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Шансът ни е да осъзнаем Пътя си

Скъпи читатели, едва ли е нужно да описвам ситуацията, в която се намираме всички 
ние, живеещи не само в Чехия, но и по целия свят. Пандемията принуди правителства-
та да вземат строги и в много случаи непопулярни мерки за сигурност, които постави-
ха на изпитание хората – не само здравето им, но и тяхната прехрана, всекидневието 
им, образованието на децата, културния живот. 
Първоначално бях решила, че няма да пишем за това в списанието, но, в последствие, 
промених мнението си – нашата медия има почти 50-годишна история и до голяма 
степен е хроника на живота на българската общност. Затова се обърнах за информа-
ция към колеги, живеещи в различни страни и континенти, за да нарисуваме в съзна-
нието си картата на живота ни по време на пандемия.

Чехия

Много от сдруженията, членове на АБС, а и не 
само те, започнаха уверено новата година, от-
празнуваха подобаващо големите мартенски 

празници. Всички бъдещи планове, за съжаление, бяха 
отложени или пък направо прекратени. Най-големият 
проект на Асоциацията на българските сдружения в ЧР – 
Традиционният събор на българите в Микулчице – няма 
да се проведе. Ето какво споделят председателите на две 
наши сдружения.

Бърно

Д-р Атанас Белков: На 15 февруари, в ресторант 
„Варна“ сънародниците ни се събраха на годишно 

изборно събрание. Присъстваха 39 членове. Събранието 
протече по определения дневен ред. Бяха избрани нови 
членове на ръководството на Българското сдружение в 
Бърно: Г. Георгиева, А. Zajícová, Г. Лачев. От старото ръко-
водство бяха преизбрани: А. И. Белков, Г. Жилев, Г. Геор-
гиев, Митов и Колева. Председател на сдружението оста-
на д-р Атанас Белков. Събранието завърши с приятелски 
разговори и почерпка. 

На 10 март, още преди да бъде обявено от Правител-

Текст: „Роден глас“. Zdroj: Český rozhlas Region – 
Praha a střední Čechy | Fotografi e: Jolana Nováková

ството извънредното положение, събрах ръководството и 
бе взето решение да се отмени честването на Националния 
празник, предвидено за 14 март. За съжаление, анулира-
на бе и срещата с писателя Георги Балабанов, подготвяна 
почти година, включително резервирания за 17. 4. салон в 
библиотеката Jiřího Mahena в Бърно. Според мен, до есента 
едва ли ще може да се проведе някакво културно-просвет-
но събитие. Добрата новина е, че поддържам връзка с мно-
го свои сънародници и засега всички са добре!

 Хоржовице

Милена Тилева: Пусти, празни и призрачни градове, 
хора с маски, шалове и ръкавици, затворени учи-

Осиротелите водни колела и градинки пред ресторантите

На ъгъла между винаги оживената „Народни тршида“ и „Спалена“ е безлюдно 
Fotografi e: Jolana Nováková

Карлов мост е притихнал в заслужена почивка 
Fotografi e: Jolana Nováková
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лища, полупразни магазини, затворени граници, трудно и 
тежко време... Време, в което всеки един от нас преосмисли 
своите и общочовешките приоритети. Загубихме едни от 
най-важните и най-ценните неща в живота – спокойствие-
то и свободата си. На тяхно място се появи страхът – страх 
за нашите близки; страх, че ще загубим работата си; страх, 
че далече от дом, род и родина, бъдещето ни е неясно. 

В тази напрегната обстановка, една от основните за-
дачи на сдружение „Родолюбие“, беше да не допуска тре-
вогата и масовата психоза да станат част от живота ни. 
Много важно беше да се опитаме да разграничим паника-
та от предприемането на разумни и рационални мерки за 
справяне с проблемите по време на кризисната ситуация. 
Спазвайки мерките на извънредното положение, кому-
никацията се осъществяваше най-вече чрез социалните 
мрежи, телефон и интернет. Изключение бе направено 
само при раздаването на маски на хората, които нямаха. 
Взаимно се успокоявахме, вдъхвахме си надежда за ут-
решния ден, разменяхме си рецепти и си говорехме за по-
зитивни неща. Бяха направени и публикувани в различни 
групи за българи в Чехия преводи от официалните сайто-
ве на МТСП относно видовете помощ, които се отпускат 
в ситуация на извънредно положение, критериите и необ-
ходимите документи за кандидатстване. Няколко завода 
преустановиха временно дейността си, в една фабрика 
приключиха всички агентурни работници и не малко 

хора си останаха по квартирите. На доста от българите, 
останали без работа, им бе помогнато с попълването на до-
кументи за регистрация и получаване на обезщетение от 
Бюрото по труда. Попълнени бяха и много данъчни декла-
рации, няколко от завърналите се окончателно в България 
се свързаха с мен за съдействие и получаване на формуляр 
S041. Проведени бяха много разговори и консултации от-
носно правата ни в Чешката република. Въпреки това оба-
че, бъдещето на много от нас е доста несигурно. Колкото и 
да сме оптимистично настроени, всички сме наясно със за-
даващата се световна икономическа криза. За съжаление, 
много наши сънародници, се прибраха за неопределено 
време в България. Трудно ще се възстановим от тази ситу-
ация... Дните, прекарани под карантина, ме накараха да се 
замисля как ще продължи дейността си нашето сдружение 
с толкова намален състав. 

Идва най-светлият християнски празник – Великден, 
две поредни години организирам голямо Великденско 
хоро в Пилзен, където се събирахме десетки българи и 
заедно, потопени в българските народни ритми, се пре-
насях-ме за кратко у дома. Тази година пак ще боядисаме 
яйца, пак ще замесим козунаци и бели курабии, но на-
строението ще е по-минорно отвсякога. Но няма да се 
предадем, ще продължим напред, просто е трябвало да 
преминем и през това изпитание! Вярвам, че ще излезем 
от него по-човечни, по-добри и по-отговорни!  ◆

Аржентина

Все още ни е трудно да осъзнаем какво, и как точно 
се случи. Доскоро в Аржентина беше лято, с при-
ятните емоции и безгрижие, свойствени за това 

време на годината. Всичко кипеше от живот в 24-часов 
формат. И изведнъж, за няколко дни, светът ни се пре-
обърна. Сега поглеждам през прозореца и виждам праз-
ните улици. Буенос Айрес – мегаполисът, който никога не 
спи, е замрял. Навсякъде празнота и… тишина. Тягост-
ното чувство се засилва от усещането, че сме затворени 
от коронавируса като в капан, в собствените ни домове. 

Малко история по темата: още от основаването си 
през 1580 г., Буенос Айрес периодично е засяган от раз-
лични опустошителни епидемии. Едрата шарка и тифът 
са болестите, от които страда най-много тамошното 
население, а търговията с роби през XVIII век докарва 
бубонната чума и холерата. Бедствието, което оставя 
дълбоки следи в историята, е жълтата треска, обхванала 
града през 1870/71 г. А в 1956 г. се стоварва най-голя-
мата зараза от полиомиелит. По-късно в страната е ре-
гистрирана болест, наречена от Световната здравна ор-
ганизация първоначално свински грип, а впоследствие 
преименувана на H1N1. 

И така, чак до XXI век, когато в Аржентина дойде ко-
ронавирусът. Властите се подготвиха за най-лошия сце-
нарий, въпреки че все още не е ясно какво ще е развитие-

то на кривата на заразяване и как ще се отрази всеобщата 
карантина на икономиката, а и на цялото общество. 
Според различни международни източници, мерките в 
Аржентина са едни от най-своевременните и адекватни, 
приемани в страните, засегнати от пандемията.

В тази трудна обстановка организацията, създадена в 
тази част на света с цел да популяризира и прославя бъл-
гарската култура и духовност във всичките им възможни 
проявления, а именно – Гражданска асоциация „Българи-

Текст и снимки: Аксиния Иванова, председател на Гражданска 
асоциация „Българите в Аржентина“
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те в Аржентина“, се оказа добре подготвена да продължи 
своята дейност. Благодарение на модерните информа-
ционни технологии, които използва, българското дру-
жество от Буенос Айрес лесно се адаптира към новите 
и, както се надяваме – временни условия. Посредством 
своите медии продължи да общува със съотечествени-
ците от диаспората, не престана да ги информира, про-
свещава и обучава, а също да ги сплотява и всячески да 
повдига националното им самосъзнание.

За това време, когато излизанията от къщи са силно 
ограничени, изключително подходящи се оказаха онлайн 
езиковите курсове по български език, които интернет 
радио „Моята България“ излъчва. Създадено от Асоци-
ацията, то е единственото информационно средство от 
този тип в Латинска Америка. С емисиите си на културни 
теми, свързани с Родината, интервюта с изтъкнати съна-
родници и, разбира се, много музика от богатата творче-
ска съкровищница на нашия народ, радиото поддържа 
духа в българската общност. Внася оптимизъм и разноо-
бразие в монотонните и изпълнени с напрежение дни на 
всеобща изолация.

А малко преди разрастването на пандемията Граждан-
ска асоциация „Българите в Аржентина“ включи в своята 
активност най-новата си медия: интернет телевизия „Лос 
Булгарос ТВ“ – първата българска телевизия на южноаме-

риканския континент. В началното предаване, излъчено в 
чест на Националния ни празник 3 март, след официално-
то й представяне на зрителите, беше представен докумен-
талният филм „Пътят към Свободата“, създаден от Асо-
циацията през 2015 г. Както при показването му досега на 
български общности в Колумбия, Уругвай и Аржентина, 
киноразказът, описващ трудния и изстрадан път на нашия 
народ в борбата за освобождение от османско иго, предиз-
вика неподправена национална гордост у телевизионната 
аудитория, съдейки по отзивите впоследствие.

И, разбира се, винаги на разположение е двуезич-
ният ни (испански и български) информационен сайт 
www.losbulgaros.com.ar, запознаващ читателите с всичко, 
отнасящо се до България – новини, културни прояви, тра-
диции и народни празници, история, бит, спорт, национал-
на кухня и др. Сайтът се радва на голяма популярност и е 
посещаван и четен от всички испаноговорящи страни.

Днес страхът е сковал мислите на повечето от нас. Ве-
роятно след края на пандемията няма да бъдем същите. Но 
вместо да се поддаваме на унинието, струва ми се, че е по-
добре да използваме времето на принудително уединение, 
за да обмислим важните неща, да подредим приоритетите 
си. Защото, когато отмине това изпитание, вече помъдрели 
от преживяното, длъжни сме да продължим достойно своя 
път и да следваме неотклонно призванието си.  ◆

Кипър

Първите случаи на заразени с коронавирус бяха 
обявени на 9 март. Ограничения на движението и 
карантинни мерки бяха предприети от Правител-

ството още на 11 март, като първи затвориха врати учеб-
ните заведения и хотелите. Училищата преминаха на дис-
танционна форма на обучение, като можем да отбележим, 
че българските училища първи успяха да се организират 
и да започнат да работят по този начин още от самото на-
чало на карантината. 

Към момента, в страната действа извънредно положе-
ние – от 23 март са затворени летищата и са спрени всич-
ки пътнически полети. Влизането в страната е ограничено 
само до хора, които трябва да се приберат по хуманитар-
ни или служебни причини. Всеки, влязъл в Кипър от на-

Текст и снимки: Живка Милова – Бг фактор Кипър

чалото на карантинния период, се задържа в изолация за 
14 дни в специално определени от правителството места. 
Много хотели предоставиха базата си за целта. 

Буенос Айрес – мегаполисът, който никога не спи, е замрял „Лос Булгарос ТВ“: Иван Цанков и Аксиния Иванова 

Улиците са пусти и тихи
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Първите ограничения бяха обявени до 13 април. Заб-
ранени са събирания и струпване на хора. От вкъщи се 
излиза при специален режим с смс или служебна бележка 
за тези, които ходят на работа. За нарушителите глобата е 
300 евро. Предвидени са и по-строги санкции. 

Веднага след обявяване на ограничителните мерки, 
Правителството на Република Кипър обяви и мерки 
за подкрепа на рисковите и уязвими групи от населе-
нието, както и на бизнеса. Намален беше ДДС с 2%. 
Предлагат се помощи на хората, принудени да останат 
вкъщи, за да гледат децата си до 15-годишна възраст, 
държавата изплаща 60% от заплатите на работещите в 
подкрепа на фирмите, с цел хората да не изгубят ра-
ботните си места. Въведе се онлайн обслужване във 
всички обществени сфери. Всички плащания към дър-
жавния бюджет или фирми са с удължени срокове или 
замразени. Около 13 000 кипърски студенти останаха 
блокирани в страните, където учат и на тях кипърското 
правителство ще изплати по 750 евро за периода около 
Великден, когато няма да могат да се приберат при се-
мействата си. 

От 8 април, Правителството на Република Кипър 
удължи ограниченията за движение до края на месеца.

В обръщение по телевизията, президентът Никос 
Анастасиади заяви, че не желае да вдъхва прекомерен 
оптимизъм, но изглежда, че мерките, които се прила-

гат в момента, дават резултати и затова трябва да бъдат 
удължени. Кабинетът реши и да разшири тестовете на 
случаен принцип във всички области. Около 20 000 до-
пълнителни тестове ще бъдат извършени на хора, които 
са работили на първа линия по време на карантината, 
включително Националната гвардия. Тези, които се за-
връщат от чужбина, също ще бъдат тествани и поста-
вени под карантина. Една от най-болезнените мерки е 
решението да се предотврати завръщането на хилядите 
студенти, които учат в чужбина. Целта е да се защитят, 
както самите студенти, така и гражданите като цяло от 
евентуално неконтролирано проникване и разпростра-
нение на нови случаи. Министерството на външните 
работи ще изготви план за безопасното, постепенно ре-
патриране на желаещите да се завърнат, както студен-
ти, така и други граждани, за които това е наложително. 
Министърът на здравеопазването Константинос Йоано 
каза, че трябва да се вземат под внимание възможности-
те за настаняване и нуждите на хората, които ще се вър-
нат, защото с идването им, те трябва да бъдат поставени 
под карантина. 

Посещенията на църквите по време на великденските 
празници не са разрешени, както и събирането на големи 
групи хора.

 Държавната подкрепа за бизнеса и служителите е 
удължена до 12 юни и ако е необходимо за още четири 

Морето си почива, а плажовете напразно очакват своите посетители

От къщи се излиза при специален режим Магазините са затворени
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Франция

Живея в град Тур, Франция. Това е градът – цен-
тър на Долината на Лоара, само на около час 
път от Париж. Един от най-красивите и ту-

ристически региони на страната, където се издигат над 
80 замъка, запазени и отворени за посещения и до днес. 
Тук са родени Балзак, Рабле, Анатол Франс… Регионът е 
белязан с неописуемо много история.

Кризата с COVID-19 при нас протича като нався-
къде – първо хората сякаш не приеха много сериозно 
мерките, но после животът се организира по нов начин. 
Улиците опустяха, замъците затвориха, събитията се 
отложиха. Макар, че сме един от най-слабо засегнати-
те региони, тук се усеща много сериозно влиянието на 
карантината, защото това е изключително туристиче-
ски регион и силно развит винарски регион. Въпроси-

те и тревогите за бъдещето са много, но засега хората 
се опитват да запазят присъствие на духа. По френски. 
Дори и сега французите не изневеряват на своята мак-
сима за Art de vivre. Продължават да отдават почит на 
хубавата кухня и доброто вино, вярвайки, че трапезата 
помага на душата. 

Възхитена съм от организацията на солидарност, коя-
то цари. Не само за това да се помага на хора в неравно-
стойно положение, възрастни и социално слаби, не само 
да се шият маски, а има бързо преориентиране в помощ 

на малките бизнеси. 
На регионални нива вече работят платформи, изра-

ботени по поръчка на регионалните админинстрации, в 
които малки производители и ферми могат да се регис-
трират и да продават своите пресни продукти (зеленчуци, 
месо, млечни продукти и т.н.). Правят го или чрез дирек-
тен разнос по домовете (при изключително строги сани-
тарни правила), или в определени търговски обекти в 
отделните квартали „до поискване“. Клиентите ги търсят 
по адреса си на местоживеене в интерактивна карта. Ор-
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Текст и снимки: Анета Недялкова, Тур, Франция

месеца след това, съобщи и социалният министър Еми-
лианиду. Основната цел е да се премахне необходимостта 
компаниите да уволняват служители. Мерките се очаква 
да действат седем месеца.

Пет различни схеми за подпомагане са стартирани от 
правителството: родители, които вземат отпуск за гри-
жи за деца, специален отпуск по болест за изолация на 
COVID-19, самостоятелно заетите лица, предприятията, 
които са прекратили изцяло дейността си, и за предприя-
тията, които са преустановили дейността си. 

38 нови случая на COVID-19 бяха обявени от здравното 

министерство вчера, с което общият брой на случаите е 564.
Най-високият брой регистрирани заразени до момен-

та беше на 1 април, когато бяха потвърдени 58 инфекции 
с COVID-19. Оттогава се наблюдава постоянно, но бавно 
намаляване на броя на случаите. 

Голяма част от българите на острова в момента са без 
работа заради карантината, но обявените от Правител-
ството мерки за подпомагане обхващат и тях. Тъй като 
повечето от тях са работещи в сферата на туризма, основ-
ното притеснение на всички сега е ще има ли туристиче-
ски сезон тази година и от кога.  ◆

Кметството на Тур

Анета Недялкова
Шато дьо Юсе – 

замъкът, вдъхновил Шарл Перо да напише „Спящата красавица
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Текст и снимки: Марио Николов, Виена 

Австрия

Новината, че ще трябва да „останем вкъщи“ и 
да спазваме „социална дистанция“ заради 
обявената от Световната здравна организация 

(СЗО) „пандемия“ от новия коронавирус COVID-19, 
не беше неочаквана – във Виена вече се говореше, че 
предстои да бъдат затворени музеите, а се очакваха и 
други „ограничения“.

Когато ми съобщиха (бел. моя: 11 март т.г.), че от 
следващия ден няма да работим за неопределен период 
от време, бях на работа във Военно-историческия му-
зей (Heeresgeschichtliches Museum), в залите, където е 
разположена експозицията за Първата световна война 
(1914–1918). Едно място, което винаги ме е подтиквало 
към размисъл – не само за безумието и ужасите на вой-

ната, но и за алчността, човешката глупост и разруши-
телни амбиции, без значение дали техни проводници са 
обикновени хора или короновани особи, висши военни 

ганизират се даже Фейсбук „събития“ – ден и час, в който 
фермерите ще ти донесат поръчката на крака. 

След тези платформи, се появи и друга: https://soutien-
commercants-artisans.fr.

Тя важи за цяла Франция и е посветена на малките 
независими търговци с бутици и занаятчии с различни 
обекти за услуги. Те сега са затворени и няма как да пра-
вят оборот. Но е ясно, че има сметки, които не може да 
спреш и трябва да се плащат. 

В новата платформа всеки независим търговец и 
занятчия може да се регистрира (вече са над 1000) и 
да продава ваучери, които клиентите да използват след 
карантината. Така търговецът генерира в момента обо-
рот, за да крепи своето финансово положение. Както 
споделя в интервю собственичка на емблематичния за 
нашия град магазин за шапки Chapellerie Brun, отво-
рен още през 1902 г.: „Казвам на хората, че ако искат да 
ми помогнат, сега е моментът! Тъй като това са пари, 
които получавам веднага, те ми позволяват да платя 
някои разноски, които не мога да спра. Това е наисти-
на подкрепа, която затопля сърцето“. Други споделят, 
че купуването на ваучер ще позволи да научат имената 

на някои редовни клиенти, които преди не са позна-
вали и ще могат истински да им се отблагодарят след 
карантината. Няма съмнение, че всичко това е част от 
„la solidarité“ (ла солидарите) – френската солидарност, 
с която толкова се гордее тази нация. Една почти не-
видима подкрепа, която обаче срещаш под различни 
форми всеки ден.

А иначе е като навсякъде – носим маски, ръкавици, 
излизаме по малко и далече от хора, получаваме инфор-
мация какви мерки взима държавата за подпомагане на 
бизнеса и работещите... Тук няма много българи. Но ня-
колко българки сме си създали своя месинджър група 
и от сутринта започваме да общуваме – с добро утро и 
снимка на чашата ни с кафе, през информация къде има 
да се купи дезинфектант, през споделяне на днешната ре-
цепта и завършвайки с виртуалното вечерно вино. Оце-
ляваме духовно.

А пролетта вече е тук, това е един цъфтящ сезон при 
нас – регионът е известен като „градината на Франция“, 
заради буквално стотиците паркове в замъците и извън 
тях… Разхождаме се виртуално сред тази прелест. Дано 
не е за дълго така!  ◆

Първи затвориха врати музеите

Цъфналите над 250 000 лалета в замъка Шато дьо Шеверни. 
Снимки: My Loire Valley
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или политици... Този последен мой работен ден за март 
се оказа и една особена метафора на всичко онова, което 
ни предстоеше (навярно и предстои). След 75 години мир, 
Европа и светът си спретнаха една невиждана, немислима 
и абсурдна „война“, завряха живота и хората в „окопите“, 
а последствията от тези действия ще отекват с драмати-
чен тътен далеч в бъдещето. Сюрреалистичен филм „на 
живо“, в който ролите и стойностите се размениха: един 
микроскопичен и нагъл „Голиат“ се изправи срещу един 
титаничен, високотехнологичен богат „Давид“, който в 
цялото си глобално афиширано величие, се оказа слаб, 
безидеен и... беззащитен.

Не бих искал да коментирам доколко е опасен този ви-
рус; дали глобалните мерки (колкото и унизителни да са 
на моменти) са правилни; дали институциите наистина 
са така искрено загрижени за хората (особено за възраст-
ните, които иначе е повече от ясно, че не са любимци, на 
която и да е социално-осигурителна система по света) 
или политиците имат някаква друга цел (зная, че звучи 
конспиративно); за съвременната медицина и за нейните 
грандиозни постижения, които, обаче, се спънаха в нещо 
свръхелементарно и прозаично, каквото е обикновената 
защитна маска за уста, струваща центове; нито пък за 
шпиономанското воайорство, преследването и огранича-
ването на личните права и свободи на хората...

През този „странен“ месец неприятно впечатление 
ми направиха няколко неща. Въпреки че бяха охул-
вани параноично с най-гръмкия рупор, че нарушават 
ограниченията, а хората навсякъде ги спазваха и спаз-
ват (разбира се, навсякъде има и „нарушители“), като 
най-логичното обяснение затова е, че става въпрос за 
един съвсем естествен инстинкт за самосъхранение и 
обратното би било нереално. Но обществата бяха по-
рицавани много често без повод, а това неизбежно по-
ражда известни съмнения. За щастие, тук в Австрия, 
подобно отношение не беше практика (независимо от 
огромните проблеми в икономиката, в социалната сфера 
– безработицата за по-малко от месец надхвърли поло-
вин милион души, в здравеопазването...) и може би това 
е една от причините, че във Виена не усетихме силно на-
прежение. Макар и с ограничения, животът тук „тече“ 
нормално, а навярно за това допринася и спокойната и 
диалогична комуникация между властите и гражданите 
на страната (не че няма спорове).

Не е тайна, че политиците почти винаги излъчват 
едно „специфично“, често надменно чувство за превъз-
ходство над обществото (сякаш те не са част от него), 
но лично за мен се оказаха необясними истерията на 
повечето медии и брутално всяваната от тях паника – 
очевидното падение на журналистическата професия е 
факт и мисля, че вече е необратимо. Както и най-стран-
но (за да не кажа друго) – моралното падение на много 
„властимащи“ лекари, особено в родната ни България. 
Странно, такива хора не си ли дават сметка, че животът 
няма как да свърши с новия коронавирус, но техният ав-
торитет със сигурност ще рухне безславно. Именно това 
е и най-голямото ми разочарование – тези така важни и 
обществено значими професии девалвираха по най-глу-

павия и егоистичен начин. 
В личен план, за мен „коронакризата“ се оказа на-

истина изпитание. За съжаление, последните обстоя-
телства наложиха отлагането на две мои изложби, за 
които работих вдъхновено и очаквах с голямо нетърпе-
ние. Едната – „Пресичащи се линии“, трябваше да бъде 
открита на 25 април в София, а другата – „Прототипи 
на вдъхновението“, с моя приятел, скулпторът Еньо Де-
лиславов, щяхме да представим на 5 май в Българския 
културен институт в любимата Прага. Надяваме се тази 
изложба все пак да се случи или през тази есен, или през 
пролетта на 2021 г.

Иначе, добрата новина е, че от 14 април тук, в Австрия 
(както и при вас в Чехия, а и на други места в Европа), 
отпаднаха някои ограничения, от началото на май ще от-
паднат и други. Но, според мен, ще разберем, че наистина 
светът се е справил с тази криза, едва когато музеите, кон-
цертните зали, театрите, стадионите отново се изпълнят 
с посетители и публика, а аплодисментите им да бъдат за 
победата на Духа и Духовността.

Дали човешката цивилизация ще излезе по-силна от 
това изпитание? Дали ще преживеем бодряшки прогно-
зирания духовен катарзис, след като ни „дистанцираха 
социално“, а „перла в короната“ на отношенията ни се 
оказа страхът? Трудно ми е да бъда оптимист, но искрено 
се надявам да останем духовно здрави и по някакъв на-
чин да преодолеем с чест и достойнство всичко това и ако 
не друго, поне да осъзнаем Пътя си.  ◆

Виенският туризъм – един от най-ощетените от коронакризата 
браншове в австрийската икономика, очаква с нетърпение 

„зелен светофар“ от правителството


