разбиране към 
инвалидите можеха да сложат чек с някакво дарение за 
асоциацията. Още в София Бруно Горие ни беше разказал, че 
имат дарители, които всеки месец, в продължение на години, 
изпращат скромни суми. Никой не си и помисляше да оценява 
нягативно или да недоволства от размера на тези дарения. 
Тъкмо напротив. Хората уважават дарителския жест, колкото и 
скромен да е той. У нас, вече четири години слушам, колко 
трудно се намират дарители. Истината е, че ние нито знаем да 
искаме, нито как да благодарим на тези, които ни даряват. 

Говорихме и за още две много важни неща за френската 
асоциация. Това беше събирането на стари дрехи и 
„продажбата” на различни предмети. Тези грандиозни 
мероприятия ставаха възможни, благодарение на 
самоотвержения труд на многобройната армия от доброволни 
сътрудници, които асоциацията успяваше да привлича. 

Веднъж годишно А.П.Ф. организира събирането на стари дрехи 
по цяла Франция. Създава се невероятна организация – от 
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хората, които ще събират в специално приготвени за целта 
найлонови чували със зелени надписи, до приемателните 
пунктове на различни предприятия, които изкупуват този 
текстил. Французите така са свикнали с тази дейност, че често 
питата доброволците на асоциацията: 

– Вие ли сте зелените чували? 

Веднъж или два пъти в годината добровoлците на асоциацията 
излизат по улиците на френските градове. Те носят специални 
кутии, които се запечатват в областните делегации. По улиците 
се организират импровизирани щандове, на които има 
произведени от инвалиди изделия и които се продават на 
произволна цена, определена от самия купувач. Той пуска 
някаква сума в кутията на доброволеца и си взима нещичко за 
спомен. Често асоциацията влиза във връзка с известни артисти 
или писатели, които се подписват на някакъв предмет и който 
желае може да има един автограф на известна личност. 
Например, има французи, които притежават автографа на 
френския актьор Жан Маре върху камъче. 

В областната делегация имахме възможност да се запознаем и с 
няколко каталога, в които се предлагат различни курорти за 
туризъм и почивка на инвалидите. Едно от нещата, които 
организира асоциацията, е именно туризмът за инвалиди.  

Представители на А.П.Ф. вземат участие и в работата на 
КОТОРЕП. 

В процеса на разговора с г-жа Изабел, а и в резултат на 
наученото за Франция и А.П.Ф. започнах да оформям за себе си 
разбирането за това понятие, което беше известно в цял свят: 
същността и философията на "vie associative" - асоциативен 
живот. 

 

ФИЛОСОФИЯТА НА "VIE ASSOCIATIVE" 

Франция е родината на „association” (асоциация, сдружение) и 
крепостта на „solidarite” (солидарност). Изразът „vie associative” 
означава асоциативен живот или живот на сдруженията. 
„Аssociation” е едно от най-важните понятия в тази страна, а 
според много специалисти по проблемите на неправителствените 
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организации, и на континента. През 1901 година френската 
държава официално дава правото на всеки гражданин да се 
сдружава заради своите собствени или и на други хора 
интереси, да образува групи, които да имат правен статут. Тези 
групи могат да действат от името на своите членове, да са 
независими, да имат отношения с държавата „корпоративно, а 
не като индивиди”, както казва Робин Гътри. 

„Аssociation” се формират, за да защитават специални интереси 
на членовете си или на други хора. В своята лекция 
„Гражданско, цивилно или сервилно общество”, произнесена в 
памет на Анри де Костер на 28 януари 1994 година в 
Европейския кръг в Страсбург, Робин Гътри обобщава така 
същността на това явление: „...аssociation могат да бъдат 
обединени, заедно с кооперативите и организациите за 
финансова взаимопомощ, в широкото понятие l'economie sociale 
(социална икономика). То обединява всички онези организации, 
които не са подчинени в своята дейност на държавата, нито 
преследват определена лична изгода, а действат за взаимна 
подкрепа, чрез споделени усилия и за общото благо”. 

Философията на френската асоциация на паралитиците е 
пропита от най-висш хуманизъм. Това, което видяхме и 
научихме ни беше поразило. То ни помогна сравнително бързо 
да достигнем до същината на „vie associative”. За френската 
асоциация на паралитиците тя се гради на четири основни 
момента. 

Първият се заключава в мотивацията на инвалидите за активен 
живот въпреки всичко. Още от най-ранна възраст децата се 
възпитават и обучават така, че да имат чувството за собствена и 
социална ценност, независимо от степента на увреждането им. 
Това възпитание продължава и сред младежите и по-
възрастните инвалиди. Понякога се налага тези психо-социални 
нагласи да се възстановяват периодично при по-възрастните 
хора. Така възпитани инвалидите попадат в среда, която е добре 
настроена да ги приеме. Това е психо-социална среда, в коятто 
„solidarite” е твърде жива и действена, независимо от промените, 
които настъпват във френското общество. 

В България сме далеч от това разбиране. Децата с увреждания, 
които попадат в някакво социално заведение, на практика 
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израстват в затворена среда. Срещал съм се с много хора, които 
са израсли по такива домове, но само единици бяха успели да 
съхранят чувството за собствено достойнство и личностна 
ценност, и това те бяха сторили не благодарение на 
възпитанието, което са получавали, а въпреки него. Но какъвто 
и живот да са водили тези деца, след излизането им от домовете 
за инвалиди те обикновено попадат в един, общо взето, 
враждебен свят. Спомням си първото ми посещение в Хасково, 
когато трябваше да се срещнем с членовете на съюза от региона. 
Пред клуба на инвалидите имаше няколко човека. Изчакахме да 
влязат всички. Накрая остана една майка, чието дете бе в 
инвалидна количка. Помолих я да влезе в клуба, а след това да 
продължим разговора си. Улисани в проблемите, които 
разисквахме, не бяхме забелязали, че пречим на движението по 
тротоара. Напомниха ни го недвусмислено: 

– Къде си повела това сакатото, ма? – сърдито изръмжа един 
мъж, който в момента се чудеше как да заобиколо инавлидната 
количка. – Що не си го държиш вкъщи? 

И продължи да нарежда сърдито. Макар и доста фрапиращ, този 
случай не е изолирано явление и в една или друга форма 
подобно отношение често формира същността на социалната 
среда у нас. Рано или късно децата с трайни увреждания се 
изправят сами пред тази враждебност и пред необходимостта да 
се справят с проблемите, които произтичат от отношението на 
света, в който им се налага да живеят. За тази битка, обаче, 
децата не са подготвени и само единици успяват да се 
приспособят. Повечето от тях бързо започват да търсят 
закрилата на затворената среда, в която те са израснали и в 
която се чувстват добре сред себеподобните си. И тук възникват 
много въпроси: В какво ще ги превърне тази затворена социална 
среда? Как ще преодолят леките умствените увреждания, които 
са почти неминуеми и как ще компенсират липсващите им или 
ограничени психически и интелектуални възможности за 
съпротива и адаптация в една нормална, отворена среда? 
Възможно ли е това да стане? Ако да – как? На тези и други 
въпроси предстоеше да даваме отговори. Засега нашето 
общество бяга от тях, но това не заличава съществуването им. 
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Същността на втория момент е борба със самотата чрез 
социални контакти. Човек е социално животно и е невъзможно 
да живее без социално обкръжение и без да влиза в контакт със 
себеподобните си. Инвалидността често е труднопреодолима 
бариера при удовлетворяване на тази потребност и поражда 
тежки психологически и психически проблеми. Ето защо за 
френските ни колеги самотата е по-страшен враг за човека от 
неговото физическо страдание. Изолацията на човека е най-
прекият път до тежките психически заболявания и за 
французите социалните контакти, общуването с различни хора 
са много важен процес. Те използват и най-малкия повод за 
срещи, за обмяна на мисли и идеи, търсят в другия личността с 
цялото й многообразие и предлагат собствената си душевност. 
Така те „поддържат формата” и не позволяват да закърнява в 
тях човешкото достойнство, уважението към другия, стремежът 
да се обогатиш с нещо ново и т.н. 

Понякога ми се струваше. че се глезят, но това не беше вярно. 
Идвам от страна, където „законите на джунглата” много бързо 
бяха унищожили ценности и нагласи, а новите, неписани 
закони, превръщат хората в нещо по-лошо и от зверове. 
Започвах да си давам сметка за някои разлики, чиито 
измерения в обществото бяха доста страшни. Във Франция 
социалните контакти са най-често източник на позитивни 
преживявания, на взаимно отдаване и обогатяване, а у нас 
хората по-често се чувстват ограбени. Осъзнавах, че не знаем и 
не можем да ценим най-святото - човека и неговият живот. 

Третият момент е свързан с реинтеграцията в обществото на 
маргиналните групи. Вграждането на човека в обществото е 
дълъг и труден процес, който протича с различен успех. Това е 
още по-валидно, когато говорим за така наречените маргинални 
групи, в които често попадат инвалиди. Стремежът на 
френските колеги е това вграждане да бъде колкото се може по-
успешно. За това се използват различни методи. Самата 
асоциация е създала редица защитени работилници, където част 
от членовете й могат да намерят работа, но се използва всеки 
удобен случай, когато някой може да бъде настанен в нормално 
предприетие. Реинтеграцията се счита за успешна, когато 
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инвалидът успее да живее и работи в нормални условия, 
независимо от степента на увреждане. 

Солидарност – това е може би най-характерната черта на 
френските асоциации, в това число и на А.П.Ф. Съпричастността 
към проблемите на другия, желанието да му се помогне, като се 
уважава достойнството и честа му, взаимното поемане на 
задължения и чувстото на отговорност пред другия - това са 
присъщите черти на солидарността във френските асоциации. И 
тя се проявява не само между инвалидите, а между всички хора. 

Вечерта, преди заминаването ни, френските домакини от 
фондация "ЕСТ А ВЕНИР" дадоха официална вечеря в чест на 
българските си гости. Попитах Бруно Горие дали правилно съм 
разбрал философията „vie associative” на А.П.Ф., като накратко 
му изложих това, което смятах, че е. Отговорът на Бруно беше 
дълъг и интересен, в очите му се появиха сълзи на нескривана 
радост и уважение, когато ми каза:  

– Божидар, ако това си разбрал от краткия си престой, аз съм 
много щастлив. Защото ти си разбрал всичко. 

Не зная дали бях разбрал всичко, но видяното и наученото не 
беше малко. 

 

*   *   * 

Разговорът с г-жа Изабел Оливер продължи повече от два часа. 
За нея беше голямо удоволствие да разказва за работата на 
областната делегация в Лил. От разказа й лъхаше скрита гордост 
от направеното, топлота и обич към всички членове на 
асоциацията и техните помощници. Разказа ни за работата им с 
доброволните сътрудници, за организирането на поредната 
акция за събиране на трикотаж и др. По-късно тя ни разведе из 
стаите на делегацията, като ни запознаваше с всеки сътрудник, 
накратко обясняваше същността на работата им. Впечатляващо 
бе, че тя за всеки намираше топла дума, някак естествено и 
ненатрапчиво го хвалеше и деликатно оценяваше значимостта 
на работата му, без да надценява или пък омаловажава усилията 
на другите сътрудници. 
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Към края на разговора ни разбрахме, че една важна част от 
дейността на А.П.Ф. е връзката и взаимодействието с други 
асоциации. Съвместната работа между различните асоциации е 
насочена към подпомагане на маргиналните групи, както и към 
помощ за хората, които са на път да попаднат в една или друга 
такава група. Това е работа извън асоциацията, но обединението 
на всички асоциации е отражение и носи всички белези на „vie 
associative”. Доколкото разбрах съществуват две нива на 
обединение. При първото асоциациите се обединяват за 
политически действия. Това става, когато хората преценяват, че 
властта - изпълнителна или законодателна, не е направила 
достатъчно за облекчаване живота на инвалидите или не 
изпълнява достатъчно добре задълженията си, произтичащи от 
действащия закон за инвалидите. Второто ниво на обединение е 
свързано с предоставянето на услуги, предназначени за хората. 
Целта е нуждаещите се да бъдат обслужени и подпомогнати. 

 

 

ДОМЪТ ЗА ИНВАЛИДИ В ДЮНКЕРК 

На следващия ден – събота, 25 март, се отправихме към дома за 
инвалиди в Дюнкерк. Името на града пробуди в мен спомени за 
четено и видяно за II-та световна война, но времето за тях нe 
стигна. 

Пристигнахме в дома „Foyer D'accueil des Salines” около 10 часа 
сутринта. Директорът му – д-р Жан-Пиер Боенс ни очакваше. 
Стори ми се млад, около четирдесетгодишен мъж, от чието лице 
лъхаше доброта. Зад привидно спокойните и малко флегматични 
жестове по-късно усетих силата на енергичния ръководител и 
добрия професионалист. За съжаление и тук щях отново да 
изпитам трудностите от превода на Полин и ако успях да науча 
нещо то бе отново благодарение на Мария Георгиева. Тази жена 
проявяваше не по-малък интерес от мен към всичко, 
независимо, че бе живяла във Франция месеци наред. 

Домът за инвалиди в Дюнкерк е предназначен за хора с тежки 
увреждания, за които възможностите за рехабилитация и 
интеграция не са много големи. В дома съществува два вида 
прием. Първият се отнася за кратък престой в разстояние на 
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един-два месеца. Този прием цели да се подобри цялостното им 
положение. Такъв прием служи за ориентация и подготовка за 
продължаване живота на инвалидите в нормална среда. Втората 
възможност е най-тежко увредените хора да бъдат приети за 
постоянно живеене в дома. В момента, в който посетихме това 
социално заведение, в него пребиваваха петстотин човека, като 
само петдесет от тях бяха настанени за по-продължителен 
период. 

Престоят в дома е твърде скъп. Ето защо решението за 
настаняване в него се взема от КОТОРЕП. Част от средствата се 
осигуряват от самия дом. Това са средства, които се използват 
за настаняване, храна, както и за някои от услугите, 
предоставяни на инвалидите. Друга част от необходимите 
средства се изплащат от социалноосигурителната каса. Преди 
постъпването в дома се извършва социална анкета, за да се 
провери каква част от стойността на престоя може да поеме 
самия инвалид. Около осемдесет процента от дохода на 
инвалида се взема, а останалите двадесет се използват за 
покриване на други нужди на хората. Д-р Боенс ни обясни, че в 
момента се водят преговори с правителството за тези суми, 
защото хората не са равнопоставени по доходи. Между 380 и 
1500 франка са сумите, които остават за инвалидите. Хората, 
които още нямат възраст за пенсиониране, обикновено остават с 
380 до 600 франка, което за френските условия на живот е 
направо нищожна сума. 

Най-голяма част от разходите в дома отиват за издръжката на 
персонала. Петдесет и двама души се грижат за инвалидите 
денонощно и това поглъща около 60% от всички разходи. По 
думите на д-р Боенс работата не е никак лека, например, само 
тоалетите на някои от живущите в дома отнемат по един час 
време сутрин и вечер. За да се облекчи трудът на хората, а и за 
да се направи по-приятна процедурата за самите инвалиди, са 
създадени добри условия. 

В момента се извършваше работа по осмисляне на свободното 
време и живота на домуващите, особено на тези, които имат 
малко пари. Стремежът на хората е да се индивидуализира 
професионалната практика. Всички персонални нужди трябва 
да се удовлетворяват. Държи се сметка за всяка човешка съдба. 
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С инвалида се води разговор за това, какво се прави за него, 
какви са неговите очаквания и доколко домът може да ги 
задоволи и т.н. Тук не съществуват общовалидни правила, 
защото поставянето на мостове между инвалидите и обществото 
не може да се стандартизира. Самите инвалиди се поощряват 
често да излизат извън дома. Когато пристигнахме в него, около 
десетина от домуващите – повечето на инвалидни колички, се 
качваха на специализиран микробус, за да отидат на някакъв 
местен бридж-турнир. Посредник се грижи за осъществяването 
на различни контакти на инвалидите с външния свят и това 
изисква от него добро познаване и на двете страни. Най-голям е 
успехът, когато няма нужда от посредник. 

Тук отново се сблъскваме с нещо, което в България в момента не 
съществува. Качеството на материалния живот е много високо, а 
това е основното. Защото без определено ниво на материална 
култура не е възможно да се развива философия, в която най-
висшата ценност е човекът, богатството на личността. Бедността 
не позволява това, защото тя инвалидизира духовно чрез 
непрекъснатите ограничения, които налага, включително и 
върху правото на избор на човека и следователно го прави по-
малко свободен.  

 

СИЛВИ 

Д-р Боенс ни разведе и по стаите на някои от обитателите на 
дома. Беше взел съгласието на едно момиче – Силви, както той с 
бащинска обич я наричаше. Каза ни, че след малко ще имаме 
възможност да се запознаем с нея. Обясни ни, че Силви е 
инвалид по рождение. По време на бременността майка й се 
разболяла от рубеола и това имало доста неприятни последствия 
за бебето. Не ни каза, обаче какво момиче ще видим. Очаквах да 
видя само 32 годишна французойка с някакво физическо 
увреждане. 

Когато след десетина минути слизахме към залата за занимания 
срещу мен се зададе млада жена, със зачервени от плач очи, без 
ръце и само с един крак. С пръстите на този на крак тя 
управляваше приспособена за нея електронна инвалидна 
количка и се справяше повече от добре. В първия момент бях 
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шокиран, но опитът ми помогна да преодолея първоначалния 
стрес от състоянието на жената. 

Силви се оказа чудесно момиче. Беше председател на 
асоциацията „Амикал”, създадена от обитателите на дома. 
Въпреки тежкото си увреждане, Силви се бе научила да използва 
компютър и това й помагаше да работи за една мощна 
компания, като по този начин си изкарваше по някой-друг 
франк. Обясни ми същността на работата си така, сякаш от мен 
зависеше нейното служебно израстване. Може би това 
задълбаване в компютърните програми й помагаше да излезе по-
бързо от кризата, в която несъмнено бе изпаднала точно сега. 
Въпреки това усещах в цялото й същество една неутолима 
жажда да се бори с недъга си и със собствените си проблеми, за 
да бъде потребна въпреки всичко. Силви не се срамуваше от 
външния си вид, но си и даваше ясна сметка за собствените си 
възможности. 

Тя трудно се съгласи да се снима с мен, но все пак го направи. 
Надявах се кадърът да стане добър и ако един ден успея да 
напиша тази скромна книга, да публикувам снимката. Според 
мен Силви заслужава това. Тя няма от какво да се срамува. 
Напротив, притежава много неща, с които може да се гордее. За 
съжаление, обаче, и тази лента се оказа сред повредените.  

Сега, месеци след завръщането ми от Франция, когато 
спомените започват да избледняват, мисълта за това момиче ме 
изпълва с енергия и ми дава сили да продължа. Да продължа 
въпреки всичко. Защото в България все още рядко се срещам с 
хора, които успяват, по един или друг начин, да върнат вярата 
ми в човека и да ме карат да се чувствам сигурен, че моята 
философия да се живее и то колкото се може по-достойно, 
въпреки тежестта на увреждането, е правилна. 

Беше станало време за обяд. Сбогувахме се с дома и неговите 
обитатели. Мислено пожелах от сърце всичко най-хубаво на 
Силви и най-вече да съумее да запази борбеността си. Тогава си 
помислих, че човек трябва да притежава невероятна ярост, за да 
живее, за да оцелее при наличието на тежко физическо 
увреждане. 
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*   *   * 

Качихме се в колата на Жак и потеглихме към брега на Северно 
море. До обяд имаше още малко време и решихме да се 
поразходим по морското дъно. Отливът беше настъпил и голяма 
част от залива беше достъпен за разходка.  

– Не бива да навлизаме много навътре, защото не знаем кога ще 
настъпи прилива – каза Мария Георгиева. – Не можеш да си 
представиш колко бързо водата залива дъното, по което сега се 
разхождаме. Вече съм имала това неприятно изживяване. 

Разхождахме се и наблюдавахме внимателно останалите по 
локвите и пясъка живи организми, не успели да се отеглят 
навътре с водата. Спомних си, че единственото дъно, по което се 
бях разхождал, бе на язовир „Батак”. Голяма суша бе 
преполовила язовира, а за десетгодишно момче това беше 
твърде вълнуващо изживяване. Сега имах възможност да си 
припомня детските вълнения. За съжаление днес язовир "Батак" 
се е превърнал в една малка и жалка "локва" и едва ли ще може 
да възвърне някогашния си величав вид. 

След като взехме по няколко миди с по-особена форма, каквито 
не бях срещал по нашето черноморие, се отправихме към 
някакво заведение – „Мало ле Бем”, за да обядваме. Освен нас 
зад масата седна и д-р Боенс със съпругата и детето си. Както 
разбрах от г-жа Георгиева, това е нещо нормално, дори се счита 
за уважение към гостите. Обядът премина в приятен разговор - 
д-р Боенс и съпругата му се оказаха чудесни събеседници. 
Ястията бяха изискани и много вкусни. Докато обядвахме и 
разменяхме мисли неволно се върнах в България и си помислих, 
какво ли би станало ако си позволя да поканя на подобен обяд 
моята жена? Сигурно щеше да се вдигне „скандал”, меко казано, 
в съюза. Може би щеше да ми се наложи да давам един куп 
обяснения, да се извинявам и кой знае още какво. Съжалих себе 
си, заради подобни мисли и още повече тези, заради които бе 
възможно те да се породят в главата ми. Разбира се, познавайки 
ситуацията в съюза, никога не бих си позволил подобна 
„волност”, но ми беше болно за нашето, дори не и ориенталско, 
любопитство. За французите подобна среща бе начин да се 
контактува с хора от друга култура, възможност да се обогатят 
познанията, повод за обмяна на идеи и т.н., а за повечето 



47 

 

българи вероятно това би било поредна възможност да се завиди 
на някого и да се поочерни. Няма нищо по-жалко от хора, които 
осмислят живота си с клюки и сплетни.  

След като обядвахме, се разделихме с д-р Боенс и семейството 
му и поехме към Кале. По пътя Жак и Мария Георгиева си 
приказваха, а аз рядко се намесвах чрез нея в разговора. 
Отивахме в Кале – пристанището от което мускетарите на Дюма 
са взели кораб, за да стигант до Дувър.  

Към 16,30 часа бяхме в кафенето на морската гара, откъдето се 
откриваше панорамна гледка към самото пристанище. 
Непрекъснато пристигаха и заминаваха фериботи от Кале за 
Дувър и обратно. За пръв път виждах ферибоот. Оказа се 
огромен кораб, в туловището на който влизаха цели тирове. 

Пристанището е огромно. От мястото, където се намирахме, се 
виждаха кейове 5, 6, 7 и 8. Докато изпием по едно кафе няколко 
ферибоота пристигнаха, а други три или четири заминаха. Кале 
гъмжеше от англичани и човек можеше да остане с впечатление, 
че се намира в някой от пристанищните градове на Обединеното 
кралство. 

Наблизо се намираше едно от най-грандиозните инжинерно-
технически съоражения на ХХ век – тунелът под Ламанша. 

Това е един огромен комплекс, но почти всички съоражения са 
под земята. В моите представи тунелът не бе нищо друго, освен 
един обикновен тунел, но заобиколен с вода, в който се движеха 
коли, камиони и влакове. Оказа се, че не е така. В отворите на 
тунела влизаха и излизаха специални влакове, които носеха 
превозните средства, заедно със стоките им, а за пътниците 
имаше специални „купета”. При откриването на тунела е било 
възможно само за сто франка да се отиде до Англия. Всяка 
година през него преминават около три милиона бутилки 
френско вино „Божоле”. 

Всичко, което можеше да се види тук за тунела, е инсталирано в 
специална зала, където човек може да проследи целия процес - 
от тръгването до пристигането на влака, както и да получи 
интересуващата го информация. 

След това, на път за Болони, на два пъти спирахме да гледаме 
морето и видяхме, макар и само като контур, английския бряг. 
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Френският бряг е твърде висок с проядени от водата скали. 
Духаше силен морски вятър. Беше късен следобед. Изправен на 
брега на морето, вдишвах свежия въздух и се мъчех да усетя 
„аромата” на местността, нейното минало. Опитвах се да попия в 
себе си красотата на пейзажа, за да не забравя никога това 
изживяване. Мисля, че човек трябва да запамети подобни 
гледки дълбоко в себе си, може би чак в гените си, защото 
подобни спомени, рано или късно, изплуват от съзнанието и 
започват да те човъркат, карат те да се стремиш или към тези 
места, или да търсиш нови, но така или иначе те са част от 
онова червейче, което не ни дава никога покой и ние винаги, 
докато сме живи търсим непознатото. 

 

БРЮЖ 

Неделята – 26 март, стана поредният незабравим за мен ден. 
Бяхме се договорили с Жак, че ще се разходим до Брюж. И рано 
сутринта той ни очакваше пред хотела.  

Поехме по магистралата. Жак караше много внимателно, макар 
че скоростта на „Рено”-то му рядко падаше под 130 км в час. 
Често други коли ни задминаваха, движейки се с недостижими 
за българските пътища скорости. Чувствах се малко неудобно в 
колата му, но това не ми пречеше да се възхищавам на 
чудесната природа. 

След около час бяхме в Брюж. Граничният пункт между 
Франция и Белгия преминахме с 80 километра в час и не 
видяхме никой. Имах чувството, че граничната контрола е 
поставена само за да се разбере от кой момент човек пресича 
границата на Белгия. 

Брюж се намира на около 90 км североизточно от Лил. Целият 
град е пресечен от водни канали и затова често е наричан 
северната Венеция. Усетихме това веднага щом пресякохме 
огромния паркинг в центъра на града и се запътихме към 
бенедиктинския манастир. В едно неголямо езеро спокойно 
плаваха лебеди. Навътре по каналите се появиха моторни лодки, 
с които туристите можеха да обиколят града и да го разглеждат 
от една друга, нетрадиционна гледна точка. Сводовете на 
мостовете бяха толкова ниски, че пътниците в тези лодки се 
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навеждаха, страхувайки се да не си ударят главите. Не можах да 
изживея това усещане. Мария и Жак също се отказаха, може би 
от солидарност с моята нерешителност. 

Много от сградите на Брюж са старинни и са реставрирани в 
първоначалния им вид. Преобладават строгите и красиви форми 
на готичския стил. Например сградата на кметството, в която се 
намира и пощата е построена в този стил и се нарича „Гранд 
плейс”. В бенедиктинския манастир разгледахме някои от 
стаите, където всичко е съхранено така, както е било преди 
векове. Тук видях и инструментите, с които се плете на ръка 
прочутата в цял свят брюжка дантела. 

По тесните улички на града непрекъснато кръстосваха файтони, 
с които хората разглеждат забележителностите на града. Брюж е 
толкова красив и толкова изпъстрен с интересни места, че за 
няколко часа човек може да види твърде малко. Не ми се удаде 
да разгледам църквите отвътре, но и външният им изглед 
впечатляваше. 

В Брюж има твърде много паметници. Един от тях е на 
известния фламандски поет Гуидо Гезеле (1.03.1830-27.11.1899). 
През 1871 г. Х.Пикерли създава статуята на Ханс Мемлинк – 
роден в Германия, но дълго живял и починал в Брюж. Мемлинк е 
известен като фламандския Фра Анджелико. Тук е и 
прекрасната статуя на Ван Айк – един от най-известните 
фламандски живописци, роден в Меус и починал в Брюж. 

Разхождахме се и очите ни се радваха на тази красота, сляла в 
себе си величието на миналото и споменът за него, и 
съвременната сила и мощ на тази малка страна. Брюж се оказа 
известен и със своя шоколад или по-точно с едни от най-
вкусните шоколадови бонбони в света. Спомням си, че Жак ме 
попита дали пуша пури. Отговорих му положително и той ни 
вмъкна в едно малко магазинче за кафе, цигари и бонбони. 
Продавачът, със зачервените си бузи и светли очи, много ми 
заприлича на един от строгите, но добродушни и справедливи 
дикенсови герои. Видях зачатък на усмивка едва когато си 
взехме довиждане. Стори ми се, че хората в Брюж са твърде 
студени, но кой знае!... 
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Градът е добре устроен от гледна точка на достъпността за 
инвалиди. Навсякъде, където това е възможно, кръстовищата са 
пригодени за хора в инвалидни колички и това е направено 
дискретно, ненатрапчиво и в унисон с околната среда. Градът 
лъщеше от чистота, дори на едно площадче, където се продават 
пържени картофи в хартиени чинийки не можах да видя 
захвърлено боклуче. 

Скоро трябваше да си тръгваме, защото вечерта в 6,15 часа 
имахме влак за Париж. Раздялата с Жак бе трогателна. Въпреки 
закъснението на влака с няколко минути, нашитят домакин не 
се отдели от перона, докато не потеглихме. 

Когато наближихме Париж Мария Георгиева заговори нещо с 
кондуктора и на гарата ни очакваше млад човек, бутащ 
инвалидна количка. Разбира се отказах да седна в нея, но все 
пак той настоя да ни помогне за багажа до спирката на метрото. 
Бяхме уморени до смърт и ни се искаше колкото е възможно по-
бързо да се доберем до стаите си. За утрешния ден все още не 
знаехме каква точно програма ще ни предложат френските ни 
домакини. Исках да почивам, зашото ми оставаха само няколко 
дни престой във Франция и исках да ги използвам най-
рационално. 
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ПАРИЖ - I 

На следващия ден, още по време на закуска, разбрах че 
единственият ангажимент, който щях да имам е официалният 
ни разговор с Каролин Флеп относно нашето бъдещо 
сътрудничество. Този разговор щяхме да водим вечерта в дома 
на нашата домакиня и в присъствието на преводачката ми 
Полин и Фреди Фосколо.  

– Каролин ще дойде към десет часа да те вземе с колата си – каза 
Мария Георгиева. – Може да те остави където пожелаеш. А с теб 
ще се видим довечера у дома й. 

Наистина, към десет без петнадесет потеглихме. Казах й, че 
искам да „кацна” пред Айфеловата кула и да не се грижи повече 
за мен. Каролин бе изненадана и малко се притесни, че трябва 
да ме остави сам. Страхуваше се дали няма да се изгубя. 
Безгрижно отвърнах, че имам карта на града и карта на метрото 
и няма никакъв проблем. За всеки случай, обаче, Каролин 
записа телефонните си номера на гърба на една от картите. 

По време на краткото пътуване успявах да поддържам 
сравнително приличен разговор на английски. Каролин ми 
обясняваше покрай кои сгради минавахме. Когато ми показа 
съдебната палата възкликнах: 

– О, това значи е кварталът на Сименон. 

Каролин се засмя и ме попита дали познавам романите на Жорж 
Сименон? Отвърнах й утвърдително и така се заговорихме за 
френската литература. 

Скоро се озовахме пред Айфеловата кула. Каролин ми пожела 
успех и за всеки случай провери записаните телефонни номера 
върху картата на Париж. Останах сам. Времето беше студено и 
ветровито, дори често запръскваше ситен дъжд. В един момент 
се уплаших – сам, в голям и непознат град, без да зная френски 
език. Отърсих се от страха, като си повтарях, че думите на 
Мария не са случайни. Тя ме беше предупредила: 

– Не се притеснявай, Париж е много лесен град. Вече знаеш да 
ползваш метрото, така че няма да имаш проблеми. Само 
внимавай, когато се прекачваш да не излизаш извън станцията. 
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Отправих се към касата на кулата, като се ориентирах по 
опашката за билети и надписите на английски, доколкото ги 
имаше и доколкото бях в състояние да ги разчета.Застанах пред 
асансьора и зачаках заедно с група деца. След малко се озовах 
вътре и скоро поехме нагоре. Сърцето ми се сви, когато това 
метално туловище се раздвижи. Винаги съм изпитвал страх от 
високото. Но сега изживяването бе по-различно. За моя радост 
или за съжаление асансьорът ни извози само до първото ниво. 
Нагоре кулата бе в ремонт и не пускаха туристи. Слязох, краката 
ми трепереха леко, но бързо се окопитих. Духаше много силен 
вятър и редките, дребни дъждовни капки се забиваха като игли 
в лицето ми. Париж бе потънал във вълма от мъгла и влага. 

Застанах на сравнително закътано място от едната страна на 
кулата и се загледах. Пред мен беше една голяма част от града, 
за който толкова много бях чел. Можех да видя почти всичко – 
Парижката Света Богородица, Триумфалната арка, Лувъра... 
Обиколих четирите страни на кулата и подгонен от студа и 
вятъра се приютих в кафенето. То беше празно, само някакви 
хора шумно, по нашенски, почистваха пода и масичките. Взех 
си едно топло кафе и втренчих поглед в прозореца. 

За пръв път през живота си пиех кафе на височина 57 метра от 
земята. И когато си дадох сметка за това, се помъчих да си 
спомня историята на кулата, която е била построена през 1899 
год. по проект на Гюстав Айфел специално за световния панаир 
през същата година. За построяването й са били използвани 
около 15 000 метални детайла. Тази на пръв поглед лека и 
ажурна кула тежи седем хиляди тона. Височината й е 320 м. и се 
състои от три нива. Първото, на което се качих, е на височина 
57 м., второто достига 115 м., а третото – 274 м. На всеки етаж 
има кафенета и ресторанти. Казват, че при хубаво и ясно време 
човек може да обхване с поглед до 70 км. За съжаление не 
можех да проверя достоверността на това твърдение поради 
мъгливото време. 

Под Айфеловата кула се растилаха прословутите Марсови полета 
– бивш военен плац превърнат в последствие в красив парк. 

Стана време да тръгвам, защото исках да видя още много неща, 
а вятърът и дъждът се усилваха. Излязох от кафенето, качих се 
отново в асансьора и се озовах на улицата, на път за Лувъра. 
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Пресякох Сена и се запътих към метрото. Дъждът стана направо 
непоносим. Качих се на първият автобус, който ми попадна пред 
очите. Не познавах надземната транспортна система на Париж, 
но това ни най-малко не ме притесни. Гледах да зърна спирка на 
метрото и да сляза. Скоро дъждът утихна, влязох в 
метростанцията и само за броени минути се намерих пред 
Лувъра. 

Застанах на входа на квадратния двор и спрях. Не можех да 
повярвам, че съм тук, на прага на едно свещено място, където 
си дават среща различни епохи и култури. Историята на 
Двореца и музея е твърде интересна и започва от далечния 13-
ти век, когато Филип-Август построил за отбранителни цели 
мощна крепост. Тя заемала една четвърт от днешния „Cour 
Carre” или „квадратен двор”. През 14-ти век Карл V – Мъдрият 
реконструирал крепостта, като я направил по-пригодна за 
живеене и я превърнал в кралска резиденция. Карл V заповядал 
да се построи Библиотеката, заради което получил прозвището 
Мъдрият. След него, обаче, Лувърът още дълго не бил използван 
за кралска резиденция. Едва през 1546 година, по заповед на 
Франциск I архитектът Пиер Леско направил значителни 
конструктивни промени в предишния проект, които 
съответствали на изискванията на Ренесанса. Крепостта била 
разрушена и върху нейните основи започнал градежът на 
Двореца. Работата продължила и по времето на Хенрих II. Пиер 
Леско поканил за оформлението на зданието скулптора Жан 
Гужон. След смъртта на Хенрих II неговата съпруга Екатерина 
Медичи поръчала на архитекта Фелибер Делорм строителството 
на двореца Тюлейри, за да го присъедини с галерия към Лувъра. 
Работата била завършена при Хенрих IV с построяването на 
павилиона Флори. По времето на кралете Людвиг ХIII и Людвиг 
ХIV зданието се разширявало, като окончателно бил оформен 
Квадратният двор и Източната фасада. 

През 1682 година кралският двор бил пренесен във Версай и 
Лувърът започнал да се руши. Неговото състояние било толкова 
плачевно, че дори се заговорило през 1750 година да бъде 
разрушен. Буквално бил спасен от парижките жени - търговки 
от пазара, които на 6 октомври 1789 г. предприели поход към 
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Версай, за да заставят кралското семейство да се завърне в 
Париж. 

Строителството на Лувъра се подновява от Наполеон. 
Архитектите Персие и Фонтен започват изграждането на 
северното крило, което е завършено през 1852 г. по времето на 
Наполеон III. През май 1871 година избухва пожар, който 
унищожава двореца Тюлейри. След възстановителните работи 
Лувърът придобива днешния си облик. 

Книгите от библиотеката на Карл V били унищожени, но през 15-
ти век Франциск I започнал да събира художествени 
произведения, с което поставил началото на световно известната 
днес колекция от картини и произведения на изкуството в 
Лувъра. По времето на Людвиг ХIII и Людвиг ХIV събраното от 
Франциск I се обогатило и разширило. След смъртта му в Лувъра 
редовно започнали да се организират изложби. По-късно 
Наполеон продължил попълването на колекцията, като изисквал 
от победените страни данък във вид на художествени 
произведения. На 10 август 1793 година галерията била открита 
и се превърнала в музей. 

Днес в каталозите на Лувъра са обозначени над 400 000 
експонати, които са разпределени в различни направления: от 
древноегипетските, древногръцките и римските до 
древноизточните, от средновековната скулптура до 
съвременната, от приложното изкуство, в което е включена и 
кралската сбирка от скъпоценности, до многочислените сбирки 
от картни. 

Преодолях вълнението си и се запътих към стъклената 
пирамида, която се бе превърнала във вход на Лувъра. Давах си 
ясна сметка, че за няколкото часа, с които разполагах, можех да 
видя твърде малко. Ето защо си бях поставил точно определена 
цел: да вляза и да открия прословутата Мона Лиза, а докато 
отивам до нея, ще гледам каквото мога, а след това, излизайки 
да отделя време за и други картини. 

Когато влязох в пирамидата, веднага деликатно и настойчиво ме 
упътиха към едно оградено с въжета малко пространство вляво 
от входа. Пред тях имаше знак – човечето в инвалидна количка. 
След миг разбрах, че това е асансьор за инвалиди и бях длъжен 
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да го използвам. Едно малко пространство пред асансьора – 
около 2 кв.м. е оградено с въже. След спирането му водачът 
отвори леките врати и отключи желязната халка на преградното 
въже. Качих се и бързо слязох на долния етаж. Не бях свикнал 
на подобни глезотии, но всяко нещо си имаше смисъл. Стъпалата 
бяха от мрамор, а той е доста хлъзгав. Хората бяха преценили, 
че за да запазят посетителите си със затруднения в ходенето от 
нежелани инциденти, а и за да си спестят излишни главоболия, е 
по-добре да обслужват инвалидите по този начин. Разбира се 
най-важно е друго - достъпността на музея за всички хора. Тук 
правото на свободен достъп за всички е реализирано на 
практика. И още, посещавайки Лувъра, хората с увреждания 
също плащат, макар и по-малка, такса. Така те, от една страна, 
участват в пазара на услуги, а от друга имат възможност да се 
докоснат до шедьоврите на световното изкуство и култура, което 
несъмнено има позитивен психологически и рехабилитационен 
ефект. В един момент почувствах, че тази грижа – деликатна и 
ненатрапчива, поражда в мен самоуважение и чувство за 
социална ценност и значимост. Независимо какъв съм, аз бях 
човек с проблеми и тези проблеми трябва да се зачитат. 

Опашките пред касите направо ме обезкуражиха. Часът беше 
два, а може би щях да чакам повече от час за билет. Отказах се 
да влизам в Лувъра през този ден и отложих посещението си за 
друг път, като почти бях сигурен, че такава възможност ще 
имам пак. Реших да разгледам всичко, което е достъпно. Най-
много време изгубих в книжарницата. Останах изумен от 
невероятното количество и качество на албумите с репродукции, 
на книгите по естетика и изкуствознание. За съжаление нито 
имах пари за тях, нито можех да прочета нещо.  

След около час напуснах пирамидата и се запътих към площад 
„Конкорд”. Времето се беше пооправило и реших да вървя пеша, 
за да мога да усетя красотата на градината на Тюйлери. Тя се 
простира на един километър от площад „Карузел” до площад 
„Съгласие”. Градината е оформена през XVII век от архитекта 
Андре Ленотър. Днес тя е разделена на два огромни басейна от 
централната алея, по бреговете на които има много красиви 
статуи. Вървях към площад „Съгласие” по тази алея, като не 
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пропуснах да видя арката, построена от Фонтен и Персие през 
1805 г. в чест на победите на Наполеон. 

Площад „Съгласие” бил оформен през 1759-1779 г. по проект на 
архитекта Жан-Анжа Габриел върху територия, предоставена на 
града от краля през 1743 г. Изпитах особено вълнение на този 
площад. Тук, през онези бурни години на френската революция 
бил разрушен паметникът на Людвиг XV и на негово място била 
инсталирана гилотината, от която паднали главите на Людвиг 
XVI и Мария-Антоанета, на Дантон, на мадам Ролан, на 
Робеспиер... 

Застанах в началото на площада и сякаш започнах да чувам 
тътена от тези драматични събития. Вдъхвах с пълни гърди 
аромата на площада и с нескрит възторг се вглеждах в 
красотата му. Той станал площад на съгласието (Плац де ла 
Конкорд) през 1795 г., а днешния си вид придобил през 1836-
1840 г. В центъра на площада се намира обелискът от Луксор, 
подарен на Луи-Филип през 1831 г. от египетския паша Мохамед 
Али. По ъглите на площада се издигат осем статуи, които са 
символ на осемте най-големи града на Франция. Северната 
страна на площада е рамкирана от колонадите на два двореца, 
разположени от двете страни на улица „Роял”. Днес в единия се 
намира министерството на морския флот, а другият е Отел 
Крийон. 

От двете страни на египетския обелиск са разположени 
прекрасни фонтани по подобие на фонтаните от площад Свети 
Петър в Рим. 

Отправих се към дома на инвалидите. Бях слушал за този дом от 
мои познати, посетили Париж. Те говореха за него с не скрит 
възторг, но фактът, че ставаше дума за хора, увредени от 
войната ме отблъскваше. Така и не мога да си обясня тази 
човешка лудост, наречена война. Винаги съм изпитвал 
отвращение към войната и всичко свързано с нея, макар и да си 
давам ясна сметка, че армията е необходим елемент от това, 
което днес наричаме суверенитет на една държава. Въпреки 
това се чувствах задължен да посетя това място и да отдам 
скромна почит на хората, в чиято чест е бил съграден дома. 
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Той се оказа, обаче, цял комплекс разположен между площад 
Вобан и еспланадата на инвалидите. В него са включени Домът 
на инвалидите, църквата на инвалидите и църквата Св. Людвиг. 

Людвиг IV издал специален едикт за построяването на дома, 
който трябвало да приюти старите войници-инвалиди, които са 
изпаднали в нищета. Строителството било възложено на Брюану 
през 1671 г. и завършено през 1676 г. От туристическите 
справочници на Париж научих, че по-късно към Дома се 
прибавили двете църкви, за които стана дума. Те били изградени 
по проект на Ж. Ардуен-Мансар. Еспланадата, или огромният 
площад-парк пред комплекса, е построен в годините 1704-1720. 
Дължината й е 487 м, а широчината - 250 м. 

Пред дома се намира така наречения „Оръдеен площад”, на 
който са поставени 18 оръдия от XVII и XVIII век. Те оформят 
известната „Триумфална батарея”, от която изстрели се дават 
само в чест на тържествени събития. От двете страни на входа 
се намират два немски танка, пленени през 1944 г. Домът на 
инвалидите  е на 4 етажа и е с дължина 196 м. Порталът му е 
величествен и е украсен със статуя на Людвиг IV и алегориите на 
Благоразумието и Справедливостта. 

Когато влязох в двора, изведнъж се оказах обграден отвсякъде с 
аркови галерии. В дъното пред мен се намираше някакъв 
павилион, който се оказа фасадата на църквата Св.Людвиг. В 
центъра видях статуя на Наполеон, която е красяла някога 
площад Вандом и е била изработена от Шарл Сера. В самата 
църква Св.Людвиг могат да се видят останките от катафалката, 
с която са били пренесени тленните останки на Наполеон. Там е 
саркофагът, в който прахът на великия французин е бил 
пренесен в Париж през 1840 г. 

Църквата на инвалидите представлява един от шедьоврите на 
Ардуен-Мансар и е била построена през 1679-1706 г. Особено ме 
впечатлиха златните орнаменти по купола на църквата. Трудно 
може да се опише красотата им. Бях поразен от изяществото на 
строгите форми, от колонадата, върху която сякаш е кацнал 
куполът. Тук се намира криптата с гробницата на Наполеон. 

Спомних си, че Наполеон умира на 5 май 1821 г. на остров Св. 
Елена. Струва ми се, че само шест или седем години след 
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неговата кончина англичаните се съгласили тленните му останки 
да бъдат върнати на френска земя. Принц Жуанвил, син на Луи-
Филип, заминал за острова, за да ексхумира тялото на 
императора. За Наполеон, а и за много французи и парижани, 
завръщането се превърнало в последния триумфален марш на 
човека, обичан от народа и войниците, превърнал се в 
страшилище за своите врагове. 

Напуснах тази величествена сграда разбудила спомените ми от 
прочетени книги и прекрасния филм за Наполеон – „Ватерло”. 
Давах си сметка, че не всички детайли изровени от склада на 
паметта ми и сътворени от въображението ми, съвпадат с 
действителността. Използвах случая да нанеса корекции, които 
ме обогатиха и познавателно, и емоционално. Тръгвах си малко 
тъжен защото отново поради липса на време трябваше да 
„препускам” по „коридорите на историята” и да отминавам 
редица красиви и важни детайли. 

Запътих се към прочутата Мадлена. Още не знаех какво точно 
представлява тази сграда, но я бях запомнил, защото всички 
мои познати, които я бяха виждали, говореха за нея възторжено, 
а и сградата носеше името на една от любимите ми 
племеннички. 

Докато пътувах с метрото към площада със същото име в един 
момент си дадох сметка, че никъде не бях видял хора в 
инвалидни колички. Помислих си, че това се дължи на 
архитектурните и транспортни бариери в Париж, на бързото и 
претоварено движение по улиците. По-късно щях да узная и още 
един факт. По каноните на френското законодателство 
акумулаторните и електронните инвалидни колички на тротоара 
се третираха като превозно средство, а на платното като 
инвалидна количка, т.е. не като превозно средство. И в двата 
случая те не можеха да се движат на открито, а само в 
парковете на различни социални заведения и в самите тях. Това 
беше парадокс, който така или иначе съществуваше. В страната, 
където бе направено много за инвалидите да се чувстват 
равнопоставени, в това отношение те се натъкваха на този 
парадокс. По-късно, един или два пъти щях да видя възрастни 
хора в механични инвалидни колички, придвижвани от техни 
приятели. Това едва ли можеше да се нарече независим живот. 
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Скоро пристигнах на спирка „Мадлена” и се изкачих по стълбите 
на метрото. Огледах се и видях сграда, която ми се стори много 
позната. Когато внимателно се вгледах в нея разбрах, че това е 
гръцки храм и то в сърцето на Париж. Бях много изненадан. По-
късно поразпитах домакините си, а и попрочетох нещичко за 
сградата, тъй като любопитството не преставаше да ме тормози. 

Оказа се, че сградата е строена по заповед на Наполеон в чест 
на победите на френските войски. За модел бил използван 
храмът „Мезон Каре” в Ним. Проектът за църквата и нейното 
построяване били възложени на архитекта Виньон. Строежът 
започнал през 1806 г. и завършил през 1816 г. Църквата била 
посветена на Света Мария Магдалена. По своята същност тя 
наистина напомня древногръцки храм – висок подиум и дълга 
стълба пред главния вход. От всички страни храмът е опасан с 
коринтски колони с височина 20 м. Над централния вход се 
намира триъгалният покрив, който се нарича фронтон и е 
украсен с монументален фриз, изобразяващ сцена от Срашния 
Съд. Този монумент е дело на Лемер и е бил сътворен през 1834 
г. 

Обикалях отдалеч църквата и се наслаждавах на изящните й 
пропорции, на красотата й, на това, колко добре се вписваше в 
околната среда. Нямах време да влизам вътре. Това щях да 
направя през октомври същата година, когато гостувах на 
колегите от А.П.Ф. по случай техния пореден конгрес и 
честването на 25 годишнината от приемането на френския 
закон за инвалидите. 

Отправих се към площад Република, не само защото исках да 
разгледам и него, но и защото оттам най-лесно щях да се 
прибера в хотела. Трябваше да бързам, защото тепърва ми 
предстоеше работа. 

След четвърт час пристигнах на площада, който се оказа 
огромен и правоъгълен. Теренът е бил подготвен от Осман през 
1854 г. Този терен е бил използван като учебен плац за войските, 
които е трябвало да потушават народното недоволство. Днес в 
центъра на площада се извисява прекрасна десетметрова статуя 
изобразяваща Републиката. тя е била изваяна през 1883 г. от 
Далу. Постаментът й представлява бронзови барелефи, на които 
са изобразени събития от историята на Франция. 
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След като обиколих статуята отдалеч и отблизо, реших, че е 
време да тръгвам към хотела. Имах малко време, чувствах се 
изморен и премръзнал. Около два часа по обяд, когато хапвах 
сандвич и се притоплях с кафе в едно бистро, беше започнал да 
прехвърча сняг. Изпитвах остра нужда от един топъл душ и поне 
петнадесетина минути да се изпъна на леглото си. Вместо това, 
когато се изкъпах, седнах да нахвърлям някои бележки от 
видяното през деня, което никак не беше малко. Въпреки 
физическата умора, се чувствах чудесно. Препълнен бях с нови 
впечатления. Имах усещането, че не мога да възприема нищо 
повече. Разбира се, това бе измамна илюзия. В Париж разбрах, 
че когато човек се намира по места, които грабват душата му, 
неговите възможности за възприемане и осмисляне на нови и 
непознати неща са неподозирано големи. 

 

*   *   * 

Kъм осем часа вечерта с Мария Георгиева бяхме при нашата 
домакина Каролин Флеп. Тя се грижеше за малкия си син Рафаел 
и след около половин час, когато го сложи да си легне, 
започнахме работа. 

Трябваше да поговорим по два основни проблема - нашият 
престой във Франция и бъдещото сътрудничество между Съюза 
на инвалидите в България, Френската асоциация на 
паралитиците и Фондацията "ЕСТ А ВЕНИР". Разказах на 
Каролин накратко за срещите ни, за видяното, за всичко онова, 
което ме бе впечатлило. Споделих също, че много бих желал да 
приложим нещо от видяното в България, но това се оказа много 
трудно по ред причини. Домакинята ни мислеше, че щом имаме 
желание, всичко лесно може да стане. За да й обясня 
трудностите трябваше да знам перфектно френски и да 
разполагам поне с два часа време, но за съжаление, или за 
успокоение и двете условия не бяха на лице. 

Каролин поиска мнението ми за евентуален десетдневен престой 
на други двама наши представители във Франция. Казах, че 
това би било чудесно, особено ако са специалисти, които работят 
в България с увредени деца. Тя хареса тази идея и бързо 



61 

 

стигнахме до съгласие по един от пунктовете на бъдещото ни 
сътрудничество. 

Каролин смяташе, че ще има средства за още един или два 
семинара в България. Предварително беше говорила с Бруно 
Горие и той също бе подкрепил идеята. Споделих, че за нас не е 
проблем да организираме един семинар, стига да бъдем 
подпомогнати финансово. Договорихме се, че темите по които 
ще дискутираме в България, ще се отнасят до комплексната 
рехабилитация на децата с увреждания. Искаше ми се моите 
колеги да научат повече за това, което се прави във Франция за 
децата. Споменах на Каролин, че ще е добре да дискутираме по 
проблеми, като приемане на децата в различните социални 
заведения, работата на професионалистите с децата и техните 
родители, услугите във френските заведения за медико-социална 
рехабилитация, организация на интегрираните и 
специализирани класове, проблемите на децата с увреждания в 
обикновеното училище, финансовите проблеми за родителите на 
тези деца... Договорихме се до средата на следващия месец 
Каролин да получи имената на хората, които предлагахме да 
посетят Франция, а до края на месеца - предложения за по-
дългосрочно сътрудничество. 

Към края на разговора ни Каролин спомена, че е много вероятно 
да има средства до края на 1995 г. или в началото на 
следващата година за издаването на един проспект или 
рекламна дипляна на Съюза на инвалидите в България. Но за 
това по-подробно щяхме да разговаряме през октомври, когато 
щях да присъствам на конгреса на А.П.Ф., за който вече имах 
официална покана. 

След като вечеряхме и поговорихме малко за утрешното ни 
посещение в Сен Фаржо си пожелахме лека нощ и се разделихме. 
Навън беше валяло и въздухът бе много свеж. Макар че домът на 
Каролин бе много близо до хотела ни, едвам се добрах до стаята 
си. Не знаех, че ме очакват още доста приятни изненанди. 
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СЕН ФАРЖО 

Сутринта на 28 март потеглихме от гара Лион за Сен Фаржо. 
Полин закъсня и едва не изпуснахме влака. Пътуването 
продължи около час. Домакините бяха изпратили микробус, с 
който пристигнахме във фондация „Елен Поадац”. Сен Фаржо се 
оказа предградие на Париж. През октомври, по време на 
конгреса на А.П.Ф, щях да посетя друго предградие на 
френската столица и тогава щях да си дам сметка и да осъзная, 
какво точно представлява един мегаполис. 

Фондацията, на която гостувахме, е била създадена преди 75 
години от мадам Поадац и тя носи нейното име. Тази жена силно 
желаела да създаде дом за физически инвалиди - самата тя била 
такава, където тези хора да могат да живеят като всички 
останали и най-вече да имат постоянно лекарско наблюдение. 
Казаха ни, че във Франция от 40 години няма полиомелит 
(детски паралич). Медицината беше напреднала много. 
Например, преди години след опреация на гръбначния стълб 
възстановителният период е траел година и половина, а днес – от 
три до шест месеца. Спомних си, че в България ситуацията е 
подобна, независимо от трудностите, които изпитва нашето 
здравеопазване. През седемдесетте години при поставяне на 
изкуствена тазобедрена става възстановителният период се 
проточваше месеци наред, а рехабилитационните процедури 
бяха бавни и доста мъчителни. През 1990 г., когато аз претърпях 
такава операция, на десетия ден ме вдигнаха, а още на втория с 
помощта на рехабилитатор започнах да свивам крака си. 
Наистина в много отношения медицината вървеше напред.  

Фондацията успяла да създаде медико-социално заведение, в 
което днес има два отдела. Първият включва болница, където 
децата и юношите постъпват преди или след извършването на 
някаква ортопедична операция. Тези операции обикновено се 
правят в Париж. Вторият отдел е рехабилитационен. Тук има и 
училище за децата, които поради здравословни проблеми не 
могат да посещават масовото училище. Това обикновено става 
по лекарско предписание. Повечето от пациентите, които 
видяхме бяха под 20 години. Обясниха ни, че в заведението не 
се лекуват деца с тежки умствени и психични заболявания, 
както и с по-сериозни сърдечно-съдови страдания, например - 
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епилепсия или кардиопатии. Профилирането на социалните 
заведения се спазва стриктно по много причини, включително и 
от съображения за сигурност на децата. 

Фондацията е частна. Днес тя получава субсидия от бюджета на 
Социално осигуряване и е асоцииран член на А.П.Ф. Съществува 
голяма разлика между двата отдела, която се базира на 
бюджетното им осигуряване. Болницата има обезпечен 
целогодишен бюджет от Социално осигуряване, а в института е 
определена дневна цена, но също така частично се подпомага от 
осигурителната каса. В заведението има 120 места и се приемат 
деца от цяла Франция. Домът разполага с различни специалисти, 
някои от които работят по метода на проф. Елизаров. 

В дома се изработват и протези на долните и горни крайници. 
Нормалният срок за изработването на една протеза е от седем до 
десет дни. Протези се правят и за лекуващите се в дома деца, и 
за приходящи. Често идват деца от Англия. Давах си сметка, че 
български деца трудно биха могли да се лекуват тук, защото 
няма кой да поеме огромните разходи. Особено ме впечатли 
краткият срок на изработване на протезите. В България хората 
чакат седмици и месеци, а ортопедичните обувки за деца 
отесняват за времето на изработката и не могат да поберат 
израстналото детско краче. Това налага да се приспособяват в 
момента други ортопедични обувки. 

Когато посетихме ортопедичната работилница, ми направи 
впечатление, че доста от елементите на протезата бяха фабрично 
готови и носеха фирмения знак на „Ото Бок”. В работилницата 
работеха няколко млади хора с бели престилки и вътре цареше 
невероятна чистота. Днес не малко хора в България смятат, че 
биха моггли да получат бързи печалби от протезирането. Това, 
разбира се, не е вярно, защото е сложен и дълъг процес, който 
включва в себе си няколко основни етапа и е много трудно без 
подкрепата на държавата този процес да се реализира изцяло и 
качествено.  

И тук, както във всички заведения, се търси тесният контакт с 
родителите на детето, за да се намери оптималният вариант на 
лечението, възстановяването и обучението. Персоналът се състои 
от 180 човека, а част от него е на половин работен ден. 
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При тръгването ни към Сен Фаржо мислех, че вече няма какво 
да ме изненада, но сгреших. Тук учудването ми дойде от 
ортопедичната работилница. Такова нещо можеше да има и в 
България. Но за това се изисква наистина структурно 
преустройство на цялостния процес на протезиране, от една 
страна, и укрепване на нашата парична единица, от друга. При 
наличието на средства не е никакъв проблем да се изработват 
качествени протези със суровините и елементите на немската 
фирма „Ото Бок”. Това, обаче едва ли ще стане скоро. Но може 
би най-важното е да се запази непрекъсваемостта на процеса 
протезиране. Тогава не знаех, че у нас ще се нароят разни 
фирмички и организации, които под скритата благословия на 
някои държавни служители ще се опитат да приватизират 
социалните дейности, включително и протезирането. В това по 
принцип няма нищо лошо, ако има ясно установени правила и 
наистина се работи за хората, а не за личния финансов 
просперитет. 

Трябваше да се връщаме в Париж, защото вечерта с Полин 
щяхме да пътуваме към Льо Ман. Във влака на път за Париж с 
Мария Георгиева обсъждахме надълго и нашироко водяното и ни 
болеше, че за нашите деца все още не можем да създадем такива 
условия. Ако тогава знаехме на какъв огън ще се пържим след 
година и половина у нас, сигурно щеше да ни бъде далеч по-
трудно. Днес, когато пиша тези редове си давам ясна сметка, че 
може би най-големият героизъм, който човек може да прояви, е 
да преодолее по някакъв начин безсилието си за промяна на 
нещо.  

Тръгвахме си с надежда, че все някога и българските деца ще 
имат подобни условия за лечение, рехабилитация и обучение. 
Друг е въпросът, дали ние щяхме да видим този момент, но 
знаехме, че сме длъжни да се борим за това, всеки според своите 
сили и възможности.  

 

*   *   * 

В късния следобед на 28 март с Полин заминахме за Льо Ман. 
Там ни очакваше Роланде Лансиер. С нея се познавахме от 
последния семинар в София. Когато разговаряхме с Бруно и с 
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Роланде в София за програмата на посещението ми във 
Франция, Бруно даде идеята, че след Лил, ще е добре да се 
срещна с Роланде, и да се запозная на място с областна 
делегация, която в момента започва своето развитие. 

Пристигнахме вечерта и естествено, Роланде ни очакваше на 
гарата. Тя е една изключително мила жена. Въпреки недъга си - 
беше малка на ръст с увредени долни крайници и използваше 
инвалидна количка, тази жена грабваше всеки със своята 
бликаща жизненост и непреклонност пред трудностите. 
Усмивката й бе слънчева и чаровна. Роланде не познаваше 
унинието, за нея думата "не може" не съществува. Сигурен бях, 
че тази малка жена има свои лични проблеми, но нито веднъж 
не я видях да обремени някого с тях. Тя живееше за другите, 
работеше за тях и искаше всички хора да са поне колкото нея 
щастливи. 

Отправихме се към хотела. Роланде ми обясни, че след като се 
настаним, ще отидем на вечеря. Поканата бе от страна на г-жа 
Льо Февър – директор на регионалния съвет по социалните 
въпроси в департамент "Сартър". На рецепцията ме попитаха 
каква стая искам - обикновена или за инвалиди и тъй като този 
въпрос ми се задаваше често, реших да видя какво в крайна 
сметка представлява една такава хотелска стая. Взех багажа си 
и се отправих с асансьора към определената за инвалиди стая.  

Тя беше чиста и просторна. Пред прозореца имаше маса и два 
стола, които за моите възможности бяха повече от удобни. В 
ляво бе поставен телевизор и ако желаех от рецепцията можеха 
да ми инсталират видео. Всичко бе добре, само че не виждах 
кревата. В дъното имаше някаква врата. Реших, че там трябва 
да е спалнята. Отворих вратата и се втрещих. Това не беше 
спалня, а баня. От ляво бе мивката, до нея – тоалетната, а срещу 
вратата – душът, той бе отделен от кревата с найлоново перде. 
Още не бях спал в баня.  

Слязох и със скромния си английски обясних на Роланде каква е 
ситуацията. Тя ме погледна изненадано, засмя се и каза: 

– Божидар, във Франция също има парадокси. Не се 
притеснявай нещата ще се оправят. 
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Отиде до рецепцията, каза няколко думи и се върна доволна. 
Обясни ми, че всичко ще е наред. Полин слезе в този момент и се 
запътихме към ресторанта на хотела. 

Там ни очакваше г-жа Льо Февър. Докато ни сервираха, се 
заприказвахме и нашата домакиня ме запозна с работата на 
регионалния съвет по социалните въпроси. Тя е политическо 
лице и е избрана от името на френската десница, но когато 
ставало въпрос за инвалиди и за вземането на решения тя не 
влагала никакви политически пристрастия. Роланде подтвърди 
това и всички бяхме единодушни, че инвалидността няма 
политически цвят, нито при решаването на един или друг 
проблем има място за политиканстване. За съжаление у нас е 
обратното. Всичко е превърнато в политика, всичко, дори и най-
благородните идеи или действия, се политизират, а с това често 
се и обезсмислят. 

Политиката на департамента към инвалидите се определя на 
местно ниво с помощта на така наречените агенти на 
департамента и с помощта на асоциациите на инвалидите. 
Подготвя се схема на социалните дейности и важна роля в този 
процес играят асоциациите, защото те познават добре и 
изразяват потребностите на хората. В тази схема се включва 
разпределението на задачите и дейностите, както и 
осигуряването им с финансови средства. Например, цената на 
един леглоден в болницата се определя на регионлно равнище.  

В разговора с Роланде и г-жа Льо Февър разбрах, че А.П.Ф 
съобщава на органите на властта какви са нуждите на 
инвалидите. Едни от тях се задоволяват от държавата, други от 
департамента и от тази гледна точка се предприемат 
съответните действия. Нашата домакиня каза, че 50% от 
бюджета на департамента е за социални дейности, което тогава 
представляваше около 700 милиона франка. Една четвърт от 
този бюджет е предназначена за разходи по дейностите, 
насочени към инвалидите, а други 25% – за децата, старите хора 
и т.н. 

В процеса на разговора усещах загрижеността на тази жена, 
представител на властта. Но разбирах и виждах и нещо друго. 
Роланде знаеше кога и за какво да натисне повече, знаеше как 
да иска, тълкуваше добре законите и много рядко получаваше 
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отказ. Все неща, на които още  се учим в България. Винаги при 
срещи с председатели на нашите регионални организации и 
координатори обяснявах, че при представител на властта се 
влиза с изяснен проблем, сведен до конкретно искане и обвързан 
с добро познаване на нормативната уредба, наличие на 
необходимата информация за броя на хората, които изпитват 
определена нужда или ще ползват дадена услуга. Разбира се, 
винаги съм си давал сметка, че на всичко това ние едва сега 
започваме да се учим, че сме принудени да усвояваме неща, 
които не сме познавали в една трудна социално-икономическа 
ситуация, която още повече усложнява цялостната ни работа. 

Времето неусетно летеше и към полунощ се разделихме, след 
като с Роланде уточнихме програмата за утрешния ден, а тя се 
очертаваше не по-малко напрегната. Прибрах се в стаята си. 
Леглото беше извадено от банята и след като нахвърлях някои 
записки за видяното и наученото през деня, си легнах с 
надеждата, че утрешният ден ще бъде по-добър от днешния. 
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ЛЬО МАН 

Събудих се рано и към осем часа слязох да закуся. След 
шведската маса на хотела в Барселона, тукашната бе най-
богатата, която съм виждал. Изобщо в страните от Западна 
Европа закуската е включена в цената на нощувката и колкото 
повече са звездите на хотела, толкова по-богат е асортиментът. 
Дори в скромното парижко хотелче се поднасяше закуска, 
докато в България нямаше нито един хотел в страната, където 
да се предоставя тази услуга. И не само това, в повечето 
нашенски хотели в цената се калкулират доста услуги, които 
всъщност хотелът не предоставя, включително и ползването на 
топла вода.  

Имах достатъчно време и реших да се поглезя, като опитам по 
малко от всичко. Накрая ми беше трудно да се вдигна от масата. 
Май бях започнал да придобивам френските маниери на 
хранене и това ме притесняваше, защото наистина френската 
кухня е една от най-добрите в света, а това, което ме очакваше 
в България изискваше далеч по-спартански стомах. 

Сутринта трябваше да посетим областната делегация на А.П.Ф в 
Льо Ман. Тя се намираше в една сграда близо до центъра и 
имаше няколко стаи. Очакваха ни десетина души и както 
разбрах впоследствие, това бе ръководството на областната 
делегация. Хората бяха много сърдечни и мили и съвсем скоро 
започнахме един непринуден разговор за проблемите, пред 
които се изправяме в ежедневната си работа. 

Роланде сподели, че много би се радвала ако в България 
асоциативният живот се разрастне. Споделихме мнения за това, 
как и какво да искаме от властта, как по-ефективно да работим 
с нейните представители. Научих, че в областната делегация 
работят двама щатни случители на пълен работен ден и един на 
половин. Всичко останало се върши от доброволци.  

Областната делегация в Льо Ман на А.П.Ф издава свой бюлетин 
за департамента Сартър. Според думите на г-жа Гийо, която е 
член на А.П.Ф от 1991 г. и главен редактор на бюлетина, е 
необходимо да се възстановят връзките между членовете на 
организацията, както и да се информират за всичко, което става 
в региона. В редакционния комитет работят четирима 
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доброволци. Основният проблем пред хората, които правят това 
малко вестниче, е намирането на пари за неговото издаване. 

Особено внимание, както и навсякъде, тук се обръща на 
преодоляването на архитектурните и транспортни бариери. Г-н 
Дуйе - пенсиониран архитект, е доброволец на асоциацията. Той 
поддържа връзката между А.П.Ф и местната администрация. 
Натоварен е от името на асоциацията да наблюдава досиетата за 
строеж.  

– Особен проблем представлява реконструкцията на старите 
сгради, а също и спазването на законовите нормативи при 
новите строежи - сподели г-н Дуйе. 

Той е много активен, работи по няколко часа на ден, като се 
занимава с разчитане на чертежи, изготвяне на брошури и др. 
Онова, което ме впечатли бе неговата задълбоченост в 
конкретната работа. Този човек живееше с проблемите, знаеше 
мястото си в живота и в асоциацията и ако правеше нещо, то бе 
само и единствено да помага. Ако нещо не разбираше, не се 
бъркаше, както често правят някои наши активисти. В късния 
следобед, когато разглеждахме центъра на града, придружавани 
от млад и опитен журналист, архитектът с нескрито удоволствие 
отговори на всички стандартни вестникарски въпроси. 

Тук се запознах и с местния представител на А.П.Ф в КОТОРЕП – 
г-жа Колет Вание, която също е доброволец на асоциацията. Тя 
работеше всеки вторник от 14 до 17,30 часа. Според нея, 
работата й доставя удоволствие и тя искрено се радваше, че 
може да бъде полезна на този отговорен пост.  

Г-н Беноа льо Гу работи с групата на младите хора с 
увреждания. Младежката група се занимаваше с няколко вида 
дейности - кино, театър, спорт (тенис на маса, стрелба и др.). 
Групата е създадена на 16 декември 1994 г. и оттогава се събира 
всяка седмица по веднъж. Г-жа Минаже пък се занимава с 
уреждането на посещения по музеи и други културни събития. 
Самата тя не се притеснява да признае, че работи само когато 
имат нужда от нея. Нямаше и следа от чувство за незаменимост, 
което е присъщо и за другите доброволци и щатни служители на 
асоциацията. Докато в България познавах някои наши 
„доброволци”, които така се бяха вживяли в собствената си 
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незаменимост, че бяха придобили дарбата да прогонват около 
себе си всички интелигентни и кадърни хора. Г-жа Минаже 
особено се гордееше, че работи върху социалните контакти 
между хората. 

Това, което особено ме впечатли в при хората от Льо Ман бе 
фактът, че се отдаваше изключително голямо значение на 
малките групи, в които хората могат да контактуват по-
пълноценно и да се свързват със свои съидейници в различни 
области на изкуството, спорта, науката... 

Запознанството ми с  Жанин Бержо за мен представляваше 
особен интерес. Тази жена на средна възраст живее в 
департамента Сартър от 1993 г. и работи като социален 
работник. Заинтересувах се от работата й и тя ми разказа 
интересни подробности. В кръга на нейните ежедневни 
задължения влизат най-различни дейности - от контактите с 
хората, до помощта при настаняването им в жилища, здравни и 
социални заведения, търсенето на помощници и др. Тя бе 
преминала специално обучение по законодателството за 
инвалиди, администрация, бе учила как да контактува с тези 
хора. След обучението си в Париж постъпила на работа в А.П.Ф. 
Често посещава домовете на инвалидите. Като пример посочи, 
че през 1994 г. е имала 280 такива посещения, а в приемното си 
време се е срещнала със 196 души. Нейната длъжност се 
финансира от кметството и А.П.Ф. Заедно с Роланде ми 
разказаха за една от най-важните групи в областната делегация 
– групата, която изготвя проектите за интеграция на 
инвалидите. В нея участват социален работник, ерготерапевт, 
психолог, лекар и координатор. 

Следобяд трябваше да посетим един от музеите на Льо Ман, за 
да видя на практика как работи групата на младежите, които 
щяха да посетят музея, а и да се запозная непосредствено с 
работата на доброволците. Времето бе напреднало, и трябваше 
да тръгваме и точно тогава се появиха журналистите, които 
изявиха желание да поговорим за нашето посещение във 
Франция. На въпроса, какво най-силно ме е впечатлило досега, 
отговорих, че съм изумен от философията на А.П.Ф да мотивира 
и активира инвалидите да живеят, да им помага да осъзнаят 
своята човешка ценност, въпреки инвалидността, да им се 
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помогне в осмислянето на живота им. И тъй като често ставаше 
дума за хора с много тежки недъзи и увреждания, образно 
нарекох тази философия „Яростта да се живее”, защото 
наистина човек трябва да събуди в себе си ярост и да се изправи 
срещу собствените си физически и интелектуални недъзи, а за 
това се иска огромна смелост. Нужна е и помощ. Солидарността 
в асоциацията я осигуряваше и резултатите са налице. Всеки 
непредубеден човек само можеше да уважава и да се възхищава 
на тези хора за всичко онова, което правеха.  

 

„VIE ASSOCIATIVE” И ДОБРОВОЛЦИТЕ 

Нито „vie associative”, нито философията му могат да се разберат 
докрай, ако човек не опознае системата А.П.Ф за набиране и 
работа с доброволни сътрудници. Това е може би едно от най-
важните неща за френските ни колеги. 

Още по време на семинарите в София ние имахме възможност 
да се запознаем с тази уникална по своята същност система за 
набиране и работа с доброволните сътрудници. Тя е изпитана 
както в практиката, така и във времето и бе доказала своята 
ефективност. Когато човек я опознае отблизо, вижда нейната 
простота и в същото време - всеобхватност. Тя почива на седем 
простички принципа, които са добре разработени и с които са 
запознати всички членове на асоциацията - това са принципите 
за набиране, посрещане и работа с доброволците. 

Първият принцип е свързан с разясняване на смисъла и целите 
на организацията, която ще набира и работи с доброволци. От 
значение е хората, кото ще полагат доброволен труд, да са 
запознати с целите на асоциацията и с действията, които ще 
трябва да предприемат в една или друга акция. Това е особено 
важно за новите доброволци на организацията. Основната цел 
на асоциацията трябва да се резюмира в едно две изречения, 
като с това се даде възможност на доброволците да разберат, 
какво е призванието на организацията и към какво се стреми. 
Това се прави, за да може плановете на асоциацията да се 
обвържат с тези на доброволците, които ще участват в някаква 
конкретна акция. Предполага се, че така се постига реално 
осъществимия напредък. 
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Колегите от А.П.Ф особено много държат на конкретното, реа-
листично формулиране на целите, които трябва да бъдат близки 
до хората, на които ще се прави предложение да се включат в 
действия за постигането им. Те дават пример с акцията: "Атака 
в борбата срещу самотата":  

– През текущата година трябва да съберем 125 000 франка, за 
да могат 50 инвалиди, живеещи в селски райони, пет пъти да 
посетят спектакли. Така се преодолява изолацията им от 
културния живот. 

В А.П.Ф са на мнение, че не е достатъчно да се уточнят 
конкретните цели, а те трябва да се вместят в общия план на 
асоциацията, в общата й философия. Необходимо е 
непрекъснато да се утвърждава първоначалната цел, с която е 
била създадена асоциацията.  

Вторият принцип е свързан с планирането на целите. Това 
означава да се предвидят и определят действията, посредством 
които ще се достигнат ясно определените цели, да се предвидят 
и осигурят средствата за постигането им и да се разпределят по 
количество.  

Третият принцип е свързан с организиране на набирането, 
посрещането и работата с доброволците. На първо място е 
важно да се изяснят задълженията на доброволците, след което 
се изясняват функциите на членовете на асоциацията. Отчита се 
какви постове заемат - платени или доброволни, временни или 
постоянни, дали са с опит или са новодошли. Всеки трябва да 
знае своето място и функции при постигането на поставените 
цели. 

В АПФ особено много държат на ясното и достъпно формулиране 
на договорите с доброволците. За тази цел те са подготвили 
съответните въпросници, чрез които от една страна се дава 
възможност на доброволеца сам да посочи къде и какво ще 
работи, колко време в седмицата би могъл да отделя за тази 
работа, а от друга страна тази информация улеснява по-
нататъшната работа на асоциацията по приемането и помощта, 
която трябва да се окаже на доброволните сътрудници. 

Четвъртият принцип е свързан с изискването, че набирането на 
доброволци трябва да приеме характера на постоянна цел. За да 



73 

 

е успешно, набирането на добрволци следва да стане постоянна 
грижа на aсоциацията.  

– Така ще бъде изграден един малък, постоянен екип от 
доброволци и когато им бъде поверена задача да привличат 
нови сътрудници, ще може да се осигури приемственост - 
споделиха френските ни колеги.  

Ръководителите на организацията могат да се справят с 
останалите приоритети без да изоставят тази цел. По този начин 
подготовката за приемане на доброволци и създаването на 
условия за успешната им работа никога няма да бъдат 
пренебрегвани. 

Петият принцип е насочен към изискването да се полагат грижи 
за общуването вътре в асоциацията. Този принцип съдържа в 
себе си три основни момента. На първо място това е въпросът за 
информацията и информираността на всички участници в 
работата на организацията - членове, доброволци, платени 
сътрудници. Те трябва редовно да се информират за развитието 
на асоциацията (цели, задачи, грижи за доброволците, планове 
за връзки с други асоциации и т.н.). На второ място е 
необходимо да се търсят идеи за развитие на асоциацията. 
Френските колеги смятат, че по този начин се стимулират 
вътрешните връзки между членовете на организацията, а освен 
това насърчават творческото мислене и се намаляват 
„кулоарните шумове”.  

Акцент се поставя върху организациите по секции. Такова 
събиране и организиране се поема от активните членове на 
асоциацията. Тук са необходими познания за индивидуална 
работа. В такива формации се привличат доброволци или 
платени сътрудници, като това позволява на хората да 
завързват приятелски връзки помежду си и се избягва 
създаването на кланове. Става ясно, че стремежът е не да се 
стимулират противодействащи си групи и да се разстройва 
работата на цялата организация, а да се създадат максимално 
добри условия за спокойна и творческа работа. 

Шестият принцип е свързан с изискването да се дава 
предимство на отношенията между хората. В А.П.Ф са убедени, 
че за да се чувстват хората добре са необходими определения 
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условия, които трябва да бъдат създадени, като ведра 
обстановка, усещането, че асоциацията проявява внимание към 
хората, че им дава нещо. Важно е атмосферата да бъде 
утвърждаваща, а не насочена срещу човека. Ако се допуска 
грешка трябва бързо да се отстраняват отрицателните 
последици. Така всеки член на асоциацията се чувства оценен и 
уважаван, независимо каква е степента на неговото участие в 
асоциативния живот. 

Седмият принцип е свързан с изискването за мотивация и 
лоялност на доброволните сътрудници. Тук също има няколко 
основни момента. На първо място стои подкрепата за 
доброволците от страна на асоциацията. Всеки доброволец има 
свой референт от страна на организацията. С него той може да 
споделя трудностите, с които се сблъсква в процеса на работата. 
Референтът от своя страна има грижата доброволецът да не се 
чувства изоставен и без подкрепа в най-трудните моменти от 
изпълнението на своята мисия. Недопустимо е доброволен 
сътрудник да се оставя сам по време на акция на улицата, без да 
е подготвен за евентуално агресивно поведение на хората или 
пък в асоциацията да няма никой, когато доброволците се 
завръщат от изпълнение на някаква задача. 

На второ място тук са поставени оценките. С всеки доброволец 
се сключва договор и впоследствие този сътрудник се оценява 
според нивото на изпълнение. Особено важно е, когато се прави 
заключение за нивото на успеха на дадена мисия, да се вземат 
под внимание обективните положителни и отрицателни 
фактори, като се посочва как да се подобри изпълнението на 
следващите задачи. Индивидуалната оценка трябва да се отнася 
до изпълнението на задачата, а не да бъде оценка на личността, 
която я изпълнява. Когато оценката е направена в дух на 
уважение и доверие, тя насърчава доброволеца да продължи 
работа. Смята се, че ако на доброволните сътрудници не им се 
посочва къде са успели и къде не са спечелили, те биха загубили 
интерес да подобряват своята работа. Важно е тези оценки да се 
направят в асоциацията, за да не се превръщат в коридорни 
клюки, защото доброволците не са посредствени хора, а клюките 
биха влошили климатът в организацията. Изисква се 
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доброволците да чувстват, че усилията и вложеното от тях време 
са оценени.  

На трето място тук се поставя благодарността. Признателността 
обикновено се изказва индивидуално и колективно. При 
индивидуалното се държи сметка за интересите и личността на 
доброволеца. 

– Безсмислено е да се подари кутия шоколадови бонбони на 
диабетик - бе сподели в един разговор Бруно Горие. – С други 
думи, важно е доброволците добре да се познават. 

Впечатляващо е отношението на домакините ни към видимото 
отличие за тази признателност. Според тях е добре благо-
дарността да има и своя материален знак, като диплома, значка, 
или благодарствено писмо. Счита се, че подарък, който не е 
придружен от знак за оценка на всеки и признание в 
изпълнение на общата задача, ще подхрани само личните 
отношения със съответния доброволен сътрудник, което не се 
поощрява. 

В духа на солидарността, която е втъкана в измеренията на 
асоциативния живот, е и изказването на колективна 
благодарност. Това обикновено става по някакъв повод – 
празник, среща или скромен банкет, където асоциацията 
поздравява с постигнатия успех доброволците, участвали в 
акциите й през годината.  

– Непрекъснато мислим как във вразка с изказването на 
колективна благодарност да използваме местните медии. 
Например от всякаква гледна точка е полезно да се прочете във 
вестника, че „...в нашата община хиляда доброволни сътрудника 
са отделили по три часа от времето си, за да помогнат в 
домовете на десет инвалида.” – казваше Бруно Горие.  

В льо Ман ми показаха местен вестник, в който бе публикувана  
снимка на доброволен сътрудник.  

– Това е сътрудникът Люк, 20-годишен, който бе рефер на 
благотворителния мач в полза на инвалидите - ми каза Роланде, 
а под снимката на щастливо усмихнатия младеж стоеше подобен 
текст. 
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В А.П.Ф. е валидна максимата, че верни остават само онези 
доброволци, които са получили оценка и признателност. Една от 
препоръките на А.П.Ф към своите членове и активисти звучи 
така: „Не забравяйте да поддържате контакта. Направете 
каталог на доброволните си сътрудници, в който да има данни 
на коя дата каква задача е била изпълнена. Изпращайте им 
бюлетина си за връзка, канете ги на мероприятията, които 
организирате, канете ги на събранията си, предлагайте им да 
станат постоянни сътрудници. Подобна непрекъсната дейност 
трябва да бъде една от постоянните задачи на човека или екипа, 
които координират работата с доброволните сътрудници в 
асоциацията”. 

Организирането на доброволните сътрудници и работата с тях за 
А.П.Ф не е инцидентна задача, която да запълва  останалото 
малко свободно време на претрупаните постоянни сътрудници. 
Непрекъснато се поддържа динамиката на набирането на 
доброволците, асоциацията непрекъснато трябва да живее, да 
постига нови цели, а не да се ограничава само с рутинни услуги. 

За да успее в това, тя трябва да изгради на място ефикасна 
организация на група хора, за които да отговаря непрекъснато. 
Това не е трудно, нито невъзможно. Въпросът е на организация 
и на ентусиазъм. 

Проблемът с доброволците е много важен. Навсякъде, където 
бяхме, ние се срещахме с такива хора, които обикновено се 
притесняват от някоя „по-агресивна” положителна оценка за 
тяхната работа. Те са незаменими за асоциациите и вършат 
много полезни неща, които помагат на инвалидите в 
ежедневието им, улесняват живота им, правят го по-смислен. 
Затова и за А.П.Ф. е много важен въпросът за ефективността 
при набирането на доброволни сътрудници. Отговорът не е 
еднопосочен. 

Най-важното е, че всички членове на асоциацията смятат 
задачата за набиране на доброволци и за своя. Не чакат този 
въпрос да се решава някъде горе, от някакво непознато и 
абстрактно ръководство. И за да бъде този процес успешен тук 
също се изисква хората да са наясно с няколко важни момента. 
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На първо място членовете на асоциацията трябва да са наясно 
със заобикалящата ги социално-икономическа обстановка – 
например броя на жителите в населеното място, 
разпределението им по социално-професионални категории, 
съотношението между работещи и неработещи, степен на 
икономическата осигуреност, политически климат, 
ориентацията на властите и др. Тази информация може да се 
почерпи от местните бюлетини и на различните събрания, които 
се провеждаха в А.П.Ф. Тя трябва да се допълни с познаване на 
другите асоцииации и сдружения, които действат на 
територията на даден департамент и съответно да се изясни 
дали те са конкуренти или потенциални партньори. 

На второ място всеки член на асоциацията трябва да бъде 
наясно, къде да насочи усилията си? Важно е да се знае, че 
посланията трябва да се отправят към определени групи, защото 
се смята, че послания, отправени към всички най-често не 
достигат до никого. 

Веднъж уточнени хората, към които ще се отправят посланията, 
е важно да се изясни къде могат да бъдат намерени тези хора. 
Търсенето навсякъде рядко дава добър резултат. 

Следват технологичните въпроси по предаването на посланието 
и възприемане на възможната реакция на хората. Тук също 
А.П.Ф. има своите тайни за по ефикасна работа. 

Съвсем скоро щях да имам възможност да видя доброволците в 
действие. Досега се бях запознал с няколко от тях и в Париж, и в 
Лил, но за пръв път ми предстоеше да ги видя в действие. 

 

МУЗЕЯТ „ТЕСЕ” 

Поводът за посещението на младежката група в музея бе 
гостуваща изложба от музея Сезе. В 13,45 часа пристигнахме и 
зачакахме да дойдат членовете на групата, която се състоеше от 
млади хора с тежки физически увреждания, почти всички в 
инвалидни колички. Не след дълго те започнаха да пристигат със 
специализирани микробуси. Някои от младите хора идваха с 
придружителите си - доброволци, а други – със свои роднини. Те 
оставяха младежите в ръцете на доброволните сътрудници и си 
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отиваха. Когато всички се събраха във фоайето на музея 
започна неговто разглеждане. 

Вниманието ми привлече едно момче. Не разбрах с какво 
заболяване е, но външните му белези се изразяваха в трудно 
контролируеми движения и почти неразбираема реч. Неговата 
придружителка беше младо и много красиво момиче. Срещата 
между двамата млади хора заслужава да се опише. Когато видя 
девойката инвалидът просто изпадна във възторг и движенията 
му станаха толкова бурни, че можеше да падне от количката. 
Момичето се наведе, целуна младежа и му заговори нежно и 
успокително. Застана зад него и двамата влязоха в залата. През 
цялото време докато обикалях след тях и разглеждах рисунките 
и картините, хвърлях по едно око на тази странна двойка. Почти 
непрекъснато момичето напътстваше внимателно момчето в 
инвалидната количка, обясняваше му, проявяваше жив интерес 
към неговите реакции и вкусове. Явно бяха заедно от дълго 
време, защото се разбираха чудесно. Понякога, много 
внимателно влизаха в спор или поне на мен така ми се 
струваше. 

Така беше с почти всички двойки, които видях. Роланде ми каза, 
че за инвалидите тези срещи са голямо изживяване. През този 
месец това беше второто им посещение на такава културна 
прозява. Попитах я как е възможно младо и хубаво момиче да се 
наеме с такава тежка работа. Обясни ми, че в контактите се с 
това момче тя намирала голям смисъл. Изживявала такива 
положителни емоции, които нищо друго не можело да й даде.  

Мисля, че я разбирах, макар никак да не бях сигурен, дали 
самият аз можех да върша подобна работа. Доброволците се 
грижеха за своите приятели, разговаряха тихо и оживено, често 
в залите на музея се носеше по детски весел и безгрижен смях, а 
най-трогателно и приятно беше, когато доброволците хем се 
смееха, хем се опитваха да успокоят инвалидите. Радостта от 
човешката близост беше невероятна.  

Посещението продължи около два часа. Към четири след обяд 
групата започна да напуска музея. Отвън всички разговаряха за 
предстоящата екскурзия, която се организираше. Инвалидите 
сякаш бяха забравили за своите не леки здравословни проблеми 
и живееха с мисълта за това, което бяха видяли и което им 
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предстоеше да видят и изживеят заедно. Тогава си дадох 
сметка, че усилията на А.П.Ф., във всяко едно отношение, 
трудно може да се оценят... Когато се завърнах в София на 
бюрото ми чакаше за бърз отговор едно писмо от уважавана 
държавна институция. С него се искаха сведения за услугите, 
които Съюзът на инвалидите в България предоставя, като те 
трябваше да се остойностят. Как ли биха реагирали френските 
ми колеги и приятели, ако получеха подобно писмо. Нима 
можеше да се остойности осмислянето на живота и радостта от 
него? Радостта и щастието от този контакт в очите на младите 
хора - здрави и увредени, ме накара да разбера колко значима е 
всъщност философията на „vie associative” и колко потребни са 
наистина доброволците. Едва тогава си дадох релна сметка за 
думите на Бруно в София, че контактът му с българските 
инвалиди му носи неповторими изживявания и го обогатява. 
Той искрено се надяваше, че поне малко е успял да направи 
същото и за тях. 

Трябваше да бързаме, защото в 16,30 часа по програма ни 
очакваха в дома на един инвалид - г-н Готие, за да се запознаем 
с друг аспект от работата на асоциацията и доброволните й 
сътрудници. 

 

Г-Н ГОТИЕ 

Той е млад, 44 годишен мъж, с тежко заболяване – прогресивна 
склероза, породена от някаква неврологична патология, която го 
приковала към инвалидната количка. Беше разведен и живееше 
сам, но това бе негов личен избор.  

Когато г-н Готие е бил в болницата, доброволните сътрудници на 
А.П.Ф. разработили проект за преустройство на жилището му. 
Съвместно със социалния работник те уредили медицинските, 
административните, семейните и другите проблеми, но всичко 
това станало с активното съдействие на самия Готие. Всяко 
негово желание било взето предвид. Той участвал в адаптацията 
на жилището си и сам купил мебелите за него. Социалният 
работник на А.П.Ф. в Льо Ман се свързал с друга асоциация, 
занимаваща се с намиране на подходящи жилища и съобразно с 
финансовите възможности на г-н Готие скоро жилището било 
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осигурено. Наемът за това жилище е 1800 франка, но той 
получава помощ от държавата и заплаща само 370 франка. Във 
Франция инвалидите, които искат да живеят извън социалните 
заведения се насърчават, защото така се оказват близо до 
нормалната среда, а и за държавата е по-евтино. Насърчението е 
реално и се изразява в конкретни суми. 

Г-н Готие имаше домашна помощничка, от която той наистина 
се нуждае. Получаваше помощ и за заплащането на тази услуга, 
но той също участваше със скромна сума. По думите на 
социалния работник Готие имал възможност да заплаща за 20 
дни в месеца по два часа услугите на тази жена. В кръга на 
нейните задължения влизат пазаруването, готвенето, обличането 
и някои други дейности. Оказа се, че домашният помошник във 
Франция е професия, която се е развила преди десетина години. 

Желанието на доброволците, които се срещаха с г-н Готие и на 
социалния работник, бе той да получи по-висока група 
инвалидност, за да може да получава повече средства и да 
живее по-спокойно, като му се осигури присъствието на друг 
човек целодневно, а той наистина се нуждаеше от това. 

Готие явно оценяваше по достойнство грижите, които се полагат 
за него, макар че не преставаше да се стреми да бъде колкото е 
възможно по-самостоятелен, и може би затова сам бе решил да 
стане доброволен сътрудник на А.П.Ф. В асоциацията вече имаха 
идея с какво може да се занимава и с какво да бъде полезен, 
както и какво да прави през 1996 г. Едно от нещата, които се 
планираха за него беше ваканция с някоя от групите. 

Към шест часа трябваше да тръгваме с Полин за Париж. Утре бе 
важен ден, защото в централния офис на А.П.Ф. трябваше да 
подпишем едно рамково споразумение за сътрудничество между 
А.П.Ф., „ЕСТ А ВЕНИР” и нашия съюз. Тръгвах си доволен от 
видяното и наученото. Във влака до Париж дълго разговаряхме с 
Роланде, която пътуваше по работа до столицата. Тук видях още 
нещо. Тя се бе обадила предварително, че ще пътува. На гарата я 
чакаха хора, които й помогнаха да се настани на специално 
пригодено място за инвалиди с колички в купето. В Париж щяха 
да я очакват също служители на железниците, които да й 
помогнат при слизането и настаняването й в такси. 
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По време на пътуването Роланде живо се интересуваше от моите 
впечатления, непрекъснато ми задаваше въпроси, обясняваше и 
с това допълваше някои празнини на  впечатленията ми или 
поправяше някои мои грешки.  

Разделихме се с пожелание за успех и до скоро виждане, като и 
двамата още не знаехме, че много скоро наистина ще се видим 
отново. 
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ПАРИЖ - II 

Вечерта, след като се прибрах от Льо Ман, научих от Мария 
Георгиева, че на другия ден транспортните работници в Париж 
ще стачкуват, поради което метрото и автобусите няма да се 
движат. Бяха се договорили с Каролин Флеп, че тя ще дойде да 
ни вземе към 10 часа и ще отидем в централния офис на А.П.Ф. 

Подписването бе кратко и официално. На него присъстваха 
Марк Рузо – директор на АПФ, Бруно Горие, Каролин Флеп, аз и 
Мария Георгиева. Пожелахме си успех в бъдещото 
сътрудничество и поговорихме накратко за проблемите в 
България, за състоянието на социалните заведения и по други 
въпроси. След това в кабинета на Бруно доуточнихме някои 
детайли в програмата за следващата година. На раздяла Бруно 
ми подари един уред за хващане на леки предмети от 
разстояние. Бях трогнат от подобен жест и не намирах думи да 
му благодаря. Скоро си взехме довиждане с този мил човек. 
Часът бе около 12. Отказах какъвто и да е превоз от страна на 
А.П.Ф. Исках времето до следващия ден вечерта, когато 
трябваше да летим за България, да бъде само за мен. Надявах 
се, че след като вече съм освободен от служебни ангажименти 
ще мога да разгледам повече неща, независимо, че липсата на 
метро щеше да ми отнеме много време.  

При първото ми влизане в Лувъра бях забелязъл, че от 15 часа 
цените на билетите са 20 франка, а не 40. Затова реших да 
вляза след този час. Имах достатъчно време и пожелах Каролин 
да ме остави някъде на бул. „Севастопол” или близо до него. Най-
после бях сам и разполагах с почти цял ден да разглеждам 
Париж. Нямах и служебни ангажименти, или поне тук вече не 
можех да направя нищо повече. Поех по посока на Сена. Вървях 
бавно и се наслаждавах на топлия мартенски ден. Скоро реших 
да вляза в едно бистро и да изпия чашка кафе. Имах нужда да 
си събера мислите и най-вече да реша къде да отида и какво да 
видя. Бях преситен от впечатления, но това не можеше да бъде 
причина да си губя времето ей така. Гледах хората, вървящи по 
улиците и установих с изненада, че на пръв поглед по нищо не 
се различават от софиянци. Но само на пръв поглед. Въпреки че 
Париж е голям град и животът тук е много динамичен, хората 
бяха някак спокойни, ведри, усмихнати, докато софиянци са 
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изнервени, напрегнати и рядко се виждаха усмивки. Всички 
преминаващи край мен хора, които носеха някаква по-голяма 
чанта или торба, не бяха парижани или французи.  

Спомних си за Марсел Пруст, но бях така „претъпкан”, че нищо 
от неговите слова не изплува в съзнанието ми. Тръгнах полека 
към ул. „Риволи”. Тя се извива успоредно на Сена, съединява 
площад „Конкорд” и площад „Бастилия” – едно огромно 
разстояние. Често французите я наричат едно от най-великите 
постижения на Наполеон в областта на градоустройството. 
Проектът бил осъществен от архитектите Персие и Фонтен, но 
окончателно улицата била завършена по времето на Луи-Филип. 
Там, където платното граничи с градините на Тюлейри и Лувъра 
човек може да се наслади на прекрасните закрити колонади, под 
които са настанени многобройни модни и сувенирни магазини. 

Най-после стана 3 часа и аз вече стоях на опашката за билети в 
Лувъра. От централната заличка, където са касите, има четири 
входа. Попитах на развален английски къде е „Мона Лиза” и се 
запътих към заветната си мечта. Трябваше да внимавам и да се 
въздържам от по-детайлно разглеждане на залите, през които 
минавах, защото рискувах да закъснея за срещата си с Мария 
Георгиева. По пътя си виждах картини, които познавах от 
албумите си в София. Но тук стоях очарован и пленен от 
истинската красота на различните майстори. Едва сега си давах 
ясна сметка, че албумът заличава почти цялата красота на една 
картина, защото в него липсва пространството, истинският 
размер на картината, нейният действителен букет от цветове, 
истинската игра на светлосенките, дори някои малки пукнатини 
в боята, които придават особена атмосфера. 

Не след дълго се изправих пред картината на Леонардо, за която 
толкова много бях чел и гледал. Нямаше много хора и аз си 
избрах възможно най-доброто място пред нея – до въжето, 
поставено на около два метра до стената. В първия момент 
изпитах разочарование от малкия портрет. Имах друга 
представа за размерите му. Постепенно се успокоих и започнах 
да се взирам в детайлите. Усещах как картината ме завладява 
със своята тайнственост. Мадоната сякаш ми се присмиваше - 
деликатно и ненатрапчиво и в същото време ме привличаше с 
ласката на невинния си поглед. Независимо, че историята на 
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тази картина е добре известна, все пак в нея имаше не малко 
тайнственост, която неприкрито се излъчваше от самата мадона. 

Трудно можех да си спомня в детайли прочетеното за картината, 
но знаех, че тя винаги е будила възхищение, а образът на 
мадоната в различните епохи е бил естетически, философски, 
дори рекламен символ, а по-късно са правени опити той да бъде 
развенчан от дадаистите и сюрреалистите. Постоях десетина 
минути и след това помолих един от посетителите да ме снима 
пред картината. За съжаление и този филм се освети. Тръгнах си 
доволен, че една от моите младежки мечти най-после се беше 
осъществила. На път за изхода се залутах по някакви коридори и 
така без да искам се запознах с малка част от колекцията на 
древноегипетски произведения на изкуството в този велик 
музей. Само за няколко минути направих „скок във времето” – от 
италианското възраждане в древността. Разбира се не 
съжалявах за това малко загубване в коридорите и залите на 
Лувъра, но трябваше да бързам за срещата с Мария Георгиева. 

В пет часа се бяхме уговорили да се видим пред музея „Дорсе”, 
където бяха изложени картини на американския художник 
Джеймс Уистлър. Пристигнах пред музея цял час по-рано и 
усетих, че този ден смятат да затварят по-рано. Така и не 
разбрах защо. На входа двама високи и едри негри от охраната 
на музея се подвоумиха дали да ме върнат, но единият 
приятелски ми махна с ръка да влизам. Бях измежду 
последните, допуснати през този ден да види изложбата. Имах 
на разположение около половин час, за да разгледам картините 
на Уистлър, защото от суматохата, която цареше сред персонала 
разбрах, че се очаква високопоставен гост. 

Помнех думите на моята спътничка от България, че Марсел 
Пруст нееднократно споменава този художник и с вълнение 
заразглеждах платната му. Джеймс Ебът Мак-Нил Уистлър (1834-
1903) е американски живописец и график, живял в Петербург, 
Париж и Лондон. Оказа се, че Уистлър е блестящ маринист и 
портретист и удоволствието, което изпитвах от първата среща с 
неговото творчество, не само не развали, а обогати 
впечатленията ми от този ден. Платната му излъчваха особена 
мекота и обич към морето и хората, а топлите, пастелни цветове 
пораждаха в мен чувството за духовен уют. Влиянието на 
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Гюстав Курбе и на японското изкуство, за което разбрах по-
късно, можеха да се забележат само от професионалисти.  

На излизане купих един малък албум с произведения на 
художника, за да може Мария Георгиева да види поне това. Не 
след дълго тя се появи. Беше разбрала, че няма да успее да види 
изложбата, защото министърът на културата на Франция с други 
важни персони щели да я посетят. Предложи ми да се 
поразходим малко и да посетим музея на Огюст Роден (1840-
1917), като предполагаше, че той трябва да работи по-докъсно. 
Уви и той бе затворен. През оградата успях да зърна едно от 
най-добрите му произведения – „Мислител”, бронзова скулптора, 
изваяна през 1888 г. Въпреки, че статуята бе с гръб към нас, от 
фигурата й се излъчваше драматизъм и духовно величие.  

Скоро седнахме в едно просторно кафене, за да си починем и се 
заприказвахме. Когато й казах какво бях видял тя малко 
недоверчиво ме погледна, но знаеше, че нямам склонността да 
преувеличавам, а и аз можех да говоря за много детайли, които 
бяха доказателство за всичко, с което се бях сблъскал през този 
ден. По-късно, при една от първите ни срещи в президенството 
след завръщането ни от Франция, върху книгата на Цветан 
Тодоров – „На предела”, чийто преводач бе Мария Георгиева, тя 
ми написа: „На Божидар Ивков - с приятелство и благодарност, 
че ми показа как се вършат чудеса на предела, макар и в 
Париж”. И днес много се радвам на това посвещение и то е едно 
от най-скъпите в моята колекция от автографи. 

След като си починахме малко аз се отправих към хотела, а тя 
отиде на някаква среща. Бях уморен до смърт, но свободни 
таксита нямаше. Намирах се много далеч от хотела, но трябваше 
да се прибирам. Едва след като пресякох Сена, успях да взема 
такси. 

 

*   *   * 

На следващия ден трябваше да се подготвим за завръщане в 
България и, ако ни остане време, да поразгледаме още нещо. Не 
ни се тръгваше, но нямаше как. Имахме достатъчно много и 
сериозни проблеми у дома, а и носталгията по Родината съвсем 
ясно предявяваше своите претенции. Едва през последния ден 
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от нашето пребиваване във Франция се замислих по-сериозно 
върху проблемите, които са имали емигрантите. И досега не съм 
наясно, кое е по-трудно – да емигрираш в страна, където всичко 
е уредено, но си оставаш чужденец и ежедневните проблеми 
имат по-различни измерения, или да останеш в собствената си 
Родина въпреки всичко. Лично аз предпочитах второто. 

След обяд дойде Полин и с колата й се отправихме към летище 
„Шарл де Гол”. Сбогувахме се и се насочихме към митническия и 
паспортен контрол. След броени минути бяхме зад бариерата, 
която ни отделяше от града и страната, от преживяните десет 
чудесни дни. Мислено се сбогувах с всичко, като не разчитах да 
се върна втори път, но съдбата бе решила друго. Само след 
няколко месеца щях отново да съм в Париж, този път като гост 
на конгреса на А.П.Ф.  

Докато чакахме самолета, пристигна една възрастна двойка, 
която привлече вниманието ми с топлотата в отношенията си. 
Оказа се, че това са големия български дипломат и емигрант от 
дълги години във Франция Христо Силянов и съпругата му. 
Мария Георгиева го познаваше и ме представи на този 
интересен човек. Нямахме голяма възможност да разговаряме, 
но ми направи впечатление неговия жив интерес към всичко, 
което става в България, закъдето той пътуваше по покана на 
някаква фондация и във връзка с някакво честване. Силянов 
излъчваше топлота и интелект, обноските му бяха деликатни 
дискретни, дори когато не можеше да намери очилата си и 
питаше съпругата си за тях го правеше с някакъв финес. 

Докато наблюдавах този човек отново се замислих за баща ми. 
Бях го оставил в София много болен. През цялото време на 
престоя ми в Париж, болезненото и трудно потискано 
притеснение дали ще го заваря жив се мъкнеше с мен, като 
нежелан и противен натрапник. Тогава още не знаех, че след по-
малко от месец щях да загубя баща си завинаги.  

Отърсих се от мрачните си мисли. Връщахме се в Родината и, 
въпреки че съжалявах за бързо отлетелите чудесни дни във 
Франция, се радвах. След три часа полет кацнахме в София. 
През нощта позвъних на входната врата вкъщи и вече нямаше 
шега – бях си у дома, при моите близки, при тревогите и 
проблемите, при недоимъка. 
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ОТНОВО В ПАРИЖ 

През последните дни на нашия престой в Париж Бруно и 
Каролин ме поканиха като официален гост на конгреса на 
А.П.Ф., който щеше да се проведе в началото на месец октомври. 
Това бе неофициална покана и много не ми се вярваше, че ще е 
възможно да се осъществи. През лятото, обаче, дойде и 
официално писмо заедно с програмата на конгреса. Щях да 
имам възможност да пребивавам отново в Париж още цели три 
дни. 

И така в началото на октомври полетях отново към страната и 
града, които ме бяха впечатлили толкова много. Не знаех кой ще 
ме посрещне на летището, но когато видях Полин ми стана 
много приятно. Още от първите думи забелязах, че е подобрила 
значително българския си език и това ми достави удоволствие. 
Самата Полин бе жив спомен за чудесните дни прекарани преди 
няколко месеца в Лил и Льо Ман и докато пътувахме към хотела, 
си бъбрехме като стари приятели. 

Този път бях настанен в един от най-добрите хотели на Париж – 
Новотела, съвсем близо до кметството на града, където за първи 
път една неправителствена организация беше допусната за 
подобна проява. Полин ми помогна да се настаня и ми обясни 
програмата за следващия ден. Цялата вечер пред мен бе 
свободна. Реших да не губя време и след като подредих набързо 
скромния си багаж, излязох на разходка, макар и да се чувствах 
твърде уморен – в София бях работил до последния час. Тръгнах 
по познати улици и скоро забравих умората и глада. Нямах 
почти никакви пари, освен полагащите ми се 30% от дневните, 
които бяха около 200 франка. Това не ми пречеше да се радвам 
на парижката вечер. Улиците бяха ярко осветени, витрините 
светеха примамливо, времето бе приятни топло. Разхождах се и 
спирах на всяка сергия, където се продаваха книги. Разглеждах 
заглавията, макар и да не разбирах нищо, а при възможност 
разлиствах някой албум, който бе привлякъл вниманието ми. 
Така неусетно се залутах из улиците на големия град и усешах 
пулса му. Хората бързаха по своите си работи, едни се смееха, 
други бяха сериозни. Тук-там се виждаха бедняци, връщащи се 
от уморителната просия през деня, или поопърпани „трубадури”, 
изкарващи по някой и друг франк с песни. Kафенетата бяха 
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препълнени. Хората в тях разговаряха оживено и често се 
усмихваха, особено младите хора, които просто се радваха на 
живота.  

Около десет часа се отправих към хотела, взех един душ и си 
легнах. В София бях подготвил кратко приветствие към 
участниците в конгреса, то бе преведено и реших още веднъж да 
репетирам прочита му на френски. Не вървеше. Бях уморен, но 
не можех да заспя. Нужен ми беше някой пред когото да излея 
впечатленията си... И тъй като бях сам в хотелската стая, 
запалих лампата, извадих тесте бели листи и писалката ми 
зашари по тях...  

Рано сутринта слязох да закуся. Бях изгладнял доста. Имах 
много време и реших да се отдам изцяло на кулинарното 
изкуство на хотелската кухня. След като се нахраних до насита 
извадих белите листа и продължих да пиша докато пиех 
ароматното кафе и ледения натурален портокалов сок.  

Към девет часа се отправих за Отел дьо Вил – кметството на 
Париж, една твърде впечатляваща с архитектурата си сграда. Tя 
се намира на огромен площад, където в миналото се извършвали 
публични екзекуции. През XVI век тук се е намирала сграда в 
ренесансов стил, която била построена от Доменико да Кортона. 
По времето на френската комуна при едно от сраженията 
избухнал пожар и тя изгоряла. Днешната сграда е построена в 
същия архитектурен стил от двама архитекти – Деперт и Балю 
през 1882 година. По четирите фасади са поставени 136 статуи, 
а на терасата на покрива се намира статуята на Етиен Марсел – 
главата на търговската гилдия и подбудител на размириците 
през XIV век. 

Пред сградата беше пълно с полиция, която контролираше 
движението около нея и достъпа на хората. Отстрани също бе 
пълно с полиция. Непрекъснато прииждаха микробуси с 
емблемата на А.П.Ф. Отправих се към страничния вход и скоро 
се видяхме с Полин. Тя ме поведе към вътрешността на тази 
величествена сграда, като ми обясняваше, че конгресът ще се 
състои в залата на посланиците и че кметската управа за пръв 
път е дала разрешение на една неправителствена организация 
да проведе свой форум точно тук. Пред залата зърнах Бруно 
Горие и двамата се зарадвахме на срещата. Винаги съм се 
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възхищавал от неговата способност да се радва искрено и 
непринудено, като малко дете. Набързо ми обясни какво ни 
предстои. Казах му, че съм подготвил кратко приветствие към 
делегатите и че е преведено на френски. Договорихме се, че ще 
го прочета в събота, по време на сутрешното заседание. 

След по-малко от час започна откриването на конгреса, а с това 
и изненадите, които ме очакваха. Не знам защо, предполагах че 
нещата ще се развият по български, но скоро разбрах грешката 
си и се засмях на собствената си наивност, сякаш не знаех къде 
съм и с какви хора си имам работа. 

По думите на Бруно делегатите на конгреса бяха над 1000 души 
от цяла Франция и проблемите, които щяха да се разискват, по-
скоро бяха предмет на научно-практическа конференция, а не 
на конгрес. Едва в неделя, на последното заседание делегатите 
щяха да избират ново ръководство. Бруно беше присъствал на 
нашия конгрес в София и бе видял българската „чудесия”. 

При откриването ме поканиха да седна в президиума. Залата бе 
огромна и много красива. В двата й края бяха инсталирани 
големи екрани, за да могат всички да виждат този, който 
говори. До мен седеше новият ми преводач Томас Вратник, с 
когото се познавахме задочно чрез факсовете, разменяни с ЕСТ 
А ВЕНИР. 

Томас седна до мен и превеждаше на полски език. Справяше се 
добре и почти веднага успях да вляза в „ритъма” на конгреса. 
Едно от първите неща, които Томас ме попита, след като се 
запознахме, бе къде съм се научил да говоря полски. Разказах му 
накратко за моето първо посещение в Полша през 1977 година, 
за срещата ми с група младежи, с които тогава се лекувахме в 
курортното градче Лондек и за лудориите, които бяхме сторили 
за двадесетина дни. В края на едномесечния си престой се 
справях доста добре с полския език. Когато се прибрах в 
България операцията от апендисит и преместването ми от 
Висшия химико-технологичен институт в Софийския 
Университет осуетиха желанието да продължа изучаването на 
езика. През 1985 г. се оказах на гарата в Краков и трябваше да 
търся път за Буско. Тогава установих, че почти нищо не съм 
забравил. Върнах се в България и започнах да посещавам 
курсовете по полски език в Полския информационно-културен 
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център в София. По-късно, в годините 1986-1991-ва 
благодарение на този език щях да имам много по-голям достъп 
до информация за събитията в бившия социалистически лагер, 
както и до научната литература в областта на социологията на 
медицината и проблемите на инвалидността. 

През първия ден на конгреса делегати и гости дискутираха 
приложимостта на френския закон за инвалидите, както и 
практическите трудности, които пораждата редица проблеми. 
Основен въпрос бе трудовата заетост на инвалидите. Онова, 
което правеше впечатление по време на тези дебати, както и 
през цялото време на конгреса, бе диалогът между хората, 
толерантността и търпимостта, желанието да се научи нещо 
повече. На никой не му и мина през главата мисълта да 
обвинява, да се кара, да търси отговорност там, където я 
нямаше. Никой не прехвърляше собственото си неблагополучие 
или неуспехи като отговоност на някой друг – нещо, което за 
много наши членове се беше превърнало в духовна потребност. 

Слушах и наблюдавах атмосферата в залата и се възхищавах от 
тези хора. Работата на асоциацията като цяло си казваше 
своето. Дори бях твърде учуден, когато през втория ден започна 
един дебат за това дали инвалидите с тежки заболявания трябва 
да имат свои деца, при какви условия и какви заболявания не е 
препоръчително да се създава поколение и други подобни. 
Хората слушаха внимателно и гледаха с особен интерес 
филмираните разкази, които се прожектираха. Впечатли ме 
деликатността на разискванията, хората задаваха въпроси, а 
специалистите отговаряха. Тогава се запитах, дали в България е 
възможен подобен конгрес? Едва ли! Въпреки че много ми се 
искаше да направим такъв конгрес, на който да поканим видни 
наши учени, които да дискутират с хората, представители на 
законодателната и изпълнителна власт, които откровено да 
споделят с инвалидите реалните трудности и проблеми при 
решаването на един или друг проблем, да им разкажем за 
диалога и споровете при вземането на едно или друго решение 
засягащо няшия живот и т.н. Не, това бе просто невъзможно. Но 
кой знае? Дано аз да съм този, който греши. 

В началото на втория конгресен ден Бруно прочете моето 
изказване и се оказа, че съм се надценил. Договорихме се, че е 
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по-добре аз да чета абзац по абзац на български, а той след мен 
да превежда, за да има възможност да изглади текста от гледна 
точка на неговата стилистика и граматика. Всичко мина много 
гладки и когато приключих с поздравлението си към делегатите 
на конгреса в очите на някои от тях имаше сълзи. Тогава се 
намеси президентът на А.П.Ф., който с нескрито удоволствие 
разви нашето единомислие, за това че туризмът е един от най-
мощните фактори за социални контакти и чрез него инвалидите 
имат възможност да се интегрират в обществото в значителна 
степен. 

На едно от заседанията бе представен екипажът на един 
ветроход, който се състоеше изцяло от инвалиди, някои на 
инвалидни колички. Само един от членовете на екипажа бе 
здрав човек. Тези хора бяха успели да направят рейс из 
Средиземно море и с удоволствие разказваха за трудностите, 
които са преодолели. Краткото филмче от това пътуване бе 
посрещнато така, сякаш хората от залата съпреживяваха този 
подвиг на своите колеги. 

 

*   *   * 

Времето летеше бързо и дните на конгреса отлетяха неусетно. 
Отново дойде време за път към Родината. Разделих се хората от 
А.П.Ф. Оставаше ми цял един ден за разглеждане на Париж. 
Този път се отправих към три от най-известните църкви в града 
– базиликата Сакре Кьор, Нотър дам дьо Пари и Мадлената. 
Исках да вляза във всяка една от тях. Времето, с което 
разполагах бе крайно недостатчно, за да наваксвам 
пропуснатото от мартенския си престой във Франция. Много от 
красотите на Париж не бях успял да видя, а други само бегло 
имах възможност да разгледам, но не съжалявах за нищо. 

Следобяд се отправих с такси към летището. Докато очаквах 
самолета за България и по време на полета, непрекъснато мислех 
за всичко свързано с Франция и А.П.Ф. Искаше ми се да мога да 
предам по някакъв начин на хората у нас тази жажда за живот, 
тази борбеност. 

Връщах се обогатен и щастлив. Знаех, че в България също има 
много хора, част от тях с не леки увреждания, които живеят 
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достойно, въпреки всичко и в тях трябваше да търсим 
надеждата за нашия общ утрешен ден, за утрешния ден и на 
българския съюз на инвалидите. Спомних си думите на Алфред 
дьо Вини: „Можеш това, което искаш”. Трябваше да се научим 
да живеем достойно, въпреки всичко, да уважаваме себе си и 
другите, да признаваме правото и на другия. Въпреки всичко... 
Трябваше да се учим да живеем с чест, като истински човеци, 
винаги и навсякъде. ВЪПРЕКИ ВСИЧКО! 

Инвалидността, колкото и тежка да е, може да се преодолее 
стига да поискаме и може би един от пътищата е тази простичка 
и „невъзможна философия” – „ВЪПРЕКИ ВСИЧКО”. 

 

1995-1997 

Париж-София 

 

 


