
С тебешир и молив
(из спомените на една учителка) 

     Започвам да пиша и отново

      усещам миризмата на тебеширения

      въздух в класната стая...

       

Мечтата      
Мечтата ми да стана учителка се зароди още когато бях в прогимназията, в 

часовете по български език и литература при учителката ни Веселина Пеева. Тя 
беше дошла в родното ми село Пиргово от Русе и живееше на квартира, защото по 
онова време нямаше удобни превозни средства, за да се изминава всекидневно 
разстоянието от около 18 км. Госпожица Пеева, както я наричахме (тогава още не 
беше въведено новото обръщение „другарко“), беше много строга и взискателна към 
нас, но от нея научихме, че има правилен книжовен език, на който трябва да 
говорим официално, когато сме извън средата на пирговския диалект.

Спомням си един-единствен детайл от учебен час по български език и 
литература. Това не беше т.нар. изпитване, не бях излязла на дъската, а отговарях 
права, застанала извън чина, на който седях. Когато приключих с отговора на 
въпроса, който ми беше зададен, госпожица Пеева ме похвали и се обърна към 
съучениците ми с думите: „Забелязахте ли как Санда (така ме наричаха всички, 
когато бях малко момиче) строи изреченията си, обърнахте ли внимание на нейния 
правилен словоред?“ Това беше за мен първият знак, че бих могла да покажа на 
другите около мен кое е правилно и кое не е.

Вторият знак беше често използваният метод на обучение в селските училища 
– по-големите ученици да заместват учител при по-малките деца от началните 
класове (отделенията, както се казваше тогава). Класният ни ръководител и 
преподавател по математика и физика Иван Цанков често ме пращаше на първия 
етаж, за да замествам учителя на първо или второ отделение. Спомням си, че и по-
късно, в гимназията, преподавателката ни по литература Мария Градева ми е 
поставяла задача да преподам част от урока на моите съученици в 9 клас.

 Увереността ми, че трябва да продължа образованието си след 7 клас дойде от 
успеха ми на матурата (тогава тя беше задължителна и след 7 клас), където аз 
получих най-високата оценка сред съвипускниците си. Тя не беше пълна шестица 



(5.75), но никой друг не беше показал толкова висок успех при преразказа на откъс 
от книгата за Зоя Космодемянская. Това мое отличие и препоръките на госпожица 
Пеева убедиха баща ми (майка ми Гергина беше починала преди още да тръгна на 
училище) да ме изпрати в града да уча. Аз исках да се запиша в реалната девическа 
гимназия „Баба Тонка“, защото бях сигурна, че там най-добре ще се подготвя за 
кандидатстване в университет, но баща ми, Русан Ганев, беше на друго мнение. Той 
искаше да уча в елитната за времето си Търговска гимназия, защото по този начин 
ще стана „грàмотна“, както казваше той и ще мога да водя сметките по-добре от дядо 
си Гани, който беше неграмотен човек, но изпълняваше длъжността надзирател на 
каменните кариери и отчиташе надниците на каменоделците с чертички.

И така аз, като послушна дъщеря, която иска непременно да учи, се записах в 
Търговската гимназия в Русе. Най-голяма трудност срещнах при немския език (при 
разпределението на кандидат-гимназистите попаднах в немска паралелка), тъй като в 
прогимназията  бях  учила  френски  език.  Този  език  не  само  ми  харесваше,  но  и, 
според преподавателя ни Любен Димитров, най-добре съм усвоявала, още повече, че 
произношението ми, с моето т.нар. уволарно „р“, било много добро.

Любимият ми учебен предмет в гимназията, естествено, беше български език и 
литература.  В  горните  гимназиални  класове  участвах  и  в  литературен  кръжок 
(спомням  си,  че  бяхме  заедно  със  Стефан  Цанев  от  с.Червена  вода  и  с  Димитър 
Вишански от Ветово, един млад поет, който си отиде много рано). Естествено беше 
да  печеля  награди  от  литературни  конкурси  и  рецитали,  но  най-необичайното  в 
моето  четиригодишно  обучение  в  Търговската  гимназия  беше  много  добре 
овладеният  ми  краснопис  (имахме  такъв  учебен  предмет)  и  отличното  ми 
представяне  в  състезанията  по  стенография.  Бях  много  добра  не  толкова  в 
бързописа, колкото в точното разшифроване на стенограмата.

През  целия  четиригодишен  курс  на  обучение  в  гимназията,  която  по-късно 
беше  преименувана  в  Икономически  техникум  „Станке  Димитров  –  Марек“,  се 
полагаха изпити преди завършване на всеки учебен срок, а преди дипломирането – 
задължителен зрелостен изпит по български език и литература и държавен изпит по 
специалните предмети. Оценките тогава бяха по петобалната система (въведен беше 
съветският образец) и аз завърших средното си специално образование с общ успех 
4.54. Най-страшното за мен беше не това, че взех диплома с не много висок успех, а 
това,  че  с  тази  диплома,  според  тогавашните  разпоредби  на  Просветното 
министерство,  можех  да  кандидатствам  само  във  ВУЗ,  в  който  се  изучават 
специалните  предмети  (финанси,  икономика,  счетоводство).  Това  разпореждане 
важеше за всички специализирани училища, превърнали се в техникуми.

Ето така беше спрян устремът ми към ВУЗ и тъй като нямах никакво желание 
да  уча  икономически  дисциплини,  аз  се  простих  с  мечтата  си  да  продължа 
образованието си и да стана учителка по литература.

След завършване на държавната практика като стажант-счетоводител в ДЗС – 



Русе и неговия филиал ДЗС – Стълпище, започнах работа в канцеларията на ТКЗС в 
родното  ми  село  Пиргово.  Мечтата  на  моя  баща  беше  осъществена  –  станах 
чиновничка, която можеше да води счетоводните книги с много красив почерк. Това 
беше  обаче  за  много  кратко  време,  тъй  като  председателят  на  земеделската 
кооперация Ангел Бобоков забеляза моите филологически способности и уменията 
ми  по  стенография  и  машинопис  и  ме  назначи  за  секретар-протоколчик  към 
Управителния съвет на ТКЗС. Но и тази моя нова длъжност не беше за дълго време, 
защото през есента на 1956 год. аз се омъжих. Напуснах без предупреждение както 
секретарската  си  работа,  така  и  родния  си  дом  и  както  казваше  моята  баба 
Александра  (на  която  съм  кръстена)  отидох  „през  девет  села  в  десето“  –  в 
тогавашното село от градски тип (сега вече град) Завет. От там беше съпругът ми, с 
когото се бях запознала по време на първия ми стаж като ученичка. Задължителният 
стаж след края на третата учебна година беше по разпределение, но аз попаднах там 
не само защото съквартирантката ми Радка Генчева беше от Завет, но и защото там 
имаше  три  вида  селско  стопанство,  чието  счетоводство  усвоявах  – ТКЗС,  ДЗС  и 
МТС.  Именно  по  време  на  този  едно-месечен  стаж  се  запознах  с  домакина  на 
детските  ясли  в  селото  Наню  Неделчев,  който  след  завършването  на  военната  си 
служба през 1956 год. стана мой съпруг.

Тая ранна женитба беше може би най-голямата грешка в живота ми, но едно 
момиче  на  осемнайсет  години  едва  ли  би  могло  да  прецени  трезво  плюсовете  и 
минусите на съпружеския живот. А и нямаше кой да ме посъветва – майка ми беше 
починала, баща ми и мащехата ми се занимаваха повече с бъдещето на двегодишния 
си син, който дълги години са очаквали да се роди.

 Единствено баба Александра се опитваше да ми „налее ум в главата“, като ми 
казваше,  че  този,  от  когото  в  продължение  на  две  години  получавам  писма  от 
граничната  застава  в  Малко  Търново,  е  човек,  когото  едва  ли  познавам  толкова 
добре, че да се омъжа за него. „Мъжете, за които би могла да се ожениш, са толкова 
много, колкото са космите на главата ти... Не бързай с избора, защото в бързината 
можеш  да  попаднеш  на  най-слабия  косъм,  на  най-несигурния...“  –  ми  казваше 
мъдрата жена.

Аз направих тази съдбоносна грешка в живота си не само поради младостта и 
неопитността си, но поради една особеност в моя характер – склонността да виждам 
у  хората  преди  всичко  добрата  страна.  И  когато  след  продължително  общуване 
открия и лошото, разочарованието ми е дълбоко и болезнено. А имаше и още две 
причини да избързам с женитбата си. Първата е, че бях влюбена в този човек, който 
беше  не  само  висок  и  красив,  но  и  изключително  внимателен  и  сдържан  в 
поведението си като младеж на деветнайсет години. Втората причина е тази, че Наню 
Неделчев беше единственият син на известна фамилия в Завет, а това не само ме 
ласкаеше, но ми внушаваше увереност, че животът ми ще се промени в много по-
добра посока. Защото цялото ми детство и част от младостта ми бяха преминали в 



бедност,  оскъдица,  лишения...  На  мен  и  на  двете  ми  сестри  от  родната  ни  майка 
Гергина се гледаше като на женска челяд, на която е отредено да бъде до време в 
родната къща и колкото по-рано се задомим, толкова по-бързо ще освободим баща 
си от грижата му за нас. Прероденият ни брат Йордан запълваше изцяло мислите, 
грижите и мечтите му за достойния наследник на Шахановия род...

Когато се роди първият ми син Александър, кръстен не на мен, а на свекъра ми, 
аз престанах да мечтая за следване във ВУЗ. Дори не можех и да помисля за това, че 
като омъжена жена и майка бих могла да бъда и студентка. Изненадата за мен дойде 
в  началото  на  1959 год.,  когато  ни  гостува  един  от  братовчедите  на  съпруга  ми  – 
Борислав.  Той  следваше  медицина,  беше  във  ваканция  и  дойде  да  се  порадва  на 
малкия Сашко. От него научих за новата разпоредба на просветното министерство, 
според  която  завършилите  специализирани  училища  могат  да  продължат 
образованието си и в други учебни дисциплини – медицина, право и филология.                   

По  това  време  работех  в  общината  като  деловодител  в  Служба  “Гражданско 
състояние“, бяха ме избрали за председател на Профкомитета и участвах във всички 
форми  на  културно-масовата  работа  в  селото  –  пеех  в  самодейния  ансамбъл, 
танцувах  в  група  за  народни  танци  и  се  представях  добре  в  състезанията  на 
санитарната  дружинка  към  общинския  съвет.  На  областното  състезание  дори  бях 
спечелила някаква награда със съвършената си превръзка на глава, а това донесе и 
първото място на санитарната дружинка. Участъковият лекар в Завет, мисля, че се 
казваше д-р Попов, беше ме похвалил на свекъра с думите: “Твоята снаха е родена за 
лекарка! Защо не я пратите да учи медицина?“ Свекърът ми като че ли е чакал само 
това  и  веднага  предложи  на  обсъждане  въпроса  за  моето  следване  във  ВУЗ.  Той 
искаше  да  следвам  медицина,  със  специалност  акушер-гинекология,  за  да  стана 
уважавана  лекарка,  каквато  беше  семейната  им  приятелка  известната  д-р  Радка 
Петрова. Аз му благодарих и казах, че медицината не е за мен и едва ли ще бъда 
добра  лекарка,  защото  не  притежавам  едни  от  най-важните  качества  за  това  – 
хладнокръвие и висока степен на самообладание. Тогава той каза нещо, което никога 
няма да забравя: 

- Моят единствен син излъга надеждите ми да има учен човек в семейството и 
рода ми, не можа да завърши дори гимназия... Аз искам ти, ако можеш да изпълниш 
мечтата  ми.  Какво  ще  избереш  като  специалност  и  професия  ще  си  решиш  сама. 
Кандидатствай там, където ти тегли сърцето!...За издръжката ти ще се погрижа аз, а 
майка ти (той имаше пред вид свекърва ми) ще гледа детето. С моя помощ, разбира 
се...

Не  помня  дали  съм  се  просълзила  при  тези  думи  на  човека,  когото  съм 
почитала  като  мой  баща,  но  го  уверих,  че  ако  ме  приемат  във  Софийския 
университет, искам да стана учителка по български език и литература. За съжаление 
на  това  взаимно  начинание  се  противопостави  не  само  свекърва  ми,  но  и  нейният 
син,  който  не  обичаше  учението,  а  се  увличаше  по  други  неща  –  пиене,  пушене, 



билярд, игра на карти... Но свекърът ми отсече:
-  Аз  къщата  ще  продам...,  тази  къща,  която  майка  ми  е  построила  със 

сирашката  ми  пенсия,  докато  съм  бил  войник,  но  снаха  ми  ще  отиде  да  учи  в 
София!... А ти – обърна се той към сина си – ще останеш тук, ще работиш и ще 
помагаш на майка си в отглеждането на детето !

Така, покрай голямата мечта на свекъра ми да има учен човек в рода на баща му 
– дядо Неделчо, герой от Балканската война, награден с орден за храброст и убит в 
Междусъюзническата война, аз бях на път да осъществя и своята голяма мечта – да 
завърша университет и да стана учителка.

Подготовката  ми  за  кандидатстудентския  изпит  беше  трудна  не  само  поради 
това, че работех и че цялото си свободно време посвещавах на едногодишния си син, 
но поради това, че бяха изминали почти четири години от завършване на гимназията 
и голяма част от знанията ми по литература бяха избледнели. През тези години четях 
все по-малко, почти нищо не пишех и когато се опитах да напиша нещо по избрана 
от мен литературна тема за конкурсния изпит (разбира се, че се подготвях съвсем 
сама  – за  частни  уроци  не  бях  и  чувала  даже),  аз  отчаяно  се  мъчех  да  си  събера 
мислите... И как да стане това, когато детето ми с плач чукаше на затворената от мен 
врата и питаше: “Мамо, тук ли си? Искам при теб!...“ На помощ ми се притече един 
близък  сродник  на  семейството  ни  (мисля,  че  се  казваше  Миладин),  който  беше 
профсъюзен деятел в Разград и беше дошъл по служебни дела в Община Завет. Той 
ме посъветва да взема за себе една от получените карти за почивка, за да мога поне 
четиринайсет дни да се откъсна от работата и от семейството си, за да се подготвя, 
доколкото мога сама, за кандидатстудентския изпит. Така, с негова намеса, отидох на 
почивка  във  Вършец  и  докато  другите  курортисти  се  разхождаха  и  си  правеха 
необходимите процедури, аз оставах сама в стаята и се готвех за университета.

 Когато подавах документите си, бях заявила, че ще се явя на изпит в София (до 
този  момент  от  живота  си  не  бях  ходила  в  столицата),  но  когато  дойде  време  да 
отида на изпит (не сама, а със съпруга си, разбира се), свекърва ми заяви, че не може 
да гледа детето повече от един ден и трябваше да опитам да се явя на изпит в Русе. 
На всичкото отгоре моят съпруг реши вечерта преди изпита да ме заведе на вечеря в 
ресторант,  заедно  с  голяма  роднинска  компания  и  аз  злополучно  се  успах.  Не 
стигаше това, че не съм в списъка на кандидатстудентите, които ще се явяват в Русе, 
ами  и  закъсняла...  Когато  влязох  в  залата,  темата  вече  беше  обявена  и  по  всички 
правила  не  би  трябвало  да  ме  допуснат  до  изпита.  Извиних  се  за  закъснението  и 
помолих  да  остана.  Представител  на  СУ  беше  доц.  Донка  Петканова,  която  усети 
уплахата ми и даде своето разрешение квесторите да ме включат в списъка. Темата, 
записана  вече  на  дъската,  беше  „Любовта  към  Русия  и  Съветския  съюз  в 
българската поезия“. Не помня колко страници съм написала, но помня, че поставих 
мото – „Русия, колко ни плени / туй име свято, родно, мило...“

  Влязох  в  Софийския  университет  като  по  чудо!  Насила,  както  се  казва  – 



въпреки недостатъчната си подготовка, въпреки пречките и „саботажите“ от страна 
на тези, които не искаха аз да съм студентка. Първо получих съобщението, че съм 
приета в Юридическия факултет (бях кандидатствала и право, за всеки случай), но 
не бързах да се записвам. Тайно се надявах да бъда приета и във Филологическия 
факултет и затова изчаквах. Но съобщението не идваше и не идваше... Началникът 
на пощата в Завет, с чиято дъщеря кандидатствахме заедно, видял свекъра ми и му 
казал: „Бай Сандьо, ти не си такъв човек, но не знам защо ме подминаваш без да 
почерпиш. Снаха ти е приета и на двете места, а ти се правиш на скръндза! Де да 
беше приета и моята дъщеря...“

 Спомням си, че татко Александър, както го наричах с уважение, се завърна 
бесен.  Оказа  се,  че  началникът  на  пощата,  вместо  да  даде  второто  съобщение  на 
раздавача, решил лично да го предаде на съпруга ми, а той го скрил. Не помня как 
беше реагирал той на бащиния си гняв, но помня повторените думи на свекъра ми: 
“Аз къщата ще продам, но тя ще отиде да учи, а ти ще стоиш тук !”

Университетът

Първото ми отиване в София беше когато се записвах в Университета. Разбира 
се, че отидох със съпруга си и с изричната заръка от баща му да намерим квартира и 
да предплатим наема. Оказа се, че балът, с който съм била приета, не е много висок 
–  общият  успех  от  дипломата  е  оказал  влияние  –  нали  там  бяха  преди  всичко 
оценките  ми  от  държавния  изпит  по  специалните  предмети,  които  не  бяха  много 
добри. Силен балообразуващ елемент е бил успехът ми от зрелостния изпит и този 
от кандидатстудентската ми работа.

 Ден-два преди започването на учебната година през октомври 1959 год. аз се 
настаних в студентската си квартира на ул. Цар Борис 1, номер 172. Хазяите ми бяха 
скромни хора, провинциалисти, дошли някъде от Троянския балкан. Бяха се лишили 
от спалнята си – най-тихата стая, с голяма източна тераса. Влизането в нея ставаше 
чрез преминаване през неголям хол, в който спяха хазяите. Ние бяхме три студентки 
в  стаята  –  аз  и  Дафинка  от  Червен  бряг,  която  беше  вече  трети  курс  руска 
филология,  спяхме  на  двойното  легло,  а  Ваня  от  Варна,  първа  година  медицина, 
спеше на единично легло. То беше поставено допълнително и стесняваше и без това 
малката спалня. Ние бяхме много млади и не си пречехме една на друга нито при 
късното заспиване, нито при ранното събуждане. Хранехме се в студентски столове, 
но хазяйката ни (викахме й леля Тотка, защото беше трийсетина години по-голяма 
от нас) често ни канеше на малка селска софричка, донесена от Троянското село. 
Може би близостта до този селски бит и изключителната сърдечност на хазяите са 
ми помогнали в най-голяма степен да преживея голямата мъка от раздялата със сина 
си  Александър,  който  тогава  не  беше  навършил  още  две  годинки.  Само  аз  бях 



омъжената  от  нас,  трите  съквартирантки,  и  хазяйката  се  отнасяше  към  мен  с 
особено внимание и разбиране.

  Със същото внимание се отнасяха към мен и състудентите ми от пета група 
българска филология, в която имаше само двама „семейни“ – аз и едно момче, чието 
име  не  мога  вече  да  си  спомня.  Знам  само,  че  той  работеше  в  свободното  си  от 
лекции време – изработваше и продаваше мартеници, като не пропускаше на 1 март 
да ни закичи за здраве и късмет.

  Още  в  началото  на  първия  семестър  трябваше  да  отидем  на  студентска 
бригада, която продължаваше две седмици. Аз, като майка с малко дете, можех да се 
освободя от този ангажимент, но не си спомням защо през първата ми студентска 
година  не  използвах  това  мое  право  и  като  всички  студенти  отидох  на  бригада. 
Непосредствено  преди  заминаването  ни,  на  път  за  гарата,  се  отбих  в  близкия 
пощенски клон на Лъвов мост, за да съобщя на семейството си къде ще бъда и за 
колко време. Нашият курс беше определен за с. Мечка, Плевенско. Така и съобщих 
на съпруга си, но поради забавената телефонна връзка закъснях и моят влак беше 
заминал. Не се върнах в квартирата си, както трябваше да направя, а заминах с трети 
курс руска филология, където имах поне един близък човек – моята съквартирантка 
Дафинка.  Доколкото  си  спомням,  консервеният  комбинат,  в  който  работихме  две 
седмици,  беше  на  гара  Бойчиновци,  но  никой  от  моите  близки  не  знаеше  къде  се 
намирам – нито хазяите, нито семейството.

Работехме на две смени. Спомням си гаденето в стомаха при ранното ставане за 
първа  смяна  и  късното  лягане  след  втора  смяна.  Спяхме  на  нарове  със  сламени 
дюшеци, но други битови подробности не помня. Тези бригадирски дни бяха за мен 
един кошмарен сън, от който се върнах в София „цялата само кожа и кости“ – както 
казваше леля Тотка. Когато късно през нощта се прибрахме с Дафинка, на тясното 
легло в кухнята спеше моят съпруг. Той беше ходил в с. Мечка, Плевенско да ме 
види и като разбрал, че ме няма, решил, че съм освободена от бригада и съм си в 
София.  Лошото  е,  че  и  хазяите  ми  не  знаеха  къде  съм  и  той  решил  да  изчака 
завръщането ми. 

Силно  впечатлен  от  тази  проява  на  съпружеска  привързаност,  моят  добър 
хазяин, Богдан Цанков, който беше известен обществен деятел в квартала, реши да 
намери работа на мъжа ми и използва всичките си връзки. Тъй като имаше известна 
подготовка от казармата и малък трудов стаж като телефонен техник, съпругът ми 
беше назначен на работа в пощенския клон на Лъвов мост. И за да има по-голямо 
основание да остане в София докато аз уча, той, по мое настояване, се записа ученик 
във  Вечерната  гимназия,  която  беше  съвсем  близо  до  нас.  Учението  обаче  не  му 
вървеше  и  той  за  втори  път  се  отказа  от  възможността  да  получи  средно 
образование.  Първият  път,  пак  по  мое  настояване,  се  беше  записал  във  вечерния 
курс на Техникум по електротехника в Русе. Меракът му бяха, както сам твърдеше, 
слабите токове и се беше ориентирал към тази специална паралелка в техникума. 



Тогава  живеехме  на  квартира  в  Русе,  аз  бях  бременна  и  работех  в  една  бакалия 
заедно  със  свекъра  си.  Съпругът  ми  беше  телефонен  надзирател  към  Централна 
поща  в  Русе.  Спомням  си  как  един  ден  в  бакалията  влезе  началникът  на  пощата. 
Свекърът ми беше много общителен човек и се заприказва с него. От дума на дума 
се  стигна  до  обещанието  за  назначаване  на  работа,  благодарение  само  на  едно 
свидетелство от казармата за завършен шестмесечен курс по слаби токове – радио и 
телефонна  техника.  Така  се  стигна  и  до  вечерния  електротехникум,  но  трудните 
часове след работа и многото четене след това бързо сломиха и без това слабата му 
воля и той се отказа от учението още в края на първия учебен срок. В София имаше 
повече време за четене, работата му беше по-лека, пък и аз можех да му помагам. Но 
той беше категоричен: “Учението не е за мен! Когато е трябвало не съм учил, че 
сега ли да си губя нощите в четене, както правиш ти...“

Не ходеше вече на вечерно училище, но остана при мен в София. Спомням си, 
че  за  кратко  време  беше  сменил  работата  си,  защото  в  пощата  го  бяха  приели  с 
уверението, че ще продължи образованието си. Наложи се хазяинът пак да му търси 
работа и този път тя вече не беше лека – работеше в някакъв завод за напорни тръби 
и се връщаше капнал от умора. Дрехите му имаха някаква тежка миризма и дори по 
клепачите му имаше полепнал прах. Той работеше, аз учех, но моята издръжка от 
свекъра ми продължаваше да идва всеки месец. Тогавашните 40 лв. стигаха за наема 
– 15 лв., и за храна с купони в студентската менза – 25 лв. Хазяите не ни увеличиха 
наема, защото ние спяхме на едно тясно единично легло, част от импровизираната 
семейна  спалня.  Вече  бяхме  четири  души  в  една  стая,  а  през  втория  семестър 
станахме и пет... Дафинка беше бременна и нейният съпруг дойде в София. В същата 
стая, предназначена в началото за три студентки, се роди и детето на Дафинка, та 
през няколкото месеца до края на учебната година учехме и гледахме бебето. Пет 
души  и  едно  бебе  в  спалнята  – пелени,  бебешки  дрехи  на  опъната  връв,  бебешки 
храни, четене, изпити... Кошмар ли беше това или нормално студентско ежедневие? 
Знам само, че Ваня, студентката по медицина, едва издържа и втората учебна година 
се премести в друга квартира.

Ние  също  пожелахме  да  сменим  квартирата  си,  въпреки  прекрасните 
отношения, както със съквартирантките, така и с хазяите. Намерихме си квартира в 
едно широко помещение, в което се влизаше направо от ул. „Позитано“. Спомням си 
колко  труд  беше,  докато  изчистя  тази  голяма,  с  висок  таван  стая,  която  някога  е 
била дюкян. И друго нещо ми е останало като смътен спомен от тази квартира – на 
прага ни, който беше буквално на улицата, сядаше едно малко момченце, циганче, 
сираче. То пееше много хубаво и ние често слушахме неговото детско изпълнение на 
песента от филма „Бродяга“. Но другата негова песен – „Марина, Марина...“ – като 
че ли я чувам още, с онова негово пресипнало гласче... Много се бях привързала към 
това  дете  – дотолкова,  че  ми  минаваше  през  ума  да  си  го  взема,  но  мъжът  ми  не 
даваше и дума да става за това мое безумно намерение.



В началото на третата учебна година се преместихме отново на ул. “Цар Борис 
I”, 172, в четириетажната жилищна кооперация, където живееха старите ни хазяи. 
Техният син, курсант във Военната академия, се беше настанил със семейството си в 
спалнята,  докато  се  построи  новият  им  дом  в  кв.  „Изток“. Ние  заехме  таванската 
стая с уговорката, че ще ползваме банята и тоалетната в апартамента под нас. Сега, 
когато живея в собствено жилище, с необходимите битови удобства, се чудя как сме 
живели толкова време в тази стаичка, с едно малко таванско прозорче, без гардероб 
(ползвахме  една  малка  ниша  в  стената  и  покривахме  дрехите  с  чаршаф),  без 
шкафове, само с един малък котлон и два легена за миене и пране. На тавана имаше 
чешма, с приспособена към нея съвсем малка мивка, на която не можеше да се измие 
нищо  друго,  освен  ръце  и  чаша  за  вода.  Основното  голямо  пране  ставаше  на 
обществена  пералня,  но  не  с  перални  машини,  а  на  ръка.  Мисля,  че  точно  тогава 
похабихме  единствения  си  хубав  куфар  от  мукава,  защото  в  него  пренасяхме 
мокрото си пране, което сушахме на тавана. 

През лятната ваканция взехме малкия Сашко при нас, за да дадем възможност 
на баба му Надежда да си почине. За да си помогна в издръжката, макар че тя леко 
се беше повишила със стипендията, която получавах за много добър успех, аз реших 
да  работя  през  ваканционните  месеци.  Постъпих  временно  на  работа  в  един  от 
цеховете  на  столичния  Винпром.  Работата  беше  трудна  за  мен  – миене  на  празни 
бутилки,  от  които  често  трябваше  да  се  изваждат  тапите  с  помощта  на  железен 
шиш.  Ръцете  ми  се  нарязаха  от  счупените  стъкла,  а  понякога,  вместо  да  закача 
тапата,  закачах  дланта  на  ръката  си  и  така  ръцете  ми  бяха  постоянно  в  някакви 
малки ранички, но благодарение на спирта те не се инфектираха и зарастваха бързо. 
Понякога  ме  поставяха  на  конвейера  за  пълнене  на  бутилките  с  ракия,  коняк  или 
газиран пелин, понякога лепях етикети и вече към края на тримесечния си стаж ме 
поставяха  при  контролиращата  лампа,  за  да  оглеждам  чистотата  на  бутилките. 
Когато постъпих на работа в цеха бях слаба като фиданка и старият машинен техник 
ме съжаляваше, като не ми даваше да пренасям пълни кашони в склада. Случвало се 
е  да  ми  се  завие  свят  не  само  от  глад  и  преумора,  но  и  от  силните  алкохолни 
изпарения. „Толкова приятно миришеш на ракия, че няма нужда да си купувам...“ – 
шегуваше се съпругът ми, а аз бързах да сваля дрехите, пропити с неприятната за 
мене миризма. По това време не близвах алкохол, дори и бира не можех да пия. Но 
машинният техник, който беше служил някога по корабите като готвач, реши да ме 
научи да пия бира от бутилка с много бирена мая на дъното. Ние се хранехме в стола 
на  съседната  бирена  фабрика  и  преди  да  отидем  на  обяд,  старият  готвач  ми 
намазваше една филия с пикантна лютеница и ми подаваше бутилка бира, като силно 
я разклащаше, за да мога да изпия и бирената мая от дъното на бутилката. Апетитът 
ми започна да се повишава и до края на работата ми в цеха бях започнала вече „да 
хващам око“. 

През  това  „работно  лято“  синът  ни,  едва  тригодишен,  ходеше  на  детската 



градина и много плачеше, когато го оставях при непознатите деца. Спомням си, че 
сутрин дълго обикалях покрай оградата на градината и си тръгвах чак когато той, 
успокоен,  преставаше  да  плаче  и  се  заиграваше  с  децата.  От  това  време  бяха  и 
първите  му  сериозни  детски  заболявания.  Най-често  го  болеше  ухо  и  аз  по  цели 
нощи съм го държала на ръце. Как е минало това трудно лято, как се справяхме с 
дете в тази малка таванска стаичка при тези първобитни условия и сега не мога да се 
начудя.  Млади  сме  били  и  сме  издържали  на  всичко...  Една  снимка,  направена  в 
софийския зоопарк, показва, че сме били щастливи, че е имало и хубави моменти в 
трудния ни студентски живот.

Трудностите  идваха  най-вече  от  задълбочаващата  се  пропаст  между  нас  като 
съпрузи  –  колкото  повече  навлизах  в  моята  специалност  като  филолог,  толкова 
повече четях и жаждата ми за знания нарастваше. А при съпруга ми – обратно. Той 
не похващаше книга в ръка и все повече се отдалечаваше от мен като душевност, 
обща  култура,  интерес  към  изкуството.  Спомням  си  колко  трудно  го  убедих  да 
отидем поне на оперета (иначе той обичаше музиката, но интересът му към нея не се 
простираше твърде нашироко – най-много до „сръбското“ или до това, което днес 
наричаме „чалга“). „Не обичам опери – отсичаше той – не ми се слушат арии...“, а аз 
сама, без него, не можех да отида никъде. На помощ ми се притече един негов бивш 
преподавател по химия в Кубратската гимназия, който по това време беше главен 
специалист  в  „Арома“. Именно  той  убеди  съпруга  ми,  че  оперетата  е  нещо  много 
леко и забавно и със сигурност ще му хареса, а пък и не трябва да лишава младата си 
жена от забавления. И когато за първи път отидохме на оперета заедно с някогашния 
учител-химик Денчо Йорданов, нещата се промениха. Аз дори си уших нова рокля от 
черна  рипсена  коприна  и  с  нея  ходех  не  само  на  оперета,  но  вече  и  на  театър. 
Съпругът ми започна да цени сценичното изкуство (дотогава той беше ходил само на 
цирк),  дори  някои  от  постановките  на  Военния  театър  (по  онова  време  той  се 
наричаше Театър на въоръжените сили) сме гледали по няколко пъти – „Железният 
светилник“,  „Иркутска  история“.  Наню  си  имаше  вече  и  любима  актриса  – Лили 
Енева, и не искаше да пропуснем дори и едно представление с нейно участие. Много 
пъти,  при  липса  на  предварително  купени  билети,  сме  ходили  на  театър  като  сме 
използвали формулата „търси се“. Случвало се е да нямаме пари и сме си продавали 
купоните за вечеря в мензата, за да гледаме театрално представление или оперета. 
Само  един-единствен  път  ми  беше  позволено  да  отида  сама  на  организираното 
посещение на операта „Евгений Онегин“ с нашата студентска група, в която бяха и 
най-близките ми приятелки – Ганка и Димитрина. Те познаваха добре не само мъжа 
ми,  но  и  неговия  учител,  който  по-късно  уреди  всички  ние  да  се  храним  във 
ведомствения стол на „Арома“. Спомням си, че Димитрина се беше влюбила в инж. 
Денчо  Йорданов,  но  той  не  можа  да  си  позволи  нищо  друго,  освен  едно  кратко 
гостуване с нея в нашата таванска квартира по повод рождения ден на Наню.

Студентските  ми  години  бяха  изпълнени  с  много  трудности  и  лишения,  дори 



сме гладували. Не е било много често, но е имало случаи, когато сме си сварявали 
малко  фиде  за  вечеря.  Това,  което  сме  правили  многократно,  е  залагането  на 
позлатената ми гривна, която свекърът ми беше подарил в първия ден след влизането 
в  техния  дом  като  снаха.  Тази  моя  гривна,  която  пазя  като  сватбен  подарък,  ни  е 
спасявала много пъти от глад – тя беше единственото ценно нещо, което имахме за 
залагане, но колкото и да ни беше трудно, винаги намирахме пари, за да си я върнем. 
А  имах  и  друга  ценна  вещ  – златната  пендара,  която  свекървата  беше  окачила  на 
шията ми по време на венчавката. Тази пендара беше по-скъпа от позлатената гривна 
и  се  пазеше  строго,  за  да  премине  по-късно  в  ръцете  на  първородния  син,  както 
повелява традицията. Синът ми Александър я получи от мен, но дали я пази и дали 
ще я предаде на един от синовете си, не зная...

Студентските ми години, независимо от всички трудности и лишения, бяха едни 
от  най-хубавите  години  в  моя  живот.  Това  бяха  години  на  превъзмогване,  на 
себедоказване – години, в които узрявах и физически, и душевно, и емоционално. Аз 
бях студентка, но в същото време бях и съпруга, и майка. През тези години изпитах 
най-големите  си  вълнения,  притеснения  и  страхове.  Не  бих  искала  да  броя  и  да 
посочвам точния брой на взетите университетски изпити, но знам колко много са ми 
стрували те като труд и емоция... А колко често съм тръгвала на изпит разплакана и 
обезверена и колко усилия ми е коствало да дойда на себе си след поредния семеен 
скандал, главната причина за който е била само тази, че уча в университет...

Да, аз бях студентка, съпруга и майка, но бях и жена, която беше навършила 
вече 24 години и навлизаше в своята истинска женска зрялост. И съвсем естествено, 
резонно както се казва още, се влюбих. Дълго време не исках да си призная сама на 
себе  си,  дълго  време  бягах  от  този  смъртен  грях.  Бяха  изминали  повече  от  две 
учебни години в университета, познавах вече добре своите състуденти, особено тези 
от нашата група. Още в началото на следването, първия семестър, преди да заминем 
на бригада, трябваше всички да се включим в кръводарителска акция. Спомням си, 
че  се  бяхме  събрали  в  двора  на  университета,  пред  библиотеката,  и  всеки  от  нас 
споделяше  нещо  за  себе  си,  за  да  се  поопознаем.  И  когато  всички  чуха,  че  съм 
омъжена  и  имам  малко  дете,  един  колега  каза:  “Ти  не  трябва  да  даваш  кръв!  Ти 
съвсем  скоро  си  дала  достатъчно  много  кръв  и  това  ти  личи...  Виж  се  колко  си 
бледа!  Ние  ще  дадем  и  заради  теб.“  Това  беше  Цветан,  който  беше  записал  вече 
втория си факултет след завършване на Академията в Свищов. Неговите думи бяха 
толкова  спонтанно  изречени,  че  за  фалш  или  притворство  не  можеше  да  става  и 
дума. От този момент започнах да правя сравнение между поведението на съпруга ми 
и това на Цветан. Вниманието, което той проявяваше към мен, беше изразено много 
сдържано и деликатно, но аз го усещах и това ме трогваше до сълзи. Не си спомнях 
някой  чужд,  почти  непознат  човек,  да  е  проявил  такава  милост  към  мен,  такава 
загриженост. Аз винаги съм била слаба физически, но тогава бях станала като една 
вейчица – тънка и бледа по причина на вродената ми анемичност. Още от малко дете 



съм  страдала  от  малокръвие  и  още  усещам  в  устата  си  вкуса  на  рибеното  масло, 
което приемах във формата на малки червени перлички.

Оказа се, че Цветан е близък приятел на един от братовчедите на съпруга ми – 
Къню  Кънев  от  Завет.  Те  бяха  състуденти  от  Свищовската  академия,  която  бяха 
завършили  преди  една  година.  Но  Цветан  решил  да  продължи  образованието  си  –
мечтата  му  била  да  завърши  филология  в  СУ,  но  поради  същите  причини,  които 
спираха и мен, не е могъл да кандидатства друго, освен икономически науки. След 
промяната в Наредбата на МНП и на него му се отдава възможността да следва това, 
което  обича  –  филология.  Методий,  около  40-годишен,  и  Цветан  бяха  най-
възрастните  в  групата  ни  и  се  отнасяха  към  току-що  завършилите  гимназия 
първокурсници  твърде  наставнически  и  демонстрираха  своя  по-голям  житейски 
опит.  Най-силно  впечатление  ни  правеше  тяхното  непукистко  отношение  към 
лекциите  и  семинарите,  по  време  на  които  често  ни  разсмиваха  със  стремежа  да 
покажат на момчетата – „зайци“ своята мъжка зрялост.

Спомням  си,  че  през  първата  ваканция  след  завършване  на  зимния  семестър 
Цветан ми каза, че има желание да гостува на своя приятел и състудент Къню, който 
вече работеше като дипломиран икономист в Завет. През цялата ваканция очаквах 
пристигането му, като се надявах, че ще се видим, макар и за малко, но той не дойде. 
Когато  ваканцията  свърши  и  започнахме  втория  семестър,  ние  се  срещнахме  в 
университета.  Той  слизаше  по  стълбите  и  след  като  ме  видя,  протегна  отдалеч  и 
двете си ръце към мен, но не ме прегърна, а хвана само ръката ми, задържа я повече 
от обичайното ръкостискане и ми каза задъхано: “Не дойдох... Не можех да дойда, 
въпреки голямото си желание да те видя – теб и малкия ти син. Дадох си сметка, че 
не си сама и... Не биваше да идвам!..“

И двамата много добре разбирахме, че това, което може да се случи между нас, 
е  нередно,  погрешно,  неморално.  Нещо  повече  – струваше  ми  се,  че  само  аз  съм 
влюбената,  а  той  само  ме  харесва  повече  като  човек,  отколкото  като  жена.  С 
другите  момичета  от  групата  се  шегуваше,  подхвърляше  им  реплики,  които  ме 
караха да се изчервявам, но с мен винаги се държеше сериозно и сдържано. Спомням 
си,  че  по  време  на  сесия  по  цял  ден  четяхме  в  университетската  библиотека.  От 
сутрин  до  вечер  бяхме  заедно.  Сядахме  близо  един  до  друг,  разменяхме  си  учебна 
литература, ровехме се в справочниците, помагахме си... Една вечер той пожела да 
ме  изпрати,  но  не  дойде  до  квартирата  ми,  а  само  до  трамвайната  спирка.  Докато 
вървяхме  към  нея  аз  усещах  неговото  желание  да  се  докосне  до  мен,  а  моето 
желание  да  се  облегна  на  силните  му  рамене  беше  по-голямо...  Но  не  направихме 
дори и една крачка един към друг, не тръгнахме в грешната посока, не прекрачихме 
прага на допустимото, не извършихме грях...

Всичко,  което  изпитвах  към  Цветан,  споделих  след  време,  когато  минах  в 
задочно обучение, с моята приятелка Ваня, също задочничка, която познаваше много 
добре Цветан, защото бяха и двамата от Плевенско, макар и от различни села. По 



време на сесиите (и двете се явявахме на изпити заедно с нашата пета група) аз и 
Ваня спяхме в уреденото по най-непретенциозен начин студентско общежитие в една 
от големите аудитории на университета. Банките в тази аудитория бяха премахнати 
и на тяхно място имаше единични легла, подредени като във войнишка казарма, с 
тази  разлика,  че  бяха  под  наклон,  амфитеатрално  и  до  тях  нямаше  никакви 
шкафчета. За умивалник ползвахме чешмите в тоалетната, а къде се къпехме вече не 
помня. Излизахме сутрин от „спалнята“ и след закуска някъде на крак влизахме в 
университетската библиотека, където четяхме през целия ден, с кратко прекъсване 
за обяд в мензата. Вечер, с уморени от четене очи, лягахме и тъй като леглата ни 
бяха  почти  долепени,  дълго  си  шепнехме,  преди  да  заспим.  Ваня  слушаше  моята 
женска изповед за несподелената ми любов към Цветан, към когото тя изпитваше 
симпатия, защото бяха земляци.

Ваня беше с десетина години по-голяма от мен (тогава на около 35-36 год.), в 
най-зрялата си женска възраст. Имаше далеч по-богат жизнен опит, разбираше ме и 
чисто по женски ме съветваше да дам простор на чувствата си и да изживея тази моя 
студентска любов. След изповедта ми Ваня беше започнала да наблюдава Цветан и 
ме  уверяваше,  че  той  изпитва  към  мен  нещо  повече  от  обикновените  колегиални 
чувства. „Когато те гледа, той дори се стеснява..., променя се някак! Аз не мога да го 
позная – от шеговит, ироничен, закачлив той става сериозен, сдържан и много, много 
внимателен в приказките си...“ – ми казваше тя. Запомнила съм тези нейни думи, но 
не  послушах  съвета  й,  въпреки  че  ми  беше  много  трудно.  Моите  идеалистични 
възгледи за съпружеска вярност обаче никак не се вписваха в мечтата ми да имам 
дете от Цветан. Тогава аз допусках в живота си този странен абсурд, но не допусках 
мисълта да се разделя със съпруга си и Цветан да се ожени за разведена жена с дете 
на  три-четири  години.  Наивността  ми  достигаше  дотам,  че  исках  да  имам  дете  от 
любим човек, но да продължавам да живея със съпруга си, към когото постепенно 
охладнявах. И бях сигурна, че детето, което ще имам от Цветан, ще е дъщеря и ще 
носи неговото име – Цвета.

Случи се така, че след много, много години, вече като пенсионирани учители, 
на  една  от  поредните  ни  състудентски  срещи  в  Плевен,  в  компанията  на  Ваня,  аз 
казах на Цветан всичко, което пазех в себе си през всичкото това време. Той отдавна 
беше  щастливо  оженен  за  много  по-млада  от  него  жена  (тя  е  била  ученичка  от 
първия  му  учителски  випуск), баща  на  две  дъщери  и  вече  дядо  на  внучета,  а  аз  – 
отдавна „разведена вдовица“, както се шегувах, майка на двама сина и баба на трима 
внука.  Когато  чу  моето  признание,  той,  със  светналите  си  кафяви  очи,  ми  каза: 
“Защо тогава ти не ми даде някакъв знак?... Нещата щяха да бъдат други сега! Аз 
толкова те харесвах, но не смеех да те докосна, защото беше омъжена и защото си 
мислех,  че  си  щастлива...“  След  тези  взаимни  признания  между  мен  и  Цветан  се 
породиха  нови  чувства  – приятелски,  човешки,  много  чисти  и  топли.  И  това  не  е 
убегнало от погледа на Маргарита (така се казва жена му), защото по- късно той 



споделил с Ваня: “Досега жена ми не ме е ревнувала от никого, а сега, когато съм на 
възраст,  ме  ревнува...  Ревнува  ме  от  Александра  (той  винаги  ме  наричаше  така), 
която е толкова далеч от мен и с която не се виждам дори веднъж в годината... Явно, 
с нещо съм се издал!“  

Когато се връщам назад в студентските си години, отново изпитвам чувство на 
гордост  не  само  от  това,  че  съм  преодоляла  толкова  трудности,  но  и  от  това,  че 
получих  университетското  си  образование  при  такива  големи  имена  във 
филологическата наука като акад. Петър Динеков, който ни преподаваше български 
фолклор,  старобългарска,  възрожденска  и  нова  литература;  като  проф.  Кирил 
Мирчев – по старобългарски език; акад. Пантелей Зарев – теория на литературата; 
проф. Любомир Андрейчин – съвременен и книжовен български език, както и проф. 
Александър Милев – по старогръцки език. Тук не мога да не добавя имената и на 
двамата  братя  Георгиеви  (не  тези,  чиито  фигури  стоят  пред  входа  на  Софийския 
университет), а тези, които ми преподаваха – проф. Емил Георгиев – по славянски 
литератури и акад. Владимир Георгиев – по езикознание. Сега техните асистенти са 
преподаватели, вече професори, а някои от тях и завеждащ катедри в университета. 
Между  тях  е  проф.  Милена  Цанева,  която  беше  асистент  не  на  баща  си,  стария 
професор  Георги  Цанев,  а  на  акад.  Петър  Динеков  и  ни  водеше  упражненията  по 
възрожденска  и  нова  българска  литература.  Асистентът  на  проф.  Л.  Андрейчин  – 
младият по наше време Петър Пашов, сега вече е професор. Професор е и Донка 
Петканова,  която  беше  асистент  на  Петър  Динеков  и  ни  водеше  семинарите  по 
български  фолклор  и  старобългарска  литература.  С  някои  от  тях  имах 
възможността  да  се  срещна  по  време  на  двете  национални  конференции,  в  които 
участвах  като  делегат  от  Смолянски  окръг  (по  това  време  бях  командирована 
учителка в една гимназия в Родопите). Първата конференция беше на филолозите – 
българисти и там за последен път слушах живото слово на акад. Пантелей Зарев, а 
втората конференция беше посветена на учебниците и учебните помагала.

Спомням си срещата с проф. Милена Цанева. След толкова години тя успя да 
ме познае и по време на коктейла в НДК най-сърдечно да ме поздрави за направеното 
критично  изказване  за  учебниците  по  литература.  А  срещата  ми  с  проф.  Михаил 
Влахов,  който  беше  асистент  на  стария  професор  Ал.  Милев  и  ни  водеше 
упражненията  по  старогръцки  език,  стана  съвсем  случайно  по  време  на  моята 
следдипломна квалификация в университета в годината, когато се готвех за защита 
на I клас-квалификация. Аз се изкачвах до най-горния етаж за "гълъбарника" – така 
наричахме  голямата  аудитория  там  –  и  на  един  от  етажите  в  асансьора  влезе 
понаедрелият и вече със силно прошарена коса Михаил Влахов, който в първи курс 
ни беше групов ръководител и за когото знаех, че е вече професор и завежда катедра 
класическа филология.
    –  Добър ден, проф. Влахов ! – му казах аз с усмивка. –  Радвам се да Ви видя все 
така жизнен и забързан, както Ви помня от началото на 60-те години, когато бях 



студентка...
   –  А, Александрина ! Нали си ти? – се усмихна той и премести папката в другата си 
ръка, за да ме поздрави с ръкостискане. –  По какъв повод си в университета ?
   –  Тук съм на следдипломна квалификация и се подготвям за защита на...
   –  Научна степен ?... Каква? – припряно ме прекъсна той.
   –  Не... Не съм отишла толкова далече, професоре. Аз съм учителка и преподавам 
литература в една гимназия. Предстои ми защита на I клас-квалификация...
    –  Охо !...Значи си вече един от водещите учители. Браво! Пожелавам ти успех в 
защитата !
    И професорът слезе от асансьора с вдигната ръка за сбогом. Но стана така, че 
след няколко години ние отново се видяхме с него. Тогава той беше се оттеглил вече 
в пенсия, беше болен и живееше с жена си в наследствена къща в Пловдив. Това го 
бях научила от моята приятелка Лили Ботева, с която бяхме командировани учители 
в  Родопите.  Тя  преподаваше  френски  език  и  квартирите  ни  бяха  една  до  друга  в 
първия корпус на общежитието за учители. През почивните дни Лили си отиваше 
всяка седмица и често ме канеше да й гостувам.
   –  Тази седмица ще те заведа на гости на една моя приятелка. Мъжът й е професор 
от  Софийския  университет,  но  и  двамата  са  вече  пенсионери  и  са  се  прибрали  в 
Пловдив... Имат хубава къща в центъра, близо до театъра.
   –  Как се казва професорът, Лили ? – я попитах аз.
   –  Мишо ли? А, Михаил Влахов се казва и е преподавал по класически езици...
   –  Ами това е моят професор, Лили ! Беше ни и групов ръководител, когато бях в 
първи курс.
   –  Е, ще те заведа да го видиш... Той е изключително забавен! И ще се почерпим...
   Не  бяха  изминали  кой  знае  колко  години  от  срещата  ни  в  асансьора  на 
университета и аз очаквах да видя все същия малко побелял и понаедрял, но все така 
чаровен мъж. Но се изненадах от вида на отпуснатия и позанемарен вече възрастен 
човек, който беше още повече напълнял и напълно побелял. Той трудно се движеше 
из стаята, но отиде до стария бюфет, извади от него шише и ни наля по едно силно 
питие. Не помня точно какво беше – коняк ли, уиски ли или ром, но със сигурност 
беше някакъв "твърд" алкохол. Разговорът ни беше дълъг, увлекателен и забавен. Аз 
разказвах  на  професора  това,  което  най-добре  си  спомням  от  времето,  когато  той 
беше асистент на проф. Ал. Милев и ни водеше упражненията по старогръцки език. 
Беше много строг с нас, даваше ни големи домашни и ни изпитваше като ученици от 
гимназиалните класове. Страшно беше, когато не можехме да четем добре, когато не 
знаехме наизуст определените за часа изречения и сентенции, когато не се стараехме 
достатъчно при усвояване на неправилните степени в старогръцкия език.
    –   С  какво  си  запълвате  времето?  Домашни  задължения  ли  имате,  деца  ли 
гледате ?! –  почти ни крещяхте тогава Вие, професоре. И въпреки че бяхте млад и 
много чаровен мъж, ние изпитвахме към Вас страхопочитание и треперехме, когато 



отваряхте вратата на семинара...
    –  А, впрочем... Да не би пък между вас да има някой женен? Има ли такива ? –  
поснишавахте тона си Вие.
    И тогава аз вдигнах ръка и плахо се изправих. След мен стана още един –  не си 
спомням вече името му, но беше от София.
    –  Какво? Ти си омъжена?! – учудено ме погледнахте Вие. – Толкова малка и 
крехка... И да не би да имаш и дете? – с малко по-висок тон допълнихте въпроса си.
   –  Да, имам син... Скоро ще навърши две годинки – обясних аз.
   –   Как  се  казва  синът  ти,  Александрина? –  ме  попитахте.  Вие  тогава  знаехте 
имената на всички, защото ни бяхте групов ръководител.
    –  Александър се казва, но не е кръстен на мен, а на свекъра ми...
   –  И моят син се казва Александър. Носи името на моя професор... А ти знаеш ли 
какво означава това име от гръцки произход?
   –  Не, не зная още... – смутено си признах аз.
   –  То се състои от две части – alex, което означава защита, и andros –  мъжествен. 
Александър – защитник на мъжете!
   –  Е, аз предпочитам да съм мъжествена защитница... – се осмелих да кажа тогава 
аз.
   –  Да! И съм те запомнил с това твоето сладко произношение на "р"...
   –  И затова, когато Ви видях в асансьора на университета, ме познахте едва когато 
ви поздравих...
   Така, в много приятен разговор и мили спомени измина нашето гостуване и когато 
си  тръгвахме  забелязах,  че  професорът  се  опитваше,  под  строгия  поглед  на 
съпругата  си,  да  пресуши  бутилката,  която  беше  едва  начената  при  нашето 
пристигане.
   –  Хайде, много поздрави на всичките ви колеги ! Може би и други ме помнят от 
университета, когато са били мои студенти... И пак да дойдете, но този път, вместо 
бонбони  донесете  от  хубавия  родопски  боб.  Аз  ще  ви  го  сготвя  по  една  моя 
специална рецепта. Ще ви чакам! – махна ни с ръка професорът за сбогом.
   И  наистина  беше  за  "сбогом",  защото  наскоро  след  това  Лили  ми  донесе  от 
Пловдив тъжната вест:
   –  Твоят професор е починал, Аля!... През седмицата е станало. Дори и аз не можах 
да отида на погребението му... Посетих жена му и в неделя я придружих до гроба му. 
Така че родопския боб ще си сготвим сами, както можем...
   В този ред на спомени не бих могла да пропусна и един епизод с големия професор 
Александър Милев – строгия, неподкупния, интересен и понякога иронично закачлив 
и  забавен  преподавател  по  старогръцки  език.  Лекциите  му  бяха  в  една  от  най-
големите аудитории, където се събираха всички студенти от първи курс, избрали да 
учат  старогръцки,  а  не  латински  език.  Удивително  беше  това,  че  професорът 
успяваше да задържи будно вниманието на толкова млади хора, решили да изучават 



един  от  мъртвите  класически  езици.  Много  рядко  се  случваше  тишината  в  тази 
голяма  аудитория  да  бъде  нарушена.  Изключителният  педагогически  такт  на 
професора и умението му да преподава интересно сухата и трудна научна материя 
поддържаха  нащрек  нашето  внимание.  Имаше  моменти,  в  които  професорът 
задаваше въпрос и посочваше кой да отговори. И тежко на този студент, който не е 
чул  въпроса  или  не  знае  отговора.  Проф.  Ал.  Милев  го  наказваше  със  своята 
убийствена  ирония.  Спомням  си,  че  в  една  от  неговите  лекции  се  усети  някакво 
жужене  и  професорът  спря  да  говори.  Тогава  всички  млъкнахме  и  изчаквахме 
поредната гневна тирада, но той, след кратка пауза, с дружелюбен тон каза: „Ако сте 
готови да ме слушате ще ви разкажа един анекдот...“
   Не  си  спомням  подробности  от  съдържанието  на  този  анекдот,  но  професорът 
говореше за един господар, който, яхнал своето магаре, преминавал през пустинна 
местност  по  време  на  лятна  жега.  Слугата,  който  водел  магарето,  се  движел  под 
неговата сянка... Професорът спря разказа си, в аудиторията цареше тишина, всички 
бяхме напрегнали слух, за да чуем края на анекдота.
    –  Е,  драги  мои  колеги,  – започна  той  с  убийствено  ироничен  тон  – какво  се 
получава?  Когато  ви  обяснявам  неправилните  степени  в  старогръцкия  език  вие 
шумите, а когато ви говоря за сянката на едно магаре – наостряте ушите си... Ще ви 
оставя сами да се справите с учебния материал, а на изпита аз с удоволствие ще ви 
изслушам...
    След тези думи проф. Ал. Милев бавно облече метнатата си на катедрата връхна 
дреха и излезе от аудиторията. Тук ще спомена, че той правеше забележка на всеки, 
който стоеше с наметната на раменете горна дреха. "Ако ви е топло – съблечете я, а 
когато ви стане студено, я облечете ! А наметната... какво е това?!"
   Един  от  най-трудните  изпити  в  първи  курс  на  следването  ми  беше  изпитът  по 
старогръцки език. За него, освен със знания, ние се подготвяхме и със старателно 
написани речници, които съдържаха и определените за научаване наизуст сентенции 
и поговорки. Изпитваше ни лично професорът, а до него, почти безмълвен, стоеше 
неговият  асистент  Михаил  Влахов  – нашият  групов  ръководител.  Застанал  малко 
по-назад  от  професора,  той  с  поглед  и  усмивка  ни  окуражаваше,  а  когато  беше 
нужно  и  ни  подсказваше  с  пръсти  спреженията  на  глаголите.  По  време  на 
семинарните ни упражнения беше строг и взискателен, но на изпита показа цялата си 
човешка  доброта  и  привързаност  към  нас  като  негова  група.  И  когато  изпитната 
сесия приключи, ние го поканихме да излезе с нас в градинката пред университета.
    –  Ето че минахте вече във второ отделение... – шегуваше се той. – Аз няма да ви 
преподавам  вече  и  ние  с  вас  ще  се  срещаме  само  по  коридорите.  Надявам  се,  че 
взаимно ще запазим в себе си само спомените за доброто...
    За съжаление, по време на юбилейната ни среща по повод кръглата годишнина от 
завършване на университета Михаил Влахов не беше вече между нас. На тази среща 
присъстваха  само  останалите  живи  наши  преподаватели  –  проф.  Милена  Цанева, 



проф. Донка Петканова, проф. Петър Пашов и чаровната Венче Попова, която ни 
водеше курса по практическа граматика.
    Когато се събрахме в двора на университета, в градинката пред библиотеката и 
"Яйцето"  (така  се  нарича  заведението  за  бързо  хранене  на  преподаватели  и 
студенти), ние едва си спомнихме имената и дълго се взирахме в лицата си, за да се 
разпознаем. Бяха изминали четирийсет години от дипломирането ни и много малко 
от нас се бяха виждали през това време. Поздравихме се с Марин Кадиев, с Цветан и 
с Ваня, но с Нели Бънкова едва се познахме. Изчакахме да дойдат и поканените наши 
преподаватели и влязохме в един от семинарите. Не бяхме много и се побрахме по 
трима на скамейка.
    Срещата  ни  беше  повече  от  вълнуваща.  Ние  бяхме  много  пораснали,  а 
преподавателите ни – малко поостарели. Разговорът тръгна открито, сърдечно, без 
специален сценарий. Казахме си неща, които не бихме се осмелили да признаем като 
студенти. Почти всеки от нас разказа спомени от университетските години и когато 
дойде моят ред, аз пожелах да споделя по нещо, свързано с преподавателите, които 
бяха сред нас.
    Бях още първокурсничка и през зимната сесия ми предстояха изпити, първият от 
които беше по български фолклор при акад. Петър Динеков, чийто асистент беше 
младата  и  много  красива  Донка  Петканова.  Преди  изпитите  обаче  имахме  кратка 
новогодишна ваканция, която ние със съпруга ми прекарахме на село при родителите 
му и при малкия ни син. Наши близки съседи в Завет бяха семейство Пенка и Георги 
Петканови. Чичо Георги, Бояджията, както го наричаха, защото на къщата му, от 
старо  време  още,  стоеше  поизтрит  надпис  "Анилинови  бои",  беше  много  начетен 
човек  и  притежаваше  богата  библиотека.  С  неговата  дъщеря  Радка  бяхме 
съученички от Търговската гимназия и впоследствие, като съседи, станахме близки 
приятелки. Поканиха ни на гости и чичо Георги дълго ме разпитва за университета, 
за преподавателите и от дума на дума стигнахме и до името на Донка Петканова.
    –  Тя ми е племенница, дъщеря на брат ми... – говореше с гордост той. – Често ни е 
гостувала в Завет, когато беше малка, но сега е вече много заета с научна работа... 
подготвя се за професор и ни позабрави...
    –  Асистентка е на акад. Петър Динеков и ни води упражненията по български 
фолклор – кратко поясних аз.
   –  Когато тръгнете за София, ни се обадете – ще пратим малко армаган на Донето 
– от  чичо  й  Георги  и  леля  й  Пенка...  Да  се  почерпят  по  празниците...  – каза  той, 
когато ни изпращаха на външната врата.
   Армаганът  беше  бутилка  хубаво  червено  вино  и  няколко  "чаталчета" домашен 
суджук. Трябваше да предам всичко това заедно с поканата за гостуване в Завет през 
лятната ваканция. Дълго сновах по коридора близо до кабинета на Донка Петканова 
и не намирах смелост да почукам и вляза при нея. „Как ще й предам тези неща? Ами 
ако си помисли, че се подмазвам, че това, което нося, не е само армаган, а един вид 



рушвет... По-лесно щеше да ми бъде, ако изпитът беше вече минал..." – си мислех аз 
и тръпнех да не би Донка Петканова да излезе и ме види, че обикалям пред кабинета. 
Отдалечих се и дълго писах и преписвах бележката, в която накратко обяснявах кой 
изпраща този "армаган", без да поставя своето име. След това изчаках в кабинета да 
остане  само  секретарката  и  предадох  пакета,  предназначен  от  чичо  Георги  за 
"Донето".
   Когато чу всичко това Донка Петканова се засмя и ме попита:
   –  И каква оценка получи на изпита при мен ?
   –  Да, именно при Вас, защото акад. Динеков стоеше встрани и не вземаше участие 
в изпита. Бяха ми се паднали народните песни със странното определение "тъжачки" 
и аз много малко говорих за тях, защото трудно ги възприемах като фолклор. Пък и 
бях много смутена, като при първи изпит... Оценката ми беше добра.
   –  Е, можеше да бъде и много добра... – шегуваше се проф. Петканова. – Ако беше 
влязла при мен преди изпита... И с такъв "армаган", изпратен от толкова близки за 
мен хора!
    По-друго звучене имаше епизодът, свързан с името на проф. Милена Цанева. Бях 
вече във втори курс и изучавахме възрожденска и нова литература при акад. Петър 
Динеков, чийто асистент отново беше дъщерята на стария професор Георги Цанев.
    –  Много  мил  спомен  съм  запазила  за  Вас  – се  обърнах  аз  към  нея.  Тя  беше 
облечена в строг тъмен костюм и седеше на първата скамейка до Венче Попова.
    Спомням  си  добре  семинарните  упражнения,  в  които  се  опитвахме  да  правим 
анализ  на  творби  от  възрожденската  ни  литература.  В  едно  от  заниманията  ние 
говорехме за романа "Под игото" и по конкретно обсъждахме експозицията.
    –  Защо авторът е описал външния портрет на бай Марко почти в средата на първа 
глава, а не в нейното начало? – ни попитахте Вие, проф. Цанева, и ме приканихте с 
поглед да вдигна ръка.
    –  Защото това е най-подходящото място да се допълни представата на читателя за 
героя. До този момент Вазов е показвал духовния портрет на бай Марко и сега той 
се изправя пред нас в целия си ръст – "Трапезата се вдигна и Марко стана. Той беше 
човек около петдесетгодишен, с висок исполински ръст, леко приведен, но строен 
още.  Лицето  му..."  –  цитирах  аз  великолепната  и  направена  на  място  портретна 
характеристика на любимия Вазов герой, чийто прототип е бащата на писателя.
   –  Много добре, Александрина ! – ме похвалихте Вие. – Още от сега личи, че ще 
бъдете добра учителка по литература...
    Проф. Милена Цанева ме изслуша внимателно и с едва доловима усмивка ми каза: 
"Оказа  се,  че  съм  била  права.  Сега  си  спомням,  че  се  видяхме  на  Националната 
конференция  за  учебниците  и  учебните  помагала  и  тогава  ми  направи  силно 
впечатление смелото ти критично изказване."
    Името  на  "чаровното  миньонче",  както  я  наричахме  някога,  Венче  Попова 
свързвам  винаги  с  проф.  Любомир  Андрейчин,  защото  тя  беше  не  само  негов 



асистент, но водеше и нашия курс по практическа граматика.
   –  Не мога да забравя две неща – се обърнах аз към нея. – Вашите емоционални 
разкази за проф. Александър Балабанов и съветите, които ни давахте като бъдещи 
хора  на  словото.  "Може  посред  нощ  да  ви  споходи  някаква  мисъл  –  станете  и  я 
запишете,  защото  тя  може  да  изчезне  от  главата  ви  безвъзвратно...  Или  ако  се 
опитате да си я спомните, тя няма да бъде тази, която ви е дошла по никое време..." – 
казвахте  тогава,  когато  бяхте  една  такава  мъничка,  спретнато  облечена  в  тъмна 
рокля, почти като ученичка. И ние се чудехме как едно толкова крехко същество 
може да бъде асистент на такъв голям професор...
    Накрая  се  обърнах  и  към  Петър  Пашов,  който  по  наше  време  не  беше  още 
професор,  но  изпитваше  по  съвременен  български  език  студентите-задочници. 
Когато  се  подготвях  сама  за  изпита  си  при  него,  аз  реших  да  отида  на  една 
консултация.
   –  Вие, проф. Пашов, ме приехте и внимателно изслушахте въпросите ми. Когато 
консултацията приключи, ми казахте: "Ами, колега, няма нужда да идвате отново на 
изпит – аз и сега мога да Ви поставя една четворка. Дайте си студентската книжка!"
    –  Не, не... аз ще се явя на изпит заедно с колегите си от редовното обучение на 
определената за това дата – се осмелих да Ви отговоря тогава аз.
    –  Но и тях пак аз ще изпитвам. Искам да Ви спестя повторното идване при мен...
    –  Благодаря Ви, но аз наистина ще се явя на изпит. Сега дойдох при Вас само на 
консултация...
    –  И какво стана на изпита? – ме попита проф. Пашов.
    –  Ами... писахте ми шестица. Дори си спомням една подробност от този изпит при 
Вас – обособеното допълнение в стиха на Вапцаров "За него – живота – направил 
бих всичко..."
    –  Е, наистина е впечатляващо това, което разказахте! – каза проф. Пашов, който 
от един млад преподавател тогава се беше превърнал в чаровен мъж в зряла възраст, 
с почти побеляла вече брада.
   Когато се връщам назад към спомените си от студентските си години не мога да 
пропусна  изпита  ми  по  славянски  литератури  при  проф.  Емил  Георгиев,  който 
затвърди  у  мен  убеждението,  че  колкото  по-голям,  "мастит"  е  изпитващият 
преподавател, толкова повече той е склонен на компромиси с малките неточности 
или пропуски в знанията на студентите. И обратното – колкото по-млад и неопитен е 
асистентът, толкова повече се престарава при изпитването, пише по-ниски оценки и 
едва ли осъзнава, че чрез отговорите на добре подготвените студенти той допълва 
или  в  най-добрия  случай  затвърдява  знанията  си.  А  големите  професори  са 
изградили  вече  своята  научна  кариера,  нямат  какво  да  вземат  от  студентите.  Те 
могат само да им дават...

Именно на изпита по славянски литератури се убедих в това. Влязох в кабинета 
на проф. Емил Георгиев първа, заедно с още двама мои колеги. Изтеглих си билета, в 



който имаше три въпроса – по сърбохърватска, чешка и полска литература, и когато 
прочетох последния въпрос, помолих професора да си изтегля втори билет.
   –   Нали  знаете  какво  се  получава  в  такъв  случай? – ме  попита  професорът  и 
светлите му очи ме гледаха спокойно над спуснатите очила.
   –  Да, знам, но не бих могла да говоря по третия въпрос... Не мога да си спомня 
името  на  полския  поет-романтик,  главния  представител  на  предренесанса, 
предшественика на Адам Мицкевич... Мисля, че името му започваше с буквата К...
   –  Казимир... – ми подсказа професорът.
   –  Бродзински ! – се досетих и допълних аз.
   –  Ето че знаете... Съветвам Ви да седнете ей там и да обмислите добре отговорите 
си.
   И когато след завършване на изпитването аз подадох книжката си, не повярвах 
първо на ушите си, а после и на очите си...
   –   Отличен,  Александрина!  Много  добре  сте  се  подготвили,  а  искахте  да  се 
откажете от билета си, който се оказа Вашият късмет. Заповядайте книжката си!
    Поех  я  изумена.  Не  очаквах  шестица,  въпреки  че  говорих  добре  и  по  трите 
въпроса. Бях убедена, че оценката ми ще бъде намалена поне с една единица.
    Така в студентската ми книжка започнаха да се редят само много добри и отлични 
оценки.  Аз  ставах  по-спокойна  и  по-уверена  в  своите  знания.  Но  в  средата  на 
следването ми се наложи да премина на задочно обучение.
    Спомням си, че моят свекър, татко Александър, беше категорично против това, но 
свекърва ми, мама Надежда, отказа да гледа попорасналия ни, вече четиригодишен 
син.  Тя  не  искаше  да  изгуби  завидната  си  за  онова  време  длъжност  звеноводка  в 
кооперативното  стопанство.  Стана  така,  че  се  завърнах  сама  в  Завет,  защото  за 
съпруга ми нямаше работа в село, а и на него никак не му се напускаше вече София, 
понеже отново беше започнал работа в пощенската станция на Лъвов мост. За мен 
беше  подсигурено  място  като  нередовна  учителка  във  вечерната  прогимназия  в 
Завет,  където  трябваше  да  преподавам  освен  български  език  и  литература,  още 
немски език, физика и география. Учениците ми бяха възрастни хора, повече мъже, 
които  работеха  през  деня  и  вечер,  капнали  от  умора,  трябваше  да  слушат  моите 
нескопосани,  аджамийски  уроци.  Беше  ми  изключително  трудно  да  се  подготвям 
денем за училище, а трябваше да чета повече от учениците си, за да им преподам 
материал по учебен предмет, от който или нищо не разбирах, или едва си спомнях по 
нещичко от изученото някога...
    Най-трудно  ми  беше  по  физика  –  трябваше  да  чертая  схеми  на  дъската  и  да 
обяснявам всичко за двигателите с вътрешно горене. Най-абсурдното в цялата моя 
преподавателска  несрета  беше  това,  че  аз  обяснявах  на  машинисти,  шофьори, 
трактористи – с една дума механизатори, принципите на работа при двигателите с 
вътрешно горене. Помня, че една вечер, след моите отчаяни опити да начертая нещо 
но  дъската,  някой  от  учениците,  които  бяха  много  по-възрастни  от  мен,  ми  каза: 



"Оставете това, другарко Неделчева... Ние ги знаем тези неща... Не си правете труда 
да ги чертаете, а по-добре да използваме часа, за да си говорим за друго, което ще е 
по-интересно за нас..."
    Пропуснах  да  спомена  за  това,  което  изпитах,  когато  влязох  за  първи  път  в 
класната  стая  като  нередовна  учителка  в  тази  вечерна  прогимназия.  Паралелката 
беше една и се състоеше от възрастни хора, които не са успели някога да завършат 
своето  основно  образование.  Когато  пристъпих  прага  на  класната  стая,  аз  се 
стъписах  от  ръста  на  моите  ученици  и  едва  намерих  смелост  да  застана  зад 
катедрата.  Щом  се  изправих  срещу  тези  големи  мъже  (не  си  спомням  имаше  ли 
жени),  почувствах,  че  между  мен  и  тях  има  някаква  пропаст  и  ако  мръдна  една 
крачка напред ще падна в нея. Спомням си, че това притеснение, тази скованост не 
ме напуснаха дълго време. То беше нещо като сценична треска при актьорите, с тази 
разлика,  че  аз  с  годините  постепенно  я  преодолявах  и  вече  влизах  уверена  в  час, 
докато при добрите актьори сценичната треска оставала завинаги.
    Случи се така, че още през първата учебна година, макар и само за един учебен 
срок, трябваше да замествам учителката по руски език в редовната прогимназия в 
Завет. Не изпитвах трудности с учебния материал, защото втората ми специалност 
беше  руска  филология,  но  се  чувствах  като  стажантка.  Моите  колеги  бяха 
дипломирани редовни учители, някои от тях с дългогодишна учителска практика. И 
те, и директорът на училището, Генчо Дончев, брат на моята съквартирантка Радка, 
се отнасяха снизходително към мен, защото знаеха, че ми е трудно. Голяма част от 
времето ми беше заето с малкия Александър, който не ходеше на детска градина в 
Завет,  а  друга  –  с  подготовката  на  уроците  и  във  вечерното  училище,  където 
продължавах  да  преподавам.  За  изпитите  си  в  университета  дори  не  можех  и  да 
спомена.  Това  си  беше  мой  проблем,  щом  съм  приела  „да  нося  две  дини  под  една 
мишница“.
    Спомням си, че на първата лятна сесия отидох в София заедно със съпруга си и 
малкия Александър. За изпита по диамат и истмат (имаше тогава и такива учебни 
дисциплини в университета) бях положила много труд и подготовката ми беше много 
добра,  защото  бях  осведомена  от  мои  приятели  в  редовното  обучение,  че 
преподавателят, който изпитваше в своя кабинет в Партийния дом, е особняк и къса 
студентите  и  за  най-малкия  пропуск.  По  време  на  изпита,  в  един  късен  следобед 
(спомням си тази подробност, защото вече си бяхме взели билети за нощния влак до 
Русе), малкият  Сашко  тичаше  по  коридора  и  като  всяко  дете  на  неговата  възраст 
търсеше  нещо,  с  което  да  се  забавлява,  докато  аз  преглеждах  конспекта  и 
проверявах знанията си ту мислено, ту чрез обсъждане на някои въпроси със свои 
колеги. Едно от момичетата, мисля, че беше Павлина от Радомир, ме помоли да й 
разкажа за какво става дума в Предговор към "Критика на политическата икономия" 
от  Карл  Маркс.  Тя  не  го  беше  чела,  а  той  фигурираше  като  отделен  въпрос  в 
конспекта. Познавах добре съдържанието на прочутия предговор и с твърде големи 



подробности  го  преразказах  на  Павлина.  Малко  след  това  от  кабинета  си  излезе 
преподавателят и се запъти вероятно към тоалетната. На връщане забеляза малкия 
ми син, който се беше заиграл с нещо в коридора, и попита строго: "На кого е това 
дете?" Аз смутено отговорих и се извиних за шума, който вдигаше Сашко. И когато 
от  кабинета  излезе  поредният  изпитан  студент,  преподавателят  (мисля,  че  имаше 
някаква  научна  степен  – старши  преподавател  или  к.ф.н.,  но  в  никакъв  случай  не 
беше  професор) застана  на  вратата  и  заповяда:  "Да  влезе  майката  на  това  дете!". 
Сърдитият му тон засили още повече притеснението ми и страха за неблагополучния 
резултат от изпита, защото знаех какъв е процентът на скъсаните студенти. Когато 
изтеглих билета си аз се успокоих, защото един от въпросите беше този, който току-
що обсъждахме с Павлина. Но преподавателят беше човек, който умееше да предаде 
изключителна тежест на учебния предмет, който преподаваше и преди да седна, за да 
обмисля отговорите си, ме попита : "Чели ли сте Предговора?... Ако не, имате право 
на втори билет, но като Ви скъсам на изпита и синът Ви, който тича отвън, ще Ви 
осъди!" Разбира се, че не изтеглих втори билет и за голямо учудване на "мастития" 
преподавател отговорих много подробно и на двата въпроса. И за да си предаде още 
по-голяма  тежест,  "екзаменаторът"  ме  попита  каква  е  етимологията  на  думата 
"метафизика", която споменах в отговора си. Аз му обясних, че става дума за нещо, 
което  е  "след,  после"  (така  се  превежда  от  старогръцки  език  частицата  "мета") 
физиката  на  Аристотел.  Но  взискателният  преподавател  не  се  задоволи  с  този 
отговор  и  ме  попита  къде  съм  прочела  това  обяснение  на  думата  "метафизика". 
Отговорих,  че  не  си  спомням  дали  под  линия  в  учебника  или  във  философския 
речник.  Тогава  той,  с  цялата  си  строгост  и  назидателност,  ми  каза:  "Един  бъдещ 
филолог  не  може  да  не  знае  от  къде  е  почерпил  информация  за  етимологията  на 
думата!" Не зная дали заради тази моя неточност или само за назидание той ми каза, 
че ми намалява оценката и че петицата ми е напълно достатъчна. Когато обясних 
какво  се  е  случило  и  за  каква  дума  е  станала  "засечката",  синът  ми  Александър 
започна  да  подскача  по  коридора  и  да  повтаря  в  такт  "метата  физика,  метата 
физика", без да разбира за какво става въпрос. Думата явно му се е видяла интересна 
и звучна и той продължи да си я припява и в нощния влак за Русе...   

По  мое  време  в  университета  се  изучаваше  и  детска  литература  при  проф. 
Георги Веселинов – един от най-симпатичните и добронамерени спрямо студентите-
задочници преподаватели. Посещавах някои от лекциите му по време на т. нар. очни 
занятия, а за изпита по тази относително лека учебна дисциплина се подготвях без 
особени  затруднения.  Синът  ми  беше  вече  пет-шестгодишен  и  когато  четях  по 
детска литература, ми беше слушател. Беше научил буквите още на четири години и 
сега вече сам четеше онова, което най-много му харесваше. А когато премина в IV 
група на детската градина, четеше приказки на своите другарчета.

Първото  предложение  за  дипломна  работа  дойде  именно  от  проф.  Георги 
Веселинов.  След  като  ми  постави  отличната  оценка,  той  ми  предложи  темата 



"Калина  Малина  –  биографично-творчески  портрет".  За  да  ми  помогне  в 
изследователската  работа  професорът  ми  обеща  лични  срещи  с  живата  по  това 
време детска писателка. А това означаваше чести пътувания до София, консултации 
с професора, отсъствия от дома, което не се хареса на съпруга ми и това наложи моя 
отказ от така привлекателната и твърде лека за мен дипломна работа, която щеше да 
ме освободи от убийствената подготовка за тежкия държавен изпит. 

Второто предложение за дипломна работа ми беше направено през последната 
учебна година, когато получих отлична оценка по история на книжовния език при 
проф. Любомир Андрейчин. По това време работех като коректор в редакцията на 
русенския  ежедневник  "Дунавска  правда"  и  имах  наблюдения  върху  езиковата 
култура както в този вестник, така и в електронните медии – Русенски радиовъзел и 
Русенски телевизионен център. Темата, която проф. Андрейчин ми предложи, беше 
много  благодатна  –  "На  езиков  пост  в  един  русенски  ежедневник".  Приех  я  с 
благодарност и започнах да събирам материалите, но когато трябваше да отида на 
консултация с професора, съпругът ми отсече: "В София – само на изпити!" Така се 
простих с още една моя мечта през студентските ми години (първата беше да отида 
на литературна експедиция с кръжока по възрожденска литература, който водеше 
акад. Петър Динеков) – да защитя дипломна работа след сериозна научна подготовка. 
Дори  често  ме  е  спохождала  мисълта,  че  бих  могла  да  се  занимавам  с 
изследователска дейност в някой научен институт. Но това беше само мечта... Тъкмо 
по това време дойде и втората ми бременност, което означаваше, че с раждането на 
детето мога да се простя и с успешното си дипломиране. Като жена и майка много 
дълго се колебаех дали да прекъсна бременността си или да родя детето. Решението 
ми за аборт дойде главно от това, че живеехме все още в малка таванска стаичка при 
изключително мизерни битови условия (шест семейства ползвахме една мивка и една 
тоалетна,  която  през  лятото  беше  приспособена  и  за  баня).  Когато  семейният  ни 
акушер-гинеколог д-р Радка Петрова установи явната бременност, ме посъветва да 
се явя на предстоящите изпити, а когато се върна от София ще взема окончателно 
решение.  Стана  така,  че  когато  направих  аборт,  бях  вече  в  третия  месец  и  това 
доведе  до  много  сериозни  гинекологически  усложнения.  Впоследствие 
здравословното ми състояние беше толкова влошено, че трябваше да престоявам с 
месеци  в  болницата  с  кръвоизливи  и  възпаления.  Наложи  се  да  изпратим  малкия 
Александър при дядо му и баба му в Завет, където да завърши започнатия в Русе III-
ти клас.

Държавният изпит, който ми предстоеше след отказа от двете предложения за 
дипломна  работа,  съвпадна  с  първата  учебна  година  на  сина  ни  Александър. 
Трудностите  идваха  от  много  страни  –  честото  ми  боледуване,  работата  ми  във 
вестника, която налагаше и нощни смени, първолаческата година на Сашко, който 
имаше  нужда  от  грижи  и  помощ.  Всичко  това  наложи  отлагането  на  държавния 
изпит  за  лятната  сесия  на  1965 год.  Бях  завършила  университета  семестриално  и 



имах възможност да се явя на изпит с моите колеги от редовното обучение още в 
края  на  1964 год.  Но  аз  реших,  че  лятната  сесия  е  най-подходящото  време,  през 
което  да  се  подготвя  и  явя  на  държавен  изпит,  тъй  като  синът  ми  ще  бъде  във 
ваканция при баба си и дядо си в Завет. По това време свекърът ми работеше като 
доставчик  в  селската  мебелна  кооперация  „Ленин“  и  това  налагаше  честите  му 
пътувания из страната. Спомням си лятото, когато бях в София за държавните си 
изпити.  Четях  почти  денонощно  както  в  университетската  библиотека,  така  и  в 
квартирата,  където  бях  приета  от  старите  си  хазяи.  Съвсем  ненадейно,  на  път  от 
София  към  Русе,  татко  Александър  ме  посети  и  като  ме  видя  на  какво  съм 
заприличала, ми каза загрижено:

 –  Защо не оставиш някои изпити за наесен... Много си отслабнала... И с тия 
сенки под очите! Пак ще се разболееш, затова отложи... има време! Здравето ти е 
най-важното нещо...

- Не, татко! – му отговорих аз. – Няма да отлагам повече нищо! Наесен Сашко 
пак ще тръгне на училище и аз не искам да го оставям... Искам да се дипломирам и 
да кандидатствам за редовна гимназиална учителка вече... Стига съм замествала тук 
и там... 

- Купи си нещо по твой вкус – чанта ли, чадър ли... – ми каза той, подавайки ми 
една банкнота от 20 лв.. – Като подарък, но ти си го избери!

Спомням  си,  че  тогава  аз  си  купих  чадър,  от  който  наистина  имах  нужда. 
Първият чадър в живота ми!... А по повод дипломирането си получих два подаръка – 
от съпруга си малка дамска чантичка, а от свекъра – ръчен швейцарски часовник – 
едно малко кръгло бижу, което носех с радост и гордост и което загубих на един 
абитуриентски бал...

         

Дебютът
    
Още  преди  дипломирането  си,  макар  и  само  за  по  един  учебен  срок,  аз 

замествах  две  учителки  по  български  език  и  литература.  Първата,  мисля,  че  се 
казваше Георгиева, беше изграден преподавател, с опит, дори бих казала с рутина, за 
разлика  от  мен,  която  имах  зад  гърба  си  само  няколко  месеца  във  вечерната 
прогимназия  в  Завет.  Спомням  си  нейните  първи  наставления  към  мен  и  нейния 
критерий за успешно проведен урок – "Ако напишат плана на урока в тетрадките си, 
значи урокът ти е преподаден... Важно е да има нещо черно на бяло в тетрадките за 
работа  в  клас!..."  Аз,  разбира  се,  не  възприех  нейния  преподавателски  стил  и  се 
стараех да дам на учениците си повече знания, колкото ми беше възможно в рамките 
на един учебен час и поради това времето често не ми стигаше, за да им продиктувам 



накрая  и  плана  на  урока.  И  се  получаваше  нещо  твърде  опасно  при  проверка  от 
инспектор – учебният материал е преподаден, но "черно на бяло" – никакво...  

При  второто  заместване  бях  вече  завършила  семестриално  и  приех 
освободеното  от  учителката  място,  за  да  избегна  т.  нар.  разпределение  на  млади 
специалисти. Спомням си, че учителката, чието място заех през втория учебен срок 
в  ОУ  "Лиляна  Димитрова"  (сега  това  училище  се  казва  "Алеко  Константинов"), 
мисля,  че  името  й  беше  Овчарова,  смени  местожителството  си  и  аз  разбрах  за 
вакантното  място  от  секретарката  на  Математическата  гимназия  "Баба  Тонка"  – 
леля  Олга,  с  която  се  познавахме  отдавна.  Напуснах  редакцията  на  в.  "Дунавска 
правда", където работих почти две години като коректор и приех незавидната роля 
на заместник преподавател по група предмети от хуманитарния профил – български 
език и литература, руски език, география, пеене и рисуване. С първите два предмета 
се справях леко (нали все пак те ми бяха специалност, а вече бях положила и изпита 
си  по  методика  и  преминала  краткия  си  стаж  в  една  от  столичните  гимназии),  с 
географията – сравнително добре, защото старателно си учех уроците, но с пеенето 
и  рисуването  доста  се  затруднявах.  Помолих  директора,  казваше  се  Пеев,  да  даде 
тези два предмета на друг преподавател, за да не ощетявам децата с незавидните си 
умения  по  рисуване  и  пеене,  а  той,  заблуден,  че  аз  имам  завършен  полувисш 
учителски  институт,  ми  каза:  "Можеш,  можеш...  Нали  някога  си  ги  учила  тези 
неща!"  И  дори  няколко  пъти  посети  часовете  ми,  но  мисля,  че  бяха  само  по 
география,  защото  заместничката  му,  която  го  придружаваше,  преподаваше  този 
предмет.  Когато  се  дипломирах  и  показах  дипломата  си  за  завършено  висше 
образование, той остана изумен от това, че преди Софийския университет съм учила 
в Търговска гимназия, в която не съм се подготвяла да преподавам пеене и рисуване. 
"Е, видяхме вече – каза ми той, – че се справи както с географията, така и другите 
предмети,  които  толкова  те  затрудняваха.  А  това  показва,  че  ще  бъдеш  добър 
учител, щом толкова много се стараеш." А аз наистина полагах големи усилия при 
подготовката  си,  особено  по  пеене  и  рисуване.  Не  мога  да  скрия  и  това,  че  имах 
двама консултанти – по рисуване ми помагаше съпругът ми, който разбираше някои 
неща като сенки и полусенки, а по пеене консултантка ми беше Пенка Максимова, с 
която бяхме съседи по тавански стаи на ул. Пенчо Славейков – №3. По това време тя 
преподаваше в ОУ "Христо Ботев", имаше опит като прогимназиален учител и ми 
помагаше. Отивах при нея с учебника по пеене и тя ми изпяваше някои от трудните 
за  мен  музикални  упражнения.  "Не  се  тревожи...  – ме  съветваше  тя.  – Във  всяка 
паралелка  има  поне  по  едно  музикално  дете,  на  което  можеш  да  възложиш  тази 
задача – първо то да изпее упражнението! Като ги попиташ кой иска да изпее това...? 
– децата с музикални възможности се надпреварват да вдигат ръка. И проблемът ти е 
решен..."

Истинският  ми  дебют  на  редовна  гимназиална  учителка  беше  през  учебната 
1965-1966  год.,  когато  бях  назначена  като  млад  специалист  в  Техникум  по 



дървообработване и вътрешна архитектура "Ангел Главчев" в Русе. Тогава синът ми 
Александър нямаше навършени осем години, но беше преминал във II клас. Когато 
на първи септември тръгнах за училище, взех сина си със себе си, защото нямаше на 
кого да го оставя. Така майка и син, хванати за ръка, се отправихме за новото ми 
назначение,  с  уговорката,  че  той  ще  бъде  мирен,  ще  си  чете  книжката,  която  си 
носеше, докато аз съм заета в училище. Малко преди да влезем в централния вход 
откъм главната улица ни настигна един от учителите в ТДВА, който още пътьом ми 
се  представи  – Ангел  Анев,  преподавател  по  специалните  предмети.  Заведе  ни  до 
кабинета  на  директора  Момчилов  и  ми  каза:  "Мога  да  предложа  на  братчето  Ви 
хубавата ни училищна библиотека, където да си избере нещо за четене, а аз ще Ви 
представя  на  нашия  директор..."  Когато  му  отговорих,  че  това  е  моят  син  – 
второкласник,  той  остана  изумен,  а  после  директорът  ми  сподели  насаме 
разочарованието на Анчо Анев от това, че младата учителка е вече омъжена. А той 
бил още ерген и си търсел подходяща съпруга. 

 Дебютът  ми  като  редовна  гимназиална  учителка  беше  в  училище,  в  което 
имаше  три  форми  на  обучение  – дневно,  вечерно  и  задочно.  През  първата  учебна 
1965-1966 година  преподавах  само  на  първи  курс  –  редовно  и  вечерно  обучение. 
Задочната паралелка я водеше зам.директорът на училището Иван Бацалов, филолог 
по образование. Това че бях съвсем начинаеща като преподавател в горния курс не 
ме  освобождаваше  от  внезапните  му  проверки  в  час,  и  то  най-вече  във  вечерните 
паралелки.  Като  казвам  внезапни,  имам  пред  вид  буквалния  смисъл  на  тази  дума, 
защото  посещението  ставаше  не  само  без  предупреждение,  но  и  малко  след 
започване  на  учебния  час.  По-късно  разбрах,  че  целта  на  "шефа"  (той  беше 
зам.директор  по  учебната  част)  е  била  не  толкова  да  контролира  обучението  на 
"вечерниците", както ги наричахме, колкото да ми предлага изпращане до дома ми 
след последните часове. Една вечер съпругът ми решил да ме посрещне, макар че 
тогава  се  движех  само  по  главната  улица  "Александровска"  и  нямаше  никаква 
опасност  от  внезапни  нападения,  за  разлика  от  днешното  ни  време,  когато  човек 
може да бъде ограбен и дори убит само заради дребните си джобни пари или стар 
мобилен  телефон.  Наню  остана  изненадан  от  компанията  на  зам.директора,  чийто 
дом беше в обратна посока на нашия. Не си спомням точно какво му каза съпругът 
ми, но то беше в духа на нещо такова: "Моята жена няма нужда от изпращач, защото 
има  посрещач!..."  и  с  тази  негова  реплика  ухажването  беше  прекратено  почти  в 
неговия зародиш...

Когато бях назначена като млад специалист по български език и литература ми 
беше  поверено  и  курсово  ръководство  на  учебна  паралелка  от  43 ученици,  между 
които само три момчета – Николай, Иван и Йордан. Паралелката беше I-ви "в" курс 
"Пеньо  Пенев".  Името  на  патрона  беше  избрано  в  моя  чест  като  тяхна 
преподавателка по литература. Учениците бяха приети с висок бал и изучаваха най-
желаната  специалност  вътрешна  архитектура,  която  включваше  декоративно 



бояджийство, тапицерство и интарзия. В края на учебната година имаше един-двама 
с поправителни изпити, но нямаше нито един отпаднал, така че във втори курс се 
записаха  също  43  ученици.  На  годишния  отчетен  учителски  съвет  директорът 
Момчилов с бащинска усмивка ме похвали: "Новата ни учителка по литература... Тя 
се грижеше за своите ученици като една майка!" и колегите ми го аплодираха със 
сдържан смях, защото знаеха, че аз както по фигура, така и по възраст не съм далеч 
от  момичетата  в  класа.  "Каква  майка,  бе  другарю  директор?!  –  бе  възкликнал 
преподавателят  по  математика  Исмаил  Хасанов.  –  Та  тя,  с  нейните  петдесетина 
килограма, се губи между някои ученички !.."

Не би трябвало да подмина нещо много важно по отношение на методическата 
ми подготовка. За мен беше напълно ясно, че университетът е едно, а класната стая, 
в която заставаш срещу повече от четирийсет чифта очи и уши, е друго. А аз нямах 
голям  опит  като  преподавателка,  независимо  че  замествах  тук-там,  и  то  в 
прогимназия. В гимназиалния курс беше по-сложно – преподаваха се големи творби, 
обсъждаха се сложни проблеми, усвояваха се тънкостите на учебния анализ. Освен 
зам.директорът,  който  преподаваше  главно  на  "вечерниците"  и  задочниците,  в 
техникума  имаше  още  една  учителка  по  литература  –  Николина  Цветкова.  Тя  не 
беше много по-възрастна от мен, но имаше натрупан опит от най-малко четири-пет 
години,  което  означаваше,  че  познава  добре  целия  учебен  материал,  а  беше  вече 
извела  един  випуск  на  матура.  Спомням  си  първата  поправителна  сесия  през 
септември на 1965 год., когато току-що бях приключила с държавните си изпити. 
Нина Цветкова беше председател на изпитната комисия, а ние с преподавателката по 
история  Елисавета  Борова  бяхме  членове.  Бях  седнала  малко  по-назад  от 
председателката  и  облегната  на  своя  стол  слушах  с  интерес  отговорите  на 
зрелостниците, които не бяха успели да вземат матурата си през юни. За първи път 
бях в позиция на изпитващ и затова им влизах в положението – та нали аз самата 
съвсем  скоро  бях  на  изпит.  Един  от  учениците  се  затрудняваше  да  отговори  на 
въпроса  защо  героят  на  Ал.  Константинов  от  първия  фейлетон  на  "Разни  хора  – 
разни идеали" е готов да стане архиподлец – каква е била неговата цел, какъв е бил 
идеалът му. Явно беше, че ученикът не се досеща за един малък детайл – копчето на 
звънеца върху бюрото на регистратора, с което той командва подчинените си. Аз, по 
примера на любимия ми преподавател по старогръцки език Михаил Влахов, реших 
да помогна на зрелостника и леко с пръст натиснах върху бюрото, на което беше 
комисията.  Ученикът  ме  видя,  веднага  се  досети  за  звънеца  и  отговори  добре  на 
въпроса, но аз получих лека забележка от председателката Николина Цветкова: "Я 
виж ти... Имали сме и подсказвачка!" Смутено се извиних, без да се опитвам да се 
оправдавам с каквото и да е съчувствие към притеснените ученици. 

Същата тази строга председателка се оказа много добър човек и не си скъпеше 
времето по моя молба да прегледа набързо учебния ми план, преди да вляза в час. 
"Моето момиче – ми казваше тя, – та ти си решила да им преподадеш всичко, което 



си научила в университета... Няма да ти стигне времето с този подробен учебен план, 
затова си остави само три точки – най-главното! Останалото те ще си го научат от 
учебника..." Аз бях много благодарна на Нина Цветкова не само за практическите 
съвети, които ми даваше, но и за достъпа до нейните часове. Винаги, когато имах 
свободен час, т.нар. "прозорец", исках разрешението й да вляза с нея, за да видя как 
тя  преподава  това,  което  и  на  мен  ми  предстоеше  да  преподам.  Тези  пет  години  в 
ТДВА "Ангел Главчев" бяха моята школа, моето "чиракуване" в трудната професия 
на преподавателка по литература. 

Учебната 1969-1970 година ми беше една от най-трудните, защото вторият ми 
син, който се роди на 4 април 1969 год., беше все още бебе. Аз подготвях уроците си 
само в нощните часове, когато всички от семейството ми заспиваха. Тогава четях 
или  препрочитах  литературните  творби,  включени  в  учебната  програма,  тогава 
проверявах  писмените  работи  на  учениците  си.  Нещо  повече  –  през  тази  учебна 
година  ме  натовариха  и  с  част  от  норматива  на  Йорданка  Григорова,  която 
преподаваше  в  Техникума  по  механотехника,  а  от  втория  учебен  срок  беше 
назначена за инспектор по литература. Макар че училището беше съвсем близо до 
моето,  за  мен  тези  часове  бяха  голямо  натоварване,  още  повече,  че  не  познавах 
учениците,  а  и  те  не  ме  посрещнаха  добре  като  заместничка  на  тяхната  добра 
преподавателка,  която  не  случайно  стана  и  главен  специалист  в  инспектората. 
Малкият ми син Георги беше седем-осеммесечно бебе и за него се грижеше бавачка, 
но тя идваше сутрин, малко преди да тръгна за училище и веднага, щом се върнех, си 
заминаваше. Сега, когато си спомням тези трудни години, се питам как съм успявала 
във  всичко  –  подготовка  на  уроци  и  заетост  в  училище,  често  и  извънкласна, 
домакинска работа, грижа за две деца, от които едното по-малко от годинка...

 Така  се  стигна  до  решението  ми  да  приема  предложението  на  инспектор 
Григорова  за  преместването,  макар  и  временно,  докато  детето  ми  поотрасне,  в 
Средношколско общежитие като възпитател-консултант. Работата ми през учебната 
1970-1971 год. беше много по-лека, защото моите задължения бяха да наблюдавам 
самостоятелната учебна подготовка на настанените в един корпус на общежитието 
средношколци. Това ставаше през определените два астрономически часа – от 14.30 
до  16.30 ч.  и  след  почивка  от  30 минути  да  приема  в  кабинета  си  ученици,  които 
имаха нужда от консултация по моята специалност. Това не винаги продължаваше до 
19  ч.,  когато  беше  и  краят  на  работното  ми  време.  Като  възпитател-консултант 
много рядко ми се случваше да проверявам писмени работи, а за някаква подготовка 
на уроци от моя страна и дума не можеше да става. Усещах, че развитието ми като 
преподавател е застрашено и изпитвах крайно неудовлетворение от работата си, но 
бях решила твърдо да работя в Общежитие за средношколци поне две-три години, 
докато малкият ми син тръгне на детска градина. И тук е мястото да отбележа, че 
работата  като  възпитател-консултант  беше  изключително  приемлива  за  учители, 
които  не  държаха  на  своята  преподавателска  квалификация  или  усъвършенстване 



като педагози, а повече се занимаваха с творческа дейност, какъвто беше случаят с 
известния  русенски  поет  и  белетрист  Стефан  Епитропов,  който  водеше  и 
литературен  кръжок  към  читалище  "Ангел  Кънчев".  Той  често  ме  съветваше  да 
напусна  окончателно  преподавателската  си  работа,  защото  според  него  това  да 
препрочиташ всяка година романа "Под игото" не е най-интересното занимание за 
един  интелектуалец.  Аз  го  слушах  повече  от  уважение  и  чинопочитание,  защото 
беше много по-възрастен от мен, но нямах никакво намерение да послушам съвета 
му. Исках, макар и с малко прекъсване и "дръпване назад", да продължа работата си 
като преподавател, защото това беше моята голяма мечта.

Моят втори университет
     
В  началото  на  учебната  1971-1972  год.,  по  време  на  т.  нар.  септемврийски 

съвещания, се срещнах с моя преподавател по литература от Търговската гимназия 
Георги Гутев. През краткия ми пет-шестгодишен стаж като гимназиална учителка с 
него се срещахме много рядко, случайно или по време на есенните съвещания. Но 
през учебната 1968-1969 год., когато часовете в ТДВА намаляха, поради липса на 
вечерни  паралелки,  аз  си  допълвах  норматива  в  Икономическия  техникум,  където 
моят  стар  учител  все  още  преподаваше.  Тогава  бях  бременна  с  втория  си  син  и 
всички  колеги,  някои  от  които  бяха  и  някогашни  мои  учители,  се  отнасяха  с  мен 
като  със  своя  ученичка.  Чувствах  се  неудобно  да  съм  сред  толкова  изявени 
преподаватели,  някои  от  които  бяха  автори  на  учебници  и  носители  на  клас-
квалификация  и  това  ме  задължаваше  да  работя  много  повече  за  своето 
усъвършенстване  като  преподавател.  Най-голямо  внимание  тогава  ми  обръщаше 
моят учител по литература с практическите си наставления най-вече при проверка и 
оценка на писмените работи. "Намери най-кратките и точни рецензии –  ми казваше 
той –  които да съдържат словесната ти оценка, отговаряща на цифровата и по този 
начин ще имаш нещо като готов шаблон... Това ще ти пести време и усилия!" Аз, 
разбира се, не приех този негов съвет, защото не понасям шаблоните и не можех да 
допусна  някой  мой  ученик  един  ден  да  каже  за  мен:  "Тя  ми  пише  едно  и  също  в 
рецензията си, като че ли писмената ми работа не се различава от предходната...".

Връщам  се  към  есента  на  1971  год.,  когато  все  още  бях  в  Общежитие  за 



средношколци, а моят учител по литература Георги Гутев – все още преподавател в 
Икономическия  техникум.  Бяха  му  останали  съвсем  малко  години  до  пенсия, 
чувстваше  се  вече  уморен  и  най-вече  притеснен  от  нововъведенията  в  учебната 
програма. Бяхме седнали в големия салон на Музикалната гимназия един до друг и 
той сподели с мен опасенията си, че едва ли ще му стигнат силите да се захваща с 
нови методики. Аз на свой ред му казах къде работя и защо предпочитам още две-три 
години  да  остана  там.  Обясних  естеството  на  възпитателската  работа  –   няма 
ежедневна  подготовка  на  уроци,  урочни  планове,  стриктно  спазване  на  годишните 
разпределения  на  учебния  материал,  проверка  на  ученически  писмени  работи.  По 
това  време  изискванията  към  учителя  по  литература  бяха  големи  – не  можеш  да 
насрочиш  класна  работа,  без  да  си  проверил,  оценил  и  рецензирал  най-малко  две 
домашни и една контролна работа за учебния срок. Споделих намерението си още 
две  години  да  не  кандидатствам  за  преподавателско  място,  за  да  имам  достатъчно 
време за децата си –  двегодишния Георги и по-големия Александър, който вече беше 
гимназист.  Но  сметката  ми,  както  се  казва,  излезе  крива,  защото  моят  учител 
неочаквано ми предложи да си разменим местата.

- Много съм изморен, Александрина !... И при тая нова учебна програма вече не 
ми  се  влиза  в  час.  Искам  ти  да  заемеш  моето  място  в  училището,  където  съм  ти 
преподавал, а аз да отида на по-спокойното място в Общежитието... Не ми отказвай 
тази размяна!

- Но, другарю Гутев, имам малко дете, а големият ми син ще бъде осмокласник 
в езикова гимназия... Трябва да му помагам.

- Аз твърдо съм решил да стана възпитател и за моето място в Икономическия 
техникум  ще  се  появят  много  кандидати...  Защо  да  не  си  ти  тази,  която  ще  ме 
замести? Сега  или  никога  може  би  няма  да  имаш  тази  възможност  да  работиш  в 
училището, което си е твое! –  почти ултимативно ми каза той.

Не  издържах  на  изкушението  и  с  ясното  съзнание  за  трудностите,  които  ме 
очакват, приех неочакваното предложение. Двамата отидохме в отдел"Просвета" и 
си  подадохме  молбите  за  размяна  на  местата.  Началник  на  отдела  тогава  беше 
познатият ми съквартирант от таванския етаж –  Цветан Максимов. Той видя нещо 
резонно  в  тази  размяна  между  възрастен  преподавател  и  негова  ученичка.  Нещо 
повече  –   той  се  зарадва  на  тази  приемственост  и  ми  пожела  да  надмина  своя 
преподавател.

Така  в  началото  на  учебната  1971-1972 год.  започна  най-хубавият  период  от 
моето  учителствуване.  Трудно  ми  беше,  но  тогава  бях  млада  и  за  всичко  намирах 
сили.  Това  училище,  което  винаги  с  гордост  наричам  мое,  стана  вторият  ми 
университет.  Попаднах  в  средата  на  висококвалифицирани  преподаватели,  голяма 
част от които и мои учители. Някои от тях бяха носители на клас квалификация –  
първа  и  втора  степен,  други,  като  Августина  Маймарева,  автори  на  учебници.  И 
всеки от тях тежеше на мястото си и като специалист, и като авторитетна личност в 



едно от елитните училища на Русе. Не мога да пропусна имената на моите учители, 
които  ми  бяха  вече  и  колеги  –   Станчо  Станчев,  който  ми  преподаваше  по 
счетоводство, а сега беше зам. директор; Теодор Теодоров –  по основи на държавата 
и правото; Августина Маймарева – по политическа икономия; Никола Арабаджиев –  
по физика; Ягода Илчева –  по руски език; Милка Петкова –  по планиране... Всички 
те ме помнеха като тяхна ученичка и това ме задължаваше да работя много, за да се 
чувствам  добре  като  техен  колега.  Освен  мен,  в  училището  имаше  и  двама  мои 
съученици, с две-три години по-големи от мен, които бяха завършили Стопанската 
академия  в  Свищов  и  отдавна  преподаваха  по  специалните  предмети.  Това  бяха 
Светла  Михова  и  Йордан  Лазаров,  вече  утвърдени  преподаватели  и  за  разлика  от 
мен, с тях никой от нашите учители не се отнасяше като към ученик.

Моят стар учител по литература Гутев често ме навестяваше –  явно му беше 
мъчно  за  училището,  в  което  беше  преминал  почти  целият  му  стаж  като 
преподавател по литература. Спомням си, че по време на едно свое посещение беше 
подхвърлил  една  шеговита  реплика  към  другия  негов  дългогодишен  колега  по 
литература –  Веселин Милушев.

- Е,  приятелю,  как  успявате  да  се  сработвате  сега  –  младостта  и  старостта? 
Имам предвид сработването като учители по един и същ учебен предмет...

Явно малко позасегнат на възраст (тогава Веселин Милушев беше около 45-
годишен), му отговори с присъщото си чувство за хумор:

- Какво говориш, драги ми колега..., за каква старост намекваш?! Аз тъкмо се 
каня  да  ухажвам  младата  преподавателка  по  литература,  а  ти  говориш  за  такива 
отчайващи  възрастови  граници!  Пък  и  едва  ли  с  нея  ще  делим  някога  мегдан  в 
училище...

Така започнаха нашите отношения с Веселин Милушев – от едно ясно изразено 
страхопочитание в началото, в колегиалност и приятелство, прераснали по-късно в 
пламенна любов. Страхопочитанието или по-точно респектът, се дължеше не само 
на  големия  му  авторитет  като  литератор,  но  и  на  шеговито-ироничния  му  тон,  с 
който  разговаряше  с  колегите  си.  С  острия  си,  режещ  като  бръснач  ум  и 
убийствената си самоирония той парираше всеки опит да бъде засегнат на чест.

Поради големия брой ученици (паралелките бяха най-малко по пет), ние учехме 
на две смени –  първи и трети курс –  преди обед, а втори и четвърти –  след обед. 
Ние  с  Веселин  бяхме  в  различни  смени  и  затова  се  срещахме  в  училище  само  по 
обяд, в края на първата и в началото на втората смяна, която за мен беше по-удобна. 
Сутрин  спокойно  приготвях  закуската,  изпращах  големия  си  син  на  училище, 
съпруга си  –  на работа,  а малкия Георги  завеждах  в  детската ясла.  Малко  време 
отделях за домакинството, защото всички обядвахме в стол и вземахме оттам храна 
и  за  вечеря.  И  тъй  като  оставах  сама  почти  целия  предобед,  имах  възможност 
спокойно да подготвям уроците си.

През всичките тези години в Икономическия техникум се стараех да бъда добра 



майка,  съпруга,  домакиня  и  към  всичко  това  и  преподавателка  по  един  от  най-
важните  учебни  предмети.  За  мен  беше  ясно,  че  наученото  в  университета  не  е 
достатъчно,  за  да  бъда  добра  учителка  и  затова  отделях  много  време  за 
самообразование, защото исках поне малко да се доближа до равнището на моите 
някогашни  преподаватели  и  настоящи  колеги.  А  що  се  отнася  до  Веселин,  аз  се 
чувствах като плаха негова ученичка и когато се налагаше да го замествам по време 
на по-дългите му отсъствия, се страхувах да вляза в клас, на който той е преподавал. 
Знаех, че не съм на неговото равнище и това създаваше у мен известно чувство на 
малоценност. А когато трябваше той да ме замества, аз се боях, че моите ученици ще 
усетят  разликата  между  големия  преподавател  и  неопитната  учителка,  която  е 
събрала едва петгодишен преподавателски стаж.

Тези мои притеснения и голямото ми желание да стана добра учителка по моя 
учебен предмет ме накараха да потърся нов начин за професионална квалификация. 
Тъй като с Веселин Милушев бяхме винаги в различни смени, аз имах възможност 
да  посещавам  негови  часове,  разбира  се  с  предварителна  уговорка  и  негово 
разрешение. Той никога не е отказвал да приеме когото и да било в своите часове, 
защото беше уверен в своите възможности и нямаше страх и притеснение дори и от 
най-висшестоящите  чиновници  в  инспектората  по  образованието.  Беше  опитен 
преподавател,  ръководител  на  школа  за  проучване  и  внедряване  на  добрия 
педагогически  опит,  автор  на  най-интересните  доклади  или  научни  съобщения  по 
време на ежегодните септемврийски четения. А когато нашият град беше домакин на 
национална конференция по литература, той изнесе основния доклад, съпроводен с 
открит  урок  в  присъствието  на  главните  специалисти  по  български  език  и 
литература –  София Филипова и Иванка Тодорова. Но независимо от това Веселин 
Милушев не беше между най-награждаваните учители –  не помня да е имал някакъв 
орден или медал за заслуги. Това беше така поради неговата вечна опозиционерска 
позиция и категоричен отказ "да влезе в партията на болшинството", както обичаше 
да цитира един герой на Алеко Константинов. Нещо повече –  често печелеше гнева 
на тези, за които той казваше, че "и хлябът, и ножът са в ръцете им". И тъй като 
обичаше  да  си  служи  с  литературни  цитати,  добавяше  със  самоирония:  "Как  да 
вляза,  бе  чичо,  като  не  ме  приемат!"  Често  съм  го  чувала  да  казва  в  тесен 
приятелски кръг, че ако не са децата му, които е длъжен да отгледа и изучи, не би се 
подчинявал така сляпо на "такива глупаци, които са там горе, защото не са способни 
да  работят  това,  което  правим  ние,  които  сме  тук,  долу...".  Разбирах  колко  му  е 
трудно да се примирява, да си затваря очите и да премълчава. Знаех също, че той 
съзнателно  търсеше  усамотение  в  две  неща  –   книгите  и  алкохола.  "Без  тях  –  
казваше ми той по-късно, –  не бих могъл да живея!"

С  течение  на  времето,  може  би  към  края  на  втората  учебна  година,  моето 
страхопочитание  към  този  човек  се  превърна  във  възхищение  и  естествено  в 
стремеж към подражание. Все по-често се улавях, че започвам да преподавам като 



него, да общувам с учениците по неговия начин и да ставам все повече критично-
иронична към тези, които не гледаха на мен с добро око. А имаше и такива, но те не 
бяха  сред  моите  стари  учители.  Най-често  стрелите  на  злобата  и  завистта  идваха 
откъм женската страна, особено когато стана ясно, че Веселин проявява към мен по-
специално  внимание.  "Как  си,  добре  ли  си? –  ме  попита  той  веднъж  по  време  на 
изпитна  сесия  при  задочниците.  Явно  беше  забелязал  някаква  промяна  в  мен  през 
първите две учебни години. Спомням си добре какво му отговорих: „Все по-трудно 
ми  става  да  вирея  в  този  педагогически  климат...",  на  което  той  се  засмя  и  каза: 
"Метафората ти е точна!"

И през третата учебна година аз продължавах да посещавам неговите часове, 
особено когато ми беше трудно с някой автор или отделна негова творба. Спомням 
си,  че  една  сутрин,  след  като  рано-рано  заведох  сина  си  в  детската  градина,  още 
преди  първия  учебен  час  бях  в  учителската  стая.  Когато  влезе,  Веселин  явно  се 
изненада, че ме вижда.

- А ти, момиче, защо не спиш?.. Какво правиш толкова рано в училище? – ме 
попита той със строг, но не груб тон.

-  Ами...  аз  съм  тук  днес  заради  "Индже"...  Знам,  че  днес  ще  го  преподаваш, 
защото  едно  от  квадратчетата  в  материалната  книга  беше  попълнено  още 
вчера...Мога ли да вляза в час?

-  Ти  винаги  си  добре  дошла  в  моите  часове,  защото  си  не  само  прилежна 
ученичка, но и мое вдъхновение!... –  пошегува се той.

Тези негови думи бяха чути от няколко чифта уши и мисля, че от този момент 
подозрителността на някои колеги стана по-явна. Най-голямото им стъписване обаче 
беше,  когато  Веселин,  влизайки  в  учителската  стая,  с  изискан,  почти  театрален 
жест, си свали меката шапка и с дълбок поклон се приближи към мен, целуна ми 
ръка  и  каза:  "Александрина,  дължа  ти  извинение.  Снощи  дълго  размишлявах  и 
установих, че ти си била права в нашия вчерашен спор!" Всички присъстващи бяха 
изумени  от  постъпката  му  –  той,  заядливият,  вечно  ироничен  и  критичен  спрямо 
събеседниците си човек, сваля шапка с думи на извинение пред една жена, много по-
млада  и  по-неопитна  преподавателка  от  него?!  Тогава  сигурно  са  се  убедили 
напълно,  че  колегиалното  му  отношение  към  мен  е  преминало  на  по-друга 
плоскост...

През  учебната  1972-1973  год.  Веселин  реши  да  кандидатства  за  II  клас 
квалификация към Института за усъвършенстване на учителите "Вела Благоева" в 
София. По това време защитаването на такава висока степен беше много трудно и 
той дълго се колеба. Кандидатите първо се одобряваха от учителския съвет, после 
от  отдел  "Просвета"  и  чак  тогава  започваха  да  се  готвят  за  изпитите,  които  се 
провеждаха през септември. А те бяха два –  писмен изпит по специалността и устен 
–  по три научни дисциплини: педагогика, психология и методика на преподавания 
учебен предмет. Веселин ми предложи заедно да кандидатстваме, за да си помагаме 



при подготовката. Аз обаче осъзнавах, че не съм "дорасла" да се нареждам до него, 
защото той имаше огромен преподавателски опит, беше един от водещите учители 
не само в Русе, човек с изграден авторитет. Всичко това беше в основата на неговото 
самочувствие и въпреки това той се страхуваше от изпитите. "Ще стане някой гаф и 
аз ще се завърна неуспял или с даден III клас квалификация –  "по милост", тъй като 
ме познават добре ония там горе..." –  шегуваше се със себе си той. Но събра кураж 
и започна подготовката си, която се оказа наистина трудна работа.

Като форма на благодарност за колегиалността му към мен, аз исках с нещо да 
му  помогна,  да  му  спестя  малко  време  и  затова  му  предложих  да  се  погрижа  за 
библиографията по конспекта за устния изпит. По това време бях абонирана за сп. 
"Български език и литература", четях много методическа литература и старателно 
изучавах  опита  на  добрите  учители  не  само  чрез  техните  публикации,  но  и  с 
посещения  на  открити  уроци  в  Школата  за  проучване  и  внедряване  на  челния 
педагогически  опит.  С  конспектите  по  трите  изпитни  дисциплини  –   педагогика, 
психология  и  методика  – посещавах  русенската  библиотека  "Любен  Каравелов" и 
отбелязвах  срещу  всеки  въпрос  нужната  библиография.  Спомням  си 
благодарствения поглед на Веселин, когато му подавах намерената книга или  научна 
статия. Той едва ли се е съмнявал в това, че му помагам само от колегиалност. Беше 
много прозорлив и чувствителен човек и никак не е било трудно за него да разбере, 
че  моето  поведение,  освен  всичко  друго,  е  поведение  на  влюбена  жена...  Със 
сигурност мога да твърдя, че аз първа се влюбих в него, а това, което той е изпитвал 
към мен, е било само една симпатия. Спомням си думите на моя приятелка и колега 
от  Математическата  гимназия:  "Когато  го  попитах  за  теб,  той  спонтанно  ми 
отговори, че си "много, много симпатично човече“... А Веселин рядко дава такава 
оценка..."  Тя  го  познаваше  добре,  защото  с  нейния  съпруг  Тихолов  бяха  добри 
приятели. Каличка, така се казваше моята приятелка, не скри от мен впечатлението 
си, че когато Веселин казал тези думи, лицето му светнало и в очите му се появил 
особен блясък. "Той много те харесва... и ще ви очакваме да ни дойдете заедно на 
гости!" –  ми каза в заключение тя.

По  същото  това  време  бях  започнала  да  усещам  разликата  между  Веселин  и 
моя съпруг. Беше през есенната поправителна сесия на задочниците. Трябваше да ги 
изпитваме  двама,  в  късния  следобед,  след  като  привършат  учебните  занятия  на 
втората смяна. Аз бях на работа преди обяд (тогава учехме и в събота), а Веселин 
имаше  часове  през  целия  следобед.  Моят  съпруг  ми  предложи  да  прескочим  за 
няколко часа с мотопеда до Пиргово, като ми обеща да се върнем у дома навреме, за 
да  отида  в  училище  за  изпита.  Но  стана  така,  че  той  попрекали  с  обедната  си 
почерпка и аз му предложих да остане на село в съботната вечер, а аз да се върна в 
града с автобус и след приключване на изпита да отида отново на село. И тъй като 
бях с неподходящо за училище облекло, наложи се сестра ми да ми даде нейни дрехи 
и  обувки,  които  не  ми  бяха  съвсем  по  мярка,  но  аз  нямах  друг  изход.  Нахлузих 



набързо това, което ми предложи кака Милка и с първия възможен автобус заминах 
за  града.  Когато  влязох  в  училище  изпитът  беше  вече  започнал.  Първите  трима 
ученици  вече  мислеха  по  изтеглените  си  билети,  а  Веселин  четеше  нещо  сам  на 
бюрото.  При  отварянето  на  вратата  той  ме  погледна  над  очилата  си,  забеляза 
необичайния  ми  външен  вид,  усети  смущението  ми  и  каза:  "Не  е  нужно  да  се 
извиняваш  и  да  даваш  каквито  и  да  е  обяснения...  Явно  е,  че  нещо  се  е  случило. 
Иначе ти щеше да дойдеш навреме..." При тези негови думи аз още повече се смутих, 
защото бях свикнала да давам подробни обяснения за всяко мое закъснение, където и 
да съм била, каквото и да съм правила. 

Много  скоро  след  този  случай  сънувах  някакъв  хубав  сън,  в  който  беше  и 
Веселин,  и  се  събудих  влюбена.  Така  започна  моята  голяма,  зряла,  забранена 
любов...

В  началото  на  уч.  1973-1974  год.,  през  октомври,  Веселин  защити  II  клас 
квалификация и стана старши учител. С това длъжностно звание той не се гордееше 
много  и  често  се  шегуваше,  че  "старши" му  звучи  полицейски...  Веднага  щом  се 
върна  от  София  той  започна  да  ме  убеждава  да  се  явя  на  изпит  за  тази 
квалификационна степен, но аз се страхувах. Знаех какво голямо четене ме очаква и 
въпреки че библиографията по конспекта беше подготвена, а освен това можех да 
ползвам  и  разработките  от  Веселин,  трудно  се  реших  да  кандидатствам.  Но  го 
направих заради него, защото исках да се чувствам достоен негов колега. Не можех 
да  допусна,  че  между  нас  може  да  има  други  отношения,  освен  колегиални.  Нещо 
повече –  тогава имах твърде консервативни възгледи за брака, за семейния дълг, за 
съпружеската вярност и не можех да си представя как двама възрастни вече хора, с 
пораснали деца, могат да имат извънбрачна връзка.

По това време при нас живееше свекърва ми, която след смъртта на съпруга си 
продаде  къщата  в  Завет  и  с  направената  от  свекъра  ми  вноска  на  името  на 
първородния му внук Александър си поръча апартамент в Русе. Когато се реших да 
се явявам на изпити, аз разчитах на нейната помощ, като очаквах, че тя ще поеме 
изцяло  домакинството  и  грижата  за  малкия  Георги,  който  ходеше  вече  на  детска 
градина. Но не стана така. Оказа се, че грешно съм си направила сметката. Когато 
започнах  усилената  си  подготовка  и  по  обясними  причини  ходех  да  чета  в 
библиотеката, свекърва ми започна непрекъснато да ме обвинява, че отсъствам от 
дома. "Ти учи пет години в университета, сега пак ли ще четеш?... Не се ли изучи 
достатъчно за учитѐлка?" Тя изговаряше тази дума с ударение на третата сричка и 
често стоварваше гнева си върху мен на полуселския си диалект.

Нямаше го вече татко Александър, за да ме разбере и защити. И на мен съвсем 
скоро ми стана ясно, че няма да мога да се подготвя, а не можех да допусна едно 
проваляне  на  изпитите.  Това  щеше  да  ми  създаде  комплекс  за  малоценност,  да 
понижи  самочувствието,  което  бях  започнала  да  придобивам.  Ето  защо  още  през 
първия учебен срок аз се отказах и реших да отложа кандидатстването си за II клас 



квалификация, когато малкият ми син поотрасне и добия повече опит и увереност в 
силите и възможностите си.

Не мога да забравя това, което Веселин разказваше, когато се върна от ИУУ 
"Вела  Благоева". Той,  който  беше  толкова  уверен  в  себе  си  като  преподавател,  в 
началото  на  писмения  изпит  се  стъписал  и  дълго  време  мислил  как  за  започне. 
Темата  е  била  върху  проблеми  в  разказа  "Дядо  Йоцо  гледа"  на  Ив.  Вазов.  Бях 
присъствала на негов открит урок върху този разказ, знам как го преподаде, помня 
какъв задълбочен анализ направи тогава, че удиви уважаемите гости от просветното 
министерство и най-вече известния главен специалист Иванка Тодорова. И точно тя, 
която  познаваше  много  добре  възможностите  на  Веселин,  с  присъщата  си 
способност да иронизира учителите, му подхвърлила уж на шега: "Хайде, излез да 
изпушиш една цигара и след това започвай вече да пишеш, защото разказът е голям –  
кога ще го преразкажеш?!" И Веселин започнал да пише, но времето не му стигнало 
и  писмената  му  работа  останала  незавършена.  "Как  не  ме  скъсаха  –   не  знам... 
Сигурно защото ме познаваха са ми писали много добрата оценка. По милост! Иначе 
нямаше да мога да се явя на устния изпит..." –  шегуваше се със себе си той.

Знам, че много се радвах, когато той се върна със защитен клас-квалификация. 
Всички го поздравяваха и със сигурност много от тях му завиждаха. А аз се гордеех 
с него, защото го обичах. Неговият успех ме караше да обещая пред самата себе си, 
че един ден и той ще се гордее с мен. "Ти можеш и да ме надминеш... –  ми казваше –  
защото  си  по-трудолюбива  и  по-старателна  от  мен  !  Остава  да  бъдеш  и  по-
амбициозна  и  един  ден  ще  докажеш  на  тия  около  нас,  че  можеш  много  повече, 
отколкото те могат..."

През  учебната  1974-1975 год.  бях  много  натоварена,  защото,  освен  в  моето 
училище,  преподавах  и  в  Института  за  детски  и  начални  учители  в  Русе.  За  една 
учебна година замествах Мариана Цоневска, която беше командирована в София във 
връзка със защитата на учебника си. Поех нейните две групи, на които преподавах 
детска литература, изразително четене и куклен театър. Преди обяд имах часове в 
училище, а след обяд –  лекции в института. Малкият ми син Георги беше вече пет-
шест годишен, в предучилищна група на детската градина. Можеше да чете гладко и 
пишеше  добре,  но  с  печатни  букви.  Когато  водех  моите  студентки  на  практика  в 
неговата  детска  градина  "Митко  Палаузов"  (сега  тя  се  нарича  "Пинокио"),  той 
присъстваше не само в откритите занимания по роден език, но оставаше при мен и по 
време на обсъждането. Запазила съм един лист, на който той си е записвал нещо, 
докато  е  слушал  събеседването.  "Децата  отговарят  с  малко  думи,  а  трябва  да 
отговарят с много думи..." –  е отбелязал авторитетно той.

Още  през  есента  свекърва  ми  се  беше  пренесла  в  новия  си  апартамент  и 
независимо от голямата ми натовареност в двете учебни заведения, бях по-спокойна 
и успявах да се справя с всичко. Големият ми син беше завършил гимназия и след 
успешно  издържания  кандидатстудентски  изпит  по  руски  език,  беше  приет  във 



филологическия факултет на университета във Велико Търново. Късно през есента 
замина  и  във  военната  казарма,  ненавършил  още  18 год.  У  дома  останахме  трима 
обитатели  на  малкия  ни  апартамент  и  домакинската  ми  работа  беше  намалена  до 
минимум, тъй като всички излизахме сутрин рано, обядвахме навън и се прибирахме 
късно  за  вечеря,  която  често  вземахме  от  служебния  стол  на  общината,  където 
работеше съпругът ми като техник в телефонната централа.

Не  мога  да  отмина  това,  което  се  случи  през  ранната  пролет  на  1976  год., 
защото (за добро или за лошо) то промени живота ми.

 Една голяма част от учителите бяхме ходили на излет до хижа "Минзухар", а с 
нас дойде и най-голямата ми приятелка от времето, когато работех в Общежитие за 
средношколци  –   Веселина  Денева.  Тя  беше  преподавателка  по  руски  език  и  се 
познаваше  с  моите  колеги  в  училище.  С  Веселин  бяха  не  само  адаши,  но  и  добри 
приятели  и  достойни  събеседници,  както  казваше  той.  С  Веси,  така  наричах 
приятелката  си,  която  обичах  като  сестра,  си  бяхме  набрали  кокичета  и  млада 
коприва и тъй като Веселин не дойде на излета, беше поръчал да наберем коприва и 
за него, защото той, както и аз, обожаваше зелените чорби, особено тези от млада 
коприва и лопуш. 

В  понеделник,  след  неделния  излет,  имах  часове  в  следобедната  смяна. 
Последният  ми  час  беше  час  на  класния,  в  който  имах  открит  урок  на  тема: 
"Обсъждане  и  рецензиране  на  прочетена  книга".  И  тъй  като  книгата,  предмет  на 
обсъждане,  беше  "Цената  на  златото" от  Генчо  Стоев,  аз  помолих  Веселин  да  ми 
отдели малко време за помощ по темата. Той се познаваше лично с автора и беше 
рецензент на новата му тогава книга "Циклопът". Уговорката ни беше да отидем с 
Веси преди обяд у тях, да му занесем набраните кокичета и коприва и да поговорим 
върху темата на моя открит урок. Той ни посрещна приятелски и трогнат от жеста с 
копривата,  реши  да  ни  почерпи  като  гостенки.  Жена  му  беше  на  работа,  но  по-
големият му син, Здравко, който тогава беше студент, си беше у тях, поздрави ни, но 
не  остана  при  нас  в  дневната,  където  ние  оживено  разговаряхме.  Гостуването  ни 
беше кратко, защото трябваше да бъда в училище в 13.30 ч. за първия учебен час, а 
Веселина, по същото време, на работа в Средношколското общежитие. Тя си тръгна 
малко по-рано от мен, защото пътят й от центъра на града до кв. Здравец беше по-
дълъг,  а  аз  останах  малко  след  нея  и  преди  да  си  тръгна  помогнах  на  Веселин  да 
разчисти масата от импровизираната почерпка. Спомням си, че носех използваните 
чаши  на  мивката  в  кухнята,  когато  изненадващо  на  вратата  й  се  появи  жена  му. 
"Какво правиш тук?!... Ти нямаш ли си мъж?!“ –  се нахвърли тя върху мен, готова 
да се бие. Аз се смутих и не знаех какво да й отговоря, но Веселин, който беше в 
съседната стая, чул виковете й, дойде и отстрани войнствено настроената си съпруга 
от кухнята и ми каза: " Колега, моля те, излез, докато не се е случило нещо лошо!" 
Подаде ми връхната дреха и ме изпрати до външната врата с думите: "Ще се видим в 
училище... на открития ти урок. Пожелавам ти успех!"



По-късно разбрах, че жена му веднага отишла при зам. директорката Иванка 
Бацалова, предала й това, което е заварила в дома си, оценено от гледната точка на 
една ревнива съпруга, отдавна убедена, че мъжът й живее с нея само заради децата 
си. Явно, че не е знаела как се казвам и за да обясни коя съм, е останала дълго в 
кабинета на зам. директорката. През отворената врата е следяла излизащите от час 
учители и когато аз съм преминала на път за учителската стая, тя ме посочила: "Ето 
тая беше!"

Това, което последва, беше ужасно и грозно, защото беше плод на дива ревност, 
омраза  и  завист.  Зам.директорката  Иванка  Бацалова  това  и  чакала,  за  да  стовари 
отдавна приготвените си удари върху мен. Осведомила мъжа ми за случилото се и 
предала  телефонната  слушалка  на  благоверната  съпруга.  Последвал  гневен 
телефонен  разговор,  в  който  случилото  се  в  дома  на  Веселин  е  било  предадено  в 
крайно изопачен вид.

Не искам да разказвам за негативните последствия, които се стовариха върху 
мен,  върху  моето  физическо,  дори  и  психическо  здраве.  Съзнателно  пропускам 
времето, когато бях на продължително лечение, защото това ще бъде отклонение от 
главната тема в книгата ми, пък и аз възнамерявам да опиша този откъс от живота 
си на друго място и в друго време.

В  училище  се  завърнах  към  края  на  учебната  година,  когато  се  оформяше 
годишният  успех  и  се  подготвяше  зрелостният  изпит.  По  това  време  той  беше 
задължителен  за  всички,  които  през  четиригодишния  курс  на  обучение  не  са 
показали необходимия отличен успех (балът от четирите оценки трябваше да бъде 
най-малко 5.50, а годишната оценка за последната учебна година –  най-малко 5.00), 
за  да  бъдат  освободени  от  матура.  Това  се  отнасяше  и  за  зрелостния  изпит  по 
математика. Има още една подробност –  ако зрелостникът изкара на матура много 
добра оценка 5.00, той се освобождава от устния изпит.

Почти  не  се  изненадах,  когато  разбрах,  че  няма  да  участвам  в  зрелостната 
комисия,  на  която  председател  беше  Веселин.  Училищният  правилник  изискваше 
комисията  да  бъде  оглавявана  от  този,  който  е  преподавал  на  зрелостниците,  а 
членовете й –  негови колеги по специалността. Ръководството на училището беше 
взело абсурдното решение да не допусне "семейственост" при оценяване на знанията 
и вместо мен, член на комисията беше преподавател по друг предмет, хуманитарен, 
разбира  се.  Не  съм  сигурна,  но  мисля,  че  това  беше  Цанков,  преподавател  по 
френски език и това, което ме учуди тогава, беше фактът, че този преподавател е 
"далеч" от литературата като учебен предмет и едва ли е имал хабер какво говорят 
учениците по време на устния изпит. А за компетентност при проверка и оценка на 
писмените  работи  не  може  и  дума  да  става.  И  тъй  като  нямах  мои  ученици  на 
зрелостен  изпит  (през  уч.1975/76 год.  аз  преподавах  на  първи  и  трети  курс),  бях 
оставена далеч от провеждащата се матура, за да не окажа влияние на председателя 
на комисията, съобразно принципа за "семейственост". Какъв абсурд, наистина!



В края на учебната година, малко преди заключителния учителски съвет, бях 
поканена  на  разговор  последователно  с  директора  на  училището,  с  партийния 
секретар (въпреки че аз не бях член на единствената тогава партия) и с председателя 
на профкомитета. Предлагаха ми да напусна учителската си професия и да премина 
на  друга  работа  в  областта  на  изкуството  и  културата.  Аз  им  заявих,  че  нямам 
желание да работя друго, освен да преподавам литература и тогава последваха обиди 
и  заплахи  за  преместване  в  друго  учебно  заведение.  Предложението  за  този  вид 
наказание и за двамата провинили се учители излезе от училищното ръководство, а 
не  от  отдел  "Просвета". Тогавашният  началник  на  отдела,  покойният  вече  Цветан 
Максимов,  по  пилатовски  си  измил  ръцете  с  думите:  "Оставям  на  вас  да  решите 
съдбата на тези двама –  за мен те не са престъпници и аз не мога да издам никаква 
заповед за наказание." След време Веселин ми беше казал, че при една лична среща с 
началника  той  му  изкрещял  в  лицето  "Пилат  Понтийски!",  но  тези  негови  смели 
думи  останали  без  последствие,  защото  все  пак  някой  трябва  да  води  школата  за 
внедряване  на  челния  педагогически  опит  и  да  "измива  очите"  на  просветния 
началник по време на конференции и открити уроци пред главните специалисти от 
просветното министерство...

„Нагоре по стълбата, която води надолу”

Има  такава  книга,  написана  от  Бел  Кауфман,  руско-американска  писателка, 
преподавателка по английски език, професор. Романът беше публикуван през 1965 
год., точно когато аз се дипломирах, но го прочетох малко по-късно –  в началото на 
70-те години. Дълго време този роман беше моя настолна книга, защото в основата 
на  повествованието  са  личните  преживявания  на  авторката  по  време  на  нейните 
първи стъпки в учителската практика.

През учебната 1976/77 год. вече имах десетина години стаж по специалността 
си, бях извървяла няколко стъпала "нагоре по стълбата", но се оказа, че пътят ми 
отсега нататък ще бъде с много препятствия.

Започнах новата учебна година в СПТУ по текстил "Мара Тасева", а Веселин 
беше  преместен  в  Строителния  техникум  "Пеньо  Пенев",  но  като  преподавател  в 
тригодишни паралелки на СПТУ.

-  Озовах  се  при  най-големите  кръшкачи,  които  освен  по  зидаро-мазачество 
трябва да бъдат обучавани и по литература... –  ми каза той.

-  Моите  ученици,  предимно  момичета,  са  кротки...  Но  преобладават 
туркинчетата,  които  трябва  да  науча  на  правилен  български  език,  а  колегите  ми, 
преподаватели по специалните предмети, да ги направят тъкачки и плетачки... –  на 
свой ред се оплаках аз.

Такова  беше  крайното  решение  на  училищното  ръководство,  а  по  негово 



предложение и на отдел "Просвета" – за поведение, несъвместимо с моралния облик 
на  учителя,  да  бъдем  преместени  в  различни  училища,  далеч  под  равнището  на 
Икономическия  техникум.  На  моето  място  дойде  дългогодишната  учителка  по 
литература  Кочемидова,  а  на  мястото  на  Веселин  –  Надежда  Цанева.  С  нашето 
поведение  ние  не  бяхме  достойни  да  обучаваме  и  възпитаваме  ученици  в  елитно 
училище. Но тъкачки и зидаро-мазачи – може! Те са от друго тесто замесени...

Училищата,  в  които  бяхме  преместени,  бяха  на  двеста-триста  метра  едно  от 
друго, но ние с Веселин почти никога не се виждахме в училище, освен когато той 
или  аз  присъствахме  на  откритите  си  уроци.  След  като  бракоразводното  ми  дело 
приключи окончателно, аз се върнах в семейното жилище, което беше предоставено 
на  мен  и  на  децата  ми.  И  тогава  започнахме  да  се  виждаме  у  дома.  Така  започна 
истинската  връзка  между  нас.  Веселин  започна  системно  да  "бяга"  от  новия  си 
апартамент в централната част на града и да остава у нас за дълго време. Нашият 
дом,  в  сравнение  с  неговия  обширен  апартамент,  в  който  за  всеки  член  от 
семейството  имаше  самостоятелна  стая,  и  тогава,  и  сега  си  остава  изключително 
скромен.  Но  Веселин  твърдеше,  че  у  дома  му  е  по-добре  и  не  му  се  тръгваше.  А 
когато се прибираше все пак, големият му син го посрещал с думите: "Татко, пак ли 
едно  тъй  дълго  отсъствие?!" Съпругата  на  Веселин,  Мина,  мълчаливо  е  приемала 
тези  отсъствия,  защото  е  била  убедена,  че  те  са  последствие  от  неразумната  й 
постъпка, станала причина за моя развод. По този повод една от моите приятелки в 
училище, преподавателката по немски език Дора Тенева, ми казваше: "Е, какво ви 
направиха,  като  с  лъжливите  си  обвинения  предизвикаха  твоя  развод  ?...  Така  ви 
дадоха  възможност  да  се  виждате  спокойно.  И  вместо  да  ви  извадят  очи,  те  ви 
изписаха вежди..."

От това, което Веселин ми споделяше за работата си в Строителния техникум 
разбирах, че му е много тежко, но той винаги заключаваше: "Аз съм мъж, силен съм 
и ще се справя с вироглавите дънгалаци, но аз мисля за теб... Ти си крехка натура и 
дано не се прекършиш... И то не толкова от съпротивлението на учениците –  при 
теб те са повече едни кротки момичета. Страхувам се да не те прекършат тези, които 
има за какво да ти завиждат..."

Той  беше  прав,  защото  през  всичките  тези  седем  учебни  години  в  СПТУ  по 
текстил  аз  се  стремях  да  вървя  "нагоре  по  стълбата,  която  води  надолу". Следвах 
стъпките на младата американска учителка, съпоставях нейния живот с моя, стремях 
се  с  всички  сили  поне  да  се  задържа  на  стълбата,  да  остана  там,  докъдето  съм 
стигнала и да се противопоставя на това, което се опитваше да ме бута надолу.

Години  след  това,  когато  вече  бях  гледала  филма  "Изкуплението  Шоушенк", 
можех  да  сравнявам  тези  мои  години  с  преживяното  от  главния  герой  (една  от 
силните  роли  на  Тим  Робинс),  осъден  на  два  доживотни  затвора  за  престъпление, 
което не е извършил. Тук е мястото да спомена името на Емил Петров –  тогавашния 
директор на СПТУ по текстил, който ме посрещна с усмивка и когато го помолих да 



ме запише в това училище под името Шаханова вместо досегашното Неделчева, той 
бащински  ме  потупа  по  рамото  и  ми  каза:  "С  тази  бащина  фамилия  ти  си  в 
дипломата си и не се притеснявай от промяната! Каквото и да се е случило с теб, ти 
не се страхувай... Всичко ще си дойде на мястото, затова си работи спокойно и добре 
дошла при нас!" Този човек наистина беше много добър психолог, макар че нямаше 
педагогическо  образование,  а  само  някакво  текстилно  училище.  Не  знам  по  какви 
правила беше назначен за директор –  може би като добър специалист с дълъг стаж в 
бранша. Беше възрастен човек и една година след пенсионирането си почина. Много 
тъгувах за него, защото той единствен от т.нар. "партийно, профсъюзно и училищно 
ръководство" ме ценеше и покровителстваше през първите две-три години, когато 
ми беше най-тежко...

След  неговата  смърт  за  кратко  време  изпълняващ  длъжността  директор  на 
училището  беше  Мария  Гинева,  която  също  като  Емил  Петров  нямаше  висше 
образование.  След  нея,  когато  аз  вече  отидох  да  работя  като  командирована 
учителка в родопското село Петково, за директор на училището е бил назначен мой 
колега  от  Икономическия  техникум  –   Димитър  Недев.  Там  някога  преподаваше 
военно  обучение  и  за  мен  беше  учудващо,  защото  той  не  разбираше  нито  от 
общообразователните  предмети,  нито  от  тъкачество  и  плетачество.  Но  пък  беше 
много  активен  партиен  функционер...  За  добро  или  за  зло  не  можа  да  ми  бъде 
началник,  защото  когато  аз  се  върнах  в  училище  като  титуляр,  той  беше  вече  на 
някаква чиновническа работа в отдел "Просвета". При една наша кратка среща на 
улицата  ми  каза:  "Ех,  не  можах  да  те  командвам  аз  тебе,  па  макар  и  за  кратко 
време!..."  Сигурно  го  е  казал  на  шега,  но  може  би  е  искал  наистина  и  мен  да 
"строява" така, както строяваше учениците по време на военно обучение...

Продължавам разказа си за т.нар. от мен "изкупление Шоушенк" в училището 
по текстил, попаднало под ръководството на новия си директор. Още преди да стане 
изпълняващ длъжността до назначаването на подходящ човек новият училищен шеф 
си  имаше  високо  самочувствие,  но  сега  почти  се  беше  самозабравил,  нищо  че  не 
можеше да направи разлика между етика и естетика. Най-куриозното беше това, че 
като активен член на Партията, беше определен да ръководи не само училището, но 
и  курса  по  линия  на  т.нар.  партийна  просвета,  който  включваше  програмата  по 
естетика.  Често  се  случваше  другарят  изпълняващ  длъжността  директор  да  ни 
напомня на висок тон в учителската стая, че не трябва да закъсняваме за курса по 
ЕТИКА,  вместо  естетика.  Може  би  за  него  изучаването  на  маркс-ленинската 
естетика е било въпрос на етика...

Защо  наричам  този  период  не  само  време  на  "изкупление",  но  и  време,  през 
което  съм  се  стремяла  да  се  изкачвам  "нагоре  по  стълбата,  която  води  надолу"? 
Защото всичко в това училище беше на такова равнище, че аз трябваше да слизам по 
стълбата, за да се изравня с останалите преподаватели, голяма част от които нямаха 
висше  образование  или  ако  имаха  някаква  инженерна  специалност,  нямаха 



учителска  правоспособност.  Някои  от  тях  бяха  назначени  за  преподаватели  по 
специалните предмети благодарение само на добрата си работа в някое от базовите 
предприятия  "Дунавска  коприна",  "Вела  Пискова",  "Юта"  и  "Фазан",  както  и  на 
прилежното  си  партийно  членство.  По  време  на  работата  си  като  учители  те 
придобиваха  педагогическа  правоспособност  или  като  завършваха  краткотрайни 
курсове, или чрез задочно обучение в полувисш институт. Някои от тези учители по 
специалните предмети влизаха още в младите си години в редовете на Партията и 
там "израстваха" – един като партиен секретар, друг като зам.директор, трети като 
носител  на  някакво  отличие  или  награда.  Но  когато  трябваше  да  се  представи 
училището на общинско, окръжно или на национално равнище, било то в Школата за 
челен  опит,  или  в  ежегодните  септемврийски  педагогически  четения,  това  се 
възлагаше  на  учителите  по  общообразователните  предмети,  завършили  своето 
висше  образование  във  висши  учебни  заведения  като  Софийски  университет  или 
университета  във  Велико  Търново.  Именно  тези  учители  "измиваха"  лицето  на 
СПТУ  по  текстил  и  издигаха  неговия  авторитет.  Със  своите  доклади  и  научни 
изследвания  и  с  откритите  си  уроци  в  Школата  за  челен  педагогически  опит  те 
показваха  пред  началниците  от  отдел  "Просвета",  че  и  в  това  училище  има  хора, 
които  работят  за  своята  професионална  квалификация  и  се  стремят  да  дадат  на 
учениците  най-доброто  от  себе  си  като  личности  и  като  преподаватели  по  своята 
специалност. Но тези учители най-често бяха "безпартийни", т.е. не бяха членове на 
единствената по това време политическа партия в България и по тази причина те не 
бяха награждавани със златни значки, ордени и медали. По това време не можеше да 
се  допусне  един  "безпартиен" да  изпревари  по  награди  и  отличия  един  "партиец". 
Наградите  и  отличията  бяха  само  за  "авангарда",  т.е.  за  членовете  на  Партията, 
които по време на масово-задължителните манифестации с гордост се окичваха със 
своите скъпоценни отличия...

Не мога да пропусна времето, когато бях предложена от КПТВ (тогава имаше 
такава Комисия по професионално-творческите въпроси, която ръководех няколко 
години)  и  от  учителския  профкомитет  за  носителка  на  златна  значка  на  МНП. 
Мотивите бяха свързани с моето представяне на окръжните педагогически четения с 
доклад, който съдържаше новаторски идеи и стигна до националния кръг. Освен това 
аз вече бях защитила своя II клас квалификация, а това в ония години беше равно на 
подвиг.  Спомням си,  когато  в  заседание на учителския  съвет  се обсъждаше моята 
кандидатура за явяване на изпит. Тя трябваше да бъде одобрена първо от колектива, 
който да ми гласува доверие, че няма да изложа училището. Критериите за оценка 
както на писмения, така и на устния изпит, бяха много високи, защото заплатата на 
учителя,  придобил  тази  квалификационна  степен,  се  увеличаваше  значително. 
Когато  колегите  почти  единодушно  одобриха  кандидатурата  ми  и  с  това  показаха 
своята убеденост в моя успех, другарката Мария Гинева се въздържа от гласуване и 
сложи  край  на  разискванията  с  многозначителната  реплика: „Нека  да  я  пуснем  да 



върви...Щом има здрави гащи!..." Може би каза това от личен опит, защото когато 
преди години се е опитала да вземе тази квалификация, се е върнала с "напълнени 
гащи"...

Спомням си, че една от сентенциите, които наизустявахме по старогръцки език, 
гласеше приблизително така – приятно е на човек да се връща към времето, когато е 
преодолял големи трудности. Затова аз се връщам към времето, през което се готвех 
за изпитите си, с чувство на удовлетворение и малка доза гордост от постигнатото.

Това  беше  през  уч.1981/82 год.,  една  от  най-трудните  години  от  моя  живот, 
защото  ми  се  налагаше  да  работя  за  трима,  както  се  казва.  Освен  редовните  си 
часове  в  училище  аз  преподавах  през  трите  дни  от  седмицата  и  в  паралелките  на 
ПУЦ (Професионален учебен център) –  една много странна форма на обучение за 
работещите, които не са успели по една или друга причина да завършат средното си 
образование.Освен  това  в  късните  следобеди  отделях  време  и  за  частни  уроци. 
Тогава бях млада (доколкото може да бъде млада една жена на 43 години) и силите 
ми стигаха за всичко. Освен ежедневната издръжка за мен и децата ми (големият ми 
син  тогава  беше  вече  студент),  аз  трябваше  да  купя  част  от  най-необходимата 
покъщнина, защото след подялбата на имуществото при развода бяхме останали без 
печка,  без  хладилник,  без  маса  за  хранене,  без  легла...  А  вече  бях  започнала  да 
изплащам моя дял от семейното жилище. Ето защо работех и през лятната ваканция. 
Първото лято бях назначена за два месеца като продавачка на щанд за деликатеси 
към  централния  рибен  магазин  на  ул."Георги  Димитров"(сега  "Борисова"),  точно 
срещу  Икономическия  техникум,  където  някога  преподавах.  Спомням  си,  че  това 
беше страшно горещо лято, а ние нямахме хладилник. Георги, макар и още малък, 
беше плътно до мен всеки ден на щанда и ми помагаше, доколкото му стигаха силите 
на дете, което трябваше повече да играе и чете... Имаше моменти, когато баща му, 
женен вече за трети път, минаваше покрай щанда и иронично подхвърляше: "Дали 
ще изкарате днес пари поне за един шоколад?" Не се срамувах да застана зад щанда, 
облечена в бяла престилка на продавачка, не се срамувах да изкарвам прехраната си 
с почтен труд и не обръщах внимание на ироничните подхвърляния. Не ме дразнеше 
и това, че покрай изнесения на тротоара щанд за деликатеси минаваха мои колеги и 
приятели, хубаво облечени за лятна разходка из града... Аз се радвах, че съм здрава и 
силна и се гордеех, че до мен стои едно дете, което не се срамуваше да помага на 
своята майка. 

Един  ден  покрай  нас  мина  мой  колега,  който  известно  време  преподаваше 
счетоводство в Икономическия техникум. Поздрави ме, спря се за малко пред щанда 
и ми каза: "Ако имах шапка на главата си, щях да я сваля пред тебе... Защо не ми се 
обади, че искаш извънредна работа през ваканцията? Сега съм главен счетоводител 
на  "Печатни  произведения"  в  Русе  и  мога  да  ти  дам  карт-бланш  за  един  щанд  за 
литература. Той много повече ще ти подхожда, а освен това като филолог ще бъдеш 
по-полезна на клиентите си..." Така, с негова помощ, през лятото на 1981 год. аз наех 



подвижен щанд за литература и го поставих на същото място –  на тротоара пред 
рибния магазин, където потокът от хора беше много голям. Така през двете лета на 
1981 и 1982 год. продавах книги, а през учебно време зареждах открития в кабинета 
по  литература  клуб  "Млад  приятел  на  книгата" с  най-новите  издания,  излезли  на 
книжния пазар. Получавах всички каталози и по моя заявка в училище пристигаха 
по  няколко  бройки  от  новите  книги.  В  стъклените  витрини  на  кабинета  по 
литература бяха изложени част от новополучените книги. По такъв начин успях да 
събудя читателския интерес не само у моите ученици, но и у колегите, които тичаха 
до  втория  етаж,  за  да  се  снабдят  с  интересни  книги,  много  от  които  и  до  днес  са 
библиографска рядкост, като "Лице" на Блага Димитрова. Този роман беше веднага 
иззет от книжния пазар, но не и от тези, които успяха да си го купят благодарение на 
клуб "Млад приятел на книгата" в училище.

Най-интересна  и  същевременно  най-трудна  беше  работата  ми  на  щанда  през 
лятото на 1982 год., когато се подготвях за изпитите си. Още през учебната година, в 
свободното  си  от  училище  време,  ходех  да  чета  в  Окръжната  библиотека  "Любен 
Каравелов",  където  разполагах  с  цялата  библиография  по  конспекта  върху  трите 
специалности  –  педагогика,  психология  и  методика  на  литературата.  Четях  и 
старателно си водех записки по всеки въпрос от конспекта за устен изпит. Така до 
ваканцията бях успяла да конспектирам целия материал и през лятото ми трябваше 
време да го науча, като препрочитам записките си и подчертавам най-главното в тях. 
Никога  няма  да  забравя  как  малкият  ми  син  Георги  се  отнасяше  към  моята 
подготовка  за  изпитите.  Той  много  добре  разбираше  сложността  и  трудността  на 
всичко и през цялата учебна година ме питаше дали съм била в библиотеката и дали 
съм успяла да прочета определения за деня материал. А когато през лятото и двамата 
бяхме на щанда за литература, той искаше да остава сам. "Ти си учи за изпитите, а аз 
мога да продавам книгите, дори съм се научил добре да ги опаковам..." –  ми казваше 
наставнически той.

Изпитите за клас-квалификация наистина бяха тежки. Строгата и взискателна 
комисия от специалисти към ИУУ "Вела Благоева" и НИИ "Тодор Самодумов" се 
състоеше от трима членове, преподаватели по психология, педагогика и методика на 
литературата.  От  тях  помня  само  името  на  Искра  Котова,  ст.н.с.  в  НИИ  "Тодор 
Самодумов". През нейните ръце минаваха учебните програми по български език и 
литература,  под  нейно  авторство  или  в  съавторство  с  видни  педагози  и  психолози 
излизаха почти всички учебници и учебни помагала по моята специалност. По-късно, 
през 1986 год. излезе и основното методическо ръководство "Литература в средното 
училище" (методика за учителя).

Преди изпитната сесия, която беше в началото на септември, аз успях да отида 
само веднъж на консултация в ИУУ "Вела Благоева". Това стана малко преди края 
на  учебната  година,  през  първите  дни  на  месец  юни.  Не  ми  се  полагаха  никакви 
отпуски  и  никакви  командировъчни  както  за  консултациите,  така  и  за  явяване  на 



изпити.  В  един  от  свободните  ми  от  учебни  часове  дни  пътувах  с  нощния  влак  с 
билет за втора класа, тъй като не можех да си позволя лукса да си платя за спален 
вагон. По онова време го нямаше бързия автобусен транспорт и аз можех да избирам 
само  между  самолета(тогава  нашият  град  имаше  летище)  и  влака.  И  тъй  полет  
имаше  само  през  деня,  а  и  струваше  много  по-скъпо  и  от  спалния  вагон,  за  мен 
оставаше единствената възможност – нощният влак, втора класа. По този начин не 
само спестявах пари, но и печелех време – цял един ден за консултации. Спомням си 
преминаването  от  кабинет  в  кабинет  (срещата  със  специалистите  беше 
предварително уговорена по телефона), умората от пътуването, изпитите кафета за 
разсънване, напрежението от чакането пред кабинета и притеснението от разговора 
със завеждащ катедрата Чавдар Стефанов и другите специалисти по трите научни 
дисциплини. Едва в късния следобед успях да изляза от института и се отправих към 
центъра на София. Оставаха ми четири-пет часа до обратния нощен влак за Русе и 
тъй като познавах добре столицата от студентските си години, реших да се разходя 
по  ул."Раковска",  столичния  "Бродуей"  както  я  наричат,  и  да  потърся  билет  за 
театър. Не намерих нито в Сатиричния, нито в "Сълза и смях", нито в Театъра на 
въоръжените  сили,  както  се  наричаше  тогава  военният  театър.  И  тъй  като  бях 
твърдо решила да убия времето до 22.30 ч., когато тръгваше влакът за Русе, влязох 
за  малко  в  изложбата  на  немския  археолог  Хайнрих  Шлиман,  която  тогава 
гостуваше в София, а след това отидох и до Народния театър "Иван Вазов", където 
успях да намеря билет за пиесата на Йордан Радичков "Опит за летене". Никога няма 
да забравя как ми въздейства тогава това представление. За повече от два часа успях 
да се откъсна от всичко, което "гъмжеше" в главата ми и да потъна в магията на 
Радичковия свят. Не ми се спеше, защото отдавна бяха минали часовете, в които ме 
налягаше  дрямката.  Спомням  си,  че  дълго  бодърствах  и  в  задушното  второкласно 
купе  на  нощния  влак.  Заспах  късно  след  полунощ  и  когато  се  събудих  влакът 
наближаваше  гр.  Бяла,  след  това  гара  Иваново  и  на  разсъмване  вече  бях  в  Русе. 
Успях  навреме  да  се  прибера  у  дома,  събудих  малкия  си  син  и  двамата  се 
приготвихме  за  училище.  Изпитото  на  закуска  кафе  и  утринната  ведрина  ми 
подействаха добре. Пък и аз обичах работата си и това ми даваше сили да издържа 
няколкото учебни часа в клас.

От консултациите в София се върнах обнадеждена, че квалификационният ми 
изпит ще бъде успешен. След разговора със специалистите в ИУУ "Вела Благоева" 
разбрах,  че  те  гледат  на  мен  като  на  сериозен  и  отговорен  кандидат  за 
квалификационната степен. Най-предразположени към мен бяха Чавдар Стефанов, 
при  когото  бях  на  консултация  за  писмения  си  изпит,  и  преподавателката  по 
психология, чието име не помня. Те ме увериха, че подготовката ми е задълбочена и 
успехът ми ще е добър. Но добрият успех не беше достатъчен, защото за допускане 
до устния изпит беше необходима оценка 5.00, а общият успех от устния изпит по 
трите  научни  дисциплини  трябваше  също  да  бъде  най-малко  много  добър  (5.00). 



Права  беше  Мария  Гинева,  когато  говореше  за  необходимостта  от  "здрави  гащи", 
когато човек се е решил на такова сериозно изпитание, защото когато застанах пред 
трите купчинки изпитни билети, аз наистина се изплаших. Бяха минали повече от 
петнайсет години от завършването на университета и бях позабравила тръпките на 
страх  преди  изпит.  Пък  и  този  квалификационен  изпит  беше  на  много  по-високо 
равнище от студентския изпит по която и да е университетска дисциплина. 

Първата голяма бариера, която трябваше да прескоча, беше писменият изпит по 
моята  специалност,  който  се  състоеше  в  научен  литературен  анализ  на 
художествени творби от български автори. Темата, която беше зададена, ме изуми 
по своята обемност и сложност – "Прекрасното у човека в творчеството на Елин 
Пелин и Йордан Йовков". Ако писмената работа съдържаше анализ само на една или 
на  две  (в  съпоставителен  план)  творби,  регламентът  разрешаваше  да  се  ползва 
текстът.  За  разлика  от  другите  години,  когато  се  е  поставяла  тема  върху  една 
творба,  сега  художественият  проблем  обхващаше  цялостното  творчество  на  двама 
големи български белетристи. Едно е да работиш само върху "Добрият ученик" на 
Веселин Ханчев или върху поемата на Гео Милев "Септември" с текст пред погледа, 
съвсем  друго  е  да  обхванеш  огромното  творчество  на  Елин  Пелин  и  Йовков  в 
съпоставка,  без  да  ползваш  текст,  защото  пред  теб  би  трябвало  да  има  камари  от 
томове  разкази  и  повести.  Припомням  факта,  че  когато  Веселин  се  явяваше  на 
изпит, поставената тема беше върху едно произведение на Иван Вазов –  "Дядо Йоцо 
гледа".

Писменият изпит ме затрудни само откъм времето, с което разполагах – четири 
астрономически часа. Дори на зрелостен изпит при завършване на гимназия даваха 
един час повече! 

Не  помня  по-голяма  концентрация  от  тази,  която  съм  имала  по  време  на 
първите два часа от изпита. Не поглеждах дори през прозореца – всяка минута ми 
беше  ценна,  защото  осъзнавах  колко  малко  време  имам,  за  да  изясня  в  пълнота 
поставения  проблем.  Зад  мен  беше  седнал  моят  колега  от  Техникума  по 
механотехника в Русе Любомир Корабов и в един момент леко ме буташе по гърба, 
за да му подскажа нещо и това беше единственото отклоняване на вниманието ми. 
Когато  приключих  с  черновата  бяха  изминали  повече  от  два  часа  от  началото  на 
изпита. Бях написала дванайсет страници и ми трябваше време да ги редактирам и 
прехвърля на белова. Предадох изписаните листи на квестора и го помолих да отида 
до  тоалетната  и  той,  подписвайки  се  върху  всяка  страница,  ми  каза:  „Веднага 
започнете да пишете на белова, защото няма да Ви стигне времето, а допълнително 
време няма да получите!...“ И наистина аз трудно се побрах в определените четири 
часа.  Когато  редактирах  и  пренасях  написаното  на  белова  ми  се  наложи  да 
съкращавам  и  по  този  начин  писмената  ми  работа  в  беловата  се  намали  на  десет 
страници. Сигурна бях, че много важни части от моя анализ на поставения проблем 
не  са  били  прочетени  в  черновата,  въпреки  уверението,  че  при  оценката  ще  имат 



пред вид и написаното в чернова. Освен това от голямо значение за стойността на 
писмената  работа  имаше  предварително  изготвеният  план.  Моят  план  беше  много 
подробен и от него се виждаше структурата на писмената работа, нейната цялостна 
концепция.

След писмения изпит следваха пет мъчителни дни в очакване на резултатите. 
Почти  всички  кандидати  за  квалификационната  степен  бяхме  настанени  в 
общежитието  на  института.  Много  малко  бяха  по  хотели  или  на  квартира  при 
близки и познати. Спомням си, че моят колега Любомир Корабов беше гост в новия 
апартамент на брат си – известният кинорежисьор Никола Корабов. Трудно му беше 
да изминава огромното разстояние от кв.“Младост -1“ до института, но той почти 
всеки ден идваше при мен, преговаряхме за устния изпит и взаимно се окуражавахме, 
че  сме  успели  да  стигнем  до  петицата  на  писмения  изпит.  Често  си  повтаряхме 
Вапцаровите  стихове  – „О,  как  се  люшкахме  в  надеждите...  Не  мога  повече!...“ И 
макар че бях твърде млада, точно тогава, в дните на очакване и надежди, аз получих 
първата  си  хипертонична  криза  и  първите  смущения  в  ритъма  на  сърцето  си.  И 
добре, че Любо, както приятелски наричах моя колега, имаше у себе си лекарства от 
първа  необходимост  –  аспирин,  валериан,  валидол...  От  по-големия  си  брат  д-р 
Корабов, известен русенски лекар, Любо беше подготвен да ми окаже първа помощ, 
когато усетеше хвърчащия ми пулс... Аз не можех да спя и по цели нощи прехвърлях 
в  ума  си  написаното.  Струваше  ми  се,  че  съм  отговорила  на  въпроса  кое  е 
прекрасното у човека в творчеството на големите български разказвачи Елин Пелин 
и Йордан Йовков. Струваше ми се, че съм направила задълбочена съпоставка и съм 
посочила не само съществените различия в художествения свят и в „почерк“-а на 
авторите, но и общото между тях като народопсихолози. Мислех си, че съм успяла 
да  напиша  най-същественото  при  съпоставката  на  двамата  писатели,  но  дали  съм 
успяла да достигна до минималната оценка мн.добър /5.00/, не бях сигурна. Няколко 
пъти  се  опитах  да  възстановя  основните  части  от  плана,  по  който  съм  работила, 
мислех върху него и откривах, че би могъл да бъде и по-добър. Запазила съм един от 
вариантите на този възстановен по памет план на изпитната си писмена работа:

Тема: 
Прекрасното у човека в творчеството на Елин Пелин и Йордан Йовков 
Тезиси:
1. В уводната част –  основата, върху която се съпоставят двамата автори:
- общото и специфичното в техния "почерк";
- тематика, проблематика, авторски позиция, художествен метод;
-  отношението  към  човека  –  обикновеният  човек,  носител  на  прекрасни 

човешки качества
- специфичното у Йовков –  естетизация на етичните норми, превръщането им в 

естетически  категории;  напр.  доброто  като  нравствена  категория  се  превръща  в 
прекрасно като естетическа...



2.  Към  изложението  на  основния  проблем  за  прекрасното;  кои  нравствени 
добродетели  у  героите  на  двамата  автори  са  показани  като  прекрасни  човешки 
качества:

- дълбоката връзка със земята, земеделския труд и животните;
- отношението към труда като поле за изява на силите и способностите, като 

смисъл на човешкия живот; трудът като творчество / Лазар Дъбака, Сали Яшар /;
- богатата душевност: щедрост, отзивчивост, способност да виждат и приемат 

страданието на другите като свое; склонността да правят добро, без това добро да е 
поискано; способност да мислят, да се самоанализират, да се прераждат...

-  огромен  естетически  заряд  у  героите  /  в  съпоставка  /:  умение  да  виждат 
красотата, да я оценяват и да й се радват; умение да създават красота; въздействието 
на  физическата  красота;  способността  на  героите  да  раздават  красотата,  която 
носят...

- чувство за хумор; способност за самоирония
- жизнена устойчивост...
3.  В  заключителната  част  –  творчеството  на  двамата  големи  белетристи  –  

уроците по нравственост и изграждане на естетически критерий...
Може би съм променила нещо в предварително изготвения си план за работа, 

но  съм  запазила  само  тези  набързо  възстановени  след  приключване  на  писмения 
изпит тезиси, записани по памет върху последната корица на сборника със статии 
"Психолого-педагогически проблеми в квалификационния процес", София 1982 г.

Най-после  дойде  денят,  в  който  трябваше  да  обявят  резултатите.  Беше 
понеделник и бяха изминали пет работни дни от деня на изпита. Към 10 ч. преди обяд 
списъкът с имената на издържалите писмения изпит беше окачен на входната врата 
на  института.  Той  беше  съвсем  кратък  –  единадесет  имена.  Толкова  бяха 
щастливците, които бяха допуснати до устния изпит в същия ден, след обяд. Оказа 
се, че от около триста кандидати за квалификационната степен на писмен изпит се 
явиха  само  шестдесет,  а  до  устния  изпит  са  стигнали  само  единадесет...  И  аз  бях 
между  тях!  Сигурно  съм  подскочила  от  радост,  въпреки  че  в  същия  миг  осъзнах 
колко  сили  ще  ми  трябват  да  прескоча  и  втората  бариера  –  устния  изпит.  За 
съжаление, моят колега Любомир Корабов не беше издържал изпита и трябваше да 
се върне обратно в Русе, попарен от несполуката. Спомням си, че когато бяхме пред 
обявения списък, аз чух зад гърба си една твърде цинична псувня... Никога не бях 
чувала Любо да псува, но явно в този момент не е могъл да се сдържи... Помоли ме 
да не казвам на брат му, Никола Корабов, при планираната среща с него след изпита. 
Бяхме  се  уговорили  за  един  разговор  по  повод  желанието  на  сина  ми  Георги  да 
кандидатства в Училище за сценични кадри в Пловдив. По това време малкият ми 
син се беше увлякъл в киното и мечтаеше да стане режисьор. Казах на Любо, че 
сама  няма  да  отида  на  среща,  така  че  известният  кинорежисьор  Никола  Корабов 
няма да научи за провала на брат си... 



Първият  човек,  на  когото  съобщих  за  писмения  изпит,  беше  Веселин.  По 
телефона той ме поздрави много мило: „ Браво, моето момиче!... А за моя приятел 
Любомир  аз  бях  напълно  сигурен,  че  няма  да  успее,  защото  добре  познавам 
възможностите  му...  А  ти  сега  със  зъби  и  нокти  се  бори  да  издържиш  и  устния 
изпит... Ти си успяла в по-трудното, затова ще успееш и във втория изпит... Той е по-
лесен, а ти си подготвена много добре с теорията!" Това бяха много насърчителни 
думи,  но  за  мен  този  втори  изпит  беше  по-тежък,  защото  изпитвах  затруднения, 
когато излагах мислите си в устна реч, особено пред хора, които съм приемала, че 
стоят много по-високо от мен. Смущавала съм се, притеснявала съм се и не винаги 
съм успявала да се овладея така, че да кажа спокойно това, което мисля и знам. А 
когато пиша е друго – тогава съм сама с мислите си, с чувствата си и никой не ми 
пречи да ги разкрия. Именно поради тази особеност в характера ми и психическата 
ми нагласа аз се страхувах повече от втория изпит. Дори нещо повече – преди да 
тръгна за изпитите си в София, аз се поддадох на суеверието си и отидох с моята 
приятелка  Николина  при  една  гледачка  на  кафе.  Спомням  си,  че  си  занесохме 
чашите  от  предварително  изпитото  кафе,  за  да  не  й  отнемем  много  време  от 
вечерната почивка след дългия работен ден. Жената трудно се съгласи да гледа на 
кафе в късния следобед и се оправда с това, че денят й е бил напрегнат. Но моята 
приятелка я помоли заради мен и изпитните ми тревоги малко преди заминаването 
ми.  Гледачката  на  кафе  дълго  се  взира  в  чашата  ми  и  след  известно  мълчание 
започна да тълкува това, което виждаше по стените и дъното й. Не помня всичко, 
което ми беше казала тогава, но едно нещо няма да забравя – в чашата ми се виждала 
някаква  стълба,  аз  се  изкачвам  по  нея  и  отгоре  малко  неясна  мъжка  фигура  ми 
подава ръка... Освен това ясно виждала една цифра. „Това е цифрата 4 и ако това ти 
говори нещо, можеш да го имаш предвид..." ми каза тя, поглеждайки ме през очилата 
си. Когато чух за тази цифра, аз се отчаях, защото приех, че това ще бъде оценката 
ми  на  изпита,  а  това  означаваше  провал,  защото  ми  беше  необходима  най-малко 
пълна петица...

И ето че в ранния следобед след обявяване на резултатите от писмения изпит аз 
се  озовах  пред  трите  купчинки  изпитни  билети,  от  които  трябваше  да  изтегля  по 
един – за психология, за педагогика и за методика на литературата. По въпросите от 
първите две научни дисциплини не срещнах никакви трудности и изложих подробно 
знанията си. Но въпросът от методика на литературата беше най-важният, защото 
трябваше да покаже възможностите ми като преподавател, който иска да има висока 
квалификационна степен. И този трети билет, съдържащ въпрос №4 от конспекта по 
методика,  беше  формулиран  така:  „Литературното  развитие  на  учениците  в 
прехода между VIII- IX кл.“ По този проблем бях чела много, познавах и последните 
изследвания  на  водещи  преподаватели,  а  освен  това  лично  се  занимавах  с 
изследователска работа. Всяка година, когато поемах ученици в IX клас, аз правех 
свое  проучване,  за  да  установя  степента  на  тяхното  литературно  развитие  до  VIII 



клас.  Това  ми  беше  необходимо  като  база,  върху  която  да  изграждам  техния 
литературно-понятиен  апарат.  Когато  говорех  пред  комисията  за  тези  мои 
проучвания,  аз  се  опитах  да  защитя  тезата,  че  всеки  преподавател  трябва  да  знае 
степента  на  литературно  развитие  на  собствените  си  ученици  и  в  процеса  на 
обучението  да  го  подпомага  и  усъвършенства.  И  въпреки  че  споменах  няколко 
публикации  и  техните  автори,  между  които  беше  и  „Литературное  развитие 
школьников  в  процессе  обучения.  М.,  1975“,  аз  отбелязах,  че  изследванията  и 
изводите от тях имат по-голямо значение за тяхната преподавателска практика, а за 
мен е по-важно да знам на каква степен се намира литературното развитие на моите 
ученици,  за  да  знам  от  какво  имат  нужда  и  какво  трябва  да  им  дам.  „И  какво 
показват  Вашите  изследвания?“  –  ме  попита  с  убийствена  ирония  ст.н.с.  Искра 
Котова и това сложи край на моето изложение. Оказа се, че с тези мои твърдения 
съм се „навряла между шамарите“, както ми каза по-късно Веселин. „Ти не знаеше 
ли какво е отношението на Искра Котова към Молдавская?!... Ами че тя е нейният 
кумир!  А  ти  си  пренебрегнала  „научните  открития“  на  такъв  „капацитет“  и  си 
поставила акцента върху собствените си изследвания, анализи и изводи... Своите – 
тези на една провинциална учителка... И какво си очаквала – да те аплодират ли?!“ – 
скара ми се той.

На  всичкото  отгоре  взех,  че  споменах  и  името  на  София  Филипова  – главен 
специалист по български език и литература към просветното министерство, чийто 
указания в началото на всяка учебна година се стремях стриктно да съблюдавам. По 
този  въпрос  пък  ме  „светна“  един  от  членовете  на  изпитната  комисия.  Когато 
изпитът ми приключи, той ми каза да отида в катедрата по методика при него, за да 
ми  постави  тема,  по  която  да  работя,  ако  искам  да  участвам  в  следващите 
педагогически четения. Когато влязох в кабинета му, той ме посрещна с лек упрек: 
„Вие не знаехте ли за големия конфликт между Искра Котова и София Филипова ?... 
Та  те  двете  са  на  нож!...  И  защо  трябваше  да  споменавате  за  указанията,  които 
София Филипова дава на учителите всяка година... и най-вече да говорите с респект 
за нея ?... Това беше основното, поради което Искра Котова не беше съгласна да Ви 
поставим  обща  оценка  мн.добър  /5/,  независимо  от  това,  че  отговорите  Ви  по 
педагогика и психология бяха отлични. И за да Ви защитя, по-точно да Ви спася от 
провал на устния изпит, припомних на комисията, че оценката Ви от писмения изпит 
е  много  висока...  Освен  това,  уверих  Искра  Котова,  че  лично  ще  наблюдавам 
работата  Ви  и  ще  Ви  възложа  тема  за  изследователска  работа  и  публикация  в 
сборник на ИУУ...“

Ето коя е била загадъчната мъжка фигура от чашата с кафе... Тази фигура е 
била на върха на стълбата и ми е подавала ръка... Колко вярно беше предсказанието 
на гледачката на кафе – и за цифрата 4, и за „спасителната сламка“ на този мъж, 
който повярва в моите възможности като преподавател. Темата, която ми постави за 
научна разработка беше „Проучване и развитие на литературното обучение при 



прехода от VIII-IX клас“ и докладът ми на тази тема беше приет с голям интерес от 
учителската аудитория и класиран за национално равнище. Именно за това участие в 
педагогическите  четения  бях  наградена  с  екскурзия  в  чужбина,  а  за  успешната 
защита на II клас квалификация и активната ми работа в Школата за проучване и 
внедряване  на  челния  педагогически  опит  бях  предложена  и  за  носител  на  Златна 
значка на просветното министерство. 

Това беше през пролетта на 1983 год., по повод професионалния ни празник – 
24  май.  Моята  кандидатура  тръгна  от  училищния  профсъюз  и  мина  през  много 
инстанции  –  учителски  съвет,  Профсъюзния  дом  на  учителя,  отдел  „Просвета“ и 
главния специалист по български език и литература и стигна до Окръжния комитет 
на  Партията.  Там  ме  „отрязват“  с  мотива,  че  не  съм  партиен  член.  Спомням  си 
начина,  по  който  Вангелов,  тогавашният  председател  на  училищния  профкомитет, 
ми  съобщи:  „Съжалявам,  че  не  те  одобриха...  Но  нали  знаеш,  че  не  може  един 
безпартиен учител да бъде носител на златна значка, когато има толкова „партийци“, 
ненаградени подобаващо...“ Всичко това ми беше пошушнато на ухото, когато бях 
останала  сама  в  учителската  стая  и  попълвах  часовете  си  в  материалната  книга. 
Разбира се, че решението на партийната централа беше стигнало и до другите две 
ръководства  на  училището  – административното  и  партийното,  но  те  нищо  не  ми 
казаха, за да не издадат злорадството си. Аз приех всичко спокойно, защото знаех 
как  се  вземат  решения  по  това  време,  но  изразих  своя  мълчалив  протест,  като 
престанах  да  изпълнявам  нарежданията  на  училищната  партийна  организация,  в 
лицето  на  всемогъщата  й  председателка  Дарина  Дуковска.  И  когато  тя  си 
позволяваше  да  ме  вика  на  отчет  пред  партийното  бюро,  което  оглавяваше  с 
мощната си фигура, аз й отговарях: „Не съм член на Партията и за работата си ще се 
отчитам  на  този,  който  е  приел  моето  назначение,  а  това  е  директорът  на 
училището.“  По-късно,  по  повод  този  мой  вътрешен  протест,  Мария  Гинева 
направила  изявление,  с  което,  без  да  осъзнава  това,  е  издигнала  авторитета  ми: 
„Трудно можеш да накараш Шаханова да свърши нещо, ако тя самата не иска да го 
направи, но когато се хване на работа, я свършва по най-добрия начин.“

Самочувствието  ми  се  повиши  не  само  поради  това,  че  имах  вечe  II  клас 
квалификация, че бях номинирана за златна значка на МНП, но и поради факта, че 
бях вече решила да променя местоработата си при положение, че по-малкият ми син 
Георги бъде приет в Националната гимназия за древни езици и култури или в Средно 
училище за сценични кадри в Пловдив, където беше кандидатствал. Бях придобила 
по-висока квалификационна степен, а с това и увереност в силите си, и желание да 
преподавам  своя  учебен  предмет  в  училище,  където  общообразователните 
дисциплини стоят на първо място. Затова през последната учебна година в СПТУ по 
текстил работех спокойно, с пълното съзнание, че съм се изкачила няколко стъпала 
по стълбата, която в това училище непрекъснато ме повличаше надолу...

Много добре си спомням началото на учебната 1982/83 год., когато в края на 



септември  се  върнах  от  София  след  десетдневния  си  престой  в  ИУУ  „Вела 
Благоева“. Толкова бях изморена, че нямах сили да се радвам, че всичко е свършило. 
Пък и не бях напълно сигурна в успеха си, докато не пристигна документът, който 
удостоверяваше,  че  съм  носител  на  II  клас  квалификация.  Заплатата  ми  се 
увеличаваше с 20 лв. месечно и аз напълно осъзнах защо толкова взискателна беше 
изпитната  комисия  –  държавата  трябваше  „да  се  бръкне  здраво  в  джоба“,  за  да 
възнагради къртовския труд на простосмъртния учител...

Връщам  се  пак  към  моята  голяма  умора  след  изпитите.  Покрай  щанда  за 
литература, на който работих през летните ваканции, се бях запознала и сприятелила 
с  една  медицинска  сестра.  Маргарита  (така  се  казваше  тя)  ми  даваше  някакви 
хапчета за ободряване, за да мога да чета до късно през нощта, когато се готвех за 
изпитите.  Когато  се  върнах  от  София  аз  я  помолих  да  ми  даде  такива  хапчета,  с 
които мога да спя непробудно поне едно денонощие. Тя, разбира се, ми отказа тази 
услуга и ме увери, че с времето сънят ми постепенно ще се възстанови. Но това не се 
случи много скоро – минаха месеци докато изчезне големият стрес...

Когато  се  върнах  от  София,  учениците  бяха  заминали  на  есенна  бригада  в 
консервната  фабрика  в  с.  Копривец,  Русенско.  Помолих  директора  да  ме  изпрати 
там, за да не гледам известно време книги, букви... Даже табелите и надписите по 
витрините ми причиняваха гадене. Да не говорим за умората в очите – точно тогава 
сложих първите очила, макар и с минимални диоптри.

Учебната  1982/83  год.  беше  последната  учебна  година  в  СПТУ  по  текстил 
„Мара Тасева“. Мечтата ми да взема квалификационна степен беше осъществена, а с 
участието  си  в  педагогическите  четения  и  с  откритите  си  уроци  в  Школата  за 
проучване и внедряване на челния опит се бях доказала и като добър учител. Освен 
това  ръководех  Комисията  по  професионално  творческите  въпроси  /КПТВ/  в 
училище, кръжок по художествено слово и клуб „Млад приятел на книгата“. Името 
ми на утвърден преподавател по български език и литература предизвикваше много 
завист от страна на някои колеги, но най-голяма неприязън си спечелих от членовете 
на партийното бюро в училище. По това време партийният секретар беше не само 
наравно  с  директора,  но  и  нещо  повече.  Той  следеше  дали  в  учебните  часове  се 
провежда правилно политиката на Партията. Пред партийния секретар трябваше да 
отчитам  дори  и  дейността  си  като  председател  на  КПТВ  и  пред  членовете  на 
партийното  бюро  да  давам  обяснения  защо  КПТВ  не  упражнява  контрол  върху 
преподавателската  работа  на  колегите  от  методическото  обединение  по 
хуманитарните дисциплини, където имало най-много слабости в „комунистическото 
възпитание  чрез  урочното  съдържание“. Спомням  си,  че  към  края  на  годината  се 
явих на едно от заседанията, но отказах да давам отчета си там.

-  Като  председател  на  КПТВ  аз  съм  длъжна  да  се  отчитам  само  пред 
учителския съвет. Пък и не съм член на Партията, за да участвам в заседанията ви... 
–  заявих  аз  твърдо  и  напуснах  партийния  кабинет,  в  който  шкафовете  имаха 



секретни ключове, защото там се съхраняваха нашите досиета.
На заплахата, че може да ми се случи нещо лошо, аз отговорих спокойно:
- Може да ме уволните или да искате преместването ми в друго училище, но не 

можете  да  ми  отнемете  дипломата  за  висше  образование,  нито  документа  за 
квалификационната  степен,  защото  всичко  това  съм  постигнала  с  труд...  А  ако 
искате да знаете, аз и без това имам намерение да работя в друго училище...

Всички ме изгледаха учудено, но никой не ме спря, когато напуснах партийния 
кабинет.

През последната учебна година в това училище бях изцяло отдадена на сина си 
Георги в неговата подготовка за кандидатстване след VII клас. Голямото му желание 
тогава беше да стане режисьор – повече кинорежисьор, отколкото театрален. Бях го 
абонирала за голямата киноенциклопедия, но той се интересуваше и от театър. Нещо 
повече – участваше в театралната трупа при СОУ „Христо Ботев“ и на фестивала на 
ученическата  театрална  самодейност  беше  награден  със  златна  значка  за  главната 
роля  в  драматизацията  на  „Куршуменото  кладенче“  на  Ангел  Каралийчев. 
Председател  на  журито  тогава  беше  големият  артист  Андрей  Чапразов.  Когато 
връчваше  наградите,  се  осмелих  да  го  заговоря  за  две-три  минути,  за  да  споделя 
намерението  на  Георги  да  кандидатства  в  двете  училища  –  НГДЕК  (Национална 
гимназия за древни езици и култури) и Средно специално училище за сценични кадри 
в Пловдив. Моят кумир в театъра Андрей Чапразов ме поздрави за успеха на Георги 
и много внимателно ме изслуша. После накратко заключи:

-  Аз  –  каза  ми  той,  –   не  познавам  възможностите  на  това  ново  училище  в 
Пловдив, но знам добре какво образование и развитие може да получи синът Ви в 
класическата  гимназия...  Сега  неговият  крехък  талант  е  като  едно  поникнало 
стръкче  – то  може  да  бъде  отгледано  внимателно...,  поливано,  подкастряно,  за  да 
израсте  голямо  дърво,  но  може  и  да  бъде  стъпкано  от  някой  некадърник...  Моят 
съвет е ако успее да влезе в НГДЕК – там му е мястото!... Това училище ще му даде 
всичко, от което има нужда, за да се развива.

 Георги  трябваше  да  се  подготвя  много  сериозно  за  конкурсните  изпити  и  в 
двете училища, пък където успее... За училището в Пловдив приемните изпити бяха 
по  български  език  и  литература  (писмен)  и  по  театрално  изкуство  и  история  на 
театъра – устен, а за класическата гимназия освен писмен изпит по български език и 
литература имаше още устен изпит по история и по обща култура. Георги не ходеше 
на  частни  уроци,  но  сам  се  подготвяше  много  старателно  и  задълбочено.  Освен  в 
подготовката  по  литература  (отговор  на  литературен  въпрос),  аз  му  помагах  и  в 
подготовката  по  история  и  театър,  като  се  заех  с  пълната  библиография  по 
конспектите.  Помолих  моя  колега  по  история  Иван  Петков  да  прегледа 
библиографията и да даде конкретни напътствия на кандидатгимназиста. Това стана 
в  едно  единствено  посещение  у  дома,  а  в  края  на  учебната  година,  малко  преди 
конкурсния изпит, аз отново го поканих да види какво е равнището на подготовката 



и  ако  е  нужно  да  даде  нови  напътствия  на  сина  ми.  „Не  се  тревожи  за  изпита  по 
история... Георги много добре се е подготвил. Остава само да поддържа това ниво на 
знанията  си  до  деня  на  изпита...  Та  той  знае  повече  неща  от  мен!“  –  ми  каза  с 
присъщия си самокритичен тон Иван.

Аз, разбира се, не се успокоих. Георги също. Ние и двамата знаехме каква е 
конкуренцията и за двете учебни заведения – едното по-ново, но предпочитано като 
по-модерно,  другото  старо,  но  затова  пък  класическо.  Затова  след  като  завърши 
учебната година Георги отиде в София на двуседмичен подготвителен курс, който 
беше организиран от класическата гимназия.

 Синът  ми  познаваше  малко  столицата  от  зимната  ваканция,  през  която 
гостувахме на моите хазяи от студентските ми години. Целта на това гостуване беше 
театърът, защото в подготовката си за изпита в Пловдив Георги трябваше да гледа 
няколко театрални постановки, за да може на изпита по история на театъра да ги 
съпостави с тези на русенска сцена, като например комедията „Сако от велур“ на 
Светослав Стратиев. Когато уреждах отиването ни в София, аз бях поръчала на моя 
хазяин  полк.  Радослав  Цанков  да  ни  осигури  билети  за  няколко  театрални 
представления, най-малко по едно в Народния театър „Иван Вазов“, в Сатиричния 
театър,  в  театър  „Сълза  и  смях“  и  в  Театър  на  народната  армия.  Спомням  си 
студената зима на 1983 год., когато Радослав, в един януарски ден рано сутринта, ни 
посрещна на централна гара в София. С него не бяхме се виждали много години, от 
времето на моето дипломиране, и затова трудно разпознах някогашния школник от 
Военната академия в наедрелия и малко поостарял висш офицер. Пълната му военна 
униформа обаче улесни разпознаването и аз първа го поздравих и представих малкия 
си син, когото той не беше виждал.

През  едноседмичното  си  гостуване  в  София  успяхме  да  гледаме  достатъчно 
представления,  защото  всяка  вечер  ходехме  на  театър.  Не  помня  точно  кои 
постановки на столичните театри гледахме, но една от тях беше „Сако от велур“ на 
Станислав  Стратиев.  Бяхме  гледали  тази  комедия  в  русенския  театър  и  сега 
можехме  да  сравняваме  двете  представления  –  декори,  сценография,  актьорска 
игра... Случи се така, че в едно от представленията на „Сако от велур“ в русенския 
театър гостува Георги Калоянчев и това даваше възможност на сина ми да анализира 
в  съпоставка  една  и  съща  творба,  поставена  на  различни  сцени  от  различни 
режисьори, с участието на различни актьори. Мисля, че Георги точно с това беше 
впечатлил  комисията  на  устния  изпит  по  театрознание  в  Пловдив.  Там  той  беше 
класиран на първо място по успех – пълна шестица на писмения изпит по български 
език и литература и отличен 5.75 на устния изпит по история на театъра. А златната 
значка от фестивала на ученическата театрална самодейност му носеше предимство 
пред другите кандидати за училището за сценични кадри в Пловдив.

Но  Георги  предпочете  Националната  гимназия  за  древни  езици  и  култури, 
въпреки  третото  място  в  класацията,  която  водеше  Иван  Гуляшки,  син  на 



преподавателка в СУ, а НГДЕК беше базово училище на университета. Втори по бал 
беше Теодор Йорданов, близък родственик на Георги Йорданов, който оглавяваше 
Комитета за изкуство и култура, а НГДЕК беше на пряко подчинение не толкова на 
просветното  министерство,  отколкото  на  въпросния  комитет  и  лично  на  Людмила 
Живкова, която възроди класическата гимназия. Като имах пред вид „връзките“ на 
първите двама в класацията аз казах на сина си: „Според мен ти си на първо място, 
защото  и  Иван,  и  Теодор  са  знаели  предварително  темата  за  писмения  изпит,  на 
който те имат по-висок успех от теб...“ Синът ми беше получил оценка мн. добър /
5.38/, което  означава,  че  единият  оценител  е  поставил  5.25, а  другият  – отличен  /
5.50/.  На  устния  изпит  по  история  и  обща  култура,  където  комисията  беше 
многочленна (историк, художник, филолог, музиковед, архитект, режисьор), Георги 
получи  пълна  шестица.  Още  тогава,  на  устния  конкурсен  изпит,  той  е  впечатлил 
журито не само със знанията си, но и със спокойствието и увереността си, че трябва 
да учи не къде да е, а в НГДЕК.

- Защо избра нашата гимназия ? – го попитала директорката Гиргина Тончева.
- Защото знам, че това училище ще ми даде най-добра подготовка, за да стана, 

това, което искам...
- А какъв искаш да станеш? – го попитал друг член на изпитната комисия.
- Режисьор... преди всичко кинорежисьор – отговорил Георги.
Този  отговор  провокирал  участващия  в  журито  режисьор  да  зададе  своя 

въпрос:
- Кой, според теб, е най-големият кинорежисьор?
- У нас ли ?...Или имате предвид в световен мащаб?... – поискал уточнение на 

въпроса Георги.
Режисьорът пожелал да чуе и двете имена и когато чул името на Фелини от 

устата на един седмокласник, се удивил и завързал по-дълъг разговор за киното.
Най-силно впечатление на многочленната изпитна комисия направил Георги с 

отговора си на въпроса, който филологът му задал.
- Знаеш ли кой е най-новият лауреат на Нобелова награда за литература?
- Разбирам, защо ме питате точно за това... – отговорил спокойно Георги. –Ами 

защото съм от Русе... А новият носител на Нобеловата награда е роден в Русе. Това е 
Елиас  Канети,  от  когото  у  дома  имаме  две  книги  – „Спасеният  език“ и  „Факел  в 
ухото“, но аз успях да прочета само първата, защото се готвех за изпити... Но това 
лято ще прочета и втората...

Това  ми  го  разказваше  не  само  синът  ми,  но  по-късно  и  неговата  класна 
Джудит Филипова, която е била член на комисията. „Още тогава, на изпита, аз много 
харесах Георги и пожелах да го взема в моята паралелка... Поздравявам Ви, че имате 
такова  умно  дете!“ – ми  беше  казала  тя  при  една  от  първите  родитело-учителски 
срещи в гимназията.



Влизането  на  сина  ми  в  Националната  гимназия  за  древни  езици  и  култури 
беше  главната  причина  да  поискам  командировка  в  Оздравителна  гимназия  в  с. 
Петково, Смолянско. Със заминаването си на работа в Родопите исках не само да 
осигуря издръжката на Георги в София, но и да укрепя здравето си с чист планински 
въздух, като се има предвид хлорното обгазяване на Русе през 80-те години. Освен 
това  щях  да  преподавам  в  гимназия  с  икономически  профил,  където  нивото  на 
учебния процес е далеч по-високо от това в русенското текстилно училище.

Когато подадох молба за командировка в Оздравителната гимназия, аз вече си 
бях подсигурила назначението и бях записала Георги в НГДЕК. При подписването на 
командировката главният специалист Кръстю Лисичев беше изненадан от това, че 
синът ми е приет в най-престижното училище за средношколци:

- Ама как успя да се класира там?... И то на трето място..., с толкова висок 
успех на писмения изпит?... Доколкото си спомням на олимпиадата по литература 
той получи слаба оценка...

- Да,  така  е  ! Аз  видях  писмената  му  работа,  в  която  беше  направил  такъв 
задълбочен  анализ  на  филма  за  Аспарух,  че  самата  аз  се  изненадах...  Но 
оценителите,  които  Вие  сте  назначили,  са  приели,  че  Георги  не  е  писал  по 
поставената  тема  „Един  вълнуващ  паметник  на  българската  култура“  и  са  го 
„отрязали“ с  кратката  рецензия  „Филмът  не  е  паметник  на  българската  култура“. 
Може би те признават за паметник само изграденото от камък или гранит?! Да не 
говорим  за  това,  че  писмената  работа  на  Георги  беше  образец  на  езикова  и 
правописна култура...

- Е, радвам се за него и го поздравявам с постигнатия успех на конкурсните 
изпити!  Казваш,  че  балът  от  изпита  в  НГДЕК  го  наредил  на  трето  място  сред 
кандидатите от цяла България?!...

-  Да,  и  на  първо  място  от  кандидатите  за  специализираното  училище  в 
Пловдив.  Впрочем,  Георги  е  единственият  ученик  от  нашия  окръг,  приет  в 
класическата гимназия. Аз, като негова майка, не мога да не се гордея с това... И за 
да  му  осигуря  необходимата  издръжка  в  столицата,  Ви  моля  за  командировъчна 
заповед.  Назначението  ми  в  Оздравителна  гимназия  е  уредено.  Гимназията  е  с 
икономически профил и се намира на около 25 км от Пампорово, в едно курортно 
селище, носещо името на капитан Петко войвода – с. Петково.

Освен  тези  пояснения  към  молбата  ми  за  командировка  носех  и  медицинско 
удостоверение за хроничния бронхит, който се беше изострил след честите хлорни 
обгазявания на Русе. Така се стигна до разрешението на русенския инспекторат да 
бъда  командирована  главно  по  здравословни  причини.  И  докато  Георги  беше  на 
международен пионерски лагер в Братислава, аз успях да уредя всичко – и отиването 
до Смолян и Петково за новото си назначение, и записването на Георги в гимназията, 
и  намирането  на  квартира,  с  предплатен  наем  за  него  и  Милен,  неговият 
съквартирант  от  Русе,  който  беше  вече  в  IX клас  на  НГДЕК  и  по  настояване  на 



майка му трябваше да смени квартирата си.
Помня,  че  веднъж  Георги  ме  попита  откъде  съм  намерила  пари,  за  да  уредя 

всичко  това  наведнъж.  Тогава  не  му  дадох  пълен  отговор,  но  след  години,  когато 
порасна, му разказах как съм продала златното си колие „Вяра, Надежда и Любов“ 
на една абитуриентка, а по-късно и скъпия френски парфюм, който бях получила 
заедно  с  предложението  за  женитба  от  Иван  Петков.  Не  помня  защо  той  сам  се 
наричаше Иван Иванич. С него се запознахме по време на един курс за следдипломна 
квалификация във Великотърновския университет. Той беше доайенът на групата ни 
не само по възраст, но и по „сан“ – около петдесетгодишен, дългогодишен инспектор 
по  литература  от  Габрово.  Жена  му,  преподавателка  в  института,  беше  починала 
преди  една  година,  от  тежка  левкемия.  Още  по  време  на  едномесечния  курс  той 
прояви интерес към мен, но само толкова. Последваха телефонни обаждания от рода 
на „Как си, добре ли си?“, поздравителни картички по повод на официални празници 
и така в продължение на две години. Когато наближи третата годишнина от смъртта 
на жена му, той ми се обади, че иска да ме посети в Русе. И именно по време на това 
първо  гостуване,  пред  сина  ми,  а  после  и  пред  по-малката  ми  сестра  Атанаска  и 
нейния  съпруг  той  официално  ми  поиска  ръката.  Освен  скъпия  парфюм  за  мен, 
придружен с красива картичка, на която пишеше: „Да се надяваме, че на света ще 
има двама самотника по-малко. Бива ли? – 27.02.1983 г.“, в подаръчния пакет имаше 
и  нещо  за  Георги  –  толкова  модерното  и  желано  от  всяко  дете  кубче  на  Рубик. 
Имаше  и  снимка,  към  която  се  четеше:  „За  спомен...  от  първата  ни  среща  на 
русчушка земя. Дано не е последна! – Иван Иванич“.

Заедно с предложението си за женитба, той ми предложи и учителското място 
в  Априловската  гимназия.  За  себе  си  беше  решил  да  работи  в  Музея  на 
образованието  като  завеждащ  отдел  „Възраждане“.  „Уморен  съм  вече  от 
инспекторска и преподавателска работа... Ти си още далеч от пенсиониране и имаш 
време  да  поработиш  в  престижно  училище,  каквото  е  нашето...  Сега  то  има  нова 
сграда, далеч от жилището ми и на мен ще ми е трудно да изкачвам баира до там...“ – 
кроеше той съвместното ни бъдеще. Но нещата не се получиха... Аз заминавах за 
Оздравителната  гимназия  в  Петково,  Георги  отиваше  да  учи  в  София  и  когато 
съобщих това на Иван Петков, той помисли, че се шегувам:

- Не се будалкаш с това Петково, нали... Има ли такова място, което да носи 
моята фамилия?...

- Има, има... – му казах аз по телефона. – Когато се настаня там, ще ти пратя 
картичка  и  от  пощенското  клеймо  ще  се  увериш,  че  аз  съм  в  с.  Петково, 
Смолянско...

Не можах да приема предложението му, направено по един изключително мил и 
деликатен начин. Причините за това бяха няколко, но най-важната беше тази, че не 
можах да се влюбя в този иначе възпитан, образован, добър човек, за когото синът 
ми Георги казваше, че щял да ме носи на ръце. Ако бях се влюбила, щях да заменя 



Русе  с  Габрово,  щях  да  се  отдалеча  от  близки,  приятели,  от  Дунава...  Ако  бях  се 
влюбила, щях да приема това, че някой ще раздели с мен тежестта по издръжката на 
детето ми, докато учи в София... Ако бях се влюбила... Но не се получи. „Насила 
хубост не става!“ е казал народът. И аз не можах да се привържа към този човек, 
защото обичах друг... По-малката ми сестра Атанаска, за разлика от мен, имаше по-
реалистичен поглед и умееше да прави по-точна прогноза за развитието на нещата.

- Аз мисля, че ти няма да оставиш това, което имаш тук, в Русе и да отидеш при 
неизвестното... – ми казваше тя. – Пък и разликата между това, което имаш и това, 
което  ти  предлагат,  е  голяма...  Познавам  човека,  с  когото  си  сега...Той  е  вдигнал 
много високо летвата и кандидат-женихът едва ли ще може да я надскочи... И още 
нещо..., казвам ти го не само като сестра, но и като жена – не приемай предложение 
за женитба с мъж, с когото още не си спала... Там, в леглото, нещата могат да бъдат 
различни...

- Е, до леглото няма как да се стигне... – й отговорих аз. – Ти най-добре знаеш 
какво е моногамност и добре познаваш кака си... За да се появи ново нещо, трябва 
старото да изчезне!

Две-три  години  след  това,  по  време  на  квалификационен  курс  в  Софийския 
университет, се заговорих с една учителка от Габрово и попитах за Иван Петков. 

- Какво прави, задоми ли и малкия си син? Добре ли е със здравето?... Беше ми 
писал,че е имал проблеми със сърцето... Оженил големия си син, преуморил се по 
време на сватбата и получил инфаркт...Надявам се да се е възстановил...

- Ами той почина миналата година... – прекъсна ме тя. – Познавах го добре... 
Той беше нашият инспектор.

Сви  ми  се  сърцето,  може  би  от  някакво  чувство  за  вина...  Учителката  от 
Габрово ме покани на гости и аз приех поканата повече от желание да посетя гроба 
на  този  човек,  който  не  беше  ми  сторил  нищо  лошо  и  за  когото  аз  не  можах  да 
направя никакво добро... Винаги, когато посегна към парфюма си, аз си спомням за 
скъпия  подарък,  който  продадох,  когато  записвах  сина  си  Георги  в  гимназията. 
„Парфюма  от  Иван  Иванич  ли,  мамо?...  Помня,  че  го  беше  купил  заедно  с  моето 
кубче на Рубик от един Кореком, където работеше сестра му... И ти не си отворила 
дори луксозната кутия, за да усетиш аромата му?...“ – ме попита Георги, когато му 
разказах за начина, по който съм разрешила финансовите ни проблеми през тежкото 
лято на 1983 год. „Какъв огромен синовен дълг си ми сложила на раменете, мамо... 
Дали ще мога да го изплатя?!“ – ми каза той тогава. И сега, с повод или без повод, за 
празници  и  делници  аз  получавам  най-скъпите  парфюми,  които  един  син  може  да 
купи на своята майка...

Вече  споменах  за  този  прословут  международен  пионерски  лагер,  на  който 
трябваше да ходят само определените от учителския съвет ученици с отличен успех 
и  примерно  поведение.  В  продължение  на  три  учебни  години  класната 



ръководителка  на  Георги  –  учителката  по  български  език  и  литература  Румяна 
Манева го предлагаше и учителският съвет на СОУ „Христо Ботев“ го одобряваше, 
но  когато  списъкът  отиваше  в  Пионерския  дом,  неговото  име,  по  „неизповедими 
Божии  съдбини“,  отпадаше.  Така  беше  и  през  последната,  трета  година,  когато 
Георги  завърши  VII  клас  с  отличен  успех.  Кандидатурата,  която  класната  му 
издигна, беше съпроводена и с други мотиви – активната му работа в Пионерската 
организация  като  отговорник  на  класа  през  трите  години  в  прогимназията  и 
спортната слава, която е допринесъл за училището с трите си медала от окръжни, 
регионални  и  републикански  състезания  по  шахмат  –  два  златни  и  един  бронзов. 
Когато  дойде  време  за  подготовка  за  лагера  (аз  бях  убедена,  че  поне  тази  трета 
година няма да го „отрежат“) се обадих в Пионерския дом и с огорчение разбрах, че 
Георги отново не е между утвърдените за заминаване в Братислава. Тогава направих 
нещо, което никога не бях си позволявала – да търся странични пътеки, за да стигна 
до целта си. Обадих се на големия си син, който по това време беше завеждащ отдел 
„Учащи“ към  Окръжния  комитет  на  ДКМС  и  Пионерският  дом  беше  под  негово 
ръководство. Обясних му как стоят нещата и той ме попита:

-  Мамо,  ти  имаш  ли  финансовата  възможност  да  изпратиш  Жоро  на 
международен  пионерски  лагер?  Нали  знаеш,  че  училището  само  предлага,  а 
родителите разполагат... И още нещо – на мен ми е крайно неприятно да използвам 
служебното си положение, за да уредя някого, още повече брат си...

- Жоро не само ти е брат! – сепнах му се аз. – Той напълно заслужава да отиде 
на  този  лагер...  Вече  трета  година  го  предлагат  от  училище  и  за  трети  път  го 
отрязват от Пионерския дом ! Какви са причините? Това искам да знам като майка...

- Добре!... – ми каза Александър – Ще видя какво ще ми отговорят и ще ти се 
обадя...

След няколко часа получих радостната новина, че Георги ще замине на лагер.
- Мамо, стягай се! Приготвяй багажа... Жоро заминава!
- Как стана това?
-  Ами...много  лесно!  Обадих  се  по  телефона  и  след  като  се  представих 

попитах дали Георги Неделчев от еди кой си клас на еди кое си училище ще заминава 
за лагер, а те ми отговориха, че не е в списъка на одобрените. „Защо?“- ги попитах 
аз,  а  те  ми  отговориха:  “По  нареждане  на  отдел  „Просвета“...  А  защо  се 
интересувате за този ученик, др. Неделчев? – ме попита директорката на Пионерския 
дом.“Как  защо?  –  й  отговорих  аз.  –  Ами  че  той  е  мой  брат  и  знам,  че  напълно 
заслужава да отиде на международен пионерски лагер не защото ми е брат, а защото 
е отличен ученик и активен в пионерската си дейност...“

Ето  така  ставаха  някои  неща  по  онова  време.  Независимо  от  личните  си 
качества, Георги нямаше да замине за Братислава, ако брат му не беше завеждащ 
отдел „Учащи“ към Окръжния комитет на ДКМС.

Когато се върна от пионерския лагер той ми каза:



- Мамо, знаеш ли, че едва сега разбрах защо през миналите две години не съм 
бил на лагер?... Ами всяка година в последния момент ме е измествал моят добър 
приятел  и  съученик  Димитър  от  нашия  клас...  Той  беше  за  трета  година  в 
Братислава!

- Значи  тази  година  е  изместил  някое  друго  дете...  Ти  си  ми  казвал,  че  той 
никога не е бил предлаган от класната и учителския съвет...

-  Как  да  го  предложат,  бе  мамо,  като  успехът  му  не  е  бил  дори  добър,  а 
поведението му – незадоволително... Това, в което Митко е силен, е юмручният бой. 
Той най-много се бие в училище и винаги бива наказван не само от класната, но и от 
родителите си. Те го заключваха в апартамента и аз ходех у тях да му обяснявам 
уроците.  Нали  знаеш,  че  майка  му  работи  в  Окръжната  библиотека,  а  те  живеят 
недалеч от нея. Леля Маргарита ми даваше ключ за апартамента и аз след училище 
отивах да помагам на Митко...

- Е, това, което пък аз знам е, че бащата на Димитър е секретар на Градския 
народен съвет и отговаря за просветата... Така че не е било възможно неговият син 
да не замине на пионерски лагер... Значи в последния момент е ставала „далаверата“ 
–  бащата  се  обажда  в  Пионерския  дом  и  едно  от  одобрените  деца  отива  в  т.нар. 
резерва...

- Мамо, ами сега се оказа, че и аз отидох на лагер „с връзки“... Ако не беше 
батко да се обади в Пионерския дом, пак щях „да хартисам“...

- Но ти винаги си бил предлаган от учителския съвет... И най-важното – ти 
имаш отличен успех и принос към училището с активната си пионерска и спортна 
дейност... Заслужаваш тази награда...

- Награда, награда, но ти даде парите! Откъде намери толкова много пари – за 
пионерския лагер, за гимназията, за наема, за уреждане на твоето ново назначение в 
Смолянско...

- Друг път ще ти обяснявам как съм се справила с тези финансови проблеми. 
Сега най–важното е това, че се сбъднаха две големи желания – твоето, да учиш в 
най-престижното училище в България, и моето – да преподавам в гимназия, която се 
намира сред борови дървета в най-хубавата част на Родопите... Помниш ли, когато 
бяхме на екскурзионно летуване през лятото на 1978 година. Ти тогава беше във II 
клас, а батко ти беше довел у дома кака ти Таня?... Толкова много харесахме тогава 
красивата и прохладна планина Родопа, че аз си помечтах да има едно училище сред 
боровете, където да преподавам на чист въздух...

- И ти наистина ли ще работиш в такова училище?
- Да! Наесен ще дойдеш за малко с мен в с. Петково, където се намира това 

училище... Ще останеш там до 15 септември, когато ще те заведа за първия учебен 
ден  в  твоята  гимназия...  В  Родопите  ще  видиш  красивия  бял  учебен  комплекс, 
построен  от  двете  министерства  –  на  здравеопазването  и  на  просветата.  Това  е 
Оздравителна  гимназия,  в  която  учат  деца  от  цялата  страна  със  заболявания  на 



горните дихателни пътища... Комплексът се състои от учебна сграда на три етажа, 
столова,  лекарски  кабинети  и  стаи  за  рехабилитация,  спортна  зала,  библиотека  и 
общежитие  с  три  крила  –  за  момичета,  за  момчета  и  за  командировани 
преподаватели. Всичко това е заобиколено с борови дървета и красиви вили...

В сърцето на Родопите

Така  започна  моят  родопски  период  от  учителската  ми  практика.  Съвсем 
естествено  е,  че  „голямото  преселение“,  както  шеговито  наричах  промяната  в 
живота и на двама ни, беше свързано с неимоверни трудности. Георги беше все още 
малък,  почти  дете,  но  много  ми  помагаше  в  приготовленията  за  заминаване. 
Неговият  багаж  беше  отдавна  изпратен  в  софийската  му  квартира  и  грижливо 
подреден  от  възрастната  му  хазяйка.  Още  когато  намерих  стаята  под  наем,  аз 
определих кое ще бъде неговото легло, неговата част от гардероба и неговият шкаф. 
Заедно със завивките и дрехите му бях изпратила по пощата книгите и всичко, което 
по моя преценка, щеше да му е необходимо. Наетата за него и за съквартиранта му 
Милен стая беше малка, топла, но много шумна, тъй като къщата се намираше на 
малка  пресечна  улица  на  бул.  „ Цариградско  шосе“ и  ул.  „ Иван  Асен“, по  която 
минаваше трамвайна линия. Прозорците на стаята гледаха към малък двор и това, 
макар и твърде слабо, намаляваше шума, но аз трудно свикнах с него, когато ми се 
налагаше да оставам по два-три дни в София. Хазяйката ме настаняваше в гостната 
стая,  която  беше  най-закътаната,  а  тя  и  съпругът  й  обитаваха  най-шумната,  но 
никога не се оплакваха, защото с годините бяха напълно свикнали с тракането на 
трамвая.

Още по време на приготовленията бях обявила, че давам част от апартамента 
под наем. За връщането ни през ваканционните дни си запазихме спалнята, а всичко 
останало  предоставихме  за  ползване  от  младото  семейство,  което  си  имаше  свои 
мебели и ние трябваше да намерим място за нашите. Ето защо решихме да си вземем 
част  от  обзавеждането  на  хола  и  кухнята  –  диван,  кухненска  кушетка,  малката 
готварска  печка  „Тайга“,  хладилния  шкаф  „Морозко“  и  черно-белия  телевизор. 
Всичко това, заедно с необходимата посуда, килим, дрехи и книги беше натоварено в 
голям  контейнер  и  изпратено  по  влака  до  гара  Филипово  в  Пловдив,  а  оттам  с 
товарно  такси  до  с.  Петково.  Тъй  като  бях  командирована  учителка,  пътните  и 
транспортните  разходи  бяха  за  сметка  на  Оздравителната  гимназия,  която  ми 
осигуряваше  безплатна  квартира  и  поемаше  всичките  ми  разходи  по  консумативи 
като електрическа енергия, вода и др. Освен това ми заплащаше три пътувания до 
Русе и обратно през ваканциите.

Сега, от разстоянието на времето, преценявам с какви трудности е трябвало да 
се  справяме  с  малкия  ми  син.  По-големият,  Александър,  беше  женен  отдавна  и 



живееше  вече  в  самостоятелно  жилище  недалеч  от  нашето.  Той  също  беше 
преминал  през  много  трудности  преди  и  след  завършване  на  Великотърновския 
университет. Още ненавършил двадесет и една година, реши да се ожени и по тоя 
начин усложни не само своето следване, но и издръжката си, която поемах главно аз, 
защото това, което баща му даваше, беше една минимална ежемесечна вноска от 40 
лв., определена със съдебно решение. А през двете години, докато беше войник, не 
му даваше нищо, под предлог, че „него казармата го храни“, но причината за това 
беше  друга  – Сашко  му  беше  заявил,  че  в  бракоразводното  дело  е  на  моя  страна. 
Стана  така,  че  баща  му  не  взе  никакво  участие  в  подготовката  за  сватбата,  нито 
присъства на нея, въпреки че беше поканен. По-късно стана ясно, че в сватбения ден 
е бил извън града, обиден, че не е получил исканите десетина покани за своята нова 
компания.

Всички тези събития ставаха по времето, което аз нарекох „моето изкупление“ 
в училището по текстил. Със собствени сили направих сватбата на Александър, по-
късно купувах мебелите от първа необходимост като печка, хладилник, маса, легла 
за спане... Дойде и първото ми внуче още когато нямах навършени четирийсет и две 
години,  а  заедно  с  това  и  грижите  за  него,  докато  Александър  беше  в  Москва,  в 
Институт  за  чуждестранни  студенти  „Пушкин“.  Снаха  ми  Татяна  също  беше 
студентка и след раждането на детето премина на перманентни изпитни сесии. И тъй 
като и нейната майка работеше, се налагаше понякога да вземам бебето Александър 
с мен в училище. Жените от помощния персонал са се грижили за него, докато аз 
съм  в  час,  а  директорът  Емил  Петров  се  шегуваше,  че,  освен  на  „постоянното 
присъствие“ Георги, може да даде диплом за завършено образование и на внука ми. 

Връщам се отново към подготовката ни за заминаване в Родопите. Аз трябваше 
да бъда в училище още на първи септември, а до първия учебен ден, 15 септември, 
Георги  щеше  да  бъде  при  мен.  Багажът  за  Петково  пътуваше  вече  с  контейнер, 
ръчният  ни  багаж  беше  приготвен,  апартаментът  – предоставен  на  квартирантите. 
Трудно  ми  беше  да  се  разделя  с  малките  удобства,  които  имахме  в  двустайния 
апартамент, да се разделя с дома, който поддържах и вече изплащах сама – от една 
страна на съпруга си, от друга – държавния жилищен заем. Но нямах друг избор – 
трябваше  да  осигуря  издръжката  на  Георги  и  да  приключа  с  финансовите  си 
задължения.  Не  потърсих  помощта  на  големия  си  син  нито  по  време  на 
приготовленията, нито в деня на заминаването ни. Той беше на отговорна длъжност, 
имаше семейни задължения и не исках да го ангажирам с моите проблеми. Помощта, 
доколкото я имахме, дойде от съседите, от най-добрата ми по онова време приятелка 
Мария, от близки и познати хора. Спомням си, че големият ми син и снаха ми си 
бяха взели много книги от моята „подвижна книжарница“, както наричах уличния 
щанд  за  литература.  Когато  го  издавах  и  се  отчитах  пред  касата  на  „Печатни 
произведения“, се оказа, че трябва да платя много голяма сума, тъй като някои от 
клиентите, включително и синът ми, не ми бяха платили взетите от мен книги.



- Майко – ми каза Александър, –  с Таня те молим да ни опростиш дълга, който 
имаме за взетите от щанда книги. Освен това ни извини, че не можем с нищо да ви 
помогнем при преместването... Заети сме!...

- Разбира се, че ще ви го опростя... – казах аз. – Дългът ви не е чак толкова 
голям – по-малко от половината ми учителска заплата. Но нали майките са за това – 
да опрощават...

И така дойде денят за отпътуване за Родопите – багажът ни с товарен влак, а 
ние с Георги – с нощния до Пловдив. Не мога да забравя как приятелката ми Мария, 
с малкия си син Петьо, тогава почти бебе, дойде на гара Разпределителна, за да ни 
донесе  предварително  купените  с  нейни  пари  пътнически  билети  и  да  ни  изпрати. 
Единствено тя!...

Пътуването беше мъчително, защото не можехме да си позволим спален вагон. 
На  централна  гара  Пловдив  пристигнахме  в  ранното  утро  на  31 август,  почти  не 
спали,  съсипани  от  умора  още  по  време  на  приготовленията.  Освен  това  бяхме 
притеснени  от  това  дали  контейнерът  с  багажа  ни  е  вече  пристигнал  на  гара 
Филипово. Голямото ни ходене по мъките продължаваше и след като разбрахме, че е 
вече  там,  защото  трябваше  да  намерим  товарно  такси,  за  да  го  превозим  до  с. 
Петково.  Нямахме  никакви  близки  и  познати  в  Пловдив  и  с  Георги  сами  се 
справихме  с  търсенето  на  помощ  за  трудното  разтоварване,  натоварване  и  отново 
разтоварване на багажа в с.Петково.

 Добре си спомням и мъчителното пътуване с товарното такси – бях седнала 
отпред при шофьора, а Георги – горе при багажа, легнал на дивана, където се опита 
да поспи. И двамата не бяхме пътували по родопските пътища с безброй завои, баири 
и стръмнини и стомасите ни, макар и напълно празни, се обръщаха при всеки голям 
завой. Налагаше се да спираме често, защото ни се гадеше. Особено тежко понесе 
това пътуване Жоро, който беше горе, в посока, обратна на движението.

В Петково пристигнахме в ранния следобед, разтоварихме багажа пред входа на 
общежитието, разплатихме се с шофьора на товарното такси, който изпълни ролята 
и  на  товаро-разтоварач,  и  влязохме  в  първия  корпус,  определен  за  командировани 
учители.  Една  учителка  от  Русе,  преподавателката  по  история  Бистрица  Хицова, 
беше пристигнала там по-рано от нас, заради т. нар. лятно дежурство. Тя ни показа 
определените ни две стаи на втория етаж и ние се настанихме в тях само с ръчния си 
багаж.  Всичко  останало  беше  пред  входа  на  общежитието,  под  открито  небе,  и 
струпано на камара остана там две-три денонощия, докато приготвим стаите, които 
имаха нужда от основно почистване, а едната и от пребоядисване.

Първата ми среща с директора на гимназията стана пред вратата на селската 
кръчма, там, където се видях и с кмета на селото, когато отидох за първи път при 
уреждане на назначението си. Моята колежка (не обичам да употребявам тази дума в 
ж.  род/,  ни  представи  заедно  с  Жоро  на  Илия  Мандаджиев,  който  тогава  беше 
директор  на  гимназията.  Той  ни  посрещна  много  приветливо  и  на  моите  въпроси, 



отнасящи се до първия учебен ден, ми отговори с усмивка: „Нека не говорим тук, 
пред кръчмата, по училищни проблеми... Сега главното е да бъдете настанени и да си 
починете  след  дългото  и  изморително  пътуване.  Ще  се  видим  утре  сутринта  в 
училище за първия Ви работен ден при нас...“

Директорът беше млад човек, четиридесет и две-три годишен, висок, слаб и с 
непокорния  си  черен  перчем,  по  думите  на  Жоро,  много  приличаше  на  Никола 
Вапцаров. Самият той, Илия Мандаджиев, беше пришълец от Гоцеделчевско. Дошъл 
в селото по назначение като млад учител по химия, оженил се за мома от Петково и 
останал  завинаги  свързан  с  това  родопско  село.  Жена  му  Мария  беше 
прогимназиална учителка и преподаваше биология в местното училище. Имаха две 
деца  –  Диана  и  Светлана  и  живееха  в  малък,  но  красиво  подреден  собствен  дом 
недалеч от гимназията.

Мислех, че след пристигането си в Петково трудностите ще са отминали, но не 
беше така. Двете стаи, които ни бяха определени, се оказаха неподготвени за новите 
си  обитатели.  Стените  бяха  опушени  и  олющени,  подът  –  замърсен,  завесите  и 
завивките, със съмнителна чистота. Първата нощ спахме как да е – капнали от умора 
не  придиряхме  толкова,  но  на  другия  ден,  веднага  след  моята  заетост  в  училище, 
ангажирах  жена  да  ми  помогне  в  почистването.  Това  беше  една  служителка  от 
помощния персонал в училище, която се оказа не само „голяма скъпарка“, както ме 
предупреди една от местните учителки Пенка Панайотова, но и твърде небрежна при 
измазването на стените. И тъй като не можех да приема, че ще живея в стая, чиито 
стени са на петна, реших аз сама да хвана четката и да „варосам“ втори път стените 
на стаята, която си определих за дневна. Другата стая беше в относително приличен 
вид, защото и преди е била използвана само за спалня, където не се е пушило. През 
всичкото  това  време  на  частичен  ремонт  –  две-три  денонощия,  почти  цялата  ни 
покъщнина  остана  навън  пред  входа  на  общежитието,  но  нищо  от  нея  не  беше 
пипнато.  Така  беше  и  през  цялото  ми  пребиваване  в  Петково  –  нищо  не  ми  се  е 
изгубило, или, пази Боже, откраднало, въпреки че много често съм оставяла вратите 
и на двете стаи незаключени.

И  така,  след  два-три  дни  ново  „ходене  по  мъките“,  успяхме  най-после  да  се 
нанесем в почистените и освежени стаи. В спалнята ни имаше гардероб, едно бюро и 
две  единични  легла,  които  събрахме  и  към  тях  прибавихме  нощните  шкафчета, 
останали  от  подялбата  на  семейното  имущество.  В  дневната  стая  подредихме 
големия диван, малката кухненска кушетка, маса за хранене и две бюра, от които 
едното  работно,  а  на  другото  поставихме  телевизора.  В  преддверието  (всяка  стая 
имаше такова), върху импровизиран кухненски плот, подредихме малката готварска 
печка „Тайга“ и хладилния шкаф „Морозко“, които моите съседи и добри приятели 
Милка  и  Митко  Генови  ми  бяха  изпратили  от  Одеса.  Дневната  стая  застлахме  с 
килима, който си носехме, а в спалнята сложихме две пътеки от домашно изтъкани 
черги. Когато моята съгражданка Бистрица Хицова се върна от София, където беше 



отишла  за  сватбата  на  племенницата  си,  ние  с  Жоро  се  бяхме  настанили 
окончателно. Домакинът на училището ни беше дал нови одеала и чаршафи, чисто 
нови  завеси,  а  един  колега,  преподавателят  по  музика  Петър  Манолов,  ни  донесе 
отнякъде и хубав метален цветарник, на който аз подредих насадените току-що от 
мен цветя... Спомням си как възкликна Хицова при вида на уютно подредените стаи: 
„Ами тебе те посрещнаха като царица!“, на което аз й отговорих: „Царицата беше 
два-три дена Пепеляшка, за да се получи това, което виждаш...“

Почти  две  седмици,  до  13-14  септември,  Жоро  беше  при  мен.  Някои  от 
командированите учители малко завиждаха за това, че са ни дадени две стаи, но по-
късно разбраха, че всичко е било резонно, като се има предвид възрастта на момчето 
и това, че то ще прекарва ваканциите си в Петково.

Един ден преди започването на учебните занятия ние с Жоро отидохме в София. 
Директорът на гимназията уважи моите майчини вълнения и ми разреши на първия 
учебен  ден  да  бъда  със  сина  си.  Трябваше  да  го  заведа  в  квартирата  му,  да  го 
представя  на  хазяите  и  на  15  септември  да  празнувам  първия  учебен  ден  в 
училището,  за  което  и  двама  мечтаехме.  Спомням  си  трепетното  вълнение,  което 
изпитах, когато видях сина си в редиците на средношколците от това най-престижно 
училище  в  България  –  Националната  гимназия  за  древни  езици  и  култури 
„Константин-Кирил  Философ“. Сълзи  на  радост  и  майчина  гордост  се  стичаха  по 
лицето  ми  докато  слушах  празничното  слово  на  Гергина  Тончева  –  директор  на 
гимназията. Не се срамувах от сълзите си, защото това бяха сълзи на победител...

Тъй като у нас, по традиция и за разлика от други европейски страни, учебните 
занятия започват на 15 септември, дните преди тази дата се използват за подготовка 
на  учебни  планове,  годишни  разпределения  на  учебния  материал,  оформяне  на 
паралелките и попълване на дневниците. Освен това в тези първи дни на септември 
ние  учителите  ходехме  и  на  бригада.  Оздравителното  училище  беше  от  типа  на 
ЕСПУ, с прием от IV до XI клас на деца от цялата страна със заболявания на горните 
дихателни пътища и по тази причина учениците не ходеха на бригада, но учителите – 
да. Училището имаше две-три ниви –  всичко десетина декара, засети с картофи и 
ние трябваше да извадим тези картофи – относително тежка работа за изнежените 
ни  ръце  като  хора  на  интелектуалния  труд.  Спомням  си  много  добре  тези  есенни 
бригадирски  дни,  защото  имах  сериозни  здравословни  проблеми,  които  не  ми 
позволяваха  да  вдигам  и  нося  тежък  товар.  Но  не  можех  да  се  извинявам  и  да  се 
оплаквам  и  затова  изкарах  бригадата  като  редови  учител.  Споделих  проблема  си 
само с преподавателката по френски език Лили Ботева, с която се бяхме сближили, 
тъй като стаите ни в общежитието бяха една до друга. Тя ме разбираше и чисто по 
женски  ми  съчувстваше.  Нещо  повече  –  предложи  ми  да  ме  заведе  на  лекар  в 
Пловдив,  откъдето  беше  тя.  Няма  да  забравя  вечерите,  когато  се  връщахме  от 
бригада с по три-четири големи картофа в торбичката. Докато ние се измивахме и 
преобличахме,  Жоро,  който  оставаше  в  квартирата  или  по  цял  ден  четеше  в 



училищната  библиотека,  обелваше  картофите,  дори  понякога  се  залавяше  и  да  ги 
изпържи. Първата вечер поканихме Лили Ботева да вечеря с нас. Тя благодари за 
поканата „на пържени картофи“ и каза: „Знаеш ли, Аля, колко са хубави пържените 
родопски  картофи  с  бира?...“ Аз  я  разбрах  погрешно  и  най-наивно  попитах: „Ама 
как  ?...  Пържени  с  бира?“, на  което  тя  ми  отговори:  „Ей  сега,  след  малко,  ще  ти 
покажа как става това...“ И докато ние с Жоро подреждахме скромната вечеря от 
картофи със сирене, Лили се появи с мрежа, пълна със студена бира и един голям 
шоколад  за  Жоро,  който  вече  й  беше  станал  любимец.  „Сега  разбирам  колко  са 
хубави  пържените  родопски  картофи  с  бира!“–  самоиронично  подхвърлих  аз, 
усещайки, че от бирата вече ми се подкосяват краката...

Не мога да забравя един добър човек, който много рано си отиде от живота – 
зам.директорът  на  гимназията.  Беше  болен  от  рак  и  дойде  в  училище  само  в 
началото на учебната година. Той беше първият човек, който ме посрещна с респект 
заради моята висока квалификация.

- Радвам се, – каза той – че и в нашето училище ще имаме литератор от такава 
класа... Уверен съм, че и директорът, и този, който ще бъде на моето място като 
зам.директор по учебната част, ще имат добър помощник...

И като се обърна към Илия Мандаджиев каза:
- Ето кой трябва да оглави Комисията по професионално-творческите въпроси / 

КПТВ/  в  училище  –  човек,  който  е  защитил  II  клас  квалификация  и  разбира  от 
методика повече от нас...

Така  и  стана.  Още  в  началото  на  първия  учебен  срок  бяха  сформирани 
методическите  комисии,  които  бяха  под  ръководството  на  КПТВ.  Освен  че 
оглавявах  тази  голяма  комисия,  състояща  се  от  всички  методически  обединения  в 
училище,  на  мен  ми  беше  възложено  да  ръководя  и  методическото  обединение  на 
преподавателите по хуманитарните дисциплини. Директорът, който по специалност 
беше химик, а по-късно и новоназначеният зам.директор не влизаха на проверка в 
час без мен и при обсъждането на урока искаха първо да чуят моята рецензия.

-  Нека  по-добрият  специалист  по  методика  оцени  урока,  а  аз  ще  допълня  с 
някои неща... Мога да преподавам химия, да правя опити, но от литература и история 
не  разбирам  толкова,  че  да  уча  колегите  си  как  да  преподават  по  своята 
специалност... 

Така, още през първия учебен срок, докато в училище нямаше зам.директор, аз 
станах дясната ръка на Илия Мандаджиев, без да съм назначена за негов заместник. 
Дълго време, до началото на втория учебен срок, училището нямаше зам.директор 
по  учебната  част,  защото  добрият  човек  легна  тежко  болен,  а  в  края  на  ноември, 
когато  се  върнах  от  операция  в  Пловдив,  той  почина.  Много  ми  беше  тъжно,  че 
поради голямата зима и тежкото ми следоперативно състояние не можах да отида на 
погребението му.



В началото на втория учебен срок в училище дойде новият зам.директор, който 
беше назначен „отгоре“ – не толкова от отдел „Просвета“, отколкото от Окръжния 
партиен комитет в Смолян. Името му е Веселин Чолаков и беше завършил задочно, 
но  само  семестриално,  българска  филология  в  Пловдивския  университет.  Той  не 
беше влизал нито един час с дневник в ръка, защото през целия си трудов стаж е бил 
организационен работник – в ОФ ли, в ДКМС ли, не си спомням точно къде. Аз бях 
около два месеца в отпуск по болест и когато се върнах на работа се оказа, че новият 
зам.директор  по  учебната  част  беше  взел  четири  часа  седмично  от  моя  годишен 
норматив,  а  това  означаваше,  че  в  една  от  двете  паралелки  X клас  той  щеше  да 
преподава  литература  вместо  мен.  И  за  да  има  осемчасов  норматив  като 
зам.директор  Веселин  Чолаков  взе  и  четирите  часа  по  естетика  от  историчката 
Бистрица  Хицова.  И  така  този  човек  встъпи  едновременно  в  три  длъжности  – 
зам.директор  по  учебната  част,  преподавател  по  литература  и  естетика  и  партиен 
секретар на гимназията. А по онова време партийният секретар имаше повече власт 
от  директора  на  училището.  Няма  да  забравя  колко  трудно  му  беше  на  Илия 
Мандаджиев  да  удържа  напъните  на  Чолаков,  който  често  се  биеше  в  гърдите  и 
размахваше ръце, за да покаже колко голяма власт му е дадена. А иначе той беше 
едно много посредствено момче (беше около 35-годишен), който е успял да завърши 
Пловдивския университет по едно странно недоразумение. Той не само не познаваше 
учебния  материал,  който  прие  с  лека  ръка  да  преподава,  но  и  не  четеше.  А  от 
непрекъснатото  тичане  по  конференции  и  партийни  съвещания  не  само  не 
подготвяше  уроците  си,  но  и  често  ми  възлагаше  да  го  замествам...  Безкористно, 
разбира се, колегиално!

В  началото  на  съвместната  ни  работа  като  преподаватели  по  един  и  същ 
предмет той ме попита дали може да влиза в моите часове винаги, когато е свободен. 
Аз нямах нищо против това, дори се пошегувах, че ще го приемам като мой стажант, 
защото му предстоеше държавен изпит и дипломиране. След време той ме помоли да 
му давам моите урочни планове, тъй като нямал време да си ги съставя сам. Стигна 
се дотам, че ми нареди (от висотата на двете по-висши длъжности, които заемаше в 
училище),  да  оставям  неизтрит  урочния  план  на  дъската.  Ние  работехме  на 
кабинетна система и в кабинета по литература за гимназиалния курс влизахме само 
аз  и  той.  И  тъй  като  Чолаков  взе  моите  часове  в  една  паралелка  от  X клас,  се 
получаваше така, че когато той беше в час, аз имах „прозорец“, както казвахме на 
училищен език и кабинетът беше свободен за неговите часове.

Както  споменах  по-горе  на  мен  често  ми  беше  възлагано  да  го  замествам  по 
спешност, тъй като беше партиен секретар на училището и му се налагаше да ходи 
по  съвещания  и  конференции.  Помня  добре  какви  заръки  ми  остави  един  ден 
Чолаков, когато бързаше да не изпусне автобуса за Смолян.

- Дал съм им домашно, но ти не им го проверявай... Кажи им, че съм ти наредил 
да го оставиш за следващия час, когато се върна... – ми каза той почти в крачка към 



автобуса.
- Добре!... Ще бъде както искаш ти... Пък и не знам какви указания си дал на 

учениците, за да проверявам и оценявам домашните им работи... – му отговорих аз, 
доволна от това, че ще имам едно задължение по-малко.

Когато влязох в час, учениците бяха изненадани от това, че ме виждат. Те ме 
познаваха  вече,  знаеха  какви  са  моите  изисквания  към  тях  и  не  скриха 
разочароването си, че аз ще ги изпитвам и аз ще проверявам домашните им.

- Спокойно, ученици, не се плашете... Аз само ще ви преподам новия урок, за да 
не губите от учебния материал. А що се отнася до домашното, „по заповед на щуката 
и по ваша молба“ то се отлага за следващия път...

Не бях завършила още фразата си, когато целият клас избухна в неудържим 
смях. Аз останах учудено от тази тяхна необичайна реакция.

- Какво има?... Защо се смеете?
-  Ами...  Как  да  Ви  кажем...  –  се  опита  през  смях  да  ми  обясни  един  от 

учениците. – Вие откъде знаете, че му викаме така... „щуката“?...
- Че много бързо сте сколасали с прякора му!... На всеки учител ли измисляте 

такъв?... А моят какъв е ?
- Е, няма да Ви кажем... Може от друго място да го чуете!...Но не е обиден... 

Само показва Вашата взискателност и строгост.
След  пролетната  ваканция  на  уч.1983/84  год.  Оздравителната  гимназия  в  с. 

Петково беше предмет на цялостно обследване. Окръжният отдел „Просвета“ имаше 
за цел да провери всичко и затова изпращаше в продължение на един месец своите 
главни специалисти, които ревизираха не само учебно-възпитателната работа, но и 
състоянието  на  ученическия  стол,  обзавеждането,  хигиената  и  режима  в 
общежитието,  спортната  база,  лекарските  кабинети  (все  пак  училището  беше 
оздравително),  финансовата  дисциплина,  деловодството...  Всичко  беше  подложено 
на  наблюдение  и  щателна  проверка.  Спомням  си  как  всяка  сутрин  чакахме 
пристигането на автобуса от Смолян и брояхме слезлите от него инспектори. Тези от 
преподавателите, които си познаваха специалистите, успяваха да се подготвят поне 
психически  за  посещенията  в  часовете  им.  Новите  и  най-вече  командировани 
учители като мен се изненадваха, когато към тях се приближаваше някой с папка в 
ръка и кажеше: „Днес ще наблюдавам урока Ви по...” и посочваше темата на урока, 
отбелязана в годишното разпределение.

Въпреки  че  бях  нов  човек  в  този  район,  аз  познавах  главния  специалист  по 
български език и литература (по това време всяка селищна система в окръга имаше 
методист  по  основните  учебни  дисциплини).  Бях  видяла  Костадинка  Костова  още 
при  назначението  си  в  края  на  лятото,  когато  отидох  в  Смолян,  за  да  си  взема 
заповедта.  От  тогава  ми  беше  известно,  че  заради  изключителната  си  жизненост 
(беше минала 50-те години) и трудолюбие я наричали „моторът на отдела“. По време 
на  цялостното  ни  обследване  тя  дойде  много  по-късно  от  другите  главни 



специалисти.  Не  се  притеснявах  от  това,  че  инспектор  ще  влиза  в  моите  часове, 
защото  за  близо  двайсетгодишния  си  стаж  като  преподавателка  бях  имала  твърде 
много  посещения  –  и  от  инспектори,  и  в  открити  уроци,  а  в  Икономическия 
техникум  имах  и  стажантка  – задочничката  Валентина  Коева,  която  по-късно  ми 
беше и колега в училището по текстил. Освен всичко това имах и самочувствие на 
учител, защитил първата си квалификационна степен и това ми даваше увереност, че 
проверката  ще  мине  добре.  Бях  сигурна,  че  инспектор  като  Костадинка  Костова 
следи моето годишно разпределение и тайно се надявах тя да ме посети в часове по 
руска  класическа  литература,  в  които  преподавам  А.С.  Пушкин  и  неговия  роман 
„Евгений  Онегин“.  Много  ми  се  искаше  това  да  се  случи,  защото  имах  втора 
специалност руска филология и в часовете по руска литература се стараех да чета и 
преподавам творбите на руските класици в оригинал. И смея да кажа, че много добре 
ми се получаваше – учениците слушаха в час откъсите от романа „Евгений Онегин“ 
на руски език (те не притежаваха руското издание), а у дома си четяха превода на 
български език. Така се постигаха едновременно две учебни цели – затвърдяване и 
разширяване на знанията по руски език, който тогава се изучаваше задължително, и 
т.  нар.  междупредметна  връзка.  С  други  думи,  имах  какво  да  покажа  на 
инспекторката, ако беше дошла в часовете ми, посветени на „Евгений Онегин“. Но 
Костадинка Костова, както споменах вече, дойде много по-късно и ме завари на един 
от  „най-мъчните  класици“  на  руската  литература  –  Н.В.Гогол  и  неговата  творба 
„Мъртви души“.

Спомням  си,  че  моята  инспекторка  беше  пристигнала  в  Петково  още  от 
вечерта,  за  да  може  да  влезе  в  първите  два  часа,  които  започваха  по-рано  от 
пристигането  на  сутрешния  автобус.  Моите  първи  часове  бяха  в  IX  кл.,  където 
започвах  да  преподавам  Гогол  и  неговата  поема  „Мъртви  души“  в  два 
последователни часа, които наричахме семинарен урок. И двамата преподаватели в 
гимназиалния курс имахме веднъж седмично по един такъв семинарен урок, който 
понякога, при контролни или класни упражнения, сливахме, за да могат учениците да 
пишат  осемдесет,  а  с  междучасието  и  деветдесет  минути  без  прекъсване.  Тук 
задължително  трябва  да  отбележа,  че  учебният  час  в  оздравителните  училища 
траеше 40, а не 45 минути.

Когато  се  завърнах  на  работа  след  продължителния  отпуск  по  болест,  не 
биваше да стоя дълго време права и затова въведох в кабинета по литература т. нар. 
П-образна  подредба  на  чиновете,  при  която,  според  мен,  се  получаваше  по-голяма 
видимост  и  задушевност,  нещо  като  кръгла  маса  за  разговор.  Това  беше  първото 
нещо,  което  впечатли  инспекторката,  когато  влезе  в  кабинета,  съпроводена  от 
директора на училището. За тях беше определен чин, поставен в дъното на стаята, 
където  обикновено  сядаха  наблюдаващите  урока  лица.  Обемащата  тема  на 
семинарния  урок  включваше  проблемите:  Н.В  Гогол  –  творчески  портрет  на 
сатирика;  „Мъртви  души“ –  раждане  на  творбата,  жанрови  и  композиционни 



особености,  ролята  на  експозицията; Изграждане  на  сатирическия  характер  – 
образът  на  Манилов.  В  този  ден  нямаше  причина  часовете  да  бъдат  слети  и  в 
краткото  десетминутно  междучасие  инспекторката  ме  попита:  „Може  ли  да 
присъствам и във втория Ви час?... Стана ми интересен Вашият подход към Гогол и 
„Мъртви души“.“ Аз се почувствах леко поласкана от тези думи и през втория час 
напълно  се  отпуснах,  а  и  учениците  вече  бяха  по-спокойни  в  присъствието  на 
гостенката,  която  във  втория  час  влезе  сама.  Само  едно  малко  недоразумение 
наруши ритъма на урока и отвлече вниманието им – на вратата се почука и когато се 
отвори  на  нея  застана  Бистрица  Хицова.  Тя,  милата,  не  беше  разбрала,  че  имам 
посещения и, без да вижда инспекторката в дъното на стаята, ми каза, че е изпратена 
от Веселин Чолаков, за да ми напомни, че трябва да оставя неизтрит урочния план на 
дъската.  Това  беше  излишно  напомняне,  защото  бях  свикнала  с  това  мое 
задължение, но явно Чолаков е бил притеснен в очакване на посещение и в своите 
часове. Ще уточня, че на класната дъска записвах предварително не само плана на 
урока, но и непознатите думи, новите литературни термини, имената на героите... От 
всичко  това  можеше  да  се  види  почти  целият  ход  на  урока,  а  това  за  Веселин 
Чолаков беше голямо улеснение. Най–куриозното в случая беше това, че Хицова ме 
предупреждаваше за посещението на инспектор в часовете ми по литература.

- Зная, зная!... – й повторих аз. – В момента инспекторът е в моя час...
 Щом й посочих мястото, където седеше Костадинка Костова, Хицова се хвана 

за главата и бързо изчезна. Когато часът свърши, аз обясних на инспекторката, че от 
колегиалност  към  младия  преподавател  оставям  урочния  план  на  дъската,  а  тя  се 
засмя  и  каза:  „Е,  няма  нищо...  Тъкмо  ми  се  даде  възможност  да  надникна  и  в 
кухнята!...“ Впоследствие тези нейни думи бяха възприети от Хицова в буквалния им 
смисъл и тя се затича към училищния стол, за да предупреди домакина и главния 
готвач за проверката, която им предстои...

В края на учебния ден директорът ме извика в кабинета си, за да ми прочете 
ревизионните бележки на моята инспекторка. Тя беше при него и когато влязох, едва 
забележимо  ми  се  усмихна.  Поканиха  ме  да  седна,  за  да  изслушам  спокойно 
рецензията  на  посетените  ми  часове.  Нямаше  нито  една  забележка,  но  имаше  две 
препоръки. Първата беше отправена към мен – да опиша подробно в научен доклад 
за  септемврийските  четения  моята  урочна  система  за  преподаване  на  Гогол  в  IX 
клас. Втората препоръка беше отправена повече към директора, отколкото към мен 
–  да  разреши  назначението  ми  за  методист  по  български  език  и  литература  в 
селищна система Славейно, към която беше и Оздравителната гимназия. Директорът 
рязко се противопостави на това предложение, тъй като аз, като методист, ще имам 
право  да  избера  училището,  в  което  да  си  вземам  определените  по  норматив 
дванадесет  часа  седмично.  Останалите  шест  часа  от  седмичния  ми  норматив  като 
преподавател  ще  бъдат  за  посещения  на  учители  от  селищна  система  Славейно, 
преподаващи български език и литература от IV до XI клас. 



- Не може ! – отряза директорът Илия Мандаджиев. – Няма да разреша! Тя е 
командирована в нашата гимназия и аз имам нужда от нея и като преподавател, и 
като председател на КПТВ. Тя, тъй да се каже, е моята дясна ръка, защото ръководи 
и методическото обединение по хуманитарните дисциплини... Не бих разрешил тя да 
отиде в друго училище!

- Ако бъда назначена за методист, аз няма да отида в друго училище, но ще ми 
бъде трудно да ръководя и КПТВ... – го прекъснах аз.

- Разбирам, че назначението ти за методист ще бъде не само повишение, а преди 
всичко признание за възможностите ти и аз не би трябвало да ти преча... – започна 
да  отстъпва  Мандаджиев.  – А  и  честно  казано,  ще  съм  горд,  че  учител  от  моята 
гимназия е методист на селищната ни система... Но аз държа да преподаваш в нашето 
училище!

Краткото обсъждане на този проблем завърши с решение назначението ми за 
методист  да  бъде  от  следващата  учебна  година,  а  сега  да  ми  се  даде  време  и 
възможност,  за  да  подготвя  научния  си  доклад  за  септемврийските  педагогически 
четения.

- А относно тази препоръка към мен... Как да я приема – като похвала или като 
наказание? – пошегувах  се  аз,  защото  си  давах  ясна  сметка  какъв  труд  трябва  да 
положа до началото на септември. 

-  Ще  те  освободим  от  някои  задължения,  за  да  имаш  време  още  преди 
ваканцията да подготвиш доклада... – почти тържествено ми обеща директорът.

Но аз си знаех, че за този доклад трябва да отделя време през лятната ваканция, 
защото наближаваше големият ни празник 24 май и като ръководител на кръжок по 
художествено слово, имах задължението да подготвя литературната програма. И за 
да  бъде  нещо  по-оригинално  от  познатите  поетични  рецитали,  реших  да  направя 
драматизация  на  „Радини  вълнения“ от  романа  „Под  игото“. Участниците  бяха  не 
само гимназисти, но и деца от началното училище. Всички бяха много ентусиазирани 
и прилежни в репетициите. Наред с тях в подготовката за представлението участваха 
и  родителите,  най-вече  майките  на  малките  артисти.  Те  им  приготвиха  дрешки, 
напомнящи възрожденската епоха, отразена във Вазовия роман. На големите не им 
беше трудно да осигурят сценичните си костюми – старовремски потури и рокли, но 
малко се намръщиха, когато казах, че мъжете трябва да бъдат с фесове. Скалъпиха 
ги от картон, закачиха им пискюли и въпросът беше решен. Когато в навечерието на 
празника направихме генералната репетиция на читалищната сцена, всички усетиха 
магията  на  театралното  изкуство  и  с  нетърпение  очакваха  празничното  утро  на 
светлия  ден  –  24 май,  когато  ще  покажат  не  само  на  своите  съученици,  но  и  на 
цялото село, как се е празнувал някога денят на светите братя Кирил и Методий.

За този голям български празник бях поканила на гости в Петково моята по-
голяма сестра Милка с нейните най-близки хора – син, снаха и двете й внучета. Бяха 
пътували половин ден с кола и пристигнаха късно вечерта, по-тъмно. Макар че бях 



изморена  от  репетицията,  аз  излязох  извън  село  да  ги  пресрещна.  Именно  да  ги 
„пресрещна“  –  тази  българска  дума  се  употребява  тогава,  когато  с  нетърпение 
очакваш  някого  и  излизаш  навън,  за  да  съкратиш  неговия  път  до  теб.  „Да  те 
пресрещне  старата  на  прага...“  е  казал  Димчо  Дебелянов  в  своята  елегия  „Да  се 
завърнеш в бащината къща“ и по този начин, само с една дума, е уловил трепета на 
майчиното сърце пред очакваното завръщане на детето й.

За  мен  24  май  е  бил  винаги  изключително  голям  празник  –  от  първите  ми 
ученически  години  и  до  сега,  когато  вече  не  съм  в  училище,  а  слушам  отдалеч 
„Върви,  народе  възродени“  и  се  радвам  на  пременените  и  радостно  възбудени 
ученици  и  учители,  с  цветя  в  ръце,  изпълнили  улици  и  площади...  Но  през  тази 
пролет на 1984 год. аз посрещах този празник с особено вълнение. При мен щяха да 
пристигнат  от  далеч  близки  хора,  на  мен  беше  възложено  да  произнеса 
тържественото  слово  за  нашите  първоучители  Кирил  и  Методий,  моите  ученици 
щяха да представят на селската сцена „Радини вълнения“... Всичко това ме караше да 
се чувствам малко притеснена, но горда и щастлива, че ще има кой да оцени моя труд 
и постиженията на учениците ми от литературния кръжок. 

- Лельо, никога не съм слушал с такова внимание доклад... – ми беше казал моя 
племенник Валентин, когато ме поздравяваше за произнесеното слово. – И добре, че 
доведохме и децата... Те много внимателно гледаха пиеската и ми казаха, че искат 
по-скоро да тръгнат на училище... А на Снежана й се искаше да бъде при децата, 
които се надпреварваха да отговарят на зададените им от Огнянов въпроси... Браво 
на теб и на твоите ученици!

Този  ден  е  един  от  най-хубавите  дни  от  моя  учителски  живот  –  и  с 
тържественото  празнично  утро  в  читалището,  и  с  вкусния  обяд,  приготвен  от 
майстор-готвачката  Мария,  и  със  следобедната  разходка  из  стръмните  селски 
улички, и с почивката малко преди залез на пейката под огромното дърво, близо до 
църквата...

- Никога няма да забравя тази пейка, вековното дърво над нея и гледката, която 
се открояваше от това високо място... – си спомняше често сестра ми за гостуването 
им в Петково. – Вълшебно място... Като че ли се намирахме в рая!

- А аз няма да забравя с какво телешко печено бяхме гостени... – прибавяше 
синът й. – Червеното пирговско вино така му отиваше!

На следващия ден, 25 май, който по традиция е неучебен, направихме разходка 
с колата и до „Хайдушки поляни“, и до Рожен, и до Пампорово. В късния следобед 
изпратих гостите до разклона Смолян – Рожен и когато колата с моите близки се 
отдалечи и след малко се скри зад завоя, сърцето ми се сви от мъка, че оставам пак 
сама, далеч от моите близки, от Русе, от Дунава... „Като че ли те оставихме накрая 
на света... Самичка да чакаш автобуса за Петково... Махаше ни с ръка за сбогом, а аз 
плачех... Помниш ли как ни прокле баба Санда, когато се карахме като малки – да 
бъдем разделени – ти на единия, аз на другия край на света...“ – ми писа кака Милка 



в едно нейно трогателно писъмце.
През тази първа в командировъчния ми период лятна ваканция бях поканена на 

гости в Чехословакия. Семейството на Стойко, който на младини се беше оженил за 
чехкиня, живееше в малко селище край гр. Кладно и имаше скромна лятна къща с 
плодна  градина.  Отдавна  мечтаех  да  видя  „златна“ Прага,  която  познавах  само  от 
пощенските картички, изпращани по различни поводи от моите близки.

Визата ми  беше десетдневна, с точно фиксирани дати на отиване и връщане. И 
когато дойде денят за заминаване, малкият ми син, който току-що беше завършил 
осми  клас  в  НГДЕК,  дойде  да  ме  изпрати  на  гарата.  Беше  станал  твърде 
самостоятелен,  за  да  изтърпи  целия  десетдневен  надзор,  но  все  пак,  по  време  на 
моето отсъствие, щеше да погостува на по-големия си брат.

В ранния час на заминаването ние с Георги чакахме реда си за обработка на 
документи  и  багаж  в  митническото  бюро  на  централната  русенска  гара.  Стиснала 
малката папка с лични книжа, аз побутвах куфара си и се приближавах постепенно 
до  дежурния  служител.  Незабелязано  към  мен  се  приближи  висок  млад  мъж  в 
митническа униформа и ме попита с усмивка:

- За къде ще пътувате, др. Неделчева?... Дайте си документите и се оттеглете от 
опашката... Когато съм готов, ще дойда при Вас...

-  Но аз не Ви познавам! – му казах аз. – Вие откъде знаете моето име?
-  Не ме ли познахте?... Ами аз съм Валентин, ваш ученик от Икономическия 

техникум... Наистина ли не ме познахте?
- Ами... не! Много си пораснал, Вальо! – казах аз, оглеждайки стройния мъж. – 

Ти да не си началник на митническото бюро?
- Да... Аз работя тук от пет-шест години... Постъпих веднага след завършване 

на Свищовската академия...Вече съм женен и имам две деца.
 По пътя за купето, където Вальо настани багажа ми, си припомних кой беше 

всъщност този мой ученик.
- Всяка година ме оставяхте на поправителен изпит... Не четях много и не се 

справях със съчиненията по литература... А за правописа – да не говорим... Бяхте 
безпощадна в изискванията си... Но ако не бяхте такава, аз днес нямаше да бъда тук... 
Нямаше да се справя с писмения изпит за Академията... 

- И затова ли правиш това добро... На твое място някои могат и да си отмъстят 
за поправителните изпити...

-  Е, да... Някои, но не и аз... Аз съм Ви благодарен!... 
-  Какво обичат твоите деца? Да им донеса нещо от чужбината... – попитах го 

аз.
- О, недейте... Децата ми имат всичко... Купете си каквото можете и когато се 

връщате  ми  се  обадете...  Ето  Ви  моите  два  телефона  –  служебен  и  домашен,  в 
случай, че не съм на смяна, когато пристигате... Може да решите да останете някой 
ден повече... Или пък да се върнете по-рано...



-  Не, ще се върна в точно определения ден...
-  Добре...  Аз  сега  ще  Ви  пожелая  приятно  пътуване  и  след  като  приключа 

смяната  си,  ще  закарам   Жоро  с  колата  си  у  вас...  Помня  го,  когато  беше  три-
четиригодишен и идеше с Вас в училище... И той е пораснал много.

Точно на десетия ден от моето гостуване в Чехословакия се връщах с влака  от 
Прага  за  Русе  през  Букурещ  по  Дунав  мост.  На  русенската  гара  пристигнах  след 
полунощ. Още отдалеч през прозореца на влака видях полузаспалия си син, седнал на 
една пейка. Влакът бавно спря и до прозореца ми се приближи Валентин.

- Подайте  си  документите  през  прозореца,  а  Вие  изтеглете  багажа  си  към 
изхода на  вагона... Влакът още е заключен, но като мине митническата проверка, ще 
се отвори вратата за слизане...

- Валентине,  искам  да  те  предупредя,  че  имах  неприятности  с  румънските 
митнически  власти...  Искаха  да  ми  конфискуват  част  от  багажа  и  не  ми  сложиха 
необходимия  печат...  Казаха,  че  не  мога  да  нося  толкова  много  обувки..  А  аз  съм 
купила  на  всичките  си  деца,  а  имам  вече  и  внук,  по  един  чифт...  На  никоя  друга 
граница не съм имала такива проблеми... Само на румънската един от митничарите 
скъса сезала, с който моят близък обвърза кашончето с обувки...  Всичко, което съм 
купила, е декларирано...

-  Спокойно... Аз ще дойда след малко и ще прибера багажа Ви в колата си...Тя 
е малко встрани  от перона... Изпратих Жоро да ни чака там... Ще ви закарам до дома 
ви...

 Все  пак  аз  бях  купила  нещо  и  за  Вальовите  деца  – не  можех  да  се  върна  с 
празни  ръце...  А  след  година,  когато  големият  ми  син  Александър  започна  работа 
като  митнически  служител,  Валентин  дълго  време  му  беше  шеф.  И  този  голям 
митнически началник изпращаше за рождения ден на строгата си  учителка бутилка 
от най-хубавото шотланско уиски...  

 Втората  учебна  1984/85  год.  започнах  като  методист  по  български  език  и 
литература  в  селищна  система  Славейно,  но  норматива  си  от  дванадесет  часа 
седмично  вземах  в  ОСПТУ  „Никола  Вапцаров“,  с.  Петково.  Трудно  ми  беше  да 
съчетавам  двете  длъжности,  като  се  има  предвид,  че  отново  бях  председател  на 
КПТВ в училище. Когато главният специалист Костадинка Костова ме въвеждаше в 
естеството на новата ми работа като методист, в типичния за нея свободен стил на 
общуване, ми разказа следния анекдот:

Една домакиня била силно привързана към хубавия си котарак. И той също бил 
привързан към нея и никъде не излизал, но в една пролетна вечер изчезнал и не се 
върнал  през  цялата  нощ.  Не  се  върнал  и  втората,  и  третата  нощ,  та  така  цяла 
седмица.  Най-после  една  сутрин,  грохнал,  отслабнал  и  пооскубан,  замяукал  на 
вратата. Стопанката му го посрещнала с думите: „ Не ми обяснявай къде си бил и 
какво  си  правил,  защото  разбирам  всичко...  Но  за  в  бъдеще  ще  видиш  какво  ще 



направя!“  И  го  кастрирала,  с  надеждата,  че  по  този  начин  е  решила  проблема  с 
нощните  му  забежки  веднъж  завинаги.  Но  когато  дошла  пролетта,  котаракът  пак 
изчезнал за няколко нощи. „Е, къде беше? – го попитала стопанката му, когато той 
недоял, недоспал се завърнал при нея. – Предишните ти отсъствия бяха обясними, но 
сега,  когато  си  кастриран  и  не  можеш  да  правиш  нищо...  Не  мога  да  си  обясня 
отсъствията ти!“ А котаракът й отговорил с видимо самочувствие: „Е, аз сега съм 
методист!... Не мога да върша нищо, но уча другите как да го правят...“

Ето този беше първият урок, който Костадинка Костова ми даде, поверявайки 
ми  методическия  контрол  във  всички  училища  на  селищната  система.  Аз  добре 
осмислих този урок и реших през целия първи учебен срок да не посещавам никакви 
часове на мои колеги. И за да не съм като въпросния котарак, реших да покажа на 
преподавателите по български език и литература какво мога и как го правя в час, а 
после  да  ги  „ревизирам“ (никога  не  съм  обичала  тази  дума,  още  повече,  че  съм  я 
възприемала само като финансов термин, който ми напомняше, че съм завършила 
Търговската гимназия в Русе).

Ето така започна тригодишната ми работа на методист – с школа за проучване 
на  добрия  педагогически  опит.  През  целия  първи  срок  на  уч.1984/85  год. 
преподавателите  по  български  език  и  литература  посещаваха  веднъж  седмично, 
според  личната  си  учебна  програма,  моите  часове  или  часовете  на  изявени,  с 
дългогодишна  практика,  учители  както  в  гимназиалния,  така  и  прогимназиалния 
курс. След откритите уроци винаги имаше събеседване и всеки учител, особено по-
младите, си водеше записки. По мое дълбоко убеждение тази школа изигра важна 
роля – от една страна за повишаване качеството на учебния процес и от друга – за 
утвърждаване на моя авторитет като методист. И когато през втория учебен срок 
започнах  своите  посещения,  аз  не  постъпвах  като  инспектор  и  се  отказах  от 
принципа „внезапност на посещението“. Винаги предупреждавах преподавателите за 
моите  посещения  и  по  този  начин  им  давах  възможност  да  се  подготвят,  за  да 
покажат в максимална степен своите възможности. Това се отнасяше преди всичко 
за младите учители, които все още не бяха изградили своя преподавателски стил.

През следващите две учебни години съхраних този метод на предупреждението, 
но  само  при  младите  и  по-неуверени  учители,  а  при  по-възрастните,  които  бяха  с 
натрупан  преподавателски  опит,  правех  своите  проверки  внезапно.  Понякога  се 
случваше  да  наблюдавам  урок  на  такава  тема  („методична  единица“),  при  която 
посетеният учител е бил в мой час. С интерес следях хода на урока и забелязвах ония 
елементи, които преподавателят е заимствал и усвоил по време на кратката школа за 
проучване и внедряване на добрия педагогически опит. Спомням си детайли от урока 
на  една  млада  учителка  от  гимназията  в  Славейно,  когато  преподаваше  поемата 
„Септември“  на  Гео  Милев.  Учителката  беше  наблюдавала  моя  открит  урок  на 
същата тема и следваше почти същия ход на урока, но внасяше и някои промени. 
При обсъждането на часа тя ми сподели горе-долу следното:



- Аз много мислих върху това в кой момент да поставя на обсъждане епизода с 
поп Андрей и реших да се отклоня от пътя, който Вие ни показахте...

- Твоят подход към образа на единствения индивидуализиран герой на поемата 
поп Андрей беше много добър. Ти постави акцент върху проблема за героичното и 
по свой начин изясни естетическите категории грозно и прекрасно..

Това,  че  забелязвах  творчески  елементи  в  труда  на  учителите,  особено  на 
младите, ме радваше много. Именно в това виждах ползата от кратката школа, която 
проведох,  от  обсъжданията  на  наблюдаваните  уроци,  от  дискусиите  по  някои 
методически проблеми. Но през тригодишната си работа като методист се случваше 
посетените  учители  да  ме  посрещат  или  със  страх,  или  със  зле  прикрито 
недоволство.  В  спомените  ми  изплуват  само  два  ярки  примера  за  това.  Първият 
беше,  когато  посетих  прогимназията  в  с.  Малка  Арда,  където  преподавател  по 
български  език  и  литература  беше  много  по-възрастен  от  мен  мъж  и  явно  много 
опитен  и  самоуверен.  Още  с  влизането  ми  в  учителската  стая  пошушна  на  свой 
колега:  „Ето  я  и  новата  методистка...  Наперена!...  Дай  на  една  жена  власт  и  ще 
видиш  колко  струва...“ Той  явно  ме  беше  подценил,  особено  слуха  ми,  защото  по 
пътя  към  класната  стая  любезно  ми  се  усмихваше,  убеден,  че  нищо  не  съм  чула. 
Оказа се, че този възрастен преподавател беше крайно небрежен в подготовката си 
за  урока  и  през  цялото  време  импровизираше,  а  в  преподавателската  работа 
импровизациите в никакъв случай не трябва да са за сметка на научния подход към 
учебния материал. Вторият случай беше при посещение в Оздравителната гимназия 
в Славейно, където беше центърът на селищната система. Спомням си репликата на 
един  прогимназиален  учител,  който  ме  видя  още  когато  слизах  от  автобуса. 
Познаваше ме добре и посрещайки ме с „добре дошла“ ме попита уж на шега: „... 
Днес пристигате без предупреждение... Та на кого ще „секвестирате житото“?...“, на 
което  аз  му  отговорих  със  същия  шеговит  тон:  „Вашето  жито  ме  интересува, 
колега... Надявам се да е с добро качество!“

През третата учебна година от назначението ми като методист ми се наложи да 
взема една част от часовете на млад преподавател от прогимназията в с.Малка Арда, 
който  си  беше  счупил  много  лошо  крака  и  му  бяха  направени  няколко  операции. 
Главната специалистка ме посъветва да не оставяме поне единствената паралелка в 
VII  клас  без  учител  по  български  език  и  литература,  предвид  подготовката  на 
учениците  за  кандидатстване  в  гимназии.  Часовете  не  бяха  много,  но  се  наложи 
голямо разместване, с оглед на моите възможности да ги вземам в дните, определени 
за посещения. Разстоянието от Петково до Малка Арда е 6-7 км и аз трябваше да го 
изминавам пеш, тъй като в сутрешните часове нямаше автобус, с който бих отишла 
за първия учебен час. Не си спомням точно, но мисля, че вземах това разстояние за 
40 – 50 мин., а през зимата, когато пътят беше заснежен и хлъзгав, и за повече от 
един час. Пристигах премръзнала в учителската стая, сменях мокрите си „апрески“ 



със  сухи  обувки,  сгрявах  ръцете  си  на  отрано  запалената  печка  и  след  десетина 
минути  влизах  в  час.  През  тази  зима  не  се  разболях  от  грип,  но  в  резултат  на 
продължителното  ходене  пеш  по  течението  на  реката  Малка  Арда  аз  си  бях 
простудила главата и получих възпаление на лицевия нерв, по-точно на тригеминуса 
вдясно. Лечението беше продължително и почти безрезултатно. Болките бяха много 
силни,  но  аз  не  можех  да  определя  кое  ме  боли  повече  – ухото  или  някакъв  зъб. 
Участъковият лекар ме изпрати при стоматолог и той се зае да ревизира всичките ми 
зъби,  за  да  разбере  откъде  иде  влудяващата  болка,  когато  съм  будна.  И  тъй  като 
никога не съм се събуждала от болка, аз самата стигах до извода, че заболяването е 
свързано с някакъв нерв. След като се увери, че зъбите ми са в ред, младата и много 
старателна зъболекарка в Петково ми постави тънки метални шини в устата, които 
ми пречеха да говоря, да се храня с друго, освен с течни храни, да се усмихвам... С 
една  дума  – не  можех  да  си  отварям  устата,  а  да  отнемеш  възможността  на  един 
литератор да говори е почти престъпление, се шегуваха колегите ми. И през този 
месец, когато бях с шинирана уста, решението на проблема с моето говорене дойде 
от ИУУ в гр. Стара Загора, където отидох на следдипломна квалификация. Никога 
няма да забравя как съм се хранила в стола на института заедно с моите колеги – те 
изяждаха и моята твърда храна, а за мен оставаха само супите, соковете и понякога 
лека попара с прясно или кисело мляко. Що боза, що сокове съм изпила през този 
месец  в  Стара  Загора!  Няколко  дни  преди  да  свърши  курсът  аз  отидох  при 
стоматолог,  за  да  ми  махне  шините,  тъй  като  едномесечният  срок  беше  изтекъл. 
Когато  си  отворих  устата  опитният  зъболекар  ми  каза:  „Не  знам  защо  са  ти 
поставени тези шини, но всичко е направено много професионално. Учудвам се, че 
един млад стоматолог в това родопско село е извършил тази манипулация толкова 
добре... Поздравете я от мен!“ 

Дълго време след като се освободих от шините аз не смеех да отворя широко 
устата си, да се засмея. Навикът ми да си стисна с длани бузите, когато ме напуши на 
смях,  остана  задълго.  Не  изчезнаха  и  болките  –  само  се  поразредиха.  Леко 
подобрение имах след проведеното санаториално лечение в Кюстендил, където ми 
бяха  направени  редица  физиотерапевтични  процедури  и  масаж  на  лицето  (  т.  нар. 
дарсонвал). Но и това не помогна. Точната диагноза на заболяването беше поставена 
след  много  внимателен  преглед  и  рентгенова  снимка  в  „Пирогов“  от  д-р  Кольо 
Кожухаров,  чийто  родов  корен  беше  от  моето  село  Пиргово.  При  този  известен 
неврохирург ме заведе Иван Дудев, съученик на по-голямата ми сестра, който също 
като мен беше на санаториално лечение в Кюстендил. Успешното лечение на моя 
възпален лицев нерв ме увери, че в „Пирогов“ наистина работят големи специалисти 
в областта на медицината.

През същата тази трета година от работата ми като методист имаше и много 
хубави,  вълнуващи  моменти.  С  школата,  която  водех,  с  откритите  си  уроци,  с 
участието си в педагогическите четения и с публикациите си бях станала известна 



преподавателка  не  само  в  Смолянско.  Спомням  си  първата  публикация  в  сп. 
„Български  език  и  литература“.  Това  беше  научното  ми  съобщение  по  време  на 
септемврийските  четения  на  тема  „Принципи  и  подходи  в  интерпретацията  на 
художествения  образ  –  „Индже“ на  Й.  Йовков.  Когато  през  зимната  ваканция  се 
срещнахме за кратко с русенския инспектор по литература Кръстю Лисичев, който 
беше  чел  публикацията  ми,  той  ме  укори,  че  съм  я  направила  с  името  на 
Оздравителна гимназия, с. Петково.

- Нали ти си наша, русенска учителка и ние сме те командировали там... – ми 
беше казал той. – Трябваше след името си да поставиш град Русе!

- И  кое  училище  трябваше  да  посоча?...  След  като  моят  опит  е  изведен  в 
Оздравителна  гимназия,  с.  Петково,  аз  бях  длъжна  да  поставя  името  на  това 
училище! – му отговорих аз. – Когато се върна в Русе и ми дадете възможност да 
работя в по-престижно училище, тогава нещата ще се променят...

Едно  от  най-стойностните  неща,  които  направих  като  методист  в  община 
Славейно, беше научната конференция на тема „Творчеството в труда на учителя“. 
Освен  преподавателите  по  български  език  и  литература  бях  поканила  и  всички 
учители, които работят върху своята професионална квалификация или се готвеха 
за изпит в ИУУ. За научен ръководител на конференцията бях определила ст.н.с. 
Искра  Котова,  но  тя  не  дойде  по  здравословни  причини.  Нейното  място  зае  моят 
колега от университета Марин Кадиев, който по това време преподаваше методика 
на литературата в Пловдивския университет.

Спомням си задълбочените разисквания и горещите спорове около въпроса за 
творчеството в труда на учителя.Някои от участниците в конференцията защитаваха 
тезата,  че  творчество  в  труда  на  учителя  има  тогава,  когато  той  създава 
художествени произведения или иначе казано, когато заедно с преподавателската си 
работа учителят пише поезия или проза. Аз стоях на противоположната позиция, че 
творчество в труда на учителя има тогава, когато в неговата преподавателска работа 
има  творчески  елементи,  новаторство.  Според  мен  учителят  е  творец,  когато 
предлага нови идеи, когато не само внедрява, но и обогатява опита на другите, когато 
създава  нещо  ново,  положително  и  много  ефективно  в  своята  работа  като 
преподавател и възпитател. Бях изумена от това, че един преподавател във висше 
училище (в случая Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“), не разбираше, 
че  творчеството  в  труда  на  учителя  не  е  в  неговото  умение  да  пише  разкази  или 
стихове. Един учител може да бъде добър поет или разказвач, но в същото време да 
не  умее  да  преподаде  урока  си  така,  че  да  докосне  сърцата  на  учениците  си,  да 
възбуди тяхното любопитство, да ги извиси духовно със знанията, които им дава. И 
понеже познавах Марин Кадиев още от студентските си години (ние бяхме в една 
група), дълго време продължавах да се питам как е успял да заеме преподавателско 
място във висше учебно заведение. И когато разказах всичко на Веселин Милушев, 
той ми отговори не само с думи, но и с жест: „С теманета, мила... С ниски поклони 



към тези, от които зависи накъде ще тръгне кариерата му! Помниш ли оня момент в 
русенския  хотел  „Сплендид“,  където  посетихме  колегите  от  Икономическия 
техникум  в  Пловдив,  дошли  за  обмяна  на  опит  в  нашето  училище.  Тогава  твоят 
колега от университета беше редови учител като нас. Забрави ли ниските поклони, с 
които той покани шефа си в хотелската стая... Още тогава си казах: „С тия теманета 
ще отидеш далеч, приятелю... Не се учудвам на неговия бърз растеж в кариерата!“ 
Не  знам  до  каква  научна  степен  е  стигнал  Марин  преди  пенсионирането  си  в 
Пловдивския университет, но ако за трите десетилетия преподавателска работа във 
ВУЗ не е достигнал поне до „доцент“, значи мястото му не е било там.

В конференцията, за която стана дума, взе участие и един наскоро пенсиониран 
гимназиален учител по математика – Илия Маринов. Неговото кратко изложение по 
темата  на  конференцията  изненада  всички  ни  със  задълбочения  анализ  и  с 
позицията,  която  зае  този  приключил  с  учителската  си  практика  математик.  Най-
впечатляващото  беше  това,  че  той,  дългогодишният  преподавател  по  една  точна 
наука,  разбираше  повече  от  творчество  в  труда  на  учителя  от  един  филолог  като 
Марин Кадиев, който с многословните си излияния понякога искаше да мине и за 
философ...

Като споменавам името на петковчанина Илия Маринов искам да добавя и това, 
че след близо двегодишния ми престой в селото той започна да проявява интерес към 
мен, да търси поводи за срещи и разговори. Беше вдовец и тъй като знаеше, че и аз 
съм свободна, стигна се и до сериозно предложение за женитба.

- Аз си давам сметка, – ми каза той с известно притеснение – че съм много по-
възрастен  от  тебе  – повече  от  седемнайсет  години...  Знам  също,  че  не  мога  да  ти 
предложа кой знае какво, но искам да те уверя, че ти ще живееш добре в голямата 
ми бащина къща, в която още не си влизала... И още не си чула шума на реката, до 
която стига градината ни... Искам да те уверя и в още нещо – пенсията ми е добра и 
бих могъл да я давам изцяло за издръжката на малкия ти син в гимназията...

- Благодаря ти за милото предложение, – му отговорих –  но аз нямам никакво 
намерение да сключвам втори брак, за да не натоварвам никого с издръжка или с 
каквато и да е друга грижа за децата ми. Освен това не мога да остана завинаги в 
Петково.  Тук  е  хубаво,  хората  са  добри  и  аз  свикнах  с  тях,  с  колегите  си,  но... 
„земята не чувствувам моя“, както е казал Вапцаров...

- И докога ще останеш тук? – ме попита той с такъв благ поглед, че се смутих и 
отговорих без да го гледам в очите.

-  Ще  работя  като  командирована  учителка  тук  или  на  друго  място  докато 
Георги учи, а когато и той, както големият ми син Александър, стъпи на краката си, 
ще се прибера в Русе, при близките си хора. Петково е много далече от моя роден 
край  и  аз  много  тъгувам...  За  Дунава,  за  широкото  поле  и  откритото  небе  –  за 
всичко, с което съм живяла досега...

Въпреки  категоричния  ми  отказ,  този  човек  продължи  да  ме  търси  и  аз  бях 



принудена да приложа една малка хитринка – поставях пред вратата на квартирата си 
чифт мъжки обувки (Жоро си беше оставил едни мокасини, които му бяха станали 
вече малки) и така карах някои посетители да се връщат, с убеждението, че си имам 
гост.  Не  се  страхувах  за  реномето  си,  защото  мъжките  обувки  пред  вратата  бяха 
едни и същи и показваха, че при мен идва един и същ човек. А аз като жена имах 
достатъчно основание за това...

В  тази  връзка  ще  споделя  нещо,  което  съм  разказвала  на  най-близките  си 
приятелки.  Когато  бях  оперирана  в  Пловдив  (операцията  беше  гинекологична  и 
имаше повече козметичен характер), хирургът д-р Никола Недев, к.м.н. и завеждащ 
новооткритата гинекологична клиника на ул. „Весела“, след последвалия контролен 
преглед ме посъветва при нужда, ако не мога да отида в Пловдив, да се обърна към 
негов колега, който работеше като хирург-гинеколог в Мадан, но често гостуваше на 
родителите си в съседното село Славейно. 

И такъв проблем се появи няколко месеца след операцията ми. Една сутрин се 
събудих  със  светлокафяво  петно  върху  нощницата  ми,  откъм  лявата  ми  гръд. 
Веднага отидох при акушерката в Славейно, а тя от своя страна ме препрати в Мадан 
при  колегата  на  д-р  Недев.  След  като  ме  прегледа,  той  ми  препоръча  прегледи  на 
лимфните жлези и мамологично изследване. В Мадан нямаше мамологичен кабинет 
и аз трябваше да отида на преглед в един от градовете Пловдив, София или Русе. Тъй 
като скоро излизахме в пролетна ваканция, реших да си направя мамологичното си 
изследване  в  моя  град.  И  когато  трябваше  да  взема  резултатите,  аз  застанах  пред 
кабинета на д-р Петрова, хирург – гинеколог към Онкологогичен диспансер в Русе, с 
подкосени  от  страх  крака,  в  очакване  да  ми  кажат  най-лошото.  Изтръпнала  от 
уплаха влязох в хирургичния кабинет на д-р Петрова и застанах права до вратата. 
Красивата жена стоеше зад бюрото си, държеше резултатите в ръце, погледна ме 
изпод очилата си, измери ме от главата до петите и ме попита в прав текст:

- Ти откога не си била с мъж?
- Не помня... – отговорих й смутено. – Отдавна...
- И  защо?..  Виждам  от  документите  ти,  че  си  свободна  жена.  Не  спиш  ли  с 

някого?
- Ами...  – започнах  да  обяснявам  положението  си  аз.  – От  известно  време  не 

работя в Русе. Командирована учителка съм... В една гимназия в Родопите.
- Е, там няма ли мъже? – попита ме тя с присъщия за почти всички доктори 

цинизъм.
- И там живеят хора – смутено отговорих аз. –  И там има мъже, но не мога да 

приема никого... По-точно не съм срещнала мъж, с когото бих могла...
- И какъв трябва да е този мъж – интелектуалец, професор, философ...? Я се 

погледни каква жена си!... Може ли жена като теб да се лишава от сексуален живот 
само заради това, че не е срещнала мъж, по-интелигентен от нея!... Виж какво ще ти 
кажа, моето момиче! Приеми един от тези мъже, които сигурно се навъртат около 



тебе...  Приеми  го  като  лекарство!  Гледай  само  да  е  здрав  и  чист  –  друго  не  ти 
трябва... Да те изведе в планината, на чист въздух... Да слушате как шуми тревата и 
как пее реката... Разбра ли ме?!

- Не мога, д-р Петрова!.. Не съм свикнала така...
- Като  не  можеш  така  –  сопна  ми  се  тя,  –   сега  ще  ти  надупчим  дупето  с 

инжекции,  за  да  ти  вкараме  това,  от  което  имаш  нужда.  Щом  не  можеш  да  си  го 
набавиш по естествен път, ще стане по изкуствен... Твоят проблем не е нищо друго, 
освен липса на хормони!...

Ето така ме нахока красивата д-р Петрова и ми написа рецепта за инжекции, 
които ми поставяха всеки ден. Освен това приемах и някакви таблетки, но не помня 
дали  и  те  бяха  хормонални.  Помня  само,  че  в  Петково  се  върнах  с  надупчени  и 
насинени  задни  части.  И  с  едно  доста  скверно  намерение  – да  се  огледам  има  ли 
около мене здрав и чист мъж...

 Докато работех през тези четири учебни години в Петково, Жоро достигна до 
XII клас на НГДЕК. Предстояха му кандидатстудентски изпити, абитуриентски бал и 
едно евентуално пътуване до Рим. Знаех, че ще ми бъде трудно да посрещна всички 
тези  разходи  и  затова  помолих  директора  Илия  Мандаджиев  да  ми  даде  целия 
норматив  от  18  часа  седмично,  за  да  имам  по  шест  часа  лекторски  часове 
(останалите  12 часа  ми  бяха  задължителен  норматив  като  методист).  Обясних  му 
затрудненото финансово положение, в което ще бъда през последната учебна година 
на Жоро в гимназията. Баща му беше спрял издръжката веднага, щом навърши 18 
години (тогава законът беше такъв), дори за месец април не получи от баща си нито 
лев, тъй като бил „роден в началото на месеца“. Обясних на моя директор всичко 
това и го уверих, че ще мога да се справя с допълнителното натоварване – в четирите 
дни от седмицата можех да си вземам часовете в гимназията (два дни по пет и два дни 
по  четири  часа),  а  двата  методически  дни  си  оставаха  за  посещения  в  селищната 
система. Освен това му обещах, че ще продължа да работя и като председател на 
КПТВ в училище.

Директорът ме изслуша внимателно и с видимо разбиране на проблемите ми, 
каза:

- Аз знам какво е положението ти още когато преди четири години дойде при 
нас  като  командирована  учителка.  Тогава  Георги  беше  още  осмокласник,  а  после 
прекарваше  всички  ваканции  в  Петково.  Разбирам  тревогите  ти,  нали  и  аз  имам 
гимназистка на неговите години... Също така съм дълбоко убеден, че ще можеш да 
носиш, дето се вика, и две дини под една мишница... И с норматива от 18 часа ще се 
справиш, и методическата си работа ще вършиш, но...

- Но?... – почти се наклоних към него аз, за да мога да го чуя добре. – Какъв е 
проблемът?

- Проблемът е в това, че местните учители ще ме атакуват... Ще кажат, че те 
покровителствам... Дори могат да ме упрекнат и в нещо по-лошо... 



- В какво ? – недоумявах аз, познавайки неговата честност и принципност.
- Не  ме  питай!...  Не  мога  да  направя  това,  за  което  ме  молиш...  Те  и  на  мен 

гледат все още като на чужд, като на пришълец, както се изразяваш ти... Нали съм 
заврян зет, и то не само на тъща си, но и на цяло Петково!...

- Е, щом е така, и аз Ви разбирам. Няма да настоявам повече, но няма да ми се 
сърдите за това, че ще напусна гимназията и ще си подновя командировката за друго 
училище,  където  ще  работя  по  7-мо  министерско  постановление,  отнасящо  се  до 
възродителния процес... Имам предложение от Оздравителното училище в Ардино, 
където имат нужда от преподавател по български език и литература. Там заплатата 
ми ще се увеличи с 50% и така ще мога да се справя с това, което ми предстои през 
идващата учебна година...

- Не бих могъл да те спра... Твое право е да избереш в кое училище да бъде 
командировката ти, но искам да ти кажа, че в Ардино ще ти бъде много трудно... 
Познавам  района  – там  населението  е  повече  турскоезично  и  ти  ще  трябва  да  ги 
учиш  повече  на  български  език,  отколкото  на  литература...  Поработи  известно 
време там, докато Жоро завърши, и се върни отново при нас...

Труден  и  мъчителен  беше  този  разговор.  Труден  и  мъчителен  беше  и  моят 
избор  след  него.  Аз  добре  си  давах  сметка,  че  напускам  едно  райско  кътче  от 
Родопите, че се разделям с добри хора, с които бях свикнала вече и много от които 
ми  бяха  близки  приятели.  Никога  няма  да  забравя  библиотекарката  Данчето  и 
семейство Панайотови, които са ми помагали в трудни моменти. Убедена бях, че не 
само аз ще липсвам на гимназията, но и тя ще ми липсва, всичко ще ми липсва... Ще 
ми  липсва  цялото  село!  „Няма  по-красиво  място  в  Родопите  от  Петково,  от 
природата в Петково!“ – ми казваше често леля Станка, която простираше прането 
си в двора на общежитието.

    Не  искам  да  пропусна  и  това,  че  през  втората  учебна  година,  когато  се 
връщах от пролетната ваканция, аз взех със себе си и малкия си петгодишен внук 
Александър. Той беше много привързан към мен още като бебе, когато замествах 
майка  му  по  време  на  нейните  студентски  изпити  и  за  него  не  беше  трудно  да  се 
раздели за малко със строгия си баща и с майка си, която трудно намираше време за 
домакинството и неговите детски прищевки. 

 Пътувахме  с  нощния  влак  до  Пловдив,  където  пристигнахме  много  рано 
сутринта, почти на разсъмване. Никой не ни посрещна, но ние двамата се справихме 
с трудностите – оставихме багажа на гардероб в автогара „Родопи“, която се намира 
недалеч  от  жп  гарата  и  тъй  като  имахме  много  време  до  следобедния  автобус  за 
Петково, тръгнахме на ранна разходка из Пловдив. На любознателния Сашко всичко 
му беше ново и безкрайно интересно, особено малкото бистро около гарата, където, 
за  да  получиш  поръчаното  си  питие,  трябваше  да  стъпиш  на  някакъв  дървен 
постамент пред барплота. Сашко изтича и побърза да стъпи върху него преди мен и, 
повдигайки се на пръсти, да поръча:



- Една голяма кола, моля! 
- Охо  !...  Ти  едва  се  виждаш  от  земята,  малкия,  а  искаш  голяма  кола... 

Разрешено  ли  ти  е  да  пиеш  това,  което  пият  само  големите?...  –  го  попита 
продавачът.

- Не... Поне аз не му разрешавам, но родителите му досега са му разрешавали... 
– побързах да поясня аз и поръчах кафе и кола за мен, а за Сашко някакъв плодов 
сок. 

Разбира  се,  че  Сашко  опита  малко  от  моята  голяма  кола,  но  трябваше  да  се 
примири с това, че при мен нещата с храненето и пиенето ще са различни от тези в 
Русе. Той беше послушен само тогава, когато всичко му се обясняваше с достъпни 
за детското му съзнание аргументи.

За  Петково  отпътувахме  в  ранния  следобед  със  специалния  автобус,  който 
извозваше учениците от другите краища на България, стигнали до Пловдив предимно 
с  влак.  Автобусът  беше  препълнен,  защото  с  него  пътуваха  и  командированите 
учители  от  Пловдив,  София  и  Русе.  Ние  със  Сашко  бяхме  на  една  от  първите 
седалки, определени за майки с деца. За да избегна последиците от евентуалното му 
прилошаване по време на пътуването, аз побързах още след Асеновград да го приспя. 
Пък и това не беше трудно, след ранното му събуждане и предобедната разходка из 
Пловдив. Спа повече от два часа и се събуди чак когато стигнахме в с. Момчиловци.

- Къде сме? – ме попита той, след като се изправи на седалката и погледна през 
прозореца на автобуса.

- В Момчиловци... – му отговорих кратко аз.
- Какво е това „момчиловци“?
- Ами... това е едно село. Името му е такова.
- Село ли?... – попита удивеният Сашко, разглеждайки красивите момчиловски 

къщи и на много висок глас изрази възхищението си – Ега ти къщите!...
Учениците в автобуса избухнаха в смях. Някои от колегите го похвалиха, други 

се позамислиха над детската му реч, имайки предвид това, че баба му е литератор. 
Но  главното  в  това  първо  за  него  пътуване  по  родопските  пътища  беше  това,  че 
шегите и закачките на учениците помогнаха да не му прилошее, нещо, от което най-
много се страхувах по време на това негово първо пътуване до Петково.

Спонтанната  изява  на  Сашко  на  петковска  сцена  беше  по  време  на 
провеждащата се през април седмица на детската книга и песен. Концертът, с който 
завърши  седмицата,  беше  организиран  на  малката  импровизирана  сцена  в 
училищната  библиотека.  Децата  от  началното  училища  излизаха  едно  по  едно  и 
изпълняваха своите детски песни и стихове. По едно време Сашко пожела и той да 
покаже какво е научил в русенската детска градина. Поканиха го на сцената и той, 
без  никакво  притеснение,  си  каза  стихотворението,  в  което  ставаше  дума  за 
„пъртизани“. Русенският му акцент не остана незабелязан, особено от колегите ми 
филолози, които по-късно често се шегуваха с него и го караха да повтаря някои 



думи  с  подчертано  диалектно  звучене  като  „бурбъта“,“вудъта“...  Още  тогава 
малкият Сашко научи, че „чурбъта прави бурбъта“.

В  началото  на  третата  ми  учебна  година,  още  в  края  на  август,  за  Петково 
отпътувахме  трима  –  аз,  Жоро  и  Сашето.  Пътуването  беше  познато  и  почти 
безпроблемно, като имам пред вид това, че Жоро не можа да свикне с родопските 
пътища и през цялото време искаше да играем на филми, за да отклони вниманието 
си  от  острите  завои.  Почти  две  седмици,  до  13-14  септември,  когато  Жоро  сам 
отпътува за София, и двете деца, бяха при мен и се радваха на свободата си и чистия 
въздух.  И  двамата  много  бързо  свикнаха  с  родопския  диалект  и  шегувайки  се 
помежду си често си подвикваха „я ‘ла, я’ла тук“. Нещо повече – и двамата за кратко 
време успяха да усвоят употребата на тройната членна форма при имената от ж. род. 
Когато  говореха  за  далечната  планина,  поставяха  члена  „на“  /“отиваме  на 
планинана“/, а когато ставаше дума за предмет от ж. род, стоящ непосредствено до 
тях,  поставяха  член  „са“ /“сложих  си  шапкаса“/.  Жоро  обичаше  да  се  застоява  в 
библиотеката,  където  изчиташе  всички  новопристигнали  вестници  и  списания,  а 
Сашко – или при децата в детската градина, или на стадион „Уембли“, както той си 
наричаше селското игрище край реката. Вечер, капнал от умора и упоен от чистия 
въздух, заспиваше на дивана в дневната, а когато го будехме, за да го преместим в 
спалнята,  махаше  с  пръст  на  чичо  си  да  не  се  опитва  да  заема  мястото  му  на 
двойното  легло  при  баба.  Жоро  оставаше  да  гледа  телевизия  и  спеше  на  дивана  в 
дневната стая, където, необезпокояван от никого, можеше и да чете до късно.

В края на октомври или в началото на ноември, не помня точно кога, но беше 
малко  преди  да  настъпи  зимата,  големият  ми  син  дойде  да  вземе  Сашко  в  Русе,  с 
уговорката, че след априлската ваканция отново ще бъде при мен в Петково до края 
на  учебната  година.  Големият  Александър,  Александър  Втори,  както  шеговито  го 
наричахме, защото Александър Първи беше дядо му, пристигна в Петково някъде по 
обяд,  защото  беше  минал  през  Смолян,  без  да  изчаква  рейса  за  Петково,  който 
тръгваше  от  Пловдив  в  13.40 ч.  Беше  капнал  от  умора,  но  не  можеше  да  остане 
повече  от  двайсетина  часа,  защото  по  това  време  беше  на  отговорна  работа  в 
Окръжния  комитет  на  ДКМС  и  рано  в  понеделник  трябваше  да  си  проведе 
оперативката  за  седмицата.  И  тъй  като  рядко  се  виждахме,  стояхме  до  късно 
вечерта, за да се наприказваме. „Утре ме събуди поне един час преди тръгване на 
автобуса, за да се избръсна и закуся... Сашко също трябва да е готов за път, да е 
облечен и закусил...“ – ми поръча синът ми, преди да отиде при детето в спалнята. И 
когато сутринта аз станах по-рано, за да приготвя закуската, чувах шума на чешмата 
в спалнята. Надникнах и видях, че синът ми вече се бръсне.

- Защо си станал толкова рано?... Щях да те събудя като стане време – му казах 
аз.

- Ами аз се събудих с усещането, че съм се наспал. Отпочинал съм си и съм 
бодър...  – във  видимо  добро  настроение  ми  отговори  той.  – Явно  тук  при  теб  по-



бързо се спи...
- От чистия въздух е!
- И  от  шума  на  реката!...  Веднага  съм  заспал.  Сега  разбирам  защо  Сашко  се 

връща в Русе толкова променен... И здрав като шикалка!
- Ами  училището  тук  е  климатично,  оздравително...  Тук  децата  идват,  за  да 

оздравеят. И се прибират по родните си места, без да са използвали разни помпички 
и хапчета...

В  края  на  учебната  година,  някъде  в  началото  на  юни,  в  Петково  пристигна 
ненадейно  майката  на  Сашето  –  снаха  ми  Татяна.  Беше  си  взела  продължителен 
отпуск по болест и прекара при нас почти две седмици. Когато влезе в спалнята с 
изненада  забеляза  в  единия  ъгъл  на  бюрото  торбичката  с  лекарствата,  които  ми 
предаде  за  детето,  когато  през  април  тръгвахме  от  Русе.  Тогава  то  беше  не  само 
хремаво и с кашлица, но имаше и въшки, за които се твърдеше, че се заселвали само 
в чистите косички на децата от детската градина. Преди да тръгнем за Петково, баща 
му го беше остригал нула номер, или направо беше обръснал главичката му, за да не 
занесем  въшките  в  Петково.  Когато  познатите  му  вече  хора  го  питаха  защо  е  с 
бръсната глава, той отговаряше: „ Татко ми каза, че така косата ми ще стане по-
гъста и по-хубава!“

- Майко, защо лекарствата на детето са непокътнати? – ме запита укорително 
снаха ми.

-  Ами,  защото  тук  той  оздравя  и  без  тях...  Понякога  съм  му  давала  само  по 
половин  аспирин  за  хремата,  но  антибиотиците  не  съм  ги  докосвала...  Слънцето, 
изворната вода и чистият въздух си свършиха работата.

- Ами той толкова е напълнял, че чак очичките му са зашити... Аз помислих, че 
е от лекарствата...

- Никакви лекарства... По две чаши чисто родопско мляко за закуска и по две 
чаши айрян при хранене... И от хляба започва да яде още по пътя от столовата до тук 
–  после  яде  само  ядене...  И  спи  по  два-три  часа  след  обяд...  Понякога,  когато  се 
връщам  от  следобедните  си  часове  след  17  ч.,  не  мога  да  го  събудя.  Нито 
училищният  шум,  нито  звънецът  го  събуждат.  Ти  сама  ще  се  увериш  във  всичко 
това.

Освен  физически,  малкият  Александър  Трети,  както  го  наричахме,  беше 
израснал и интелектуално. Баща му беше преподал първите уроци по компютър в 
Младежкия дом в Русе, но затвърдяването на компютърните знания стана в Петково, 
в училищния кабинет по информатика. Бях го записала в предучилищната група на 
детската градина, но той не искаше да я посещава. По-интересно му беше в класната 
стая на първолаците, където децата пишеха и местеха топките на учебното сметало. 
Учебната стая на първи клас беше съседна на моя кабинет по литература и когато 
влизах в час, той отиваше при първолачетата. При едно свое посещение директорът 
го забелязал на последния чин и го попитал:



- Сашко, ти какво правиш тук?
- Правя нещо, правя нещо... – малко уплашен и смутен му отговорил той, но не 

излязъл от класната стая и слушал урока до края на часа.
През  всичките  четири  години  в  Оздравителната  гимназия  аз  ръководех  и 

кръжок по художествено слово. Участниците в този кръжок подготвяха и изнасяха 
всички  литературно-музикални  програми  за  училищните  празници.  Първото 
излизане  на  Сашко  на  голямата  сцена  в  селското  читалище  беше  по  време  на 
училищното  тържество  по  повод  24 май.  Той  взе  участие  в  поетичния  рецитал  и 
изпълни ролята на детенцето, което отива на училище със своята „малка книжчица“. 
А  през  юни  в  центъра  на  селищната  система  Славейно  се  проведе  състезание  по 
художествена  самодейност  и  Сашко,  вече  и  в  присъствието  на  майка  си,  смая 
публиката с емоционалното изпълнение на стихотворението:

Мама каза, че и баба била някога мъничка,
че и тя не е можала да се облече самичка,
че отзад й плели плитка, роклята й била малка
и отивала да учи със тетрадка и писалка...
Леле!... Колко ми е смешно!
Тази баба, толкоз стара, дето с очила си гледа
и мърмори, и се кара – с къса рокля и тетрадка!...
Бабо мила, бабо сладка!

Там,  на  голямата  сцена  в  Славейно,  Сашко  получи  първата  си  награда  за 
изпълнение. Мисля, че това беше някаква малка красива нощна лампичка, която той 
с  гордост  си  занесе  после  в  Русе.  И  когато  сега,  след  много  години,  поздравявам 
порасналия вече Александър Трети за впечатляващата му игра в Студентския театър 
„Пирон“, той ми напомня:

- Не забравяй, че ти си ме извела на сцената, бабо... Първо в Петково, а след 
това и в Славейно...Сега театърът е вече незаменима част от живота ми!

- Не случайно казват, че театърът е не само изкуство, а и магия... Всеки, който 
е усетил „светлините на рампата“ пред себе си, е разбрал това!

Връщайки се отново към годините в Петково, аз си спомням с каква тъга се 
раздели Сашко с това място, където беше „цар“. Когато дойде време да си тръгват за 
Русе,  майка  му  събра  всичкия  му  багаж  в  един  кашон  и  го  изпрати  по  пощата  за 
Русе.  Остави  само  някои  дрешки,  с  които  щяха  да  пътуват  през  София,  за  да 
гостуват  на  Жоро  един-два  дена.  И  когато  снаха  ми  тръгна  с  кашона  за  пощата, 
Сашко легна на дивана и се умълча. Дълго време не пророни нито дума.

- Какво става, пиленце, защо не ми говориш?... Да не ми се сърдиш за нещо? – 
го попитах угрижена аз.

- Нищо не става... – едва продума той и се разплака.



- Защо плачеш?... Ето майка ти е дошла да те вземе в Русе... Ще отидете и в 
София при чичо си Жоро... Ще се разходите, ще ви заведе в Зоологическата градина, 
на картинга при количките...– му говорих утешително аз, но той продължаваше да 
плаче. – Пък ако не искаш да си тръгваш, можеш да останеш при мен...

- Да... ще остана... Как да остана, като вече ми изпратихте багажа по пощата за 
Русе... Как ще остана без дрехите си, без играчките си и без книжките, които си бях 
донесъл?...

Не мога да отмина и случаят с козуначните кифлички, които им бях омесила за 
из път и като армаган за Жоро. Докато те вече втасваха в тавите, токът спря. Това 
беше  нещо  обичайно  за  онова  време,  когато  беше  въведен  убийственият  режим  – 
един час има ток, два часа няма... Но тогава, с кифличките, токът не дойде не само 
до вечерта, но и през цялата нощ. Аз се уговорих с библиотекарката Данчето ако не 
дойде  токът,  рано  сутринта  да  запали  печката  у  тях,  за  да  изпечем  кифличките, 
които бяхме оставили на течение, за да не превтасат. Стана така, че докато Сашко и 
майка  му  още  спяха,  ние  с  Данчето  рано-рано  ги  изпекохме  и  в  8.40 ч.  те,  добре 
опаковани, вече пътуваха с автобуса за Пловдив, а от там с влака за София...

Всичко  това  се  случи  в  края  на  юни.  Учебната  година  беше  свършила,  но 
предстояха  поправителни  изпити,  заключителен  съвет,  лятно  дежурство  и  аз 
трябваше  да  остана  в  Петково  до  10-15  юли,  а  след  това  да  си  уредя  новото 
назначение в Ардино. И тъй като до 1 септември се водех на щат в Петково, можех 
да  ползвам  дотогава  квартирата  и  всички  други  преимущества  на  командирован 
учител.  Затова  оставих  пренасянето  на  багажа  за  есента,  след  уреждане  на 
квартирния проблем в Ардино.

През същата тази учебна година учениците от Оздравителната гимназия бяха 
лишени  от  абитуриентски  бал.  И  това  стана  пак  „по  заповед  на  щуката“,  т.е.  по 
нареждане на всемогъщия зам.директор и партиен секретар на училището Веселин 
Чолаков,  който  една  вечер,  късно,  след  порядъчна  почерпка  в  селския  ресторант, 
случайно  попада  на  ученическа  сбирка.  Момчетата  от  абитуриентската  паралелка 
поискали  да  си  отпразнуват  края  на  учебните  занятия  и  решили  да  се  почерпят  в 
дома на едно от тях. Георги беше от Петково и живееше с родителите си в хубава 
къща на два етажа. Чолаков влиза в къщата и по най-груб начин прекъсва веселбата 
на момчетата, дори  вдига ръка към някои  от тях и  от висотата на служебното си 
положение им заявява, че няма да имат абитуриентски бал, защото те предварително 
си го били организирали. И тъй като аз бях техният класен ръководител, те първо на 
мен се оплакаха. „Другаря Чолаков ни обвини, че сме пиянствали, а самият той едва 
се държеше на краката си... Ние си бяхме взели по една бира само... А някои от нас 
не пиха почти нищо... Павел Згуров дори не е близвал алкохол!“ – ми разказваше 
един от абитуриентите, огорчен от това, че заради тяхната момчешка сбирка целият 
клас е лишен от абитуриентски бал. Някои от родителите идваха при мен и с мъка 
ми разказваха за отделените средства, за да приготвят абитуриентските тоалети на 



децата  си.  „Ще  си  нарежа  роклята  на  парчета  и  ще  ги  разхвърлям  пред 
училището!...“  –  казала  на  баща  си  Дафинка,  която  живееше  с  родителите  си  в 
Петково.  Брат  й  Александър  беше  много  интелигентно  момче  и  се  готвеше  да 
завърши  школата  за  управленски  кадри  /АОНСУ/  в  Русе.  Той  също  изрази 
възмущението си от своеволието на Чолаков и съжали сестричката си за проваления 
й първи бал в живота.

В  тази  сложна  и  твърде  опасна  ситуация  аз  застанах  на  страната  на  моите 
ученици.  Не  се  страхувах  от  партийния  секретар,  защото  бях  безпартийна  и  не 
подлежах на изключване от Партията. И от уволнение не се страхувах, защото бях 
командирована учителка, взела твърдото решение да се премести в друго училище. 
Затова реших сама да организирам една празнична абитуриентска вечер на моя клас 
извън Петково. Събрах ги, поговорихме и решихме това да стане в хотел-ресторанта 
на Рожен. Никой от селото, освен родителите, не трябваше да разбира, че отиваме 
там. Две от момчетата ходиха да направят резервацията за вечерята и нощувката, а 
останалите се заеха да организират тайното пътуване до Рожен. Паралелката беше 
малка, около шестнадесет-осемнадесет деца, от които повече бяха момичета. Тези, 
за които нямаше уреден транспорт, останаха с мен, за да пътуваме „на стоп“. Бяха 
шест момичета и аз ги изпратих две по две напред, за да не бъдат забелязани в група, 
а и така по-лесно да се качат в някоя кола. Аз останах с последните две момичета и 
тръгнахме доста по-късно от другите. Всички бяха в ежедневно облекло, а в ръчния 
си багаж си бяха сложили празничните абитуриентски рокли. Вървяхме дълго време 
пеш и най-после ни настигна една черна „Волга“, а в нея само шофьорът. Махнахме 
му и той спря. Качихме се и трите в колата и след няколко километра настигнахме 
двете момичета, които бяха пред нас. Взехме ги и така в колата станахме пет души 
плюс шофьора. Четирите момичета лесно се побраха на задната седалка. Но за наша 
изненада, малко след Соколовци настигнахме още една двойка, която не беше успяла 
да се качи „на стоп“. Шофьорът спря и реши да вземе и тях. Аз минах на задната 
седалка,  а  при  шофьора  се  настаниха  две  момичета,  едно  от  които  беше  седнало 
почти  на  шофьорските  колене.  И  когато  спряхме  пред  хотела  на  Рожен,  цял  куп 
посрещачи ни махаха с ръце. Между тях имаше и чужденци туристи из Родопския 
край.  Момичетата,  като  пърхащи  пеперуди,  започнаха  да  излизат  едно  по  едно  от 
колата и посрещачите с възглас отбелязваха техния брой – всичко на всичко шест. 
Аз  излязох  последна  и  тогава  възгласите  бяха  най-силни,  защото  всички  ученици 
ръкопляскаха на класната си, а с тях ръкопляскаха и непознатите туристи.

Вечерята в ресторанта беше подредена празнично, като за абитуриентски бал. 
След  настаняването  ни  в  резервираните  хотелски  стаи,  всички  си  взехме  по  един 
душ, преоблякохме се в празничните си дрехи и семпло гримирани влязохме в салона 
на  ресторанта.  Имаше  всичко,  което  беше  нужно  за  една  абитуриентска  вечер. 
Момчетата  се  бяха  погрижили  за  цветя  както  за  мен,  така  и  за  всяка  от 
съученичките си. Танцуваха докато капнат от умора и на разсъмване се прибраха по 



стаите  си  за  няколко  часа  сън  преди  тръгване  обратно  за  Петково.  Това  стана  в 
късния следобед, когато всички дойдоха на себе си, след преживените вълнения и 
празничните тостове. Всички бяха добре, освен Павел Згуров. Той, милият, наистина 
не  беше  вкусвал  алкохол  и  при  първата  чашка  започнал  да  преплита  краката. 
Момчетата разказваха, че после му прилошало, повръщал, но не искали да ме будят 
и безпокоят. „Оправихме се сами... Поокъпахме го и му мина...Горкият! Той досега 
не бил опитвал вкуса на коняка... Оказа се, че е твърде силен за него, досегашния 
въздържател...“  –  шегуваха  се  по  пътя  момчетата.  Вървяхме  групово  почти  до 
Момчиловци.  На  завоя  от  Смолян  ни  настигна  една  кола  с  ремарке.  Семейството 
беше  от  Петково  и  ние  не  можехме  повече  да  крием  къде  сме  били  и  защо  се 
връщаме  пеш.  Те  бяха  млади  хора  и  напълно  влязоха  в  положението  на 
абитуриентите, когато им разказахме за проваления бал. Поканиха ни да се качим – 
кой в колата, кой в ремаркето. Почти за всички имаше място, с изключение на три-
четири  момчета,  които  решиха  да  се  приберат  „на  стоп“.  Шофьорът  реши 
демонстративно да ни стовари на чаршията, за да разберат всички, че е имало бал. 
„При свършен факт какво могат да ви направят?...Пък и матурата вече е минала... 
Само  Вие,  другарко,  може  да  пострадате,  като  техен  класен  ръководител  и 
организатор...“  –  ми  каза  младият  мъж,  когато  ми  отваряше  вратата  на  предната 
седалка, където, от уважение, бях настанена при шофьора. Аз му благодарих за мен 
и  за  моите  ученици  и  го  уверих,  че  нищо  лошо  не  може  да  ми  се  случи,  защото 
уважаемият партиен секретар и зам.директор Веселин Чолаков няма никаква власт 
над мен.

Спомням  си  как  веднъж,  през  втората  учебна  година,  когато  аз  вече  бях 
методист, а той беше посетил достатъчно мои часове като „стажант“, се опита да ми 
покаже,  че  все  пак  той  е  шефът,  който  има  право  да  ревизира  моите  часове  като 
зам.директор  по  учебната  част.  По  това  време  преподавах  руска  класическа 
литература  и  тъкмо  започвах  романа  „Война  и  мир“  на  Л.Н.Толстой.  Имах  два 
поредни часа и Чолаков изненадващо ме осведоми:

- През тези два часа ще вляза на посещение при теб вече като твой шеф... Няма 
да  ми  се  сърдиш,  нали?  Аз  съм  длъжен  да  правя  и  ревизии  на  учителите  от 
хуманитарните предмети, защото директорът е решил да посещава само часовете по 
точните дисциплини...

-  Няма  никакъв  проблем! – му  отговорих  спокойно  аз.  Тъкмо  ще  видиш  как 
преподавам „Война и мир“... Нали и ти си на същия учебен материал?– добавих с 
лека ирония, но той не я долови. И слава Богу...

Когато излязохме и от втория час, още докато вървяхме към учителската стая, 
Чолаков  побърза  със  забележката  си,  че  не  всички  ученици  били  запознати  със 
съдържанието на романа, а това си личало от тяхното вяло участие в урока. Аз се 
съгласих с него и на свой ред му заявих, че през следващите два часа съм свободна и 



като  методист  имам  намерение  да  посетя  неговите  два  часа,  за  да  се  запозная  с 
начина му на преподаване. Той се стъписа, но не можеше да ми откаже, защото като 
преподавател по литература беше на мое подчинение. Оказа се, че не само учениците 
му,  с  изключение  на  Диана,  дъщерята  на  директора  Мандаджиев,  но  и  сам  той  не 
беше  чел  романа  „Война  и  мир“. Целият  урок  протече  като  диалог  между  него  и 
Диана,  която  отговаряше  на  отправените  към  нея  въпроси.  Горкият,  дори  и 
наблюденията му по време на моите часове не можаха да му помогнат. Всеки учител, 
който  не  владее  учебния  материал,  е  напълно  безпомощен  в  час.  И  това,  за 
съжаление го усещат и учениците, особено големите и умни гимназисти...

Но самочувствието на Веселин Чолаков не се промени нито след провала му 
като  преподавател  по  време  на  обследването,  нито  след  моите  забележки  след 
посещението ми. Спомням си опитите му да покаже надмощие като шеф по време на 
една  празнична  вечеря  с  колегите  по  повод  патронния  празник  на  училището  ни, 
което носеше името на Никола Вапцаров. Трапезата беше подредена срещу горящата 
камина  в  уютния,  подреден  в  родопски  стил  салон  на  училищната  хижа.  Имаше  и 
гости,  а  това  бяха  обикновено  хора  от  Общинския  отдел  по  образованието, 
общинският  лидер  на  партията  Красимир  Парунов  и  пенсионирани  учители. 
Настроението беше наистина празнично – с тостове, речи, поздравления, музика и 
танци. Аз рецитирах Вапцаровата „Песен за човека“, а след мен като много добра 
рецитаторка  се  изяви  и  математичката  Невяна  Чакърова  от  Пловдив.  Тя  изпълни 
много  прочувствено  стихотворението  на  Веселин  Ханчев  „Красота“,  но  го  обяви 
като  творба  на  Дамян  Дамянов.  Когато  си  седна  на  стола  вдясно  от  мен,  аз  й 
пошушнах на ухото:

- Вени, чудесно беше, само че „Красота“ е от Веселин Ханчев...
- Не...Аз съм сигурна, че е от Дамян Дамянов!
- Е, не можеш да бъдеш по-сигурна от мен... Та аз преподавам този автор! – 

продължавах да й опонирам аз.
- Какво си шушнете вие двете? – се обади Руска Койчева, която беше седнала 

вляво от мен.
- Ами тя иска да ме убеди, че стихотворението, което рецитирах, не е от Дамян 

Дамянов... – на висок глас поясни Невяна.
- Аз не знам кой е авторът... – каза Койчева,– но ако чукнете един бас, ще ми е 

интересно кой ще спечели... Аз ще съм свидетелка !
- Съгласна съм!... – бързо прие Невяна предложението на Койчева. – На по 10 

лв.
- О, десет лева не са малко пари...– се съгласих аз, убедена, че ще ги спечеля.
- Този, който загуби баса, ще купи на другия нещо на стойност от 10 лева... За 

спомен  от  тази  хубава  вечер!  –завърши  спора  Невяна,  на  който  и  други  колеги 
станаха неволни свидетели.



Излишно е да казвам кой спечели баса. При едно пътуване до София купих едно 
малко томче с лириката на Веселин Ханчев и го подарих на Невена с автограф „На 
Вени, която рецитира чудесно „Красота“ на Веселин Ханчев“, а тя на мен, като на 
победителка,  беше  купила  семпла  сребърна  гривна  и  като  допълнение  към  нея  – 
хубави  сребърни  обички,  които  и  до  днес  нося,  най-вече  по  време  на  високосна 
година.

Връщам  се  отново  към  празничната  вечер,  в  която,  както  казах  вече,  имаше 
всичко  –  и  стихове,  и  песни  на  маса,  и  танци...  Не  се  изненадах,  когато  Веселин 
Чолаков  ме  покани  на  танц.  Приех  поканата  от  колегиалност  и  защото  ми  се 
танцуваше.

- Цялата поезия на Вапцаров ли знаеш наизуст? – попита ме той.
- Е, има някои стихотворения, които не бих могла да ги рецитирам, но „Песен за 

човека“ е  едно  от  любимите  ми,  защото  „тя,  случката,  станала  в  село  Могила“ е 
разказана много вълнуващо и простичко...

- Искам да ти кажа нещо, но дано не се обидиш...
- Не е прието по време на танц да се обижда една жена, но... Казвай! 
- Ти си много хубава жена... – започна да се застрахова той. – И много добър 

литератор... Разбираш и от естетика, но в твоите уроци често липсва нещо...
- И какво е то? Умирам от любопитство... – опитвах се да се шегувам аз.
-  Ами,  как  да  го  кажа...  Липсва  партийност! Може  би  защото  не  си  член  на 

Партията и не умееш да прокарваш нейната линия...
- Партийност, значи... А тя не е ли, според приетото определение, висша форма 

на народност?... Нали партийните интереси са и интереси на народа?... 
- Да, но аз почти не съм те чувал в час да споменаваш името на Партията! И пак 

повтарям – това е защото си безпартийна...
- Аз може да съм безпартийна, но знам какво означават принципите партийност, 

класовост и народност... А ти си един партиец, който нищо не разбира от литература 
и естетика!

Веселин Чолаков беше все още трезвен и това спаси положението от някаква 
груба пиянска реакция от негова страна. Пък и имаше гости, някои от които бяха 
негови началници. Не знам точно причината, поради която той си замълча, но не се 
сдържа да изсумти тежко и многозначително...

В края на учебната 1986/87 год., по повод 24 май и във връзка с предстоящия 
ми юбилей, Домът на учителя в Смолян, съвместно с окръжния отдел „Просвета“, 
по  предложение  на  главния  специалист  Костадинка  Костова  и  директора  на 
учителския дом ми беше присъдено званието „старши учител“. Удостояването със 
званието  беше  оповестено  на  тържествена  сбирка  на  учителите  в  известния 
смолянски  Планетариум,  в  много  тържествена  обстановка,  такава,  каквато  само 
„моторът“ на отдела Костадинка Костова можеше да организира. А връчването на 



документа  – Свидетелство  за  старши  учител  №  60 от  21 май  1987 год.,  беше  по-
късно в училище. Стана така, че Веселин Чолаков го донесе от Смолян и на един 
учителски съвет преди края на учебната година ми го връчи тържествено с думите:

-  В  Оздравителна  гимназия  с.  Петково  имаме  вече  и  старши  учител... 
Поздравления за нашата колежка и методистка... Аз, като зам.директор и партиен 
секретар  на  училището,  съм  малко  засегнат,  че  удостояването  й  стана  през  моята 
глава,  както  се  казва,  но  нищо...  Да  й  е  честито  длъжностното  звание  „старши 
учител“!

-  Дано  само  отсега  нататък  не  се  обръщате  към  мен  със  „старши“!  Много 
полицейски  ми  звучи...  –  отговорих  на  поздравленията  аз,  повтаряйки  думите  на 
Веселин Милушев по повод неговото удостояване с това звание още през 1975 год.

Така  приключи  моята  „петковска  одисея“  –  с  поздравления,  със  скромна 
почерпка между колегите в общежитието, които още не знаеха, че аз вече съм си 
уредила  назначението  в  Оздравителното  училище  в  гр.  Ардино,  по  т.нар.  7-мо 
министерско  постановление.  Само  директорът  Илия  Мандаджиев  знаеше,  но  той 
уважи молбата ми тайната да се запази до началото на новата учебна година, когато 
ще  представи  новоназначения  преподавател  по  български  език  и  литература  в 
Оздравителна гимназия „Н.Й.Вапцаров“, с Петково, Смолянски окръг. 

 Възродителният процес

Имаше  такова  понятие  през  80-те  години.  Имаше  и  такова  постановление  на 
Министерския съвет, според което командированите учители в Кърджалийски окръг 
получават 50% върху месечното си трудово възнаграждение заради това, че работят 
по възродителния процес.

Точно на 1 септември 1987 год. приех новото си назначение и се представих на 
Асен  Попов  –  директора  на  Оздравително  училище  „Христо  Смирненски“  в  гр. 
Ардино.  Няма  да  скрия  факта,  че  назначението  ми  стана  по  препоръка  на  ст.н.с. 
Искра Котова, която ми беше научен ръководител във връзка с моите публикации в 
сп.  “Български  език  и  литература“.  Тя  ме  предупреди  за  трудностите,  които  ме 
очакваха.

-  Няма  да  е  същото,  както  в  Петково!  –  ми  каза  тя,  познавайки  добре 
гимназията и атмосферата в това чисто българско село, където не можеше да се чуе 
турска реч. – В Ардино ще ти е много трудно, но ще получаваш половин заплата 
повече, което сега е от първостепенно значение за теб, докато Жорко учи... Отиваш 
в труден район, където по-голямата част от учениците са от турски произход и ти ще 
трябва да ги учиш първо на български език, после на литература...

- Дано да се справя!... – й отговорих кратко, с надеждата, че и там могат да се 



срещнат добри хора, от които да потърся помощ.
През цялата учебна година си спомнях за думите на Искра Котова, защото се 

оказа права. Нещо повече – трудностите бяха надминали моите очаквания.

Най-напред беше голямото пренасяне на багажа от Петково и настаняването ми 
в  общежитието  на  ардинското  училище.  Оказа  се,  че  имам  на  разположение  само 
една  малка  боксониера,  състояща  се  от  малко  преддверие,  баня  с  тоалетна  и 
маломерна  стаичка  с  източен  прозорец,  от  който  се  виждаше  въжената  линия  и 
вагонетките,  пренасящи  въглища  от  мините  в  Мадан.  Шумът,  който  те  издаваха, 
наподобяваше  шума  на  софийските  трамваи.  Мислех,  че  никога  няма  да  свикна  с 
това  бръмчене  и  пощракване  на  натоварените  вагонетки,  които  се  разминаваха  с 
празните съвсем близо над моя прозорец.

Маломерната ми стаичка не можеше да побере целия багаж (вече споменах за 
натоварения контейнер от Русе) и дълго време част от него стоя в едно фоайе на 
втория  етаж,  където  се  намираше  квартирата  ми.  Единственото  хубаво  нещо  при 
настаняването ми беше това, че стаята беше самостоятелна, относително изолирана 
от  ученическите  стаи  и  че  банята  и  тоалетната  не  се  деляха  с  друг  съквартирант, 
както  беше  при  другите  командировани  учители,  чийто  стаи  бяха  вързани  с  едно 
сервизно помещение. След около месец се освободи една стаичка, нещо като склад с 
малък  северен  прозорец  и  аз  успях  да  получа  разрешението  на  директора  да  я 
използвам като кухничка, в която прибрах готварската си печка, малкия хладилник 
„Морозко“  и  големия  диван.  Дърводелецът  на  училището  ми  направи  стилажи, 
дадоха ми и една малка маса и така тази изоставена стаичка се превърна, по думите 
на мои колеги от долния етаж, в „ едно малко кухненско бижу“. Там можех да си 
сготвя  нещо  по-различно  от  това,  което  ни  предлагаше  ученическият  стол  и  да 
приготвям  колетите  за  Жоро,  който  беше  свикнал  да  ги  получава  ежеседмично, 
защото  тогава,  през  80-те  години,  нямаше  такова  изобилие  от  лакомства,  каквото 
има днес по магазините. Почти всеки почивен ден правех за Жоро някакви сладки, 
кексове,  рула  и  соленки  в  индустриално  количество,  както  се  изразяваше  той. 
Когато  подреждах  колета,  най-напред  слагах  на  дъното  на  кашона  ред  хубави 
родопски картофи, които той сам можеше вече да си сготви. На това се беше научил 
още в Петково по време на ежегодните „картофени“ бригади. И като всяка майка, 
която мисли, че детето й може да е гладно, се стараех в колета да сложа и нещо, 
купено  от  магазина  „с  връзки“  –  парче  луканка,  бурканче  със  сладко,  някакви 
плодове, бонбони и непременно шоколад. В случай, че не можех да намеря такъв (в 
тия години шоколад имаше само в магазините на Кореком), аз му приготвях течен. 
Технологията за него бях усвоила още в Петково от майката на една моя ученичка от 
Първомай – Златка. Именно заради течния шоколад, който тя получаваше от майка 
си, моят внук се беше привързал към тази „кака Златка“ и искаше дори да спи при 
нея.  Често  пъти,  когато  получеше  колета  си,  Жоро  ми  пишеше:  „Мамо,  толкова 



много неща си ми сложила!... Откъде намери тези лакомства?... Само дето тебе те 
нямаше в тоя кашон!“

През първите един-два месеца квартирата ми беше достъпна за всички, така да 
се каже, защото не се заключваше със секретен ключ, а с най-обикновен, като тези, 
с които се заключваха ученическите стаи. Аз живеех на втория етаж, където беше 
голямата  занималня,  а  срещу  мен  бяха  двете  стаи  на  директора,  свързани  със 
сервизно  помещение.  В  едната  стая  живееше  майка  му,  много  възрастна  жена 
(самият  той  беше  около  шестдесетгодишен),  която  през  зимните  месеци 
пребиваваше  в  Ардино.  Не  помня  името  й,  мисля,  че  се  казваше  Петра,  но  си 
спомням лицето й и типичното й македонско облекло. Добра жена беше и аз често я 
канех при мен на някаква почерпка и на раздумка, защото по цял ден стоеше сама и я 
хващаше „саклет“, както тя казваше.

В началото на октомври се случи нещо странно. От леко разбутаните ми неща в 
чекмеджето на бюрото започнах да изпитвам някакво усещане за чуждо присъствие 
в  стаята.  Един  ден  забелязах,  че  липсва  едно  от  бижутата  ми  –  любимото  ми 
сребърно  колие  във  вид  на  пеперуда.  След  известно  време  забелязах,  че  от 
чекмеджето на бюрото, където държах всички скъпоценности, документи и писма от 
близките  ми,  липсват  и  пари.  Започнах  да  се  съмнявам  в  някои  от  колегите  ми,  с 
които се събирахме. При мен често идваха една детска учителка и нейният приятел, 
библиотекар  в  училището.  Имало  е  случаи,  когато  съм  отивала  до  кухнята,  за  да 
приготвя някаква почерпка, и през това време те биха могли да вземат нещо, ако са 
си поставили такава цел. Мина така около месец, а аз не смеех да споделя с никого, 
защото  не  познавах  добре  хората,  с  които  общувах.  Но  един  ден  открих,  че  ми 
липсват няколко банкноти по 10 лв. – бях получила аванс от заплатата си и трябваше 
да изпратя запис на Жоро. Някой обаче ме беше изпреварил... Нямаше какво друго 
да направя, освен да се доверя на някого и това беше една учителка по специалните 
предмети, чийто съпруг работеше в местния участък на МВР. Тя ме посъветва да 
наблюдавам добре квартирата си, за която все още нямах секретен ключ, тъй като 
директорът ме уверяваше, че никой не може да си позволи да влезе в моята стая, 
намираща се точно срещу неговата квартира. Спомням си, че се доверих и на един 
ученик от моя клас – Янко, като го помолих да се заключи в стаята ми, докато аз 
съм на училище. Оказа се, че през целия му престой от няколко часа никой не се е 
опитал да влезе – явно някой, който е бил много наблюдателен, е забелязал, че Янко 
е  дошъл  на  училище  (той  живееше  при  родителите  си,  които  бяха  хижари  в 
туристическия комплекс „Белите брези“ край Ардино), но не е влизал в часовете.

От  местния  участък  на  МВР  изпратиха  двама  свои  служители  в  цивилно 
облекло,  за  да  огледат  квартирата  ми.  Тяхното  заключение  беше,  че  в  нея  не  би 
могло  да  се  влезе  от  друго  място,  освен  от  вратата.  Не  откриха  пръстови 
отпечатъци,  различни  от  моите,  което  означаваше,  че  е  работено  твърде 
професионално,  с  ръкавици.  Обсъдиха  намерението  си  да  поставят  камера  за 



наблюдение и ме посъветваха, когато получа заплатата си, веднага да отида при тях, 
за да бележат банкнотите. 

На 6 ноември 1987 год. се роди вторият ми внук Владимир и аз подготвях колет 
с подаръци за бебето. Когато получих заплатата си, отидох до участъка на МВР, за 
да бележат част от банкнотите. Там сложиха върху тях някакъв невидим прах и ме 
посъветваха да ги поставя на достъпно място, а с останалите пари мога да пазарувам, 
като ги нося винаги със себе си. Аз купих някои допълнителни неща за колета, който 
подготвях за Русе и ги подредих в кашона. Между бебешките дрешки поставих плик 
с белязаните банкноти и бележка до сина ми, че с тези пари могат да купят нещо 
допълнително, необходимо за бебето. Оставих подредения, но незатворен кашон на 
бюрото  и  излязох  от  квартирата  си,  за  да  купя  бонбони  и  подарък  на  големия  си 
внук, който пръв ми съобщи по телефона новината, че има братче.

- Може  ли  да  говоря  с  майка  ти,  Саше? – го  попитах,  когато  в  телефонната 
слушалка чух неговия глас.

- А... мама я няма! Тя е в болницата... Бебето се роди тази сутрин! 
- Е, тогава повикай баща си на телефона!
- И татко го няма! – чуваше се понатъженото гласче на почти осемгодишния 

Сашко. – Той е при мама... в родилния дом. Вече имам братче!
- Как му е името?
- Владимир...
- И на кого го кръстиха с това име? – продължавах да разпитвам, въпреки че 

телефонната връзка беше лоша. 
- На Ленин!... 
- На  леля  ти  ли?!...Че  тя  нали  се  казва  Наташа! – недочувах  добре  какво  ми 

говори детето.
- На Ленин, на Ленин... – почти ми крещеше то и аз най-накрая разбрах защо 

вторият ми внук носи това име. Беше се родил в навечерието на големия празник – 7 
ноември,  денят  на  Великата  октомврийска  революция,  най–голямото  дело  на 
Владимир Илич.

Когато след няколко часа се върнах в квартирата си, забелязах, че белязаните 
пари, сложени в плика между бебешките дрешки, ги няма. Сложих чисти банкноти 
на тяхното място, запечатах кашона и отидох до пощата, за да го изпратя. Отбих се и 
до участъка на МВР и съобщих на познатия ми вече служител какво се е случило.

На другия ден рано сутринта последва масова проверка в училище – ученици, 
учители, служители. Ръцете на всички минаха под светлината на специалната лампа, 
която трябваше да отрази полепналия прах от белязаните банкноти. Разбира се, че и 
аз най- накрая минах на преглед, както всички други, и видях как светеха дланите ми, 
с които съм докосвала белязаните банкноти. Учудих се, когато видях, че близо до 
служителите  беше  седнала  една  ученичка  от  моя  клас.  После  ми  разказаха 
подробностите около откриването на провинилата се Златка.



-  Иди  си  измий  хубаво  ръцете  със  сапун!...  –  й  казали,  когато  видели,  че 
дланите й светят под лампата.

- Защо да ги мия? Те са чисти! – отговорила смутено Златка.
-  Измий  ги,  защото  ще  седнеш  до  нас  да  ни  помагаш...  А  тук  трябват  чисти 

ръце! – й казал един от служителите.

Златка  беше  туркинче,  приела  това  хубаво  българско  име.  Тя  беше  много 
близка с един от колегите ми, преподавател по математика, също турчин. Когато я 
разпитвали  в  участъка  на  МВР,  тя  си  признала  всичко  – колко  пъти  е  влизала  в 
квартирата ми, какво е взела... Казала е също, че някой я насърчавал, съветвал и 
помагал, но не го издала, защото е била заплашвана.

На учителския съвет, когато се вземаше решението за наказанието на Златка, 
аз не присъствах. Поисках разрешение от директора да отида до София за няколко 
дена при сина си. Ден преди да замина Асен Попов най-после нареди да ми сложат 
секретна  брава  – „след  дъжд  качулка“, както  се  казва.  И  още  нещо  интересно  се 
случи  в  дните  преди  учителския  съвет.  Аз  лежах  в  стаята  си,  разстроена  от 
случилото се и колеги, които ме посетиха, ми казаха, че Златка иска разрешението 
ми да я приема, за да ми се извини за стореното. Когато ме завари да лежа болна, тя 
коленичи до леглото и се разплака. Аз я помолих да стане и да извади от чекмеджето 
едно от писмата, по свой избор и да ми го прочете. Избраното писмо беше от Жоро и 
в него той ми благодареше за грижите, за парите и колетите, които му изпращам. 
Докато четеше писмото Златка отново се разплака и горещо ме молеше да й простя, 
да бъда снизходителна по отношение на наказанието й, което според нея ще зависело 
само  от  това,  което  поискам  аз.  Явно  беше,  че  някой  я  беше  посъветвал  как  да 
постъпи преди училищният съвет да вземе решение.

-  Подучиха  ме,  другарко...  Аз  сама  не  съм  се  решила  да  направя  това. 
Посъветваха  ме  да  огледам  добре  квартирата  Ви,  да  видя  какво  имате,  с  какви 
документи сте дошли тук... Да разбера какъв човек сте... И когато при документите 
и  писмата  видях  пари  и  бижута,  аз  се  полакомих...  Вземах  по  малко,  за  да  не 
забележите...  А  последните  пари  в  кашона  не  бяха  много  и  затова  аз  ги  взех 
всичките... 

- Сега разбираш, че не съм дошла тук с лоши намерения, а за да работя... Аз 
сама издържам сина си, който учи в София. Може би си прочела някои от писмата в 
чекмеджето на бюрото?... Не ти ли беше съвестно да ограбваш труда ми?...

- Простете ми..., простете ми!... И не искайте от мен да издам тези, които ме 
насърчаваха  и  ми  помагаха...  Аз  сама  ще  понеса  наказанието  си,  което  ще  зависи 
само от Вас...

Нейната трогателна постъпка и най-вече думите й на разкаяние ме накараха да 
замина за София, въпреки че не бях добре със здравето си. Не исках да присъствам 



на  този  учителски  съвет,  в  който  щеше  да  се  обсъжда  всичко,  което  се  беше 
случило. Когато се върнах, разбрах, че са й намалили поведението и са я преместили 
в друго училище, за да завърши образованието си.

Вече споменах, че моето назначение в Оздравителното училище в гр. Ардино 
беше  по  известното  през  80-те  години  7-мо  министерско  постановление  по  т.нар. 
възродителен процес. На мен, като преподавател па български език и литература, ми 
беше  възложена  задача  да  уча  децата  от  турски  произход  на  книжовен  български 
език,  да  ги  приобщя  към  българските  традиции  и  култура.  Задачата  ми  се  оказа 
много  трудна,  защото  учениците  едва  говореха  на  български  език,  а  трябваше  да 
пишат съчинения, да правят литературни анализи, да рецитират... Често се шегувах с 
моите близки, като им разказвах как в Ардино се уча на турски език – в магазина, на 
пазара, при шивачка, на лекар –  аз навсякъде слушах турска реч. Дори и някои от 
колегите ми, главно преподаватели по шивачество (училището беше специализирано 
по облекло и търговия), си говореха, уж скрито от нас, на майчин език и трудно се 
справяха с книжовната българска реч. Помня как една млада преподавателка по шев 
и кройка се опита да изрази пред нас възмущението си от лошия български език на 
свой ученик: „Той иска висока оценка – казваше тя, – а не може на български една 
дума  да  бели...“  Мисля,  че  това  стана  по  време  на  учителски  съвет,  на  който 
обсъждахме  постиженията  в  учебно-възпитателната  работа  по  специалните 
предмети. Колегите, преподаватели по шев и кройка, се надпреварваха  да се хвалят с 
уменията  и  сръчностите  на  своите  ученици  и  отчитаха  висока  успеваемост  в 
шивашкия  занаят.  Ние,  преподавателите  по  общообразователните  предмети, 
мълчаливо слушахме  и приемахме оповестените постижения за „чиста монета“, тъй 
като не разбирахме нищо от шивачество. За наша обща изненада обаче думата взе 
полк.  Пеев,  преподавателят  по  военно  обучение.  Опонирайки  на  учителите  по 
специалните предмети, той се позова на свои лични наблюдения върху работата на 
момичетата по време на учебна практика в шивашките работилници. „Какво ми се 
хвалите тука, драги колеги?... За какви успехи и постижения говорите?... Аз нали ги 
виждам колко могат... Тя..., нямам да споменавам имена..., още не се е научила как се 
държи инструмент!... Хванала ножицата, сякаш че държи в ръката си... член!“ И тъй 
като полк. Пеев не беше особено деликатен в израза си, той назова мъжкия атрибут 
с  общоприетото   трибуквено  име.  Смехът  в  учителската  стая  откънтя  толкова 
силно,  че  през  отворените  прозорци  беше  достигнал  до  портиера,  който,  след 
приключване на съвета, ни попита какво толкова смешно сме обсъждали...

 Директорът на училището Асен Попов, който също беше командирован учител 
по възродителния процес, ми възложи задача да ръководя кратък курс по книжовен 
български  език  и  правоговор  с  колегите  от  турски  произход.  По  време  на 
заниманията ни, които имаха повече практическа насоченост, с оглед на пряката им 
преподавателска  работа,  те  ме  слушаха  внимателно,  но  през  цялото  време  усещах 
неприязън в погледите им. В тях аз прочитах нещо като: „Какво прави тази гяурка, 



дошла тук чак от Северна България?... И мен ли иска да учи на български език?...“ 
Те бяха местни хора, от Ардино или от близките села, и се чувстваха господари, а аз 
бях  за  тях  някаква  пришълка,  натоварена  с  някаква  мисия,  за  която  ми  се  плаща 
твърде  висока  заплата...  И  наистина,  с  моя  клас-квалификация  и  с  50-те  %  над 
основното  месечно  възнаграждение,  аз  имах  най-голямата  заплата  в  училище,  по-
голяма и от тази на директора.

Когато  свърши  първата  учебна  година  в  Ардино  и  синът  ми  беше  вече 
завършил  гимназия,  беше  приет  социология  в  Софийския  университет  и  му 
предстоеше  двегодишна  военна  служба,  аз  с  облекчение  говорех  на  моята  научна 
ръководителка Искра Котова:

- Много ми беше трудно през тази учебна година в Ардино... Идеше ми още по 
средата на първия учебен срок да прекратя командировката си, но нали ми трябваха 
пари, стисках зъби... Сега вече няма да имам такива материални затруднения, поне 
две години, докато Жоро е в казармата. Мога да се прибера в Русе или най-доброто, 
което мога да направя, с оглед студентската издръжка на сина ми, да се върна отново 
в Петково. Наистина заплатата ми там ще е по-малка, но ще работя по-спокойно и 
по-приятно  и  като  преподавател,  и  като  методист...  Пък  и  за  две  години  мога  да 
спестя някой лев за следването на Жоро...

- Мила Александрина, – ми беше казала тя – ще ти дам един съвет и се надявам 
да ме послушаш... Остани още две години в Ардино, за да можеш да се пенсионираш 
на  база  тези  три  години  по  7-мо  постановление...  Послушай  ме,  изтърпи  още  две 
години...  Помисли  си  –  една  жена  и  след  55-годишна  възраст  иска  да  е  добре 
облечена, да си купи нова книга и да отиде на театър... Затова стискай още малко 
зъби и изкарай три години в Ардино... Ще ме помниш с добро!

И  добре,  че  послушах  тази  жена,  която  ме  обичаше  и  ми  мислеше  само 
доброто. Тя беше не само мой научен ръководител, но и мъдър наставник в трудния 
ми живот. Познаваше добре и Жоро като ученик в Националната гимназия по древни 
езици и култури /НГДЕК/ и големия ми син, който по това време беше преподавател 
в  русенската  АОНСУ/  Академия  по  обществени  науки  и  стопанско  управление/  и 
знаеше за неговото желание да следва аспирантура в СССР. Той се беше срещнал с 
Искра  Котова  и  беше  обсъдил  с  нея  евентуалната  специалност,  която  искаше  да 
запише.  Именно  тя  го  беше  посъветвала  да  се  ориентира  повече  към  естетиката, 
отколкото  към  политическите  дисциплини.  И  именно  Искра  Котова  най-силно  се 
възмути, когато от най-високото място не одобриха кандидатурата на Александър, 
защото нямал достатъчно дълъг партиен стаж...

Още с връщането си в Русе за лятната ваканция побързах да подам молба за 
удължаване на командировката си по 7-мо постановление, твърдо решена да изкарам 
в Ардино още две учебни години. Взех малката пишеща машина, която бях купила на 
Жоро,  когато  беше  още  в  X клас  (тя  не  му  трябваше  в  казармата) и  започнах  да 
подготвям кандидатурата си за I-ви клас квалификация. За това ми бяха необходими 



точно две години – през първата година трябваше да представя по един екземпляр от 
всички мои публикации в централния печат и в сборници на научни институти, а през 
втората  –  да  се  явя  на  защита  първо  в  ИУУ  гр.  Стара  Загора,  след  това  в  НИИ 
„Тодор Самодумов“ и накрая в Министерството на народната просвета. Един дълъг, 
труден  и  мъчителен  процес,  за  който  си  спомням  с  чувство  на  самоуважение  и 
гордост, че съм издържала на всички изпитания...

Едно  от  тези  изпитания  беше  писането  на  машина  със  счупена  (по-точно, 
според определението на хирурга, „напукана като гледжосана стомна дясна длан“). 
Произшествието се случи в една октомврийска вечер, когато по заръка на новия ни 
зам.директор  по  възпитателната  работа  трябваше  да  предам  някакъв  ключ  на 
портиера. Беше привечер, почти се смрачаваше и портиерът на училището поемаше 
нощната  си  смяна.  Аз  се  затичах  през  училищния  двор,  който  беше  застлан  с 
циментови плочки, и извиках на портиера да ме изчака. Имало е малко прагче, което 
в полумрака аз не съм забелязала, спънала съм се в него и съм полетяла...

-  Видях  те  как  се  затича,  а  след  това  как  летя  почти  два  метра...  – ми  каза 
портиерът, който пръв ми подаде ръка и ме вдигна, когато бях примряла от болка.

-  Ръката  ми...,  ръката  ми...,  дясната  ми  ръка...  – повтарях  само  аз  и  стисках 
здраво  под  мишница  малката  чантичка-портмоне,  в  която  беше  ключът  на 
зам.директора.

Портиерът ме заведе до болницата, която се намираше близо до училището и 
там  дежурният  хирург,  много  младо  момче,  вероятно  стажант,  нареди  на 
медицинската  сестра  първо  да  почисти  ръката  и  разбитите  ми  колене,  после  ми 
направиха рентгенова снимка.

- По-хубава женска ръка не съм виждал... С тия дълги пръсти... – опитваше се 
да  се  шегува  младият  специалист,  оглеждайки  на  светлинното  табло  готовата 
снимка. – Няма нищо страшно! Ще мине...

Медицинската сестра обля със студен риванол дланта ми, превърза я с бинт и 
ме изпратиха с думите: „Имаш ли аналгинче, за да си вземеш при болки?“

Спомням  си,  че  вземах  аналгин  на  всеки  два  часа,  защото  болката  беше 
нетърпима  и  дланта  ми  започна  да  посинява  отдолу,  а  отгоре  да  се  подува.  Не  ми 
дадоха  болничен  лист  (по  това  време  беше  трудно  да  си  вземеш  болнични  дни  за 
щяло и нещяло), пък и да ми бяха дали, в училище нямаше кой да ме замества, така, 
че щом съм на крака и главата ми е в ред, ще трябва да преподавам. Не отсъствах от 
работа нито един ден. С бинтована, но не гипсирана длан и привързана към шията ми 
дясна ръка аз ходех на училище, преподавах уроците си, като хващах с два пръста 
тебешира, колкото да напиша само темата на урока. Средният пръст на ръката ми 
беше  леко  изместен  и  наклонен  надолу,  а  безименният  и  кутрето  стърчаха  нагоре 
като част от ветрило.

Първата  истинска  медицинска  помощ  получих  от  преподавателя  по 
физкултура, който ми направи няколко масажа на пръстите с хладка сапунена вода. 



В  свободните  си  от  часове  дни  ходех  до  санаториума  в  Баните,  за  да  ми  правят 
физиотерапевтични  процедури.  Това  бяха  едни  от  най-тежките  ми  дни  в  Ардино, 
когато вършех почти всичко сама с лявата си ръка – перях, миех, носех багаж... Най-
трудно  ми  беше  писането  –  и  на  ръка,  и  на  машина,  но  трябваше  да  подготвя 
материалите  за  предстоящата  защита  на  I  клас-квалификация.  На  машина  пишех 
повече с лявата си ръка, но се налагаше да използвам и показалеца на дясната. Не 
обръщах внимание на болката, която изпитвах при всяко сътресение на ръката при 
удар върху клавиатурата.

Но физическата болка лесно се забравя, в сравнение с душевната. А имаше и 
такава.  Когато  приготвих  всички  необходими  материали  за  защитата,  аз  подадох 
документите си първо в Общинския отдел „Просвета“ в Ардино. Там по това време 
цареше пълно безхаберие по отношение на квалификационния процес, но в замяна на 
това имаше завист и стремеж към бойкотиране на „пришълците“, както ни наричаха 
нас,  командированите  учители.  Опитаха  се  не  само  да  забавят  изпращането  на 
документите, с цел да се изпусне срокът, но и да ги изпратят недостатъчно прецизно 
подготвени.  Спомням  си,  че  когато  ги  прегледах  преди  да  ги  изпратя  по  пощата, 
забелязах липсата на важен подпис и печат, без който те щяха да бъдат невалидни. 
Целта им беше да попречат на „тая, дошла от не знам къде си“ да получи по-висока 
квалификация от тази на местните учителски кадри. Новоназначената като главен 
специалист по български език и литература беше все още задочничка, с незавършено 
висше образование и за мое учудване не можеше да разграничи двамата Славейковци 
– бащата Петко Р.Славейков и синът Пенчо Славейков.

Трудно ми беше в Ардино, но моят престой там имаше и хубави страни. Освен 
от  чистия  въздух  и  тишината,  аз  имах  полза  и  от  това,  че  през  тези  две  години, 
докато Жоро беше във военната казарма, успях не само да се подготвя и да защитя 
своя I клас квалификация, но и да спестя някой лев и по този начин да помогна на 
големия си син при покупката на собствено жилище в Русе.

Не бих могла да отмина честите разходки до местността „Орловите скали“, до 
туристическия комплекс „Белите брези“ и до Дяволския мост, който се извива като 
дъга над река Арда. За първи път разбрах, че има такъв мост, когато гледах филма 
„Време  разделно“,  в  чийто  финал  поп  Алигорко  и  Венецианецът  се  разделиха, 
изпълнени  с  най-добри  чувства  един  към  друг.  Но  когато  видях  този  мост  в 
действителност, той ми се стори още по-романтичен и красив. Запечатала съм го в 
една снимка, на която се виждат учениците ми и между тях внукът ми Александър. 
Той беше дошъл в Ардино след абитуриентския бал на чичо си Жоро още в края на 
май. Дядо му Аврам го доведе до София и ми го предаде, за да остане при мен до края 
на учебната година.

- Сашко, ти май предсрочно си завършил първи клас? – закачаха го колегите 
ми.

-  Ами...  Мен  ме  оформиха  по-рано,  защото  татко  е  зам.директор  на  Руската 



гимназия, в която ме записаха да уча. Аз исках да бъда при баба в Петково, но мама 
и татко бяха решили да ме дадат в Руската...– започна да обяснява нашироко той и 
колегите ми приеха това с многозначителна усмивка.

Неговото гостуване в Ардино беше изпълнено с много разходки сред природата, 
най-често до „Орловите скали“ и „Белите брези“. Но той най-много разказваше на 
другарчетата си за пътуването си до необикновения мост – как е вървял до него пеш, 
а на връщане – върху коня на един от военнослужещите ( в Ардино имаше военно 
поделение). Не си спомням точно колко километра извървяхме пеш, мисля, че бяха 
десетина, но на връщане малките крачета на Сашко не издържаха, а беше и много 
уморен  от  къпането  в  реката,  и  това  наложи  да  го  качим  на  коня  при  „чичко 
офицер“. Добре си спомням как се беше „опекъл“ на слънцето и как дълго време не 
можеше да спи по гръб, въпреки обилното мазане с кисело мляко...

Един  от  най-хубавите  спомени  от  пребиваването  ми  в  Ардино  е  този,  когато 
гостувахме  на  моя  ученичка  от  с.  Лебед.  Момичето  беше  туркинче,  но  по  онова 
време носеше хубавото българско име Теменужка (така и не научих какво е било 
турското й име) и беше единственото дете от това Джебелско село, изпратено да учи 
далеч  от  родителите  си.  Теменужка  беше  много  хубава  –  с  руса  къдрава  коса  и 
светлокафяви  очи.  Оставаше  й  още  една  година  до  завършване  на  средното 
образование.  Имаше  двама  по-големи  братя,  женени,  с  деца.  По-големият  беше 
шофьор  и  работеше  по  маршрута  Кърджали  –  Мадан  –  Смолян,  а  по-малкият 
отбиваше военната си служба. На родителските срещи в Ардино идваше големият 
брат, който говореше добре български език и живо се интересуваше от успеха на 
сестра си. Личеше си, че е горд от това, че от момичетата в селото единствено тя ще 
получи  средно  образование.  На  една  среща  в  училище  покани  всички  учители  на 
гости в с. Лебед. „Искам хората в нашето село да видят, че даскалите на сестра ни я 
уважават и са ни дошли на гости... Имаме възможност да посрещнем всички, които 
пожелаят да дойдат!“ – не без известна гордост каза той.

Беше в началото на юни и предпоследната учебна година за Теменужка още не 
беше завършила. Обещахме на брат й, че ще им гостуваме в един от почивните дни, 
за  да  пътуваме  заедно  с  момичето  до  Кърджали.  Оказа  се  обаче,  че  в  уговорения 
почивен ден почти всички командировани учители, които бяха главно от Пловдив, 
Асеновград  и  София,  си  отидоха  при  близките  си.  В  Ардино  беше  останал  само 
полковник Пеев (Бог да го прости – той почина отдавна), който преподаваше военно 
обучение. Спомням си, че моят внук се беше сприятелил с него – играеха на карти и 
на шах, а по време на подготовката за прегледа на маршовата песен (и такива чудеса 
имаше  по  онова  време) се  забавляваха  много,  защото  полк.  Пеев  разрешаваше  на 
Сашко не само да участва във военния марш заедно с учениците, но и често да издава 
и команди.

Поръчах на Сашко да попита полковника дали ще дойде с нас.



-  Ще  дойде,  ще  дойде!...  – радостно  ми  съобщи  той.  – Но  те  пита  как  да  се 
облече – цивилен или във военна униформа...

- Иди и му кажи да се приготвя! И да бъде в пълна парадна униформа!...Не само 
за респект... Нали ние ще представим учителите!

След съботните занятия в училище тръгнахме заедно с Теменужка и пътувахме 
с  автобус  до  Кърджали.  На  автогарата  ни  чакаше  брат  й,  който  беше  отворил 
широко вратите на черната си „Волга“, за да се проветри добре колата.

- Защо сте само толкова? – попита учудено той. – Ние сме се приготвили за 
много гости. Още една кола чака отсреща...

- Само ние останахме в Ардино... Почти всички си заминаха при близките си... 
Аз реших да си остана, не ми се пътува само за един ден... А пък класната на сестра 
ти, др. Шаханова, къде да върви чак до Русе?... Но ние сме достатъчни... И както 
виждаш – представителни... – се пошегува полк. Пеев, настанявайки се в широката 
„Волга“.

Пътуването ни до Лебед беше много приятно в добре охладената кола. Минахме 
през  Джебел,  видяхме  къде  се  отглежда  най-хубавият  тютюн,  видяхме  и  скалите, 
които  служеха  за  убежище  на  преследваните  българи,  предвождани  от  поп 
Алигорко.  Пристигнахме  в  с.Лебед  в  ранния  следобед  на  горещата  юнска  събота. 
Новият  дом  на  семейството  се  намираше  в  началото  на  селото.  Беше  голяма 
триетажна  къща,  още  неизмазана  отвън.  Имаше  широк  двор  с  добре  подредена 
цветна и зеленчукова градина. Поканиха ни да влезем в хладния хол на втория етаж, 
до който се стигаше по постлани с домашно тъкани шарени черги вътрешни стълби. 
Холът беше обзаведен със скъпа мека мебел в масленозелен цвят. Две млади жени, 
почти  момичета,  с  пъстри  забрадки,  хвърчаха  като  пеперуди  по  стълбите  между 
двата етажа. Първа обаче ни посрещна майката на Теменужка – беше с фередже и 
шалвари и трудно говореше на български. Три малки деца на по четири-пет и шест 
години се зарадваха много, когато видяха Сашко и въпреки че почти не можеха да 
говорят на български език, започнаха отлично да се разбират в своите детски игри.

Бях изумена от реда и чистотата в тази селска турска къща, построена наскоро 
в самия край на селото. Младите жени поднесоха кафето заедно с три вида студени 
напитки  –  айрян,  домашно  приготвен  сок  от  малини  и  изворна  вода.  Когато  си 
починахме и освежихме, ние, заедно с двете невести и трите малки деца, излязохме 
на разходка из селото.

- Ще ви покажем и селото, и езерото с лебедите, и нашата стара къща с голяма 
овощна градина, откъдето децата ще си откъснат от първите летни плодове. Освен 
това  много  ни  се  иска  хората  от  селото  да  видят  кой  ни  е  дошъл  на  гости,  кой  е 
почел с вниманието си нашия дом... – говореше по пътя братът на Теменужка.

Младите  съпруги  на  двамата  й  братя  говореха  сравнително  добре  български 
език, защото работеха – едната като чистачка в общината, а другата – като „лелка“ в 
детската  градина.  Минахме  покрай  общината,  но  не  влязохме  в  нея,  защото  беше 



събота  и  там  нямаше  никого,  освен  дежурния  пазач.  Децата  нямаха  търпение  да 
стигнат до езерото и когато се приближихме до него, Сашко ахна от възхищение при 
вида на плаващите лебеди.

- Ето най-забележителното нещо в селото ни – това чисто езеро и тия красиви 
лебеди...

- Няма да се казва Лебед, ако няма лебеди... Нали, бабо? – ми каза тихо Сашко и 
се обърна към домакина:

- А риба има ли в езерото, чичко?... Аз често ходя с татко на риба, само че ние я 
ловим в Дунава...

- И риба има! Ей сега ще ви сложа такъмите, за да наловите за вечеря, че няма 
да  има  какво  да  ядем...  – се  пошегува  младият  мъж,  чието  име,  за  съжаление,  не 
помня. 

На връщане минахме през двора и градината на изоставената стара къща, която 
се  намираше  почти  в  центъра  на  селото.  Така  и  не  разбрахме  защо  са  решили  да 
построят новата в края на селото – може би един ден щяха да построят още една нова 
къща на мястото на изоставената. За малкия брат, за децата... Прекосихме голямата 
градина  и  си  откъснахме  от  ранните  плодове,  които  изядохме  още  по  пътя. 
Прибрахме се чак на свечеряване, след красивия залез над скалите. Децата бяха вече 
изморени от тичане и, както се оказа по-късно, много огладнели.

Вечерята  беше  подредена  в  широкия  хол  на  голяма  маса.  Около  нея  бяхме 
седнали ние, гостите, в компанията само на Теменужка, на нейния брат и на баща й, 
който  се  беше  завърнал  от  Мадан  заради  нашето  гостуване.  Обясниха  ни,  че  не  е 
прието  жените  да  сядат  на  трапезата  заедно  с  гостите,  но  това  не  се  отнасяше  за 
Теменужка,  защото  тя  отдавна  беше  придобила  облика  на  разкрепостената  и 
образована  млада  жена.  Двете  невести,  пъргави  и  красиви,  макар  и  старателно 
забулени  заради  свекъра,  сновяха  като  птички  по  стълбите  от  първия  до  втория 
етаж. Те само сервираха и нито за миг не седнаха при нас на масата.

За  втори  път  останах  изумена  от  реда  и  чистотата  в  тази  къща.  В  красиви 
малки блюда беше поднесено предястието – по едно парче бюрек от двата вида – със 
сирене  и  с  месо.  След  бюрека  сервираха  топлата  агнешка  чорба.  Моят  внук, 
очевидно много изгладнял, изяде набързо бюрека с чорбата и се оттегли от масата с 
извинението, че вече се е нахранил и иска още малко да си поиграе с децата, които 
бяха долу под грижата на баба си.

- Недей става от масата!...– му каза приятелски Теменужка. – Ще има и други 
неща за ядене, които ще ти харесат...

- Нашата майка е голяма майсторка на баници – бюреци, баклави... Когато има 
сватба или друг някакъв празник, викат нея да им направи баниците... – обясняваше 
нашироко младият мъж, за разлика от баща си, който почти не говореше, може би 
заради лошия си български език, да не злепостави Теменужка.

След вкусната агнешка чорба поднесоха печеното. На нас ни стана ясно, че тези 



хора са заклали агне, за да посрещнат учителите на Теменужка. Наистина се бяха 
подготвили  за  много  гости,  защото  имаше  в  изобилие  от  всичко  –  сухи  мезета, 
домашно  приготвени,  гъсто  кисело  мляко,  баклави  и  накрая  ягоди,  част  от  които 
бяха полети с подсладено кисело мляко... Спомням си, че Сашко се върна на масата 
заради ягодите, които ядеше в полусънно състояние. Чистият въздух и игрите бяха 
изчерпали силите му и той заспа на дивана в хола.

Вечерята продължи до късно, докато ние, възрастните, не решихме, че сме си 
казали всичко като родители и учители. Говорихме най-вече за необходимостта от 
добро образование за децата, от прилична професия, която да им носи не само добри 
доходи, но и самочувствие на добре реализирани млади хора. 

- Двете деца са вече големички... Могат да ходят на детска градина – защо не ги 
пращате? – си позволих да попитам аз.

- Ами... Майка ни е в къщи и ги гледа...
-  Но  в  детската  градина  ще  общуват  с  децата  и  ще  понаучат  български 

език...Така ще им бъде по-лесно в училище, където се преподава само на български 
език... – продължавах мисията си аз, за която ми се плащаше по 7–мо постановление. 

- Като тръгнат на училище, ще се научат да говорят... – упорстваше братът на 
Теменужка, но тя го прекъсна:

-  Батко,  питаш  ли  ме  колко  ми  е  трудно  особено  по  общообразователните 
предмети...  По  специалните  понякога  ни  обясняват  някои  неща  на  турски,  но 
другарката  Шаханова  ни  преподава  само  на  български...  И  аз  трябва  не  само  да  я 
разбирам, но и да говоря правилно...

- А Теменужка е една от най-добрите рецитаторки в кръжока по художествено 
слово...  Записахме  на  видеокасета  целия  рецитал-спектакъл,  който  те  изнесоха  по 
време  на  литературната  конференция...  Тя  вече  знае  много  стихове  от  Вапцаров 
наизуст и това ще й помогне за матурата...

Стана  почти  полунощ  и  на  всички  ни  се  доспа.  На  мен  и  на  Сашко  ни 
предложиха  да  спим  в  малка  стая,  в  която  една  от  стените  беше  затрупана  с 
грижливо подредени атлазени юргани и домашно тъкани одеала и черги. Трябва да си 
призная, че от първата си брачна нощ не бях усещала тоя приятен мирис на чисто 
нови  чаршафи  и  завивки,  предназначени  само  за  гости.  В  стаята  имаше  две  легла 
(явно беше приготвена за детска стая на едно от младите семейства) и ние със Сашко 
спахме непробудно чак до късно сутринта. Когато станахме от сън домакините бяха 
приготвили вече закуската – поръчания от полк. Пеев качамак със сирене и прясно 
издоено мляко, а за децата имаше топли мекички с кисело мляко и хубав билков чай.

Благодарихме  на  домакините  за  гостоприемството  и  се  приготвихме  за 
обратния път към Ардино.

- Елате пак, ако ви е харесало нашето село! – каза братът на Теменужка, когато 
ни  настаняваше  в  автобуса,  след  като  ни  беше  върнал  отново  с  колата  си  на 
автогарата. – Ще се радваме, ако ни гостувате, когато сестра ни стане абитуриентка. 



Отново  ще  заколим  агне  и  майка  ми  ще  направи  най-хубавите  си  баклави... 
Заповядайте пак!

- Наистина  е  чест  за  вас,  че  сте  пуснали  сестра  ви  да  учи  на  друго  място,  в 
околийски град... – похвали го полк. Пеев и обеща ново гостуване.

Но  това  не  се  случи  поради  настъпилите  сложни  събития  не  само  в 
Кърджалийско,  но  и  в  цялата  страна.  Няма  да  описвам  в  детайли  този  период  от 
живота ми в Ардино, но ще отбележа само основното, което характеризираше духа 
на епохата в България в края на 80-те години. Може да прозвучи твърде пресилено, 
но в тези години ние не преживяхме обикновени дни, а „дни-епоха“, по думите на 
един позабравен вече български поет Пеньо Пенев.

Аз не съм политик и не искам да правя дори опит за коментар на политическите 
събития. Моето твърдо убеждение и тогава, и сега си остава това, че не трябваше да 
се  прилага  насилствена  смяна  на  имената  и  да  се  забранява  използването  на 
майчиния език от населението, което се определя като турско. Казвах си – нека да 
сме различни – тя да си остане Айля, аз – Александрина и да се различаваме не само 
по имената, но и по майчиния си език. Но, от друга страна, щом живеят в България, 
щом  предпочитат  да са български  граждани,  нека да научат  български  език,  да го 
имат за официален и задължителен, както е навсякъде по света. Нито един българин, 
избрал да живее в друга държава, не принуждава гражданите й да разбират неговия 
език. В Родопите съм срещала хора, които искат нещо от мене, но ми говорят на 
своя си език, който аз не разбирам и не съм длъжна да го разбирам, защото живея в 
родната си страна и говоря нейния език. „Не вям...“ – ми отговаря една жителка на 
Ардино,  когато  аз  се  опитвам  да  й  обясня  на  български  нещо,  за  което  ме  е 
помолила. В такива случаи винаги ме е хващало яд и съм отговаряла троснато: “Ами 
научете  езика  на  страната,  в  която  живеете!  Аз  не  съм  длъжна  да  говоря  вашия 
допотопен език, останал в България едва ли не на османлийско равнище, „от време 
оно“... 

Дори съм съветвала учениците си с турски произход да се захванат и да научат 
съвременния  турски  език  и  говоримо,  и  писмено.  В  това  няма  нищо  лошо  –  да 
владееш  майчиния  си  език  в  неговата  съвременна  форма.  А  те,  вместо  да  ми 
отговорят с думи, преплитаха пръстите на двете си ръце и с тази решетка показваха 
какво ме очаква като им давам такива препоръки.

- Ами вие не можете да овладеете нито един език в неговата книжовна форма... 
Говорите на остарял турски език, в който няма думи за новите термини и какво се 
получава?... Нещо като „ Гидейрим автобус спирка... незаман аптека бийти“... Нито 
на български, нито на турски!

- А откъде да вземем учебници, за да учим съвременен турски език? И кой ще 
ни  учи? В  България  няма  часове  по  турски  език...  Няма  и  учители,  които  да  ни 
преподават...  Дори  нашите  учители  в  Ардино  говорят  като  нас...  На  „допотопен“ 
турски език, както казвате !



Ето такива разговори съм имала с моите ученици и съм убедена, че те добре ме 
разбираха.  Но  държавниците  и  политиците  са  мислели  по  друг  начин.  И  тъй  като 
всяка  насилствена  асимилация  е  опасна,  те  трябваше  да  имат  друг  подход  към 
турското население в България. Можеха да се поучат от другите, напреднали в това 
отношение държави. Основното, което според мен трябваше да се прави, се свежда 
до  едно  просто  правило  – дай  на  човека  права,  но  постави  му  и  изисквания! А  то 
какво беше – време на права и привилегии, без задължителни норми, а после – време 
само на изисквания, без никакви права. Затова, според мен, се роди и Движението за 
права  и  свободи  /ДПС/,  което  и  днес  мъти  водата  в  българската  държава...  Това 
движение  съществуваше  нелегално  по  онова  време  и  вършеше  активна 
противодържавна  и  подривна  дейност.  От  време  навреме  ние  чувахме  за  взривена 
влакова композиция, за избухнало взривно устройство на гара Пловдив, за взривена 
българска църква... Но всичко беше в рамките на слуховете, на недомлъвките!

Когато започна т.нар. „голяма екскурзия“, ние, командированите учители в гр. 
Ардино,  бяхме  обект  на  специално  внимание.  Настроението  срещу  нас  беше 
изострено до пълен негативизъм. И как няма да е така – нали бяхме пристигнали, за 
да извършим т.нар. възродителен процес. Особено внимателно бяхме наблюдавани 
ние, учителите по български език и литература. Носеха се страшни слухове, че ще 
ни хвърлят бомбички през прозореца, че ще ни пробождат с наострени пръти, че ще 
ни малтретират по различни начини. Настроението в общежитието беше тягостно, 
ние  се  страхувахме  да  замръкнем  извън  него,  заключвахме  се,  затваряхме 
прозорците, спускахме плътно завесите и често стояхме на тъмно... По цели нощи не 
спяхме  и  чувахме  стъпките  на  дежурните  милиционери,  които  обикаляха  и  двата 
корпуса на общежитието.

През пролетта на 1989 год. започна масовото изселване на турското население. 
На  мен  не  ми  беше  много  ясно  кой  е  виновен  за  това  цели  кервани  от  коли, 
натоварени  с  дрехи  и  покъщнина,  да  чакат  реда  си  на  българо-турската  граница. 
Някой ли ги гонеше, те сами ли решаваха да напуснат домовете си, някои от които 
бяха  много  добре  подредени.  Товареха  на  колите  си  най-скъпото  от  това,  което 
имаха  и  заминаваха  по  нечие  нареждане.  Кой  издаваше  нареждането?  Някои 
говореха,  че  заповедта  идва  от  българското  правителство,  други  шушукаха,  че 
някаква турска организация ги принуждава в рамките на 24 или най-много на 48 часа 
да  напуснат  страната.  До  нас  достигаха  слухове  за  кървави  сблъсъци,  за  бунтове, 
особено  в  Джебел  и  околните  му  села.  А  когато  се  споменеше  за  Кърджали  и 
Момчилград, някой твърде образно обясняваше какво става около тях: „Ако там се 
намира вулканът, то в Кирково и Бенковски е кратерът!“

Още в началото на учебната 1989/90 год. обстановката в училище стана много 
напрегната.  Ние,  командированите  учители,  бяхме  много  предпазливи,  говорехме 
само по професионални проблеми, а местните учители от турски произход повече 
мълчаха, ослушваха се и се подсмиваха под мустак. Точно по това време аз усилено 



се готвех за защитата на своя I клас квалификация. Бях подготвила и изпратила в 
ИУУ в Стара Загора по един екземпляр от всичките си публикации в централния 
печат, а така също и видеофилм за проведената литературно-научно конференция, 
посветена на 80-годишнината от рождението на Никола Вапцаров.

Тъй като се бях поразтоварила от научна работа, аз реших още в началото на 
годината да започна подготовката за това ново за мен начинание. Бях участвала вече 
в  такива  конференции,  но  нямах  никакъв  опит  по  тяхното  организиране  и 
провеждане.  Само  на  теория  знаех  как  трябва  да  се  направи  една  ученическа 
литературно-научна  конференция  като  форма  за  разширяване  и  задълбочаване  на 
знанията.  През  тази  учебна  година  аз  извеждах  зрелостници,  които  в  XI  клас 
изучаваха  поезията  на  Вапцаров  и  реших  да  свържа  темата  на  конференцията  с 
кръглата годишнина от рождението на поета. Споделих плановете си с моята научна 
ръководителка и тя ме насърчи в това мое начинание, дори ми обеща да бъде наш 
гост през м.ноември. 

Знаех  колко  много  трудности  ще  срещна  при  подготовката  на  тази 
конференция,  но  много  ми  се  искаше  да  се  докажа  като  преподавател,  който  има 
амбицията да стане носител на I клас квалификация. За два месеца успях да подготвя 
както  моя  основен  доклад,  така  и  да  подпомогна  учениците,  които  трябваше  да 
изнесат съдокладите си. Бях възложила на пет от най-добрите ученици да направят 
кратки  изложения  по  основните  теми  в  поезията  на  Вапцаров.  В  кръжока  по 
родинознание  с  литературна  насоченост,  който  ръководех  вече  трета  година, 
подготвихме рецитал-спектакъл. Той обхващаше важни моменти от живота на поета 
и  включваше  откъси  от  почти  всички  негови  творби,  най-вече  тези,  които  бяха 
включени в учебната програма.

Най-големият  ми  помощник  (и  покровител)  беше  Михаил  Танов, 
зам.директорът  по  възпитателната  работа  в  училището.  Признавам  си,  че  без 
неговото  силно  рамо  не  бих  се  справила  успешно  с  толкова  трудна  задача. 
Трудностите идваха не само от неовладения български език на учениците с турски 
произход,  но  и  от  пречките,  дори  бих  казала  опити  за  бойкотиране,  от  страна  на 
училищното  ръководство  в  лицето  на  зам.директорката  по  учебната  част  Аянова, 
която беше от Ардино и не гледаше с добро око на командированите учители. Много 
от учителите, особено местните, се отнасяха с мене като с пришълец, „дошъл да ни 
учи на български“ и предричаха провал на конференцията. Но аз съм от тези хора, 
които  трудно  поемат  ангажименти,  но  щом  се  захванат  за  някаква  работа,  я 
свършват  по  най-добрия  начин,  разбира  се  според  своите  способности  и 
предоставени възможности.

Стана  така,  че  последната  учебна  1989/90 год.  в  Ардино  беше  в  най-голяма 
степен  година  на  себедоказване,  на  отстояване  на  принципите,  които  имах  като 
командирована  учителка  с  длъжностно  звание  „старши  учител“  и  II  клас 
квалификация.  Напразни  бяха  усилията  на  общинския  отдел  „Просвета“, начело  с 



младата, все още недипломирана, но затова пък местен кадър, главна специалистка 
по български език и литература. Вече не помня името и фамилията й, но лицето на 
тази  млада  жена  е  запечатано  във  филма,  отразяващ  литературната  конференция. 
Заедно с нея, на трибуната, като официални лица, бяха подредени още секретарят на 
общинския комитет на ДКМС и директорът на училището Асен Попов. Водещ на 
конференцията беше Димитър Недялков, някогашен главен специалист по български 
език и литература в Пловдив, който, след като се беше пенсионирал, дойде в Ардино, 
за  да  си  удължи  трудовия  стаж  с  преподавателска  работа  по  7-мо  министерско 
постановление.

В същинската част на конференцията бяха изнесени основният доклад и петте 
научни съобщения от зрелостниците. Ученици, учители и гости, изпълнили до краен 
предел  местата  в  актовата  зала  на  училището,  слушаха  с  изключително  внимание 
моя доклад, но особен интерес проявиха към това, което учениците бяха написали. А 
когато  започна  третата,  художествена  част  на  конференцията,  всички  в  залата 
притаиха дъх, за да не пропуснат нищо от рецитал-спектакъла, озаглавен „И жив ще 
си в безсмъртната си вяра“.

Ще си призная, че още когато започнах подготовката на конференцията, бях си 
поставила  за  задача  да  покажа  натрупания  си  вече  методически  опит,  да  направя 
нещо,  което  да  остане  в  историята  на  училището  като  образец,  по  който  да  се 
организират  и  провеждат  литературни  празници,  имащи  двоен  ефект  –  от  една 
страна  разширяване  и  задълбочаване  на  знанията,  а  от  друга  –   придобиване  на 
умения за сценична изява на учениците. Спомням си колко щастливи бяха те, когато 
приемаха хвалебствените възгласи на своите съученици и учители в залата и колко 
по-уверени бяха в своите знания, след като ги споделиха с тази, твърде голяма за тях, 
аудитория.  А  тези,  които  участваха  в  поетичния  рецитал-спектакъл,  имаха  вече  и 
ново  самочувствие  на  артисти  и  декламатори,  усетили  магията  на  сценичното 
изкуство...

Закривайки литературно-научната конференция, посветена на 80-те години от 
рождението на Вапцаров, водещият Димитър Недялков, между другото каза:

„...  и  то  не  без  основание,  че  учителката  по  литература...  постигна  през 
тази година много добри резултати в учебно-възпитателната си работа, прояви 
голяма амбиция, творчество и дързост в търсенето на форми за лична изява на 
своите способности и идеи, а също и на нейните ученици от трети курс, както и 
на учениците, които ръководи в своя великолепен кръжок.

След нейния дълбоко научен доклад за изучаването на Вапцаров, който днес 
направи пред учениците, след петте открити урока, в които показа своя опит и 
своето  дарование,  в  които  тя  показа  своето  професионално  умение  и 
възможностите на своите ученици, след четирите силно въздействащи рецитала, 
изнесени от тия прекрасни наши ученици, днешната конференция, позволете ми, 
смятам,  че  е  върхът  на  нейния  възходящ  път  и  особено  на  нашите  прекрасни 



деца...“
Зам.директорът  по  възпитателната  работа  Михаил  Танов  се  беше  погрижил 

почти  цялата  литературно-научна  конференция  да  бъде  записана  на  видеолента. 
Операторът, мисля, че се казваше Илия Димов, който дойде от Кърджали, изненада 
всички с професионално направения филм, копие от който представих в ИУУ в гр. 
Стара  Загора  като  част  от  материалите,  необходими  при  защитата  на  I  клас 
квалификация.

Най-после  дойде  денят,  в  който  ми  съобщиха,  че  трябва  да  отида  в  ИУУ  за 
среща  със  завеждащ  катедрата  по  български  език  и  литература  Господин  Кисьов. 
Той беше идвал в Оздравителната гимназия в Петково, беше присъствал на няколко 
мои  открити  уроци  в  рамките  на  организираната  от  мен  краткосрочна  школа  за 
проучване и обмяна на педагогически опит. Когато отидох в института разбрах кои 
са причините за моето едноседмично пребиваване там – в личен разговор другарят 
Господин Кисьов ми изложи плановете си и концепцията на новата си научна книга и 
ме помоли да му предам в писмен вид подробна разработка на няколко урока, като 
ми предостави аз сама да избера „методичните единици“, казано на професионален 
език. 

-  Поласкана  съм,  другарю  Кисьов,  от  предоставената  ми  възможност  да 
участвам в съавторство на новата Ви книга с моите методически разработки, но едва 
ли ще мога в скоро време да ги подготвя... 

- Почини си известно време... – ми каза той. – Преди да си тръгнеш за Ардино 
ще уточним само темите на уроците, които ще ми предоставиш...

Междувременно  аз  се  обадих  по  телефона  на  Искра  Котова,  моята  научна 
ръководителка  от  института  „Тодор  Самодумов“  и  й  казах  накратко  за 
предложението на Господин Кисьов.

- Послушай ме, Александрина... – ме беше посъветвала тя. – Аз познавам добре 
Господин  Кисьов  и  неговите  напъни  за  по-висша  научна  степен  (тогава  той  беше 
само к.п.н.). Твоите методически разработки ще му свършат добра работа, но той 
никъде  няма  да  спомене  името  ти.  Ако  иска  нека  ползва  тези,  които  вече  си 
публикувала, за да те цитира и посочи като автор, а не да си приписва чужд научен 
труд като свой... Нищо не му обещавай и не давай никакви разработки, преди да си ги 
публикувала!...

- Така и ще направя... Аз вече му казах, че съм уморена и едва ли ще мога в 
скоро време да изпълня заръката му – отговорих аз и благодарих за съвета, който ми 
даде.

 Втората  причина  за  отиването  ми  в  института  се  оказа  много  по-приятна  – 
връчването  на  диплом  за  успешна  защита  на  I  клас  квалификация.  Това  стана 
тържествено  в  актовата  зала,  в  присъствието  на  много  голяма  група  учители  от 
региона,  които  бяха  на  курс  за  следдипломна  квалификация,  а  някои  от  тях  се 
готвеха за предстоящия през есента изпит  за по-ниската квалификационна степен. 



Другарят  Господин  Кисьов  поизнесе  кратко  слово,  в  което  каза  хубави  думи  за 
учителите,  придобили  I  клас  квалификация  не  по  пътя  на  „присвояването, 
удостояването“,  а  по  „мъченическия  път  на  научните  разработки  и  публикации  в 
централния печат“. 

- Тези учители са гордост за ИУУ и затова имената им са поставени на нашето 
табло  във  фоайето  на  института...  Към  тях  днес  прибавяме  и  името  на  новата 
носителка на най-високата квалификационна степен за учителите... Поздравявам я с 
успешната  й  защита  и  й  връчвам  Удостоверение  №  2351  /  12.02.1990  год.  за 
придобит I клас квалификация!

Докато  слушах  и  приемах  поздравленията  аз  си  мислех  за  тези  мои  колеги 
филолози,  които  бяха  „удостоени“  с  най-високата  квалификационна  степен  не 
защото са добри в преподавателската си работа, а защото са издали една-две книжки 
със  стихове...  Какъв  абсурд!  Да  присвоиш  I  клас  квалификация  не  защото  си 
овладял в най-висока степен методиката на литературата, а защото можеш да пишеш 
хубави стихове!... Имаше и такива неща по онова време...

Спомням си, че почерпката с колегите, настанени в общежитието на института, 
беше скромна, но от тази сърдечна приятелска вечеря имам малък подарък –  сервиз 
за кафе с красиви чашки, които пазя и до днес.

Когато  се  завърнах  в  Ардино,  аз  споделих  радостта  си  с  най-близките  си 
колеги.  Те  ми  казаха,  че  предстои  важен  учителски  съвет  и  реших  точно  тогава, 
когато присъствието е най-пълно, да съобщя за радостното, поне за мен, събитие, да 
покажа  дипломата  си  и  да  почерпя  всички.  С  две  много  близки  мои  приятелки  –  
Ваня  от  Пловдив  и  Нина  Георгиева  от  Ардино,  подготвихме  почерпката:  соленки, 
сладки,  чай,  кафе  и  коняк  и  се  уговорихме,  че  всичко  ще  поднесем  веднага  след 
приключване на учителския съвет.

Оказа  се,  че  най-важното,  което  са  искали  да  обсъдят  на  този  съвет,  е 
персоналната  ми  оценка.  Целта  на  това  обсъждане  е  била  да  докажат,  че  не  съм 
достойна за това училище, тъй като не съм защитила неговата чест – моето име не 
фигурирало в списъка на учителите, които по повод 24 май са удостоени с I клас 
квалификация. Това им давало основание да ме преместят в друго училище, без да се 
съобразят, че в командировъчна ми заповед е посочено точно в кое учебно заведение 
съм  командирована  и  по  какви  причини  –  Оздравително  училище  „Христо 
Смирненски“,  гр.  Ардино.  И  тъй  като  приемът  на  ученици  беше  намален  и  вече 
нямаше нужда от двама преподаватели по литература, ръководството на училището 
взело  решение  този,  който  трябва  да  остане,  е  Димитър  Недялков,  бившият 
пловдивски инспектор по литература. За мен беше определено училището в с. Бял 
извор, където нямаше дори гимназия.

Много  добре  си  спомням,  че  някой,  който  беше  подочул  за  подготвената 
почерпка, и без да знае какъв е поводът, ме беше предупредил за този таен заговор, 
за  подготвената  кампания  срещу  мен  и  ми  предаде,  че  точно  на  този  съвет  не 



трябвало да има никакви почерпки. Не си спомням нищо от текущите въпроси, които 
бяха  поставени  на  този  „важен  съвет“,  но  добре  си  спомням  моята  психическа 
подготовка  за  него.  Освен  че  бях  подготвена  твърде  добре  за  почерпката,  бях 
облечена празнично, с хубава прическа и безупречен маникюр, които сама си правех. 
На отиване взех със себе си две важни неща – документа си за I клас квалификация и 
таблетки валидол. Бях решила през цялото време да бъда с валидол под езика, за да 
мога  да  слушам  всичко  със  затворена  уста  и  със  самочувствието  на  човек,  който 
превъзхожда  всички  по  отношение  на  професионализъм  и  квалификация, 
включително и директора –  историк и философ.

Всичко  в  този  уникален  учителски  съвет  протече  по  предварително  изготвен 
сценарий  от  зам.директорката  по  учебната  част  Аянова  и  от  председателката  на 
училищния  профкомитет,  на  която  вече  не  помня  името.  Двете,  една  след  друга, 
прочетоха  своите  критични  бележки  за  мен,  като  главното  им  обвинение  беше  в 
това, че съм отказвала да върша всякаква извънкласна работа в училище, за да се 
подготвям за защитата си, а пък не съм успяла. И тъй като в училището има нужда 
от висококвалифициран преподавател за следващата година би трябвало да остане 
Димитър Недялков, дългогодишен инспектор по литература, с утвърден авторитет в 
Пловдивско.  Освен  тези  две  критични  изложения,  бяха  подготвени  и  няколко 
изказвания  в  същия  дух  от  учители,  верни  поддръжници  (главно  пловдивчани)  на 
ръководството  и  на  големия  професионалист  Недялков.  Тук  му  е  мястото  да 
спомена, че когато обсъждахме плана за работата на методическото обединение по 
хуманитарните предмети, той не пожела да планираме открит урок, който да бъде 
изнесен от него. „Аз не съм изнасял уроци, а само съм ги наблюдавал и оценявал...“ – 
каза той и категорично заяви, че няма да допусне никой да влезе в негови часове. Не 
си спомням дали тогава не съм му разказала оня известен вече анекдот за котарака-
методист, който не може нищо да прави, но учи другите...

 През  цялото  време  на  заседанието  слушах  със  сдържана  усмивка,  не  си 
отворих устата дори и за един възглас и мислено си повтарях няколко сентенции, 
които бяха станали мое житейско кредо: „Убий врага си с мълчание!“, „Щом една 
жена  мълчи,  когато  има  да  каже  много,  мълчанието  й  е  оглушително!“  и  „Ако 
хората се опитват да те смачкат, означава, че си много над тях!“ Хапчето под езика 
поддържаше  душевното  ми  равновесие  и  ако  не  беше  то,  може  би  нямаше  да  се 
сдържа  да  не  отговоря  на  нападките.  Но  аз  издържах  и  когато  директорът  Асен 
Попов, който не се осмели да каже нито една дума против мен, обяви, че закрива 
учителския съвет, аз дадох знак на приятелките си да сервират почерпката и поисках 
думата:

-  Колеги,  в  живота  ни  има  много  забележителни  събития  –  понякога,  за 
съжаление  тъжни,  понякога  радостни.  През  моя  тригодишен  вече  престой  в  това 
училище  ми  се  случиха  няколко  радостни  събития,  които  споделих  с  вас,  моите 
колеги  и  приятели.  Това  бяха  абитуриентският  бал  на  сина  ми  Георги,  когото 



познавате  от  престоя  му  тук  по  време  на  ваканциите  и  на  подготовката  му  за 
кандидатстудентския  му  изпит  по  литература,  и  раждането  на  втория  ми  внук 
Владимир... И разбира се моите рождени дни, в които аз съм ви почерпвала според 
възможностите си. Днес имам още един хубав повод – това е успешната ми защита 
на I клас квалификация и връчването на ето тоя документ в ИУУ в гр. Стара Загора, 
откъдето  се върнах оня ден... Заповядайте всички  да се почерпим по този  повод... 
Пожелавам на всички колеги да им се връща, както се казва, придобиването на I клас 
квалификация по моя мъченически, но честен път, а не както някои го получават – 
„по  втория  начин“,  чрез  присъждане,  за  някакви  „заслуги“  и  по  повод  24  май... 
Напразно  сте  ме  търсили  в  този  списък...  Заповядайте  да  се  почерпите  всички! 
Надявам се, че не се чувствате, както казва народът, по-големи от хляба...

В този момент някои с гузна съвест излязоха от учителската стая с наведени 
глави, но по-голямата част от колегите останаха. От училищното ръководство беше 
само директорът, който, макар и с видимо неудоволствие, стана прав и каза:

- Колеги, дължим извинение на др. Шаханова, но явно е общо заблуждението 
ни, че тя не е успяла в защитата на своята квалификация... Списъкът, обнародван 
във  в.  „Учителско  дело“,  е  съдържал  само  имената  на  тези  учители,  които  са 
удостоени  с  I  клас  квалификация  по  повод  професионалния  ни  празник...  Др. 
Шаханова заслужава не мъмрене, а похвала и поздравления, защото тя е извървяла 
трудния  и  мъчителен  път  на  защитата,  чрез  своите  научни  изследвания  и 
публикации...

След  неговите  думи  всички,  които  бяха  останали  около  дългата  маса  в 
учителската стая почнаха да ме поздравяват с чаша коняк в ръка. Е, цветя нямаше, 
но те не ми бяха нужни. Това, което исках, го имах вече – най-високото постижение 
в професионалната ми квалификация. Моята снимка беше вече на таблото в ИУУ 
гр. Стара Загора сред учителите, носители на челен педагогически опит.

В  тези  трудни  моменти  от  моите  командировки  в  Оздравително  училище  в 
Ардино  не  бих  могла  да  оцелея  нито  физически,  нито  психически  без  силната 
подкрепа на новия зам.директор по възпитателната работа Михаил Танов. Той дойде 
през  учебната  1988/89 год.  от  Кърджали,  където  е  бил  на  организационна  работа. 
Имаше  завършен  учителски  институт  и  задочно  българска  филология,  но  нямаше 
опит  като  гимназиален  учител  по  литература.  Почти  целият  му  трудов  стаж  е 
преминал като организационен работник и партиен функционер. И точно затова го 
бяха  изпратили  в  Ардино  като  зам.директор  по  възпитателната  работа,  пак  във 
връзка с т.нар. възродителен процес. Някои колеги шеговито го наричаха „идеолога“ 
и леко му завиждаха за това, че често ходеше по съвещания и конференции. Аз не 
му завиждах, но ми беше трудно да вземам и неговите часове, когато отсъстваше. 
Освен  това  и  той  като  Веселин  Чолаков,  зам.директорът  на  Оздравителната 
гимназия в Петково, използваше моите учебни планове и методически разработки, 
тъй  като  никога  не  беше  преподавал  литература  в  горна  училищна  степен.  Но  за 



разлика  от  Веселин  Чолаков,  Михаил  Танов  се  оказа  много  възпитан  и  добър  по 
природа човек. Не беше горделив, въпреки тежестта, която му даваше отговорната 
му  длъжност  на  зам.директор  по  възпитателната  работа,  като  се  има  пред  вид 
времето,  в  което  живеехме  –  възродителният  процес  в  Родопите.  Но  когато  се 
налагаше Михаил Танов беше строг и взискателен, главно с учениците и винаги се 
стремеше да бъде честен и справедлив спрямо колегите си.

Съвсем обяснимо е как се привързах към този човек, който имаше семейство в 
Кърджали  и  всички  почивни  дни  прекарваше  в  своя  дом.  Жена  му  беше 
прогимназиална учителка по български език и литература, току-що пенсионирана. И 
двамата бяха от Плевенско, мисля че бяха от с. Долни Дъбник, но след завършване 
на  Учителския  институт  ги  разпределили  на  работа  в  Кърджалийско,  после  се 
оженили и си създали хубав дом в гр. Кърджали. Имаха две големи дъщери – едната 
беше балерина и живееше в Германия, а другата, по-голямата – щастливо омъжена, 
вече с деца, едното от които носеше името на дядо си – Михаил.

Аз дълго се борех със себе си, защото не исках за втори път да се свързвам с 
човек, който има жена и деца (макар и вече големи, задомени). Познавах се добре и 
знаех колко много ще ми е трудно да го деля с тях, но в тези години, на това място, 
аз  се  чувствах  сама,  без  близки,  без  морална  опора...  След  смъртта  на  Веселин, 
който, след тежко заболяване, си отиде много рано, едва навършил 60 години, току 
що получил пенсия, аз останах без истински близък на сърцето ми мъж, с когото 
мога да споделям, от когото да поискам съвет, който може да ми помогне в тежки 
минути...  В  общежитието  бях  заобиколена  с  колеги,  главно  жени  от  Пловдив  и 
София, с които общувах професионално, но за истинска духовна близост не можеше 
да се говори. А и житейският ми опит ми подсказваше, че не мога да се доверя на 
всеки, особено на ласкателите, които се въртяха около мен... Благодарна съм на Бог, 
че ме срещна с един истински мъж, когото бих искала да имам за съпруг – силен, 
грижовен,  отговорен,  всеотдаен.  Мисля,  че  беше  влюбен  в  мен  този  човек,  който 
започна да ме следва навсякъде, дори в с. Бенковски, където бях една учебна година, 
дори  в  Русе,  когато  прекратих  командировката  си...  Дали  аз  съм  била  истински 
влюбена в него? Да, щом съм го пожелавала като мъж, щом съм го ревнувала от 
семейството му, щом съм го очаквала с нетърпение да се завърне след почивните дни 
и ваканциите, щом съм съжалявала, че не ми е съпруг... Дали изпитвах чувство на 
вина за това, че ограбвам някого? Не, не изпитвах такова чувство, защото не бях аз, 
която направи първата грешна стъпка, а той. Аз само го приех като необходимост, 
като цяр, като спасение...

Не  мога  да  отрека  това,  че  през  двете  допълнително  взети  командировки  в 
Ардино  Михаил  ми  беше  най-голямата  подкрепа.  Той  беше  човекът,  с  когото 
споделях всичко – и професионалните си проблеми, и житейските си трудности. За 
мен  той  беше  не  само  ангел-пазител,  но  и  мъдър  съветник  и  наставник.  Не  беше 
трудно някои от колегите ми, най-вече от командированите учители, които живееха 



в общежитието с нас, да усетят, че отношенията между мен и Михаил не са само 
професионални. Ние се стараехме да поддържаме някаква дистанция, преди всичко 
като  учителка  и  зам.директор,  но  по-наблюдателните,  особено  сред  жените,  често 
подхвърляха  закачливи  реплики  за  „идеолога“  на  училището  и  неговата 
„фаворитка“...

Най-трудно  ни  беше  по  време  на  училищните  празници,  които  завършваха  с 
тържествени  вечери,  весели  закачки  и  танци.  Особено  трудно  беше  да  скриваме 
близостта  си  по  време  на  т.  нар.  морско  училище.  Бяхме  завели  учениците  за 
десетина дни на Слънчев бряг, в твърде приличен хотел, чието име вече не помня. 
Въпреки  че  беше  през  ранна  пролет  и  времето  не  беше  за  плаж,  ние  често  се 
разхождахме по брега на морето. Нещо повече – позволихме си да гостуваме на брат 
ми, който служи като свещеник в Поморийския манастир „Свети Георги“. Игуменът 
на  манастира  ме  уважаваше  много  като  по-голяма  сестра  на  твърде  младия  и 
непослушен отец Йосиф и се зарадва на моето присъствие, защото знаеше, че всяка 
среща  с  брат  ми  се  отразяваше  добре  на  неговото  поведение  в  манастира.  Дядо 
Пахомий  ни  нагости  с  постни  ястия,  защото  беше  великденски  пост,  и  настоя  да 
остана поне една нощ в манастира. И на Михаил много му се искаше да бъде с мен, 
но и двамата удържахме на изкушението да се „уединим“ точно в манастира. Пък и 
погледите на Димитър Недялков, който дойде с нас, бяха многозначителни – само 
дето  не  проговориха:  „Останете  си  една  нощ  в  манастира...  Аз  ще  се  върна  при 
учениците и колегите в хотела.“

- Само това ни трябва... – беше ми казал по-късно Михаил. – Да останем двама 
в  манастира,  да  стане  някоя  беля  в  хотела  и  да  ни  видят  сметката...  Ти  си 
командирована учителка и можеш да се върнеш като титуляр в Русе, но аз... Моята 
работа тук се наблюдава под лупа.

- Аз също не бих си позволила дълго отсъствие от хотела, където са нашите 
ученици... Все пак ние отговаряме за тях! 

Последните  ми  месеци  и  дни  от  третата  учебна  година  в  Ардино  бяха  най-
трудни  от  цялото  ми  пребиваване  там.  Трудното  и  дори  страшното  идваше  от  две 
посоки – завистта и злобата в училище и размириците по време на т.нар. „голяма 
екскурзия“.  Често  си  повтарях  думите  на  Искра  Котова:  „Александрина,  стискай 
зъби три години в Ардино, за да имаш база за добра пенсия, защото една жена и на 55 
години иска да бъде добре облечена, да си купи книги и да ходи на театър...“

Аз издържах психически и дори физически, ако не се брои страшният обрив по 
лицето  и  част  от  тялото  ми.  Когато  след  края  на  учебната  година  отидох  на 
санаториално  лечение  в  Кюстендил,  моят  лекуващ  лекар  и  стар  приятел  от 
ученическите ми години д-р Борис Баров не можа да ме познае.

- Освен че си смъкнала много килограми, ти си се и „изприщила“... Не мога да 
позная моята Сашка...Какво се е случило?



- Дълго е за обяснение, докторе... Този обрив ми причинява не само сърбеж, но 
и болка. Какви лекарства ще ми изпишеш?

- Никакви лекарства! Ще те настаня в гостната стая на санаториума, където ще 
спиш при пълна тишина. Ще ти носят храната там... Ти само ще спиш – два три дена 
никакви назначения, никакви процедури... Трябва ти сън и спокойствие. Всичко ще 
се оправи!

Толкова  бях  зле  преди  да  отида  в  санаториума,  че  бях  решила  да  се  прибера 
вече в Русе, да сложа край на командировките, на изпитанията и лишенията. Но през 
есента малкият ми син завършваше двегодишната си военна служба и щеше да бъде 
вече  студент.  Трябваше  да  работя  още  малко  като  командирована  учителка  с  по-
голяма заплата, за да му помагам в издръжката. Аз знаех, че той няма да се остави 
само на моите грижи, но все пак –  първа година студент, откъснал се е две години от 
учението, ще му трябва време за нова адаптация. Докато беше в казармата редовно 
му пращах книги, списания, вестници, скрити дълбоко в дъното на войнишкия колет, 
но това не беше достатъчно, за да поддържа формата си. Колко по-леко щеше да му 
бъде,  ако  от  гимназията  преминеше  направо  в  университета.  „Тъкмо  набираш 
скорост,  хъс  да  учиш  и  те  спират  –  да  тъпееш  две  години  в  казармата...“  –  ми 
казваше с болка той при първите ни свиждания.

И още една причина имах, за да поискам отново командировка, макар и само за 
една година. Големият ми син Александър се беше развел с жена си и живееше в 
нашия  апартамент  с  приятелката  си,  с  която  нямаше  още  сключен  брак.  В  този 
момент и той имаше нужда от майчина помощ, защото не можеше да живее при баба 
си, която не приемаше нито развода му с Татяна, нито съжителството му с Дарина.

И  така,  още  в  края  на  учебната  година  аз  бях  твърдо  решила  да  приключа  с 
Оздравителното  училище  в  Ардино,  със  7-мо  постановление,  с  възродителния 
процес... Подготвих се и се явих на два конкурса – единия за работа като инспектор-
методист към отдел „Просвета“ в гр. Кърджали, а другия – за организационна работа 
в Дома на учителя в гр. Казанлък. Още по време на конкурсите (в първия случай 
беше писмено изложение по поставени от комисията проблеми, а във втория – устно 
изложение  на  личната  ми  концепция  за  подобряване  работата  на  учителския  дом), 
разбрах как гледа комисията на кандидатите от други населени места, още повече, че 
аз бях от далечния гр. Русе. Разбира се, че хората предпочитат своите местни кадри, 
макар  и  недостатъчно  подготвени  за  работата,  която  трябва  да  вършат.  И  защо 
трябва да плащат луди пари за командировъчни на някого, дошъл от другия край на 
България?... Оказа се, че обявените конкурси са само „проформа“ – всичко е било 
предрешено...

Третият  ми  опит  да  остана  на  работа  като  командирована  учителка  беше 
кандидатурата  ми  за  преподавателка  в  Оздравителната  гимназия  в  Петково.  През 
последните три години нещата там се бяха променили – директорът на гимназията 
беше друг, паралелките бяха увеличени и имаше нужда от още един преподавател по 



български език и литература, който трябваше да допълва норматива си с руски език. 
Когато  подавах  документите  си  в  Смолян,  аз  бях  убедена,  че  ще  назначат  мен, 
защото  имах  много  предимства  пред  другите  кандидати  –  имах  вече  I  клас 
квалификация, тригодишен стаж като методист на селищна система и не на последно 
място  като  учител  с  втора  специалност  руска  филология.  Колегите  от 
Оздравителната  гимназия,  които  ме  познаваха,  също  бяха  убедени  в  моето 
назначение. Дори някои от тях ми помогнаха да си пренеса част от личните вещи в 
една  от  стаите  на  общежитието.  Но  се  оказа,  че  заедно  с  мен  за  това  място  на 
преподавател  е  кандидатствал  и  Чолаков,  бившият  зам.директор  на  училището, 
когото  бяха  уволнили  заради  някакво  прелюбодеяние  с  ученичка.  Аз  не  можех  да 
допусна, че началниците от отдел „Просвета“ в Смолян ще предпочетат него вместо 
мен. Още повече, че директорката на Учителския дом, мисля, че се казваше Радост 
Костадинова,  ме  познаваше  лично  още  от  времето,  когато  ме  награждаваха  като 
методист, по повод юбилея ми. Но се оказа, че от отдела са предпочели „местния 
кадър“, чиито грехове бяха оневинени заради верността му към Партията... А на мен 
ми  предложиха  директорското  място  в  Оздравителна  гимназия  с.  Петково.  Като 
компенсация – по-висок пост... Но аз не приех.

Когато отидох да си взема оная част от личните ми вещи, които предварително 
бях занесла в Петково, уверена, че ще бъда назначена там, моите колеги Милко и 
Катя Джизарлиеви настоятелно ме молеха да приема вакантното място на училищен 
директор, което ми бяха предложили от отдел „Просвета“ в Смолян.

- Милко, мен не ме бива за директор... – казах на Джизарлиев, с когото много 
добре  се  познавахме  като  колеги.  –  Не  умея  да  се  занимавам  с  административна 
работа, да правя ремонт на училището, да се грижа за парното... Аз съм работила 
толкова години върху квалификацията си и мисля, че не мога нищо друго да правя, 
освен да преподавам български език и литература...

-  Но  ние  ще  ти  помагаме....  –  ме  прекъсна  Катя  Джизарлиева.  –  Двамата  с 
Милко  ще  бъдем  плътно  до  теб...  Един  от  нас  може  да  бъде  твой  заместник  по 
учебната част... Ето, Милко разбира от стопанско управление... Ще ти помага!

-  Ние  не  искаме  сегашния  директор...,  този,  който  дойде  след  Илия 
Мандаджиев... Той не познава проблемите на училището... И най-важното – не милее 
за него!

- Аз също съм външен човек... Пришълец, както обичам да казвам... С какво ще 
бъда по-добра от сегашния ви директор? Не ви разбирам...

- Ама ние искаме той да се махне! Не го харесваме... И затова сме го принудили 
да си подаде оставката...

- Ами утре може да постъпите така и с мен... – се пошегувах аз. – Аз може още 
повече да ви разочаровам с некадърността си да ръководя учебно заведение... Затова 
няма да приема предложението на отдела и ще потърся преподавателско място, може 
би пак по 7-мо постановление...



И тъй като синът ми Александър знаеше за моето решение да остана на работа 
в  Родопите,  реши  да  направи  основен  ремонт  на  нашия  апартамент,  който  седем 
години беше даван под наем на различни квартиранти. С решението си да работя още 
като командирована учителка аз исках да помогна и на двете си деца – на единия с 
финансова издръжка, на другия –  с жилище... 

В кратера на вулкана

Оказа се, че и в двете гимназии –  в с. Бенковски и в с. Кирково има вакантно 
място  за  преподавател  по  литература.  По  това  време  Михаил  беше  пред  пенсия  –  
оставаха му няколко месеца до навършване на 60 години, но той също беше решил да 
напусне  Ардинското  училище.  Бяха  му  предложили  директорското  място  на 
училището в Подкова, съвсем близо и до горните две села. Аз не познавах тези места 
в Момчилградско, но той ме заведе първо в Кирково, после в Бенковски, за да си 
избера учителското място. Не знам защо повече ми допадна с. Бенковски и аз реших 
да подам документите си там.Успокояваше ме мисълта, че макар и толкова надалеч, 
„откъсната от света“, както казваше по-голямата ми сестра, все пак поне един човек 
ще бъде наблизо и ще усещам неговата подкрепа в трудни моменти...

Огледахме  квартирите  и  се  спряхме  на  част  от  апартамент  на  първия  етаж  в 
жилищен блок, недалеч от училището. Трябваше да деля квартирата с една детска 
учителка, която живееше с детето си в хола и кухнята. За мен оставаха двете стаи – 
спалнята и детската, с право да ползвам и малък килер. Банята и тоалетната бяха 
общи. В моите стаи нямаше чешма и за всичко ползвах мивката в банята.

Приех  новото  си  назначение  с  усещането,  че  съм  се  откъснала  от  всичко 
познато и сигурно – нови хора, нови условия, нови ученици – всичко беше ново за 
мен. Като че ли се намирах някъде извън България, в чужбина. Още в Ардино, най-
вече  през  последната  година,  бях  свикнала  да  слушам  турска  реч,  но  тук,  в  с. 
Бенковски,  през  уч.  1990/91  год.,  турската  реч  ставаше  все  по-висока  и 
демонстративна.  Когато  споделих  първите  си  впечатления  с  Михаил,  той  ми 
препоръча да обърна специално внимание на взривената българска църква, в която 
живееха само плъхове, змии и гущери и не можеше да се влезе дори и в двора й... 
„Виждаш  ли  какво  е  тук...  Сега  турците  са  надигнали  глава,  вече  имат 
самочувствие... Има ДПС и те са се самозабравили... Ако по време на възродителния 
процес в Момчилградско беше вулканът, то в Кирково и Бенковски беше кратерът 
му!“  –  ми  казваше  той.  И  тогава  на  мен  ми  стана  ясно,  че  съм  направила  най-
голямата си грешка с това ново назначение и започнах да броя дните и месеците до 



завръщането ми в Русе. С децата си не можех да се чуя дори и по телефона, въпреки 
дългото чакане за връзка в пощенската станция. Единствената връзка с близките ми 
бяха писмата, но се случваше и да се изгуби някое от тях. В моменти на съжаление и 
дори отчаяние си спомнях думите на големия ми син, когато ме изпращаха на гарата:

- Майко, виждам, че ти е мъчно, че не ти се тръгва от Русе... Ами не отивай! 
Ще се справим някак си заедно и тук...

- Не, вече съм решила... А и имам назначение! – му отговорих почти през сълзи 
аз, която още тогава не виждах нищо светло в тоя нов за мен път.

Още по-настоятелен беше Жоро, който в свое писмо от казармата ме молеше да 
прекратя вече „гурбетчийството“ си.

„Мамо, ще се чувствам неудобно от приятелите си състуденти, когато узнаят, 
че  майка  ми  работи  някъде  из  Родопите.  Пък  и  ще  изпитвам  чувство  на  вина... 
Виждате ли – аз студент в Софийския университет, а майка ми – в с. Бенковски...“

И сега препрочитам някои негови писма и плача над редове като тези от 27 юли 
1990 год., събота: „...Интересува ме най-вече какво става с твоето назначение – 
къде ще работиш и живееш, има ли някакви проблеми в това отношение. Пак те 
моля да не вземаш прибързани решения – в краен случай по-добре е да останеш в 
Русе,  пред  неизвестността  и  риска  да  отидеш  на  някакво  ново  и  отдалечено 
място.  Говорете  сериозно  и  с  брат  ми,  пък  и  с  Дарина.  В  случая  много  неща 
зависят и от нея.“

- Защо не чувам камбанен звън в това село? – попитах Михаил, когато за първи 
път след настаняването ми се чухме по телефона.

-  Ами  разходи  се  до  църквата  и  сама  ще  си  отговориш  на  този  въпрос!...  – 
кратко ми отговори той.

Направих първата си разходка, с цел да опозная селото, в което имах намерение 
да остана повече от една година, докато и двете ми деца стъпят на краката си – по-
големият ми син във втория си брак, по-малкият – в университета. По това време 
Жоро беше прохождащ журналист и все още имаше нужда от моята помощ, защото 
това, което получаваше за труда си, не беше достатъчно за издръжката му. По време 
на разходката си реших да се отбия най-напред до църквата – нали съм християнка, 
нещо  ме  влечеше  натам.  Видях  оградения  двор,  обраслия  с  бурени  вход  и 
полуразрушената сграда, която някога е била християнски храм и до която сега не 
можеше  да  се  стигне.  Бях  чувала,  че  някъде  в  Кърджалийско  има  взривена 
българска църква, но че ще застана пред нея, не бях и помисляла. Кога, как и защо 
се е случило така и не разбрах, защото по това време не се говореше официално за 
тези  неща,  а  тези,  които  бяха  свидетели,  отказваха  да  коментират  случилото  се... 
Времената бяха такива – ясно ми беше, че тези, които са взривили църквата, не са 
искали  да  се  чува  камбанен  звън  в  селото,  а  само  гласът  на  ходжата  от  високото 
минаре  на  джамията.  А  другите,  които  мълчаливо  са  приемали  този  факт,  не  са 



чувствали нужда от храм, защото им е било забранено да общуват с Бог...
Настъпи най-страшната зима, когато магазините бяха празни, а за някои храни 

от  първа  необходимост  (брашно,  захар,  масло,  сирене)  беше  въведена  купонна 
система. Не помня точно по колко грама от тези продукти ни се полагаха на месец, 
но  помня  колко  трудно  събрах  това,  което  ми  трябваше,  за  да  направя  някакъв 
сладкиш  за  рождения  си  ден  –  29  ноември  на  1990  год.  Колегите,  които  бях 
поканила, носеха по нещичко, за да бъде по-богата празничната трапеза. Най-близки 
ми  бяха  две  семейства  –  Дора  и  нейният  съпруг  от  Видин  и  младото  семейство 
Топалски –  литератори от Кърджали. Празнувахме, макар и бедно, в оскъдица, но 
празнувахме...  Подкрепяхме  се  взаимно  и  си  давахме  кураж,  че  трудните  дни  ще 
минат.  Следяхме  новините,  надявахме  се,  че  правителствата  на  Андрей  Луканов  и 
Димитър  Попов  ще  ни  изведат  от  страшната  криза.  Точно  от  това  време  остана 
призивът на служебния премиер „За Бога, братя, не купувайте!“ Високи, постоянно 
сменящи се цени, спекула... По времето на Луканов имахме пари, но нямаше какво да 
си  купим  с  тях.  Рафтовете  на  магазините  бяха  изпразнени.  Добре,  че  беше 
ученическият стол, който понякога ни спасяваше с постните си ястия от кисело зеле, 
боб, леща и картофи. И разбира се с хляба, от който не можеха да лишат децата в 
училище... Единственото нещо, което можехме да си купим без купон, макар и на 
твърде  висока  цена,  бяха  шоколадовите  бонбони.  Бисквити  нямаше,  защото  те  се 
правеха с брашно, масло и захар – все неща, които бяха кът в държавата. Никога 
няма  да  забравя  как  в  учителската  стая  ядяхме  шоколадови  бонбони  с  хляб. 
Местното население се справяше по-леко с кризата, защото имаше свое стопанство – 
плодове  и  зеленчуци,  картофи,  месо,  мляко  и  сирене  от  домашните  животни. 
Мазетата бяха пълни със зеленчукови и месни консерви. Някои селяни, особено от 
турското  население,  се  подиграваха  с  нас,  командированите  учители,  окайваха  ни, 
злорадстваха... „Е сега да ги видим – казваха те – като са дошли тук за много пари, 
какво  могат  да  си  купят  с  тях...  Напролет  ще  ги  пуснем  в  градините  си,  за  да  си 
наберат коприва и лопуш за чорба...“

Тежката  зима,  студуването  (в  квартирата  ми  нямаше  парно  отопление,  както 
беше в Петково и Ардино) и гладуването се оказаха основната причина за големия 
срив  в  имунната  ми  система.  Спомням  си,  че  по  време  на  кратката  новогодишна 
ваканция в Русе аз се разболях. Започнах да кашлям лошо, вдигах температура... Но 
ваканцията  беше  само  три  дни  – на  2 януари  трябваше  да  пътувам,  за  да  бъда  на 
другия ден в училище. Признаците на болестта ми се засилваха, но чак на гарата, при 
изпращането ми за нощния влак Русе-Кърджали, Александър ми каза:

- Майко, много лошо кашляш... Да беше останала тук да се лекуваш.
- Не, аз ще отида в Бенковски, ще се явя на работа, защото иначе училищното 

ръководство ще приеме, че тук в Русе съм намерила връзки за издаване на фалшив 
болничен  лист  и  ще  бъда  гледана  накриво...  Ако  положението  ми  се  влоши,  нека 
селската лекарка ме лекува...



И така, с повишена температура, с все по-засилваща се кашлица, аз пътувах в 
спалния  вагон  на  нощния  влак  до  Кърджали.  Когато  рано  сутринта  стигнах  на 
гарата, нямах сили да сляза от влака. Още от Русе се бях обадила на мое приятелско 
семейство  от  Кърджали  –  Ваня  и  Любо  Иванови,  да  ме  посрещнат  с  кола,  за  да 
остана у тях до следобедния автобус за с. Бенковски. Когато моите приятели видяха 
в  какво  състояние  съм,  прибраха  багажа  в  колата  и  ме  закараха  до  болницата. 
Прегледът  и  рентгенът  показаха,  че  развивам  пневмония  и  веднага  ме  приеха  за 
лечение. Поръчах на Ваня и Любо да се обадят на сина ми в Русе, за да ми изпрати 
най-необходимите  вещи  за  болничния  ми  престой  –  чехли,  пижами,  тоалетни 
принадлежности... Добрите ми приятели съобщиха и в с. Бенковски за моето спешно 
постъпване в Кърджалийската болница, където останах почти три седмици, защото 
пневмонията се оказа двустранна, с усложнения. Лежах в болничната стая, потънала 
в студена пот и гледах белия таван над себе си. По него се движеше огромен паяк и 
аз си мислех, че ако има кой да убие този паяк, аз няма да умра... След изписването 
ми,  по  молба  на  Михаил,  който  се  познаваше  с  главния  лекар,  бях  изпратена  на 
санаториално лечение в Сандански. Получи се така, че повече от два месеца бях в 
болнични и това предизвика гнева на училищното ръководство, което трябваше да 
ми търси заместник. А това беше много трудна работа в ония времена, особено в 
такъв край като Кърджалийско.

Ще  се  върна  малко  назад,  за  да  опиша  по-подробно  престоя  си  в 
Кърджалийската болница, в която постъпвах за втори път. Първия път бях там след 
една остра хипертонична криза, предизвикана от шока, в който бях изпаднала след 
постъпката  на  един  ученик,  на  който  бях  поставила  слаба  оценка.  Тук  трябва  да 
спомена, че бях решила да направя нещо, което никога не бях правила в учителската 
си  практика  –  компромиси  по  отношение  знания-оценки.  Но  в  с.  Бенковски  бях 
наясно, че няма да мога да ги науча на български език след събитията от 1989 год., 
когато  всички  ученици  с  турски  произход  не  само  че  не  искаха  да  говорят  на 
български, но и демонстративно говореха високо на турски език. За тези ученици аз 
давах най-краткото определение: „Нищо не знаят, нищо не искат да научат, но искат 
да имат диплома...“ Един такъв ученик, на когото бях писала слаба оценка не защото 
нищо не знаеше, но защото отказваше да бъде изпитван, ме извика от учителската 
стая и когато аз застанах с гръб пред затворената отвън врата, той ме удари силно по 
главата с учебника, който държеше. За кратък миг съм загубила равновесие, но това 
се е дължало повече на шока, отколкото на удара. Селската лекарка, която колегите 
ми са извикали, беше установила високи стойности на кръвното ми налягане, което 
впоследствие започна да варира в опасни граници –  ту много ниско, ту много високо 
и реши да ме изпрати за изследване и лечение в болница. Главният лекар, невролог, 
за  който  вече  споменах,  че  беше  познат  на  Михаил,  се  отнесе  с  изключително 
внимание  към  мен  и  ме  настани  в  стая  с  две  легла,  намираща  се  в  съседство  с 



кабинета  на  дежурния  лекар.  Още  в  първия  ден  след  настаняването  ми  при  мен 
дойдоха двама репортери от някакъв местен кърджалийски вестник и ми поискаха 
интервю  за  случилото  се.  Когато  ме  настаняваше  в  болницата  Михаил  ме  беше 
предупредил за евентуални посещения от журналисти и аз отказах да говоря каквото 
и да е пред тези, които дойдоха с микрофон в ръка. Обясниха ми, че ако заведа дело, 
те  ще  бъдат  в  моя  защита  и  подкрепа.  „Те  ще  търсят  сензационното...  Но  за  теб 
нещата  ще  станат  много  опасни,  защото  турците  са  отмъстителни  и  докато  си  в 
Бенковски може да се случи нещо лошо с теб...“ Няколко дни бях сама в болничната 
стая, но после при мен настаниха едно момиче от Кърджали, чиято кръв трябваше да 
се  пречисти  от  отровни  частици,  идващи  от  Оловно-цинковия  завод.  Момичето  се 
казваше Таня и беше ученичка в десети гимназиален клас. По време на болничния си 
престой  тя  губеше  от  уроците  по  литература,  а  всичко,  което  се  преподаваше  в 
десети  клас  беше  за  зрелостен  изпит.  Докато  стоях  близо  до  нея  и  наблюдавах 
включените  й  системи,  аз  й  говорех  за  поезията  на  Яворов  и  Димчо  Дебелянов  – 
двамата поети, за които Таня не можеше да слуша своя учител. Но не само моите 
импровизирани уроци бяха причината за сближаването между нас. То се дължеше и 
на  нещо  друго  –  Таня  беше  постоянно  на  системи,  които  трябваше  да  се  следят. 
Спомням  си  случая,  в  който  една  от  банките  й  свърши  и  трябваше  медицинската 
сестра  да  я  откачи.  Натискахме  звънеца,  но  никой  не  идваше.Тогава  изтичах  до 
долния етаж, където медицинските сестри се бяха събрали на кафе и извиках високо, 
че ръката на момичето започва да се подува. Уплашената сестра, която трябваше да 
наблюдава  Таня  или  най-малко  да  стои  в  дежурната  стая,  за  да  чуе  звънеца,  с 
няколко бързи скока по стълбите успя да изключи системата. Какво щеше да стане, 
ако Таня беше сама в стаята, не смея да гадая, но провинилата се медицинска сестра 
ми благодари и ме помоли да не казвам на главния лекар какво се беше случило. Но 
момичето разказа всичко на майка си, а аз я помолих да не прави оплакване, защото 
щеше да пострада не само безотговорната сестра, но и познатият на Михаил доктор, 
който нямаше никаква вина за случилото се.

Така се сближихме със семейство Иванови, с които и до ден днешен се чуваме 
по  телефона  по  големите  празници  с  взаимни  обещания  за  гостуване.  Но 
разстоянието  от  Русе  до  Кърджали  е  твърде  голямо  за  България  и  когато  Таня 
завърши гимназия и се омъжи, аз не можах да отида нито на абитуриентския й бал, 
нито на сватбата й, за които бях специално поканена. Видях красивата булка само на 
снимка...

По време на втория ми престой в болницата родителите на Таня и самата тя 
често ме посещаваха и благодарение на силната храна, която те ми носеха, стъпих на 
краката  си.  Оцеляването  и  оздравяването  не  можеше  да  стане  само  със  скъпите 
лекарства против пневмония. А имаше съмнение за развиване на туберкулоза, тъй 
като  съм  имала  контакт  с  болен  –  майка  ми  беше  починала  от  бързопротичаща 
туберкулоза, когато съм била на шест години. Спомнях си често повтаряните думи: 



„Туберкулозата  се  лекува  със  скъпи  лекарства  и  силна  храна...“  и  бях  много 
благодарна както на лекуващия лекар, така и на Иванови за грижите им към мен. 
През целия ми втори престой бях настанена в стая с три легла. Моето легло беше по 
средата. Вдясно от мен беше едно момиче от София, с тежък диабет, и то като мен 
прието по спешност в Кърджалийската болница. Вляво от мен беше Румяна – млада 
жена от квартал „Възрожденци“ на Кърджали, със силна анемия, а дали не беше и 
левкемия,  и  постоянно  й  преливаха  кръв.  Почти  денонощно  беше  на  системи,  не 
ставаше от леглото и ние се грижехме за нея, доколкото ни позволяваха силите. Все 
пак ние можехме да ставаме, да отиваме до тоалетната, а тя имаше нужда от пълно 
обслужване. Беше майка на две деца – момче и момиче, които идеха почти всеки ден 
с баба си и баща си на свиждане. Спомням си канчетата с храна, която майката на 
Румяна  носеше  – пържени  яйца,  нещо  сготвено,  плодове.  Румяна  едва  хапваше  по 
някой залък и другата храна я изяждахме ние с момичето вдясно от мен. Не знаехме 
как да благодарим на грижовната майка за храната, а тя ни казваше: „Аз трябва да ви 
благодаря, защото вие, макар и болни, не я оставяте без грижи... Денонощно сте при 
нея и й помагате ако не с друго, то поне с думи, с надежда за изцеление... Грижете се 
за нея – ни казваше просълзената майка. – Тя трябва да оздравее, да гледа децата си. 
Аз съм вече стара жена...“

Когато се пооправих и можех вече да стоя седнала в леглото, започнах да търся 
нещо  за  четене.  А  момичето  до  мен  имаше  ръкоделие  и  аз  съжалявах,  че  нямах 
такова занимание, при което мога и да общувам със съседките си по легло. Тогава 
Румето поръча на съпруга си да купи и за двете ни по една кутия кълбета и кука за 
ръчно плетиво, за да си изплетем нещо за спомен от нея. От това време имам един 
хубав  червен  тишлайфер,  изплетен  на  една  кука,  скъп  спомен  от  Румяна.  Тя  се 
оправи  и  докато  ние  още  бяхме  в  отделението,  я  изписаха  в  добро  състояние. 
Разменихме  си  адресите  и  дълго  поддържахме  връзка.  За  Гергьовден  (синът  й  се 
казва Георги) бях поканена на гости в новия им апартамент в кв. „Възрожденци“, 
близо до водопада от язовира край Кърджали. Помня, че покрай другите подаръци, 
бях купила и един малък иконостас с лика на св. Георги. Това за Румето беше най-
ценният  подарък,  защото  тя  току-що  беше  станала  християнка.  С  нея  ходихме  на 
богослужение в църквата „Св. Георги“ в Кърджали – нали и аз имам син Георги, и аз 
имах повод за празнуване... 

Наближаваше краят на учебната година, а с него и нашият празник, както си го 
наричахме  ние,  учителите,  24  май.  Не  помня  имаше  ли  абитуриентски  бал  в 
гимназията,  но  помня  добре  как  мина  зрелостният  изпит.  Законът  повеляваше 
всички зрелостници, които не съберат обща оценка мн.добър /5/ и през последната 
учебна  година  нямат  най-малко  мн.добър  /5/,  да  се  явят  задължително  на  писмен 
изпит. Ако на него изкарат най-малко пълна петица, се освобождават от устен изпит.

Смътно си спомням как мина училищният празник. В съзнанието ми е останало 
само хорото, което играхме в училищния двор. Тогава на мода бяха народните хора, 



които  се  изучаваха  задължително  в  часовете  по  физическо  възпитание.  Имаше  и 
състезания  по  народни  танци,  при  които  победителите  получаваха  щедри  награди. 
Когато бях в Ардинското училище, моят клас беше победител и заслужи една голяма 
почерпка  с  торта  и  безалкохолни  напитки.  Но  в  с.  Бенковски  такива  състезания 
нямаше – времето се беше променило и никой не беше в състояние да накара някого 
задължително да играе хоро...

„Учителко, ухапвам ти ръка...“

Направих тази перифраза на известната песен за учителката в изпълнение на 
Росица Кирилова, защото тя добре се връзва с преживяната „битова злополука“ на 4 
юни 1991 год., малко след обявяване на резултатите от зрелостния изпит.

Ето че стигнах до тези страници, от които все бягах и които не ми се иска да 
изписвам, защото години наред се стремях да забравя преживяното...

Ще започна от деня на зрелостния изпит по литература. След обявяването на 
темите, аз винаги лично ги записвам на дъската. Не се доверявам на квесторите, тъй 
като те, по правило, са преподаватели по природоматематически учебни дисциплини 
и  неволно  биха  допуснали  неточности,  които  могат  да  подведат  зрелостниците. 
Когато напиша темите във всички изпитни стаи, искам разрешение от директора на 
училището или от по-висшестоящо лице (например представител на инспектората) 
да дам, макар и минимални, само насочващи, указания на зрелостниците. Все пак аз 
съм им преподавала учебния материал и биха ме разбрали само с няколко думи как 
да подходят към поставените в избраната тема проблеми. Като преподавател винаги 
съм влизала в положението на учениците си, когато са на изпит, какъвто и да е той – 
поправителен  или  зрелостен.  Знам  какво  е  да  си  на  изпит,  защото  съм  се  явявала 
петдесетина пъти както в университета, така и при квалификацията си. Разбирала 
съм психическото състояние на учениците, голямото им притеснение, което често ги 
е правило безпомощни пред изпитната комисия. Затова често съм провеждала т.нар. 
от  мен  „пробна  матура“  (в  днешни  дни  тя  се  оказа  задължително  предхождаща 
зрелостния изпит), макар че тогава никой не ме е принуждавал да правя това. Бях 
убедена, че учениците трябва да „претръпнат“ веднъж, да изпитат вълнението, за да 
преодолеят по-лесно стреса от същинската матура. Имах такъв случай, при който 
един ученик, влизайки в изпитната зала, трепереше, когато посегна към купчинката 
билети. Всеки билет за устен изпит беше номериран и съдържаше по два въпроса от 
изпитния материал. Когато го попитахме кой номер билет е изтеглил, той си каза 
номера от училищния дневник. Случвало се е често ученици с по-лабилна психика да 
„загубят  ума  и  дума“  на  изпита,  когато  застанат  лице  в  лице  пред  тричленната 
изпитна комисия.



Връщам се към зрелостния изпит в ЕСПУ „Н. Й. Вапцаров“ в с. Бенковски. В 
една  от  изпитните  стаи,  на  последния  чин  до  стената,  беше  седнала  ученичката 
Галина. Тя беше дъщеря на Мария Авренлиева, прогимназиална учителка в същото 
училище.  В  мътните  години  на  „демократичния  преход“  тя,  освен  с  лов,  се 
занимаваше и с „лечителство“. Как работеше точно със своите пациенти не зная, но 
си  спомням,  че  ми  беше  поръчала  да  й  купя  (тогава  трудно  се  намираха) от  Русе 
апарат за кръвно налягане. Когато й го занесох, тя ме покани да вляза в квартирата 
„за един сеанс“. Аз учтиво й благодарих, но отказах, под предлог, че имам неотложна 
работа. А причината за моя отказ беше пълното ми неверие в самозваните лечители, 
някои от които си приписваха способностите на Ванга. Дори и дъщерята на Мария 
Авренлиева, моята ученичка Галина, на която освен преподавателка, бях и класна, се 
опитваше да демонстрира в час силата на своето „биополе“, с което можела да свали 
даже и учителя от катедрата. Често в час отклоняваше вниманието на съучениците 
си,  като  правеше  някакви  движения  с  ръце,  а  с  това  се  опитваше  да  пречи  и  на 
преподавателя..

- Галино!... – често се провикваше някой ученик – Престани с твоите номера! 
Пречиш ни!

- Галя, не демонстрирай в час силата на своето „биополе“ и не се опитвай да го 
насочваш към мен, защото моето е по-силно от твоето... – се шегувах аз.

Поведението  на  тази  ученичка  беше  дразнещо  и  учениците  започнаха  да 
проявяват  нетърпимост  към  нея,  но  тя  си  имаше  самочувствие  на  дъщеря,  чиято 
майка  е  учителка  в  същото  училище  и  беше  убедена,  че  високите  оценки  са  й 
„вързани в кърпа“, че ще бъдат поставени от чувство на колегиалност към майка й. 
А имаше и нещо друго – усещаше се някакъв страх у колегите ми, защото те често 
говореха за сприхавия и демоничен характер на Мария Авренлиева и предпочитаха 
да пишат на Галина високи оценки, за да нямат неприятности с майка й.

Но  аз  бях  друг  човек  –  открит,  независим,  смел.  Много  пъти  се  опитвах  да 
говоря с Мария за успеха на дъщеря й, дори й предложих допълнителни занимания 
по литература, тъй като тя ме уверяваше, че Галина ще кандидатства във ВУЗ. На 
моите обяснения, че са нужни много повече знания за това, Мария отговаряше, че аз 
не съм в състояние да оценя способностите на дъщеря й.

И  така,  още  по  време  на  указанията  ми  в  началото  на  зрелостния  изпит,  
забелязах, че една от квесторките говореше нещо на Галина и се готвеше да й подаде 
„пищов“,  от  който  да  препише  нещо  по  избраната  тема.  За  да  бъда  лоялна  към 
другите зрелостници, чиито родители не бяха наши колеги и никой не им помагаше, 
аз си позволих да направя забележка на тази „услужлива“ квесторка:

- Колега, не правете „мечешка услуга“ на Галина... Нека тя напише това, което 
знае по избраната от нея тема... На нея й предстои кандидатстудентски изпит и сега 
на  матурата  тя  ще  покаже  равнището  на  знанията  си...  А  това  ще  я  накара  да  се 
подготвя много сериозно, защото при кандидатстване във ВУЗ темата е само една, а 



квесторите – непознати лица...
Учителката  се  отказа  от  намеренията  си,  тъй  като  и  директорът  застана  на 

моята  позиция.  По  този  начин  Галина  показа  действителното  ниво  на  знанията  и 
уменията си да пише на литературно-научна тема.

Когато тричленната комисия оценяваше зрелостните писмени работи, колегите 
ми  бяха  на  мнение,  че  съчинението  на  Галина  е  твърде  посредствено  и  се 
ориентираха към оценка, по-ниска от тази, която аз бях поставила. А председател на 
зрелостната комисия бях аз и като такава имах право да кажа „тежката си дума“:

- Колеги, съгласна съм с вас по отношение на оценката ви, но искам да ви кажа 
нещо по-специално... Имам твърде голям стаж като преподавател, който е извеждал 
много пъти ученици на матура. За себе си съм стигнала до един извод – от учениците 
си изисквам много знания по време на обучението, понякога съзнателно им поставям 
по-ниска  оценка,  но  на  зрелостния  изпит  им  давам  това,  което  често  съм  им 
отнемала...  Особено  на  тези  ученици,  които  са  ми  казвали,  че  ще  кандидатстват. 
Спрямо тях съм прилагала по-строг критерий и съм ги уверявала, че знанията им не 
са  достатъчни,  за  да  влязат  във  ВУЗ.  По  този  начин  съм  ги  мотивирала  да  учат 
повече... Те трябва да знаят, че не са достигнали необходимото кандидатстудентско 
равнище... А то може да се постигне само когато върху знанията за зрелостен изпит 
се надградят още много, много знания, защото кандидатският изпит е състезателен, 
конкурсен и на този изпит се явяват добре подготвени състезатели... И така, колеги, 
аз бях много взискателна към Галина, защото знаех, че ще кандидатства. Сега искам 
да й върна това, което й отнемах през учебната година и ви моля да й дадем поне 
половин единица в повече от това, което според вас заслужава... Все пак тази оценка 
ще влезе в дипломата й и ще бъде балообразуваща...

 Така се достигна до твърде добрата оценка – не помня точно колко десетици 
бяха поставени, но мисля, че крайната оценка не беше по-ниска от добър 4.25. Но 
това  не  задоволи  амбициозните  майка  и  дъщеря  и  те  направиха  жалба  до 
инспектората  за  преразглеждане  на  писмената  работа.  Това  стана  на  4 юни  преди 
обяд  в  училище.  От  Кърджали  дойдоха  двама  –  едната  беше  Яна  Аянова,  главен 
специалист по български език и литература в Окръжния отдел „Просвета“, а другата 
беше също филолог, но името й не помня. Те прегледаха не само писмената работа 
на Галина, но и на други зрелостници, за да направят сравнение и да разберат какъв е 
бил  нашият  критерий  за  оценка.  След  като  прочетоха  няколко  работи  с  добра  и 
много  добра  оценка  (отличници  нямаше),  те  стигнаха  до  заключението,  че 
зрелостната комисия си е позволила леко завишение на оценката при Галина, но не 
направиха корекция, с което уважиха изложеното ми становище като преподавател и 
председател на комисията.

В късния следобед се разделихме с инспектиращите лица, които пожелаха на 
Галина  старателна  подготовка  за  кандидатстудентския  изпит,  ако  иска  да  успее  в 
класацията. Към мен се обърнаха с въпрос дали ще продължа командировката си в 



това  училище.  Аз  им  отговорих,  че  вече  си  стягам  багажа  за  Русе,  където  ще  се 
върна като титуляр в училището, в което искам да се пенсионирам. Обясних им, че 
децата ми настояват да приключа с командировките, а пък и малкият ми син, макар и 
първокурсник в университета, вече работи като журналист в столичен всекидневник 
и не се нуждае от майчината ми издръжка. По време на разговора усетих лек фалш в 
любезния  тон,  с  който  ме  разпитваха  за  бъдещите  ми  професионални  планове. 
Главната специалистка Яна Аянова, чиято конкурентка се оказах в един конкурс, ме 
гледаше и ми се усмихваше загадъчно. Единственото нещо, което подозирах, беше 
скрито  им  желание  да  освободя  по-скоро  мястото  за  някой  техен  местен  кадър. 
Нищо друго...

Прибрах се в квартирата си късно след обяд, с убеждението, че всичко около 
ученичката Галина Авренлиева е вече наред и след годишния учителски съвет мога 
да се прибера в Русе, приключвайки командировъчния период от живота си. Малко 
след като се отпуснах на дивана по домашна роба, на входната врата се позвъни – 
търсеше ме една съседка, също учителка, която живееше на втория етаж. Помоли ме 
да  се  кача  при  нея,  за  да  ми  покаже  нещо  ново  от  покъщнината  си.  Когато  се 
качихме,  тя  бързо  затвори  външната  врата  след  нас  и  шепнешком  ми  обясни,  че 
Галина  ме  е  търсила,  за  да  й  дам  моя  кандидат-студентски  справочник,  който 
съдържаше  и  конспекта  за  конкурсния  изпит  по  литература.  Учудих  се  на  това, 
защото бях убедена, че след конфликта около оценката на зрелостния изпит няма да 
иска повече да разговаря с мен.

Слязох  в  квартирата  си  и  пуснах  телевизора.  Седнах  удобно  на  дивана  с 
ръкоделие в ръка. Беше малко преди да започнат централните новини, които по това 
време  следяхме  с  повишен  интерес  –  всички  бяхме  силно  политизирани  и  рязко 
поляризирани... В ония години у нас имаше само два телевизионни канала – Канал 1 
и Ефир 2. Новините по първия канал ги водеха Емилия Иванова и неин колега, чието 
име не помня, а по втория – Нели Терзиева и Асен Агов. И двата новинарски тандема 
бяха силно оцветени – в червено и синьо.

От  съседната  стая,  по-точно  от  кухнята,  която  ползваше  само 
съквартирантката  ми,  се  чуваха  гласове,  смях.  Явно  тя  имаше  гости  на  късно 
вечерно кафе или чай. Намалих звука на телевизора дотолкова, че да го чувам само 
аз,  защото  жилищният  блок  беше  панелен,  и  се  загледах  в  току-що  започващите 
новини. Вечерта беше хладна, независимо от това, че беше вече началото на юни, 
затова затворих оставения почти през целия ден прозорец на дневната ми стая. Дори 
включих за малко електрическата печка. На вратата се почука и аз, без да ставам от 
дивана,  отговорих  силно  „да“.  Помислих  си,  че  е  съквартирантката  ми,  която 
понякога ме питаше дали ще ползвам скоро банята или простира на терасата – две 
неща,  които  си  деляхме  по  съседски.  Вратата  се  отвори  и  за  моя  изненада  на  нея 
застана Галина. Попита ме за кандидатстудентския справочник и след като й казах, 
че съм го дала на друга ученичка, за да си препише конспекта, тя тръгна към мен. 



Седях на дивана и с моите бифокални очила гледах едновременно телевизия и плетях 
нещо  на  една  кука.  Галина  застана  пред  мен,  махна  очилата  ми  и  започна  да  ми 
нанася удари по лицето. Не можех да се защитя, защото в ръцете си имах игла за 
плетене и навит на пръста си конец. Започнах да викам за помощ и в този момент в 
стаята влезе майката – Мария Авренлиева. Попита какво става, дойде при дивана и 
двете с Галина започнаха де ме дърпат, да ми скубят косата и да нанасят юмручни 
удари по главата ми. Болката беше много силна, имах усещането, че ме удрят с чук. 
В  яростта  си  ме  наричаха  каква  ли  не,  а  в  един  момент  Галина  заби  по  най-
животински  начин  зъбите  си  в  дясната  ми  длан.  В  един  миг  усетих  как  се  стича 
струйка  кръв  по  лицето  и  шията  ми  и  след  това  съм  изгубила  съзнание.  Когато 
дойдох на себе си, първата ми мисъл беше, че това е краят, че никога няма да видя 
децата си. Галина и майка й се бяха надвесили над мен, Мария опипваше шията ми и 
я чух да казва на дъщеря си: „Остави я вече... Стига й толкова, за да ни помни за цял 
живот!“

С  какви  сили  съм  станала  и  изтичала  до  втория  етаж  при  съседите,  които 
живееха над мен, не зная. Помня, че навитият на пръста ми конец стигна до хола им, 
където ме поведоха към един фотьойл, покрит с бял китеник. Аз се уплаших, че ще 
го изцапам с кръвта си и не исках да седна на него. Хората дочували някакви викове 
от  първия  етаж,  но  са  помислили,  че  моята  съквартирантка,  детската  учителка, 
наказва  пак  с  пръчка  невръстния  си  син.  Съседите  ме  откараха  с  колата  си  до 
лекарския кабинет и те обясниха на д-р Иванова ( дано не греша името й) какво се е 
случило,  защото  аз  бях  в  шок,  треперех  и  не  можех  да  говоря.  Лекарката  знаеше 
добре  коя  е  Мария  Авренлиева  – самозваната  екстрасенс-лечителка,  известна  и  с 
ловните си подвизи сред мъжете.

- Това може да го направи само тази луда Мария, която се прави на медиум и 
обира  парите  на  наивниците...  Веднага  ще  те  изпратим  в  Златоградската  болница, 
защото  имаш  много  наранявания,  а  виждам,че  и  носът  ти  се  подува...  Сигурно  е 
счупен  –  каза  в  заключение  възрастната  лекарка,  която  може  би  беше  вече 
пенсионерка.

Как съм пътувала с линейката до Златоград, почти не помня. Не помня и как се 
е озовала в линейката до мен Дора, също командирована учителка от Видин, с която 
бяхме станали много близки приятелки. Спомням си само, че преди да ми включат 
системата,  пожелах  да  отида  до  тоалетната.  Гадеше  ми  се  и  започнах  обилно  да 
повръщам.  Дежурната  медицинска  сестра,  която  ме  прие  (запомнила  съм  само 
малкото  и  име  –  Олга)  веднага  установи  диагнозата,  без  лекар  и  ми  включи 
системата. Попитах я какво има в банката, а тя ми отговори: „Манитол... Трябва да 
спасяваме мозъка...Външните рани и белези ще оставим за утре – дори лед няма да 
ти  слагаме  върху  отоците,  защото  утре  ще  ти  се  правят  снимки...  Трябва  да  се 
установи степента на телесната повреда!“

Няма  да  описвам  първата  кошмарна  нощ  и  следващите  дни  в 



неврохирургичното отделение на Златоградската болница. Запомнила съм името на 
завеждащ  отделението  д-р  Ботев,  при  когото  още  на  другия  ден  е  отишла  Мария 
Авренлиева.  По-късно  някой  ми  каза,  че  между  тях  е  имало  споразумение  по 
отношение  на  окончателната  диагноза,  тъй  като  от  нея  щеше  да  зависи  и 
обвинението,  и  наказанието.  Именно  на  това  споразумение  между  престъпник  и 
лекуващ лекар се дължеше и небрежното лечение – все едно, че нищо особено не се 
е случило. Не се направиха никакви снимки, нямаше повече системи... По време на 
визитация  д-р  Ботев  само  побутваше  леко  счупения  ми  нос  и  ме  питаше  как  съм. 
След  отговора,  че  ужасно  ме  боли  главата  и  ми  се  гади,  той  нареждаше  на 
визитиращата  медицинска  сестра:  „Дайте  й  обезболяващо!...  Ще  й  мине...“  И  тъй 
като  бях  и  простинала  по  пътя  от  с.  Бенковски  до  Златоград,  вдигнах  висока 
температура.  Изпратиха  ме  на  преглед  и  рентген  и  там,  когато  се  съблякох  за 
снимка,  рентгенологът  забеляза  синините  по  тялото  ми,  които  д-р  Ботев  не  беше 
видял, тъй като не ми направи нито преглед, нито някакви изследвания. Цялото ми 
лечение се състоеше в редовно даване на обезболяващия аналгин...

При  мен  идваха  колеги,  информираха  ме  за  поведението  на  Авренлиеви,  за 
посещението на майката при д-р Ботев, за желанието й да ме види и да ми се извини, 
с  молба  да  не  повеждам  дело  срещу  нея  и  най-вече  срещу  дъщеря  й,  защото  ще 
кандидатства и аз не трябва да убивам бъдещето й. Спомням си, че един от колегите 
ми, млад учител, на годините на сина ми, много настояваше да се обади на децата ми, 
но аз не му дадох телефоните нито на Александър, нито на Георги. Големият ми син 
разбра какво е станало едва когато дойде време да ме изпишат от болницата. След 
двуседмичния престой синините ми бяха избледнели, някои от раните – заздравели. 
Само бледото ми лице и голямата отпадналост говореха, че с мен се е случило нещо. 
Както през първите дни след инцидента, когато очите ми бяха почти затворени от 
отоците, а устните ми – кървящи и подути, аз не можех да поема нищо, освен по 
малко  чай  и  вода,  така  и  в  следващите  дни  почти  не  се  хранех.  Кошмарът  не  ме 
напущаше, не можех да спя и почти с никого не говорех. Чувствах се така, като че 
ли бях на края на света, незащитена от никого. Не исках децата ми да идват и да ме 
видят в такова състояние. Познавах ги добре и знаех как ще реагират. Александър 
щеше да се вбеси, да влезе в конфликт с непредвидимата Мария Авренлиева, която, 
отгоре на своята лудост, притежаваше и ловна пушка. Само като си помислех какво 
може да се случи с детето ми, аз се отказвах от всякакви посещения. Мислех си, че 
трябва да запазя сина си от посегателствата на двете престъпнички и затова не исках 
кракът му стъпва в с. Бенковски без мен. А на Георги не исках да съобщават какво 
се  е  случило,  защото  беше  студент,  работеше  и  учеше  и  тъкмо  беше  влязъл  в 
първата  си  изпитна  сесия,  която  можеше  да  бъде  провалена,  ако  ме  види  в  това 
състояние.

Александър  пристигна  в  Златоград  чак  когато  му  съобщиха,  че  ме  изписват. 
Той работеше в митницата и си спомням, че донесе на лекуващия лекар д-р Ботев 



скъпи  напитки  – подарък,  в  знак  на  благодарност...  Докторът  се  почувства  гузен, 
защото знаеше, че не е положил никакви грижи за мен и само времето на болничния 
ми  престой  е  било  естественият  и  единствен  лечител.  Той,  д- р  Ботев,  хуманният 
лекар, приспа съвестта си и написа в епикризата диагноза „съмнение за комоцио“. 
По този начин телесната повреда се определяше като лека, независимо от пукнатата 
глава и счупения нос, за които в епикризата не ставаше и дума... Аз съм убедена, че 
този  д-р  Ботев  е  получил  своето  възмездие  от  този,  който  дава  всекиму 
заслуженото. Не знам с какво го е наказал Бог, но е имало ден, в който си е признал: 
„Аз  бях  несправедлив  към  тази  учителка  и  затова  така  съм  наказан...“  Сигурна 
съм!...

Няма да се спирам подробно върху дните на преместването ми и пътуването с 
влака до Русе. Самото приготвяне на багажа, товаренето и изпращането му до гара 
Подкова,  прехвърлянето  в  контейнер  за  превозването  му  до  Русе  за  мен  е  един 
отминал  кошмар.  Аз  бях  толкова  изтощена  и  физически,  и  психически,  че  често 
губех равновесие. Помня, че през цялото пътуване с влака лежах в купето и въпреки 
че имах възглавничка, главата ми се тресеше и пукаше от болка. Единственото нещо, 
което ме успокояваше, беше това, че грижовният ми син е до мен и че се прибирам в 
Русе, при моите близки хора, в моя дом.

На въпроса на Александър дали е добре да ме изпрати на санаториално лечение, 
известният вече д-р Ботев отговори:

- Не, не е нужно! Тя най-добре ще се възстанови в домашна обстановка, при 
близки хора... И никакво слънце! Ако излиза навън – само с шапка или кърпа! И по-
малко четене и телевизия!...

Загриженият доктор! Само дето в епикризата не беше вписал точната диагноза, 
подведен от безскрупулната Мария Авренлиева!... И добре, че последваха прегледи и 
изследване на скенер в ИСУЛ, няколко енцефалограми в русенската неврохирургия 
и  продължителното,  почти  през  цялата  лятна  ваканция,  лечение  с  необходимите  и 
скъпи лекарства...

Титулярът се завръща

Първото нещо, което направих, след като се завърнах в Русе, беше срещата ми 
с  главния  специалист  по  български  език  в  Русенския  инспекторат  –  Кръстьо 
Лисичев. Той беше започнал да се отнася към мен с видимо уважение, особено след 



последната ми публикация, в която беше отбелязано, че съм от Русе.
- Ти си наша учителка!... – ми припомни той. – Наш специалист, с придобита II 

клас квалификация в русенско училище... Трябваше и в другите ти публикации до 
твоето име да стои името на Русе!

- И на кое русенско училище? – продължавах да му опонирам аз. – Та нали моят 
опит е изведен в училището, в което съм командирована! В статиите ми и за Омир, и 
за Йовков се споменават имена на ученици, на които съм преподавала... А не можех 
да пренебрегна училището, което ми е дало възможност да опиша работата си и като 
преподавател, и като методист на селищна система...

В тази кратка среща с другаря Лисичев си разменихме само хубави думи. Аз 
започнах отдалече:

- Знаете, че когато заминавах в командировка имах само II клас квалификация. 
Докато работех в Оздравителното училище в гр. Ардино, успях да защитя и I клас 
квалификация...  Имам  и  длъжностно  звание  „старши  учител“.  Сега,  когато  се 
завръщам в Русе, се чувствам подготвена да преподавам в по-добро училище, с по-
амбициозни ученици, които се готвят за университет, а не за тъкачки и плетачки в 
СПТУ по текстил...

-  Преподавателските  места  в  Русе  са  заети  още  на  първия  кръг  от 
назначенията...  –  започна  да  се  оправдава  инспекторът.  –  Но  има  едно  място  в 
Техникум по облекло. Знаеш, че това училище е образцово и за теб ще бъде чест да 
преподаваш там... Друго не мога да ти предложа... А propo, ти би могла да заемеш 
моето място след скорошното ми пенсиониране... Още повече, че имаш опит като 
методист...

- Благодаря Ви за високото мнение, което имате за мен... Оценявам го, но аз 
искам да се пенсионирам като преподавател, а не като инспектор... През целия си 
учителски стаж съм вървяла по трудния път на професионалната си квалификация и 
сега  бих  искала  да  бъда  полезна  преди  всичко  на  учениците  си.  А  за  образцовия 
техникум по облекло ще си помисля... Много далеч ми се вижда по местоживеене, 
нямам подходящ автобусен превоз...

- Забравих да ти кажа... – ме прекъсна Лисичев – Твоето училище вече не е 
СПТУ,  а  техникум  с  нов  директор  –  инж.  Георгиев,  който  се  стреми  да  издигне 
името на училището... Пък и ти ще се завърнеш там като титуляр... Това е важно! 
Помисли си и ми се обади за решението си...

Разделихме се приятелски с инспектор Лисичев, който две-три години след след 
пенсионирането си, почина. Той имаше проблеми със сърцето, което, по думите на 
жена му, спряло внезапно. Спомням си какво ми беше казал Веселин, още когато 
Лисичев се разболя. Той го познаваше добре и с него бяха близки приятели:

- Твърде голямо е натоварването му... Но при него има и нещо друго – когато 
човек приеме работа, която не е по силите му, се получава това... Трябваше да си 
остане прогимназиален учител... Добър приятел ми е, но методиката на литературата 



в горния курс е висш пилотаж за него...

В  тази  връзка  ще  споделя  няколко  реда  относно  едно  посещение  на  Кръстьо 
Лисичев  в  мой  урок  по  литература  в  XI  клас.  Преподавах  съвременна  българска 
поезия и урокът ми беше за Веселин Ханчев. Двата поредни часа бяха слети и това 
се наричаше семинарен урок, в който имах достатъчно време да направя анализ на 
два поетични цикъла – „Стихове в паласките“ и „Жив съм“. Такава беше и темата на 
семинарния  урок  в  годишното  ми  разпределение,  което  се  стремях  да  спазвам 
стриктно. Всичко мина добре, учениците слушаха с интерес и там, където можеха, 
вземаха участие в анализа на основните творби.

-  Добре  беше!  –  ми  каза  др.  Лисичев  по  време  на  т.нар.  събеседване  след 
наблюдавания  урок.  –  Но  защо  не  се  спря  повече  на  стихотворението  „Добрият 
ученик“,  а  мимоходом  само  го  спомена?  Това  беше  един  съществен  пропуск  в 
урока...

-  Да,  аз  споменах  това  стихотворение  само  като  част  от  темата  за 
антифашистката  борба  в  поезията  на  Ханчев...  Нищо  повече,  защото  то  е  добре 
познато  на  учениците  от  прогимназията,  където  за  него  се  отделя  повече  от  един 
учебен час и дори се изисква учениците да го научат наизуст...

- Може би сте права, колежке... – той винаги поставяше „колега“ в женски род, 
когато  се  обръщаше  към  жена.  –  Но  аз  имам  още  една  забележка  към  Вашия 
семинарен  урок...  Когато  влязохме  в  класната  стая  трябваше  да  ми  дадете 
възможност аз да поздравя учениците според изискванията в училищния правилник – 
„Здравейте, ученици!“, а те да ми отговорят „Здраве желаем, др. инспектор!“

- Съжалявам, др. Лисичев... Извинете ме за пропуска, но аз не приемам този 
понамирисващ на военщина поздрав, и то преди час по литература... Аз съм свикнала 
да  поздравявам  учениците  си  само  с  „Добър  ден!“,  без  да  изисквам  от  тях  да 
декламират  колективния  си  отговор.  Привърженичка  съм  на  по-делничното,  по-
топло  общуване  с  учениците  и  избягвам  всякаква  парадност...  Наистина  Ви  се 
извинявам за пропуска, но това щеше да ги стъписа повече... И без това децата се 
притесняват,  когато  в  час  неочаквано  влезе  непознат  човек.  А  още  повече,  че  аз 
трябваше да Ви представя като инспектор...

Това е един от най-ярките ми спомени за Кръстьо Лисичев от времето, когато 
преподавах в Икономическия техникум. Когато споделих случая с Веселин, той ме 
успокои: „Не се притеснявай... Красьо е добър човек и твоите пропуски няма да имат 
никакви  последствия.  А  що  се  отнася  до  „Добрият  ученик“,  той  много  пъти  е 
преподавал това стихотворение и е искал да чуе какъв анализ можеш да му направиш 
ти... Останалата част от поезията на Ханчев му е малко позната...“

След години, когато вече бях в СПТУ по текстил „Мара Тасева“, присъствах на 
открит  урок  при  една  млада  учителка.  Тя  имаше  две-тригодишен  стаж  като 
преподавателка,  но  инспектор  Лисичев  беше  възложил  на  нея  да  покаже  на 



учителите от Школата за проучване и внедряване на добрия педагогически опит как 
се  преподава  литература  в  гимназиалния  курс.  Мисля,  че  урокът  беше  върху 
поезията на Вапцаров и ако не ме лъже паметта, на тема „Песни за една страна“, с 
основна творба от този поетичен цикъл стихотворението „Сън“. Някога тази млада 
учителка ми беше стажантка в Икономическия техникум и беше наблюдавала много 
от моите уроци, но успя да изнесе само един. И този урок, подготвен с моя помощ, 
разбира  се,  беше  върху  стихотворението  „Сън“.  Някогашната  ми  стажантка 
работеше по познатия й вече урочен план и се стремеше учебният час да протече по 
същата схема. И понеже бяхме в едно и също училище (тогава нямахме собствена 
сграда и учехме само следобедна смяна в сградата на Техникум по корабостроене и 
корабоплаване), аз знаех, че за открития урок бяха направени няколко репетиции, с 
предварително  подготвени  въпроси  и  отговори  на  учениците.  Но  независимо  от 
старателната подготовка часът мина вяло, липсваше спонтанност при участието на 
учениците,  личеше  си,  че  има  сценарий.  Учителите,  наблюдаващи  открития  урок, 
споделиха  впечатленията  си  по  време  на  обсъждането  и  препоръчаха  на  Веселин 
Милушев,  който  беше  ръководител  на  школата,  да  възлага  открити  уроци  на 
учители,  с  утвърден  педагогически  опит,  а  не  на  млади,  едва  прохождащи  в 
професията  си  колеги.  Спомням  си,  че  тогава  Веселин  ми  разказа  как,  заради 
приятеля  си,  е  поел  джентълменски  удара  върху  себе  си,  но  после  е  провел  един 
личен разговор с Кръстьо Лисичев, когото дружески наричаше Красьо.

- Красьо,  приятелю,  защо  трябваше  да  възлагаме  такава  непосилна  задача  на 
неопитен  учител...  Видя  ли  какво  се  получи!  Много  трудно  ми  беше  да  поема 
защитата й при тези очебийни слабости на урока... 

- Да,  така  е...  – сконфузено  отговорил  Лисичев,  познавайки  добре  Веселин  и 
неговия  висок  критерий  за  успешен  урок  по  литература.  – Ама  пък  колко  хубава 
жена е тази колежка... Не можеш да отречеш това, нали?

Добри приятели бяха, но критериите им бяха различни. Поне по отношение на 
учебния анализ по литература...

И така, след кратко размишление и разговор с близките ми, взех окончателното 
решение да се завърна като титуляр в училището, което ме е командировало. Това 
имаше  голямо  значение  и  при  пенсионирането  ми,  защото  шест  заплати  можех  да 
получа само ако съм работила в едно училище в период от минимум десет години. 
Когато пожелах да бъда назначена в друго училище, аз не бях и помислила за това, 
че, променяйки местоработата си, губя три брутни заплати при пенсиониране.

Моето  училище  имаше  не  само  нов  директор,  но  и  ново  име  – Техникум  по 
текстил.  Това  не  променяше  много  нещата,  защото  „техникумните“,  т.е. 
четиригодишните паралелки бяха само две, а другите – пак от системата на СПТУ. А 
директорът  инж.  Георгиев  нямаше  никакъв  опит  в  областта  на  образованието, 
защото  идваше  от  производствено  предприятие  – завод  „Юта“, където  е  бил  нещо 
като началник цех или зам.директор по производствената част, ако не се лъжа.



Според  Закона  за  пенсиониране,  на  мен  ми  оставаха  около  две  години,  но 
според  Наредбата  за  длъжностните  звания  и  квалификация  на  учителите,  тези  с 
придобит I клас квалификация имаха статут на научен сътрудник и имаха право да 
работят  по  своята  специалност  и  след  навършване  на  пенсионна  възраст.  Но  инж. 
Георгиев не ги разбираше тези неща и ме посрещна с думите: „Много за малко се 
връщаш  при  нас...  Скоро  ти  предстои  пенсиониране!“  Той  не  беше  учил  нито 
педагогика,  нито  психология  и  за  него  беше  важна  тая  част  от  учебната  работа, 
която подготвяше добри кадри за базовите предприятия на училището – чорапната 
фабрика  „Фазан“,  тъкачните  фабрики  „Дунавска  коприна“  и  „Вела  Пискова“  и 
спомената вече „Юта“... Пред вид на краткия ми престой в училище, инж. Георгиев 
не  ми  повери  и  класно  ръководство  –  предпочете  да  възложи  тази  определено 
възпитателна  работа  на  учител,  преподаващ  специалните  предмети,  макар  че  този 
учител нямаше висше образование, беше млад специалист, някогашен мой ученик. 
Когато  по  време  на  учителския  съвет  попитах  каква  е  причината  за  това, 
зам.директорската  по  учебната  част  ми  отговори,  че  ми  предстои  скорошно 
пенсиониране.

-  Значи  училищното  ръководство  счита,  че  един  млад  и  неопитен  учител  по 
учебна  практика  ще  бъде  по-добър  класен  ръководител  от  един  дългогодишен 
преподавател по хуманитарен предмет?... – попитах аз с явно изразено възмущение. –  
Вие пренебрегвате както опита ми на педагог, така и високата ми квалификация... Да 
не говорим и за това, че имам и длъжностно звание „старши учител“...

- Ще поправим тази грешка... – ми беше отговорено от директора. –  Ще бъдеш 
класен ръководител, па макар и за по-малко от две години.

Още  от  първия  учителски  съвет  почувствах  каква  ще  бъде  атмосферата  в 
училището,  където  се  завръщах  като  титуляр.  Новият  директор  толерираше 
учителите, които преподаваха по специалните предмети – тъкачество, плетачество, 
нетъкан  текстил  и  водеха  практиката  в  четирите  базови  предприятия.  Освен  към 
„специалистчетата“, както някога иронично наричаше тези учители зам.директорът 
на  ТДВА  в  Русе  Христо  Бацалов,  инж.  Георгиев  имаше  и  специално 
покровителствено отношение към учителите, които отваряха вратата на кабинета му 
„с  лакът“.  Между  нас,  литераторите,  които  бяхме  четирима,  имаше  една 
преподавателка, вече не си спомням името й, която си беше регистрирала еднолична 
търговска фирма, имаше магазин и се канеше да открие и хотел в някакво русенско 
село. Все полезни занимания във времето на първоначално натрупване на капитали... 
Та  тази  учителка  често  идваше  в  училище  само  за  да  се  разпише  в  материалната 
книга,  в  която  с  лека  ръка  нанасяше  непреподаден  учебен  материал.  Но  тя  беше 
усвоила умението да отваря по подобаващ начин вратата на директора, а той беше 
любител на изисканите питиета...

Качеството на учебно-възпитателния процес беше толкова занижено, че имах 
постоянното  усещане  за  „слизане  по  стълбата...“.  Не  бяха  редки  случаите,  когато 



преподаватели,  страстни  радетели  на  новоизлюпената  у  нас  псевдодемокрация, 
оставяха учениците си на свобода, на „самообучение“ и слизаха в училищното барче 
на  кафе.  Най-куриозният  случай  беше,  когато  с  една  от  преподавателките  по 
литература, преди да влезем в час си разменихме няколко шеговити реплики:

- Мила, „къде под мишница с таз малка книжица...“? – ме попита тя, когато ме 
видя, че до дневника съм стиснала книжката със стиховете на Вапцаров.

- Отивам в час, миличка... – с книжка да ги уча, добро да сполучат. В момента 
съм на Вапцаров... – вече с по-сериозен тон й отговорих аз.

- И какво?!.. Ти ще преподаваш този комунист?! – и тя вече се беше отказала от 
шеговития тон.

- Но, колега, Вапцаров е един от авторите, включен в задължителната програма 
по литература. Аз съм филолог, а не политолог... На учениците им предстои матура, 
а някои от тях може и да кандидатстват...

- Аз няма да се занимавам с този автор! – категорично отсече тя и отиде някъде 
да изпуши една цигара с поредното си кафе.

Двете техникумни паралелки бяха разделени между мен и тази преподавателка 
–  това  се  налагаше  от  броя  на  часовете  в  годишния  ни  норматив.  Така  че  моите 
ученици  познаваха  добре  поезията  на  „този  комунист“  Вапцаров,  а  учениците  на 
въпросния колега не бяха чули и дума за него. Но за тяхна беда, по-точно за тези, 
които кандидатстваха във ВУЗ с литература, на конкурсния изпит беше изтеглена 
темата „Поетическите идеи за човека в поезията на Вапцаров“. И точно с тази тема 
се получи големият гаф – една служителка от просветното министерство записала 
на  дъската  погрешно  поставената  тема,  а  именно  „Политическите  (вместо 
поетическите)  идеи...“  Кандидатстудентите  били  стъписани  пред  така 
формулираната тема и след два часа главоблъсканица да открият „политическите“ 
идеи,  се  установила  грешката...  Времето  на  изпита  било  удължено  с  два  часа,  на 
кандидатстудентите  предложили  закуска,  а  виновницата  веднага  излязла  в  летен 
отпуск, за да забави наказанието си... Горките ученици! Ами ако между тях е имало 
поне един от тези на колегата ми? Нищо друго не му е оставало, освен да предаде 
празните  листи,  на  които  да  напише  кратко: „С  нашата  учителка  не  сме  учили  за 
този комунист!“

Всичко това беше причина веднага да подготвя две публикации – едната на тема 
„Родината в поезията на Вапцаров“ за русенското сп. „Денница“ на Йордан Палежев 
и  втората  –  един  гневен  памфлет,  озаглавен  „Кой  не  преподава  Вапцаров  в 
училище?“ за  месечника  „Русе  22“ на  Надежда  Радева.  Памфлетът  после  намери 
място и в книгата ми „Аналекта“.

Когато  нашият  инспектор  по  български  език  и  литература  реши  да  се 
пенсионира, може би малко по-рано, поради влошеното си здравословно състояние, 
мен  ме  извикаха  в  отдел  „Просвета“.  Предполагах,  че  Кръстю  Лисичев  беше 
посочил и препоръчал кой да го замести, защото с тогавашния началник на отдел 



„Образование“ не се познавах лично.
- Познавам Ви само задочно... – започна той, когато влязох в кабинета му. – 

Радостно  е,  че  нашите  висококвалифицирани  кадри  се  завръщат  по  местата  си... 
Добре  сте  дошли  и  заповядайте  –  каза  любезно  той,  подаде  ми  ръка  през 
началническото си бюро и ме покани да седна.

- Благодаря и за посрещането, и за поканата да се срещна с Вас! – му отговорих 
почтително и седнах на определеното за гости място. – Вече ми подсказаха предмета 
на нашия разговор...

- Извиках Ви, за да Ви предложа инспекторското място на вече пенсиониралия 
се Кръстьо Лисичев. Разбрах, че имате тригодишен опит като методист, а освен това 
притежавате  и  I  клас  квалификация...  Бихте  могли  да  предадете  своя  опит  на 
младите учители по български език и литература...

- Аз обичам професията си, г-н началник, и бих искала да се пенсионирам не 
като инспектиращ чиновник, а като преподавател. От завършването на университета 
досега съм работила върху своята квалификация и съм се стремяла да достигна до 
равнището на „най-добър в професията“, както се казва. А що се отнася до моята 
работа като методист, тя не ми е пречела да бъда преподавател. Напротив, помогнала 
ми  е  за  усъвършенстването  на  методиката  по  моя  предмет.  А  опита  си  с  младите 
учители ще споделя в първата си научна книга, която подготвям...

-  Аз  разчитах  много  на  Вас...  Още  повече,  че  знам  за  Вашите  радикал-
демократически убеждения. Сега времето е наше, както се казва, и Вие, като част от 
целия Русенски инспекторат, ще ми помогнете в замислените радикални промени в 
нашите  училища...  Предстои  ни  да  „отрежем  няколко  глави“,  казано  на  образен 
език...

- Аз не го разбирам този език... Какво искате да кажете? – го попитах смаяна и 
възмутена от израза му.

- Ами става дума за директорите-комунисти... В някои училища те все още са 
„червени“...

- Аз не ставам за такава работа, г-н началник... Не ме бива да „режа глави“... Аз 
съм професионалист в своята специалност и искам до края на трудовия си път да 
остана с дневник в ръка... Благодаря Ви за вниманието, което сте проявили към мен, 
но не мога до приема Вашето предложение...

Излязох потресена от кабинета на този „демократ“ и дълго се питах: „Това ли е 
новото време? Това ли е демокрацията, в която навлиза държавата ни – да се „режат 
глави“ на хора заради техните политически убеждения, макар че тези хора умеят да 
ръководят с вещина поверените им училища... Помня как ме посрещна колегата ми 
Ася Петрова: „Ти си луда!... Да откажеш такъв пост!...Аз не бих отказала, ако ме 
поканят...“

Стана  така,  че  точно  нея  поканиха.  Нали  беше  отявлена  активистка  в 
новосъздадената  демократична  синдикална  организация  „Подкрепа“...  Назначиха  я 



временно,  като  изпълняващ  длъжността,  макар  че  тя  нямаше  нужната 
квалификация, за да „учи другите“ как се преподава литература в училище. И когато 
в  края  на  уч.1992/93  год.  дойде  време  да  се  организира  конкурсният  изпит  за 
гимназиите, Ася Петрова се обърна към мен с молба да й помогна.

- Колега си ми... Пък и сме работили в едно училище, познавам те и зная какво 
можеш... Аз нямам никакъв опит в тези неща и ще разчитам на теб!..

Не й отказах, помогнах й в организацията на конкурсния изпит по български 
език и литература за езиковите гимназии. Дори бях член на изпитната комисия и за 
късмет, в тандем с моята ученичка от Икономическия техникум Румяна Пишева. Тя 
беше  завършила  учителски  институт  и  преподаваше  в  една  от  русенските 
прогимназии,  мисля,  че  беше  ОУ  „Отец  Паисий“.  Когато  си  разменихме  папките 
(правилото  беше  конкурсните  работи  на  кандидатгимназистите  да  се  проверяват  и 
оценяват  от  двама  преподаватели  –  прогимназиален  и  гимназиален  учител),  тя  с 
нескривано задоволство ми каза:

- Радвам се, че ми се падна да бъда с Вас, госпожо Неделчева, защото познавам 
Вашия  критерий  за  оценка...  Надявам  се,  че  при  нас  няма  да  има  големи 
разминавания...

-  И  аз  се  радвам,  Румяна...  Дано  не  отворим  много  работа  на  арбитражната 
комисия!

Когато  приключихме  с  проверката  и  оценката,  ние  предадохме  писмените 
работи с прикрепените към тях самостоятелни рецензии. Оказа се, че ние с Румяна 
наистина нямахме големи различия. Помня как Ася Петрова с мек началнически, но 
все пак началнически, тон ми каза:

-  Страхувах  се,  че  твоите  оценки  ще  бъдат  много  по-ниски  от  тези  на  г-жа 
Пишева...  И  като  познавам  твоя  критерий,  мислех,  че  ще  ощетиш  много  децата... 
Благодаря ти и за помощта, и за добре свършената работа в комисията!

- Ася,  аз  моята  работа  съм  я  свършила  добре  още  когато  съм  преподавала  в 
Икономическия техникум. Румяна беше моя ученичка и се радвам, че не е забравила 
това, на което съм я научила...

Няма да забравя един твърде многозначителен епизод от този конкурсен изпит. 
Беше  след  като  приключихме  с  проверката  и  обявихме  резултатите  в  предългите 
списъци,  окачени  на  „стената  на  плача“  в  Английската  гимназия  „Гео  Милев“. 
Бързах да изляза от училището, защото знаех, че ме чакаха мои близки хора, за да 
пътуваме някъде извън града с тяхната кола. Когато слязох във фоайето, видях, че 
Цветан, шофьорът на колата, се беше втренчил в списъците и с един мъж следяха с 
пръсти  имената  на  кандидатгимназистите.  Спрях  се  зад  тях  и  след  малко  чух  от 
устата на непознатия за мен мъж твърде нецензурна псувня.

- А сега какво да правя? – псуваше той. – Ще отида при учителката на дъщеря 
ми, за да я питам за слаб /2/ ли я научи през тези три години в уж престижното ОУ 
„Братя Миладинови“!



- А ти не прати ли детето си при учител... За допълнителна подготовка... На 
частни уроци? И не ми казвай, че не си имал възможност, защото те познавам добре! 
– му говореше Цветан.

-  Защо  на  частни  уроци,  когато  учителката  ме  уверяваше,  че  дъщеря  ми  е 
подготвена... Тя имаше само отлични оценки... А се оказа, че сме били заблудени – и 
аз,  и  дъщеря  ми...  Сега  какво?...  Отнета  е  възможността  на  детето  ми  да  учи  в 
езикова гимназия, където се кандидатства само след VII клас...

Разбирах мъката на този баща. Нали навремето и аз се бях предоверила на своя 
колега в подготовката на големия ми син за езиковите гимназии. Не бях обърнала 
сериозно  внимание  на  неговите  знания  и  умения  да  пише  и  вярвах  в  критерия  на 
преподавателката му в ОУ „Олимпи Панов“. Сега анализирам причините за тоя мой 
майчин  пропуск  –  от  една  страна  не  съм  искала  да  се  меся  и  да  подлагам  на 
преоценка  работата  на  мой  колега  с  по-голям  преподавателски  опит  от  моя,  а  от 
друга страна – ангажиментите ми и като майка с малко дете, и като домакиня, и като 
преподавател,  който  чете  до  късно  през  нощта  и  проверява  писмени  работи  до 
премаляване... Може би и този баща (оказа се, че е известен русенски художник) не 
е отделил достатъчно от личното си време на творец, за да контролира качеството на 
образованието, което получава детето му. А то, подобно на моя син, е носело само 
шестици, но шестици според твърде ниския критерий на преподавателя или по-лошо 
– според това, кои са родителите на ученика... Е, моят син не беше получил слаба 
оценка, но общият му бал не беше достатъчен да се запише в Английската езикова 
гимназия. Спомням си, че конкурсната му оценка по математика беше много ниска, 
но той все пак успя да се класира в другата езикова гимназия – Руската, както се 
наричаше тогава днешното училище по европейски езици. Стана така, че английски 
език  му  преподаваше  бившата  зам.директорка  на  АЕГ  „Гео  Милев“,  мисля,  че  се 
казваше  Миленкова,  която  в  края  на  VIII  клас  ми  беше  казала,  че  Александър  е 
много добър по английски език и ако иска може да се яви на приравнителен изпит, за 
да продължи в АЕГ.

- Не, не искам! – категорично отсече той. –  Би трябвало навремето да оценят 
моите възможности да уча чужд език, а не да гледат знанията ми по математика... Аз 
вече свикнах с моето училище, със съучениците си, харесвам преподавателите и се 
радвам, че именно др. Миленкова оценява високо знанията ми по английски език...

В  началото  на  септември  1992 год.  започна  последната  учебна  година  преди 
моето  пенсиониране  за  прослужено  време  и  възраст.  В  края  на  м.  ноември  аз 
навършвах 55 години и моят директор инж. Георгиев често ми напомняше, че след 
приключване  на  първия  учебен  срок  ще  се  прощаваме.  Дори  в  празничния  първи 
учебен  ден  ми  даде  възможността  да  бия  първия  училищен  звънец  и  да  произнеса 
тържественото слово. Предполагах, че вече е решил кого да назначи на моето място 
(по  това  време  всичко  беше  в  ръцете  на  училищните  директори  –  назначения, 
уволнения, командировки) и затова не пропускаше случай да ми напомни, че трябва 



навреме  да  подам  молбата  си  за  пенсиониране.  Той,  който  нямаше  педагогическо 
образование и не разбираше нищо от педагогическа психология, с лека ръка можеше 
да  смени  преподавателя  по  средата  на  учебната  година  и  да  замени 
висококвалифициран учител с млад специалист. Но г-н инженерът не знаеше, че по 
правилник  учителският  съвет  решава  дали  преподавателят  трябва  да  завърши 
учебната  година.  Аз  знаех  това  положение  в  правилника  и  бях  уверена,  че  между 
колегите има много разумни хора, които разбираха от образование и изчаках да мине 
учителският  съвет,  в  който  отчитахме  приключилия  първи  учебен  срок. 
Предложението на директора беше обсъдено, но не беше прието от болшинството 
колеги и аз останах на работа до края на учебната година, за да изведа учениците си 
до зрелостния изпит.

През  пролетта  на  1993  год.  полагах  всички  усилия,  използвах  всичките  си 
знания и професионален опит, за да подготвя добре моите зрелостници. Колегите ми 
литератори  ме  гледаха  понякога  с  лека  иронична  усмивка  как  влизам  в  час  с 
предварително изготвен, макар и съвсем синтезиран, план на урока и непременно с 
книжка  от  „Библиотека  за  ученика“.  Според  тях  беше  излишно  в  училище  за 
тъкачество и плетачество да се преподава литература на гимназиално равнище. Те не 
допускаха,  че  от  нашите  ученици  ще  има  кандидатстуденти  и  дори  не  се 
интересуваха от новостите в справочниците и конспектите. Две от преподавателките 
си имаха по-сериозни занимания и далеч по-практически интереси – едната, за която 
вече  споменах,  се  беше  превърнала  в  печеливша  търговка,  усетила  сладостта  на 
лесно спечелените пари, а другата се занимаваше повече с политика. Същата, която 
ми заяви, че няма да преподава „този комунист“ Вапцаров. Третата преподавателка 
се  отличаваше  от  тези  две  със  скромността  си  и  с  по-високия  си  интелект,  но  не 
искаше  да  си  създава  главоболие  и  почти  нищо  не  изискваше  от  учениците  си  – 
четеше им текстовете в час и ако остане време за преразказ – те го правеха с нейна 
помощ. Естествено, че учениците я обичаха, защото беше и щедра при оценките им и 
от дневника се виждаше високата й успеваемост...

През последната учебна година в това русенско училище, което отскоро беше 
именувано  техникум,  аз  продължавах  да  съм  класна  ръководителка  на 
четиригодишната „В“ паралелка, която за втора година беше най-добрата по успех в 
училище. За разлика от тригодишните СПТУ паралелки, учениците от моя клас бяха 
приети с най-висок бал. Това бяха деца, които по една или друга причина не са могли 
да се класират в по-добро или в някое елитно училище и за да не загубят учебната 
година са се записали при нас. Специалността, по която се подготвяха, беше нова, 
модерна  и  това  ги  компенсираше  донякъде  и  им  даваше  самочувствие  на  елитна 
паралелка.  Много  ми  се  искаше  да  ги  изведа  до  зрелостен  изпит,  да  ги  видя 
абитуриенти,  а  някои  от  тях  и  кандидатстуденти,  но  стана  така,  че  не  можах  да 
присъствам дори на техния абитуриенски бал. Но като компенсация на всичко това 
те организираха една хубава вечер у дома през пролетната ваканция, когато си бях 



дошла в Русе. Обадиха ми се, че искат да ме посетят, за да ми донесат поканата за 
абитуриентския  им  бал,  който  щеше  да  бъде  в  края  на  май.  Още  в  разговора  по 
телефона им казах, че не ми е възможно ново пътуване до Русе, тъй като имам нови 
ангажименти  със  зрелостници  от  гимназията,  където  преподавах.  Но  приех 
предложението им за една миниабитуриентска вечер в края на пролетната ваканция. 

Дойдоха всички – без изключение. Малкият хол едва побра двайсетината мои 
ученици, които бяха стигнали до зрелостен изпит. Бяха се престарали в подготовката 
си  –  видеокамера,  цветя,  подарък,  напитки,  мезета...  И  аз  също  се  подготвих 
подобаващо  за  празничната  вечер,  запечатана  не  само  в  моите  спомени,  но  и  на 
филмова  лента.  Първото,  което  направих,  беше  празничната  пита,  която  те  добре 
познаваха  като  мой  специалитет  от  другите  им  посещения  у  дома.  Имаше  и 
сладкиши,  и  плодове,  и  музика,  и  в  полунощ  –  шампанско! Много  им  се  радвах, 
защото, след почти двегодишната раздяла с тях, ги виждах пораснали, помъдрели и 
всеки от тях имаше набелязан път напред... 

 Сега  много  от  тези  ученици  имат  висше  образование,  част  от  тях,  като 
Наталия,  Илияна,  Виктор,  Диана,  Емил,  Светла,  Надя,  Милен,  Светломир  се 
преориентираха  в  друга  специалност,  но  почти  всички  са  с  много  добра 
професионална реализация. И досега тези умни и добре възпитани деца не забравят 
да поздравят учителската си по повод личните й празници, първия учебен ден, Деня 
на народните будители или 24 май... Макар и малка част от тях, които са останали в 
града ни, посещават старата си учителка и й носят цветя... 

Още не беше дошъл краят на втория учебен срок и директорът започна да ми 
напомня, че трябва да подам молба за пенсиониране. Натоварването и притеснението 
ми често бяха причина за резки скокове и спадове в кръвното ми налягане. Случи се, 
когато  бях  в  час  по  СИП  (свободно  избираема  подготовка)  с  ученици  от  моята 
паралелка.  Бяха  десетина  от  най-добрите,  които  ми  бяха  заявили,  че  ще 
кандидатстват  във  ВУЗ  и  аз  се  стремях  да  им  дам  всичко  необходимо  за 
подготовката им както за матура, така и за конкурсния изпит. Спомням си как ми 
прилоша, как се хванах за един чин и за да не падна на пода са ме хванали ученици. 
После  са  извикали  линейка  и  след  кратък  преглед  в  „Бърза  помощ“  се  озовах  в 
кардиологичното отделение в състояние на прединфаркт. Не помня точно колко дни 
пролежах в болницата, но си спомням, че в едно от посещенията си зам.директорката 
по  учебната  част  инж.  Славова  ми  каза,  че  трябва  да  подпиша  молбата  си  за 
пенсиониране още докато съм в болницата. А според закона, докато един служител е 
в отпуск по болест, и то на болнично легло, не може да бъде нито пенсиониран, нито 
уволняван.  Този  психически  натиск  продължи  и  в  дните,  когато  бях  изписана  за 
домашно  лечение.  У  дома  пристигна  уведомително  писмо,  че  трябва  да  се  явя  в 
училище, за да си подам молбата или ако ми е по-удобно, да я изпратя по пощата. 
Така протече целият ми отпуск по болест – в словесни престрелки с директора на 



училището, който явно си беше решил вече кого да назначи на моето място.
Когато  болничните  дни  изтекоха,  започна  полагащата  ми  се  лятна  годишна 

отпуска  и  аз  заявих  на  директора,  че  нямам  намерение  да  се  пенсионирам.  Като 
учител с I клас квалификация имах право да работя и след навършване на пенсионна 
възраст. Почивах си и събирах сили за новата учебна година, чието начало за мен, 
поради това, че лятната ми отпуска започна късно, щеше да започне не по-рано от 15 
септември.

На  първи  септември  изпратих  поздравителна  телеграма  до  Оздравителна 
гимназия в с. Петково, с която по традиция пожелавах на моите колеги и приятели 
успешна  нова  учебна  година.  Заедно  с  благодарностите  по  телефона  получих  и 
предложение от Милко Джизарлиев, който беше новият директор на гимназията, да 
отида отново при тях, защото имат голяма нужда от преподавател по литература.

-  При  нас  ще  работиш  колкото  искаш  и  след  навършването  на  пенсионна 
възраст...  И  когато  пожелаеш,  можеш  да  се  пенсионираш  тук!  –  ми  каза 
Джизарлиев,  който  добре  ме  познаваше,  защото  бяхме  работили  четири  години 
заедно.

- В русенското ми училище настояват да изляза в пенсия... – му обяснявах аз по 
телефона. – Но аз съм решила да отстоявам правото си да работя...

- Не подавай молба за пенсиониране... – чувах настоятелния глас по телефона, 
след като бях обяснила подробно моето положение в Русе. – При нас ще укрепиш 
здравето си и ще продължиш да работиш колкото искаш...

Трябва да си призная, че бях много поласкана от това предложение, направено 
по такъв настоятелен начин. Познавах гимназията, познавах колегите си, познавах 
битовите условия, тишината на планинското село и чистия въздух на Родопите, но 
познавах и носталгията... Не ми се напускаше Русе, искаше ми се вече на тая възраст 
да  поживея  при  по-добри  условия  – с  телефон,  с  баня,  с  възможности  да  ходя  на 
театър...

Дълго, дълго размишлявах, докато взема някакво решение. Децата ми, особено 
по-малкият ми син, бяха против отиването ми.

-  Достатъчно  ти  беше,  мамо!...Осем  години  в  Родопите,  далеч  от  нас,  да  те 
мислим... Докога ще общувам с теб само с писма? Дори един телефон не можеш да 
имаш в стаята си... В Русе е друго – голям град, лекарска помощ, болници... А там? 
От Петково до Смолян са 25 км.!... Помисли и за това!

Мислих,  мислих  и  една  нощ  реших.  Станах  и  започнах  да  правя  списък  на 
необходимите  неща  за  Петково.  Бях  взела  решение  и  по  отношение  на 
пенсионирането  си.  Ако  не  се  пенсионирам  в  русенското  училище,  ще  загубя 
правото си на три месечни заплати, което не беше без значение за мен. А ако отидех 
на работа в Оздравителната гимназия, щях да получавам към пенсията си и заплата, 
равна  на  50 % от  пенсията  ми.  Останалата  част  щеше  да  отива  в  републиканския 
бюджет, но пък и стажът ми щеше да се увеличи и оттам и размерът на пенсията 



след години. И като знаех колко скромно може да се живее в Петково, аз можех да 
спестя някой лев „за старини“...

Подадох молба за пенсиониране и се сбогувах с Техникум по текстил в Русе. Но 
се  оказа,  че  директорът  му  е  забранил  на  касиер-счетоводителя  да  ми  изплати 
шестте брутни заплати под предлог, че не съм имала право на това, тъй като преди 
последните две години съм работила в друго училище.

- Та  аз  бях  командирована  учителка,  др.  Георгиев! – му  възразих  аз.  – Дори 
последните две командировъчни заповеди са подписани лично от Вас. Аз се завърнах 
от командировка като титуляр и следователно имам право на шест брутни заплати 
при пенсионирането си...

„Да,  ама  не!“  –  както  казваше  известният  журналист  и  телевизионен 
коментатор Петко Бочаров. Взех си трите заплати и обидена, огорчена заминах за 
Петково. Но преди това написах писмо до Синдиката на българските учители, копие 
Министерство на просветата, с молба за отговор – имам ли право като учител, който 
е  бил  командирован,  да  получа  при  пенсионирането  си  шест  брутни  заплати.  За 
съжаление положителният отговор се получи твърде късно, малко преди да си дойда 
в Русе за пролетната ваканция. Другарят инж. Георгиев се обадил на големия ми син, 
с  когото  се  познаваха  добре,  и  го  поканил  в  училище  да  получи  останалите  три 
заплати няколко дена преди 1 април, когато влизаше новата наредба, според която 
при изплащането на обезщетение при пенсиониране да не се удържа ДОД /данък общ 
доход/, както е било преди това. Синът ми не е обърнал внимание на тази промяна и 
приел  приятелски  поканата  на  Георгиев  като  знак  на  особено  внимание  и  дори 
извинение за това, че навремето не ми е дал полагаемото ми се по закон. А неговата 
вътрешна подбуда е била тези мои три брутни заплати да бъдат обложени с ДОД, 
тъй като се изплащат преди влизане в сила на новата наредба. На принципа на Нане: 
„Аз не искам на мене да ми е добре – аз искам на Вуте да му е зле!“ После ми стана 
ясно, че икономията от фонд „работна заплата“, т.е. парите, неправилно удържани 
като ДОД, са станали част от сумата за разпределение като премия. На кои учители 
– само инж. Георгиев си знае...

Ето така приключи „сагата“ с Техникума по текстил в Русе. Няма да забравя 
думите  на  една  моя  приятелка,  учителка  с  II  клас  квалификация,  която  се 
пенсионира  предсрочно  като  преподавателка,  огорчена  от  поведението  на  новото 
училищно  ръководство:  „Препоръчвам  ти  да  минаваш  на  разстояние  от  500 м.  от 
училището, както правя аз, омерзена от това, което се случва там, където е директор 
човек, нищо неразбиращ от образователен процес... Ако той беше педагог и човек, 
заинтересован от качеството на училищното образование, щеше да направи всичко 
възможно,  за  да  задържи  висококвалифицираните  си  преподаватели...  А  той 
управлява учебно заведение така, както се ръководи заводски цех...“.



Моите лебедови песни

Когато, преди години, за първи път пристигнах в Оздравителната гимназия в с. 
Петково,  една  моя  съгражданка,  също  командирована  учителка  по  история  – 
Бистрица Хицова, ми беше казала: „Тебе те посрещат като принцеса – дават ти две 
стаи,  съвсем  ново  обзавеждане  – гардероб,  спално  бельо,  одеала,  завеси...  Някога 
така са посрещнали и литераторката Михайлова от София... Ти сега си на нейното 
място.“

Ако  Бистрица  Хицова  беше  видяла  как  ме  посрещат  втория  път,  щеше  още 
повече да ми завиди. Директорът на училището беше поръчал на сина си Христо да 
ме посрещне рано сутринта на гарата в Пловдив, да ми пренесе с колата си багажа до 
автобуса  за  Смолян  и  да  ме  изпрати.  Училищната  „ниса“ ме  чакаше  на  разклона 
Момчиловци- Смолян и така аз пристигнах в гимназията малко преди обяд. Още по 
пътя директорът ми каза, че са ми приготвили най-хубавата стая в жилищния корпус 
за учители. Тя имаше югозападно изложение и от широкия й прозорец се откриваше 
красива  гледка  към  планината.  Стаята  беше  тиха  и  съвсем  близо  до  сервизните 
помещения.  Помня,  че  някога  тази  стая  я  наричаха  „гостната“,  защото  беше 
специално подредена за видни гости както на училището, така и на селото, в което 
тогава нямаше нито обществен, нито частен хотел.

Мои  съседи  по  квартира  бяха  учителят  по  философия,  който  също  беше 
пенсионер,  и  учителката  по  математика  и  физика.  Те  и  двамата  пътуваха  често 
(единият беше от Смолян, а другият – от Пловдив) и аз оставах сама през почивните 
и празнични дни. Случвало се е да бъда съвсем сама в целия корпус по два-три дни и 
тогава ми беше най-тежко. В такива дни съм намирала съчувствие и прием от сем. 
Карамитеви, чиято снаха Цветанка беше родена, израсла и учила в София. Тя най-
добре  знаеше  какво  е  да  си  далеч  от  близките  си,  особено  по  време  на  празници, 
когато  хората  се  събират.  С  Цецка  Карамитeва  бяхме  в  много  добри  колегиални 
отношения  (тя  преподаваше  български  език  и  литература  в  средния  курс  и  учеше 
задочно филология в Софийския университет) и впоследствие станахме и приятелки, 
независимо  от  голямата  разлика  във  възрастта,  която  пък  от  друга  страна  не  й 
позволяваше да ме нарича по друг начин, освен „госпожо Шаханова“. Помагахме си в 
подготовката  на  литературните  програми  за  училищните  празници,  понякога 
обсъждахме  прочетеното  и  гледахме  заедно  новите  филми  (видеото  беше  от  тях, 
касетите  –  от  мен),  споделяхме  опита  си  в  отглеждането  и  възпитанието  –  тя  на 
малкия си син Симеон, аз – на моите поотраснали вече внуци. Цецка беше за мен 



нещо като отдушник, душеприказчик, а аз за нея – опитният литератор, при когото 
често влизаше в час, за да наблюдава уроците в горната училищна степен. Аз виждах 
в нея бъдещия гимназиален учител, мой достоен заместник, местния кадър, както я 
наричаха  в  селото.  А  е  станало  така,  че  след  като  е  завършила  университета, 
Цветанка Карамитева е била назначена за кмет на малкото курортно село Петково. 
След  раждането  на  втория  си  син  се  е  преместила  със  семейството  си  в  София  и 
отново се е отдала на учителската си професия.

Връщам  се  малко  назад  в  първите  дни  на  уч.  1993/94 година.  Пристигнах  в 
училището  един  ден  преди  15  септември,  но  според  някакво  законово  правило, 
назначението  ми  беше  възможно  едва  след  1  октомври,  защото  се  изчакваше 
крайният срок за изпращането на млад специалист по български език и литература.

- Ами ако дойде такъв специалист? – попитах директора. –  Какво ще стане с 
мене?... Нима ще се върна в Русе?

- Бъди спокойна... Часовете са толкова много, че ще има за два норматива... А 
твоят  стар  приятел  и  колега  Веселин  Чолаков,  когото  някога  предпочетоха  като 
местен  кадър  и  назначиха  вместо  теб,  сега  се  скита  пиян-залян  из  улиците  на 
Петково...

- А с какво се препитава?... Мисля, че беше се разделил и с жена си...
- Да, тя го напусна, заради пиянските му скандали... Жалко за детето, което се 

оказа много умно и  с големи  музикални  заложби. Майката е обаче много свестен 
човек и няма да го остави без подобаващо образование... Но да се върнем към нашия 
проблем с часовете по литература – сега учениците губят от учебния материал, но се 
надявам, че ти, с твоя опит, бързо ще наваксаш изгубеното...

- А не може ли да влизам в час като лектор... На хонорар. Поне при учениците в 
ХI клас... Това губене на време е пагубно за тях, а някои от тях ще кандидатстват... 
Целият  учебен  материал  е  за  зрелостен  изпит  и  не  бива  да  се  претупва  по 
съкратената процедура...

- Аз съм им казал, че ще имат учител по литература, и то добър... Да си четат 
сега  сами  това,  което  ще  се  изучава!  –  отсече  директорът,  явно  бягайки  от 
заплащането  на  лекторски  часове.  – А  ти  сега  си  почивай,  разхождай  се  на  чист 
въздух, зареждай се със сили, защото ще имаш много часове...

Аз така и правех. Почти две седмици не влизах в училището, разхождах се по 
любимите  ми  от  онова  време  планински  пътеки,  но  най-често  се  разхождах  край 
реката Малка Арда... Есента в Петково беше изключително красива – не бих казала 
златна,  а  пъстра,  в  няколко  пастелни  цветове.  Покрай  реката  широколистните 
дървета бяха оцветени в жълто-кафяво, а някои – в червено. По-нагоре в планината 
всичко  беше  в  зелено.  Привечер,  малко  преди  залез  слънце,  селото  утихваше  и 
шумът  на  реката  се  чуваше  по-ясно.  Аз  често  ходех  до  селския  стадион,  който 
внукът  ми  някога  наричаше  Уенбли.  Това  беше  една  голяма  поляна  на  брега  на 
реката,  почистена  и  подредена  със  саморъчно  изработени  от  петковци  дървени 



пейки,  за  да  могат  да  наблюдават  спортните  игри  и  свободните  занимания  на 
учениците, за които в двора на училището сега се строяха модерни баскетболно и 
волейболно игрища. Дълго, почти  до самия залез, стоях край  реката и  чак когато 
започвах да усещам хладните тръпки по гърба си, си тръгвах към квартирата.

Така  една  вечер,  прибирайки  се  от  разходка,  срещнах  моя  някогашен  колега 
Веселин Чолаков. Не знам как ме позна, след като не се бяхме виждали три-четири 
години, а беше и пиян, но когато ме видя, клатушкайки се, тръгна към мен, сочейки 
ме заплашително с пръст:

- А,  така  значи...  Ти  дойде,  за  да  ми  отнемеш  мястото...  Навремето  аз  ти 
попречих... Теб дори те искаха и за директор на гимназията... Но ти не искаше да 
ставаш шеф... Искаше учителското място... Но тогава мене назначиха, мене...

Нищо не му отговорих и побързах да се отдалеча, защото, както казва народът 
„и лудият бяга от пияния“. Помислих си тогава: „Ето какво остана от теб, другарю 
зам.директор  и  партиен  секретар  на  училището,  който  ми  казваше,  че  може  да 
разбирам много от литература и естетика, но от партийност не разбирам... Тогава аз 
ти казах, че си един партиец, който нищо не разбира от литература...И стигна дотам, 
че сега се въргаляш пиян в прахта на селските улици...“

И за да не го срещам повече промених посоката на моите разходки и вместо 
надолу по реката, започнах да се изкачвам по стръмните каменисти улици, водещи 
към селската църква. Пътят ми минаваше през малки криви пътечки, а на връщане – 
край чешмата с най-вкусната изворна вода в Петково. Но и на отиване, и на връщане 
не  можех  да  отмина  една  къща,  която  някога  беше  необитаема,  а  сега  я  виждах 
стегната, боядисана в бяло, с хубава югоизточна тераса, на която имаше и модерна за 
времето тента. Обитателят се беше завърнал след пенсионирането си в бащиния дом, 
но  за  съжаление  сам  –  съпругата  му  била  починала  преди  няколко  години,  още 
когато семейството е живеело и работело в гр. Кърджали. Моята съквартирантка по 
общежитие  д-р  Любомила  Шишкова  редовно  си  купуваше  от  Михаил,  когото  тя 
приятелски  наричаше  Милчо,  пресни  яйца  и  хубави  орехи  и  от  нея  научих 
подробности около житието-битието на непознатия за мен човек. „Саша, той често 
ме пита за теб... – ми казваше тя. –  Не искаш ли да отидем следващия път заедно... 
Да си купиш и ти нещо, от което имаш нужда?“ Аз, разбира се, не отидох нито за 
яйца, нито за орехи. Но когато минавах покрай къщата с хубава тераса и модерна 
тента, от отворения прозорец слушах една и съща песен. Как ставаше така, че точно 
когато  приближавах  до  новопостроения  каменен  дувар,  до  мен  достигаха  едни  и 
същи думи на позната народна песен. Грамофон ли беше, магнетофон ли беше или 
касетофон – не знаех, но песента звучеше ясно и високо:

„Ще ти купяяя шарен гердаан / дали би ме взелааа...“, на което послание винаги 
ми  се  искаше  да  изпея:  „Не  купуваййй,  не  арчи  сеее  – синовете  не  ме  дааават...“ 
Мерак е имал този Милчо, дори си беше боядисал и косата, та дано да го харесам... 
Може  би  е  бил  добър  човек,  но  цял  живот  се  е  занимавал  с  търговия.  За  какво 



щяхме да си говорим?... 
И  така,  почти  две  седмици  в  почивка  и  разходки  на  чист  въздух,  аз  се 

възстанових напълно и след като вече бях назначена, в началото на октомври влязох 
в учебните часове. Директорът беше казал на учениците, че ще имат за преподавател 
пенсионирана  учителка  и  те  са  очаквали  да  видят  пред  себе  си  някаква  бабичка. 
Когато влязох за първия учебен час, учениците се изненадаха и ме попитаха дали аз 
съм новоназначената учителка-пенсионерка. Тогава нямах навършени 56 години, не 
знам  как  съм  изглеждала,  но  се  чувствах  добре  –  и  физически,  и  психически. 
Острата ми стенокардия беше вече стабилизирана, сънят ми – напълно възстановен. 
Това,  което  ме  притесняваше  беше  голямата  седмична  натовареност  от  26  часа. 
Наистина  бяха  много,  при  положение,  че  при  нас  литераторите,  седмичният 
норматив не надвишаваше 18 часа. Директорът беше дал една малка част от часовете 
в горния курс на Цветанка Карамитева, но тя прие да преподава на една паралелка с 
нежелание, защото се чувстваше неподготвена и защото й трябваше повече свободно 
време за задочното обучение.

Не  бях  очаквала  толкова  голямо  натоварване  и  много  скоро  започнах  да 
чувствам  умората.  Помолих  директора  да  потърси  учител  от  Оздравтелната 
гимназия в съседното село Славейно, който би могъл да взема като лекторски поне 
четири часа седмично, което означаваше, че ще води една паралелка в Х клас, но той 
не  се  съгласи.  Според  него  „прихождането“  на  учител,  който  няма  да  бъде 
съпричастен с проблемите на нашето училище, е неприемливо, особено като се има 
пред вид, че двете гимназии бяха в непрекъснато съперничество за престиж (eдната 
беше  за  деца  със  сърдечно-съдови  заболявания,  а  другата  –  със  заболявания  на 
горните  дихателни  пътища).  Нещо  повече  – с.  Славейно  беше  център  на  селищна 
система,  общински  център  и  учителите  от  тамошната  гимназия  имаха  по-високо 
самочувствие от петковските „провинциалисти“...

И така, през първата уч.1993/94 год. работех с повишен седмичен норматив, но 
по  закон  не  получавах  цялото  си  трудово  възнаграждение,  защото  от  него  се 
удържаше  размерът  на  пенсията  ми.  А  тя  тогава  беше  най-високата  – „таванът“. 
Получи се така, че аз работех повече в полза на републиканския бюджет.

-  Не  бих  могъл  да  направя  нищо...  –  ми  казваше  директорът.  –  Такъв  е 
сегашният закон... Тези пари не ги удържам аз, а държавата!

В края на учебната година почувствах още по-силно претоварването и в един 
разговор  с  директора  му  поставих  сериозно  въпроса  за  назначаването  на  втори 
преподавател.

- Би могъл за следващата учебна година отрано да заявиш, че училището има 
нужда от още един преподавател. Може на него да дадеш основният норматив от 18 
часа, а за мен да остане половин норматив – десетина часа са ми достатъчни... С тях 
ще получавам такава заплата, колкото ми е пенсията и няма да работя повече в полза 
на  републиканския  бюджет.  А  младият  специалист,  ако  иска  да  се  учи  и  да  расте 



професионално,  ще  има  на  разположение  един  възрастен  колега,  в  чийто  часове 
може да влиза когато поиска... Мисля, че училището ще спечели от този вариант...

- Ще помисля!... – ми беше обещал директорът. – И дано да се намери такъв 
млад човек, на когото му се работи в Родопите...

Но  и  през  втората  учебна  година  си  остана  същото.  Не  му  били  изпратили 
човек – така се оправда директорът, но аз мисля, че причината беше друга. „На чужд 
гръб и сто тояги са малко! –  е казал народът...

В края на май, по време на зрелостния изпит, в Петково пристигна внукът ми 
Александър,  който  току-що  беше  завършил  подготвителния  клас  в  гимназията  за 
европейски  езици.  Беше  пътувал  с  един  от  курсистите  на  големия  ми  син,  който 
някога  преподаваше  в  АОНСУ  (Академия  по  обществени  науки  и  стопанско 
управление), чийто филиал беше в Русе. Много се изненадах, когато Сашето влезе в 
класната стая, в която провеждахме изпита. Изненадаха се и моите колеги, когато 
видяха порасналия Сашко – те го помнеха като съвсем малко дете в предучилищна 
възраст.

Започваше  щастливото  лято  на  1994 год.,  когато  България  стана  четвъртата 
футболна сила в света. Спомням си безсънните юнски нощи, когато си навивахме 
часовника да ни събуди в 1.50 ч. след полунощ, малко преди да започне поредната 
футболна  среща  от  световното  първенство.  Подремнали  три-четири  часа,  ние  се 
разсънвахме кое с кафе, кое с току-що направен сироп от цветовете на белия бъз. 
Сашко  много  обичаше  тази  напитка  и  когато  го  будех  преди  мача  той  ме  питаше 
дали  е  готова  каната  с  разредения  сироп.  Компания  ни  правеше  съпругът  на  д-р 
Любомила Шишкова, с когото Сашко се беше сприятелил. Те двамата често играеха 
белот  на  две  ръце,  а  когато  се  намереше  и  четвърти  партньор  –  правехме  каре. 
Хубави дни и вечери бяха... Любчето, както приятелски наричах зъболекарката, не 
гледаше  мачовете,  не  играеше  и  на  карти,  но  правеше  най-хубавото  турско  кафе, 
което  наливаше  в  красиви  малки  чашки  –  „филджанчета“.  Те  бяха  донесени  от 
Пловдив,  откъдето  беше  сем.  Шишкови.  И  двамата  –  и  Любчето,  и  съпругът  й 
Атанас бяха много интелигентни хора. Тя медик и изключително добър стоматолог, 
с  богата  обща  култура,  а  той  историк,  дългогодишен  преподавател  и  научен 
сътрудник на Историческия музей в Пловдив.

Тези  добри  хора  бяха  загубили  единствения  си  син,  който  след  тежко 
боледуване  от  левкемия  умира  в  една  специализирана  френска  болница.  Д-р 
Шишкова разказваше с огромна майчина болка за сина си, за напразните усилия да 
го  спасят  с  помощта  на  подходящ  донор.  В  същата  клиника  е  бил  на  лечение  и 
известният  испански  тенор  Хосе  Карерас,  но  при  него  нещата  са  имали 
благополучен  завършек,  благодарение  на  успешното  присаждане  на  костен  мозък. 
Спомням си как плачеше Любчето, когато гледаше по телевизията тримата известни 
тенори или само солово изпълнение на Хосе Карерас. „Радвам му се... Като че ли 



виждам сина си... Той беше на неговите години, с неговата съдба...“ – казваше през 
сълзи тя. 

Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с тези прекрасни хора, от които съм 
научила  толкова  много.  За  Сашето  г-н  Атанас  Шишков  беше  второ  училище  – 
разказваше му интересни неща с изключително богат и цветист език, а чувството му 
за хумор го правеше за мен желан и незаменим събеседник. Всички колеги се чудеха 
на странното приятелство между този възрастен вече човек и едно момче, почти дете 
още. Помня как и двамата – големият и малкият футболни запалянковци, след всеки 
победен  гол  на  нашия  отбор  излизаха  на  малкия  балкон  и  крещяха  от  радост 
„България, България... Гооол!“ Незабравимо лято на 1994 година... Щастливо лято, 
през  което  изкарахме  една  весела  семейна  ваканция  в  Поморийския  манастир  при 
брат ми. Тогава беше и светото кръщение на Сашето, чийто кръстник стана чичо му 
Жоро,  тогава  беше  и  голямото  празнуване  в  една  гръцка  таверна  на  брега  на 
морето... Всичките ми деца заедно... Нямаше по-щастлива майка и баба от мен!

През втората уч. 1994/95 година аз почувствах още по-силно претоварването и 
сърдечните ми проблеми отново се появиха. Нещо повече – кризите ставаха по-чести 
и по-остри и това налагаше да пролежавам дни и седмици в смолянската болница. 
Към голямото ми седмично натоварване се прибави и една неприятна история, която 
ме накара сериозно да се замисля дали да остана в Петково и през следващата учебна 
година.

В  една  от  паралелките  на  IX  клас  имаше  ученичка,  чиято  майка  беше 
медицинска сестра в Диспансер за психично болни, който се намираше край селото. 
Името  на  ученичката  не  си  спомням  точно,  може  би  беше  Соня,  но  майката  се 
казваше Светла. Високото й самочувствие се градеше не толкова на медицинското й 
образование,  колкото  на  това,  че  бяха  богати  и  в  мътните  години  на  прехода 
напредваха в своя печеливш кръчмарски бизнес. Амбициите на тези новобогаташи 
бяха големи и мислеха, че с пари можеха да купят и образованието на дъщеря си. Те 
не  бяха  доволни  от  оценките,  които  разглезената  им  щерка  получаваше  по  моя 
учебен  предмет,  идеха  често  в  училище  и  се  оплакваха  на  директора  от  „тази 
пенсионерка,  дошла  от  не  знам  къде  си...“  А  дъщеря  им,  която  вечер  до  късно 
работеше  като  сервитьорка  в  заведението  им,  нямаше  време  за  уроците  си  и  на 
класното през първия учебен срок се опита да препише. А на преписвачите, които 
искаха  и  да  измамят  (учителите,  родителите  и  обществото),  и  да  се  поставят  над 
съучениците си с незаслужени високи оценки, аз винаги съм поставяла оценка лош /
1/,  която  можеше  да  стане  тройка  само  ако  в  следващото  изпитване  получат 
мн.добър  /5/.  Не  съм  допускала  незнаещите  хитреци  да  имат  по-висока  оценка  от 
тези ученици, които показват знания, плод на усърдие и постоянство в обучението.

Случи  се  през  един  зимен  празничен  следобед,  когато  отивах  на  гости  у 
Цветанка Карамитева. Пътят ми минаваше край къщата и заведението на въпросната 



моя  ученичка.  Когато  наближих  към  тях  майката  Светла  излезе  на  улицата  и  се 
развика срещу мен:

- Ти ма, дъртофелнице... Защо си дошла от майната си тука?... За да мъчиш 
децата ни ли?... Я се погледни!... За каква се смяташ..., за голяма гражданка ли с тази 
кожена яка на врата си... Виж колко лисичи кожи висят, опънати на тавана – аз мога 
да се облека цялата в кожи!... А ти..., коя си ти?! Сега като взема едно дърво – и в 
реката! Нищо няма да остане от тебе!...

В късния следобед, почти на смрачаване, селската улица беше безлюдна и аз 
наистина  се  изплаших,  защото  бях  чувала  за  неадекватното  поведение  на 
медицинската  сестра  Светла,  която  е  „по-луда  и  от  лудите  в  диспансера“.  Не  й 
отговорих нищо, но и не се върнах обратно, за да не й показвам, че съм изплашена. 
Стигнах до дома на Цецка, който беше съвсем наблизо и още с влизането си разказах 
какво се беше случило на улицата. Димитър, съпругът на Цецка, се прибра по тъмно 
и каза, че един от психичноболните, който беше домашен прислужник у Светла, се 
въртял около къщата.

-  Нищо  чудно!...  –  каза  Цецка.  –  След  това,  което  се  е  случило  с  г-жа 
Шаханова... Кой знае какво е намислила оная, лудата...

И му разказа всичко. След вечеря той излезе, за да донесе дърва за камината и 
каза, че там, покрай грижливо наредената купчина се е сгушил домашният слуга.

- Сега разбирам нейния пъклен замисъл... – каза Митко. – Тя го е научила какво 
да  направи...  И  после  –  той  е  невменяем...  Никой  не  може  да  търси  съдебна 
отговорност от психичноболен човек...

- Тази нощ ще ни бъдете гостенка, а утре, по светло ще се приберете под наше 
наблюдение... – каза Цецка.

После стана ясно, че горкият болен човечец докъсно е дебнал и обикалял около 
къщата с тояга в ръка. А аз се прибрах малко преди обяд в общежитието, където 
нямаше  жива  душа  и  въпреки  че  външната  врата  беше  със  секретен  ключ,  с 
нетърпение дочаках завръщането на моите колеги от Смолян и Пловдив.

Именно по време на това гостуване, през тази почти безсънна нощ и за мен, и за 
Цецка,  в  разговора  ни  край  пламтящата  камина,  където  ми  беше  постлано  да 
нощувам,  взех  окончателното  си  решение  да  сложа  край  на  „гурбетчийството“  в 
учителската си професия.

- От утре започвам моите „лебедови песни“ – й казах не без известна тъга. – 
Въпреки че може да имам възможност да преподавам частни уроци... Но в училище 
едва ли ще вляза вече.

- Не говорете така, госпожо... – ме утешаваше Цецка. – Вие ще изнесете още 
много уроци... Аз имам нужда от Вас!

Но  беше  се  появила  и  още  една  сериозна  причина  за  окончателното  ми 
завръщане в Русе. Това беше силно влошеното здравословно състояние на съпруга 
ми, с когото от двайсетина години имахме прекратен граждански брак. Той беше се 



разделил с жената, за която се ожени преди повече от десет години. Раздялата им не 
беше оформена юридически, но той беше напуснал нейното жилище и живееше в 
апартамента  на  починалата  си  преди  две  години  майка.  Известно  време  сам  се 
грижеше за себе си, но когато болестта му напредна и трябваше да се ходи по лекари 
и болници, големият ми син Александър пое грижите за това.

- Майко, ела си и ти... – ми беше казал той по телефона. – Ние с брат ми сме 
решили  да  организираме  юбилея  на  татко,  който  на  9  ноември  ще  навърши  60 
години... Той е много болен... Може това да е последният му рожден ден...

 Обясних на директора какъв е случаят и поисках кратък отпуск, организирах 
времето  си  и  след  уговорка  с  някои  колеги,  си  взех  часовете  предварително. 
Пристигнах в Русе един ден преди юбилея, за да имам време и аз да приготвя нещо за 
трапезата. Бях поръчала на Александър да купят и подарък от мен и по този начин 
имах  време  и  за  празничната  пита-кошница,  която  правех  само  за  тържествени 
случаи.  Юбилейното  тържество  беше  скромно,  в  апартамента  на  свекърва  ми, 
където  живееше  отскоро  рожденикът.  Освен  ние,  неговото  семейство  –  синове, 
снаха и аз, бившата му жена, за празника бяха дошли и малката ми сестра Атанаска 
със съпруга си Продан. Наню, така се казваше моят съпруг и баща на двете ми деца, 
беше изненадан от присъствието ми, защото по моя молба Александър не му беше 
казал, че са ме поканили.

- За да дойдеш от другия край на България, от Родопите, за моя рожден ден... – 
говореше той с мъка – значи си разбрала, че съм много болен и.... че този рожден ден 
ще ми бъде последният...

- Не говори така! – се мъчех да го отклоня от лошите мисли. – Аз исках да видя 
и децата, да се видим и с Жоро, за който бях сигурна, че ще успее да дойде за юбилея 
ти... Пък и защо да не дойда – поводът е достатъчно голям... Ти ставаш на 60 години! 
И аз след три години ще празнувам юбилей... Ще го празнуваме заедно с нашите деца 
и внуци...

Това  беше  един  много  тъжен  рожден  ден,  колкото  и  да  се  стараехме  да 
поддържаме и нашия дух, и духа на болния човек, който живееше с мисълта за най-
лошото. Именно по време на това кратко пребиваване в Русе Александър ми каза:

- Майко, виждаш как стоят нещата с баща ни... Аз се грижа за него, но не бих 
могъл да вземам повече отпуски. А пък да наемем човек да го гледа, това ще е чужд 
човек.  И  независимо  от  това  дали  ще  е  мъж  или  жена,  това  ще  е  външен  човек, 
непознат, на който трябва да поверим и баща ни, и жилището... Затова те моля да се 
върнеш, да си дойдеш окончателно в Русе. Вместо да даваме пари на чужд човек, ти 
би  могла,  с  наша  помощ,  да  се  грижиш  за  баща  ни.  Жилищата  са  наблизо  – не  е 
казано,  че  трябва  постоянно  да  си  при  него...  Но  би  могла  да  му  наготвиш,  да  му 
правиш компания... Той не е легнал още на легло, сам се обслужва, но болен човек – 
трябва  да  се  наглежда.  Помисли  си,  не  те  задължаваме...  А  и  знаеш  добре  Жоро 
колко настоява да се прибереш... На него вече му е неудобно да казва, че майка му 



работи в Родопите... А и той отдавна няма нужда от твоята издръжка...
И  така  решението  беше  взето  –  изпявам  си  „лебедовите  песни“  до  края  на 

учебната година и се завръщам у дома. Трудно ми беше да откажа помощта, от която 
имаха нужда не само децата ми, но и човекът, с когото щях да остана обвързана до 
края на живота си не само чрез тях, но и чрез клетвата си пред Бога, че ще бъдем 
заедно „ и в добри, и в лоши дни“...

В края на юни, след като беше завършил IX клас, при мен отново дойде внукът 
ми  Александър.  Този  път  той  пристигна  сам,  дори  ми  се  похвали,  че  от  разклона 
Момчиловци  – Смолян  е  пътувал  „на  стоп“ с  някакъв  камион.  Беше  само  с  една 
малка раница на гърба си, висок и твърде слаб. Спортуваше активно в гимназиалния 
отбор по баскетбол. Много се зарадва на току-що завършеното ново игрище в двора 
на  училището  и  веднага  си  намери  подходяща  компания.  Той  беше  вече  голямо 
момче и аз почти нямах никакви грижи около него. Престоят му в Петково винаги се 
отразяваше положително и той се връщаше в Русе освежен и пораснал. Аз се радвах 
много, че ще е с мен при отпътуването ми, че няма да съм сама в транспортирането 
на багажа, към който се беше прибавил и чудесният малък телевизор JVC, на който 
гледахме световното футболно първенство.

Един ден Сашко се върна от баскетболното игрище с подут глезен, който не му 
позволяваше да обуе спортната си обувка. Аз не знаех, че той доскоро е бил в гипс, 
след лоша травма по време на игра. Изплаших се, защото в Петково нямаше лекар-
хирург и се чудех как ще се справим с подновената травма на същия глезен. Все пак 
потърсихме помощта на селския лекар, който ни предписа компреси и обезболяващи 
лекарства.  Много  ми  помагаше  и  д-р  Шишкова,  която  обичаше  Сашко  като  свое 
дете. Направихме всичко, което бе възможно, но кракът му нямаше почти никакви 
подобрения. В тревогите си се поддадох и на препоръките, които ми даваха жените 
от  селото  –  да  отидем  при  една  известна  знахарка  от  с.  Виево,  което  беше  на 
десетина  километра  от  Петково.  И  Сашко  се  съгласи  на  това,  защото  много  го 
болеше и без бастун не можеше да върви.

Отидохме  с  автобус  до  Виево,  а  до  къщата  на  знахарката  – пеш,  бавно  и  на 
почивки. Първо отседнахме в дома на моя ученичка и след като събрахме сили за 
стръмните  и  каменисти  улици,  майката  на  ученичката  ни  заведе  до  дома  на 
знахарката. Тя беше много възрастна жена, дребничка, в типично родопско облекло. 
Посрещна  ни  на  външната  врата  и  ни  поведе  към  скромна,  да  не  кажа  бедна, 
къщичка. Влязохме в стая към приземния етаж и тя покани Сашко да седне до нея на 
миндера.  Сложи  болния  му  крак  върху  коляното  си,  развърза  превръзката  с 
компреса и галейки глезена, започна да го разпитва за годините му, за името му, за 
училището,  за  това,  как  е  станала  белята...  И  докато  бавно  и  внимателно  му 
опипваше крака, Сашко леко изпищя за миг...

- Това беше... – каза жената и смъкна крака му на пода. – Сега ще му приготвя 
новата превръзка, която няма да сваляте от крака два-три дена... Нека да стои, за да 



може да попие лекарството, което ще сложа на пластира... Това е един обезболяващ 
мехлем... А момчето вече може да стъпва на крака си, но внимателно и отначало да 
върви бавно... Ще му мине...

Изумихме се, когато след превръзката Сашко стана и тръгна без бастун. Каза, 
че не го боли и без наша помощ стигна до автобусната спирка. Бастун повече не му 
трябваше,  но  известно  време  се  страхуваше  да  ходи  на  игрището  и  внимаваше  с 
натоварването на крака си. А тая скромна женица знахарка, която аз вече наричах 
лечителка,  не  пожела  никакво  парично  възнаграждение  за  това,  което  направи... 
„Едно добро, сине, за детето... Какво друго?... Нали сме за това на този свят... Да си 
помагаме...“ – беше казала тя, когато си тръгвахме, но аз оставих някъде, на една 
полица мисля, банкнота от 20 лв. – много ли бяха, малко ли бяха, но аз знаех, че така 
трябва – да се остави нещо... За здраве!

Когато учебната година завърши, след заключителния съвет, поканих колегите 
си на скромна почерпка по повод раздялата ми с училището. С помощта на Цветанка 
се бях подготвила старателно със закуски, сладкиши и напитки, а съдържателите на 
училищното барче, където беше прощалният коктейл, ми помогнаха в подредбата и 
сервирането.  Нямаше  нищо  тържествено,  по-скоро  се  усещаше  някаква  тъга.  Не 
само у мен, която се разделях с красивото родопско село Петково, с неописуемата 
му  райска  природа  и  с  добрите,  щедри  по  душа  родопчани,  но  и  у  ония  колеги,  с 
които бяхме станали и приятели... Не си спомням дали е имало цветя, но колегите ми 
подариха  за  спомен  един  ръчен  миксер,  за  да  правя  и  в  Русе  такива  сладкиши, 
каквито имаше на масите пред тях...

- Много хубаво си се подготвила... – каза в кратката си реч директорът Милко 
Джизарлиев. – Изненада ни и затова ние не можахме да те изпратим както е редно в 
такива случаи...

- Това, което ще запазя за спомен от училището, не се измерва нито с цветя, 
нито с подаръци... Аз работих в това училище шест години с много любов и пълна 
всеотдайност... И ще го чувствам като мое училище, а всички вас – като мои колеги 
и добри приятели... Благодаря Ви, г-н директор, за възможността да подишам още 
две години чистия въздух на Родопите!...

Така  приятелски  се  разделих  с  Оздравителна  гимназия  „Н.  Й.  Вапцаров“ в  с. 
Петково, Смолянско, където през уч.1994/95 год. изпях своите „лебедови песни“ и се 
завърнах в Русе с намерението да работя в полза на образованието, макар и не чрез 
преподавателска работа в училище.

В помощ на учениците
 
Още по време на коледните и новогодишни празници в тесния семеен кръг се 



заговори  за  моите  бъдещи  занимания,  чрез  които  да  преодолея  по-леко  критичния 
период  на  моето  окончателно  приключване  с  учителската  професия.  Големият  ми 
син предложи да ми открият малко магазинче или видеотека – нещо, с което да се 
занимавам, за да бъда не само полезна за себе си, но и да съм сред хората, защото ако 
се затворя у дома след толкова години активна преподавателска работа, най-малкото 
ще страдам...

През  пролетната  ваканция  вече  разговарях  с  адвокат  във  връзка  с 
регистрацията на еднолична фирма. Тя трябваше да има широк спектър на дейност, 
като  в  основата  си  да  е  консултантска,  но  да  има  и  търговска  дейност  с  учебно-
помощна литература, главно по хуманитарните предмети.

Откриването  на  фирмата  стана  бързо  с  помощта  на  големия  ми  син 
Александър. Той направи основните задължителни регистрации и ми подари хубава 
сметачна  машинка  с  пожелания  за  успех  в  новото  ми  начинание.  „Сега  ще  имаш 
възможност да използваш знанията си не само от университета, но и от търговската 
гимназия...  Сама  можеш  да  си  водиш  счетоводната  отчетност,  да  контролираш 
приходите  и  разходите  на  фирмата.  Само  че  трябва  много  стриктно  да  спазваш 
законите... И сама да си правиш финансови ревизии, за да си наясно с това дали си в 
състоятелност  или  не...“  –  ми  говореше  той  от  позицията  на  старши  митнически 
инспектор, на каквато длъжност беше вече в Русенската митница.

През  първите  месеци,  докато  беше  топло,  та  чак  до  средата  на  октомври, 
поради липса на помещение, работех на открит щанд. Помня първото си излизане на 
този импровизиран щанд, който представляваше малка походна масичка и сгъваемо 
легло, разположени пред големия супермаркет, на стотина метра от вход „Б“ на бл. 
„Сакар  планина“,  където  живееше  сам  болният  ми  съпруг.  Няма  да  забравя  и 
началния капитал – малкото оборотни пари във формата на дребни монети, които ми 
беше  дал  от  пенсията  си,  за  да  има  какво  да  връщам  като  ресто  на  първите  ми 
клиенти.

Снабдяването  на  щанда  с  учебно-помощна  литература  ставаше  главно  от 
Книжна борса, която тогава се намираше на ул.“ П.Д Петков“. Почти никой не ми е 
помагал в това – големият ми син беше прекалено много натоварен и със служебни 
задължения, и в семейството си (наскоро се беше родило третото му дете), болният 
човек почти не излизаше от апартамента и аз на две ръце, както се казва, зареждах 
щанда  с  необходимите  учебни  помагала  и  ученически  пособия.  Това  беше  през 
горещите дни на август до първите дни на учебната 1995/96 година.

Сега, от дистанцията на времето, гледам на тази нова за мен дейност като на 
малък  трудов  подвиг,  защото  успявах  да  върша  и  домакинската  си  работа  –  да 
сготвя, да изпера (тогава все още нямах автоматична пералня), да почистя... Все пак 
имах грижата и за тежко болен човек, чието състояние се влошаваше все повече, а 
той разчиташе само на моето внимание и затова по-голяма част от свободното си 
време прекарвах при него. Късно след вечеря се прибирах да нощувам у дома, за да 



видя  докъде  е  стигнал  ремонтът  на  терасата.  Майсторът,  на  когото  имах  пълно 
доверие  и  му  оставях  ключа  за  апартамента,  работеше  в  мое  отсъствие.  Как  съм 
намирала  сили  за  всичко  –  не  знам,  но  след  тази  в  най-голяма  степен  физическа 
натовареност  се  появиха  първите  симптоми  на  дископатията  ми.  В  началото 
изпитвах само парене в дясното бедро – усещането беше както при силно слънчево 
изгаряне. Аз недоумявах на какво се дължи това, но не бях и помислила да отида на 
лекар...

В  края  на  септември  започнаха  есенните  дъждове,  времето  беше  влажно  и 
болките ми се усилиха. Спомням си, че в един такъв дъждовен ден едва се прибрах от 
Пиргово, където бях на помен за тригодишнината от смъртта на баща ми. Само едно 
денонощие  отсъствах  от  града,  но  това  се  беше  отразило  много  зле  на  болния  ми 
съпруг, чиято чувствителност се изостряше все повече и повече. Той често плачеше 
и ме молеше да сключим отново граждански брак.

- Врабче, – така галено ме наричаше той – нека да се съберем отново... Искам 
от това, което е останало от родителите ми, да има и за теб... Ти си ми родила и 
отгледала децата... Те са наши... Нека да се съберем...

- Но ние нали сме заедно... Ето, аз съм тук, при теб!
- Не...,  аз  искам  да  сключим  отново  граждански  брак...  Нали  знаеш,  че  се 

разведох с Радка... – говореше много тихо той. – вече нямам нищо общо с нея. От 
близо две години не съм я виждал...

- Аз  никога  не  съм  те  ревнувала  от  нея...  А  и  защо  е  нужно  да  сключваме 
граждански брак, когато с теб имаме църковен брак... Пред Бога!

- Ами за да си наследница наравно с децата ни...
- Не искам нищо да деля с децата си... Нека всичко, което остане след нас, да 

бъде за тях, двамата... Познавам децата си и знам, че има ли за тях, ще има и за мен...
- Добре,  както  искаш  ти,  така  да  бъде...  –  каза  той  примирително  и  от 

хлътналите  му  гърди  се  изтръгна  едва  доловима  въздишка.  – Но  ще  те  помоля  за 
нещо...

- Само не искам да плачеш...
- Аз съм много болен и те моля повече да не ме оставяш сам... Да не отиваш 

никъде... Дори е време да оставаш тук и през нощта. Спи в другата стая, но да знам, 
че си тука!

От този ден до 6 октомври аз бях почти неотлъчно до него, защото той ставаше 
все по-зле и без моя помощ не можеше да отиде дори до тоалетната. В последните му 
дни  идваше  медицинска  сестра  от  Онкологичен  диспансер,  за  да  му  включва 
системите, а с помощта на големия ми син поддържахме личната му хигиена. Няма 
да забравя последната нощ срещу 6 октомври. Бях при болния и държах глезена на 
десния му крак, където медицинската сестра едва беше намерила вена, за да включи 
системата.  Синът  ми  беше  поканил  сестрата  на  малка  закуска  в  кухнята  и  беше 
отворил бутилка хубаво бяло вино. Когато системата изтече, сестрата ми каза:



- Завийте го сега добре и си лягайте... Всичко, от което има нужда организмът 
на болния, сме го сложили в двете банки, които му преляхме. Нахранен и напоен е, 
както се казва и сега ще спи до сутринта.

- Майко, и ти си лягай вече... И няма нужда да се мъчиш на походното легло в 
хола при татко... Легни си в спалнята, да си починеш, защото утре пак цял ден ще 
бъдеш на крака... А аз ще отида да закарам сестрата, че вече стана полунощ, а тя 
живее далеч –  чак горе в „Дружбите“...

Рано сутринта, на разсъмване, когато се събудих и отидох да нагледам болния, 
той беше починал. Събудих по телефона сина си и той дойде веднага. След малко 
пристигна  и  Жоро,  който  беше  нощувал  у  дома,  защото  бил  пристигнал  на 
разсъмване с пощенската кола на в. „24 часа“, където работеше тогава. 

- Много ми е мъчно, че не можах да го сваря жив... – ми каза той. – Батко ми се 
обади,  че  баща  ни  е  много  зле...  Но  не  предполагах,  че  нещата  са  толкова 
напреднали...

- А аз съжалявам, че снощи, когато отворих бутилката с вино, не му дадох поне 
една  глътка...  Като  причастие...  Усещах,  че  това  може  би  ще  е  краят,  но...  Все 
трябва да остане някаква вина... – с мъка говореше Александър.

- Не  се  измъчвай  за  това...  Нали  знаеш,  че  от  всяка  капка  алкохол  баща  ти 
изпитваше  страшни  болки...  Спестил  си  му  последните...  –  се  опитвах  да  смекча 
синовната болка аз.

След погребението се върнах у дома, но всяка сутрин и вечер отивах в празния 
апартамент, за да запаля свещ в паничката с пръст от гроба на починалия. Въпреки 
че  с  него  бяхме  разделени  повече  от  двайсет  години,  аз  много  тежко  преживях 
смъртта му. Той не само ми беше съпруг, с когото съм минала под венчило, както се 
казва, но той беше първият мъж в живота ми и баща на двете ми деца. Независимо 
от дълбоките различия в характерите и в изградените по-късно ценностни системи, 
ние се обичахме. И напълно съм убедена, че аз бях повече обичаната и съпругът ми 
се стремеше да показва това. Но имаше нещо, което не му даваше мира – това, че се 
обграждах  с  хора  от  интелектуалните  среди,  които  той  почти  органически  не 
можеше да понася. Не се чувстваше добре, защото общуването с тях изграждаше у 
него комплекс за малоценност. И въпреки че ми беше много трудно да балансирам 
между желанието си да бъда в подходящата за мен среда и ограниченията, които ми 
се налагаха, никога не съм мислила, че трябва да прекратя брака си с този човек. С 
него  винаги  съм  се  чувствала  сигурна,  защитена...  Имали  сме  и  много  хубави 
моменти  в  нашия  почти  двайсетгодишен  съпружески  живот.  През  последните 
няколко  месеца,  докато  се  грижех  за  него,  си  припомних  времето,  през  което  сме 
били  заедно,  припомних  си  много  хубави  неща,  с  които  бях  свикнала  и  които  ми 
липсваха в самотните ми години... И когато отново го изгубих, този път завинаги, 
изпитвах голяма болка и мъка, защото с него си отиде една част и от моя живот...

Затова до 40-ия ден, който беше на 15 ноември, аз сновях между двете жилища 



и помещението, което бях наела за малка книжарница и на което трябваше сама да 
направя ремонт. През всичките тези тъжни дни си мислех за съпруга си (наричам го 
така,  защото  църковният  ни  брак  не  е  разтрогнат  и  пред  Бога  ние  ще  останем 
завинаги свързани с нашите деца, внуци и правнуци), за помощта, която щеше да ми 
окаже, за съветите, които щеше да ми даде, за най-сигурната охрана, която щеше да 
ми бъде в тези мътни времена...

Когато за първи път открих скромната си книжарничка за посетители нямаше 
никакво  освещаване,  но  преди  да  я  отворя  отидох  на  църква.  След  това  с  моята 
братовчедка окачихме на източната стена малка икона на св. Богородица, а малко 
встрани от нея – първата банкнота, която Данчето остави, без да вземе нищо – така 
трябвало. Тя беше от 50 лв., а по това време те бяха равни на 50 стотинки...

При  мен  идеха  ученици  и  родители  от  квартала,  в  който  бях  разпространила 
малки обяви, направени на компютър от Жоро. На тях беше отбелязано името на 
книжарницата,  което  беше  същото  като  на  едноличната  ми  фирма  –  „Литера“, 
услугите,  които  предлагам  на  учениците  и  работното  време.  Консултантската  ми 
дейност се състоеше в това да насочвам учениците към учебните помагала, които ще 
им бъдат необходими. И тъй като познавах добре учебните програми, а и старателно 
следях новостите в обучението по български език и литература, аз бях полезна най-
вече  на  учениците  от  средния  и  горния  курс.  За  тях  бях  обявила  и  безплатни 
консултации по текущи учебни проблеми по литература. 

Книжарничката ми беше малка и се намираше в едно приземно помещение в бл. 
“Панагюрище“ в ж.к. „Родина“, на около 500 м. от дома ми. Изложението й беше 
северно,  но  пред  жилищния  блок  имаше  цветна  градинка  и  пейки,  където  през 
топлите месеци излизах навън и общувах с деца и родители. Обичах тази своя нова 
професия  на  книжарка,  за  която  бях  подготвена  както  от  завършената  някога 
Търговска  гимназия,  така  и  от  Университета.  През  това  време  се  запознах  с  нови 
хора, които идваха в книжарничката, за да си купят някоя книга за прочит, молив 
или тефтерче или пък нова видеокасета. През тези години бяха на мода видеотеките, 
от  които  се  заемаха  твърде  скъпо  видеокасети  за  определени  дни  или  часове.  Но 
някои киномани можеха да си купят при мен касети с кинокласика, които Жоро ми 
носеше  от  София,  на  много  ниска  цена  и  по  този  начин  си  обогатяваха  личната 
видеотека. 

Работното време на книжарничката беше съобразено най-вече със свободното 
от училище време както за тези, които учеха преди обед (от 16 до 19ч.), така и за 
тези, които учеха след обед (от 9 до 13 ч.). Имах време и за обедна почивка, и за 
снабдяване със стока, и за отчетна дейност. Счетоводните книги на фирмата си ги 
водех  аз  –  нали  все  пак  някога  бях  учила  счетоводство,  финанси  и  кредит, 
стокознание... Всичката ми документация беше в изправност, всичко беше въведено 
на отчет и данъчните ми декларации – подадени в определения срок.

Така продължих да работя до началото на февруари 1997 год., когато реших да 



затворя  книжарничката  за  неопределено  време,  докато  цените  не  се  стабилизират 
поне за месец-два, тъй като ми си налагаше да сменям постоянно етикетите, а това 
внасяше известно недоверие у клиентите ми.

Стана  така,  че  през  този  много  критичен  за  държавата  ни  период,  запомнен 
като зимата на Жан Виденов, се случи и моето второ голямо премеждие. Получих 
ileus  (така  нареченото  преплитане  на  червата)  и  бях  оперирана  по  спешност  от 
дежурния  екип  на  известния  русенски  хирург  д-р  Петър  Хаджимитев  и  неговия 
тогавашен  млад  колега  д-р  Кожухаров.  За  това,  което  преживях  и  за  това  как 
оживях  няма  да  пиша  подробно.  Само  ще  спомена,  че  тогава  първият  ми  внук 
Александър отново живееше при мен, тъй като беше ученик в Х клас и му трябваше 
спокойна домашна атмосфера, за да се подготвя по общообразователните предмети, 
които  влизаха  в  дипломата  му  и  бяха  главните  балообразуващи  при 
кандидатстването му във ВУЗ. Не бих казала, че е имал нужда от моята помощ в 
учебната  си  работа,  освен  по  литература.  Главното  беше  да  му  осигуря  спокойна 
подготовка за училище и добро битово обслужване – нещо, което той нямаше при 
майка си, защото нейното малко жилище беше твърде пренаселено – тя и мъжът, с 
когото  живееше  на  семейни  начала,  по-малкият  ми  внук  Владимир,  тогава 
десетинагодишен,  преродената  им  сестричка  Владислава,  на  две-три  годинки...  И 
всички те – Таня и трите деца, спяха в малката спалня, а бащата на новороденото 
дете – сам на дивана в широкия хол!... 

Спомням  си,  че  първия  път  Сашето  живя  при  мен  почти  през  цялата  учебна 
година,  когато  беше  в  7-ми  клас  и  го  подготвях  за  кандидатстване  в  езиковата 
гимназия.  Тогава  сестричката  му  беше  бебе  и  той  нямаше  никакви  условия  за 
спокойна  подготовка  на  уроците  си.  И  в  двата  случая  съм  се  чувствала  добре  в 
присъствието на моя любим първи внук Александър. Той е бил при мен и като беше 
бебе, и като беше малко дете, и като беше седмокласник, и като беше гимназист –  
така че аз все едно съм гледала мой трети син, още повече, че когато той се роди, 
нямах навършени 42 години.

- Ти не си ми баба!... – ми е казвал често той. – Ти си ми по-голямата майка!
- Само че аз искам да ме наричаш баба, защото съм майка на баща ти... Но ти си 

не само мое внуче – ти си моето малко пиленце...
И така го наричам и сега, независимо от това, че той вече е голям мъж, глава на 

семейство и баща на първия ми правнук Даниел. Помня SMS-а, който ми изпрати 
след  завършването  на  Русенския  университет  –  „...От  днес  нататък  няма  вече 
„пиленце“... От днес съм инж. Неделчев!“ 

На двамата Александровци – син и внук, които живеят и работят в Русе, дължа 
много  заради  грижите,  които  са  полагали  за  мен  в  трудните  ми  дни  –   и  около 
животоспасяващата операция, и днес, в дни на страдание и нужди. Не е имало случай 
да ги помоля за нещо и да не се отзоват. Но аз винаги си давам сметка за тяхната 
заетост – и служебна, и семейна, и не ги занимавам с мои проблеми, които мога да 



реша  сама,  макар  и  трудно.  Например  ремонтите  в  моя  апартамент  –  за  тях  те 
научават чак когато ми дойдат на гости по празниците. 

Спомням си само един случай, в който големият ми син отказа да ми помогне. 
Това беше времето, когато реших най-после да си купя автоматична пералня.Тогава 
нямах никакви спестявания (всичко, което бях успяла да заделя настрана по време на 
командировките ми в Родопите, го бях дала на сина си, за да плати капаро, когато 
купуваше  новото  си  семейно  жилище  на  ул.  „Константин  Иречек“  в  Русе)  и 
трябваше да взема малък банков кредит, за който беше нужна гаранция от близък 
човек с постоянни доходи. Не исках да търся за поръчител чужд човек и отидох при 
сина си с формулярите, с молба да ги подпише.

- Аз  няма  да  стана  гарант  и  няма  да  подпиша  тези  банкови  книжа!...Защо 
трябва?... За да плащаш лихва на банката ли?... Да гладуваш ли искаш, майко?! – 
сипеше той гневните си въпроси. – Ние с Жоро ще ти купим пералня когато можем! 
– отсече Александър и моите очи се напълниха със сълзи.

Излязох от дома му натъжена, но твърдо решена да си купя пералня, защото 
през  целия  си  живот  съм  прала  на  ръка  и  вече  ми  беше  тежка  тази  домакинска 
работа.  И  докато  се  прибера  у  дома  Александър  беше  информирал  и  брат  си  за 
моето  намерение.  Така  че  и  от  София  получих  упрек  за  тази  моя  „неразумна 
постъпка да наливам пари в банките чрез високия лихвен процент“. Но аз съм упорит 
човек и когато си наумя нещо, не може да не го свърша. И то по най-бързия начин...

Отидох  в  новооткрития  магазин  на  „Техномаркет“,  за  който  бях  чула,  че 
продавали бяла техника на лизинг без поръчителство.

- За каква сума става въпрос? – ме попита служителката, към която ме упътиха 
в магазина.

- Ами за такава, на каквато е една автоматична пералня „Уърпъл“ – около 500 
лв. – отговорих аз, осведомена за марките и цените.

- За сумата от 500 лв. е нужен поръчител. Но ако вземете стока за над 600 лв., 
ще Ви я дадем само с подписана от Вас декларация...

Виж ти логика! За 500 лв. не може, а за над 600 лв. – може! Явна беше целта – 
да се продават повече стоки и да се плаща повече лихва! Прави бяха синовете ми, но 
аз бях вече решила на всяка цена да си купя пералня и затова към нея прибавих и 
прахосмукачка (старата ми отдавна не работеше) и така докарахме банковия кредит 
до 604 лв. Прибрах се у дома и само след половин час стоката ми беше докарана и 
внесена  в  коридора  на  апартамента.  Първият,  който  я  видя,  беше  внукът  ми 
Александър. Пералнята не беше още поставена на определеното за нея място и аз го 
помолих за съвет около монтажа й. Помолих го също да не казва за нея нито на баща 
си, нито на чичо си. Той удържа на обещанието си, но когато през лятото трябваше 
да отида на следболнично лечение в гр. Троян, аз помолих големия си син да идва у 
нас, за да полива през два-три дни цветята на терасата. На масата в хола му оставих 
бележка:  „Сашко,  във  фризера  има  кутия  със  сладолед  –  почерпи  се  за  новата 



пералня,  която  няма  как  да  скрия  от  теб,  защото  ще  я  видиш  вече  монтирана  в 
кухнята...“ 

И  така,  до  идването  му  за  Коледа,  по-малкият  ми  син  не  знаеше,  че  имам 
пералня – как ли е спестил тази информация батко му, не зная. Когато тръгвал с 
автобуса от София за Русе, Жоро му се обадил да го чака с колата си на автогарата, 
за да отидат до МЕТРО.

- Ще купим автоматична пералня за мама...
- Ами че тя вече си е купила! – му казал батко му. – Още през лятото я видях 

монтирана в кухнята...
- Е,  тогава  ще  й  купим  нещо  друго  за  Коледа...  Но  искам  да  бъдеш  с  мен,  с 

колата си!
Ето  как  се  сдобих  и  с  компактдискова  уредба,  за  да  слушам  качествено 

музиката, която обичам...

Но  да  се  върна  отново  към  книжарската  си  дейност,  с  която  се  наложи  да 
приключа  в  началото  на  1997-а  по  здравословни  причини.  Вече  споменах  за 
животоспасяващата операция от ileus-a, след която се възстановявах дълго до края 
на м. май. Синът ми Александър не даваше и дума да се издума за влизане в усойната 
книжарничка със северно изложение, където не проникваше никакъв слънчев лъч. 
„За  един  месец  два  пъти  ти  спасяваме  живота...  Първия  път  –  чрез  спешната 
операция и втория – чрез борбата с пневмонията, която изкара след изписването ти... 
Никаква книжарница! Трябва напълно да се възстановиш!“ –  отсече той.

И беше напълно прав, защото повече от две седмици пролежах в Транспортна 
болница  с  тежка  пневмония.  Александър  реши  да  ме  повери  в  ръцете  на  лекари, 
които  обслужваха  Русенската  митница,  където  той  работеше  от  пет-шест  години. 
Помня, че тази болница беше в окаяно състояние и се нуждаеше от някакъв, макар и 
козметичен ремонт. Стаята, в която лежах, беше със седем-осем легла, моето беше 
крайно, до външната стена, по която имаше мухъл. Помня, че лекуващ лекар беше 
съпругата на завеждащ отделението. Синът ми идеше всяка сутрин, преди да отиде 
на работа, и ми носеше нещо за закуска, което моят стомах би могъл да приеме – 
бульон  някакъв,  пюре,  боза  и  плодови  сокове.  За  минута  две  се  срещаше  с 
лекуващия лекар или със завеждащ отделението и всеки ден получаваше уверение, 
че за мен се прави всичко, за да оздравея. Когато най-сетне ме изписаха, аз му се 
обадих да дойде, за да ме вземе с колата си и да ме откара у дома.

- Майко, –  ми беше казал той по телефона – помоли някой от болничната стая 
да ти помогне, за да слезеш с багажа си по стръмните стълби... Аз няма да се качвам 
горе... Не искам завеждащ отделението да ме вижда!

- Но той ми каза, че ще даде епикризата на теб, когато дойдеш да ме вземеш...
- Не... Няма да се срещам с него!... Ще ти обясня защо, когато се видим... Аз ще 

бъда с колата си пред входа на болницата и ще те чакам – приготви се спокойно...



А то каква била работата. Когато идеше при мен всяка сутрин, а понякога и 
вечер след работа, синът ми винаги беше в униформа на митнически служител. В 
един от разговорите си с него завеждащ отделението му казал:

- Виждаш  какво  е  положението  на  нашата  болница...  Виждаш  и  в  каква  стая 
лежи майка ти... Мухъл по стените, подовете са в окаяно състояние... Имаме нужда 
от  помощ,  за  да  направим  поне  частичен  ремонт  на  нашето  отделение.  Вие  със 
сигурност  може  да  ни  помогнете  по  някакъв  начин  –  с  пари  или  със  строителни 
материали...

- Ще видя какво мога да направя, но пари не мога да ви обещая. Може би ще 
уредя  нещо  с  някои  частни  строителни  фирми...  Те  биха  могли  да  отделят  малко 
материали за ремонта...

Казана дума – хвърлен камък. Синът ми Александър не е по ходатайствата, но 
когато е убеден, че неговата помощ е крайно необходима, помага...

- Обещах му, майко... – ми обясняваше той случая. – Пък и ти беше в техните 
ръце... А виждах и къде лежиш... И не само ти! И другите болни покрай теб... И тия, 
които ще легнат на твоето легло до мухлясалите стени.

И  после  подробно  ми  разказа  как  е  събирал  от  тоз,  от  оня  строителни 
материали и когато ги натоварили на един камион, попитал доктора къде трябва да 
се  разтоварят.  Той  му  дал  някакъв  адрес,  който  се  оказал  гараж  към  току-що 
построен  жилищен  блок,  в  който  се  намира  и  новият  луксозен  апартамент  на 
докторското семейство...

И досега, когато ми се поиска някакво ходатайство пред сина ми, който доскоро 
беше заместник кмет на Русе, си спомням за този случай със завеждащ отделението 
в Транспортна болница и си задавам куп въпроси – как можеш да разбереш човека, 
за когото се застъпваш; дали винаги има смисъл да ходатайстваш за някого; добро ли 
вършиш, когато помагаш на човек, който не заслужава да залагаш името и честта 
си...

Много дълго време след изписването ми от Транспортната болница не излизах 
от дома си и бавно се възстановявах след дългото и тежко боледуване. Ту синът ми, 
ту внукът ми пазаруваха, а с домакинската работа се справях сама както мога.

- Да  ти  направя  пълномощно,  че  да  изтеглиш  пари  от  пенсията  ми...  – казах 
веднъж  на  сина  си.  –  Много  големи  разходи  имаш  покрай  мен  –  за  храна,  за 
лекарства...

- Стана тя... – ми отговори той. – Не съм опрял до твоята пенсия... Ти не мисли 
за това сега, а си почивай! Когато укрепнеш, ще се върнеш към преподавателската 
си работа. Имаш хубава специалност и можеш да преподаваш така, както си стоиш 
на  топло...  Не  ти  ще  ходиш  някъде,  а  учениците  ще  идват  при  теб...  А  за 
книжарницата не си и помисляй! Няма да влизаш в това студено помещение докато 
не се стопли времето... През летните месеци, когато можеш да излизаш в градинката 
пред книжарницата,  ще се опиташ  да продадеш  нещо  от  това,  което  е останало,  а 



непродаденото ще го пазиш за нашите деца... А можеш да подаряваш и на учениците, 
които ще идват при теб на уроци...

Само около месец – от края на май до завършването на учебната година през 
юни, бях в книжарницата. Каквото продадох, продадох, а останалото го прибрах в 
кашони и с помощта на мои близки го пренесохме у дома. Така години наред моите 
внуци  имаха  учебни  помагала,  тетрадки,  писалки...  От  това  най-много  спечели 
Симеон  –  третият  ми  внук.  Неговата  първа  раничка  за  детската  градина  беше 
заредена с всичко необходимо – блокчета, боички, пастели, книжки с картинки... А 
по-късно, когато тръгна на училище, в зависимост от това в кой клас отиваше, още в 
първия учебен ден получаваше от мен учебните си помагала по основните предмети.

Освен  частните  уроци  главно  с  деца  на  мои  колеги,  роднини  и  познати,  след 
възстановяването си от тежката операция, започнах да подготвям за печат първата 
си книга, която прeдставлява сборник от статии по учебно-методически проблеми от 
моята специалност. Макар че всичко, което трябваше да влезе в книгата, беше вече 
публикувано в различни научни издания, трябваше да редактирам и осъвременя част 
от съдържанието. И когато подготвих целия ръкопис (на пишеща машина, разбира 
се),  редакторът  на  книгата  ми  Искра  Котова  ме  посъветва  да  я  предложа  на 
Издателство „Ариадна“ в София, което е специализирано за издаване на учебници и 
учебни  помагала.  Дълго  чаках  отговор  и  когато  синът  ми  Георги  отишъл  до 
споменатото  издателство,  му  отговорили,  че  съдържанието  на  книгата  „Учебен 
анализ или прочит на лунна светлина“ има повече сантиментална стойност, но могат 
да  я  издадат  за  моя  сметка,  без  да  поемат  грижата  за  нейното  разпространение. 
Георги, който познаваше добре всичко, написано от мен и с когото сме обсъждали 
заглавията на отделните статии, се ядосал и прибрал единия екземпляр от ръкописа, 
а другият така и остана в редакционната колегия. Не ми го върнаха, но и аз не го 
потърсих – нека си го запазят за спомен, щом е със сантиментална стойност...

Спомням  си  добре  това,  което  се  случи  преди  да  започне  юбилейната  за  мен 
1997 год. Още докато работех над книгата си и давах частни уроци, аз сътрудничех 
на в. „Русе 22“, издаван от Надежда Радева. В този вестник имаше рубрика „В час по 
литература“, където често намираха място мои статии в помощ на гимназистите. Не 
съм  получавала  хонорар  за  тях,  но  издателката  ми  носеше  по  няколко  бройки  от 
вестника  за  ръчна  продажба.  И  като  много  специален  реванш  към  мен  Надежда 
Радева няколко пъти ми публикува обява за уроци по български език и литература. 
На тези обяви не се отзоваваха учениците – те малко четат обяви по вестниците, а от 
частни уроци се интересуваха повече родителите. Така че техните деца идеха на урок 
при мен повече по препоръка на колеги, бивши мои ученици, познати – тези, които 
знаеха какво мога и какво не мога...

 Но  на  обявата  във  в.  „Русе  22“  се  беше  обадил  един  необикновен  частен 
ученик.  От  краткия  разговор  по  телефона  разбрах,  че  това  е  възрастен  човек, 
чужденец,  който  има  нужда  от  уроци  по  български  език,  защото  работата  му  в 



България  налага  добро  владеене  на  нашия  книжовен  език,  както  говоримо,  така  и 
писмено. И когато непознатият човек чу по телефона, че говоря и на неговия език, 
тъй като ми беше втора специалност, той разбра, че аз съм тази учителка, която е 
търсил. Покани ме да се срещнем пред известния в Русе ресторант „Париж“ и ми 
каза, че за разпознаване ще държи букет червени рози за мен.

Аз много се страхувах от срещи с непознати хора, но вежливият тон на този 
човек показваше не само доброто му възпитание, но и неговата интелигентност. На 
предложената  среща  в  ресторант  „Париж“ не  се  отзовах,  но  на  уговорения  първи 
урок  в  неговия  офис  отидох,  като  преди  това  оставих  на  най-добрите  си  съседи 
телефона и адреса – за всеки случай... Пред входа на жилищния ни блок ме чакаше 
такси, изпратено от необикновения ми ученик. Той се оказа внимателен и възпитан 
около  50-годишен  мъж,  който  заемаше  много  отговорна  длъжност  в  една 
външнотърговска фирма, която работеше и за България. Българският език, на който 
говореше, беше доста неточен и той изпитваше неудобство от това, но когато разбра, 
че говоря на неговия език по-добре, отколкото той на моя, се поотпусна и за всяка 
неясна дума ме питаше на своя роден език.

Уроците не бяха много на брой, но бяха щедро заплатени. Когато се наложи 
внезапно да замине (така му беше наредено от неговия „бос“), аз съжалявах не само 
за високия хонорар, но и за приятните часове, които бяха полезни както за ученика, 
така и за мен, защото имах възможност да упражнявам чуждия език в интересните 
ни разговори. Валентин Галкин, така се казваше той, беше високообразован и имаше 
много богата обща и естетическа култура. Познаваше добре не само руската, но и 
световната  литературна  класика.  Обичаше  музиката,  най-вече  класическата,  и 
говореше  с  вещина  за  известните  наши  певци  и  музиканти.  Мечтата  му  беше  да 
започне свой самостоятелен бизнес в България и говореше най-много за Бургас като 
за  най-предпочитан  от  него  град  за  живеене.  Сподели  ми,  че  иска  да  създаде  едно 
голямо издателство за съвременна руска и българска литература, за което са нужни 
редактори, владеещи и двата езика.

- Това  ново  за  мен  поприще  –  ми  казваше  той  –ще  ме  откъсне  завинаги  от 
работата, която върша сега. Тя не само че не ми е приятна, защото съм зависим от 
друг човек, но е и много опасна. Още малко остава до пенсионирането ми... И тогава 
ще бъда свободен да работя това, което обичам...

Един ден, съвсем неочаквано, намерих в пощенската си кутия плик, адресиран 
до  мен,  с  кратка  бележка,  написана  набързо  на  руски  език:“Уважаемая  г-жа 
учительница,  спосибо,  простите,  прощайте,  поезд  завтра.  Привет  Александру  и 
Георгию. Низко кланяюсь. 6.12.1996 г. Валентин“.

През първите няколко месеца след заминаването си от Русе Валентин Галкин 
ми се обаждаше често от Москва. Много дълго разговаряхме ту на български, ту на 
руски  език,  защото  и  двамата  бързахме  да  кажем  повече  неща.  На  моите 
предупреждения,  че  продължителният  разговор  ще  му  струва  доста  скъпо,  той  ми 



казваше:
- Дело в том, что,... работата е в това, че само разговорът по телефона не ми е 

достатъчен... Имам нужда от Вас и как учительница, и... като доверен човек...
Когато споделих случая със сина си Александър, аз му показах и двете визитни 

картички на необикновения си ученик. На първата беше отбелязано: „Товарищество 
с  ограниченной  ответственностью  „АСКРАЙ“, Торговля  мороженым  –  Валентин 
Галкин – директор – юр. адрес Москва...“ и следваше улица, №, телефон, факс, а на 
втората визитна картичка пишеше: „Внешнеэкономическая асоциация „Восходящая 
звезда“,  Валентин  Галкин  –  заведующий  отделом  стран  Латинской  Америки“,  но 
адресът в Москва беше различен. Посоченият домашен телефон и в двете визитки 
беше един и същ.

- Едната  от  тези  картички  е  фалшива...  –  ми  беше  казал  Александър, 
познавайки  бизнессредите  далеч  по-добре  от  мен.  –  Сигурен  съм,  че  този  човек 
работи нещо много опасно. И това, че разполага с много пари, също е показателно... 
Той не знае дали ако днес е жив, утре ще бъде ли... Такива като него понякога ги 
застрелват в асансьора...

Оказа  се,  че  синът  ми  беше  напълно  прав.  Последният  разговор  с  Валентин 
Галкин беше около Великден и след това нито се чухме, нито се видяхме. Нямаше от 
кого  да  науча  какво  се  е  случило,  защото  не  знаех  кой  беше  неговият  български 
„бос“, който го отзова толкова набързо от България.

След окончателното приключване с книжарницата, аз основно се занимавах с 
частни  уроци.  Учениците  ми  бяха  главно  гимназисти,  но  идваха  и  седмокласници, 
които се подготвяха за конкурсен изпит в езиковите гимназии. Най-натоварена бях 
през учебната 1997/98 год., когато всеки ден имах по два-три урока. С моите частни 
ученици работех само индивидуално – никога не съм провеждала урок с повече от 
един ученик, защото бях убедена, че всеки, съобразно личната си успеваемост, има 
нужда от индивидуална помощ. И още нещо – не можех да си позволя каквото и да е 
унифициране или пък показване слабостите и грешките на един ученик пред другите, 
които  присъстват  на  урока.  За  мен  беше  важно  ученикът  да  има  възможност 
спокойно да пита за всичко, което не му е ясно, а не да слуша забележки, които не се 
отнасят  до  него.  Не  можех  да  си  позволя  ни  най-малко  накърняване  на  личното 
достойнство  на  ученика.  Аз  знаех,  че  той  идва,  за  да  получи  знания,  които  не  е 
придобил в училище и се стремях учебният материал да бъде усвоен в максимално 
висока  степен.  Учениците  идваха  при  мен  не  да  си  губят  времето  и  да  си  харчат 
парите,  а  да  повишат  знанията  и  уменията  си  да  пишат,  за  да  бъдат  конкурентно 
способни в състезателните изпити, за които се подготвяха.

Интересен  е  случаят  с  Мариян  –  син  на  моя  ученичка  от  Икономическия 
техникум,  на  която  не  само  преподавах,  но  и   подготвях  за  кандидатстването  й  в 
Учителския  институт.  Мариян,  като  майка  си,  учеше  в  същото  училище,  но,  за 
разлика от нея, трудно му се удаваха хуманитарните предмети. От малък работеше с 



компютър и се готвеше да продължи образованието си в областта на точните науки 
и  компютърните  технологии.  Но  му  трябваше  успеваемост  и  по  литература,  за  да 
може да кандидатства във ВУЗ. По препоръка на своята майка той идваше веднъж 
седмично на урок при мен и аз му помагах както в текущите учебни проблеми, така и 
в  подготовката  за  контролни  и  класни  упражнения.  Спомням  си,  че  това  беше  в 
началото на декември, когато вървеше усилената подготовка за тези срочни писмени 
работи.  Поради  влошеното  ми  здравословно  състояние   заминах  в  Банкя  на 
санаториално лечение. Бяха изминали едва 40 дни от погребението на съпруга ми и 
малкият ми син, който си беше дошъл за помена, настоя да замина веднага с него, за 
да ме настани в санаториум. Моят ученик Мариян ме търсил усилено и когато успял 
да разбере къде съм, казал на баща си: „Пали колата и отиваме до Банкя!... Не бих 
могъл да се подготвя за класното без госпожата...“ Не дойдоха, но Мариян намерил 
начин да отложи класното си за след новогодишната ваканция и когато се върнах от 
Банкя, цяла седмица усилно се подготвяхме. Той беше изключително старателен в 
учебната  си  работа,  отговорно  се  отнасяше  към  образованието  си  и  сега  е  млад 
компютърен  специалист,  който,  за  радост  на  грижовните  си  родители  и  за  моя 
радост, с успех гради служебната си кариера.

Не така стояха нещата при поразглезения Владимир, също син на моя ученичка 
от  Икономическия  техникум.  Когато  започнах  да  му  преподавам  частни  уроци,  с 
майка му се уговорихме, че няма да има никакво заплащане. С Данчето, на която бях 
и класна ръководителка, се бяхме сближили много и тя ми беше помогнала  в труден 
за мен житейски момент. Чувствах се задължена да помогна и аз с каквото мога за 
успеваемостта на Владимир. Главно той идваше у дома на урок, но понякога и аз, за 
да му спестя от времето, отивах у тях. След урока се почерпвахме  с майка му, която 
по  това  време  боледуваше  и   често  си  беше  у  дома.  В  един  такъв  случай  дълго 
чакахме  Владимир  да  се  завърне,  за  да  проведем  урока.  Когато  той  пристигна 
запъхтян, с радост се похвали колко много пари спечелил по време на модно ревю, в 
което участвал като манекен. „За всяко появяване на подиума ми заплащат по 10 лв.! 
Много съм доволен от участието си, много...“ Нямаше извинения за закъснението, а 
само  оправдания  за  огромната  си  заетост...  В  този  ден  аз  разбрах,  че  бащата  на 
Владимир управлява луксозно заведение в центъра на града ни. При едно гостуване 
на  мой  приятел  от  Варна  реших  да  го  заведа  в  тази  таверна,  където  имаше  и 
оркестър  с  певица.  Какво  беше  учудването  ми,  когато  управителят  на  таверната, 
бащата на Владимир, ме посрещна с пълно безразличие. Все едно, че ме вижда за 
първи път, а толкова пъти беше докарвал с колата сина си  на урок у дома...

И когато към края на учебната година Владимир  ме помоли да му дам готова 
разработка на литературна тема, аз му отказах. „Първо, нямам такава практика да 
давам разработени теми и второ – много скъпо ще ти струва... Едва ли ще можеш да 
си платиш с хонорарите, които вземаш като манекен!...“

Една от най-добрите ми кандидат-студентки беше Наталия, на която някога бях 



не  само  преподавателка  в  училище,  но  и  класна.  Тя  беше  решила  да  учи  нещо 
различно от специалността, придобита в Техникума по текстил. От завършването на 
средното образование до кандидатстването й във ВУЗ бяха изминали доста години и 
трудностите в подготовката й идваха най-вече от това, че знанията й по литература 
бяха поизбледнели. Но Наталия беше изключително отговорна и упорита и макар че 
ходеше  на  работа,  намираше  време  и  за  уроците,  които  понякога  продължаваха 
повече от три учебни часа. Ученолюбието й и желанието й да промени живота си, 
като усвои нова, желана професия, бяха толкова силни, че понякога се чудех откъде 
намира сили и време за всичко. У Наталия аз виждах себе си, когато бях на нейните 
години,  когато  след  продължително  откъсване  от  училище  бях  решила  да 
кандидатствам в университета. Затова бях решила да дам всичко на това амбициозно 
момиче, в подготовката на което не трябваше да има никакви пропуски. И когато тя 
един ден ми каза, че по липса на средства това е последното й идване на урок, аз се 
изненадах.

- Много ми е притеснено, госпожо... – ми сподели тя. – Затова ще продължа 
сама да се подготвям, пък каквото стане... Ако не мога да вляза в университета тази 
година, ще се опитам пак, но няма да се откажа!...

- Наталия, продължаваме уроците със същото темпо, в същия график и няма да 
говорим  за  заплащане!...  Моето  възнаграждение  ще  бъде  твоят  успех  на 
кандидатстудентския изпит. Става ли така?...

- О, благодаря Ви, госпожо... Не знам как ще Ви се отплащам по-късно... И аз 
ще дам всичко от себе си... Родителите ми толкова искат да ме видят студентка... 
Особено майка ми!...

И продължихме – с още по-голям хъс и от моя, и от нейна страна. С кратко 
прекъсване  през  втората  учебна  година,  поради  смъртта  на  майка  си,  Наталия 
завърши Великотърновския университет. Сега тя е магистър по обща психология и е 
на път да си намери работа по желаната професия на училищен психолог.

Много добра реализация има и друга моя ученичка  – Велимира. Майка й, д-р 
Силва Каралъмова, ме откри като преподавател в пневмо-фтизиатричното отделение 
на русенската болница, където лежах от тежка пневмония.

- О,  тук  се  чете  нещо  много  сериозно!...  –  каза  лекуващата  ми  лекарка, 
забелязала по време на визитация книгата, която синът ми Александър беше донесъл 
при свиждане. – Какво работиш, Александрина?

-  Аз  съм  пенсионирана  гимназиална  учителка  по  литература...  –  отговорих 
кратко, подтискайки кашлицата си.

-  А,  точно  такъв  човек  ми  трябва...  като  теб,  опитен  преподавател!  Когато 
оздравееш, ще ти отворим малко работа с моята дъщеря!

Оказа се, че Велимира среща големи трудности по литература и то главно по 
причина на това, че не обича да чете. Беше стигнала до десети клас на Гимназия по 
европейски езици „Св. Константин-Кирил философ“, но оценките й по литература 



не бяха добри, а й предстоеше матура и кандидатстване във ВУЗ.
-  Ние  с  баща  й  сме  четящи  хора,  по-голямата  й  сестра  следва  история  в 

Софийския университет и обича да чете, но Велимирка...  Не можем да я видим с 
книга в ръка. Чуждите езици й се удават, по другите учебни предмети успехът й е 
висок, но с литературата нещо не върви, и не върви... –  ми говореше по-късно моята 
лекуваща лекарка, която след сближаването ни, бях започнала да наричам кратко д-р 
Силви.

- Въпреки че тя е на годините на големия ми син,  не можех да се обръщам към 
нея фамилиарно, от уважение към професията й и респекта, който тя ми създаваше с 
изключителната си всеотдайност като лекар.

- Не  знам  дали  ще  мога  да  се  справя  със  задачата,  която  ми  поставяте  –  да 
приобщя  Велимира  към  книгите...  Ще  се  опитам,  но  не  очаквайте  да  стане  чудо... 
Трудно се изгражда навик за четене... Но поне с литературния материал в учебната 
програма ще се справим!

- За уроците ще идваш у нас... У нас е топло, с парно сме... Таксито ще те взема 
и  връща...  Няма  да  чакаш  по  автобусни  спирки  и  да  дишаш  влажния  и  студен 
въздух...  Ти  сега  си  като  рохко  яйце  и  трябва  много  да  се  пазиш...  Пък  като  се 
стопли напролет и в летните месеци можеш да се разхождаш до нас или Велимира да 
идва при теб... Ние поемаме транспортните ти разноски... И хонорар, разбира се!

-  За хонорар няма да говорим!... Аз не вземам пари от човек, който ми е нещо 
повече от домашен лекар... Но за таксито благодаря – ще ми е лесно, пък и по този 
начин ще спестявам от времето, което е необходимо на Велимира за подготовка на 
уроците по другите предмети...

Така, посред зима, в началото на втория учебен срок, започнаха нашите уроци с 
Велимира.  Тя  почти  винаги  беше  сама,  в  компанията  на  пухкавия  и  непослушен 
котарак Туше. На бюрото в детската стая бяха грижливо подредени закуски с прясно 
мляко  и  кафе,  тишина  и  уют  цареше  в  целия  апартамент.  Заниманията  ни  бяха 
напрегнати  и  аз  чувствах  как  Велимира  се  изморява  и  отвреме  навреме  се 
поразсейва. Явно беше, че не е свикнала с натоварвания от този вид, но постепенно 
започна  да  се  примирява  с  моята  строгост  и  взискателност.  И  когато  в  топлите 
месеци започна да идва у нас, тя многократно е споделяла с майка си, че не може да 
дойде на урок, ако не е прочела това, което съм й посочила.

- Велимирке, днес имаш и малко домакински задължения... – казала й веднъж 
д-р Силви, тръгвайки на път за болницата. – Отдели малко от свободното си време 
преди да отидеш на урок!

- Никакво свободно време нямам, мамо! – й отговорила Велимира. – Трябва да 
допрочета  повестта  „Шинел“  на  Гогол.  Не  мога  да  отида  на  урок,  ако  не  съм  я 
прочела!  Александрина  няма  да  разговаря  с  мен,  ако  нямам  представа  от 
литературната творба, която обсъждаме!... 

Така ме наричаше тя – Александрина. Не „госпожо“, не „лельо“... За нея  бях 



не само учителка, но и приятелка, с която се опитваше да бъде достоен събеседник. 
Когато  уроците  бяха  у  дома,  аз  се  грижех  за  почерпката,  но  Велимира  винаги 
пристигаше  с  луксозна  кутия  бисквити,  соленки  или  бонбони.  И  като  специален 
израз на благодарност за видимия успех на дъщеря си, която започна да получава все 
по-добри  оценки  при  изпитване  и  на  контролни  упражнения,  д-р  Силви  ми 
изпращаше и подарък. Така тоалетната ми масичка се изпълни с хубави парфюми, 
лосиони  и  други  дамски  луксозни  принадлежности,  които  трудно  бих  си  купила  с 
моята  учителска  пенсия...  Но  истинското  ми  възнаграждение  беше  успехът  на 
Велимира,  който  достигна  до  много  добра,  а  понякога  и  отлична  оценка.  След 
дипломирането  си  моята  ученичка  отиде  да  учи  във  Франция  и  завърши 
бакалавърска  степен  по  икономика  и  управление  в  Орлеанския  университет. 
Магистратура  със  специалност  маркетинг  и  реклама  защити  в  Международния 
институт  по  комуникация  в  Париж.  Днес  Велимира  има  собствена  фирма  за 
маркетинг  и  реклама  в  столицата,  с  основен  предмет  на  дейност  организация  на 
големи  културни  събития  до  тяхната  пълна  реализация,  като  Международния 
филмов фестивал и Бенефисът на големия ни спортист Йордан Йовчев.

Моите  частни  уроци  не  винаги  са  ми  носили  някакви  придобивки  или 
финансови приходи. Ако беше така, днес щях да бъда много богата. Но богатството 
не се състои в многото пари и материалните облаги, защото те се печелят и губят. 
Обаче връзката с хората, тяхното признание и стремеж да намерят най-приемливия и 
най-трогателния  израз  на  благодарност  е  нещо  много,  много  по-стойностно  от 
всичко друго. И личното чувство на вътрешна удовлетвореност, че си направил нещо 
добро, от което някой е имал болезнена необходимост...

Ето  какво  е  написано  в  книгата  „Очите“  на  Марко  Семов,  която  моята 
кандидатстудентка Наталия ми подари за една Коледа: „Благодаря Ви за всичко! Вие 
сте моята майка Тереза. Желая Ви вълшебна Коледа и щастлива Нова година! С 
много обич и признателност: Тали 24.12.2005 год.“ И като допълнение към своите 
думи  Наталия  беше  цитирала  Ларошфуко:  „За  достойнствата  на  личността  не 
бива да се съди по заслугите, а по начина, по който ги използва!“

В един най-обикновен ден, занимавайки се с домакинство, се заслушах в това, 
което  излъчваше  русенският  радиовъзел.  Водещата  разговаряше  едновременно  с 
двама  гости  в  студиото  – един  ученик  от  Националното  училище  по  изкуствата  в 
Русе  и  една  майка  на  гимназистка.  Темата  на  разговора  беше  благотворителният 
концерт,  който  съучениците  на  болното  момиче  организират,  за  да  съберат  пари, 
крайно  необходими  за  спешна  бъбречна  трансплантация.  Майката  разказваше  за 
болезнените  и  все  по-чести  хемодиализи,  за  невъзможността  на  момичето  да 
посещава  училище,  за  желанието  му  да  завърши  Гимназията  по  икономика  и  да 
кандидатства във ВУЗ.



- Дъщеря  ми  много  страда...  Не  само  от  болестта,  но  и  това,  че  не  е  сред 
съучениците си, че губи от учебния материал... Нейни приятелки идват, стараят се да 
й  помогнат  в  усвояване  на  пропуснатото  в  училище,  но...  става  все  по-трудно. 
Особено  много  ни  тревожи  това,  че  тя  ще  загуби  възможността  един  ден,  при 
успешен изход от трансплантацията, да кандидатства това, което иска. С тази почти 
самостоятелна подготовка няма да стигне до висок успех нито на зрелостен, нито на 
конкурсен  изпит...  А  ние  не  можем  да  си  позволим  частни  уроци  –  поне  по 
матуритетните предмети... Парите, които събираме... всичко е за трансплантацията... 
– говореше с мъка майката на Невена.

Радиоводещата  съобщи  банковите  сметки  в  български  лева  и  във  валута  и 
призова  слушателите  за  помощ  според  възможностите  си.  Аз  отдавна  бях 
пенсионерка  и  нямах  никакви  спестявания.  С  помощта  на  децата  си  успявах  да 
свържа двата края, както се казва, и дори да исках да помогна с някой лев, не бих 
могла.  Но  си  помислих  за  друго,  взех  телефона  и  се  обадих  веднага  в  русенското 
радио. 

- Моля  Ви...  –  казах  аз  на  водещата  –  предайте  на  майката  да  се  обади  на 
домашния ми телефон. Аз съм по професия гимназиална учителка по български език 
и литература и тъй като с друго не мога да помогна на това дете, бих могла да му 
преподавам  учебния  материал  по  моята  специалност  и  да  помогна  в  подготовката 
както за матура, така и за конкурсния изпит...

- Ето,  че  има  и  добри  хора...  – чух  да  коментира  обаждането  ми  водещата.  – 
Благодаря Ви, госпожо, и ще предам всичко на майката.

След ден-два се срещнах и с двете момичета – младата майка, която беше на 
годините  на  големия  ми  син  и  болната  Невена.  Тя  беше  в  предпоследния  клас  на 
гимназията,  но  беше  толкова  мъничка  и  крехка,  че  изглеждаше  на  не  повече  от 
12-13-годишно дете. Уговорихме се за дните и часовете, в които аз ще ходя у тях, за 
да й преподавам учебния материал. Не живееха далеч от нас и аз отивах за не повече 
от 15-20 минути пеш. С радост и светнали очи ме посрещаше не само Невена, но и 
нейното малко кученце, което започваше да лае още докато се изкачвах по стълбите 
до входната врата на апартамента. Учебните ни занимания траеха не повече от два 
учебни  часа,  но  понякога  с  продължителни  почивки,  особено  след  мъчителната 
хемодиализа. Доколкото си спомням тя беше два пъти в седмицата и понякога имаше 
ден, в който Невена събираше сили, за да отиде на училище. Майка й беше начална 
учителка, а баща й работеше в русенската частна фирма „Оргахим“. Денем до края 
на  работното  време  беше  във  фирмата,  а  вечер  до  късно  –  в  една  зеленчукова 
градина  на  допълнителна  работа.  Част  от  гаража  им  беше  нещо  като  зеленчуков 
магазин, където продаваха най-вече зеле в големи количества за зимата.

 Нямаха  почивка  тези  двама  родители,  решили  се  на  всичко,  за  да  спасят 
живота  на  детето  си.  По-малката  им  дъщеря  също  беше  ученичка,  но  тя  беше 
напълно  здрава  и  помагаше  на  майка  си  в  домакинството.  Възхищавах  се  на 



стоицизма  и  неимоверните  усилия  на  всички  членове  на  това  изключително 
семейство  и  за  почти  две  години  като  че  ли  бях  част  от  него.  За  спасението  на 
Невена  се  молех  като  за  мое  дете  и  не  можех  да  приема  мисълта,  че  може  да  се 
случи с нея най-лошото. През хубавите пролетни и летни дни тя идваше, придружена 
от  сестра  си  Поля  у  нас,  а  докато  траеше  урокът  малкото  кученце  се  радваше  на 
дългата  разходка,  към  която  понякога  се  присъединяваше  и  най-малкият  ми  внук 
Симеон. Нашите занимания продължиха почти през цялата лятна ваканция, тъй като 
се наложи да се върнем назад в учебния материал, включен както за матура, така и 
за конкурсния изпит. Невена искаше да учи журналистика, а за тази специалност й 
беше необходима много богата литературна и езикова култура. 

Когато  започна  новата  учебна  година,  в  която  момичето  щеше  да  бъде 
зрелостничка  и  абитуриентка,  здравословното  й  състояние  се  влоши  –  към 
основното  бъбречно  страдание  се  прибави  и  хепатит,  с  който  бяха  я  заразили  по 
време на хемодиализа. Родителите й започнаха да мислят, че е невъзможно да спасят 
детето си, докато са в Русе и говореха за преместване в София, където бяха уверени, 
че нещата ще бъдат на по-друго равнище. Не бяха спрели да събират необходимите 
средства  за  хемодиализата,  но  те  все  не  достигаха.  Често  по  улиците  на  Русе  се 
виждаха  нейни  съученички  и  приятелки  със  снимката  й  и  с  касичка,  на  която 
пишеше „Зов за помощ – за Невена“. Сърцето ми се сви, когато в един празничен ден 
видях Илия, бащата на момичето, с кутия в ръка пред входа на катедралния русенски 
храм  „Света  Троица“.  Както  правеха  състрадателните  хора,  така  направих  и  аз  – 
пуснах своята банкнота в кутията и се прекръстих, прекрачвайки прага на храма.

- Но, госпожо... – ми каза бащата –  защо и Вие пускате пари... Та Вие всеки 
ден ни помагате... Не трябваше...

- Илийчо,  аз  идвам  на  църква  и  се  чувствам  съпричастна  към  вашата  болка, 
както и всички, които пускат своята лепта... Дано по-скоро се съберат парите и се 
намери подходящият донор...

Такъв  донор  трудно  се  намираше...  И  бащата,  и  майката,  и  сестричката  на 
Невена  си  направиха  изследвания  за  донорство,  но  се  оказа,  че  от  всички  само 
бащата беше най-близко до желаното съвместителство. И той беше решил да си даде 
единия  бъбрек,  но  парите  все  не  достигаха.  Споделих  това  с  големия  си  син 
Александър,  който  по  това  време  беше  общински  съветник.  Той  пожела  да  се 
запознае със семейството и лично да изслуша болката им. Поканих всички мои деца 
на рождения си ден у дома и използвах възможността да ги запозная с родителите на 
Невена. Снаха ми Дарина и майката на Вени намериха обща тема на разговор, нали и 
двете бяха начални учителки, а синът ми разговаряше дълго и по мъжки с бащата. 
Резултатът от тази среща на двете семейства бяха отпуснатите от Общинския съвет 
5000 лв. по предложение и молба на сина ми. „Не е кой знае колко голяма тази сума, 
майко, но толкова можах да измоля... Дано да се спаси това дете! – ми беше казал 
той, когато мина сесията на Русенския общински съвет. 



Така  не  само  аз,  но  и  моите  деца  споделиха  тревогата  на  това  семейство  и  с 
каквото  можаха  се  включиха  в  борбата  за  спасяване  на  Невена.  Родителите  й 
продадоха големия си апартамент в Русе и си купиха, макар и по-малко, жилище в 
квартал  „Надежда“  в  София.  Намери  се  и  трупен  донор  и  трансплантацията  на 
бъбрека  беше  успешна.  Преди  това  Невена  беше  завършила  гимназията  и  беше 
издържала  с  висока  оценка  първия  си  конкурсен  изпит  по  български  език  и 
литература.  Но  за  втория  –  специалния  за  журналистика,  не  можа  да  се  яви  – 
състоянието й се беше влошило рязко. По тази причина тя записа друга специалност 
– социална педагогика в Софийския университет и днес е пред завършване на своята 
магистратура. Когато посещавам по-малкия си син в София, аз им се обаждам и по 
тяхна много специална покана им гостувам. На моите опасения, че ще ги притесня в 
малкото  им  жилище,  майката  на  Вени  ми  казва:  „За  Вас  винаги  ще  има  място  в 
нашия дом, защото Ви чувстваме като част от него...“

И  като  доказателство  за  тезата  ми,  че  богатството  не  се  състои  само  в 
спечелените  пари  и  материални  придобивки,  а  във  връзката  с  хората,  в  тяхното 
признание и стремеж да намерят най-трогателния израз на благодарност, ще предам 
дословно посланието на Невена в книгата, която ми подари за рождения ми ден: „На 
най-милата и състрадателна учителка, която ме научи да откривам красотата в 
литературата и ми показа, че да си различен и с мнение е важно, пожелавам още 
много дни и години, изпълнени с любов, светлина и удовлетворение от живота. 29 
ноември 2003 г., Вени...“

„По-добре създай книга, отколкото дом...“
      

„Мъдрите  писари...,  те  са  мъртви  отдавна,  но...  всеки,  прочел 
техните книги, им вдига в сърцето си паметник...Човек умира и става на 
прах, последван от своите близки, но книгите му заставят хората да го 
помнят... По-добре създай книга, отколкото постройка...“

         / Откъс от папирус Честър Бийти IV /1300 год. пр. Хр./
         По „ Древноегипетска лирика“, С., 1969

Тези  мъдри  слова,  достигнали  до  нас  от  древността,  ме  ръководеха  в 



намерението  ми  да  събера  в  една  книга  всичко,  което  съм  публикувала  по 
проблемите на литературното обучение. 

Първата ми книга „Учебен анализ или прочит на лунна светлина“, за която вече 
стана  дума  по  повод  трудностите  с  нейното  издаване,  е  сборник  от  статии  по 
методически проблеми и съдържа конкретни разработки на уроци като приложения 
към някои от статиите. В нея аз защитавам тезата за необходимостта от пълноценен 
и  постоянно  усъвършенстващ  се  учебен  анализ  на  литературната  творба  като 
средство за изграждане на оценъчна позиция у учениците към художествените факти 
и явления. В краткия анонс отбелязах, че книгата е предназначена преди всичко за 
преподаватели по литература, студенти по българска филология, кандидат-студенти 
за хуманитарните специалности и ученици с подчертан интерес към българския език 
и литература като учебен предмет.

Посветих  тази  книга  на  свекъра  си  –  татко  Александър,  моят  втори  баща  и 
покровител в пътя ми към литературата. Казвала съм го вече, но ще си позволя да 
повторя пак, че възможността да уча в Софийския университет това, което желая и 
да осъществя моята мечта дължа на този човек, който имаше далновиден поглед и 
особен пиетет към образованите хора.

В предговора към книгата си се обърнах към всички, за които е предназначена, 
с предупреждение за това, което могат да намерят в съдържанието й и за това, което 
не трябва да очакват от него. Методическите разработки на уроци са върху основни 
творби на автори, включени в учебната програма, но не изчерпват напълно учебното 
съдържание,  а  очертават  типологията  и  посочват  някои  от  основните  методи  и 
средства  за  възприемане  на  литературната  творба  по  пътя  на  пълноценния  учебен 
анализ. Част от темите имат обзорен характер и обхващат значителен брой автори и 
произведения. От предговора читателят разбира, че в книгата ще се срещне с редица 
изучавани  творци  като  Омир,  Софокъл,  Пушкин,  Гогол,  Л.  Н.  Толстой,  Молиер, 
Балзак, Ботев, Вазов, Смирненски, Г.Караславов, Вапцаров и др. 

Писани  през  последното  десетилетие  от  преподавателската  ми  практика, 
методическите  разработки  предлагат  на  читателя  да  погледне  в  огледалото  на 
времето и да прецени доколко учебният анализ, извършен по описания начин, може 
да даде добри резултати и в по-ново време, при други, променени обстоятелства.

В  своята  първа,  научна  по  своята  същност,  книга  аз  обобщих  своя 
дългогодишен  учителски  опит,  който  съм  доказала  в  практиката  си  и 
популяризирала  в  национални  педагогически  форуми.  Сред  авторските  материали 
включих  и  научното  изложение  на  Веселин  Милушев,  направено  на  национална 
литературна конференция в Русе. Сметнах за необходимо да поместя този материал, 
защото авторът, чрез конкретни примери от преподавателската си работа, доказва 
основната  теза  в  моята  книга.  Той  пише:  „...  приемаме,  че  в  нашето  училище  се 
осъществява  естетическото  възприемане  на  литературната  творба  –  приемаме  го 
като  постулат,  без  да  спорим  как  се  реализира  то:  дали  чрез  пълноценен  и 



усъвършенстван учебен анализ на литературната творба, или чрез нейния цялостен 
прочит на лунна светлина.“ Това ми даде идея и за заглавието на книгата –  „Учебен 
анализ  или  прочит  на  лунна  светлина“,  чийто  редактор  е  ст.н.с.  Искра  Котова  и 
рецензент доц. д-р Руси Русев, ръководител катедра „Български език и литература и 
чуждоезиково  обучение“  в  Русенски  университет  „Ангел  Кънчев“.  Книгата  беше 
подготвена от Издателство „Русе 22“ и отпечатана в Авангард принт през 2006 год., 
десетина години след отказа на Издателство „Ариадна“ в София.

И  тъй  като  стана  дума  за  съдържанието  на  моята  първа  книга,  която 
предназначих преди всичко за млади учители, навлизащи в своята преподавателска 
работа,  считам  за  нужно  да  посоча  заглавията  на  статиите,  които  според 
горепосоченото  издателство,  специализирано  за  учебно-помощна  литература,  имат 
„повече сантиментална стойност“:

Омир под гръцко и под наше небе  –  Заключителен  урок  за  поемата 
„Илиада“

Н. В. Гогол – един от „най-мъчните класици“  –  Система  от  уроци  за 
изучаване на „Мъртви души“

Индже – литературен герой или цяла епоха  –  Принципи  и  подходи  при 
интерпретацията на художествения образ

Петте тематични кръга в поезията на Вапцаров  –  Формиране  на 
оценъчна позиция чрез пълноценен учебен анализ

Как всяка книга се превръща в енциклопедия –  Възможностите  на 
интегралния  подход  за  изграждане  на  синтезно  познание  при  усвояване  на 
литературната творба

От света на доброто към света на прекрасното –  Естетизация  на 
нравствено-етичните оценки у ученика чрез обучението по литература

В края на съдържанието, за удобство на читателя, поместих Азбучен показател 
на  имена,  заглавия  и  термини,  а  след  това  посочих  и  използваната  научна 
литература.

Представянето  на  книгата  стана  на  25  май  2006  год.  в  русенския  Дом  на 
учителя.  Избрах  тази  дата,  защото  според  мен  тя  беше  най-подходяща  за 
обсъждането  на  учебни  проблеми  и  защото  този  ден  е  част  от  общонародния  ни 
празник  на  просветата  и  културата.  Исках  моите  колеги  и  настоящи  ученици,  за 
които  този  ден  беше  неучебен,  да  присъстват  на  представянето.  Поканата  ми  се 
отнасяше и за моите бивши ученици, които не бяха забравили своята учителка, и, 
разбира се, за моите най-близки хора и приятели. 

Всичко  премина  под  вещото  ръководство  на  Гергана  Василева,  която  добре 
познаваше не само мен, но и съдържанието на книгата ми. За мое голямо съжаление 
обаче  не  присъства  рецензентът  доц.  д-р  Руси  Русев,  който  беше  поканен  за 
празничните  майски  тържества  в  Бесарабия.  По  негово  предложение  основното 



представяне  на  книгата  беше  направено  от  Живодар  Душков  –  преподавател  в 
Русенския университет. Младите артисти от Студентския театър „Пирон“ Димитър 
Аврамов  и  Надежда  Петкова  прочетоха  откъси  от  книгата,  а  оперният  певец 
Венцеслав Воденичаров изпълни любими арии и песни по литературни текстове на 
наши класици – „Хайдушки песни“ на Яворов и „Горчиво кафе“ на Хр. Смирненски. 
Накрая всички изпяхме и нашия всеучилищен химн „Върви, народе възродени“, след 
което  последва  и  скромен,  по  моя  преценка,  коктейл,  на  който  Венцеслав 
Воденичаров изпя и „Многая лета“... Цветя, поздравления, автографи – всичко това 
изпълни  до  краен  предел  учителското  ми  сърце.  И  когато  най-големият  ми  внук 
Александър пренасяше цветята у дома, някои от моите съседки, седнали на пейката 
пред  входа,  го  попитаха  откъде  са  тези  толкова  много  букети.  Той  им  отговори 
кратко: „Баба има бал!“, напълно в тон с празничните възгласи, които се чуваха по 
време на абитуриентските балове...

Ще  си  позволя  да  цитирам  няколко  реда  от  рецензията  на  Крум  Гергицов, 
направена години по-късно, когато той се запозна със съдържанието на моята книга: 

„С първата си книга „Учебен анализ или прочит на лунна светлина“, излязла 
през 2006 год., преподавателката по български език и литература Александрина 
Шаханова  заяви  пред  широка  аудитория  от  читатели  и  ценители  на 
литературата  своето  умение  да  прониква  в  тъканта  на  една  литературна 
творба.  Преподавател  с  определен  авторитет  в  съсловието  на  учителите-
литератори в Русе, с тази книга тя всъщност материализира своите интересни и 
проникновени  лекции  пред  учениците  при  разглеждането  на  редица  автори  от 
българската и световна литература. В подбраните анализи тя показа съвременен 
подход  към  различните  произведения,  умение  да  променя  стила  на  този  подход 
съобразно  поколенията  ученици,  които  променят  своя  поглед  към  света  и 
литературата.

Написването на такава книга изисква не само опит в педагогиката, но сърце 
и душа на литератор-поет, критик, философ.“

 
Една година след това реших да избера нещо от написаното през годините и да 

го събера в стотината страници на втората си книга „Аналекта“. И точно затова я 
озаглавих  така  –  избрано  от  събраното.  Поводът  за  издаването  на  книгата  беше 
кръглата годишнина от моето рождение, но няма да скрия, че много от колегите и 
приятелите  ми  ме  насърчаваха  за  това.  Най-настоятелни  бяха  Живодар  Душков, 
Надежда Радева и Гергана Василева, които познаваха това, което бях публикувала 
тук-таме.

- Нека го видим събрано в една книга... – говореше разпалено Гергана в една от 
срещите ни. – Аз съм готова отново да водя представянето...

- Не знам дали ще успея... – отговорих аз. – Но ще се опитам да избера някои 
неща, които да включа в тази книга. Тя ще бъде много пъстра по жанр... Разбира се, 



че в нея ще включа и неща, които не са публикувани...
- Например  стихотворението,  което  си  чела  само  пред  мен  –   „Еротично“... 

Толкова много го харесвам! – приятелски ми намигна Гергана.
- И  непременно  включи  хубавите  си  есета...  Като  онова  – „Всичко,  което  ни 

трябва, е любов!“ по песента на Джон Ленън... – допълни Живодар.

Така  се  роди,  бих  казала  набързо,  втората  ми  книга.  Почти  всичко,  което 
трябваше да влезе в нея, беше готово. Не беше завършена само новелата „Арека“ и 
редакцията на някои лирични миниатюри. Предстоеше ми едно цялостно обсъждане 
на  композицията  с  редактора  Крум  Гергицов,  който  подготви  и  представянето  на 
книгата. То беше на 2 април 2008 год., но отпечатването й стана много по-рано – 
ден-два преди юбилея на големия ми син Александър, който на 17 ноември 2007 год. 
навършваше  50  години.  На  него  и  на  Георги  посветих  тази  книга  и  затова 
Издателство „Русе 22“ и „Авангард принт“ побързаха да я извадят на бял свят.

В своето обръщение към читателите написах: 
„Уважаеми читателю,
Сигурно  ще  бъдеш  впечатлен  от  жанровата  пъстрота  на  книгата.  Да, 

необичайно пъстра е, но иначе тя не би била озаглавена така – „Аналекта“. А 
това  означава,  че  по  своята  същност  книгата  е  малък  сборник  от  избрани 
творби от един автор.

Събраното  в  „Аналекта“ е  писано  през  твърде  голям  период  от  време,  но 
малка част от творбите са отпечатвани.

Аз  самата  най-много  харесвам  публицистиката  си,  но  ти,  читателю,  ще 
прецениш в какво съм успяла да покажа своите творчески умения и граждански 
пристрастия.

Що се отнася до лирическата част на книгата, написаното е само опит да 
потопя перото си в дълбоките води на т. нар. мерена реч. Малко от творбите 
имат  претенции  за  художественост  – те  са  преди  всичко  спонтанен  лирически 
отзвук на определени настроения под формата на римувани закачки, SMS-поезия 
или римейки на известни творби от български поети.

Авторските бележки към книгата съдържат кратки пояснения за това, как 
и защо се е появила всяка творба. Тези бележки са моето малко оправдание да 
извадя на бял свят това, което досега не е публикувано.“

В  своето  жанрово  разнообразие  книгата  ми  „Аналекта“  има  пет  основни 
раздела:

ПУБЛИЦИСТИКА –  с мото „Не всичко в мен поражда възхищение“. Този 
раздел включва есетата: „Всичко, което ни трябва, е любов!“, „Словото – граница 
или  мост“,  „За  Йовков  и  за  доброто“,  „Равнодушните  –  в  преддверието  на  ада“, 
„Гневът  на  Стоичков“,  „Кой  не  преподава  Вапцаров  в  училище“,  „Пред  прага  на 
новата учебна година“, „Нужен ни е един нов Алеко“ и „За и против телевизионните 



сериали“.
РЕЦЕНЗИИ – с мото „Познавах ги... И тяхната поезия!“ Този втори раздел 

включва три рецензии: „Когато препрочитам „Игра на писма“ /за част от поезията на 
Надежда Радева/; „Мила Лазарова – малък творчески портрет“ и „Ухания в поезия и 
фотография“/  за  първата  самостоятелна  изложба  от  художествена  фотография  и 
поезия с представяне на стихосбирката „Ухания“ на Наташа Балабанова/.

БЕЛЕТРИСТИКА  –  с  мото  „Разказаха  ми  го.  Останалото  го  видях  и 
преживях!“.  Разделът  включва  три  творби:  разказа  „Вечеря  в  „Гамбринус“; 
новелата „Арека“ и импресията „Циганско лято“.

Разделът  ЛИРИКА  има  мото  „В  мигове  на  радост  и  тъга“  и  в  него  са 
включени посвещения на близки хора, етюди, римейки, SMS-поезия и т.нар. буриме.

Последният  раздел  съдържа  хумор  от  класните  стаи,  отразяващ  комични 
ситуации, в които са изпадали не само мои колеги, но и аз самата.

Представянето  на  „Аналекта“  стана  отново  в  Дом  на  учителя,  водеща  беше 
отново  Гергана  Василева,  но  музикалните  паузи  бяха  различни.  Сценарият  беше 
изцяло дело на Гергана, която беше поканила за участие най-добрия квартет в града 
ни – квартет „Русе“, с художествен ръководител Марко Марков, а освен това беше 
включила  и  млади  изпълнители  на  цигулка  и  пиано  от  Национално  училище  по 
изкуствата  в  Русе.  Четенето  на  откъси  от  книгата  беше  разпределено  между  мен, 
водещата и моя добър приятел – русенският поет Красимир Манев. 

Представяйки  „Аналекта“,  в  своето  критично-аналитично  слово,  редакторът 
Крум Гергицов, между другото, каза:

„...  Тъкмо  душата  си  на  творец-литератор  разкрива  в  новата  си  книга 
„Аналекта“ Александрина  Шаханова.  Сякаш  тя  не  е  издържала  да  бъде  само  в 
сферите  на  преподавателя  по  литература,  колкото  и  да  е  на  високо 
професионално ниво, и душата й се е отприщила в създаването на книга, където 
тя  вече  е  поетът,  прозаикът,  есеистът,  философът.  Тя  е  оригиналният 
литературен  творец,  тя  е  човекът,  който  ражда  римите  или  редовете  на 
прозата. Така „Аналекта“ обогатява представите ни за човека и преподавателя 
Александрина  Шаханова,  разкрива  ни  душата  на  една  учителка,  която  към 
литературата има не само аналитико-критично, но и отношение на изповедност, 
съкровеност.

...  Солидната  основа  на  сборника  всъщност  образуват  есеистичните, 
критико-литературните и публицистични статии. Те разкриват силната страна 
на  твореца-литератор...  Те  показват  гражданската  позиция  на  авторката, 
защото  са  написани  по  повод  актуални  социални,  политически  и  литературни 
събития.  Те  са  откънтявали  не  в  училищната  стая,  а  по  страниците  на  наши 
вестници, звучали са на литературни вечери... Всъщност общата тема на всички 
нейни есета и публицистични материали е заявена в заглавието на едно от тях –  
„Всичко,  което  ни  трябва,  е  любов“.  В  есетата  си  авторката  е  пряма, 



неприкриваща такива настроения като гняв, сатирично перо, ирония, т.е. всичко 
онова, което образува солта на едно публицистично произведение. Именно с тази 
атмосфера есетата и публицистичните статии... звучат актуално и ни показват 
аромата  на  днешното  ни,  твърде  нелицеприятно,  време  като  нравственост  и 
социален статус...

...  Напоследък  много  се  говори  за  личността  на  българския  учител. 
Възвеличаван,  унижаван,  разпнат  или  с  вик  „осанна“  –  сякаш  отново 
проглеждаме  и  преоценяваме  мястото  на  учителя  в  нашия  живот.  И  в  този 
процес  има  някакво  възраждане.  Книгата  „Аналекта“...  е  чудесен  повод  да 
преоткрием  този  образ.  Разнообразните  литературни  страници  ни  срещат  с 
богата духовност, с нравствена и социална широта на мислене на една българска 
учителка. Тя е имала с какво да привлече, на какво да научи своите ученици. Тя им 
е предала своето творческо отношение и към литературата, и към живота...“

В препълнената зала на Учителския дом всички бяха затаили дъх, за да чуят 
това  встъпително  слово  на  редактора  Крум  Гергицов  –  филолог,  драматург, 
зам.директор на русенския театър „Сава Огнянов“. Тези, които вече бяха прочели 
книгата, изказваха своите впечатления, задаваха въпроси, поднасяха поздравления... 
Инструментална  музика,  песни  в  изпълнение  на  квартет  „Русе“,  семпло, 
непретенциозно, но вълнуващо поднесени откъси от книгата – всичко това превърна 
презентацията  в  хубав  празник  не  само  за  мен,  но  и  за  моите  близки  и  приятели. 
Накрая  имаше  и  изненада  –  Николай  Петров  и  неговата  съпруга  Костадинка 
поднесоха музикалния вариант на една от лиричните творби в книгата – „Море на 
спомените“. Музиката беше написана от Николай, а изпълнението – на Костадинка, 
която през цялото време стискаше в ръцете си малка раковина... И тази раковина и 
до днес ми напомня както за моето „море на спомените“ – пролетно, лятно и есенно, 
така и за чудесния финал на тоя хубав празник.

Вместо епилог

Много ми се искаше тази част от моята мемоарна книга да нарека по друг начин 
– планове и блянове. Но нали все пак това е книга за миналото, преживяно време, а 
не за бъдещето, което ме очаква...

Сега моят ден е изпълнен до краен предел с какво ли не – с грижа за цветята на 
балкона и пред входа на жилищния блок, с излети до крайградските хижи и брега на 
Дунава, с физически упражнения в групата по гимнастика за здраве, с репетиции в 
хор  за  школувано  пеене...  Напоследък  все  повече  се  застоявам  пред  компютъра, 
разширявам социалните си контакти, ровя се из „гугъла“, слушам музика и чета най-
вече това, което се публикува в литературните сайтове... Не минава ден, в който да 



не  влезе  човек  в  моя  дом  –  някое  от  децата  ми,  приятели,  съседи,  мои  ученици 
(бивши и настоящи) или аз да не отида някъде – на излет до близка хижа край Русе, 
на брега на Дунава или на остров „Лиляка“, на литературна сбирка, на концерт, на 
театър или опера, на женско парти или просто на предобедно кафе...

А  колко  много  обичам  пътешествията  –  и  в  нашата  страна,  и  в  чужбина. 
„Мамо,  ти  обиколи  цяла  България!  – често  ми  казват  синовете  ми,  когато  моята 
група  по  гимнастика  за  здраве  участва  в  организираните  регионални  и 
републикански  прегледи.  А  когато,  с  помощта  на  децата  си,  бях  на  екскурзия  в 
Италия и Франция, по-малкият – Георги, добави: „А сега обиколи и Европа!“

От много неща се отказах, с много неща се простих, но не съм престанала да 
правя  това,  което  мога  и  вече  знам  как  се  прави...  Или  както  съм  казала  в 
лирическата част на „Аналекта“:

Никога вече
- няма сама да летя с парашут;
- няма с раница да изкачвам връх Вихрен;
- няма да ходя по морското дъно;
- няма да плувам до острова;
- няма с кънки да танцувам по лед;
- няма да скачам със бънджи;
- няма да преподавам уроци в училище;
- няма със ски да се спускам по заскрежените хребети;
- няма да раждам и кърмя дете!
Но продължавам да пея,
да танцувам,
да пиша...

Да дишам!

И като споменах за планове и блянове – иска ми се, но този път не с тебешир и 
молив,  а  на  компютъра  си,  да  напиша  още  нещо,  докато  виждат  очите  ми  и  не 
треперят ръцете ми... Иска ми се да мога още да се порадвам на света около мен – да 
наблюдавам  пролетното  разлистване,  да  усещам  горещия  дъх  на  лятото,  да 
съзерцавам багрите на есента, да чувам скриптенето на снега под краката си... И ако 
не успея да осъществя голямата си мечта за едно дълго пътуване по Дунава, то поне 
да  мога  от  брега  да  гледам  водите  му  –  най-често  тихи,  понякога  бурни,  а  през 
студената русенска зима –  замръзнали...

********************



На последната страница:
Написах тази книга най-вече за децата си и за моите ученици – за тези, у които 

са поникнали и дали плод зрънцата, посяти от мен с много, много любов.

**********************

В  книгата  са  поместени  снимки,  които  илюстрират  основните  моменти  от 
съдържанието й.

*********************

С Н И М К И

1. Лятото на 1937 г. Родителите ми с по-голямата ми сестра Милка преди 
аз да се родя.

1а. Баща ми като завеждащ опитното поле към ТКЗС с. Пиргово, 1973 г.
1б. Ученичка в Търговската гимназия, 1954 г. 
2. Ученичка в последния клас на Търговската гимназия, 1955 г.

2а. Дружественият комитет към IV-e курс на Икономически техникум, Русе 
с ръководител Якимов, 1954 г.
2б.  Ученици-зрелостници  от  IV-e курс  с  ръководител  преподавателят  по 
счетоводство Якимов. Горе, в средата с фуражка – Димитър Вишанов
2в. Със сестра ми Милка през лятото на 1955 г.
2г. Танцьорка към читалищния танцов състав в с. Пиргово, 1955 г.

3. Студентка  в  първи  курс  на  Софийския  университет  Със  съпруга  си 
Наню и двегодишния си син Александър. Зимна ваканция, януари 1960 г.

4. На разходка из столицата с малкия Александър на 2г. и 9 м. – 30 август 
1960 г.

5. В зоологическата градина с малкия Александър, 12 август 1961 г.
6. Моят свекър – татко Александър Неделчев със сина си Наню Неделчев.
7. На екскурзия с ученици от първия ми випуск в ТДВА, септември 1965 
г.
7а. На излет до хижа „Приста“ край Русе с колеги от ТДВА, 1967 г.
7б. На сватбата на учениците ми Росица и Георги Тончеви. Джулюница, 27 
август 1972 г.



8. Моят първи випуск ученици от Икономическия техникум, Русе
9 -  9а.  –  Учителка  в  Икономически  техникум  „Станке  Димитров-Марек“, 
гр.Русе, 1971 – 1976 г.

10. Веселин  Милушев  /1928 – 1988/ – преподавател  по  български  език  и 
литература, гр. Русе

11. На празнична манифестация в Русе, 24 май 1975 г.
12.  Юбилейна среща на випуск 1959-1964 г. българска филология в СУ – 
на първия чин – проф. Милена Цанева, а зад нея, в бежово, приятелката ми 
Ваня от Плевен
12а – Организаторът и водещият на срещата Марин Кадиев
12б – Проф. Милена Цанева
12в – Проф. Донка Петканова
12г – Проф. Петър Пашов
12д – Чаровната асистентка на проф. Любомир Андрейчин - Венче Попова
12е – Колегата ни Матей Шопкин
12ж – В двора на СУ – отляво надясно – Марин, Александрина, Цветан
12з – Юбилейна вечер в столично заведение. На преден план вдясно – Нели 
Бънкова

13.  Учителка в Техникум по текстил, гр. Русе. С последния си випуск в 
кабинета по литература, 1992 г.

14.  Преди пенсиониране – раздяла с моя курс, юни 1993 г.
15.  Учители в Техникум по текстил, гр. Русе
16.  Тържествено честване на 40 години  Средно професионално училище 
по текстил в гр. Русе. На преден план Русенски Митрополит Неофит /сега 
Патриарх Неофит/.

17.  Оздравителна гимназия „Никола Вапцаров“, с. Петково, Смолянско 
18.  Тържествено слово за празника. На трибуната отляво надясно – Пенка 
Панайотова, Илия Мандаджиев – училищен директор – 24 май 1984 год.

19.  Слово  по  повод  всеучилищния  празник  –  24  май.  Отляво  надясно: 
Веселин Чолаков /партиен секретар в училището/, Илия Маринов /учител по 
математика,  пенсионер/,  Гавраил  Шопов  /кмет  на  с.  Петково/,  Згурова  /
пенсионирана учителка/, Илия Мандаджиев – директор на училището.

20.
21.  Сцени от драматизация на “Радини вълнения“ от „Под игото” – 24 май 

1984г.
22.  Рецитал-спектакъл  „За  радост  на  очите  и  мъдрост  на  душата“  с 
участието  на  малкия  Александър  в  ролята  на  детенцето  с  книжка  под 
мишница – 24 май 1985 г.

23.  Пенсионирана учителка – уч.1993/94 год. На терасата пред сградата на 
Оздравителна гимназия в с. Петково с моя ученичка.



23а.  Учител-методист  към  селищна  система  Славейно,  Смолянски  окръг. 
Участничка  в  Национална  конференция  на  филолозите  –  българисти  – 
София, НДК

24.  Абитуриентски  бал  на  випуск  1995 год.  в  Оздравителна  гимназия,  с. 
Петково, Смолянско

25.  На терасата на петковска къща. Зад мен е р. Малка Арда и селският 
стадион – т. нар. „Уембли“. Снимката е направена по време на 50-годишния 
юбилей на Оздравителна гимназия „Н.Й.Вапцаров“, на който бях гост.

26.  Общ  изглед  от  оздравителния  комплекс  на  ОСПТУ  „Христо 
Смирненски“ в гр. Ардино. На преден план – спортната зала, вдясно – двата 
жилищни корпуса , а в дъното – училищната сграда.

27.  В час по литература в ОСПТУ „Христо Смирненски“, уч. 1987/88 г.
28.  С  колеги  от  училището  в  гр.  Ардино  по  време  на  50-годишния  ми 
юбилей – 29 ноември 1987 год.

29.  Празнична вечер с моя клас в Клуба на Комсомолската организация – 
ноември 1987 год.

30.  Представителната  танцова  група  на  моя  клас,  спечелила  голямата 
награда  във  Фестивал  на  българското  танцово  изкуство  –  май,  1988 год. 
Вдясно от мен е ученичката ми Теменужка от с. Лебед, Кърджалийско   
30а. Внучето ми Александър на гости при баба си в гр. Ардино – май-юли 
1988 г.

31.  На излет до Дяволския мост – м. юни 1988 год. В дясната страна на 
моста  се  забелязва  главичката  на  малкия  Сашко,  гостувал  на  баба  си  в 
Ардино.

32.  Красивата дъщеря на сем. Ваня и Любомир Иванови от Кърджали – 
Таня на абитуриентския си бал – 1992 год.

      33а. Синът ми Александър с втората си съпруга Дарина – май 1991 г.
33.  Щастлива баба на три внучета – 8 юли 1996 год. Най-малкият ми внук 
Симеон на 1 годинка. До него е Владимир – средният ми внук – на 9 г.

34.  В групата по „Гимнастика за здраве“ към Спортен клуб „Локомотив“, 
Русе, 2000 г. Републикански преглед в Спортна зала към ДНА, гр. Плевен

35.  Национален  преглед  на  групите  за  здраве  към  Федерация  на 
ветераните-спортисти. Участие в композиция към Спортен клуб „Дунав“ – 
Национален дворец на културата, зала 2, 12 януари 2005 г.

36.  Национален преглед на групите за здраве – „За спорта възраст няма“, 



2005г.
37.  Моите частни ученици – гости на 60-годишния ми юбилей – на преден 
план от ляво надясно: Владимир и Мариян, – ноември, 2007 г.

38.  Щастлива баба на абитуриент – първият ми внук Александър завършва 
Руска  езикова  гимназия,  май  1998  год.,  с  майка  си  Татяна  и  брат  си 
Владимир.

39.  Празнуване на рожден ден у дома с част от групата по гимнастика към 
Спортен  клуб  „Дунав“ – Русе,  29 ноември  1999 год.  Сочещата  ръка  е  на 
методистката ни Димитрина Йорданова.

40.  Моята ученичка Невена със семейството си у дома на рождения ми ден 
– 29 ноември 2003 г. 

41.  Ученици  от  последния  ми  випуск  в  Техникум  по  текстил,  Русе   на 
гости у дома по повод празника 24 май 2008 г.

42.  На екскурзия до Италия и Франция – панорамния път край Лазурния 
бряг

43.  Франция, гр. Ница – крайбрежният булевард с плажа
44.  С малка туристическа група на път към хижа „Минзухар“ край Русе
45.  На кафе с мои колеги и приятелки по повод празника „Вяра, Надежда и 
Любов“ – лятната градина на хотел-ресторант „Рига“ в Русе

46.  Рецензент  на  поетични  книги  – „Игра  на  писма“ на  Надежда  Радева, 
Дом на учителя, Русе, 2005 г.

47.  Рецензент  на  поетичната  книга  на  Наташа  Балабанова  „Ухания“  – 
Руски културен клуб, София, 2002 г.

48.  Коледна вечер у дома – щастливите усмивки на децата и внуците ми: 
отляво надясно – най-големият ми внук Александър, най-малкият Симеон, 
големият ми син Александър, средният ми внук Владимир/до мен/, горе прав 
вляво – по-малкият ми син Георги.

49.  Представяне на първата ми книга „Учебен анализ...“ в Дом на учителя 
в  гр.Русе,  25 май  2006 г.  Отляво  надясно: водещата  Гергана  Василева,  аз, 
авторката на книгата, рецензентът Живодар Душков и издателката Надежда 
Радева

50.  Момент  от  представянето  на  първата  ми  книга  „Учебен  анализ...“  – 
ученичката ми Наталия чете своето стихотворение, посветено на учителката 
й по литература – 25 май 2006 г.     

50а. На 70 години – 29 ноември 2007 г. у дома с моя специалитет – пита –
 кошница.
50б. С приятелката ми Надежда Радева  на рождения ми ден – 29 ноември 
2007 г.

51.  Представяне  на  втората  ми  книга  „Аналекта“ в  Дом  на  учителя,  гр. 
Русе,  2  април  2008  г.  Отляво  надясно:  Водещата  Гергана  Василева, 



авторката на книгата и редакторът Крум Гергицов
52.  Квартет „Русе“ с художествен  ръководител  Марко Марков по време 
на  представянето  на  книгата  „Аналекта“  –  Дом  на  учителя,  гр.  Русе, 
2.04.2008г.

53.  Цветя за авторката на „Аналекта“ – 2 април 2008 г.  
53а – цветя от дъщеричката на ученичката ми Силвия.

54.  С втория си внук Владимир на неговия 18-ти рожден ден  – 6 ноември 
2005г. 

55.  Моите синове –  Александър и Георги
55а. Синът ми Александър със съпругата си Дарина.

56.  Съпругът ми Наню Неделчев със синовете си на 60-тия му рожден ден 
– 9 ноември 1994 г.
56а. Със съпруга ми на неговия юбилей – 9 ноември 1994 г.

57.  Щастлива майка на 50-годишен син – 17 ноември 2007 г.
58.  Синът  ми  Александър  и  съпругата  му  Дарина  на  50-годишния  му 
юбилей 

59.  Ресторант „Ана Палас“, гр. Русе, 17 ноември 2007 г. – На рожден ден: /
отляво  надясно/  –  по-малкият  ми  син  Георги,  внукът  ми  Александър  със 
своята съпруга Кремена.

60.  Най-малкият  член  на  фамилията  Неделчеви   –  Даниел   в  ръцете  на 
прабаба си  Александрина – юли 2008 г.

61.  61а.  Сестрите  ми  –  по-голямата  Милка  и  по-малката  Атанаска, 
починала  на 13 април 2005 г.

62.  - 
63. Вокална група „Нежни чувства“ към Клуб на пенсионера №1 по време 
на националния преглед на художествената самодейност , София, 27.11.2010 
г.

64.  Първа награда за изпълнение на поетичната композиция „Листопад от 
спомени“, Варна, октомври 2010 г.

65.  Концерт  на  Вокална  формация  „Настроение“  в  Зала  „Култура“,  гр. 
Русе. На преден план солистът Венцеслав Воденичаров.  
65а. Вокална формация „Настроение“ с диригент Иван Осенов  – Лауреат 
на Великотърновския фестивал, 7 май 2011 г.

66.  
67.  Великденско настроение край Дунава със сина ми Георги – април 2012 
г.

68.  Лятно  женско  парти  по  повод  рождения  ден  на  приятелката  ми 
Гергина, 21 юли 2009 г.

69.  Национален поетичен конкурс „Искри над Бяла“, гр. Бяла, 21 май 2011 
г. Поощрителна награда за стихотворението „Самота“.



70.  Моят юбилей – 29 ноември 2012 г. – с приятелката ми Гергина.
71.  Брат ми отец Йосиф на моя 75-годишен юбилей  – 29 ноември 2012 г.
72.  Празничната маса послучай юбилея.


