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ГЕОЛОГИЯТА е наука. 

Геологията е най-мъдрата наука, 
на която останах в плен през целия си живот. 
ГЕОЛОГИЯТА е музика. 
Геологията е музика вълшебна и нежна, многозвучна. 

           Аз я обичам.  Тя е симфония на душата ми.      
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СИМФОНИЯ  НА  ДУШАТА  
 
Летях.Отначало бавно, но след това бързо  
и по-бързо, и все по-бързо… 
носена от вятъра, огрявана от слънцето… 
Бях щастлива, че достигах висините 
и че съм сестра на орлите. 
Летях в мажорния лад на чувствата 
към щастието, но спънах се в бемол... 
Озовах се в ехидното гърло на чувствата, 
жертва на несръчност,  на собствен автогол 
Започна капричиото. Замятах се  
между двата бряга на морето, 
в любимия  ден на бурите. 
Бавно, мъчително бавно се 
проточи времето. Като след погребение. 
Губех равновесие, увереност, 
и изведнъж спасително скерцо - 
открих разковничето  
Във нови чувства аз се потопих 
ще литна отново към висините, 
защото това ми чертаят звездите. 
„Аз съм! Аз съм! – Повтарям аз  – 
                                    във до – ми – сол, 
„Ти си” – повтаря ми вятърът 
                                    Във сол – ла – си. 
Във душата ми е празник. Танцувам. 
Пеят птиците. Моя ден празнуват. 
С и м ф о н и я. 
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ДАРИЛ  МИ  ГОСПОД   

 
 
Запалих огън. 
Във пламъка му аз се потопих. 
и колелото на живота завъртях. 
След минути само 
                         себе си открих: 
Аз рог в ръката си държах – 
на изобилието рога. 
Дарил ми Господ бе 
ум, сърце и синьото небе. 
 
Край огнището седях – 
невзрачна, малка, босонога 
и Каралийчев си четях. 
Гореше газената лампа. 
Тя беше първата ми рампа, 
от която с устрем излетях 
нагоре с моя ветроход 
към теб – съкровище ЖИВОТ! 
 
И ето ме в града старинен, 
града на Бръчков и Алеко. 
Тук въздухът е с аромат на вино 
и с вкус – горчив от интелекти. 
А едно местенце  – тихичко и мил о– 
запали във сърцето ми кандило. 
Наричаха го МАНАСТИРА 
и защо – тогава не разбирах. 
Искри от него полетяха 
и стихове узряха. Те бяха 
трамплина нов за моя ветроход. 
и замечтах си аз: да литна до Възбог. 
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Небето синьо ме отвлече 
на километри хиляди далече 
в града –  музей, града –  сияние: 
                                       на севера звезда.. 
от щастие припламна ми кръвта. 
Тук пъзелът от минало и настояще 
с диамантено око блести. 
Тук – и шедьоври, и таланти 
дарявал щедро Бог и не пестил. 
От мъдрите науки изплел бе той венец – 
от него вдъхнах аз живителен прашец. 
И за да изобилства той във моя рог – 
помогнал пак ми беше Бог. 
 
Градът музей, градът звезда –   
                                        това бе Петербург. 
Запали огън в мене той 
и тлетворен дух. 
С криле на птица  
                   аз полетях към Крим – 
уверена и млада, 
                    и с дух неутолим. 
 
Във Крим край Симферопол 
бе моето първо кръщене. 
В буквара най-древен засричах 
и Бог благослови ме: 
„ мъдрост от древността да пия, 
със вечността да споря и се бия 
за всяка истина и за всеки знак 
и пролет, и есен –  
                       от сутрин  до мрак. 
 
През Алуща, Керч, Одеса 
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и през Кавказ край Мамисон 
със Казбек отблизо се здрависах 
и пришпорих моя кон. 
    О, Кавказ! 
    Нима това съм аз? 
Малкото момиче, което 
край огнището седеше 
и книжчицата  детска си четеше? 
Тук вече съм с голямо АЗ. 
Тук моят дух е в моя власт! 
И постигнах всичко туй аз ето как: 
аз просто пих  ЖИВАК*! 
 
Във Есентуки изкъпах се с  нарзан*  
и път поех към зноен Казахстан. 
  
Казахстан! 
Страна пустинна и безводна, 
за мен ти беше хлебородна 
край Караганда и край Алайгир 
открих аз своя скъп САПФИР*. 
И тук откъснах първото си ЦВЕТЕ*, 
което в кошничката и до днес ми свети. 
 
Във пламъка на огъня 
                        забравен знак откривам днес 
и в град Караганда, и Каркаралинския лес 
         Българи! 
От Странджа тръгнали, живели във Молдова,  
донесли тук страданието и тъгите на народа! 
Три цели века те се скитат 
и за родината си майка все бълнуват си 
                                                          и питат. 
Съдбовен знак! 
Магия, орис, провидение – 
съдбата в Странджа ме доведе! 
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Тънконогото момиче 
във Странджа тича вече. 
 
Тук всичко се започва с думичката ИМА: 
И Вършиловско лято, и Бръшлянска зима. 
Божури, зеленика пролетта дарява, 
а през есента алжирка – елексир узрява. 
Тук  хората са весели и работливи, 
диамант е младостта, а аз я имам. 
За Странджа, за моя разкошен народ 
разтварям си душата и скъпоценния рог. 
Душата ми е сякаш Божи храм, 
аз обич съм готова на всички да дам. 
    Аз пърхам и трептя, 
           и за първи път, (като Петя), съм млада 
и мъдрост от недрата земни пия със наслада. 
За първи път, като нея, с криле съм на птица – 
със поглед земята превземам –  
                                 аз вече съм жрица! 
 
Край Звездец и Алагин, и край Велека 
аз вече прокарвам своя пътека. 
В сърцето на Странджа дълбоко проникнах, 
на Бедек изкачих се и от там се провикнах. 
В Сакар край Устрем и Иглика, 
                                       и до Лозен чак,                                      
след себе си оставях монограмен знак. 
Край Къс Кая край Арда в  златна есен спрях, 
бе пролет като тръгвах,– нима остарях??... 
 
 
Огънят припламва – все още той гори,  
във пламъка му виждам планини, гори… 
А ето ме и мен: 
Аз нося кошница с цветя 
                 и рог  
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препълнен със сапфири. 
Блещукат в пламъка горещите лета  
и все още                  
                 незаличените ми дири. 
Но времето привършва своя бяг – 
аз вече съм в Бургас, 
                          във своя слънчев Върли бряг. 
Момичето във къщи се завърна 
и музата по сестрински прегърна. 
 
 
 
-----------   
САПФИР – скъпоценен минерал: 

тук символ на  успех и знание 
ЦВЕТЕ – символ на щастие 
ЖИВАК – работила съм на живачни руди  
нарзан – прочута минерална вода 
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ПОТОМЦИ НА ДРЕВНИЯ ТЪРНОВ 
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              Живели в Балкана, дълбоко в гората, 

потомци на древния Търнов. 
Часовник била им сутрин зората, 
а вечер пък месецът кървав. 
Годините даже така си брояли, 
но чакали звън на камбана. 
Жените предели, мъжете чертали 
как пътя към Търнов да хванат…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

  

 



 17 юли 1393 г. Търново пада под турско владичество./ 17 
юли 1930 г. е рожденната дата на съпруга ми Гошо – съвпадение 
на датата!/. 110 души  – видни жители и боляри били  официално 
повикани от новата власт и избити, но за другите зверства няма 
достатъчно сведения.По заповед на Боязид голям брой Търновски 
родове и семейства били изпратени на заточение в Мала Азия, а 
патриархът ни – Евтимий – в Бачковския манастир. Много 
семейства – цели родове – се изселват в Балкана. Градът 
постепенно се турцизирал Укривайки се в Балкана, пазейки 
своите родови връзки, те заживяли в удобни, закътани места – 
далечот погледа на турците. Така възникнали махалите в 
Еленския Балкан. известните днес и незаличили се, все още, 
махали Добревци, Босевци, Раевци, Гърдевци, Мъжлеци  
Трънковци,  Градевци, Роглевци,  Кантари, Червенковци, 
Липовци, Брязовци, Миладиновци, Боляри и др. Много е важно 
как тези махали през почти  петвековното робство са успели  да 
опазят вяра, език, имената си, себе си, макар че те после били 
открити и от тях са искали налози най често в натура  – овце и 
друг добитък. И ето ги днес тези имена, тези фамилии  са в моето 
родно село – така си живеят в него по махали, така  както бяха 
пристигнали и бяха се заселили тук. За някои от тях прочетох в 
книгата на М. Проданова „Пътуване в миналото. С. СТРЕЛЕЦ”  
За някои от тях пък ми е разказвала майка ми.  Баби и дядовци не 
помня – починали са много преди аз да се родя. 
 Майка ми е дъщеря на Добри Стойков Раев, дошъл от 
махала Раевци   Баба ми се е казвала Ирина /нанея е била 
кръстена голямата ми сестра Ирина, род. 1920 г./, и нейните 
родители били също  Ирина и Добри. Баба ми е била на 17 години 
по време на Освобождението. Тя разказвала за времето на 
„чумавото”, за времето как са слизали от Балкана през лятото към 
Твърдица да жънат на надница на турците и най важното, което 
съм запомнила е, че при оттеглянето си турците са вършили 
страшни кланета. Изглежда, че до махалата наблизо е минавал 
път, по който са минавали турците и затова българите се 
укривали още по дълбоко в гората докато трае отстъплението им. 
Моите пра прапра прадядо Раю и прапра пребаба Раюйца  /така се 
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наричали  съгласно своя диалект/ били стари и не се скрили. 
Когато се върнали  децата им, открили труповете им-дядото бил 
заклан на дръвника, а – бабата – в стаята: главата й била под 
леглото, а тялото – в стаята. 
 Махала Раевци съществува и днес – намира се  на 1км. СИ 
от с. Средни Колиби. В нея са живеели само българи. През  1870 
година е имало 40 къщи.  Нямам данни, за дядо ми дали е имал 
прадеди и в махала Добревци, но тази махала съществува и днес. 
Една легенда разказва, че родоначалник е бил някой си Кара 
Добри, който бил потомък на българи от болярски род. Близо е 
имало пътека към Юртенски кладенец. И друго, което смътно си 
спомням, от този род е и Бачо Киро. Твърди се, че от този род 
произхожда и Йосиф Брадати – учител на Паисий Хилендарски  
И още нещо разказва майка ми – за чумавото време. Цялата 
махала се изселва на двеста-триста метра разстояние, а на 
болните в старата махала оставяли храна пред праговете на 
къщите им. 

В историята на селото се споменава често с. Беброво и 
махала, защото от там е дошъл Никола Щирков – първият, 
заселил се в моето село българин, дошъл от Балкана, нойто имал 
там   воденица /караджейка/  и тепавица. В махалата тогава имало 
само 5 къщи. 

И така, хората от Балкана,чакали звън на камбана: 
 

Във пролетно утро Бог знак им изпратил – 
опашка комета извила! 
 
Те тръгнали вкупом – и стари, и млади – 
пастири, боляри – закрила да дирят 
Пчели се рояли, липите цъфтели, 
блестяло небе златокъдро.. 
В омая и унес, с възхита се спрели: 
„Ей тук ще живем !”– отсекли те мъдро.  
Кории – дъбрави – красиви, вековни, 
поляните – цветни градини! 
Концерти изнасяли птиците пойни , 
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божествени  песни – магийни! 
Пет века изгнанници  – скитници същи 
сега се завръщат със Щирков начело. 
имоти купуват, строят си и къщи , 
Окчилари наричат те новото село. 

          
От къде идват и къде се завръщат? Тези места за тях са 

били непознати. Те сега ги избират. Те искат уют, търсят 
спокойствие, искат да живеят свободно,  да имат свое стопанство. 
Щирков е първият, който е открил това полуизоставено турско 
село Сега ще го направят свое. 
                Бандити, хайдути край него сновяли 
                и стреляли денем и нощем, 
                че турски семейства са тука живели, 
                размирно е време. И все още. 
 

Според едно предание /М. Проданова/, разказано от 
Христо Мъжлеков, това село е съществувало  още през второто 
българско царство и името му е било Пандъклия. /Днес има 
местност с това име на югозапад от селото/ Жителите му се 
занимавали със земеделие и скотовъдство  Северно, на около 2 
км. , минавал път за гр. Свищов и Разград. По време на турското 
владичество минал един паша със заптие охрана. Вселото яли, 
пили – направили голям зулум; Обезчестили девойчето на 
домакините  Братът на момичето не можал да понесе тази гавра и 
ги причакал в най-тъмното усое – близо до днешната местност 
Клисаджика. Успял да убие пашата, но заптието избягало. 
Жителите на селото разбрали, че за тях няма повече живот тук и 
се заселили в Еленския Балкан. В опразненото село дошъл 
наказателен отряд и го опожарил.  В края на Х1Х век техни  
наследници започнали да се завръщат наричайки го Окчилари   
/От стрела/.  

Според друг източник / пак М. Пр./  през  XV    век е 
съществувало  село Пчеларово/ Имало е 15 домакинства с приход 
1847 акчета/.  Името Пчеларово дошло от наличието на много 
пчели в околността. И тук действително има  много акациеви и 
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липови гори. Турците го наричали  Ипчеларово.  Колко много 
имена!  Касае се все за едно и също село, което се е измествало 
във времето  и в пространството, но в диапазон от 1-5 км.  

И така, от историята знаем, че руската армия пресича 
Дунав  при Свищов  на15 юни 1877 г. и се отправя към Търново. 
На 7 юли градът е освободен. Започва заселването му с българи. 
идващи от Балкана. Масово се заселват изоставените от турците 
села, а бягащите турци зверски си отмъщават. Да си припомним 
Баташкото клане! А там пък помаци и еничари са по-жестоки 
дориот турците 

Името Пчеларово /или Ипчеларово/  е може би най – 
удачното от всички имена, които е носило селото. Наоколо имало 
много липови и акациеви гори  Още по-късно то е Окчеларе, 
заради обикалящите башибозуци – стрелци и още по-късно  – 
Обчиларе и чак до 1934 г., когато е преведено на български като 
Стрелец. Баща ми, майка ми и сестрите ми са родени в Обчеларе, 
но аз по рождение съм си стрелчанка!  

От къде идват родителите на майка ми е ясно, но от къде е 
дошъл Иван Маринов – цигуларя – незная.  Баба ми Неда е от 
село Мерданя.  Тя е родила три деца: баща ми през 1889 г., брат 
му – чичо Стефан – 1891 г. и леля ми Иванка. – 1895 г. Самата тя 
умира през 1897  г. Баща ми е бил първото пиле, израсло в това 
гнездо, но 8-годишен остава сирак  /във второ отделение и повече 
не е учил.!/  
           Моят дядо е бил цигулар, 
           през турско живял е в Балкана. 
           На своята воля бил сам господар – 
           не скланял глава пред султана.  
           Той пеел и свирел от сутрин до мрак, а 
           а вечер момите задирял. 
           Гласът му отеквал до Пирина чак – 
           все пеел и свирел, и свирел… 
           След време тиранът отпрашил на юг, 
           подгонен от руските братя. 
           С цигулката дядо и с железен юмрук 
           до Босфора чак го изпратил. 
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           Потомък ли бил на български хан, 
           или на славянска принцеса,  
           но Търнов го теглел и дядо Иван 
           кът райски край него харесал. 
           Със хубава неда той свил си гнездо, 
           но пръкнали осем дечица. 
           със песни отгледал той туй птиче ято 
           и с бистра балканска водица. 

Баща ми смътно си спомняше  смъртта на майка си, 
изглежда не е изпитвал голяма болка, защото се разхождал из 
двора и си свирел с уста. Баща му се скарал, а той започнал да 
пее. Край него се въртели две по-малки деца: брат му Стефан и 
сестра му Иванка.          

Други пет деца се родили от втория брак на дядо ми. 
Родителите ми поддържаха връзка с тях, но те днес вече не са 
между живите  Аз ги обичах и им  ходех на гости: чичо Тодор, 
чичо Иван /стражаря/, и лелите ми Милка и Йорданка, които на 
времето живееха в село. Чичо Стефан беше женен за „шопкиня”  
и живееше в София в квартал Орландовци. Виждала съм ги, 
когато идваха у нас на село. Даже една година по време на 
бомбардировките заедно с децата си – нашите братовчеди Иван и  
Гълъб – те изкараха цялата зима у нас, в нашата задъхваща се от 
старост къща. Братовчед ми Петър – син на леля Иванка  – 
живееше в Горна Оряховица, а през последните години – в 
Бургас. Той беше капитан на кораб, но аз дълго време нямах  
връзка с него. В момента поддържам връзка единствено с 
Първолета, родена в „първото лято на свободата” 1945 г. Тя е 
дъщеря на леля ми Милка и живее в гр. София. 

Да се върна на събитията в родното ми.село след 
освобождението ни от турското робство. И тук възникват 
политически течения. Щирков е главна действаща фигура във 
всяко отношение – Той е най-богатият, най влиятелният човек в 
селото. Бил е млад, енергичен, но груб и безкруполен. Успял е да 
уреди нотариалните актове на своите съселяни във Търново, но 
как е ставало това се носят какви ли не легенди: един турчин му 
повярвал, дал му торба жълтици на заем, после той ги върнал, и 
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пр., и пр. Майка ми разказваше, а и хората говорели, че Щирков е 
убил най-богатия турчин в селото и е заграбил и имотите му, и 
жълтиците му. Тя е била слугинче в къщата му след 1905 г. и по 
време на войните. Щирков е бил кмет, а дори и народен 
представител от партията на Стамболов, с когото /и това е 
интересно/ поддържал дори някаква кореспонденция., но след 
убийството му през 1895 г., той е сменен и на негово място е 
избран Райо Стефанов Чернев – привърженик на Буров.  Имало е 
и народняци в селото.  

Въпреки всичко Щирков набирал сила: купувал още 
имоти, купил и драгановската воденица. На два пъти били 
подготвяни атентати за да бъде убит. Вторият път.  в с. Драганово 
през 1906г това организирали неговите близки родственици: 
племенницата, приятелят й и др с цел грабеж на златото, което 
той криел до тогава. 

Баща ми започва живота си в една обстановка на подем в 
родината. София е първата столица на Балканите, която посреща 
ХХ век  с електрически фенери на улиците  и със звъна на 
електрическите трамваи. Народното събрание е приемало закони 
за насърдчаване на местната промишленост, на селското 
стопанство и търговията, сключвали са се заеми, които да се 
използват за важни стратегически цели, привличали са се чужди 
инвестиции. Населението за 20 години се е увеличило със 100 000 
Българчета!  През 1896 г. жителите на с. Обчелари са били 1296. 

В столицата ни са направени грандиозни строежи: храм 
паметника „Ал. Невски”, паметникана Цар Освободител,  
мавзолея на Ал. Батемберг, Духовната семинария, Централните 
хали, Народният театър. Раждат се училища, в Университета се 
откриват нови факултети. 

България е била най-жизнената, най-вдъхновената, най-
просветената Балканска държава.  

И Обчеларе расте. През 1880 г. се построява църква  
Прави се планировка на селото, Организират се училищни 
занятия първоначално в сградата на изоставената, но преустроена 
за целта джамия, замисля се и се задейства строеж на ново 
училище. 
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1905 г. е създадено царство България. Фердинанд става 
български цар. 

1912 г. избухва Балканската война. Започваме война в 
съюз със Сърбия и Гърция. България иска да освободи останалите 
под турско владичество български земи. Във страната ни са 
мобилизирани 60 000 души и изпратени на фронтовете край 
Беломорието и в Македония. От всяка къща заминава войник - 
равносметката след 7 години ще бъде –  от всяка къща отнет един 
човешки живот. Заминава баща ми, заминава и вуйчо ми Кънчо, 
който въобще не се връща. Българският военен план, българската 
стратегия е да се проведе една светкавична офанзива: до Солун и 
Истамбул да се стигне за  45–60 дни!  

На фронта отива и живеещият в Солун баща на съпруга 
ми – Янко Топаров. 

На 7 октомври 1912 г.избухва войната превзет е Малко 
Търново  

На 9 октомври достигаме Лозенград. 
На 11 октомври превземаме Свиленград и обсаждаме 

Одрин. На 13 октомври превземаме Лозенград, на 20 – Люле 
Бургас. В Родопите и край Струма действат самостоятелни 
отряди. Те превземат Кърджалии, Смолян и Неврокоп.  

Нашите съюзници – гърци и сърби – се бият на запад.  На 
25 октомври заедно с гърците нашите войски влизат в Солун. На 
28 октомври западно-тракийският фронт достига Чаталджа. 

Равносметка: за 22 дни сме в Солун и на 50 км. от 
Истамбул! Султан Мехмед  У се скрил в Бурса!  

Но ще се спра на атаката при Чаталджа. Баща ми е там. 
Глад, холера, умора… Атаката се оказва фатална, прибързана. 
Нужно е било примирие и то ни е било предложено от турците, 
но… Баща ми е бил почти навсякъде там, на най-горещите места, 
прескочил е холерата, и без да има отдих, вече е на фронта и в 
Междусъюзническата и в Първата световна война, които вече 
чукат на портата на времето. Накичен  е  с Орден за храброст 
/такъв е получил и дядо Янко – така му виках аз, а колко го 
обичам!/ На Овче поле при Гюмюрджина загива вуйчо ми.  

19 

  

 



След примирието на 17 май в Лондон  започва подялбата 
на завоюваните от съюзниците земи  Започват разногласията 
между съюзниците. И така, войната била уж за освобождаване на 
Македония, а сега се оказва, че там са гърците и сърбите, а на 
България се дава само Кавала, Серес, Драма, Разлог и  Банско  
Сърбия и Гърция сключват договори и се обявяват срещу 
България.  Започва нова война и изненадващо ни напада 
Румъния. И превзема голяна част от североизточна България. 
Страната ни изтерзана и осакатена от всички страни е под 
заплахата от нови поробители. Баща ми е вече при Констанца и 
вече се бие рамо до рамо, не само с румънци, но и с руснаци, 
които са дошли в помощ на румънците.  

1-ви октомври 1915 г. без съгласието на НС  вече сме 
участници в първата световна война! България  /да се има 
предвид царя/ обявява война на Сърбия. На 7- и  превземаме 
Куманово, на 10-и-Скопие, на 23-и Ниш, от 1-ви до 24-ти  падат 
Прилен, Косово,  Прищина, Битоля, Охрид. През януари е превзет 
и Дойран  Баща ми е там. Той е винаги там – в първите редици на 
фронта.     

Равносметка: в Европа 10 000 000 убити в тази война, 
България е в челните редици – загиват 60 000! Населението 
гладува, копае гробове. От моето село загиват 59 човека. 

Чеда на родината, със чест, всеотдайност,  
за своите братя във робство радели, 
петдесет и девет жертви във войните те дали, 
петдесет и девет жени овдовели. 
Във всяка къща настанила се мъка,  
във всяка къща надзърнал палачът, 
жената вдовица е жена многорък – 
тя шие, оре и тъче, и плаче. 
2-ри октомври 1916 година загива Димчо Дебеля нов, 

Наближава краят на войната. Нашите войници дрипави, боси, 
гладни, с по една съдрана риза, с парцали на главите си, на 14  
октомври  1918 г.е подложена  на напъна на една огромна  армия 
от  съглашенски войски: сърби, италианци, англичани, французи, 
раположена по  една линия от 150 км.  
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Войниците се бунтуват. Избухва Владайското въстание. 
Следват разстрели за неподчинение. 

Баща ми оцелява! Царят абдикира. 
Баща ми, малкото сираче, влюбеното в цигулката на своя 

баща, момче, се завръща в своето село за нов живот. 
Да си припомня: 
В цигулката влюбен и моят баща     
от малък към нея посягал. 
Мелодии дивни разливал в нощта, 
с цигулката лягал и ставал. 
В школото отивал и свирел с уста 
нахлузил конопена ризка,  
а вечер край старата пътна врата 
вълшебните звуци разплисквал. 
Войните го после, левент и юнак, 
край Одрин и Вардар отвели.  

              Завърнал се жив, С цигулката пак 
              нощите край него запели. 

За татко разказват и други неща – 
              той славея с песен надминал,      
              но мама от ревност хвърлила в пещта 
              цигулката славна и дивна.  
              Помръкнал баща ми от болка пиян  
              и нейде изчезнал за дълго. 
              след време се върнал сияещ, засмян 
              и мама към църква помъкнал. 
              Венчал се за нея, във къщи довел 
              красива и весела булка. 
             сред гости и шум, недостъпен орел,  
             от джоба извадил …цигулка. 
             И нежно засвирил: за скръб, за любов, 
             треперела мама кат струна. 

           Той с песен дарил й сърдечния зов  
             и нежно пред всички целунал. 

         Войната свършила, баща ми се оженил през 1919 г.. И 
заживели:  той – Илия – с майка ми Анастасия  /Сийка – казвали й 
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хубавото Сийче/ отначало на квартира, а после в бащината й 
къща. /В нея съм се родола и аз./ 

Домът им се пълнел със слънце и смях, 
с гласчета на весели птички. 
и песен за мама и нейния грях  
разпявали весело всички. 
През 1919 г. се родила сестра ми Ирина, а края на 1921 г. -  

брат ми Никола /Косьо/ Те били добри и ученолюбиви деца, но 
през лятото на  1932 г. братчето ми починало от пневмония. 
Лекували го в Търново, но не могли да го спасят. През 1933 г . се 
родила сестра ми Невянка, кръстена на името на баба ни Неда. На 
17 /18/ май се е родило едно не дотам красиво, но благословено 
от Бога момиченце, което кръстник Кольо записал на името на 
съпругата си – Иванка Болярова.. Кръстник Кольо Кулов беше 
разкошен човек, но не зная кой и как гслед 9-ти септември 1944 г. 
го прати като враг на народа в Белене.. Той се върна жив, но 
болен от рак. И почина. Обичаха ме те – моите кръстници, те 
нямаха деца и искаха да ме осиновят. 

Село Стрелец расте и хубавее, но  до едно време.  През 
1926 г. то е наброявало 1865 жители, по мое време, когато бях 
ученичка в 111 клас/, то наброяваше 2 000 жители, а  през 2 005 г  
в него са живели само 314 души... През 1930 г е построено ново 
училище. През 1936 г. е построен паметника  на загиналите във 
войните стрелчани През 1949 г селото е електрифицирано През 
1950 г. е създадено ТКЗС. 

Искаше ми се да напиша колко много известни личности 
са излезли от моето село, но ми е е е трудно да ги изброявам. 
Имаме професори, посланици, министри, адвокати и можеби най-
много учители и агрономи. От с. Стрелец е кметът на Варна, 
който е дал път за построяването на баните и оформянето на 
плажната ивица. 

И днес, дори, се гордеят стрелчани, 
те учат и пишат и стават артисти, 
поети, професори, летци, адвокати,  
агрономи, посланици дори и министри.  
Селото се гърчи и вече загива,  
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и мойто училище – червената сграда – 
тя пърхаща беше дишаща, жива,  
днес е ненужна и сляпа, и няма. 
Моето село – то вече е мъка, 
то жива е болка, кърви и не стихва, 
днес слънцето само по Божа заръка 
все още го грее и гали с усмивка.. 
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НОСТАЛГИЯ 
 

Звездите на моето детство играят 
в листата на стария орех. 
Щурчета им свирят, светулки ги гонят,  
а мракът на рози ухае. 
Луната на моето детство 
през клоните гледа, по покрива слиза, 
но котаракът я подло с кокетство, 
по жълтата буза от завист нагриза. 
 
Звездите на моята младост 
звездата във мене откриха. 
А ти ми целуна и с радост дари ми 
два огнени недовършени стиха. 
Светът се разтвори необятен и мамещ, 
че тебе те има и всичко е пролет. 
Звездите в очите са огън изгарящ, 
а аз към звездите се готвя за полет… 
 
Звездите са днеска нелепа реалност – 
студени и чужди далечни планети, 
изгубили яркост и дръзка виталност  – 
нестойности стари ръждиви монети. 
Луната е вече безсмислена кръпка 
върху старата звездна хавлия. 
И няма я вече лудата тръпка, 
която наричах магия. 
 
И няма го вече старият орех 
щурците не свирят – лъкове скриха. 
Остана ми светлият, парещ ме спомен 
за  огнени два недовършени стиха. 
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Огънят пращи. В гърненцето се вари боб. Край огнището 
седят сестричките Вена /Невянка / – на 7 год. и Ването – на 5 год. 
/това съм аз/  Двечките четат книгата „Край огнището” от Ангел 
Каралийчев. Редуват се. До тях седи върху коленете си майка им 
Сийка /Анастасия/ и преде, а на леглото се е излегнал баща им 
Илия и ги слуша. Каката Иринка, която наричаха Ричка, беше 
студентка в София. Идваше от време, навреме по 1-2 пъти 
годишно и всички безмерно й  се радваха..  

Така беше до 1940–42 г.,когато всички се събираха в 
къщи край огнището. Мило мое детство!  

Моето детство е святост, любов, 
мама, огнище, вретено и хурка! 
Магия имаше в нашия дом – 
свиреше татко на свойта цигулка.  
/Но не на оная истинската, скъпата – мама я беше   

изгорила, а на оная – малката, която направил бе сам!/ 
Моето детство бе слънце, любов, 
звезди и луна, щурци и светулки,  
Магия имаше в нашия двор – 
свиреха нощем феи с гъдулки. 

/имаше орех в нашия двор, в листата на който  се гонеха звезди и 
светулки / 

Моето детство сърдечен бе зов:  
да не си отива никога, никога! 
Да има в живота ми вечно любов 
и никога аз да не кажа стига ми!  

              
През пролетно-летите сезони баща ми обикновено 

отсъстваше. Тоя отиваше да работи в други населени места /на 
гурбет./ По тухларници – имаше си майсторско да прави тухли, 
по градини в Шуплука /към Враца, Оряхово/, а дори е работил 
като миньор в Пернишките мини. Обикновено той организираше 
групи работници, повеждаше ги и се водеше работодател. Това  
беше причината след 9-ти септември да не му се отпусне 
работническа пенсия. Бизнесмен! /Със съдрана риза на гърба!/ 
Живеехме бедно, крайно бедно – нивите, които имахме не 
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стигаха за изхранването ни и за издръжката на студентката в 
София, а по късно – и за нас като ученички в другите градове. 
Майка ми беше жена за всичко: 

………… 
Тя шие, оре, тъче и плаче…, 

                               Стоп, не плаче. 
                               Тя пее! 

Тя много пееше. : 
             „ Хубава си, моя горо….,” 
             „ Защо не съм столична роза 
             в градинка райска да цъфтя 
             и всяка сутрин да целувам 
             стопанка млада по уста.” 

 ……………………………  
И още една песен, за която казваще, че била любима 

песен на ВасилЛевски. 
Потърсих в Интернет – оказа се, че това е вярно и че 

псента е била публикувана ог  Л. Каравелов през 1873 т. А някъде 
преди това бях чела, че е написана от Ст. Стамболов? Ето и 
песента:               

Сбирайте се, моми, булки 
и млади ергени:  
да чуете барем една 
песен и от мене. 
Събрахте се, знайте сега, 
че моята песен 
не весели младо сърце, – 
мирише на плесен. 
„Слънце, ярко, слънце, светло, 
зайди, помрачи се, 
а ти, ясна месечинко 
бягай,, удави се! 
Не светете на турските  
кръвави тирани, 
които са телата ни  
покрили със рани.  

28 

  

 



не светете на гръцките 
духовни търговци, 
които са испояле 
свойте мирни овци: 
не светете на нашите  
дебели хаджие, 
които са най-първите  
хорски кеседжие: 
не светете на нашите 
кални вестникари, 
които са съвестта си 
за кокал продале. 
Не светете на нашите  
писатели черни, 
които са на турците 
чеда мили, верни: 
не светете на нашите 
учители – крави,  
кои носят изгнил мозък 
във кратуни здрави. 
Слънце ярко,слънце светло, 
небесно светило! 
Не нагрявай веч старото, – 
то е мъртво, гнило! 
Месечинко, виторожко, 
не свети богато 
над гюбрето, над боклукът 
над хорското блато! 
Съберете свойте лучи, 
роскошно изгрейте, 
над младото, пролетното 
свет Христов излейте: 
осветете българската 
бесилница света, 
която е въздигната 
от ръка проклета! 
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Тука виси добър юнак, 
или млада сила, 
която е воскресила 
свойта майка мила: 
която е пробудила 
свойто мило племе, 
която е посеяла  
ново, здраво семе.” 
 
По думите на майка ми песента е пята от Левски на 

бесилото. Може би е била написана преди това, а по-късно  
коригирана и продължена. 

Беше весело в нашия дом, въпреки, въпреки всичко…И 
баща ми пееше: народни и патриотични песни и стари шлагери. И 
четеше, четеше ни вечер на глас от „Без дом”, „Стас и Нели”, 
„Разораната целина”, „Тихият Дон”, „Момчето от Уржум” и др. 
Всички го слушахме в захлас: той добавяше по нещичко от себе 
си и разкрасяваше текста по свой начин. Особено за дядо Щукар. 
Разказваше и интересни случки от своя скиталчески живот. А 
какви само герои имаше в т  ях: Марин Пъздеркина, Опри 
Стрънгачето, Пърди Кукустайкуто, Петко Мандалуто, Тилилей 
Гайдуцата и др. Един от друг по-цветущи, по-интересни. 
Спомням си, че той изпращаше разказчетата си на Чудомир в 
Казанлък. 

Ние, децата, помагахме на мама и татко във всичко:  вода 
от кладенеца носехме в къщи, вода на нивата за жетварите, сами 
се опитвахме да жънем и да копаем, помагахме около 
вършачката, която влизаше в нашия двор…По-късно, чак през 
1958 г.,  аз изпратих пари от първите си заплати и родителите ми 
си направиха в двора  кладенец. Ето един спомен от детството:  
отидох за вода на селския кладенец. На около 800 м. от къщи. 
Изтървах кофата върху стомната и  тя се счупи. Със рев и с 
дръжката от счупената стомна във ръка, през цялата махала на 
галоп, аз се прибирам в къщи Последва един час смях!   

28-и август 1944 г. На гости ни беше леля ми Иванка от 
Горна Оряховица с братовчедите ни  Сийка и Пешо /по късно той 
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– Петър Попов щеше да стане капитан на кораб за далечно 
плаване/ В нашето село имаше сбор /панаир/ и ние, аз и Вена / за 
първи път щяхме да ходим на театър. Билети ни беше купила 
леля ми. Бяхме много, много щастливи и …о, нещастие – зловещ 
камбанен звън! Починал царят..Царят, царят умря! Плакахме 
всички., ние децата – най-много.След няколко дни тръгнахме на 
училище.: аз в първо отделение, а Вена – в трето.  Аз вече бях 
ходила с нея и в първо, и във второ – това не ме смущаваше, но 
като ми казаха, че вече ще ми викат Иванка, аз много, много се 
нажалих и се разплаках: „Как можахте дам сложите това грозно 
име?” 

Помня как кака ми Иринка ме заведе в училище да ме 
запише. Тя с директора Бойчев кедят до една маса /тя мома, той 
ерген/, приказват си и никакво внимание не ми обръщат. Пъхнах 
се аз под масата и задърпах за панталона този дърдорко-
директора „Не знаеш къде съм, не знаеш къде съм!” 

Първата ми учителка беше Кина Недялкова Помня как тя 
вдигна моя бъдещ съученик Димитър Киров да прочете нещо, 
похвали го и ни пожела да се научим да четем като него  За първи 
път изпитах някаква обида, че не вдигнаха мен а не него  и за 
първи път изпитах завист, че на Ленчето Попова с красивата синя 
рокличка всички обръщат внимание, глезят я и й се радват..Не е 
добре, че си го спомням, но може би така е трябвало да калявам 
волята си и да се отърсвам от такива сложни и неприятни 
чувства. И още си спомням, че веднъж бях несправедливо 
наказана: обвинена бях, че аз говоря в час /а аз не говорех/, 
измести ме госпожата от четвърти чин на последния до Йордан 
Магарето и освен това ме изправи до стената с вдигнати нагоре 
ръце Жестоко. Викат ми Цигуларчето. Сутрин и след обед 
четяхме молитви. 

9-ти септември 1944 г. Дядо поп /на Ленчето баща й/ се 
върна от Божи гроб и на всички ни направи подаръчета. Ние, аз 
Ленчето и Митко сме вече в ІІІ–то отделение и сме 
приятели.Започнахме да изучаваме разказвателни премети като 
природоучение, история, вероучение, което по-късно отмениха.                   
Провеждаше се вече нова политика. Ние в село нямахме 
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партизани, но се започна голямо раздвижване. Помня, че майка 
ми и баща ми ходиха в с.Теодосиево /Камен/ – на 18 км. да 
посрещнат руските войски.. Майка ми беше силно впечатлена: 
„Ама то имало и момичета!” 

В училище започнахме да пеем маршове и партизански 
песни Старият химн „Шуми Марица” бе отменен  Пеехме „Хей 
поле широко”, „Ален мак”/любимата песен на Димитър Благоев/, 
„ Хей славяни …” и руски песни: „Катюша”,”Темная ночь”, 
„Вечер на рейде”… Руският език беше въведен за изучаване още 
от четвърто отделение. По късно разбрахме,, че „Хей славяни…” 
е химн на югославяните и с нея се целеше влизането на България 
в една обща южнославянска държава /Сталин, Тито, Димитром”/ 

В училище се създаваха организации РМС и ЗМС, и 
почти едновременно организация „Септемврийче” с отрядни и 
дружинни ръководители, с отличителни пионерски връзки и 
други знаци. 

Баща ми все още ходеше по тухларници в близки селищя  
/Крушето/ и др , майка ми продължаваше да бъде жена за всичко 
В последната година на войната, а и след нея често  се налагаше 
да ядем мамалига. Спомням си как още малка един път сама 
ходих да проверявам в хамбара имаме ли жито Пшеницата се 
реквизираше още по време на вършитбата и се искаше голям 
кураж и умение да скриеш някой и друг чувал.жито в сламата или 
в шумата. Така се криеше и виното от акцизните, а после 
роднините се черпеха с „плевенско” и „шуменско” вино. На 
новата власт не и бе провървяло – заредиха се три сушави година 
–пшеницата се скубеше като трева , почти без клас. 

Някъде през 1947-8 г. се заговори за ТКЗС. И макар че 
нямахме много ниви, баща ми упорито отказваше да влезе в 
кооперацията. И в БРП /к/ не се записа, въпреки,че в младите си 
години е бил комунист, когато е работил край София, а  и 
по.късно „някъде през 1932-34 г., но не зная къде. ”Като видях 
кои се записаха в БКП-то, аз се отказах и нарочно се записах в 
БЗНС”. Така ми казваше той. 

Огромна политическа дейност разгръщаха младежките и 
комунистическата организация в селото. Появиха се надписи по 
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стените на някои къщи: „Враг на народа” Моят кръстник  –
Никола Кулов беше изпратен на лагер в Белене. Кой го беше 
наклеветил и защо беше изпратен, не се говореше. Не беше от 
най богатите в селото – имаше трактор и ниви както всички.  
Съвестно ми е, след изпращането му в Белене не ги потърсих 
нито веднъж, а той се върна някъде през1956 г. Бях студентка  – 
видях го през лятото. Беше много, много слаб и набързо починал. 
От рак! 

1948 година.  От училище бях изпратена на почивка във 
Варна Баща ми ме заведе само до с. Сашево, Качи ме на влака и 
ме остави.  Оправях се  по нататък сама.. Във Варна спяхме в 
едно училище на ул. Сливница, която водеше направо към плажа. 
Имам рисунка от това време.         

1949 година! През тази година станаха много събития. 
Около 24-ти май изгоря таванския етаж на училището и паднаха 
таваните на вторите етажи. Не се разбра да има човешка намеса-
вина,  3 пожарни дойдоха от Горна Оряховица. Аз гледах как 
падаха, свличаха се и горяха написаните от мене лозунги. Какво 
друго можех да направя! В селото имаше 7 кръчми – 
приспособиха ги в училищни стаи. 

Другото голямо за мен събитие беше, че успяхме да 
издействаме пред нашите учители да ни заведат на екскурзия. 
Ние с Ленчето Попова написахме и им изпяхме: 

„Пари, всичко имаме  -  екскурзия искаме. 
              Учителите не щат, но те жило ще ядат!...” 

Уреди се. Оказа се май, че само аз нямам пари, но от 
СНМ поеха моите разходи. Но майка ми изведнъж взе да 
възразява. Гледахме копринени буби: „Кой ще бере шума, кой ще 
ги храни?” Отидох. Бяхме в София, спахме в Лозенец в едно 
училище.Завивах се с маминия шал. Бяхме още в Перник. 
Посетихме някакъв завод за стъкло. Две мои съученички не 
можаха да дойдат по други доста печални причини. 

Третото важно събитие през същата година бе кончината 
на Георги Димитров.  2-ри юли 1949 г. На  6-ти юли ние, 
учениците бяхме натоварени на един камион и посрещахме влака 
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от Русе някъде около с. Раданово. На един от отворените 
прозорци познахме помахващия ни съветски деятел Вишневски 

През всичкте години на детството аз имах любовта и 
подкрепата на сестрите си и техните семейства. Кака  ми Иринка 
/Ршчка/ е родена ньа 28.12.1919 г. завърши атронамство през 
1944 г., най-бурната година в България. Преди това е била 
ученичка във ВеликоТърново. Била е член на РМС и БОНС, 
изпълнявала е  политически поръчки  Доката завърши е живяла 
крайна бедно – работила е  в мензата  и другаде според 
възможноститеза да се издържа. След  9-ти септемвро беше 
учителка а директор на Земеделска Гимназия и на Държавно 
Земеделско Стопанство в гр. Свищов до 1953 г., а след това – 
научен сътрудник в Института по Фуражите в гр. Плевен. 
Съпругът й, също агроном,    „Ангел  Петракев”, беше начолник 
на отдел „Земеделие” в ОНС в  град  Плевен, а след това –научен 
сътрудник в „Лозаро – Винарския  Институт” в съкщя град.  
Сестра   ми Невянка  /Венито/, която беше с 2 години  по- голяма 
от мене, завърши земеделска гимназия  в Пордим. Пансион! 
Записали я бяха там родителите ми, защото нямаха пари да й 
плащат квартира за да учи в друг град. След гимназията тя много 
искаше да постъпи на физико- математическия факултет  в 
Софийския Университет, но пак поради безпаричие -  записа 
новата тогава специалност „Зоотехника”  Започна работа в с. 
Крушевене, а по късно се насочи към  друга професия.  Съпругът 
й , Цвятко Поманов,  беше ветеринарен лекар в град Оряхово. Те 
имат две деца – Цанко, вече починал, и Юлия, която живее по 
настоящем в гр. Пловдив. 

 Уважавахме и спазвахме всички религиозни празници: 
Коледа, Великден, Гергьовден, Петровден,  Илинден /именния 
ден на баща ми/, Никулден, /майка ми пълнеше шаран с орехи, 
увиваше го в тесто и го изпичаше във фурната/, Васильовден, 
Йорданов ден, Ивановден, Гола Богородица – 28-и август, а 
тогава в селото се правеше събор. Идваха си Стрелчани от цяла 
България, за да се видят с близките си. 

А сега искам да спомена имената на моите съученички и 
съученици, с които останахме приятели през целия ми живот: 

34 

  

 



Ленчето Анка Червенкова /Липовска/, Стефанка Цицонкова, 
Данчето Кулова, Марийка Златева Димитър Киров, Петър 
Ангелов, Иван Белкашев, Никола Казаков , Пенка Кабъкчиева /тя 
ми е нещо роднина, но каква точно не знам, Марийка Борукова, 
Анка Стайкова /тя беше първата трактористка в селото/ и всички 
други, които не споменавам тук. 

Димитър Киров /втори мой братовчед  – баба му е сестра 
на Иван Цигуларя/ завърши висще образование в София - цветна 
металургия, издигна се и по-късно работеше в Министерството. 
Петър Ангелов завърши висше образование в СССР, беше 
преподавател във Военната Академия във Велико Търново. Иван 
Белкашев завърши специалност па обществено хранене и 
работеше като директор на  Мелниците в гр. Сливен.  Никола 
Казаков завърши агрономство. Ленчето и Стефанка станаха 
детски учителки. Димитър Панайотов, три години по-голям от 
мен, след време стана ректор на Свищовската Стопанска 
Академия. Йордан Червенков беше професор, Злати Маринов 
Трънков Беше министър на земеделието през седемдесетте 
години, а после посланик в Киев. 

А ето и едно стихотворение. Нарекла съм го „ФРЕСКИ от 
миналото”: 
 

Към залез вършачката влезе 
със грохот в нашия дом, 
осморка в хармана извеза 
и с кучето влезе във спор. 
 
Баща мо ръцете размаха, 
затича, засмя се дори, 
край него за миг се събраха 
съседите наши добри. 
 
Небето през мрежа погледна 
с голямо червено око 
престарата къщичка бедна, 
с престария дървен стобор, 
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Погали припряните хора  
с последния слъчев букет,  
пропъди печал и умора  
и пръсна позлата навред.  
 
Големият кошер запърха, 
обгърнат във облак от прах. 
Два снопа набързо изгълта,  
постави кладнята в шах. 
 
Издигна се грохот до Бога, 
заскачаха лудо искри,  
от страх тишина белонога  
зад девет баира се скри. 
 
И сякаш светът се затвори  
под топлия звезден чувал,  
а тракторът с мрака заспори – 
пробол го с очи от опал. 
 
Внезапно гласец от коприна  
и грохот, и мрак покори/ 
„расли, порасли са в нащта градина 
са тиквички, тиквички три”; 
 
Под ореха стара рогозка, 
там газена лампа мъжди, 
Софрата със бобена газба 
среднощ е, все още стои. 
 
Звездите в листата се крият, 
премигват светулки край нас, 
щурчета  с цигулхи ни свирят, 
вълшебство витае у нас. 
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В ГРАДА НА АЛЕКО 
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Ами сега накъде? Това беше въпрос без отговор. 
Аз за трери път плачех. 
ИСКАХ ДА СТАНА ГОЛЯМА И ВЕЛИКА ЛИЧНОСТ! 
 
 
 
 
 
И  ето ме в града старинен, 
града на Бръчков и Алеко. 
Тук въздухът е  с арамат на вино 
и с вкус горчив от интелекти, 
а едно местенце мило  
запали във сърцето ми кандило… 
         
Ще стана ли поетеса или математик? 
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Ето вече съм ученичка: приеха ме, приеха ме в 
Свищовската  Смесена Гимназия! В реалната! В първото там 
българско училище - основано още през 1815 г. Съобщението 
получих по пощата! 

Свищов – стар възрожденски град. Родно място на Алеко 
Константинов! От тук по време на турското робство се е 
осъществявало преминаването на нашите бунтовници в Гюргево, 
Букурещ, а дори и за Браила. Но Свищов има и по древна 
история. Тук е била римската крепост Нове, известен е още със 
средновековната крепост Калето, със черквата ”Св. Троица”, 
построена през 1867 г. от Кольо Фичето  и изографисана от 
Николай Павлович,  с кулата на градския часовник,  /1760 г./, със 
старинната черква „Св. Петър и Павел”, построена през  1044 г., 
къщата на мира, в която през1791 г е бил подписан мирен 
сепаративен  австро-турски договор. Има паметници в близост до 
р. Дунав  /Вардам/, в чест на преминалите тук руски 
освободители  на  15 юни 1877 г. Тогава в града е влязъл и Филип 
Тотю. 

На 7 юни  е освободено Велико Търново! Много ми се 
иска да подчертая колко е било тежко робството, защото само 
месец преди това /на17 май/ е било извършено Баташкото клане! 

Градът е освободен на 17 юни – това е датата на неговия 
празник! 

По мое време съществуваше и беше много известна 
Търговската Академия /Висшия Икономически Институт днес/ – 
най старото висше икономическо /търговско/ училище у нас. 
Имаше Търговска  и Стопанска гимназия, малко по-късно бе 
открита и Земеделска гимназия. в местността „Манастира” Много 
ни привличаше къщата музей „Алеко Константинов”  Уредник на 
този музей беше бащата на на една наша съученичка от по- 
горния клас – Ганка Стефанова. 

Беше топъл августовски ден. А по-скоро августовска нощ. 
Баща ми впрегна волската кола, натовари мъничко багаж, който 
бе ми приготвила мама и ме покани да се кача в колата. 
Пътувахме 18 км. по черен коларски път през гората за с. Полски 
Тръмбеш. Пристигнахме по светло на автогарата и там баща ми 
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ме изпрати с рейс за Свищов  /Полски Тръмбеш – Страхилово – 
Павел – Царевец – Манастира – Свищов./ 

На спирката за Манастира ме чакаше кака ми  – сестра ми 
Ирина. Тя вече беше дипломиран агроном, семейна и имаше 
дъщеричка Милена на 3 години. Работеше в Манастира като 
директор на  Държавното Земеделско Стопанство и като 
преподавател в Земеделска Средна Школа /след гимназия./ 
Настаних се при тях, в техния дом и вече предстоеше да пътувам 
всеки ден през един баир 4-5 км пеша до гимназията. 

Манастира – така се наричаше местността, и там наистина 
еи имаше манастир, но не действащ.  Навремето е имало вили, 
които по всяка вероятност са били отчуждени, защото, когато аз 
бях там,  те се водеха държавна собственост. Първоначално и ние 
живеехме в такава вила. 

Затова пък колко красива беше местността около 
Манастира, който се гушеше в едно дере, обрасло с красиви 
люлякови храсти, а през пролетта там растяха всякакви пролетни 
цветя: кокичета, минзухари, теменужки и много, мнго и най-
разнообразни ириси. А горе на баира, който всеки ден изкачвах, 
горите бяха акациеви и имах усещането, че там дори и през 
зимата ухае на акации. 

Първи ден в Свищов! 
И ето ме в града старинен, 
града на Бръчков и Алеко 
Тук въздухът е с аромат на вино  
и с вкус горчив от интелекти. 
 
А едно местенце мило 
запали във сърцето ми кандило. 
Искри от него полетяха 
и  стихове узряха… 
И започнах аз своите ежедневни пътувания – пеша, 

разбира се – от Манастира до гимназията /точно до нея беше 
Църквата на Кольо Фичето/ и аз всеки ден я заобикалях, но по 
средата на маршрута ми имаше военен учебен полигон, който 
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също трябваше често да заобикалям и той значително удължавах 
времетраенето на моето пътешествие.  

В двора на гимназията имаше две сгради – едната много 
стара, същата в която е било някогашното училище, съкествувало 
още преди Освобождението и другата по-нова, на 3 етажа. 
Старата сграда бе предназначена за начинаещите да учат тук, 
така че аз в ІV  /сега VІІІ/ клас учех в тази сграда, с което се 
гордея. Имах униформа: черна престилка  /бяха ми я дали по 
наряд – сива/, но майка  ми я беше боядисала в черно/ Имах и  
черна барета с лента” /СВИЩОВСКА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ/ и 
монограм ССГ 

По социално положение всички се отличавахме. Децата от 
селата бяха крайно бедни, но много от свищовските ми 
съученици бяха от аристократични семейства и се обличаха доста 
екстравагантно. Мен това не ме смущаваше, защото аз бях 
изключително силна ученичка по математика и бях постоянно 
търсена да оказвам помощ. Може би само по тая причина бях на 
уважение. Беше купонна система, за хляб имаше купони:  ¼ 
черен хляб за всички, а още  ФР купони –2/4 за физичиски и ТФР 
за тежко физически работници  ¾ черен кръгъл хляб. Дрехите се 
получаваха по наряд. Аз получавах някаква стипендия от 
училище за отличен успех, но тя беше толкова малка, че почти не 
стигаше за храна. 

Да кажа нещо и за учителите. Аз получавах по всички 
предмети отлични оценки, но по физкултура, където  трябваше да 
покриваме нормите за ГТО, аз вечно получавах оценка  „добър.”  
Не можех да преодолея нормата за висок скок, не можех и да се 
катеря на върлина. 

По химия предаваше ни Ненов. Той беше колоритна 
личност. Викахме му  Графа.   Запомнихме го с това, че искаше 
да изговаряме химическите формули точно, а не така: 

Водород  плюс кислород дава вода. 
„Това, ако е водород, няма ли да излети нагоре, а?” 
„А ти как казваш, че ядеш – хляб плюс сирене, а?” 
Учителите ми по математика:  Мисова /по алгебра/ и 

Мисов /по геометрия/  бяха изключително добри.и взискателни. 
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Аз имах добра подготовка от моя преподавател  в Стрелец 
Гайдаров и често пъти, докато се чете условието на задачата, аз 
скачах иказвах отговора. Аз даже не винаги имах учебници. 
Другите си учители тук само ще назова, но те бяха много добри 
преподаватели и аз много ги обичах:  Тихов и Бръчков по физика, 
Пенчев и Попхристов по литература, Голямото и Малкото 
/Димитрова/ Франсе,  по руски Казаков и Димитрова, по история 
Тодоров и Парадеев, по рисуване  Аргиров, по естествените 
науки – Власков/и по геология!  Не мога да кажа, че съм била 
любителка на геологията – един път даже бях получила тройка. 
Просто ние бях си чела урока  Затова пък какъв кабинет имаше 
Власков: и камъни различни, красиви и птици най-различни 
препарирани. Дори, когато през 1947 848 г беше студената зима и 
Дунав замръзна, един вълк, преминал от РУМЪНИЯ В България 
беше заловен е препариран от нашия  любим преподавател!  /Как 
ли не ме е срещнал този вълк, когато съм се прибирала към 
Мянастира?!/ 

История четях като ми дойде историческо настроение – 
по 3-4 урока наведнъж заучавах винаги предварително/. 
  

И стихове пише от малка, 
и сутрин дори рецитирах, 
и често аз чувах похвали, 
мечтаех да стана Багряна  

 
В ІV клас бяхме четири паралелки /две девически, една 

мъжка и една смесена/, но след първата година много ученици 
изкапаха по разни причини, и останахме три: една девическа, 
една мъжка и една смесена. Аз винаги бях в паралелка с индекс 
„б,”но първоначално в девическа паралелка, а по-сетне – в 
смесена.. 

Първата ми класна  беше другарката /така се обръщахме 
към учителите/  Неделчева, предаваше ми по математика  
Директор на училището беше другарят Тодоров. В V  клас вече 
учех в новата сграда, учителите почти всички бяха нови, но 
продължавахме да учим по шестобалната система. За  учебната 
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1952/53 година се въведе петобалната система на оценяване и 
вече бях не в V-ти, а в Х-ти клас  Запазила съм наградите си за 
отличен успех:   „ Какво видях в Америка” от Гьэпчо Белев  за Х-
ти клас и  „Ана Каренина” от Лев Толстой за ХІ клас. 

Годината 1953 –та, в която завършвах, бе ознаменувана с 
голямо събитие. На 5-ти март почина  Й. В. Сталин. Бяхме 
потресени. Помня как стояхме край вътрешната стълба на 
голлямата сграда, а директорът, застанал пред големия портрет на 
Алеко Константинов /а той с ръце в джобовете!/, четеше 
прочувствено, а ние плачехме. Хипнотизирани, изплашени… 

В училище се развиваше активна комсомолска дейност  
Секретар на УЧКОМа беше Чавдар Йорданов – две години по-
малък от мен. Спомням си, че ужасно ми се искаше да бъда поне 
член на Учкома! Дружинен секретар на класа беше Петра 
Живкова  На мен възлагаха да водя разни кръжоци, но това не ми 
допадаше, тъй като трябваше да оставам в града, а нямаше къде 
да отседна и къде да се храня. Годинота беше преломна и в друго 
отношение. Вече плътно се придържахме към „ценностите” на 
съветската образованелна система. В единадесети клас се въведе 
задължителна матура по 10 предмета, от които трите – двойни / с 
писмен и устен – български, геометрия и алгебра/: 

Български език – писмен и устен, 
Френски език – устен, 
Алгебра – писмен и устен, 
Геометрия – писмени устен, 
Физика – устен,  
История – устен и 
Руски – устен. 
Единствено по география и естествените науки не се 

държеше матура. 
Почти във същото календарно време за матурата бяха 

насрочени изити за кадидат студенти за чужбина. За Свищовска 
околия бяха спуснати специалнстите: Химическа Технология на 
Влакнести Материали, Електрификация и Механизация на 
Селското Стопанство и Инженерна Геология и Хидрогеология. 
Нито една специалност не ме привличаше, ио аз се спрях на 
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геологията. „Има ли там математика?” – попитах. „Има!” „ Е, 
тогава това ще кандидатствам”. Само че за десет дни трябваше да 
взема десетте изпита по матурата – български и алгебра в един 
ден, френски и геометрия също в един ден, български писмен и 
история – също в един ден. Освободих време за изпитите за 
чужбина. Пет дни – 5 изпита! 

За две седмици взех 15 изпита!       
А моята мечта беше да уча астрономия или археология 

или просто  – математика. Тайно си мечтаех да стана поетеса – 
вече пишех в стенвестниците, съчинила бях и химн на 
гимназията. 

За София за чужбина от нашата гимназия 
калдидатствахме аз, Данчето Гунева, Христо Попхристов  /Ичко 
на Попа/ и Петра Живкова  Пътувахме в едно купе за София., при 
нас влезе един господин /помня името му – Велислав 
Лютибродски – който се представи за инженер, завършил 
образованието си в СССР. Той бе добронамерен към нас и ни 
помоли ни да му почетем нещо по руски „Ще влезете” обнадежди 
ни той. Е, в крайна сметка влязохме аз и Петра. Тя замина за 
Иваново, постъпи по специалността „Химически Технологии”,  а 
аз – за Ленинград. Но тогава ние дори не знаехме дори за коя 
държава кандидатстваме!  Изпитите, на които се явявахме, бяха: 
български писмен,  математика – писмен и устен, физика устен и 
руски език по предварително подготвен  текст от 25 страници – 
устен. 

В София тези изпити се провеждаха в централната сграда 
на Университета. По български въпросът беше  „Любовта на 
българския народ към Русия” в творчеството на Иван Вазов, По 
математика на устен си спомням, че единият ми въпрос беше  
„дължина на окръжност”. О, същият въпрос ми се беше паднал и 
на матурата и трябваше да се доказва с приложение на граници, 
което не бяхме учили, но аз, все пак,  бях успяла да го издиря в 
някакъв стар учебник!  На писмения реших задачите за толкова 
кратко време, че квесторите ме питаха от коя гимназия идвам, от 
физиката – имах въпрос „просто махало” и  след като отговорих 
по въпроса, беше ми зададен един единствен въпрос: къде 
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периодът на люлеене на махалото е по-голям – на полюсите или 
на екватора?  По руски вечерта преди изпита ми се наложи да си 
купя друга книга / книгата, която носех беше „Большая родня” от 
Михайло Стельмах. Била преводна. Трябваше да бъде от руски 
автор.  Не помня коя книга съм купила, но помня, че ме накараха 
да преведа думата „разезд”. „Кръстопът” отговорих светкавично, 
но комисията имаше възражения. И още в някаква дума се спънах 
а това вече ме обезкуражи Ще вляза ли? В София по това време 
беше студентка сестра ми Невянка, – завършваше втори курс, 
живееше на квартира  зад Орлов мост.Тя ме водеше, където 
трябва – провеждаше семедицински преглед  – името ми отново 
бе под въпрос –лявото ми око е със силно намалено зрение/. 

Прескочих и това, започна голямото чакане. И ето Ичко, и 
Данчето и другите свищовски кандидати получиха съобщения, че 
не са класирани, само аз и Петра не получавахме никакви 
известия, освен, че ни няма в списъците на неприетите. 

И най-после, някъде в началото на август получих 
съобщение, че съм приета и определена да уча в СССР. 

Започна подготовката ми за път. Нямах дрехи подходящи. 
Добре че се премахна купонната система но все още нямаше 
достатъчно платове и дрехи по магазините  а и пари нямаше. 
Сестра ми Ирина прекрояваше стари дрехи, заведе ме с кораба в 
Русе и там ми купи един голям куфар и кожух. Даде ми и своето 
старо студентско палто, за което казваше, че състудентите й 
събирали пари за да го купят. Да, но аз имах нова копринена 
рокля – с нея се изфуках на абитурентския бал, но…не можех да 
танцувам  Къде бях ходила през тези четири години прекарани в 
Свищов? До гивназията и обратно Всяка сутрин при пътуването 
от манастира през баира заучавах по едно стихотворение на 
изуст. За предпочитане руски. Бях се влюбила в руския език. 
Дали наистина някоя моя прабабка не бе дошла някъде от Крим 
или от Кавказ? 

И сега отново рецитирам Некрасов: 
Вот темный, темный сад, 
Чей лик мерцает меж ветвей  
Болезнено печальный? 
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Я знаю,отчего ты плачешь, мать моя, 
Кто жизнь твою стубил, о знаю, знаю я. .. 
Участвала бях в конкурси  – рецитали за руска поезия. 

Печелила бях второ мсято, първото печелеше винаги Теменужка! 
Тя беше с две години по.малка от мен. 

През последната ми година в гимназията живеехме  вече в 
града – на ул. „Хаджи Димитър” 27. Хазаите, Лазарови, имаха две 
дъщери:  Олга – в Х клас  и Снежка  – в VI клас. Племенницата 
ми, Милена, тръгна на детска градина, която се намираше точно 
срещу моята гимназия. Предстоеше й да стане първокласничка, а 
аз – студентка!  През другата година семейството на сестра ми се 
измести да живее в Плевен. 

И няколко думи за моите съученици и съученички:  Петра 
завърши своята специалност в гр. Иваново, по-късно стана 
директор на завод „Буря” в Габрово, Росица Георгиева стана 
известен хирург в Гр. Плевен, Катето Нейкова и Ичко завършиха 
специалност „металургия” и работеха в НИПРОРУДА в София, 
Мария Тонкова  стана учителка по руски в Генерал Тошево  С 
мен завършиха още Иван Михайлов, Спас Топалов, Васил Мисов  
Лили Анкович  Всички си спомням с добро. Бисерка Георгиева 
завърши „медицина” в гр. Пловдив. 

По време на учението си в гимназията два пъти съм 
ходила на курорт:  във Варна /в квартал Аспарухово/ и в 
Троянския Балкан – в махала Пиперите.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЪМ  С С С Р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 

  

 



 
 
 
 
 
 
Криле нямам, а летя 
в надпревара с мисълта. 
 
 
 
 
Две музи се борят за мен, 
ръка на коя да подам? 
 
Едната ме тъй омагьоса,  
че аз я облякох във стих. 
На другата, огнено-коса, 
интеграл във залог подарих. 
 
Две музи се борят за мен – 
ръка на коя да подам? 
Дошъл е големият ден, 
светът е прекрасен, голям! 
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1-ви септември 1953 г. бе датата, определена за тръгване – 
сборен пункт пред КНИК /Комитет за Наука, Изкуство и 
Култура/ в София. Бяхме минали медицински прегледи, 
подписали бяхме декларации, че ще работим най-малко 5 години 
в България и …че няма да се женим за чужденци, че нямаме 
роднини в чужбина и съдени от „Народния съд”  и чак след това 
получихме нужните ни  документи и първата българска 
стипендия за месец септември в размер на 350 лева, равностойно 
на  225 рубли, които щяха  да ни превеждат след тази дата всеки 
месец в Русия. Освен тях ние щяхме да получаваме и руска 
стипендия в размер на 500 рубли.  

Инструктираха ни, че всеки месец трябва да изпращаме 
по два формуляра попълнени от нас, за положените изпити и 
получените оценки /един за Министерството на културата и един 
за Посолството/. При оценки слаб и удовлетворителен, при не 
положени навреме изпити – задължително отзоваване в страната. 
Трябва да отбележа, че това нареждане се спазваше стриктно през 
всичките 5 години на обучение и дори резултатите се отчитаха 
регулярно на събрани ята на земляческата ни организация.  

И така, тръгнахме с влака за Русе, вероятно сме били 
спридружител, това не си спомням, ние бяхме много – всички 
първокурсници, която щяха да учат в СССР, но не знаехме къде 
точно и в кои градове – това щяха да ни кажат в Москва. 
Започнахме запознанствата помежду си във влака и се готвехме 
за първата митническа проверка. 

Беше късно вечерта, провериха ни и ни качиха в 
специални вагони. „Дунав мост” не беше още построен – като 
хъшове посред нощ на ферибота качиха нашите вагони, 
пресякохме Дунава и се озовахме в Гюргево..Отново митническа 
проверка – по онова време те бяха много щателни – и отново на 
други – румънски вагони за гр. Яш с прехвърляне в Букурещ. 
Описвам това пътуване подробно, защото за мен то беше крайно 
впечатляващо /ами малко ли е да заминеш за СССР – за страна 
легенда, за която не всеки може да замине! – Нощ тъмна, 
непрогледна , ние едва едва се опознаваме, но вече сме едно!От 
Гюргево потеглихме чак сутринта.  

49 

  

 



       Ето ни в Букурещ . Влакът спря и изниза нашите вагони в 
някаква глуха линия.. Съобщиха ни, че можем да се разхождаме 
цели 5 часа. Ние, зайците, не знаех защо, но се оказа, че в 
Букурещ се провеждат международните олимпийски игри. 
Пътуваме из града без пари, черпеха ни навсякъде, приемаха ни 
за олимпийци. Звучеше песента:  

„Иън Букурещи юбит,  
о вьяца май буна ль траим,  
паркър фантън ши алей, ……” /В любимия Букурещ/. 

 ……………. 
       Така ми звучеше, а как се пишеше, не зная.  Навсякъде „ 
буна диминяца”, навсякъде „сатраяска Република Романа”   

В 18 ч. бяхме в гр.Яш /Яссы /…Преминахме през 
поредната митническа проверка, слязохме от влака и се 
прехвърлихме вече на съветски вагони тип жесткий /твърди има и 
мягкий /меки/, които са по-широки, със полки за спане и се 
движат по по-широки релсови пътища.Преминахме и през 
руската проверка /много обстойна/, но това вече в Унгени. 

Стъпих на Съветска земя! С кой крак? Ура!  
Вече пътуваме за Москва. С Таня Коларова сме в едно купе, 

тя ще учи в технологичен институт, но не знае къде –  в кой град. 
И аз не зная къде. Ние вече сме приятелки и в  Москва ще бъдем 
заедно. В Киев слизаме отново, чакаме, след известно време се 
качваме за Москва. Тогава беше така, по-късно такова 
прехвърляне нямаше. Във влака вече се срещахме с различни 
хора: и руско говорещи, и не руско говорещи и, о …и българско 
говорещи, но някак диалектно..На някои гари след Киев, където 
имаше по-дълги спирки  като Курск и Орел ние слизахме, 
влизахме в магазинчета, оглеждахме кое колко струва, а аз за да 
демонстрирам, че зная руски си купих две макари с бели и черни 
конци.Пътуващите с мен български студенти ме гледат, а може 
би се подсмиват, но не знаят повече от мен, в това съм сигурна: 

– Одну чернинкую  и одну беленькую, пожалуйста. /Аз не 
зная как е макара на руски и очаквам сега да науча./ 
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          – Одну черненкую и одну беленкую, пожалуйста, – 
шестьдесят копеек  – казва продавачката и ми подава това, което 
искам. 

В Москва ни настаниха в общежитията на студентсото 
градче  В продължение на 3 дни бяхме свободни, но не знаехме 
да се радваме ли или не – все още неизвестността висеше над нас. 
И сякаш изведнъж се разпръснахме – някои тръгнаха за Харков, 
други за Днепропетровск, треги оставаха в Москва…И, ура, аз 
съм разпределена да уча в ГОРНЫЙ  институт в Ленинград. 
Започнахме да се събираме „ленинградчани”. И Таня е 
ленинградчанка..Тогава не знаех, но после разбрах, че водачите 
ни всъщност са били студенти от втори курс. 

Потеглихме вече за Ленинград с влака. Пътуването 
продължи около 7 часа.  Спомням си, че преминахме през 
Новгород  – по-късно щях да имам възможността да посетя и да 
разгледам този интересен старинен град. 
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53 

  

 



   ПОХИЩЕНИЕ  НА  ПРОЗЕРПИНА ОТ  ПЛУТОН 
 
Дълбоко в древността  
богиня мъдра и красива, 
в апогей на младостта  
владеела земята дива. 
               Плодовете земни охранявала, 
               любов, богатство обещавала. 
 
Красив, всесилен, горд – 
бил  цар на царството подземно. 
със поглед мрачен, но с любов 
следил красавицата земна. 
                Нейната съдба била обречена: 
                богинята била отвлечена. 
 
Похитил бил Плутон 
тъй златокоса Прозерпина. 
Метнал я на своя кон  
и в тъмното си царство минал 
               Ппознания по древна геология 
               той имал, казва мъдрата история. 
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Пристигнахме. Организацията на пътуването и 
посрещането беше изключително перфектна. На гарата в 
Ленинград ни чакаха второкурсниците българи от нашия 
институт и ни отведоха с леки коли „ПОБЕДА” в общежитието 
на института, което се намираше /намира се и днес/ на 
Василевски остров на Малый проспект 40. Представиха ни на 
коменданта на общежитието.Той ни разпредели по стаи, 
получихме си постелъчно бельо. Представянето в Инситута 
предстоеше да стане на следващия ден. 

Първата ми стая  бе № 338. На вратата виси бележка: 
Зина, 

              ……..  
                  Ида  

Чаках я да дойде, но тя така и не се появи. Тази  ТЯ –  се 
казвала Ида, а аз се оказах в една стая със Зина Карпова от 
Новгород, студентка също на първи курс, но  на друга 
специалност – нефтена  геология /НГ/. С нея се разбира 
прекрасно, но още преди тя да се появи, аз излязох да си търся          
хляб. Намерих магазин  „булочная”, застанах на опашката  и 
реших да кажа това, което ще каже жената пред мен /все ще й 
дадат хляб!/ 

– Круглый – каза жената. 
– Круглый! – повторих аз след нея и получих един кръгъл 

черен хляб. 
Третото момиче в стаята беше Лидия Загорулко 
На втори курс живеех с други момичета:  и четирите 

бяхме от разни националности, и четирите от различни курсове и 
различни специалности.: 

Стая 229 – аз, Ерна Помер /естонка/, Ван Сюе Хуа 
/китайка/. и Мечислава /Мечка/ Орда /полякиня/. Започнила 
съмги с голямото наводнение, което преживяхме заедно, когато 
бяхме в тази стая и с други неща, за които ще напиша по-долу, 
всяка вечер си пожелавахме на различни езици лека нощ: хеад 
ьоьоед /ест./ уань ань /кит./, добрау ноц /полски/.           
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Сега вече ще се спра за да дам някои исторически и други  
 данни за моя Горный /Минен/ институт: 

На 21 октомври /1 ноември/  1973 г. с доклад на сената на 
Русия и с  указ  на императрица Екатерина ІІ  бил основан 
„Горный Институт”за дворяните  като „офицерски корпус за 
минните инженери”.Той е един от най-старите висши учебни 
заведения по минно дело в света. Разположен е на брега на р. 
Нева на Василевски остров Главният корпус е с вход – парадна 
стълба –  от ул. Набережная,  а целият институт се разгръща 
между 21  и 22 линии. 2-ри вход по мое време съществуваше и на 
21-ва линия при химическия  корпус  Влизането беше свободно – 
без показване на каквито и да било документи. С течение на 
времето нещата се усложнили: отворен е по-късно вход откъм  
22-ра линия, а другите два са затворени за студенти..  

Институтът е построен от известния в миналото архитект  
А. А. Воронихин. Парадният му  вход е украсен с колони и две 
скулптурни композиции, създадени от В. И. Демунт 
Малиновский и  С. С. Пименов – професори тогава в Руската 
художествена академия. От лявата страна е композицията   
„Похищението на Прозерпина от Плутон”, смисълът на която е, 
че само овладелият подземните богатства, ще притежава  
плодовете на земното изобилие. Дясната група „Борбата на 
Херкулес с Антей се тълкува така: „победата в борбата може да 
се постигне само при прикосновение със земята”. 

Още преди създаването на Горный институт  М. Ю. 
Ломоносов  е алармирал – настоявал пред императрица Елисавета 
– да бъдат създадени такива минни учреждения в Руссия 

Във стих:  
Необходимо е днес на Русия 
Изкуството на утвърдените ръце 
Да чистят златото от жилите 
И силата на камъка да чувстват, 
Необходима е от Теб наука утвърдена. 

Известен е още знаменитият завет на Ломоносов:  
Обходете земята с падините 
И степите, дълбоките гори, 
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И недрата Рифейски, и планините, 
И най-висшите небесни висини. 
Ежечасно изследвайте всичко, 
Което е велико и даже прекрасно, 
Това, което светът все още неузнал е, 
Със  своя труд да го удивите! 

……….. 
Рифейски – тук се има предвид уралски. 
Минният Институт се слави със  своите минераложки и 

палеонтолжки музеи, основани още при Екатерина ІІ , Много от 
големите образци малахит и злато казват, че днес са изчезнали 
/изчезнали са много и по време на блокадата/ , но и до сега музеят 
се счита за най-значителният в света. В този музей има и едно 
чудо – една палма, изкована от руски майстори от обикновена 
релса с портретите на всички известни свои възпитаници – 
известни учени, облечени в институтските си униформи  от 
своето време. 

Когато  пристигнах вЛенинград, все още имаше 
специална, много красива униформа, с която се гордееха  
студентите от Минния Институт. И аз дори побързах да си 
направя снимка с такава униформа, и навреме, защото още 
същата есен тя беше отменена. Не беше тайна, че е имало 
студенти, които са постъпвали в Института не само заради 
високата стипендия, но и заради униформата.  

На следващия ден след пристигането си, ние 
първокурсниците , бяхме представени  на ректора /директора/ на 
института Д. А. Казаковский. Той ни прие много топло и 
сърдечно – знаеше, че вечи има двама българи, които са 
завършили този Институт преди нас като отлични студенти:   Б. 
Богданов – тогава директор на ГИ при БАН и П.Добрев – 
директор на Предприятието за Лабораторни изследвания. Той  ни 
пожела отлични успехи и да станем известни специалисти. 

Първият учебен ден за мене беше 20 септември – с едно 
закъснение от 20 дни Зачислена бях на специалност РГ 
/хидрогеология/ и в нея останах около 10 дни. По нареждане на 
Посолството ни в Москва, трябваше да премина на друга 

57 

  

 



специалност и аз сама избрах вече специалността „Геология и 
Проучване на полезните изкопаеми” 

В деканата ми съобщиха, че вече  съм  студентка в група 
РМ-1 /разведка месторождений/. От времето, прекарано в 
хидрогеоложката група,   запомних, че имаше много студенти с 
„криви” фамилии: Кривоногов, Криворученко, Кривошеев…и 
разбира се  имаше един Володя Огородников. Още втората или 
третата вечер трябваше да отида в общаежитието да му поискам 
сборник по математика, за да си напиша домашното. 

–  В коя стая да дойда?  
– В 15.. 
След занятията аз отидох да търся стая № 15 Беше в новия 

корпус и там в тая стая навярно имаше 15 човека. 
Почуках.  
– Войдите. 
– Володя здесь? 
– Я Володя  
– И я Володя , и я… 
Лежат си в креватите, смеят се …Затварям вратата и си 

тръгвам. 
На другия ден съм без домашно. А между впрочем в стая  

15 действително живееха 15 души. Временно. 
Отивам в новата група. Трябва да се представя сама. 
– Кто здесь староста?. 
– Пануровский. 
Обеснявам му: „ Аз съм българка, идвам от група РГ , 

прехвърлена съм във вашата група.” 
В следващото междучасие съм оградена от група 

момчета: 
– Как тебя зовут? 
–   Иванка. 
– Как?  
– Иванка  
– Ха-ха-ха.. 
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Всички се смеят Най много от всички се смее Гриша Ге.  
Момчето с известната фамилия – син на известните артисти от 
Мариинския театър и потомък на прочутия художник Ге. 

–  Нима има в България такова име? А у нас наричат така  
само Иван – глупака. 

Дочух момичетата да шушукат:  
– Казва се Иванга.  
О, Боже, що за име ми е сложила мама… 
След часовете всички се струпаха около мен, грабнаха ме 

и с мен тръгнаха по брега на Нева към централната част на града. 
До късно се разхождахме, запознавахме се: те ми разказваха за 
себе си, показваха ми забележителностите,  край които 
минавахме и ме разпитваха от къде точно съм, какво ме е довело 
да уча „геология” и за всичко друго, което им идваше наум. За 
тях бях интересна личност, а и те за мене също. Във двора на 
Института си правеха снимки с мен. Останала ми е снимки с Витя 
Азанов и Миша Косько под ръка  з двора на Института. 

Групата беше от 30 човека – 22 момчета и 8 момичета. 
Повечето бяха ленинградци и живееха в града, в домовете си, но 
имаше няколко казахстанци  и няколко момчета от други места – 
Урал, Сибир…И само езно момиче живееше в общежитие, 
защото не беше от Ленинград! Люся Казакова. 

В нашата група тогава бяхме: аз, Женя Сурмилова, Зоя 
Москаленко, Ина Сомина, Рая Милькевич, Тамара Подольская, 
Марина Унксова,  Галя Воронина, Галя Добродеева  /най- 
красивото момиче – отпадна още на І курс/ и  - разбира се - Люся  
На първите курсове и тя креташе много, но после стана 
отличничка. С Женя Сурмилова се сприятелихме от първия ден. 

Повечето от състудентите ми бяха деца на потомствени 
геолози и именити учени  Миша Косько беше син на министър на 
леката промишленост, /в оставка/, бащата на Зоя беше дипломат 
зад граница, Коля Добрецов беше син на професор Добрецов и 
внук на прочутия академик Н. Г. Кель по майчина линия 
/завеждащ катедра геодезия дълги години/, Марина, Тамара и 
Андрей Пертел –  деца на геолози сътрудници във ВСЕГЕИ, 
/Научно - Изследователски Геоложки Институт/, Додин – син на 
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известен ръковдител на геэложка експедиция, впоследствие 
професор. Вън втората група на същата специалност с нас учеше 
Ия Бодилевская – дъщеря на професор Бодиленский, който ни 
преподавашие Историческа Геология, а по майчина линия тя 
беше   дъщеря на Марианна Борисяк – геолог – сътрудник, 
работеща в музея на ВСЕГЕИ, а също и внучка на известния 
геолог и палеонтолог академок Алексей Алексеевич Борисяк. 
Гриша- Григорий Ге – беше син на актьора от Александрийския 
театър Григорий Г. Ге – пряк потомък на худажника  Ге.  Майка 
му, също актриса, е била дъщеря на придворен лекар при  
императора Александър 11. Надежда Пинаева – сега 
Масковченко – е израстнала в артиснично семейство и самата тя 
участваше по време на обучението ни в спектакли в Мариинския 
театър..На трети курс в нашия Институт пристигна от Алма Ата и 
беше зачислена в моята група Марианна Борукаева, дъщеря на 
академик Рамазан Асланбекович Борукаев и доцент Елена 
Евгениевна Милер. Извистно време с нас учи и Алексей /Ляоша/ 
Цюрупа Той дойде от Московския Институт. Родителите му са 
били от тъй нарчаните по онова време „Кремльовски деца”, т.е. 
родени, расли и отгледани едва ли не в самия Кремъл, потомци на 
стари болшевишки родове. Самият Цюрупа дойде като 
„Кремльовско дете” Направи ми впечатление, че бил подписал 
декларация да не разгаваря с чужденци. В интерес на истината, аз 
никога не съм разговаряла с него. Костя Азбел – син на инженер, 
главен механик в най.големите рудодабиващи комбинати в 
Казахстан, имаше предизвикателстното на съдбата да се увлече 
от геологията Имаше и деца с интересни и сложни съдби- 
родителите, на които са преминали през лагерите на смъртта, но 
те се пазеха в тайна.           

Тук  отново спирам за малко с изложението за това какво 
се случва в групата  след моето пристигане, защото, защото… 
постепенно осъзнавам къде се намирам. В Ленинград, в 
Ленинград! Ура!... Аз съвсем не очаквах, че ще бъда тук – в 
Ленинград, мислех си по-скоро, че ще остана в Москва. 
Светкавици сякаш ме пронизва, трябваше ми време да се осъзная 
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и да се съвзема. Ленинград! Градът на Петър І.! Градът на 
Пушкин! Ще го обикна като Пушкин: 

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы держадное теченье, 
Береговой его гранит! 
А след една година само, аз можех вече сама да напиша: 
Здесь камень счастья бросил Бог 
И вырос город гениев венок, 
Здесь Пушкин некогда творил 
И всю Россию славою покрыл 
Счастливый день, счастливый час,  
Сошел с Олимпа тут Парнас 
Поэтов гениев растил, 
Он русской речи слог любил, 
Любил мелодию ее и звон, 
Любил изящество и тон. 
 …………………………. 
Здесь в Питере учусь и я, 
Чтоб все познать от „А” до „Я”, 
Стараюсь город осмотреть, 
Науки мудрость овладеть. 

       
16 мая 17 03 г, – това е рождената дата /а моята  – 17 май!/ 

на Санкт Петербург /Санкт Питер Бурх/. Наречен е бил така по 
холандски маниер. 

Самият Петър І се отнасял с огромни симпатии към 
всичко холандско. Съвсем естествено и планирането, и 
застрояването на града са били извършени в холандски стил. За 
целта Петър поканил амстердамския архитект – градостроител 
Андриан Шхонебел и  неговия ученик Питер Пикарт  Преплувал 
заедно с тях Ладога до финския ззлив и решили делтата на Нева 
да бъде включена във физиономията  на града, заедно с 
многобройните ръкави, протоци, канали /„Грибоедова”/  и 
рекички /Фонтанка, Мойка и др./      
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В 1712 г. градът е обявен за столица на  Русия..Появяват 
се първите шедьоври в архитектурата: Летния дворец на Петър, 
Петропавловския събор, зданието на 12 –те колегии /днес  
Университет/, ансамбълът Смолный, Зимният дворец и много 
други сгради в стил барок.  В края на ХVІІІ век барокът вече 
отстъпва място на руския класицизъм.Нови архитектурни 
паметници от това време са Адмиралтейството, стрелката на 
Василевскй остров с Борсата /Биржата/,Дворцовият площад, 
Руския т музей, Таврическият дворец, нашият Горный Институт 
/1773 г./, паметникът „Медный всадник” / „Петру І-му,  
Екатерина ІІ-1782 г./ и др.Спомням си често улица „Милионная”, 
която свързва Дворцовия площад с Марсово поле и за която 
екскурзоводите разказваха, че само, който разполага с милиони, 
само той може да участва в строителството й. По тази улица се 
изнизвахме след манифестациите от Дворцовия площад. 

В края на ХVІІІ век са извършена планировката и 
окончателното застрояване на Василевски остров, на 
Петроградская сторона, построени да големите мостове  – Мост 
Лейтенанта шмидта, Дворцовия мост и други. През ХІХ век 
градът се разраства, разкрасява, не липсват и шедьоври. 

Със смяната на епохите градът си сменя и името, и 
облика: 

До 1914 той се нарича Санкт Петербург, 
1914 -1924 той е Петроград, 
1924 -1989г. – Ленинград  
И днес – след 1989  г. – отново  Санкт Петербург. 

     Градът се е разраствал  концентрично. Шегобийците го 
представят  по  следния начин:  централен кръг – Санкт 
Петербург, първи пръстен – Петроград и втори пръстен –
Ленинград. Спомням си по време на моето студентство как се 
възхищавахме от бързото панелно – блоково строителство. Но 
въпреки всичко, градът запази своя облик на един изящен  в 
архитектурно отношение град. 

Днес пъзелът от минало и настояще 
с диамантено око блести. 
И шедьоври, и таланти 

62 

  

 



дарявал Господ и не пестил. 
От мъдрите науки изплел бе той венец, 
от тях аз вдъхвам живителен прашец…           

      
Градът за мен в началните дни на студентството бе сякаш 

Василевски остров. Тук е моят Горный институт – 22-ра Линия 
№2  със фасадата към реката Нева, тук емоят дом – общежитието, 
н което живея на улица Маалый проспект № 40 

Василевский остров заема централната част на делтата 
между Голяма и Малка Невка, а на изток се мие от водите на 
Балтийскоморе. Гавань – така се нарича прибрежното водно 
пространство на Фински залив.То е приспособено за пристанище. 

Крайбрежната южна улица от Гаван до Стрелката се 
нарича Набережная Лейтенанта  Шмидта /до мост Лейтенант 
Шмид/  и Увиверситетская Набережная край Университета до 
Дворцов мост.  

Сградостроителството на острова е извършено по еедна 
точно изчертана геометрична планировка: успоредно на 
Набережная с посока изток – запад са прокарани улиците 
Большой, Средный и Малый проспект, а перпендикулярно на тях, 
започвайки от Стрелката – улиците се наричат Линии и са с 
номера от 1 до 25. След тях следват Детская, Гаванская и 
Наличная  /и тук съм живяла през 1972 г./  и тук някъде е и моя 
Шкиперский проспект и дом №5, в който пък съм живяла през 
последните две години от студентството си.:  

Ето един малък маршрут по Набережная до Стрелката: 
Сладкарско заведение „У  Лукоморья” –     /до революцията то е 
било  църква/, паметникът на Иван. Федорович Крузенштерн – 
първия руски мореплавател / не отивахме с Марианна на лекции, 
ако не минехме край него и го поздравим , /имаше 2 дупки от 
изстрели на рамото си, останали от времето на блокадата/, 
корабът „Броненосец Потьомкин” – изложен като музейна 
реликва, след първия мост следва Художествената Академия, 
след нея зданията  на 12 колонии  /Университета/ и по Дворцовия 
мост излизаме на Дворцовия площад пред Александрийския 
стълб. 
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По Василевски остров се движат трамваи и автобуси. 
Пред моето общежитие минаваха трамваи №№ 4 и 11,малко по-
далеч –трамвай №5, а на ъгъла 8-линия –  Средный през 1956 г. 
бе изведена спирка на Метро./Хваля се: участвала съм в 
бригадите при неговото изграждане./   

Съвсем близо до тази спирка – на Средный проспект 27 на 
квартира живееше приятелката ми Марианна, която днес е в 
Америка. Хазайка й беше  Нона Алексеевна Сибирская, с която 
ме свързваха по-късно добри дружествени отношения.   

А съвсем близо до мен . на Мавый 30 живееше 
известната. знаменитата художничка Людмила Алексеевна 
Рончевская, с която се заподнах през 1977 г. и която имах честта 
да приема като гостенка в Бургас през 1981г. Л. Рончевская, 
заедно с известните ленинградски художници Непринцеви е била 
натоварена с особено отговорна мисия по време на блокадата: да 
охранява Казански и Исакиевски събор. С  Л. Равчевская 
поддържахме отношения до последните й дни. Тя остави един 
портрет на малката ми дъщеря Илияна /графика/ и няколко 
ескиза, включително  и на картината си от Несебър. 

И съвсем близо до станцията на Метро /през 1957 г.  вече 
имаше такава/  на 7-а Линия  се е родил и живял известният днес 
океанолог изпитател, покорител на всички океани и полюси, 
бардът, авторът на „Атланты держат небо”  Александър  
Городицкий.   Интересно ми е, че ние с него сме крачили почти в 
едно и също време по едни и същи улици, по едни и същи 
коридори в института, държали сме изпити при едни и същи 
преподаватели  /той малко преди мен, защото е с две години по-
голям!/, били сме на една и съща практика в Псковска област и 
изведнъж сме се сетили да напишем в спомените си за един 
случай с академик Кель, който звучеше като анекдот. Все пак той 
е завършил специалност „геофизика”. 

Вече съм заредена с оптимизъм да пиша по-нататък. 
Самочувствието ми скача по вертикала: ту е долу на земята, ту 
летя в облаците. Сама съм тук в тоя град, нямам рамо до себе си, 
нямам близки хора, приятели – тепърва ще имам такива. Но 
всички ме гледат дружески, всички ме гледат с усмивка. Моята 
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група е РМ-53 -1 разведка месторождений /проучване на 
месторождения/-53 година на постъпване – група първа. 

Само аз съм чужденка в групата.. Но имаше и група РМ -–
2, в нея учеха моите колеги бълтгари Геодим Късовски, Тодор 
Чифлиджанов и полякинята Уршуля  /Уля/ Мошчинская от град 
Торун. Тя се гордееше, че е родом от този град и че това е 
родният град на Николай Коперник.  По-късно, на трети курс ние 
всички чужденци и двете чехкини -  Зденка Бенешова  от Прага и 
Либуше Чешскова от Бърно – бяхме събрани в група РМ -1 От 
двете групи по 30 човека бяха формирани 3 групи по 20 човека, 
като в новата група ГСПС /картиране и търсене/  не приемаха 
чужденци,  поради повишената секретност на изучаваните 
дисциплини. 

Всички ние – бъдещите проучватели, геофизици, 
хидрогеолози и сондажни инженери, бяхме един голям поток, 
слушахме общо лекции при едни и същи преподаватели по някои 
дисциплини /политическа икономия,  марксизмо-ленинизъм/.   По 
математика, химия, физика, геодезия също имаше „потоци”, но 
по-малки. Практическите занятия се ограничаваха в рамките на 
групите, понякога се провеждаха и при малки / от 8-10 човека/ 
групички.  След занятията ходехме заедно на разходка, на кино, 
на театър, на рожденни дни, на излети и въобще водехме 
колективен начин на живот. 

В Института имаше и други чужденци, но на други 
специалности: трима унгарци, двама германци, няколко поляци, 
/Зигмунд, Толя, Мечка Орда/, един албанец /Лили Бари/, един 
румънец /Митика/ и много, много китайци. Те, китайците бяха 
пристигнали, сякаш под конвой. 

Всички бяха еднакво облечени, всички имаха еднакви 
куфарчета, с които да ходят на лекции, всички задължително 
трябваше да са в леглата си в 24 часа /правеха се проверки нощем 
и нарушителите се наказваха/,  получаваха само руска стипендшя 
в размер на 500 лв.ежемесечно, но през цяпата година и нямаха 
право да напускат града, нямаха право да се връщат в Китай.  

Спомням си, че токът в общежитието се изгасяше 
централно в 1 ч. през нощта, а тези, които желаеха да четат 
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можеха да отидат в специално отредени читални./ На първи курс 
и на мен често ми се налагаше да седя нощем, да конспектирам 
задания по марксизмо-ленинизъм и история на КПСС/и 
връщайки се в стаята, един път забелязах, че под одеялото на Ван 
Сюе Хуа нещо свети. Дръпнах завивката – оказа се, че тя чете  
Сепна се: „Ами аз, аз даже днес не съм яла, просто забравих…” .  

Китайците бяха страшно дисциплинирани. 
Всички чужденци изучавахме допълнително руски език 

по 6 часа седмично. Така във вторник и четвъртък аз имах по 11ч. 
на ден – часовете ми завършваха в 7 ч. вечерта. 
 
 

МУЗЕЯТ, БИБЛИОТЕКАТА,  
                  РАЗВИТИЕ НА НАУКИТЕ, ОБЩЕЖИТИЕТО 
            
       Музеят в ГОРНЫЙ  е създаден едновременно с 
института..Тук се намира най-богатата, най-голямата  геолого- 
минераложка колекция /по мое време в нея имаше над 35 000 
образци/. Във отдел „Геология”  на първо място се предлага 
историята на земното развитие от възникването на земята до 
наши дни на основа на еволюцията на органичния свят, а 
същотака и на геоложките процеси, които са възникнали на 
земната повърхност. В отдела  „минералогия” е показано  едно 
огромно количество – многообразни минерални форми. Особено 
внимание заслужават колекциите от  естествени кристали: 
колекциите от модели на  кристалните форми, на кристалните 
структури на елементите от периодичната система  на Менделеев. 
Помня два огромни, добре запазени  и добре оформени кристала  
кварц с тегло  5000 кг., един огромен образец МАЛАХИТ  с тегло 
1500 кг., КВАРЦОВИ  друзи с водно-прозрачни кристали  и 
много други уникални образци, каквито повече никъде не съм 
виждала – нито в музея на ВСЕГЕИ, нито в музея на Рим, който 
имах удоволствието да посетя през 1974 г., нито в музея на гр. 
Денвер, Колорадо, където бях през 2006 г. В музея на ГОРНЫЙ 
имаше огромни образци от злато, които в по-късно време бяха 
заменени с макети, а уникатите прибрани в специални 
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хранилища.  През 1968 г. те бяха все още там и гордея се, че ние 
бяхме по частна покана, а музеят беше в ремонт, А. С.  Голиков – 
тогава декан – ме позна и ни даде разрешение д а го разгледаме 
/аз, съпругът ми и дъщеря ми Златина/  В по-късно време, макар и 
в командировка, не съм получавала допуск до музея.  

В музея има голяма палеонтологическа колекция. Още в 
първата зала имахме удоволствието да видим един огромен 
динозавър в естествена форма.  

В последната /или –първата/  зала на музея им поставено 
изкуствено дърво, където по клоните са изписани имената на 
всички големи учени, които са израснали като такива в тоя 
институт.  

В БИБЛИОТЕКАТА на Института има повече от 500 000 
книги, По мое време имаше около 5 000 студенти и естествено – 
не по-малко от 5-6 000 читатели. 

Впечатление ми правеха,  правят и днес, названията на 
някои геоложки дисциплини в миналото: МИНЕРАЛОГИЯ –    
ОРИНТОГНОЗИЯ  – познания за полезните изкопаеми. 
ГЕОГНОЗИЯ –  познания за земята 

Пръв преподавател,  още след основаването на института, 
бил професор  И. М. Ренофанц, завършил Фрейбургската минна 
академия. Сменят  го Д. М.  Соколов,  Мелников и др. Запомня се 
името на акад. Северин. 

Интересна е биографията на Д. М. Соколов /1788 -1852 г./ 
На 16 г. е завършил минното кадетско училище, на 20 г. е 
преподавател, издава ръководство към минералогията  1833 г. и 
курс по ГЕОГНОЗИЯ 1840 г.,  за който е удостоен с  
ДЕМИДОВСКА премия  Изучавал  е златоносните  разсипи на 
УРАЛ. 

През втората половина на ХVIII век геооложката наука 
достига  особен разцвет  Работят вече такива големи колоси, като 
Еремеев, Карпински,  Обручев, Е. С. Федоров.  Академик 
Карпински пръв въвежда микроскопите за петрографски  
изследвания  През 1880 г. той  съставя нова пълна карта на 
Европа и Русия. Е. Федоров създава теодолитен  метод за  
изучаване на кристалите в гониометрията  и кристалооптиката. 
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През 1891 г. създава универсалното електрическо столче. През 
същата година  И. В. Мушкетов  разработва, така наречената, 
физическа геология. 

След този период следва да бъдат изброени заслугите на  
А. Н. Заварицкий,  П. М. Татаринов,  В. М. Бокий и съвсем във 
мое време – на Д. В. Наливкин,  Н. И. Толстихин, И. И. 
Шафрановский. 
и др. 

Ще проследя отново промените  и развитието на 
създадения през 1773  г. институт:   

1773 г. това е минно училище – изучават се 12 предмета, 
1804 г. ГОРНЫЙ кадетский корпус – прием на 

недворянски деца неповече от 5% 
1874 г. е чествано столетие, 
1973 г. – 200 годишнина – бях поканена, но нямах 

възможност да отида 
Написах поздравление:   
Я вас, бродячие богемы,  
С юбилеем поздравляю,  
Дорожу я вами, всеми                                          
Всех целую, обнимаю. 

Я бы, время застрелила 
Был  бы лишь калашников, 
Чтоб для жизни  сохранила 
Милых однокашников. 

Мили мои колеги, как мога да ви забравя? Помня как 
всяка година се събирахме пред Института и тръгвахме под строй 
към Дворцовшя площад за  манифестация: и на 1-ви май и на 7-и 
ноември. Сред многото колони се изнизваше и нашата колона, 
охранявана от двете страни от милиционери. Слушахме 
поздравленията от трибуната, които идваха от страна на 
Ермитажа и викахме „Ура!” Но всеки път имаше „Ура” и за нас. 
Обикновено Гриша Ге се провикваше: „За Ину Сомину, ура! – и 
всички викаха „Ура!”, „За Иванку Тополову, ура!” – И снова 
„Ура!” звучеше пред Зимния дворец! Мило време!.А поле се 
изнизвахме по улица „Милионная” към Марсово поле.   
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По това  време имаше 5000 ѝбр студенти, 17 катедри, 8 
факултета, 1 5 специалности.45 професори, над 100 доценти. 

В общежитието на Малый 40 живях 3 години и всяка 
година в различна стая. Първата стая  – 338 – запомних за цял 
живот.  Бях със Зина Карпова от Новгород и Лидия Загорулко от 
Алтай. Зина беше едно добро, добре възпитано момиче, израсла в 
учителско семейство. През зимната ваканция тя ме покани да й 
ида на гости. Аз, без да се допитам до някого, приех възторжено. 
Чудна зима  Чудна зимна картина! Домът, в който Зина живееше, 
беше типичен северен дом изцяло от дърво, с красиви ажурни 
решетки на прозорците и вътре инаше „руска печка” – о, ура!...За 
първи път виждах такава и за първи път ми позволиха да се 
излегна върху нея! Беше висока може би 1,20 м. Колко уютно, 
колко топло, когато се прибереш след лютата северна виелица! А 
и за първи път обух валенки.  

Новгород е един старинен град – град музей. Тук има 
църкви от VII век и много забележителни архитектурни 
паметници. Поканена бях в училището на майка й на среща с 
учениците. Децата бяха много любовнателни, аз с удоволствие 
оотговарях на въпросите им.  

Но… моето пътуване до Новгород се оказа „нелегално” – 
беше без разрешение на ОВИР /без разрешение на 
Министерството на Вътрешните работи/. Последваха 
неприятности в  земляческата организация. Особено остро ме 
критикуваше М. Филипова – тогава студентка на IV курс – тя 
дори искаше отзоваването ми в България. Размина се. Десетина 
години след завършване на Института, на една земляческа среща 
в София видях Маша и я попитах: „Помниш ли…, не съжаляваш 
ли, че си ме критикувала? Аз кога щях да разгледам Новгород?!” 
Отговорът беше: „Права бях и не съжалявам, ние трябваше да те 
отзовем за нарушаване на дисциплината и за нарушаване на 
Съветските закони.”  

Със Зина Карпова през следстудентските години си 
разменихме по няколко писма. Тя работеше в Минск и имаше 
голяма дъщеря, която беше дошла на конни състезания в 
България 
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На втори курс бях в  стая  № 229 заедно с Ерна Помер 
/естонка/, Мечислава Орда /полякиня/ и китайката, за която писах 
по-горе. Мечка беше отзована в Полша /мисля, че за това беше 
виновна Ерна/ и на нейно место дойде Рита.  „Я детдомовская” 
така ни се представи тя. Бедно момиче, без родители. И двамата 
загинали по    време на войната. Беше страшно доволна, ако й дам 
да поноси някоя от моите блузки или й подаря някоя дреха. 

Стая 229 – в същност това беше първи етаж в новия 
корпус на общежитието. Прозорците й гледаха към улицата, но от 
тях до тротоара разстоянието беше някъде 1.70- 2.00м.  Сигупно 
никога нямаше да забележа това, ако не беше голямото 
наводнение в Ленинград през ранната пролет на 1955 г. при 
топенето на Ладожския лед. Нева излезе от коритото си и заля 
целия Василевски остров. Набережная, Большой, Средний и 
Малый /– нашия/ проспект плувнаха под водата. Ние в стаята 
бяхме качили багажите си върху леглата и очаквахме всеки  
миг,кога водата ще прелее и трябва да се изнасяме. Радиото 
непрекъснато съобщаваше за покачването на нивото на Нева, 
хората се запасяваха с продукти, долу на пълви етаж в 
Централната сграда водата бе нахлула, студентите се редяха на 
опашка, качени върху столове, а и самата продавачка, която веше 
качила стоката си на високо, стоеше върху една маса и 
продължаваше да обслужва. Ние гледахме от стаята как хорати 
крачеха по улицата, вдигаха поли, някои тичаха. Водата бе 
стигнала до кръста и оставаха сантиметри да прелее през 
прозореца. Към 12 ч. през нощта нивото на реката започна да 
спада. 

На другия ден беше нещо страшно. Реката бързо прибра 
непокорните води, но останаха забатачени улици и домове. И 
нашия институт претърпя много загуби. Някои от лабораторите – 
по физика, съпромат се оказаха под водата. 

Цитирам Ана Ахматова – „Летний сад:” 
Он помнит меня молодой, 
А я его помню под Невской водой. 

Я к розам хочу…            
И аз: в „Мне хочется в Питер…2006 г. 
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Где Малый меня встречал молодой, 
я его помню под Невской водой.  

                          В моето: „Мне хочется в Питер…” 
       

Такова, /но не чак такова!/ наводнение имаше в Ямбол, 
когато Тунджа разля своите пролетно-зимни води и потопи 
геоложките бараки, които бяха подредени в градския парк. 

На трети курс аз все още бях в общежитието на „Малый 
40”, но на пети етаж в стая 526. Отново бяхме четири момичета 
от разни специалности от различни курсове и от различни 
националности: аз, Рая  от Ростов на Дон, Света от Норилск и  
Ван  – китайката. Двете ми съквартирантки имаха тежка година. 
По съпромат идвете ляха скъсани /и всички момичета от тяхната 
специалност – РТ /техника на проучването/  бяха скъсани  –   
неписан закон за техния преподавател  Филипов – и те живяха          
цял семестър без стипендии /вода и кипяток!/ същата година Рая 
се омъжи за Коля  от Новоросийск. И Света също./ Беше много 
красива!/ Същата година аз лежах в болница 20 дни. 

На четвълти курс вече бях в новото общежитие на 
Шкиперск проспект- стая №     Живеехме три момичета: аз, Женя 
и Олга от Кемерово. Тя беше болнава и често получаваше 
припасъци. И двете  бяха на металургическия факултет. Оля 
имаше приятел и през същата година се омъжи. 

Аз все още нямах никакъв приятел, нямаше момче, което 
да ме вълнува, въпреки че край мен вече всички мои приятелки 
изпитваха някакви любови, а някои дори се омъжиха: Женя 
Сурмилова  –- след лятната практика, Марианна - през зимата 
пред последната сесия, Либуше – пред последния изпит на 
последната сесия. Момчетата в Общежитието се смееха: „ Койго 
учи с тебе стига до женитба. Хайде да учиш с нас, та дано и ние 
да се оженим!” Аз твърдо бях решила, че в Съветския Съюз не 
искам да оставам да живея. /Пък и нали бях подписала 
декларация в София, че няма да се женя. И майка ми във всяко 
писмо пишеше: „Да не вземеш да се ожениш!!” 

Хайде да не лъжа съвсем. Харесах едно момче от Минск, 
с една година по-голямо от мен. Казваше се Олег. Това признавам 
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за първи път във този дневник! Движеше се винаги с още двама 
приятели. И тримата живееха в една стая на Малый и учеха в 
една група сондажно инженерство. Вярна на своето обещание, 
което бях си дала, аз не показвах че харесвам това момче, 
въпреки че той се опитваше да ме ухажва. И така трите момчета 
решиха, че аз харесвам  Яшката и се стараеха да ме оставят с 
него. Горкият Яша /беше от Магадан/, оставаше винаги огорчен.В 
стола се изчервяваше, когато седеше при мен, изпускаше 
приборите си.  

След завършване на Института с Олег не сме се виждали 
нито веднъж. Но…си пишехме кратки писъмца – поздравления за 
всяка Нова година. До 2007 г, когато той навярно е починал.   

На пети курс бях в стая  № 428   на четвърти етаж с 
Тамила Черкес и Олга Воличева – и двете на нефтения факултет. 
Бащата на Тамила беше военен и служеше в едно секретно 
подделение близо до Ленинград, спомням си, че ходихме двете на 
свиждане. Приятел й беше Гена Лавров – едно красиво, твърде 
елегантно момче с изискани маниери, ленинградец. В 
институтската столова той ме ухажваше и един пътме покани в 
града на ресторант. На Невски проспект. Изпрати ме до 
общежитието на Василевски остров и поиска да ме целуне, но аз 
не му разреших. Харесваше ми и сигурно и аз съм му харесвала, 
но…но той до тогава беше приятел на Тамила, а аз не исках да й 
го отнема. И до днес пазя неговия телефон. 

Последната година в общежитието бяхме си направили 
нещо като дружески салон: аз, Станка, Ненко и Алька /Алберт/ и 
Лена.  Те тримата бяха на минния факултет. Ненко беше граф 
Нияз Абу бекир, Алька беше Бел Ами. Станка и Лена също имаха 
свои псевдоними, които вече не помня. Пролетта посрещнахме 
със сватба. Лена и Ненко! Другите двама се разминаха, 
състудентката ми Станка така и не се омъжи. А  беше едно 
единствено момиче в група с още 29 момчета, които винаги й 
казваха: ”Кажи какво искаш да ти купим, веднага ще ти го 
доставим!”  
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  ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 
На първи курс се четяха още лекции по  неорганична 

химия /един семестър/, физика /два семестъра/  За мен тези 
дисциплини съвсем не бяха трудни – много неща, които се 
четяха, аз  знаех от гимназиалния курс. Същото важеше и за 
начертателната геометрия – в гимназията бяхме учили 
дискрептивна геометрия – проектиране върху две плоскости, а 
сега имахме още една – трета плоскост.  Самото чертане е въпрос 
на умение и организация  На изпита бях единственото момиче, 
което получи оценка отличен По химия имах чувството, че 
слушам това, което съм учила при Графа в Свищов. По 
топографско чертане бях изумена от  поведението на нашия 
преподавател, когото наричахме „Цап Царапович” Говореше се, 
че съпругата му е починала от „белая горячка” /пиянство/ и 
затова той гонеше номичетата. Пробиваше чертежите и ги 
връщаше и пак, и пак… Приемането започваше с разглеждане 
под лупа на вай-напред на подписа, фамилията, а след това на 
всички линии. При най-малко подозрение, той правеше чертежа 
негоден. Той беше подчинен на  К. А Звонорев   – първия 
преподавател, към когото аз имах недоразумението да се обърна с 
„товарищ….” Той така грозно ми изкрещея: „Какой же я вам 
товарищ? „ /Аз не знаех, че в Слетския Съюз няма такива 
обръщения, нали от руснаците ги бяхме взели?/ Трябвало да се 
обърна: „Константин Аркадиевич…” 

Завеждащ катедра беше Николай Георгиевич Кель, когото 
не бяхме виждали, но знаехме, че е дядо на нашия колега 
състудент Коля Добрецов. За него се носеха анекдоти, как се 
появявал по време на практика в Псковска област и поставял 
студентите в неловко положение. 
 

ПРОФЕСОР  Д.П. ГРИГОРЕВ 
Д. П. Григорев бе блестящ лектор Неговият курс по 

минералогия е един огромен научен труд, който по мое време не 
беше издаден и ние учехме от учебниците на    Бетехтин,    
Лазаренко, но главно по записките, които се стараехме акуратно 
да водим. ДП – така му викахме ние – наблягаше на 
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генетическата минералогия, на онтогенията и филогенията на 
минералите. Мишена за неговите критики беие академик 
Бетехтин, президент  тогава на минералогическото общество в 
СССР. 

Залагайки на важността на кристалическата решетка на 
минералите, ДП бе изградил една строга систематика на 
минералните видове. Учеше ни правилно да изписваме 
химическите формули, групирайки елементите по такъв начин, че 
основните мотиви за строежа на кристалите да намират 
отражение в тях и защото те са главен източник на информация 
за генезиса на минерала. 

За нас ДП беше един акуратен човек, с акуратна 
външност, с изтънчени маниери, изискан стил и крайно 
взискателен. За някои студенти той обаче беше Чеховски герой  – 
„човекът в Калъф”.  След него на лекции бе изключено да влезеш 
или нещо да зашуми, той  просто напуска залата. 

Изпитът по минералогия протичаше по 7-8 часа.    
Получаваш си скалните образци, в които трябва да 
откриеш.изграждащите  ги минерали и започваш да прилагаш 
всички познати  методи за тяхното отриване. Често пъти се 
стигаше до липсата на опитност, за да откриеш радиоактивните 
минерали. Когато учехме минералогия ние бяхме две групи РМ и 
аз винаги съм била при ДП/и на лекции, и на практически 
занятия/, но в другата група практическите занятия се водеха от    
Никитин  Изглежда, че с него колегите се разбираха много по-
добре. 

През 1972 г. аз бях в командировка в Ленинград и реших 
да посетя моя любим преподавател. Носех му подарък – една 
друза – кварц с наложени две генерации; Д.П. беше болен, 
посетих го в болницата по негова покана. Две седмици след 
завръщането си в България получих по пощата подарък от него – 
книгата  „ПЕТЕРБУРГ глазами художников”с много мило 
посвещение. 
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КОРЖИНСКИ И НИКОЛАЕВ 
Проф  В. А.  Николаев беше  професор, завеждащ катедра 

по петрология  в нашия Институт /а между другото тук ще 
съобщя, че той беше вуйчо на приятелката ми Женя Сурмилова/  
Той имаше изградена своя школа, имаше и свои сподвижници. 
Високо ерудиран, многоднаещ, недостижим. Четеше ни 
последния курс по петрология, разработен от него върху основата 
на физикохимичните процеси, възникващ в земната кора. 
Материя трудно достижима за разбиране и усвояване.  Проф. Д- 
С. Коржински пък бе петролог–петрохимик, създател на така 
наречената Московска школа учени в неговата област. За нас. 
Студентите, той беше създателят на оригиналната по наше време 
теория на скарнообразуването. 

Два колоса!      
Проф. Николаев започваше всяка своя лекция с думите: 

              –     Е, разбрахте ли нещичко от това, което ви прочетох 
миналия път?  

Усърдно и търпеливо той продължаваше своята работа да 
излага, да обяснява сседващия материал, дори да овтаря някои 
неща, за да бъдат те добре разбрани и усвоени. 

Като студентка присъствах на една научна сесия по 
петрология в сградата на ЛГИ. Тя бе препълнена учени, 
сътрудници, специалисти от почти всички краища на Съюза, 
любознателни студенти. Докладите се очакваха с нетърпение. 

Чете Коржински, тема интересна, актуална, стил изискан, 
но недостижим. Взалата неописуема тишина. Очакват се 
въпросите. И те не закъсняват.Изсипват се върху му като от дуло 
на пистолет. Стреля Николаев. Започва спор горещ, който 
преминава в яростна словесна битка Очакване. Как ще завърши 
всичко това? И то свършва.Двамата си стискат ръцете мълчаливо. 

Следват другите доклади, но интересът към тях е спаднал 
до минимум. Има въпроси, има и отговори, има и тишина, но 
въздухът е друг. Нивото е друго. 

Ето че излиза Николаев. Покорява залата с блестящите си 
способности на оратор, с изящния си стил, с обхвата на 
материята, със задълбочения анализ на разработката и с 
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дълбоките си познания. И той остава недостижим за 
присъстващите в залата. Единствен, който се осмелява да задава 
въпроси, това е Коржински. Той просто го бомбардира, изсипва 
доводи, които се разбиват като о стена от противоположните 
доказателства, които пък предизвикват други въпроси и други 
доказателства.Атака и контраатака. Спорът отново се превръща в 
битка, атмосферата е нажежена до безкрайност. Залата отново се 
е стаила в очакване на развръзката. И тя идва. Двамата си 
стискват ръцете. Мълчат.  

След конференцията стана известна една фраза, изречена 
от Николаев: „ние, двамата с Коржински си прочетохме доклад 
един за друг в присъствието на голямо общество” / Мы с 
Коринским прочитали друг для друга доклади в присутствии 
большого общества/ 

И още нещо бих казала за тези два колоса; Говореше се, 
че техните теории ще станат разбираеми едва след 30 години от 
появата им нанаучното поприще. Може би е така? Теорията на 
Коржински  за метасоматичните процеси е възникнала през 
четиридесетте години на миналия век, но е придобила 
популярност едва през шейсетте. По-рано бях твърдо уверена в 
това, но днес – петдесет години по-късно, прослидявайки 
жизнения път на моите състуденти в Русия и техните успехи, аз 
зам, че има много хора, които бързо израстват и внасят все нови и 
нови неща в златния фонд на гео ложката наука Те работеха и 
твориха в една благоприятна за развитието на геологията среда и 
едо днес от моя випуск, от 60 човека, имаме четирима академици. 
И акад. В. Глебовицкий е един от тях. Нашияг Витя  
последовател на В. А. Николаев 
 
 

НИКОЛАЕВ И ДОЛИВО-Доброволски 
Ето и една легенда за тях. Веднъж младият Доливо- 

Доброволски – асистент на катедрата по Петрография – решава 
на практическите занятия да влезе в ролята на своя шеф  В. А. 
Николаев и започва  да говори с неговия глас. Имитирайки го 
точно, той започва да обяснява една заплетена история и 
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естествено от време на време изсипва куп ругатни по адрес на 
Коржински. В това време, незабелязан от никого, в залата влиза 
тихо Николаев. Притежавайки великолепното чувство за хумор, 
без да възрази или да каже нещо друго, той вдига ръка и задава 
компетентен въпрос с гласа на Доливо-Доброволски. В залата 
прехвръкват нажежени искри, но след секунди обстановката се 
разведрява. Всички избухват в смях. След този случай професор 
Николаев оценя своя ученик като перспективен учен. Днес  
Доливо-Доброволски е професор и завеждащ катедрата. 
 

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ СОЛОВЕВ беше по мое време 
завеждащ или помощник-завеждащ катедра. Той ни четеше 
лекции, прекрасни лекции, които слушах с удоволствие. Във 
книгата по петрохшмия на интрузивните скали е приложена 
негова систематика. Той беше изключително добър педагог 
Четеше ни още курс: „Скалообразуващи минерали” Беше добър 
диагностик. Той можеше мигновено да определи не само името 
на скалата, но и да назове мястото от къде е взета. И за него се 
носят легенди: По време на реставрацията на прочутия Мраморен 
дворец след войната, той открива, че вместо италиански мрамор в 
миналото е бил употребен руски – уралски камък! При ремонта 
на Александрийския стълб – вече става въпрос за гранита,  на 
Сергей Павлович се наложило да приложи своя алпинистки опит, 
който е имал като млад, преди войната. 
 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАВАРИЦКИЙ, син на 
акад. А. Н. Заварицкий – автора на учебника „Изверженные 
горные породы” водеше нашите практически занятия. За 
академика вече знаехме, че той именно е създателят на новия 
раздел в науката – петрохимия. Работил е предимно на Урал, на 
Магнитните планини, занимава се с железорудните орудявания, 
прави обобщенията си за химическия състав на скалите. 

В. А. Заварицкий донасяше шлифите, които трябва да 
определяме в една кутийка, гдето бяха написани нашите имена. 
След приемането на шлифите, той не ги връщаше в кутийката, а 
ги пускаше в джоба си. В кутийката оставаха неприетите шлифи. 
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Това бе ми  направило впечатление и аз реших да пусна  един 
неприет шлиф в своя джоб.  Дали наистина бе забелязал това, 
така и не разбрах.  Зачот получих.  

На трети курс  Владимир Александрович ни четеше 
лекции по  петрология на седиментните скали. Ние с приятелката 
ми Марианна, с която готвехме изпитите си заедно, си 
направихме една разходка по Набережная, минахме покрай 
любимия си паметник на А. Крузенщерн и вече почти до 
Института срещаме един наш състудент.  

– А вие взехте ли си изпита? – попита той. 
– Не, сега отиваме. 
– Но изпита свърши. 
Двете летим към Института. На стълбата пред парадния 

вход срещаме Заварицкий с балтон и бомбе и,…замънкахме: 
             –  А ние, ние не сме били… 

Той се върна. Изпита ни. Получихме отлични  оценки. 
Този случай с Марианна си спомняме често.     

Заключителният курс по петрология беше при  проф  В. 
А. Николаев  Той приемаше изпита дори с отворен учебник – 
искаше да си разбрал, да си навлязъл дълбоко в науката. 
           

КАТЕДРА ПО ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 
Лекции по условия на образуване на Рудните полезни 

изкопаеми ни четеше проф. Павел Михайлович Татаринов. 
Имаше такъв негов учебник, излезе от печат през 1956 г. и аз 
успях да си го купя. Донесла си го бях в България и го имах на 
Върли бряг, но той някак си изчезна. Веднага се осъмних,  кой би 
могъл да ми го вземе Имаше един- единствен високо ерудиран 
геолог в групата, който се интересуваше усърдно от условията, 
при които се образуват различвите полезни изкопаеми.  

Павел Михайлович беше работил на много 
месторождения, имаше богат практически опит и имаше много 
знания. Четеше седнал, непрекъснато димеше с цигара, говореше 
тихо и дори доста бързо, което налагаше винаги да търся място 
на първия ред и да се стремя всичко да записвам. Обемът на този 
курс бе много голям, но Татаринов бе направил една много добра 
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систематика. За скарновите находища той имаше своя теория. 
Изискваше се много време, за да бъде усвоен един огромен 
материал, обхващащ не само рудните находища в Съветския 
Съюз, но и най- характерните световно известни такива. Четенето 
за изпита беше денонощно. Пак с  Марианна. 

По някои рудни находища лекции четяха още И. Г. 
Магакян и про.фесор Карякин. 

По нерудни полезни изкопаеми на лекции и изпит бяхме 
при  А. С. Голиков. През последните години той беше наш декан. 
Като такъв го заварих при посещението си в Института през 1972 
г. Той дори ме позна. Бях щастлива. 

Със няколко думи ще спомена и проф. Михаил 
Михайлович Тетяев. Имала съм щастието да го видя и да го 
слушам – той се върна от заточение и   през1956 г. почина. 
Прочете ни няколко лекции по тектоника. 
          

КАТЕДРА ПО КРИСТАЛОГРАФИЯ 
Много обичах кристалографията при професор Иларион 

Иларионович Той имаше в кабинета си богата колекция красиви 
лакирани дървени макети /кристални форми/ на минералите от 
всички сингонии: моноклинна, ромбична, тригонална, 
тетрагонална, хексагонална и кубична. Пред нас стоеше 
таблицата, която трябваше да запомним:  

Моно  –   гипс, ортоклаз 
Тригонална – една ос, плагиоклаз 
Ромбична     – 2 оси на симетрия – барит, топаз 
Тригонална  – 3 сси на симетрия  – хематит 
Тетраклинна – 4 оси на симетрия – халкопирит, циркон 
Хексагонална – 6  оси на симетрия – калцит, кварц 
Кубична –  пирит, галенит, гранат 
На катедрата по кристалография работеше Ирина 

Викторовна Михеева, която през лятото в Крим ръководеше 
моята картировка и която беше така любезна да ме покани с 
преподавателите на екскурзия до Бахчисарай, Ялта и Ай Петре. 
          
 

79 

  

 



КАТЕДРА ПО ОБЩА ГЕОЛОГИЯ 
Курсът по обща геология бе прочетен на първи курс . това 

е азбуката в геологията. Първо запознанство с нея като с наука. 
Четеше ни един прекрасен лектор Серпухов Владимир Иванович. 
Той имаше фигура на истински академик – синеок, строен с 
красива брада. Четеше увлекателно и заразително. Украсяваше 
лекциите си с многобройни спомени и преживявания, пикантни и 
интересни, случили се с него в Сибир и на Чукотка. Ние 
слушахме със затаен дъх и все повече усещахме любов към 
науката, която бяхме избрали за своя професия. Е, имаше много 
дисциплини, при които двойките се сипеха като из ведро, това 
бяха математиката, начертателната  /дескриптивната/ геометрия, 
детайли на машините, сито лишаваха студентите от стипендия, а 
ри повторно получаване ги лишаваха от възможността да 
продължат образованието си в този Инстигут. Така ни напусна 
след 1-ви курс едно хубаво момиче. Галя Добродеева.   

И тъй като предметът бе азбука и Владимир Иванович бе 
много благоразположен към нас. Изпитът бе събеседване, 
оценките, които получавахме бяха отлични и добри. Говореше се 
/като анекдот/, че един  път е писал двойка, но не можал да спи и 
на другия ден отишъл да търси студента за да му поправи 
оценката. 
           

КАТЕДРА ПО СТРУКТУПНА ГЕОЛОГИЯ и геоложко 
картиране – Александър Иванович ШАЛИМОВ. Той беше един 
от най-младите преподаватели и беше любим преподавател на 
всички студенти. Винаги акуратно облечен, наричаха го „зеленый 
крокодильчик”. Говореше се, че в края на войната е работил като 
съветник при полевия щаб. Той водеше и практическите ни 
занятия и на мен ми се струва, чеза първи път усетих – разбрах 
ккакво е това геология. Научих се да строя разрези, да се 
ориентирам по картите, да намирам това, което не се вижза. Това 
бяха елементарните закони на структурната геология.Тези знания 
ми помогнаха да се справям с картировката в Крим. 

По-къдно аз научих, че той е и поет, и писател. 
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През 1972 г. и през 1977 г. аз бях в Инситута и се срещах 
с него, дори бях получила покана да присъствам на творческа 
вечер,  Присъствах – встъпително слово бе произнесено от Е. 
Брандис. Негови творби са: „На пороге великих тайн”, „Охотники 
за динозаврами”, „Тайна гремящей расщелины”, „Тайна 
Тускароры” и др. – научно-художествена и научно- 
фантастическа литература.  Благодарна съм му за консултациите, 
които той ми даде по време на специализацията ми. 

Изучавахме доста предмети, с които доказваме днес, че 
сме инженери:  съпротивление на материалите, детайли на 
машините, теория на механизмите и машините, по икономика… 
Последният ни изпит бе по металургия и обогатяване. Прощаваме 
се. Всички билети са отворени и обърнати нагоре. Но… на мен 
съвестта не ми позволи да ги погледна. Спуснах ръка и взех един, 
който ми попадне. 

Всички мои преподаватели бяха корифеи в науката. Те 
дадоха основата и тласъка за израстването на моите колеги като 
специалисти и учени. Днес от моите състуденти израснаха и се 
утвъдиха четирима академици много доктори и кандидати на 
науките, научни сътрудници със световна известност. Ще се 
постарая и за тях да напиша, за творческия им път и за 
постиженията, които оставиха в науката. 
         
 

К А Т Е Д Р А  П О  П А Л Е О Н Т О Л О Г И Я  
                          И   И С Т О Р И Ч Е СКА  Г Е О Л О Г И Я 
 

Професор В. И.   БОДИЛЕВСКИЙ 
Заедно с мен на нашата специалност в група РМ-2 учеше 

дъщерята на моя преподавател по историческа геология,  Ия 
Бодилевская. Не съм общувала с нея, движехме се в различни 
среди. По майчина линия тя бе внучка на академик А. А. Борисяк 
/много извектен учен палеонтолог/, внушаваше уважение, но 
самата тя бе много затворена и мълчалива. 

Професор Виталий Иванович Бодилевски е преподавател 
в нашия инсштут от 1932 г. Тогава е водил курс „Методи за 
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стратиграфска корелация”. Започва да работи главно с 
мезозойската фауна и специализира палеонтология. 
Първоначалните му работи са по Карелския полуостров и  
Арктика. За северните си експедиции той ни е разказвал, че най 
трудно му е било да наема лодки и работници. През лятото на 
1942 г. Ия заминава за Кузбас, където е евакуирана майка й. Там 
ми беше „пърното геоложко кръщене” – разказва тя. Баща й по 
това време чете лекции в Москва. Бодилевски остава в блокадния 
Ленинград, но подле с целия Институт е евакуиран в Пятигорск 
/Кавказ/, а по-късно и в Черемхово /Източет Сибир/.   През 1943 
/44 г. той се връща в Ленинград, където го очаква още повече 
работа.  Всеизвестен беше с работите си по Шпицберген и 
Западен  Сибир. 
 

Лекции по палеонтология и практически работи известно 
време ни водеше  Серафима Николаевна ГУСЕВА. На кятедраха 
имаше прекрасна учебна колекция, която ние знаехве наизуст. И 
в музея също имахме възможност да стоим с часове над разните 
брахиоподи, амонити, продуктоси, З а ф р е н т и с и /силур –перм 
– за  с п и н о й   с т а р ы й  п е с /, белемнити, стегоцефали, 
динозаври, ихтиозаври и по-съвременните пектъни, охлюви и 
миди. И завършвахме с:  т у р б о,  т р а х у с  и  п а т е л а … 
          Нашият колега – еднокашник – Олег Тарутин тогава 
написа: 
              

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 
Ц и к л о л и т е с симпатичный 
Жил с триаса по третичный,  
А ветвистый м а д р е п о р 
Жил с третичнЫй до сих пор. 
Своей жизни не жалея 
С пьяным мужем и детьми 
Проскрыпела л о н с д а л е я  
От триаса до перми. 
Оторвать не можем глаз мы 
От силурийской стрептелязмы. 
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ЗАВЪРШВАЙКИ пети курс, почти всички момичета и 

момчета се бяха ориентирали къде да заминат и какво да работят. 
И разлетяха се те: към Норилск, Магадан, на Чукотка,  Улан Уде, 
Забайкале, Далечния Изток  и…и… Но преди това почти всички 
момичета се омъжиха.  Избрали си бяха момчета  от групата. Сега 
аз научих какво значи ВУЗ – выти успешно замуж  /успешно да 
се омъжиш/  И ето ти 7 готови двойки: Зоя Москаленко и Миша 
Косько, Рая Милькевич и Витя Глебовицки, Лена Нефьодова и 
Дима Иванов, Томочка Подольская и Витя Азанов, Галя 
Воронина и Женя Каменев, Моята Марианна и Костя Азбел и в 
последните минути – Маринка и   Юля   Кобылянский/, но тази 
двойка веднага се разпаднала/ Най здрава се оказа връзката на 
Женя Каменев и съпругата му Галя, днес Каменева  може би 
защото той е работил повече на Антарктида, тя в институт 
Арктики. Може би те просто не са имали възможност да си 
омръзнат. Аз обаче съм свидетел, че това не е така, те двамата 
много се обичат и имат прекрасно семейство. Бях у тях през 
ноември 1977г., посрещнаха ме великолепно и Женя ми подари 
своята монография „Кристалическият фундамент на 
Антарктическата платформа”. 

На четвърти срещу пети курс се омъжи моята първа 
ленинградска приятелка Женя Сурмилова, която живееше близо 
до цирка. Тя  се завърна след лятната си практика,  бе открила 
своя избранник Виктор Анатолиевич Козлов. Сватбеното 
тържество бе у тях, в тесен кръг.Присъствахме аз и Марианна, 
Тома Подольская и Юра – синът на нашия професор Николаев. 
Помня как си тръгнахме през нощта за Василевски Остров аз 
Муся и Юра и как не можехме да преминем Нева мостовите се 
вдигаха един след друг. Със Женя и Витя Козлови цял живот сме 
поддържали дружески връзки. За тях ще напиша по-долу.   

Много от моите състуденти днес не са между живите. 
Нелепа смърт постигна Витя Азанов, а наскоро след него си 
замина и Тома Падолская. Съвсем нелепо загинаха Коля 
Радченко,  Толя Савицки. Отидоха си от тоя свят Саша Авдеев, 
Зденка Бенешова, Либуше Амброжева, Дима Иванов, Лена 
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Нефьодова, Валя Навольнева /Сапожникова/, моят български 
колега Тодор Чифлиджанов, Гриша Ге, Олег Тарутин   

Благодаря на геологията, че ме срещна и запозна стакива 
прекрасни хора,които ми станаха колеги и приятели за цял живот. 
 

ЗА УСПЕХИТЕ НА МОИТЕ КОЛЕГИ 
 

А ето по малко и за моите колеги, за техните  успехи. 
Виктор ГЛЕБОВИЦКИЙ – ленинградец. Занимава се 

дълго с физикохимическа петрология. Това елюбимата 
дисциплина на Николаев, а той бе един от любимите негови 
студенти. Отначало Виктор  предпочита картировката  на 
интрузивни скали, но след едно посещение във Финландия 
навляза в същностните  етапи и специфични изисквания                         
при картирането на седиментните скали. 

Започва работа в Източен Сибир на Становой хребет, 
където прегледал хиляди шлифи, взети от производствените 
групи. Разработва актуални проблеми по метаморфна геология –
защита в Новосибирск, а след 1967 г  работи в Лабораторията 
/Институт/  за докембрийските отложения. Израства като учен, 
става       неин директор след  К. О. Кратц и след  Д. В. Рундквист. 
В своите работи той прави важни заключения за някои 
закономерности при проявата на метасоматизма, водещи до 
природно /сингенетично/ обогатяване  на рудите, което може да 
доведе до локализацията на промишлени залежи. Оптимист е – 
казва, че песимистите отдавна са напуснали страната /Са зад 
границата/ Сега е академик. 

През 2003г. с участието на почти всички руски колеги 
издаде юбилейния сборник „Как молоды мы были”. 
    

Александър /Саша / АВДЕЕВ   
Най успешният, пръв отличник в групата, родом от 

Андежан. Започва да работи в Агадирската геологическа 
експедиция. Тук той прави най-важното си откритие:  на голяма 
площ в Централен Казахстан установява  широко развитие на 
ендогенни  вулканоплутонични кръгови структури. Той пръв 
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отбелязва тяхната прилика с вулканогенните кръгови структури 
на луната. 

Поканен от акад. Р. А. Борукаев даработи в  ИГН имени 
Сагпаева. Работи в Мугоджарската експедиция Изледва 
геологията, тектониката и тектониката на офиолитовата /?/ зона 
/ултрабазити?/  Той е един от първите създатели на теорията за 
новата глобална тектоника.  

Негови статии:  Офиолити и  еволюция в югозападната 
част на  Урало. Монголската нагъната зона, 
За проблемите  при галактическата геохронология.В тази си 
статия той отбелявва, че най-важното достижение на геологията 
се явява установяването на съответствие на периода на завъртане 
на слънчевата система около центъра на галактиката. 

Саша Авдеев беше учен с разнообразни интереси. Той 
беше Човек поет и художник, приятел и брат. До болка 
чувствителен!   През 1979 г. той ми изпрати своите статии от 
Алма Ата и две стихотворения  Боже, да си геолог и да не пишеш 
стихове, това е невъзможно! Най-благоприятното гнездо за 
музата на поезията е душата на геолога!/ 

През 1981 г. бяхме със съпруга ми и дъщеря ми Илияна  в 
Алма Ата и му гостувахме. Имаше очарователна дъщеря и 
прекрасна съпруга.  

Ето едно негово стихотворение. Душата му роптае срещу 
несправедливостите на епохата. 
 

ТЫ  И Я 
Ты богат рублем, я беден, 
Ты завлаб, я завлоб, 
Ты румян и я не бледен, 
Но я пчелка, а ты клоп. 
                
Ты всегда вперед шагаеш, 
И как белка в колесе, 
Ты Парижи посещаешь,  
Я – родные дыри все. 
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Пишут за тебя для ДАНа,  
Я строчу туда один,  
В ГИНе сорок атаманов, 
Я без лампы Аладин. 
  
Ты карьеры добываешь,  
Я все истину ищу,  
Ты про другя забываеь,  
Я без недруга грущу. 
 
Бабник ты. Я весь в  моралы 
Ты турист, я вечный  жид,  
Вы на взморьях отдыхали, 
Нас туда не пустит гид. 
 
Вас печатают вне плана, 
Нас выбрасывают вон, 
Набивают вам карманы,  
Нам лишь сниться миллион. 
 
Вы в Брокгаузе попали, 
Нас не жалует Ефрон,  
Орден вам недавно дали,  
Нам не светит медальон. 
 
Брежу я окном- разгадкой, 
Нам неведомо оно, 
С нами вам светло и сладко,  
С вами гадко и темно 

И едно стихотворение от мен до него, написано през 1979 г. 
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ПИСьМО 
                             Авдееву А., г. Алма Ата 
   
    Привет, Саша,    
    Я признаю, что удивил приятно 
    Способностью великого профессионалиста 
    Ты музою владеть. 
    Ведь в Гею ты влюблен е вряд ли, 
    Казалось бы, что у тебя, у плитотектониста, 
    Она могла по шарьяжам нагой 
    Шагать за Геей и за тобой. 
 
    Я дорожу писанием твоим – 
    Ему в альбом я место святое определила. 
    Прочла про блок Атасу Дамшин, 
    Воды живой из Деевых источников отпила. 
   С твоим стихом мне будет веселее, 
    К вулканоплутонизму я отнесусь умнее. 
 

Борис Семенович ЗЕЙЛИК 
  Боря  пристигна в Ленинград да учи след завършен с 
отличие техникум и следсолиден трудов стаж. През 1958 г.  
започва да работи  в Източен и Централен Казахстан и много 
бързо се ориентира към Космическата геология, за което му 
помогна запознанството му с В. Л. Масайутис, който през 1972 г. 
прави най-голямото геоложко откритие на епохата – 
диамантеното месторождение на Колыма!  Технически диаманти 
в един огромен  метеоритен кратер с диаметър 100 км.  Тогава 
той прави предположение за космически произход на  
гигантската Ишимска кръгова структура. Започва авиационни 
маршрути с кацане в много точки в центъра на тази структура, 
взема шлифи, доказва космичен метеоритен произход  и нейната 
магмо-контролираща роля. През 1979 г. Боря ми гостува в Бургас. 
Тогава той ми подари книгата си „О происхождении 
дугообразных и кольцевых структур на земле и  на других 
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планетах.” През 1981 г. Аз и съпругът ми бяхме в Алма Ата и там 
се срещнахме с него и Саша Авдеев. Зейлик  и съпругата му днес 
са академици  в Академията за Минерални  Ресурси в Казакстан  
и на Руската Академия за Естествени Науки /РАЕН/. 

Последната негова работа е „Проблемы космической 
охраны планет, для  сохранения Жизни на земле”  Ето и негови 
стихове за Тениееската структура – една гигантска впадина в мой 
несъвсем точен превод:              

Тектонска впадина структура 
чрез пукнатините си разказва виц, 
че тук от древни времена кротува 
един забил се във земята като шприц 
изгубен и изчезнал метеорит.   
Той цяла планина изял, 
но никой нищо не видял, 
Всичко,  всичко изгорил,  
земята даже потрошил,  
Лавата излязла му насреща, 
в прегръдка стискал я гореща 
брегове изграждал и рушил  
и след време чак се укротил. 
Оставил на света награда 
скъпа диамантена фасада. 
За нея аз узнах от Зейлик –  
той учен е голям и блестящ затейник. 

              
У нас в България разнищват  
древни кръгови струтури,  
все още не доказват нищо – 
те прокто чакат –  времето да ги  разбули. 
               

Една друга яма – във Евразия, 
възникнала и тя  – по закона  ИЗОСТАЗИЯ, 
открита пак от Зейлик и сие – 
за мен е просто неразбрано досие.   
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Откриват астроблеми и в  Европа. Откриха се вече 
метеорити и в България.  За четири такивапреди няколко дни 
прочетох, а и азсамата все още се питам има ли нещо общо 
Игличенската структура с космичните процеси?  

Теорията на Зейлик е предизвикала война  между учените 
в началото на седемдесетте години.  

Други работи на Зейлик: 
         „Ускорени работи за търсене назлато в Централен 
Казастан”, „Метеортни структури в Централен Казахстан –  
„магмо-тектонска и рудоконтролираща роля” , „Космогенните 
структури и интерпретиране на кръгови структури”, 
„Прибалхашко – Илийската структура и прогноза на медна-
никелови орудявания” и др, повечето от тях са написани в 
съавторство със съпругата му – СЕЙПТМИРАТОВА Э. Ю., която 
също е академик. 
 

Надежда Пинаева - МОСКОВЧЕНКО 
Надя е родена в Ленинград  Израстнала е  сред артисти, 

сама е искала да стане балерина или артистка, на съдбата й 
поднесла друго. Надя стана добър геолог, защити и кандидатска 
/в Института по геология и геохронология на докамприя/ и 
докторска дисертация /в Московсккия Университет/  35 години тя 
работи заедно с Витя Глебовицки  в крайния север  – към 
Лабораторията – там е постъпила по препоръка на нашия 
професор Ноколаев По-късно тя следва съветите му и се насочва 
към Тян Шан и Памир – към младите нагънати зони. Докторската 
си дисертация защищава в Москва. Бурно! С много овации и 
емоции.  

Увличена от термодинамиката, тя решава да внедри 
принципите й в геолотията. Нейната амбициозност  я кара дори 
да запише сина си в химически Институт. Той го завършва, но 
Надя  открива големи заложби у сина си в областта на оперното 
пеене и  вече го записва в Консерваторията в гр.Лвов. По това 
време тя  открива    княз Голицин, кайто живее в гр. Лондон и 
който й е  родтина. Решава се бързо да емигрира. В Лондон синът 
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й Коля успява да влезе в Ковант Гардън, но не за пастоянно В 
момента работи по първата ки специалност – химик. 

През 2006 г. аз им гостувах. Пътувах за Америка и 
предварително се бяхме уговорили, че  ще сляза на летището в 
Лондон и че  ще се срещнем. Имах на     разположение 22 часа на 
отиване и толкова на връщане. Не бяхме се виждали цели  48 
години, толкова бяха минали от завършването ни на Института в 
Ленинград. Пардон, бяхме се виждали  у Рая Милкевич и Зоя 
москаленко през 1977 г. 

Денят е  З-ти март –  вторник. Нося мартеници. Синът й 
Коля ме посреща на летището „Хитроу”  и ме повежда с метро и 
трамвай към къщи. Те живеят в апартамент, отпуснат им като 
емигранти, но все още нямат английско гражданство.   

Спахме набързо, защото ни чакаше дълъг дену наситен с 
много събития. Предстоеше ни вечерта да слушаме „Макбет” в 
Ковант Гардън – Надя беше  осигурила предварително билети. 
Първо се разходихме по Темза. Мостовете представляваха 
изключително интересна гледка: бялата лента на реката се 
подпъхваше красиво под  множеството мостове, които бяха 
истински шедьоври – последен акт  на инженерната мисъл: 
лъскави елегонтни линии от стомана и стъкло на пешеходния 
Милениум Бридж. Някои казват – последен крясък на ХХ! Век в 
интерпретация на  сър Норман Форстър. Величествено чудо!  

Върволици от хора се движеха по южния бряг на реката , 
по пешеходната алея Кунис  Джувили Уок и по площада срещу 
крепостта Таур. Някъде долу е притиснат от съвременни ниски 
сгради  и едва се забелязва сламенния покрив на  „Глоуб” – 
възстановения театър на Шекспир.  

Надя ме води да видя Уеминстърския дворец и Биг Бен. 
Разходихме се, искаше да ме снема, но лентата беше свършила. 
Получила се е една единствена снимка и то немного качествена.  

Качихме се на двуетажни туристически автобуси, които 
обикалят забележителностите в центъра. Спряхме при 
Бъкингамския дворец,, който е символ на града. Спряхме още на 
площад „Пикадели” при фонтана с бог Меркурий, площад 
„Трафалгар”  и др.   
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Вечерта се разходихме из уличките около Ковант Гардън 
и побързахме да влезем в полупразния салон, за да имам време да 
го разгледам добре. Не съм си записала участващите артисти, за 
което днес съжалява 

На другия ден посетихме Кралския Музей на Изящните 
Изкуства и Палатата на Лордовете.  
 

Константин АЗБЕЛЪ и МАРИАННА БОРУКАЕВА 
Когато пиша за Костя Азбел, трябва едновременно да 

проследявам и творческия път на неговата съпруга - моята първа 
и най-добра приятелка Марианна Борукаева. Те се ожениха на 1У 
курс и иска ми се да разкажа   как ние със Зденка Бенешова  не 
искахме този брак да се осъществи. Не, че не харесвахме Костя, 
просто ги виждахме различни. Искахме за нея момче с по-висок 
коефициет на интелигентност. Ние просто не познавахме Костя. 
Той беше едно русоляво, къдрокосо, вечно усмихващо се момче, 
което пръскаше навсякъде разни смешки и вицове. На лекции я 
обграждахме и всячески се стараехме Костя да не седне до нея. 
Беше есента на 1957 година. Работехме курсви проекти, 
чертаехме, пишехме – ние с Марианна бяхме винаги заедно. Със 
Зденка бяхме толкова заядливи, че решихме да скрием паспорта 
на Марианна, да не допуснем този  брак да се състои.  

Паспортът беше у мен, Марианна нямаше нищо напротив.  
Вече не говорехме за женитба – думата брак не се споменаваше. 
Единн ден, в ранния следообед – помня чертаехме в моята стая на 
Шкиперский проспект – Марианна ми каза: „ Дай ми паспорта, 
моля ти се, след един час ще ти го върна. Обещавам, няма да се 
разписвам.”  

Не можех да не го дам. Нямам това морално право. 
Разбира се, че го дадох, но исках стриктно спазване на 
обещанието. След един час Марианна се върна, даде ми паспорта 
и каза: „Е, подписах се, но втори път няма да ида. Ето ти 
паспорта”. 

Повече не говорехме на тази тема. Учехме си уроците, 
предавахме си курсовите проекти. В края на седмицата, в същия 
ден, без някакъв намек Марианна каза: „Дай ми паспорта, не ми е 
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удобно да ида без него, обещавам – няма да се разписвам.”  Беше 
пак следобеден час, пак отиде и пак се върна след около два часа. 
Отваря вратата и ухилена до уши скръцва със зъби и казва: 
„Можеш  да ми честитиш, аз вече съм жена на Костя!”   

Ние със Зденка се кротнахме – съдбата така е решила. 
Оставаше да видим как родителите в Алма Ата ще приемат този 
брак. Марианна продължи да живее на своя Средниий проспект, а 
Костя – в общежитието на Малый.  До зимната ваканция. Е, 
всичко бе благополучно и щастливо разрешено. 

Завършиха и двамата учението си с отличен и заминаха на 
работа за Южен Казахстан: отначало в група за търсене и 
картиране, а след това в Джунгарски Алатау на картировка. През 
целия си живот те са заедно – в една експедиция, макар и в 
различни партии. Съставят карти в М 1:50 000 и в М 1:200 000. 

Костя беше голям ум. Той беше винаги плътно до Саша 
Авдеев и заедно с него разнищваше тектономагматичните цикли 
на слънчевата галактична година. През 1983 г. ние със съпруга ми 
им гостувахме в Алма Ата и бяхме си запланували да посетим 
градовете Самарканд и Фрунзе, но едно нещасти в експедицията 
му попречи да осъществим нашите планове. Един геолог от 
подчинените му безследно изчезна по влеме на маршрут. 
Провалил се беше безвъзвратно под снежна лавина! Цяла 
седмица го търсеха всички геолози: повтаряха маршрутите, 
летяха с вертолети над областта, но безуспешно. Ето какво може 
да се случи и се случва в геоложкия живот! 

Костя, Марианна и Маргарита /сестра на Марианна/ са 
също поети – и в тяхната кръв живее вирусът на поезията!  

Сердце, как пленная птица, 
Рвется  из клетки грудной, 
Взор от ненастья слезится : 
„Где же ты дом мой родной?” 
Только дорога пылится, 
Жизни листая страницы, 
Слышу я звон призывный 
Но к чему попусту злиться? 
Гордость не может смирится  
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Видишь песок зимой. 
Конец…?                  /Костя/    
 
И:  
    Все меньше нас., 
         А рейтинг наш все выше, 
     
Не стали лучше мы, 
   А ниже стали крыши… 
Тех старых Храмов Веры и Добра, 
     В которых мы молилися вчера. 
Мы прожили свой век 
      Во славу всех пророков, 
Был гордым человек 
       В век крови и пороков, 
Был труд, был ум, 
       Достоинство и Вера, 
Теперь небытия 
        Мерещится химера, 
О прошлом памятьнас  
       Еще пусть крепче сблизить, 
О, горький, смертный час 
       Безумем не унизит! 

 
Последното си писмо, преди да почине /бе просто 

случайност/, но Костя беше написал до мен. 18 декември 1988 г. 
Препратих го на съпругата му до Америка. Костя силно 
преживяваше „новото време” „Геологията” умираше като у нас. 
Всичко се разграбвапо, унищожавало… Хвърлил заявдение за 
напускане и …предполагам, че се е напил от мъка. На 28. 12. 
Починал.  Мили Костя, дано там някъде горе да ти е леко и 
удобно!  

Ето едно стихотворение на Марианна: 
  
       + + +           Моей давнешней подруге, 
                          такой же „цыганочке” как я.   
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Семь месячев я сплю в мешке, 
Живу на трех квадратных метров, 
Сгораю рыбой на песке, 
Дрожу от холода и ветра. 
 
В широкой шляпе с молотком, 
Не устаю весь день шататься 
И с каждой травкой и жучком 
Во всю готова побрататься. 
 
Мне свежесть утра, четкость дум 
И ясность образов приносит, 
Аночьюгорной речки шум 
В нездешность снов меня уносит.  
 
И в этой жизни полевой 
Все спуталось – и сны, и были, 
А вцесто нимба надо мной 
Лишь ореол дорожной пыли. 
 
+ + + и на Маргарита Борукаева: 
       
ДРУГУ - ГЕОЛОГУ 
 
Когда-то на окраине Земли 
Нас встречали  безкрайные просторы 
И вольностью нас степи увлекли 
И навсегда околдовали горы. 
      
Цыганские костры палаточных дворцов, 
Где голод и жара унас гостить любили, 
Где гроз и бурь встречали мы гонцов, 
Нас в братство навсегда объединили. 
 
Шагая с рюкзаком до темноты 
И став детьми нетронутой природы, 
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Ни тишины полей, нигорной красоты 
Мыне нарушили за долгие походы. 
 
Бывало потрясала степь гроза, 
Ночь разрезали молнии кинжалы 
И покрывала черная роса 
Пустынью после пламени пожара. 
Бывало – горы ждали западней – 
Заманчиво нам ледняки блестели, 
Когда под снегом с чистой белезной 
Грозили смертью трещины и щели. 
 
Мы все степьям прощали и горам 
За вольность нам, подаренную щедро, 
За их простор, за солнце по утрам, 
За те загадки, что таили недра. 
 
Степной костер с дымком от кизьяка, 
Тропа в горах, проложенная нами, 
Зовут теперь меня издалека, 
Зовут невозвращенными годами. 

 
      И ето го семейството на Марианна и Костя  днес. След 
години. Две прекрасни деца: Костя младший и Ниночка Работеха 
в Казахстан. И двамата са доктори на науките, но и двамата 
живеят днес в США. Коотя Азбель – младши, учен геофизик, 
живее и работи в Хюстън. Ниночка е омъжена за американец 
/Пол/, живее в Луизвил – Колорадо. Не й се отдаде възможност да 
работи по своята геоложка професия. Стана масажистка, стана и 
медицински работник. 
 

А Марианна сега е съпруга на един прекрасен човек – 
световноизвестния  учен сейзмолог – Анатолий Левшин.  Живее в 
Колорадо, Левшин е професор преподавател в Университета в гр. 
Болдер. Всяка година той идва в Европа – в г. Триест, гдето чете 
лекции в дом ”Жолио Кюри” През есента на 2004 г. /една година 
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след смъртта на Гошо/  бях поканена на гости от семейството му 
в този град. На това пътешествие, което ми се отрази 
изключително здравословно,  ще се спра по-нататък .Аз не бях 
АЗ. 

Аз просто някак оживях! 
 

Тогава написах  стихотворението „Под небом чужим” 
 
Олег ТАРУТИН 
Не съм била никога в една група с него и никога не съм 

била достатъчно близка, макар четърсех контакти с него, заради 
интересните му стихове. Аз съмбила винаги в група РМ-1, а той 
беше първоначално в група РМ-2, а после в ГСПС. Седяли сме 
заедно на лекции през първите две години, а после само при 
някои общи предмети – палеотология и историческа геология. 
Той беше друг човек, дружеше предимно с момчета и 
съчиняваше, съчиняваше…Даже в България – тук в Бургас – се 
появи една негова книжка в руската книжарница /първа я видя 
Ленчето Аврамова/  и така аз прочетох: 

Как-то шагали с геологом до дому, 
Видим старушку, мальчишка ревет: 
„Дам тебя этому – рыжебородому – 
Он тебя в горы, в рюкзаке унесет”. 
Помню, сказал я мальчишке бесшганнику: 
„Не реви, брат, коль нету причин. 
Зря твоя бабушка тут подняла панику –   
Некуда сунуть тебя, гражданин.” 
/Това по памет, не много точно./ 
 
 ………. И друго: 
Часто голодные, чаще усталые, 
Люди  полезные, как и они,  
Знаем что жизнь проживаем с недостачею 
Но проклинае ее только в гробу., 
Эту бродячую, эту собачую – 
Самую лучшую в мире судьбу. 
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И още много други стихове негови знам от времето преди 
1958 г.: 
           

ПЕСНЬ О ПРОПИСКЕ 
Я родился и здесь 
Ленинградский я весь 
С пяток до глаз. 
По закону я жил 
Регулярно платил 
За ток и за газ… 
Ах прописка ты моя Ленинградская, 
До чего ж положенье дурацкое… 

Еду я на Воркуту 
И прописочка ту-ту, 
Ах прощайте вы метры квадратные, 
Никогда не приеду обратно я. 
Там зарплату получу 
И построю себе чум,  
И построю себе чум! 

Бежу я наяву 
Как найду  себе вдову – 
Лет через пять. 
Пусть ей лет до черта 
И зубов ни черта! 
„Что вам терять!?” 
Завоюю вас опять упорно я! 
Ах, ты комната, ванна, уборная – 
Проскрипит моя вдова 
Максимально года два! 

 
Мисля си днес: може ли човек да бъде геолог и да не 

обича поезията? Ако в сърцето му не туптят ритмите на 
природата, на явленията, ако на всяка крачка не вижда 
поетичното? 

Олег не беше с нас на Кримската практика. Тогава той 
замина за Абакан и от там изпрати стихотворение. 
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НИКОЛАЙ  ДОБРЕЦОВ 
Добре го познавах. С Коля на първи и втори курс бяхме в 

една група РМ-1, а после той премина в ГСПС. Син на професор 
с майка научен работник и внук на най-известния във Института 
ни академик  Н. Г. Кель. 

За нас той беше детето чудо: последните два курса той 
изе за една календарна година. Защо и как? Той казва  „Просто се 
влюбих.” Влюбил се!... Любовта преминава, има и разминаване, 
мисля че съдбата не е била благоприятно разположена към него, 
още повече, че вече знам: втората му съпруга почива така 
внезапно и скороподтижно на 39 години, оставяйки му четири 
деца.  Взе изпитите. И още как? Замина за Източин Казахстан, 
където го влечеие желанието му да картира. А в същото това 
време в Новосибирск се открива нов научен  Институт по 
Геология и Геофизика и всички го съветват да отиде и да израсте 
там, но той предпочита картировачните работи. В Заилийски 
Алатау  открива девонска фауна. Иска да стане палеонтолог.Чак 
след три тодини Добрецов   отивасе явява при академик В. С. 
Соболев който е  автор и съавтор на книгата „Физико-химически 
основи на петрографията на интрузивните  и метаморфните 
скали”.  Открива жадеита /аналог на албита, но образуван при 
високи налягания /.  През1971 г. отива в Хабаровския Институт 
по тектоника и геофизика –Бурятия. Връща се отново в 
Новосибирск през 1987 г. На следващата година е избран за 
директор на Институа, а от 1990 г. Николай е  председател на 
Сибирското отделение на РАН. През 1989 г. – в София се проведе 
конгрес на Карпато-Балканската Асоциациа. Имаше гости от 
Новосибирск. Изпратих поздравления на Николай, а аз после 
получих  от него новогодишна картичка. 

Според думите на „детето-чудо” дядото  Н.Г. Кель бил 
толстоист: „Всеки човек прилича на дроб. В числителя той слага 
това, което мислят  другите за него, а в знаменателя – това, което  
сам мисли за себе си.”  
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Валя Навольнева - САПОЖНИКОВА 
За Валя трябва да напиша много и само хубави неща, 

защото тя беше душата на групата, насички РМ и ГСПС, 
живееше с неговия пулс и дори го надпреварваше. До последно. 
До последния си дъх през 2014 година. Ще успея ли? 

Валя беше изключително жизнена. Весела, дружелюбно   
настроена, дори някои я наричаха „хохотушка”. А тя в същност 
беше „дете на войната” Тя организираше  екскурзии до 
Петродворец, Кавголово, успяваше да ни  поведе към операта или 
музеите,  тя беше инициаторът да се напише книгата „Как 
молоды мы были”, тя изпращаше писма до всички – да иска 
сведения, снимки и готови материали за жизнения път на всеки 
един наш еднокашник!  Витя Глебовицки издаде тази книга, но 
организаторът всъщност беше .Валя. Тя  беше сърдцето, което 
тупти, което кара другите да правят  необходимите неща.  Витя 
дооформи книгата, дописа  я, комплектова и я издаде. Валя, 
душицата,  изпрати на всички, които не живеят в Петербург, дори 
и на нас чужденците,  и книгата, и снимките, и сведенията за 
състоялите се срещи, за живота и успехите на другите. През юли 
2003 година тя беше на екскурзия в България  с внука си Митя и 
успя, макар и за малко,да ми гостува  в Бургас. Съпругът ми 
тогава беше много, много болен и аз не можах да й 
засвидетелствам нужното внимание.не можах да се разходя с нея 
дори  и в града. 

Запомнила съм Валя като добър организатор и в 
Кримския полуостров. В село Партизанское, където спяхме в 
палатки, тя беше организирала палатъчен стол. Готвеше се на 
място в лагера и живеехме евтино.”Дете на войната!” – не 
забравях аз. Всички успяхме да си спестим пари и да си купим 
някои неща. Аз например си купих фотоапарат.  

В Института Валя беше една от артистките в   театралната 
група. Участваше в театрални постановки заедно с Гриша Ге, 
Света Бам, Додик Додин, Коля Радченко, Витя Глебовицки.    

След завършване на Института Валя заминава на работа в 
Южно-Приморската експедиция, в Далечния Изток.  Няколко 
години работи в тайгата. „Този, който не е видял тайгата, който 
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не се е срещал с мечка или с тигър, който не е имал необходимата 
брадва сам да си прокарва път през непроходими горски 
участъци, който само е учил геология, той не познава тази наука, 
защото тя не може да се отдели от трудностите, които я 
съпътства. Губиш се в маршрута, нямаш храна, чакат те 
непроходими  участъци, наводнения и прочее… тя описва 
срещата си и с мечка, и с тигър. Сгрешиш ли пътя, усложняваш 
маршрута си, губиш дни, губиш себе си. Изпитвала съм го, 
изпадала съм в тежки ситуации, нн сигурно не като нея. Не съм 
се срещала с мечка, но на обектите  „Света Марина” и  „Аламата” 
вестниците съобщиха, че по това време, когато аз и моите хора 
сме работили /а ние винаги си.е движехме сами – без фигуранти/ 
в гората са засекли вълци. 

Няколко години Валя е работила като началник отряд, а 
подчинените и 20-30 работника в повечето случаи са били от 
контингента освободени затворници и лагеристи. По-късно тя 
работи в тематическа група, внедрени са като метод за търсене и 
хидрогеоложките изследвания. Преминава през големите 
месторождения на полиметали, уран и др. в Приморския Край – 
Тетюхе, Кавалерово, Олыгинское  установили, че много от 
елементите  /                              / мигрират на равни разстояния и 
по един и същи начин от главния източник. Със  същите 
геохимични методи  тя отива в Хабаровск, където се установява в 
Института на Катедрата по Геохимия.                  
             

Рая МИЛѝКЕВИЧ 
         Още в Института Рая се занимава с извънкласна работа 
при пофесор С. П. Соловьов, който я включва в зимна експедиция 
на Колския полуостров до месторождение Хибини. 
        Производствените си практики е провела: първата – в 
експиедиция на ВСЕГЕИ при  А. Л. Додин – бащата на Додик в 
Кузнецки Ала Тау втората – в Източното Забайкалие. 
          След завършване на Института работи отначало в 
Ленинградска експедиция на картировка в   М 1:200 000 една 
година, а след това в Централен Казахстан  на картировка 
1:50 000. Харесва й работата по картиране, продължава на 
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Камчатка.  Следващ етап в живота й е работата й в карякска 
експедиция НИИГА. За да постъпи в този Институт й помага 
колегата ни Б. Ермаков, който даваобет, че Рая в продължение на 
4 години няма да има деца?! По- ккъсно тя попада на разсипни 
находища, които не я привличат, Постъпва  на аспирантура в 
Института по Геология и Геохронология на докамбрия РАН. 
Ръководител в Института й е А. Н. В. Неелов. С него съвместно 
издава публикации  по литология за дълбочинния метаморфизъм 
на седиментни и вулканогенни скали. Там тя работи до последно, 
до края на 2005 г. Защитата на дисертацията си прави в 
Новосибирск при Коля Добрецов.              
      

Валентин ЗЕНКОВ 
         С Валя Зенков през последните години поддържах по-
близки отношения. Той живееше в общежитието на Шкиперски 
проспект в една стая с  нашите български,   момчета тогава,  
Геодим и Тодор Чифлиджанов. Често заедно се връщахме от 
Института, често ходеме на излети:  цяла компания: те, аз, 
Марианна, Зденка, Уля, Неля Разанова. 

Валентин идва в Института с отлична диплома след   
завършване на Техникум в Алапаевск. Той беше навлязъл в 
геологията и беше освободен от някои  практиките във Вишгород 
и Крим. А и на другитите практики се уреждаше сам.   

След завършване на Института  работата си дели на два 
етапа: Север и Злато. 38 години работи на Колыма и на Чукотка в 
близост до известните ни златни находища  Ягодное и Билибино. 
Основното му занятие е търсене и проучване на разсипно злато. 
Работи в тематическа партия към Ягодовсата ГОКа, ръководител, 
на кояго е близо 15 гозини. За 15 години добилът на злато в 
Магаданска област се увеличава 1.5 пъти Само на Колыма са 
добили 83,2 тона през 1974 г., или общо на Колыма и Чукотка за 
70 години е добито 3,500 тона валутен метал. През 2001 г. Зенков 
е главен редактор на алманах ”Уралци на Сибирской земле”. В 
него са отпееееечатани резултатите от неговата дейност. 
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Андрей  ПЕРТЕЛ. Беше най- красивото момче в грула РМ 
-1, а и в трите ни групи. По него се занасяха много момичета и 
особено Инна Сомина. 

Андрей успя бързо да защити дисертацшя и стана доцент 
на катедрата ппроучвателните работи. Като такъв го заварих през 
септември 1972 г., когато бях в командировка във ВСЕГЕИ, гдето 
работеше майка му.  През 1977 година отново се виждахме. Той 
беше разведен, живееше сам със сина си Митя.  През 1979 г. 
заедно с него той ни гостува в Бургас по официална покана. В 
същото време и с  предварителна уговорка, ни гостуваха Костя и 
Марианна – също със сина си Костик . Направо от  Алма Ата. 
Ние със съпруга ми  Гошо ги разведохме из околностите на 
Бургас. Показахме им Созопол, Крайморие,  Поморие Несебър и 
дори ги заведохме на ресторант „ Кошарите”. Помогнахме им да 
се свържат с Тодор и Дима, да разгледат Пловдив и София. 

В новото време Пертел емигрира в Австралия –  живее в 
град Перти. Кореспондирахме доста дълго по Интернет. 
 

Едуард КОННИКОВ   
Едик е роден в Перм. Той беше един от най-силните 

студенти. Дружеше със Саша Авдеев. Още в Института показва 
интерес към изследователската дейност и вместо в Крим на 
практика, заминава със Сашо на работа в Източен Казахстан. На 
картировка в М 1:200 000. Той бърза да помирише, да опита да 
погълне геоложки аромат от тази изключителнао ивтересна в 
геоложко отношение област. След това повече от 17  години   
води  група и експедиция на такава картировка. В Алма Ата се 
среща с Муся и Костя.  

В Новосибирск е приет от в. с. соболев – известен 
петрограф. Коля Добрецов по това време е защитил дисертация и 
заминава с него в Хабаровск но  в Улан Уде къд е открит нов 
Институт. Работи още в Алтай и Забайкалието и отново се връща 
при Коля в Новосибирск. В 1983 г. защищава докторат и когато 
Коля става академик, Эдуард поема директорския пост на ГИН. 
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„Женя КАМЕНЕВ и Галя Воронина – за тях пиша общо 
Защото в Института още те бяха едно цяло, едно семейство. Женя 
беше прилежен, отличен студент, усмихваше се много мило, 
напомня ми днес донякъде нашия певец Емил Димитров. След 
завършване на Института и двамата постъпват в Институт 
Арктика, но в различни отдели: той започва работа на 
Антарктида, а тя – на Северния полюс. Работите на Женя са 
рецензирани от Глебовицки, той нише за тях, но аз имам книгата 
му „Кристаллический Фундамент  Антарктической платформы”, 
която Женя сам ми подари през 1977 г. с автограф. В книгата има 
раздели: гранулитова фация, полиметаморфни образувания, 
амфиболова фация, формации на интрузивните и 
апоинтрузивните ч а р н о к и т о и д и  ?  /непознати за мен думи/, 
зелено шистен фациес. 

Гостувах им. Бяха все същите весели и мили хора. Здраво 
семейство – почти единственото, което се е задържало и до днес. 
Просто и да искат, нямат време да си омръзнат, щом работят на 
два различни  полюса! Така казват всички,  но  Воронина Галина 
е научен сътрудник в Института по Океанология! Първите 
години е работила в Якутия – геоложко картиране на докамбрия с 
изучаване на метаморфизма на Анабарския щит и повече от 40 
години е геолог петролог 

Женя взема участие и в американската антарктическа 
експедиция. 
         

Григорий ГЕ 
Гриша Ге е син на известен актер от Александровскияя 

театър Григорий Ге и на дъщерята на лейбмедика на император 
Николай 11 Константин Терлоухов.Майката е актриса в същия 
театър. Но Гриша от малък остава сирак и е отраснал в детски 
дом. По своя молба. Сам разказва, че през 1944 г. е гладувал 
много и много скиталпо улиците, защото точно тогава майка му е 
била в болница. 

Привлечен от романтиката на геоложката професия, 
Гриша постъпва в Минния Институт. 
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Работил е на полярен Урал, в Таджикистан, Калыма, 
Виетнам… Написал е повече от 20 статии в Русия и в чужбина 
Почина много рано. 

Видях се с него през 1972 г  във ВСЕГЕИ на вътрешното 
стълбище. Попушихме. 
            

Светлана Бам – АЛЕКСАНДРОВА 
Света Бам – това е нашата актриса! В Института имаше 

драм-кръжок, в който участваха много студенти от различните 
факултети. Съревноваваха се на факултетските вечери. От нашата 
група имаше и други артисти: Гриша Ге, Додик Додин, Валя 
Наволнева, Коля Радченко, Витя Глуебовицки… И трябва да 
отбележа, че нашите артисти от РМ- 53 и ГСПС бяха винаги сред 
първенците. Особено Света, за която знаеше дори Шалимов. За 
една тяхна пиеса и за една тяхна реплика без малко да се стигне 
до изключване. Отнасяше се до личността на професор Филипов 
– парторг тогава  на Института. А между другото, неговият 
портрет беше винаги на почетната дъска в деканатския коридор. 
Но винаги ли беше? Там по-скоро винаги имаше празна дупка. 
Професор Филипов като че ли имаше слабост да къса момичетата 
на изпит и те оставаха без стипендии.   Някой сваляше портрета и 
после се оказваше, че той виси под леглото на някоя студентка в 
общежитието надолу с главата. Слуиала съм такъв разговор: 

–Този път аз ще смъкна портрета. 
– Закъсняла си, той  вече виси под ноето легло! 
Днес, 25 юли 2015 г. Света ми гостува в Бургас. 

Дъщеричката й си купила имот в „Света Марина” Созопол.  
         

Миша КОСКО.  Той не беше Михаил, той беше просто 
Миша. И веднага го свързвам със Зоя Москаленко. Дружбата им 
беше класическа и завърши със сватба. Когато ходих в Ленинград 
през 1972 г., те бяха разведени, но имаха една прекрасна дъщеря 
– Катя. Зоя работеше във ВСЕГЕИ, завеждаше отдел 
математическа обработка на геоложката информация. Бяха се 
появили първите електронно-изчислителни машини – видях ги 
при нея.  
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Миша Косько през целия си живот работи в  системата на 
Министерството на Природните ресурси  и Геологията. Себе си 
определя като картироваб и работи по тази си специалност. 
Полярник: много години изследва арктическите райони.  Попада 
и на най-активните участъци на Северния Ледовит Океан. 
Участва в грандиозен проект на между – правителствени руско-
канадски съглашения. В новото време обаче Русия отказва да ги 
финансира. 
 

За останалите си колеги, тук се извинавам, но нямам 
възможност всички да обхвана. И на мен ми е интересно как и 
какво е  работил Давид Дозин, но не ми се отдава всичк да 
проуча. В планината  Хараели, северно от Норилск, той открива 
Талнахскто и едно друго месторождение  с платина-медно-
никелова минерализация. 

През 1991 година с колектива си Додин разработва  
програма ПЛАТИНА Институтът през последните 20 години си е 
сменил името – включва и Световния Океан. 

Завършихме Института и се разпиляхме. Много от 
колегите ми от бившия Съветски Съюз станаха големи учени. 
Имаме четири академика,  професори, доктори на наукете, 
кандидати – почти всички. 

Ние, чужденците се прибрахме в родинитеси. Зденка 
работеше в Пражския Институт, Либуше – в Бърно. Уля                   
във Варшава, повече в областта на нуерудните полезни 
изкопаеми. 
 
 
 

ГЕОЛОЖКА  ЕКСКУРЗИЯ  БОКСИТОГОРСК 
 

1054 г.в една топла юнска вечер групата студенти от 
специалности РМ-1 и РМ-2 заедно с преподавателите се събрахме 
на Московската гара. И оттам се отправихме за Бокситогорск – 
град, който се намира на около 300 км. югоизточно от Ленинград. 
Без да ни настаняват на квартири, преподавателите ни поведоха 
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/на дълга върволица и двете групи студенти/  към Тихвинските 
рудници – големи открити кариери за добив на боксити 
/алуминиева руда/. Беше много горещо, може би това беше 
първият толкова горещ летен ден и ние едва го понасяхме – 
нижехме се,  спирахме, почивахме си и пак тръгвахме с охкане и 
пъшкане. Преподавателите се губеха някъде в редицата и трябва 
да отбележа, че те след време  те въобще се изгубиха от погледа 
ми.. Все пак ние разгледахме една кариера, дори се изкачихме на 
възвишениего над нея, откъдето имахме възможността да се 
наслаждаваме на красивата гледка на р. Пардуня. Почукахме с 
чукчетата,почукахме, стараехме си да разпознаем минералите – 
боксит, алунит и да открием нефрит, разбира се. Продължихме да 
обхождаме местността  в търсене на други разкрития и кариери. 
Стигнахме до една река – Воложба  с приток Рагуша – и 
тръгнахме край нея. Изведнъж водите й се изгубиха – тя 
продължи като подземна рек  От двете й страни имаше блата и 
затова  се движехме в самото корито. Заваля силен дъжд и ние се 
оказахме в някаква безизходица: отвсякъде блата и вода –
тресавища, но появиха се и скалисти участъци. Промъквахме се 
бавно, разпиляхме се на групи – едни търсеха село, а други 
някаква хижица, която да ги защити от поройния дъжд. Най-
после, мокри до кости, с раници на гърба, в които си носехме по 
едно одеяло за спане и тоалетни принадлежности, открихме 
някаква хижа. В нея можеха да се поберат едва 4 човека. Но ние 
бяхме не повече от 15-20 души, защото бяхме се откъснали от 
голямата група. Дъждът започна да спира, но нощта – черна като 
катран – бе завладяла всичко наоколо. Трябваше тук да останем. 
Всичко в раниците се беше нагизнало, но все пак открихме едно 
сухо одеяло. Аз и други три момичета, легнахме върху голата 
земя и се завихме с него, но краката ни и лицата оставаха открити 
като плацдарм за комарите, които бяха неимоверно много.. 

Момчетата запалиха огън пред бараката и започнаха да се 
сушат край него. Прескачаха го и се смееха, така те се спасяваха 
от комарите. Някои си бяха изгубили обущата, други пък част от 
дрехите, но това изглежда не ги смущаваше. 
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Най-после се съмна – бяхме смешна гледка: Ина Сомина 
се беше свила по бански в един прозрачен дъждобран и така се 
разхождаше около огъня, Маринка Унксова си беше изгубила 
обувките и шляпаше боса, Зоя Москаленко беше изгорила 
дясната част на панталона си докато е прескачала огъня. 

Екскурзията за нас свърши. Добрахме се до Тихвин, но 
всички се събухме боси от солидарност към Маринка – така се 
разходихме в града, така се и качихме във влака. Остана 
преживяването като светъл спомен, който никога не избледнява. 
Запомних завинаги какво значи тресавище, подводна река и 
комари, комари… 

И така, бокситите са алуминиева руда – керемидено 
червени охри, землести и твърди скални маси А има още алунити, 
нефелини и да не забравяме царя на алуминиевте минерали – 
нефрита. 
 
 

ПЪРВА УЧЕБНА ПРАКТИКА. 
СЕЛО ВЫШГОРОД, ПСКОВСКА ОБЛАСТ, лято 1954 г. 
 

Село Вишгород е разположено в красиво равнинно место 
с богата растителност, но оградено от множество хълмове и 
езера.Тук минният институт си беше устроил база – две дълги 
бараки за нощувка на практикантите и една за преподавателите. 
На един от баирите, малко по-висок от другите, имаше църква, 
която беше известна в областта с наименование „Червената 
църква”. Построена била от последния помещик, защото той едва 
не изгубил живота си при едно произшествие. По време на 
втората световна войнарайонът бил завзет от немците и тук е 
било разгърнато партизанско движение. След освобождението 
някакъв изостанал немец дълго се крил в църквата. И до сега в 
нея и около нея се намираха следи от немския ботуш: разни 
дрънкулки и вехтории. 

Самото село предизвикваше у нас голяма тъга. Хората му 
бяха бедни, дрипави и гладни – все още се чувствуваше 
опустошителния марш на войната, макар че бяха минали вече 
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девет години от нейния край. Имаше купонна система и за храни, 
и за облекла.Много често тия бедни хора ме молеха да им купя 
хляб /аз като чужденка можех свободно да си пазарувам/, но 
гледаха това да стане дискретно.Когато разговаряхме, че – ето 
скоро ще се оправят, те клатеха глави:  и преди войната живеели 
бедно, спомени за добър живот имат само при  „батюшки царя”  
Гладът ги принуждаваше да продават произведените от тях 
зеленчуци и плодове на безценица – за копейки.                                             

И така   до село Вишгород ние бяхме дошли от станция 
Дедовичи. 21 км. бяхме извървели пеша и веднага нахълтахме в 
бараките. За нас момичетата имаше приготвени нарове, постлани 
със слама – завивките си носехме сами.  Вещите ни бяха 
докарани с камион, с камиона пътуваха и разболелите се по пътя 
наши състуденти. Беше вече нощ – бяла   северна нощ.  Ние – 18 
момичета от нашия факултет и още няколко други от  близки 
специалности, премалели от глад, въздишахме тежко – трудно ни 
беше да приемем обстановката, но на другия ден младежкият ни 
дух ни овладя. Нашите момчета бяха настанени в големи 
войнишки палатки, близо до нас. Столовата и кухнята бяха в 
специална барака, но се нахранихме под навес. Първото ни ядене 
– гореща пшеничена каша ни беше разсипано в алуминиеви 
канчет 

И така практиката започна. Геодезичен стаж… 
Разпределиха ни на бригади по трима души. Предстоеше да 
работим с теодолит  да свържем полигон, с нивелир – да 
заснемем терена, да снемем котите по предварително зададен 
маршрут, и да направим мензулна снимка на даден разнообразно 
хълмист участък /глазомерка/. Е, аз няма да описвам подробно – 
къде и как сме работили. Аз бях в една бригада с моя състудент 
Д. Додин и едно момиче от специалност „техника на проучване”, 
чието име вече не помня. Ние ставахме на време, работехме 
сериозно и успявахме своевременно д изпълняваме задачите си. 

Всичко  вървеше добре, но един ден с нашия нивелир 
нещо се случи: не можехме да го задействаме. Но ето – приближи 
се до нас някакъв човек /изглеждаше на селянин/ и без да ни пита 
пипна набързо нивелира и той се задейства. Ние вече се 
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досетихме,   че това е нашият завеждащ катедра – Кель-  а ние не 
го познавахме! Той обичал така да се облича по селски и да 
изненадва студентите по време на практиката. 

Вечерта на 31 юли ние получихме своя зачет. На 
следващия ден, аз и другите двама мои колеги българи 
Чифлиджанов и Късовски – се отправихме пеша към станция 
Дно, от където трябваше да вземем влак за Псков и от там за 
България. На станцшя Дно стояхме и чакахме близо 4 часа. 
Говорехме си на български. Помня, че сме предизвикали 
любопитството на някакъв гражданин – какви сме по народност. 
Той се приближи до нас и ни попита:  

– Вие цигани ли сте? 
Учудени, обидени и развеселени, ние дълго се смяхме. 

Втози край на Русия не се срещаха лица от Задкавказието и 
Средна Азия и това бе сигурната и най-голяма вероятност за 
тяхното предположение.  
 
 

КРИМ    1955 г. 
         

След пролетната сесия предстоеше да заминем на лятна 
практика в Крим. Очаквахме я с нетърпение, още повече, че след 
дългите есенни, зимни и пролетни дни – дни на учение, най сетне 
щяхме да бъдем в тази прекрасна и приказна страна. Крим!  

Крим има богата история от най-древни времена. Бил е 
част от елинската култура, Римската империя, Византия. През 
1783 г. по време на Екатерина! е  присъединен към Руската 
империя  Бил е арена на турски и татарски нашествия. 
 От 1921 г. е в състава на СССР – част от Украинската държава. 
Искам да отбележа, че в Крим има и цели български селища – 
наши сънародници са се заселвали тук по време на турското 
робство. В новото време след проведения референдум на 16 март 
1914 г. Крим е обявен за независима република, а след 18 март, 
заедно със Севастопол е присъединен към Русия. Този 
референдум не е признат  от нито една държава в света. 
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 Ето, вижда се, че Крим  и днес ее една загадка като история, но 
той има великолепно географско разположение, великолепна 
природа и богати в геоложко отношение дадености. 

В началото на месец Юни тръгнахме с влака за Крим. 
Водеха ни наши преподаватели от института: Шалимов 
Александър Иванович – от катедрата по структурна геология, 
Заварицкий Владимир Александрович от катедрата по 
петрография и Михеева Ирина Викторовна – от катедрата по 
кристалография.           

Пътувахме през Москва, Харков, Симферопол. 
Предстоеше ни да извършим картировка в околностите на селата 
Партизанское /Курцы/ и Степянка. Предварително бяха 
направени рекогносцировачни маршрути с цел запознаване с 
общата геоложка обстановка: Възхитена останах от картинката, 
която представляваше Красная горка! Картинка от учебник –
цялата планина е изградена от червени пясъчници /алб/ а под тях 
се раазкриваше синьо-зелената подложка от глини /апт/ и съвсем 
в основата се белееха  варовици /хотрив-барем/ - Всичко това 
беше долна креда. А валанжът – конгломератите – щях да ги 
забравя. Та те така лесно се отбиваха, те просто подсказваха 
присъствието и на своите съседи. 

В ниските, равнини  участъци се разкриваха шисти 
/лиски/ с възраст Т-Y  /таврическа свита/, процепени от 
множество диабазови дайки. В далечините се белееха мраморни 
хълмове  с ценоманска и сенонска възраст. Предстоеше да 
опознаем тези скали и да ги нанесем на белите си листи, т. е. да 
съставим геоложките карти. Разрез! Да картираш и да пееш1 

Посетихме прочутата  Кариера на Ферсман  - чукахме, 
запознавахме се с минераложкия състав събирахме друзи от 
калцит и кристали от зеолити. /Такива зеолити у нас аз съм 
установявала в Лозенското рудно поле на Осман тепе  /Източни 
Родопи/.  Наблюдавала съм  в Зидаровското рудно поле и 
другаде. 

Картировката започнахме от село Партизанское. Започна 
първото мое кръщене! Разпределиха ни по бригади и 
индивидуално, под ръководството на един или друг 
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преподавател. Научен ръководител на мен беше Михеева 
Готовите си карти защищавахме пред цялата комисия. 

В района на Партизанское живеехме в палатки – по 6-8 
момичета в една палатка.Завивките ни бяха това, което си носим, 
куфарите и торбите ни стояха нощем до главите ни. Палатките на 
момчетата бяха наредени до нашите, така че нощем се 
надпявахме  Най често се пееха песните  „В гареме женится 
султан”, „Кто бывал в экспедиции” и закачливата песен 
„Вечерком на реке..”  

Вечерком на реке всякое бывает, 
На ветру в холодке сердце замирает, 
Не пойму почему, что это такое – 
Сердцу нет моему на реке поко 

 …………….   . 
След всеки стих момчетата припяваха „ в штанах” или „без 
штанов”. 

А ето още ПЕСЕНТА на РМ-1 и РМ-2: 
         

В гареме женится султан, /да султан/ 
Ему счастливый удель дан, 
Он может много жет любить, 
Ах как-же мне султаном быть? 

 
Ах, нет! Он бедный человек, /человек/, 
Вина не пьет он целый век, 
Так запретил ему коран – 
Вот почему я не султан! 

  
Папаша римский без забот, 
Вина он сам без счета пьет, 
Он может много жен любить, 
Ох, как ж емне папашей быть? 

 
Имаше и песни закачки : 

А Саша Рауш и Светка Бам бют друг друга по зубам, 
А Саше Рауш Светка Бам возвращает по зубам… 
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Хранехме се колективно само един път на ден – през 
другото време сами се снабдявахме със суха храна. Столовата – 
това беше също една палатка, храната се приготвяше на открито, 
цялата организация по снабдяването и изготвянето на храната се 
изпълняваше от инициативни и добре организирани наши колеги. 
Като Валя Навольнева  Една изключителна фея!  Тя умееше като 
Исус Христос със две рибки да нахрани цялата геоложка команда  
Все пак имаше нещо като стол. Един път на ден имахме топла 
храна! И спестявахме пари от стипендиите си! Аз щях да си купя 
фотоапарат, ура! 

Но имаше и село Степянка. Там живеехме по квартири 
Хората бяха крайно бедни и ни приемаха да спим срещу копейки-
– На голата земя слагахме своите постелки Говорехме си с тях по 
руски, но имаше и татари между тях. Те всички бяха една 
общност, която бе изживяла много тежки дни и като че ли 
съществуваше в някаква безтегловност. Но бяха единни в 
страданията си Купувахме си  от тях прясно мляко, а по време на 
маршрутите, когато минавахме през черешови и вишневи 
градини, не се свеняхме да си похапнем от техните плодове.  

В събота и не деля често ходехме до Симферопол, за да се 
изкъпем, да го разгледаме, да пазарим  Правехме си екскурзии до 
Евпатория /плажът беше само от чакъли, плажуващите лежаха 
върху решетки/, до Бахчисарай, до Алуща, а някои по-смели и до 
по-далеч. Между двата прехода аз бях поканена от Ирина 
Викторовна и В. А. Заварицкий/със още двама студенти/ на 
екскурзия до Алуща. В камиона пътувахме всички заедно 
Спряхме около Бахчисарай и продължихме по стръмните 
склонове на Чатырдаг към върха Ай Петре Многото завои добре 
помня, ставаше ми непрекъснато много лошо и вместо да гледам 
с широко отворени очи панорамата, аз непрекъснато премижвах в 
очакване кога най-сетне ще свърши това мъчение.  Най после сме 
на върха пред голяма сграда – хижа с ресторант.Отпуснахме се, 
вечеряхме прилично, за първи път ядох черен хайвер. Е, не беше 
толкова скъпо като във вица: две яйца – една рубла, но все пак! И 
все пас  бяхме бедни – спахме през нощта  върху камиона. 
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На другия ден спряхме в Алуща. разходихме се край 
брега, посетихме и Алупка  

След защитите на картите беше организиран поход – 
преход през планината, с цел запознаване с пълния геоложки 
разрез на горната креда За мен  това бе от голямо значение, още 
повече, че през следващите ми изследователски години, аз щях да 
работя в България и да търся аналози на този разрез. Водеше ни 
Анатолий Василевич Зверев. Предварително ни провериха с 
каква екипировка разполагаме, предвиждаше се един голям 
преход и нощувка на открито. 

Тръгнахме в шест часа сутринта, последва инструкция за 
пълна забрана да се пие алкохол, спазване на режим – на всеки 50 
минути  поход – 10 минути почивка и никакво отлъчване от 
групата Изкачихме върха – разкошна широколистна гора  на 
тесния водоразделен хребет грабна сърцата ни. Спряхме  в 
местността Мраморское / тук бяха сенонските мрамори/, бяхме 
под Еклези бурун – втория по височина връх на Чатыр даг, 
влязохме в някаква дълбока пещера.Кинк Хоба, Суук хоба  или 
Узун хоба – не помня в коя от тях.За един ден бяхме преминали 
70 км.  

Маршрутът ни свърши на втория ден в Ялта. Тук вече 
имаше много неща, които искахме да видим: и Никитската 
ботаническа градина и прочутите  кални вулкани до брега на 
морето. Ето те ме впечатлиха изключително силно: Гледаш как от 
една пукнатина на земята извира и вихри се някакъв горещ кален 
фонтан и разлива продуктите си в диаметър около 18 м.. 

След тази интересна екскурзия ни бе предоставена 
възможност да посетим  эткритите рудници във Керч.Там бяхме 
около3 дни, запознахме се с рудниците, разглеждахме 
минералните асоциации и тук брегът ни предоставяше голяма 
възможност да изучим минералните разновидности в това 
находище. Дори на плажа сред пясък, чакъл и черупки от миди 
откривахме така интересния минерал вивианит.Ее–Мп минерал, 
получен след прекристализацията в окислителната зона. 

В Керч се събраха със други българи от нефтения 
факултет, които бяха провели своя стаж в други, интересни за 

113 

  

 



тях, райони и се обединихме да пътуваме заедно за България. 
Помня добре: това бяха Красимира,  Петър Михайлов от Плевен, 
и Колъо Добрев. Всички ние сякаш не бяхме българи – говорехме 
помежду си на един смесен и смешен език.„Решихме да се 
глобяваме за всяка употребена руска дума с по 50 стотинки, хем 
езика си да изчистим, хем да съберем по някой лев за трамвай 
докато получим българската си стипендия в София Най често 
употребяваната руска дума., за която се глобявахме беше „хам” и 
тя струваше 50 стотинки.Аз упорито се назех и говорех чисто 
български. И само аз не бях глобявана, но… Заспала съм. Спях на 
втората /горното / легло във вагон „жесткий” и изведнъж някой 
издърпва възглавницата ми и главата ми се удря в дъската 

Подлецы! – Извиквам сънено аз с руски акцент. 
Шест човека, шест подлеца, по 50 стотинки – 3 лева!.- 
Запечатва Михайлов. 

В София се отчетох. Получихме си стипендиите /350лв.= 
225 рубли/  в Министерството, и направления да спим в 
общежитията на 4-ти километър. 

Ваканцията ми в България продължи 20 дни Вече имах 
пари да си купя дрехи, за връщане обратно в Ленинград и за 
други разходи в страната. Посетих сестрите си в Плевен и 
Оряхово и 8-9 дни бях при родителите ми в моето родно Стрелец. 
С удоволствие се включих в селскостопанската работа в ТКЗС –
то в помощ на майка ми. За тези 8 дни направих 19 трудодни.В 
звеното ми се радваха, аз разказвах за моите пътешествия, за 
Ленинград и правех снимки с новия си фотоапарат.. .           
      

Своите впечатления от Кримския полуостров аз съм 
отразила в стихотворението си: „Аз и морето” 
 

АЗ И МОРЕТО 
 
Ние сме приятели, нали? 
Хайде да листим спомени стари – 
кога и къде сме със тебе били, 
кога ме съдбата при тебе стовари. 
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……… 
Животът е бурен, дори еуфория 
И ето ти среща -във Крим, в Евпатория. 
Красива бе крайбрежната гледка, 
но нямаше пясък – лежах на решетка. 
Ти бурно, бурно към мен се затича  
и тук ми доказа, че ме обичаш. 
 
А после във Ялта край „Никитския сад”  
ти пръскаше бисер, изумруд и смарагд, 
брегът ти беше с гирлянди окичен 
и дивно красив, дори екзотичен.   
Ти бе вълшебство, ти беше Бог, 
Аз бях пък богиня –  почти геолог!    
 
И във Алуща бях с тебе, бях и във Керч,  
на Ай Петре качих се, видях отдалеч 
как плискаш се, стелиш и сякаш си вечност, 
за мен ти и днес си – и Бог, и далечност. 
 
Близо до Керч край изоставена мина 
случайно видях във черупка на мида 
минерал вивианит-красив, скъпоцен! 
Брегът бе спокоен, но вятър студен 
Не ми разреше дори да поплувам! 
От него и чайките и до днес те ревнувам!  
 
Година по-късно видях те в Одеса, 
Аз стълбата помня  – не беше ми лесно 
До тебе да сляза. Бе стръмна, висока, 
но аз те обичах – да не сляза, не мога! 
Магийно красив бе високият бряг, 
ти беше мой идол – кармичен мой знак! 
Седяхме ний двама до брега ти спокойно, 
ти пак  ме целуна горещо и знойно,  
ти пръскаше бисер и оникс маниста – 
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да помня туй място, ти ми поиска. 
   
Отново се срещнахме, но вече в Констанца 
със „нущи руманещи” и „буна диминяца”. 
И сълзи, и смях ний смесвахме до край – 
и двамата тъгувахме по Българския Рай. 
 
И ето съдбата в Бургас ме доведе, 
С града запознах се и срещнах се с тебе. 
И любовта си голяма аз тука открих, 
и тук се закотвих, и гнездото си свих. 
Брегът ти красив – огърлица зелена –  
със скъп ДИАМАНТ е днес  окрасена. 
Белее се той и сякаш е птица!  
КАЗИНОТО МОРСКО – 
                   във твойта огърлица! 
И феи, и музи еликсир тук разливат, 
поети, артисти край теб се събират. 
Ти с тях се надпяваш, дори рецитираш, 
ти мъдрост раздаваш, защото обичаш! 
Обичам те, море, ти с полъх ме разбираш. 
 
Аз скитница бях, със мен ти вървеше, 
аз в твоя ден бях, ти в моя ден беше! 
 
…………. 
Ай Петре – най-високият връх на  
                      Планината Чатыр Даг в Крим  
Никитский сад – ботаническа градина в Ялта. 
Вивианит – рядък ванадиев минерал. 
 

1956    ГОДИНА! 
Моето обучение в ГОРНЫЙ започна след смъртта на 

Сталин. Помня че се готвеше награждаване на Института с орден  
на името на Сталин, но това не се състоя и той беше награден с 
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орден „Плеханов”. /Плеханов е бил студент в нашия Институт./ 
Имаше у  моите състуденти  като че ли някакво съмнение 
относно пътя, по който вървим.Те спореха, търсеха смисъла в 
събитията, които настъпваха, обсъждаха и официалната  
преоценка, която се правеше на вожда, на неговата всемогъща 
фигура, и всички бяха малко или много шокирани. Отговорникът 
на нашата група беше бивш фронтовак и с девет години по-голям 
от нас. Той разказваше разни неща, които беше виждал и чувал, и 
имаше собствена позиция. Момчетата се събираха в различни 
квартири, спореха и разказват, че са стигали до бой. Аз помня 
едно комсомолско събрание /не ми беше мястото там, но аз не 
знаех, а и състудентите ми със сигурност не знаеха, защото ме 
бяха поканили/. Избираше се комсомолски секретар. Всички 
предложени кандидати си правеха отводи и аз имах чувството, 
 че всички се стараят да натопят  някого.  Никой не искаше да 
става секретар!  Бях шокирана! „Господи, у нас  да те предложат, 
това е чест!” По- късно, бях вече на трети курс, в нашата група 
дойде един московски студент, син и потомък на старо 
болшевишко семейство, живял и обитавал винаги правителствен  
дом в правителствен  /КРЕМЛЬОВСКИ / квартал. Той споделил, 
не пред мен, разбира се /аз никога не съм разговаряла с него/,  че 
е подписвал декларация да не разговаря  и да не се запознава с 
чужденци.  

Като разказвам всичко това, аз отново ще се спра на 
нашия талантлив състудент поета Тарутин  /а и всички мои 
състуденти бяха талантливи в една или друга посока/, който 
обичаше да пише  шлагери, отразяващи духа на времето: 

Не в Рио де Жанейро приехал я, 
                                                    А в лагерь я, 

Здесь подполковник Куба и много скоборья, 
Ел вчера отброски и думал, шагая спать 
Вот все эти вопросы давно пора кончать. 
Тази песен той е писал по време на военното обучение, 

което имаха момчетата. Имало е действително подполковник с 
такава фамилия. Отклик за събитията четем и в други негови 
стихове:  
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Цветет в Тбилиси алыча 
Не для Лаврентья – палыча, 
А для Клемента Ефремича 
И  Вячеслав Михалича. 
……………………………………….. 
А этот подлый  Берия 
Не оправдал доверья 
И от Лаврентья Берия  
Остались  пух, да перья.  
 
В това сложно време беше опасно да се пеят частушки 

против социалистическите реалности.  против  колхозите  и пр. 
Но аз си спомням как маршаруваха войниците по Малый 
проспект и как пееха: 

И на Курильских наших островах 
И накурил, и наплевал на наших островах.          

Каква смелост се изисква за това! 1956 година, февруари. Имаше 
българо-полска сватба. Лили Ганчева от гр. Лом /родена 1934 г./ 
се омъжи за Зигмунд Макойник, по специалност геофизик. 
Сватбата беше на Василевски остров в някакъв ресторант близо 
до Финскя залив. В същия ден в голямата  К о н ф е р е н ц  зала 
официално беше прочетен доклада на Никита Хрущов. ХХ 
конгрес на ВКП б/Шокирани, изведени от всякаква 
действителност, запълзяхме към ресторанта. Тази вечер изпих на 
екс една водка! 
 

КАВГОЛОВО 
След завършване на пролетния семестър в рамките на две 

седмици в Кавголово се проведе геофизична практика: 
магнитопроучване, естествени токове, предизвикана 
поляризация, гравика, сейзмика – от всичко по малко. Ние 
нямахме за цел да ставаме геофизици, затова и практическите 
занятия бяха сведени до минимум. Запомнила  съм  закачливото 
изказване на един наш многоуважаван професор: 
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Гефизикът е като гинеколога: Той проучва, прогнозира, 
но никога не стига до най-важната истина. Тя остава скрита за 
погледа му. 
 
 

ПЪРВА  ПРОИЗВОДСТВЕНА  ПРАКТИКА 
/На работа на Кавказ/ 
Като чужденка институтът ми не бе задължен да ме 

устройва на работа или на практика в СССР, но моето желание да 
ида на Кавказ беше удовлетворено. Бях сигурна, че в Русия ще 
получа по-добри знания и по-добра квалификация. Избрах Кавказ 
– тази планина ми обещаваше много романтични преживявания. 
В  края на юни 1956 г.аз получих командировъчно от института 
за Северно-кавказкото геоложко управление, което се намираше в 
гр. Ессентуки на  северния Склонна Кавказ в най-южната част на 
Краснодарския край и на север от Камчакско-черкеската 
автономна област. Пътувахме трима души – аз, един чех и още 
един българин, които също имаха командировъчни за това 
управление. Разпределиха ни още същия ден, в който 
пристигнахме – мен за Наро-Мамисонската геолого-проучвателна 
партия, която имаше база и обекти в Северна Осетия в близост до 
Мамисонския проход, а състудентите ми заминаха за 
Ставрополски край. Освен този проход през Централен Кавказ 
минава още една шосейна линия свързваща Чечня с Грузия 
/военно- грузинската дорога – така се наричаше/. По водораздела 
на Кавказ минаваше границата между Северна Осетия /част от 
РСФР / и Южна Осетия /административна област към Грузия. 
Имаше още една особеност между тях: в северната беше 
християнска, а в южната – се изповядваше ислям. Говореше се /а 
може би беше анекдот/, че всяка неделя е празник на Свити 
Георги, само че с преливане от един аул /селце/ в друг и се 
празнува единствено от мъжете /е, все пак е останало нещо от 
исляма – всяка неделя за мъжете е празник! 

Но да се върна в историческия за мен момент – деня на 
пристигането ни.Не мога да си спомня фамилията на началника 
на управлението: сега ме гризе съвестта/, който беше толкова 
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добър, че ни настани в хотел и ни подари по пет дни – да 
разгледаме града и историческите Лермонтовски места – 
близките градчета Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и 
Минеральные воды, да се насладим на прочутата кавказка вода 
Нарзан, да опитаме всички източници. В Пятигорск  разгледахме 
музея на Лермонтов и си направихме снимки пред паметника на 
лобното място, гдето той е убит на дуел.  Началникът на 
управлението ни предупреди, че отговаря за нас!, че три пъти е 
бил предупреждаван за нашето идване  – кога ще тръгнем, кога 
ще пристигнем! Почувствах се неловко – и твърдо си обещах 
през следващия сезон да пътувам инкогнито като руска 
гражданка. Възможно ли бе – ще разберете по нататък! 

От Ессентуки до бавата пътувахме с джип – аз, шофьоръ и 
главният геолог на партията Николай Антонович Пришчепа. /Пак 
– какво внимание!/  Излязохме от Ставрополския край, 
пресякохме Кабардино-Балкарската АССР със столица град 
Налчик и навлязохме в Северн Осетия. Пътят вървеше плътно до 
река Мамисон, която си пресичаше място през отвесни скали  
Приличаше по скоро на пролом или каньон 

Навлизахме все по-високо и по-високо в планината, все 
по- стръмен ставаше пътят, все  повече шумеше водата,  все по-
силно гърмяха свличащите се скални маси, сякаш предстоеше 
буря. Селища се срещаха рядко – това бяха малки селца аули 
Едно единствено по-голямо селище беше град Алагир /какво 
съвпадение на имена – през следващата година щях да се озова в 
Алайгир – поселок в Средна Азия, където щях да работя. 
/Слязохме и обядвахме в някакво ресторантче. Към келнерката се 
обърнах на руски, но тя упорито говореше на осетински и 
клатеше глава, че не разбира. Аз си почуках гърдите и й казах, че 
съм българка, чужденка и тя  веднага започна да говори на чист 
руски език. Оказа се, че осетинците просто не обичат да говорят 
този език. 

Друго интересно селище, край което минахме, беше 
Содон. За него бяхме учили вече в института, известно ми беше, 
че тук се добиват оловно-цинкови руди. 
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И друго едно – много важно място – високата скала, 
върху която се издигаше каменна постройка  – руина, може би, от 
двореца на грузинската царица Тамара. 

В душата ми възкръсваше легендата, че тук от тази скала 
по заповед на царицата са били хвърляни ежедневно живи, 
нещастните  младежи, които са били нейни любовници, но тя не 
ги е пожалила. 

Надвечер пристигнахме в базата, която се намираше на 
2800 м, височина и тук отблизо се запознахме вече с  Николай 
Антонович. Висок, черноок, на възраст между 50 и 60 години, 
тихо говорещ и видимо  кротък човек, такъв остана в съзнанието 
ми..Съпругата му, Клавдия Николаевна ,може би доста по млада 
от него жена, ме посрещна много мило и бързо се сприятелихме с 
нея. Сътррудниците му, един геолог и двама колектори на 
възраст около 30 години, ме посрещнаха също много любезно 
готови да ме запознаят с работата и да работим заедно. 

На обекта се провеждаше детайлно проучване с минни 
работи, нивото на които беше 4000 м. и с разкопки. До тях се 
отиваше пеша всеки ден. Провеждаха се и търсещи маршрути на 
голяма площ високо в планината Химическите анализи се 
извършваха на място в базата, а това беше гаранция за по голяма 
експедитивност. 

Настаниха ме да живея в една барака с две девойки: Аня, 
нормировчик на обекта, и Юля, химичката, шеф на химическата 
лаборатория. 

Камералката, чертожната, химическата и всички сервизни 
помещения бяха в базата. Е, започнах работа. Два дни бях 
пробчик по канавите /вземах браздови проби/ и вървях с 
колектора. През следващите дни аз имах на разположение 
пробчик и сама зарисовах канавите,  нанасях ги на плановете и 
обработвах данните. След две седмици извършвах вече 
документацията на минните работи, а последните две седмици 
заедно с една нова геоложка бяхме изпратени на картировка.  
Маршрутите провеждахме в М 1:50 000 на по-високи нива от 
минните работи  до височина почти 5000м съвсем близо под 
Казбек. 
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Изкачването беше лесно /е, задъхвахме се по малко и 
гълтахме захар/, подавахме си ръце и се издърпвахме нагоре, 
където беше нужно/, но слизането беше трудно. Отвесните скали 
трябваше да заобикаляме и да следим да не губим посоката на 
набелязания маршрут, но много често се спускахме по лавините 
като на пързалка. 

А колко е красиво и светло  небето горе в планината! И 
шумът на реките, и грохотът на свличащите се скални маси от 
бреговете на Мамисон тук не достигат! През нощта звездите 
висят ниско, ниско на небето – иска ти се да тичаш и да ги 
събираш, сама да си ги откъсваш от небето като някакъв 
екзотичен плод – едри, сияйни, красиви. А луната – огромна като 
тепсия и е с цвят на старо злато. Изумителна!  Иначе въздухът не 
ми особено достигаше, но смучехме бонбони за подсилване.16 –и 
август – аз седя на снега и не мога да повярвам, че е лято и че в 
България е пек! /Разглеждам снимките и си спомням 
преживяванията/. Но  горе в планината и грохотът, и шумът не 
бяха така силни, както долу в базата, която все пак се намираше 
на близо 2000 м. височина по-ниско. Колко непривично бе за мен 
да възприемам това ръмжене и бучене на планината и на реките 
й, сякаш не искаха да ме приемат – аз бях чужда за тях. Първите 
нощи бяха за мен едва ли не кошмарни, докато привикна  с тия 
„гласове”. Не можех да спя и все си мислех, че вън се вихри 
страшна буря. 

И Крим и Кавказ все още спомням си аз 
Със летния зной и с горещия пясък. 
И ледниците горе под Казбек на Кавказ. 
Пълзящи по склона с диамантен блясък. 
И грохота, помня, шуми Мамисон, 
И планината сякаш край него се срутва, 
И осетинеца помня, летящ със своя кон, 
Пред вратите ни спря се  и с крак ги побутна. 

 
Спомнян си още, че освен хоризонтални минни работи, 

имахме и дълбоки шурфи. 
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В един такъв дълбок кладенец – 20 м. – бях спусната от 
работници осетинци. Шурфът вероятно не беше добре проветрен 
и аз се бях силно натровила  От голямото главоболие страдах 
цели две денонощия. 

Известно време останах в камералката над чертежите и в 
химическа лаборатория, гдето се научих да правя анализите сама. 
Геоложкият строеж не беше много сложен. Преобладавха  юрски 
метаморфозирани  скали, предимно глинести шисти, алевролити 
и аргилити, пресечени от диабазови дайки.Орудяванията се 
контролираха от субпаралелни и и секущи разломи на пресечките 
се наблюдаваха струпвания на ценния метал, представен 
предимно от цинобарит и в горните нива от метацинобарит. 
Срещаха се още пирит и арсено ванадиеви минерали. 
Цинобаритът нямаше начин да бъде пропуснат – той просто 
крещеше със своя яркочервен цвят. Идваше като примазки и 
рядко в кристални форми. Метацинобаритът поради сивочерния 
си цвят, беше трудно разпознаваем, но при по голямо старание и 
трениране успявахме да го открием. 

Две седмици преди да отпътувам от Кавказ поисках от 
главния геолог да ми помогне да се добера по някакъв начин до 
Орджоникидзе /сега Владикавказ/ даси извадя румънска и 
българска виза. Пътувах отново с джипа, но почти като труп. Не 
гледах откъде минаваме, беше ми безкрайно лошо. С мен беше 
Клавдия Николаевна, – тя се грижеше за мен като майка и искам 
да съобщя тука, че те с Николай Антонович нямаха деца и много 
искаха да ме осиновят. Дори бяха правили постъпки в тази 
насока.След напускането на Кавказ ние водихме дълга и топла 
кореспонденция чак до тяхната кончина. Във Бургас, някъде през 
70-те години, ме посети една геоложка от Северо-Кавказкото 
управление, която е била и в Наро-Мамисонската ГРП, но името 
й съм забравила. 

Връщането от Кавказ – Ессентуки бе след едно топло 
изпращане от страна на главния геолог на управлението, чието 
име за съжаление също не си спомням. Със влак отидох до 
Ростов на Дон, а от там взех влак за Одеса. Една нощ спах в хотел 
– дадох си почивка да разгледам града, пък и да купя подарък за 
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родителите си. Бях го вече запланувала – за спестените през 
лятото пари аз купих  /с гордост го заявявам / радио „Балтика” – 
беше хит за онова време. На Кавказ получавах надбавки въру 
заплатата си /5000 рубли/ 40 % високопланински и 10% за 
вредност. 

Одеса – най- голямото руско пристанище на Черно море –
индустриален и културен център- причината, поради която исках 
да се поразходя в този град. От приморския булевард към 
пристанището водеше дълга и висока стълба. Преброих 200 
стъпала, а може би бяха повече. На площада има паметник на 
Патемкинци.. 

На мястото на днешната Одеса е имало татарско селище 
Хаджибев  към 80-те години на ХV век, а по-късно през 1795 г. 
градът е бил преименуван Одеса от херцог Ришельо и 
присъединен към Новоросийска губерния. 

Във Одеса е имало значителна българска колония, която 
по време на Кримската война основава Одеско настоятелство –
1854 г. В миналото тук са получили образованието си  
Д.Чинтулов,  Н. Геров, Ив. Богоров и др. 

От Одеса отпътувах за Варна с кораб. На кораба се 
запознах с една българка студентка като мене,  която се връщаше 
от Харков. Казваше се Лина. В Констанца имаше престой 
няколко часа и ние се разходихме из града. Опитвахме се в 
магазините да се справяме с руския си език, който владеехме вече 
добре, но бяхме изненадани от отговорите на румънците „ Я си 
говорете на български, ние се разбираме”. Бях забравила, че 
Констанца е бил български град – Кюстенджа и даже моят баща 
тук е воювал по време на Балканската война. 

На кораба се оказа и една пътничка от Ленинград – наша 
преподавателка от катедрата по кристалография. Пътуваше за 
Албания. 

Във Варна двете с Лина отидохме на гости на моята 
състудентка Красимира и спяхме у тях. В София спахме у 
сестрата на Лина. Нали нямахме български пари за хотел. 
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КАВКАЗ 
 

Земля поэтов и богов, 
Страна легенда и реальность, 
Броженье дум, виденья снов 
И звон кинжалов, и туманность… 
 
Еще в студенческие годы   
Я передалась своим мечтам 
Достичь божественные своды, 
Поэтов следуя стопам. 
 
Шагала вверх и я успела! 
Счастливый жребий! Повезло! 
Достигла те места, где Бэла 
Великим создана пером, 
 
Где Лермонтов в глухом изгнаньи 
В опасности средь горцев жил, 
Влекомый музой и призваньем 
Шедьовры вечные творил. 
 
Где башня высится Тамары, 
Арагвы синей слышен звон, 
Несется плач кавказкой тары 
И где грохочет Мамисон. 
 
Я Пушкина шаги здесь слышу – 
Деревьев шум их бережет, 
Над скалами, над ними выше 
Казбек вознесся в небосвод. 
 
Здесь Шагане любил Есенин,  
Он песни севера ей пел, 
А их таинственные тени 
Развеять ветер не успел. 
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С Есениным, с его стихами,  
Тут бурь и гроз я не страшусь, 
Когда жестокий смерч стихает,  

              В туманной мгле ему молюсь.. 
 
Здесь небо обнимает горы, 
Здесь  был прикован Прометей. 
Казбек и Шат вели здесь споры – 
Набат их слов в душе мо 

 

 

 

   СТАРИННА  ГРУЗИНСКА   ПЕСЕН     

 

Там кругом орлы да ветер,  жил давно старик столетный , 

Смерть пришла порой ночною, говорит „Пойдем со мною!” 

Старику куда ж деваться  – надо с жизнью расставаться: 

„Подожди, кацо, немного, надо выпить на дорогу”. 

Сели двое в Геноцвале за бутылкой цинандали. 

Ночь плывет белеют дали, а старик все пьет да хвалит. 

Смерть пьянеет, еле дышит, ничего уже не слышит 

И к утру страдая тяжко, уползла в кусты, бедняжка. 

И с тех пор, вы мне поверьте, смерть сама боится смертью, 

А по горным, по дорогам, стариков столетных много. 

                          След веки стих се пее: „Нари – на, нари –на” 

                          Цинандали  – известна грузинска марка вино. 
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ВТОРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 
На работа в Казахстан  АЛАЙГИР 
Бях на 22 години, отивах на производствена практика в 

Централна Азия.. Имах направление от института за Централно 
Казахстанското геоложко управление, което се намираше в гр. 
Караганда и от там щях да получа заповед за назначение. 
Вълнувах се много – за първи път щях да работя като геолог и то 
в една чужда страна, далеч от приятели и роднини. Сама! 
Трябваше да събирам материали за дипломна работа и сезонът ми 
предлагаше весели изживявания, защото в Москва се провеждаха 
международни олимпийски игри, а и във всички големи градове в 
Съветския Съюз витаеше празничен дух. 

Караганда ме посрещна със силно палещо слънце, с 
оживени, празнични улици, препълнени хотели и чак надвечер 
усетих страх, че мога да остана през нощта на улицата.. Задържах 
международния  си паспорт и не го показвах, защото исках да си 
взема хотелска стая като обикновена гражданка. Късно вечерта 
получих обещание, че ще  ме приемат във един второстепенен 
хотел в стая с много легла. Извадих паспорта си, 
администратоката ахна и ме упрекна: „Ама защо не казахте, че 
сте чужденка – щяхме да ви дадем самостоятелна стая?!” 

На следващия ден  още от сутринта чаках в Управлението 
пред вратата на главния геолог. Представих му се, че съм 
студентка от Ленинградския минен  институт, но той 
пренебрежително ме по гледна и отсече: 

– Работни места няма, само стажантско можем да ви 
предложим. 

Аз обаче твърдо знаех, че пред Института са заявени 
места за 4 –рима работещи геолози. 
Завъртях се и казах:  

– Значи съм излъгана. Връщам се в Института 
     Главният геолог се почеса, помисли и с неудоволствие постави 
параф: Страбыкину-Алайгир. Предоставете място за колектор.” 
Погледна към мен и рече:  

– Идете в Личен състав да си оформите документа.   
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      И ето ме в Личен състав. Извадих паспорта и „Ах, ах; 
Върнете се при др. Орлов.” 
      Другарят Орлов този път съвсем любезно ме прие и ми се 
извини: „Ами вие защо не ми казахте, че сте българка?” На 
заповедта ми той зачеркна думата „колектор” и написа „младши 
геолог” 

На следващия ден ми беше осигурен транспорт  – камион, 
който да ме откара до работническото селище Алагир, което се 
намираше на 200 км югоизточно от гр. Караганда и което беше 
база на проучвателната геоложка партия. Пътувахме аз, 
шофьорът и невръстният му син.Имах усещането, че пътуваме ей 
тъй без път в посока, която си набелязваше сам 
шофьорът.Теренът беше ниско-хълмист, безводен, липсваше 
каквато и да било растителност.Липсваха каквито и да било следи 
от пребиваване на животински свят  Едни голи хълмове – 
червеникави на цвят /вероятно алкални дезинтегрирани 
вулкански скали/ или сиво-бели – тъй наречените „соланчаки”, 
които бяха разпространени само тук – в Средна Азия Чакъли 
и.камъни, пясъчници и пак чъ къли…Привиждаха ми се понякога 
високи хълмове и ха – да ги доближим и те изчезваха. Миражи на 
пустинята! И никакъв път.  Дори пътека, дори загадка за 
път…Нямаше…Шофьорът сигурно си имаше свои ориентири, но 
аз не ги забелязвах. Пътувахме. Мълчахме. 

Някъде след стотина километра спряхме до един малко 
по-висок хълм. Нещо като оазисче. – имаше изворче.Не се 
виждаше растителност, но шофьорът любезно ми предложи да 
сляза, да пообиколя около хълма и…да си набера цветя.? 

Вечерта по тъмно и то много тъмно /азиатските нощи са 
като българските – тъмни и черни през лятото/ стигнахме до 
базата без да срещнем село или град или друго някакво селище. 
Най-близкият град до Алайгир е Каркаралинск, но той се намира 
на 100 км,северозападно от него. 

Алайгир. Разположен е на равно място, нещо като в 
котловинка между два изтеглени в източна посока хълма.Също 
така безводни и без растителност, като всички останали, които 
бяхме преминали. Населението /около 1000 човека/ се състоеше 
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предимно от казахи, малко руснаци и други народности на 
тогавашния Съветски Съюз, но това бяха хора  дошли тука не по 
свое собствено желание, а просто защото бяха току що 
освободени от сибирските лагери и трябваше някъде да работят. 
Е, и ръководството на обекта беше многонационално 
/многоцветно/, геолозите, например: един евреин, една 
молдованка, един поляк, един казах, една рускиня и един  руснак. 
В селището и около селището нямаше никакви естествени 
източници  на вода. Водоснабдяването се извършваше чрез два 
дълбоки сондажа. И това беше всичко!  Вода за пиене,миене 
пране, готвене,  къпане…и за други всякакви нужди. Е, имаше и 
две сухи дерета от двете страни на обекта, които се наричаха 
„мъжкото” и „женското” дере. Компенсацията за безводие беше 
10% върху заплатата на работещите. 

Предмет на проучвателна дейност бяха оловните 
орудявания, които са били открити по време на геоложките 
картировки в този район преди няколко години. Проучване се 
провеждаше в два участъка: западен – детайлно с хоризонтални 
минни изработки и сондажи, и източен – в момента само със 
сондажи. И в двата участъка вместващите скали са кварцпорфири 
с палеозойска  Широко разпространение имат скали албитофири, 
но те са били неблагоприятна среда за локализация на 
орудяванията  и обикновено са стерилни, ако не се смятат 
отделните впръслечни минерализакии около контактите с 
кварцпорфирите. Оловните орудявания са представени предимно 
от галенит, но се срещат и други минерали като          

Провеждаха се и търсещи детайлни /геохимическо 
опробване, геофизични изследвания/  и средномащабни 
/геоложко картиране в М 17 1 000.000/ работи. 

Още с пристигането си научих, че на обекта има работник 
българин. Работи като миньор и се казва Димитър Крушев.Чисто 
българско име!  Но откъде е дошъл  и как? Бързах да се запозная 
с него и научих следната история: родил се и живял в българско 
селище в румънска Бесарабия. Родителите му били потомци на 
изселници от някакво /Странджанско?/ село, името на което не 
бях чувала и с времето се е изтрило от паметта ми.Имал съпруга 
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и 6 деца в Бесарабия, но по време на втората световна война те 
всички загинали.Останала жива само една негова дъщеря, която в 
момента живеела в Сталинград  /Царицин / След войната 
Бесарабия била присъединена към Съветския Съюз, а жителите й 
изселени в Средна Азия. 

С Д. Крушев /или бай Димитър – така  му виках/ се 
запознах по отблизо на  0- ти септември. В България беше 
празник, но аз тука бях на работа и естествено тъгувах по 
България. В Алайгир  бяха му дошли на гости българи от 
Караганда   /7 -8 човека/ 

Разбрах че българите в този район са голяма колония, че 
те често се събират и така поддържат българския дух. Вечерта си 
бяха устроили  нещо като вечеринка. Веселяха се: пееха 
български  /хайдушки,  кралимарковски и др./ песни, играеха 
хора, „хортуваха” си на своя диалектен език  – за мен той беше 
старобългарски език.Весели хора! 

Бай Димитър, 50-60 годишен мъж, сега беше женен за 
рускиня. Тя се бе прославила като отявлен пияница на обекта и 
беше преминала през лагерите. За нея бай Димитър ми каза, че тя 
от домакинство не разбира и знае само едно: „люблю, да люблю”, 
докато първата му съпруга вкъщи предяла, тъчяла, плетяла и 
вършела всякакъв вид домашна работа.Таня работеше като 
банщица /телякиня / в банята, която 2 дена през седмицата беше 
женска, а в останалото време мъжка. Тя триеше гърбовете ина 
жените, и на мъжете. За баня се ползваха една барака и две 
цистерни: една за топла вода и една за студена и тя обикновено 
беше вън от бараката, защото се налагаше да бъде допълвана..   

Но…за мен друго нещо беше по-важно: Бай Димитър 
наистина беше българин: ами че той в този безводен каменист 
район се беше ухитрил да си направи градинка!  Отглеждаше си  
ДОМАТИ!  И заградена беше тя с ДЪРВЕНИ пръчки! Пръст 
донесъл от галериите, а пръчките примъкнал от Каркаралинския 
лес /гора/ на 100 км. от тук!   И я  поливаше с икономисана вода! 
Аз имах щастието да видя Каркаралинск /да се пренеса за 
няколко часа в с/главния геолог, редновековието/ ида хапна 
прясна риба от рекичката, около която се беше разгърнал този 
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прочут каркаралински лес. Дори ядох от прочутата УХА /рибена 
чорба/, приготвена по специална рецепта от три вида риба. 
Нагостиха ме началниците на обекта.  

Работата ми не беше скучна. Аз с удоволствие тичах по 
сондажите цели два месеца. Докумтацията на 3 сондажа в 
западния участък беше изцяло на мен поверена. В канелаарията 
изготвих разрезите, а след това бях прехвърлена към миния 
участък И вече документирах галериите и разсечките, изготвях 
хоризонталните планове, обвързвах ги със сондажните разрези, 
опитвах се да правя изчисление  на запасите на части от 
находището. Последните два месеца бях включена към 
картировката, нов М 1:5 000  Картирахме заедно с жената на 
главния геолог – Раиса Степановна Бурнщейн 

Движехме се по  възможност паралелно и почти винаги на 
около 200 м разстояние, за да можем по -често да се срещаме и да 
координираме действията си, а така също да уточняваме 
названията на скалите, промените в тях, вида на минерализациите 
и пр. 

Вечерите ми не преминаваха скучно: често се събирах с 
другите геолози: Александър Иванович  Витанов , който често ме 
наричаше Иванка Батковна и казваше, че моята България може да 
се събере ей тука до Карагандинска област и да стане част от 
Казахстан, Ефим Фалькович Бурнщейн./главния геолог/, Сосунов 
Іхидрогеолог/, Рыболтовски и Анна Петровна – геолози от 
картировачните отряди и др. Сосунов беше веселяк и често 
измисляше разни смешни истории, които дразнеха главния геолог 
и той го караше да замълчи. Ето например как на официална 
вечеря е изядено кучето Барсик, което всички са обичали и едва 
след няколко дни са забелязали отсъствието му. Номерът бил 
скроен от самия Сосунов  и негов приятел.Той цяла вечер държал 
един кокал и показвал, че месото не е конско, а е свинско, но 
никой не се усетил, макар че свинско месо нямаше откъде да се 
купи  В единствения магазин на обекта работеше като магазинер 
един чеченец. За него се говореше, че  един път са му осигурили в 
Караганда 8 камиона, с които да докара продукти за обекта, а той 
докарал 8 камиона водка! В стола се готвеше почти винаги едно и 
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също: шчи постни, ядене  от  сушени картофи, грах и други 
манджи, които не понасях, ни като вид нито на вкус. Затова пък 
стените на магазина бяха окичени с персийски килимчета 

Наближаваше края на моята командировка. За няколко 
дни ми беше предоставена възможност да летя със самолета, с 
който се правеха аерофотоснимки. След всяко завръщане ме 
питаха ходила ли съм до Рига.  Това означаваше дали нормално 
съм понесла летенето и дали не съм повръщала. Е, не успях да 
ида до РИГА и затова може би в последния ден от пребиваването 
ми, ми беше осигурен самолет, който да ме откара в Караганда.  

За мен беше голяма чест – сама с пилота! 
 
 

4–ти   ОКТОМВРИ   1957 г. 
 

Лятната ми практика в Централен Казахстанското  
геоложко управление и по точно на оловно-рудното 
месторождение Алайгир – завърши и на тази дата аз напуснах 
обекта.. Със специален самолет /за аеро-фотоснимки/ бях 
извозена до Караганда и от тук спокойно тръгнах с влака за Алма 
Ата. Там предстоеше да се срещна с приятелката си Марианна и 
заедно с нея възнамерявах да пътувам за Ленинград. 

4 ти октомври – повтарям тази дата, защото тя ще се 
окаже важна не само за мен, но и за цялото човечество по 
земното кълбо! 

Аз пътувам вече във влака, вагоните са пълни с народ. 
Посока север–юг. Всеки е тръгнал за някъде, всеки си има 
предначертани задачи и задължения. Радиото говори, говори, 
хората умълчани са вперили поглед в него. Фантасмагории 
някакви – що за шеги –мисля си аз. Но…изглежда не са шеги 
това, щом народът е така възбуден и с приповдигнато настроение. 
И слушам аз – някакво тяло, някакъв спътник е изстрелян около 
земята и таму в космоса то се върти. Престраших се да попитам – 
истина ли е това? Да, истина е!  О, Боже! До къде е стигнало 
човечеството и какви чудеса върши?!. Изстреляно е от земята 
тяло с тегло 836 кг. Изстреляно е в орбита около нея от писта в 
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Байконур, а тя се намира съвсем близо до Алма Ата! Повярвайте, 
какви са били емоциите в този момент от моя живот! И само вмоя 
живот ли – всички се вълнуваха и изпитваха гордость., че са на 
тоя свят, че са жители на тази страна, която е извършила това 
чудо!  

Но, въпреки голямото въодушевление, въпреки 
приповдигнатото настроение, аз таях в душата си тревога, защото 
нямах точния адрес на приятелката си, нямах и пълния телефонен 
номе. Знаех само две цифри –другите се бяха заличили. Улица 
Фурманова – номер не помня, но зная, че тя е дъщеря на 
академик Борукаев – все ще я открия!  Младост! Увереност! 
Смелост! Когато човек е на 22  той е горд със своята смелост. Аз 
наистина бях горда с това предизвикателство, което съдбата ми 
беше скроила. 

И така, ето ме вече на гарата. Намирам телефон и 
започвам да си правя 5-цифрени комбинации, разигравайки моите 
две цифри. Един, два три, пет …пъти и ура! Улучих! Истинско 
тото! Щастлив ден! Сега ми предстоеше среща с непознатия 
Владик  - съпруг на Марианината сестра. Уговорихме се да се 
срещнем. Аз му описах точно с какво съм облечена и какво ще 
нося в ръмете си. Той беше ме посъветвал на гарата, но аз нямах 
търпение и иска час по-скоро да се окажа на желания адрес. Така 
и той ми обесни как е облечен. Няма начин как срещата да не се 
състои и да не се познаем.  Но…оказасе, че има. 

И тръгнах аз „ Номерът е четен, значи че той ще върви по 
тротоара край четните номера” –разсъждавах аз. Но срещата не се 
състоя: той пък решил, че аз ще вървя от другата страна на 
улицата, защото гарата е от нея страна..  

Улица Фурманова е главната улица в Алма Ата, тя е 
широка, от двете и страни има  арики – канали /вади / с течаща 
вода, от двете страни на които растат огромни тополи. Четири 
реда тополи разделят двата тротоара, четири реда тополи не ни 
разрешиха да се срещнем и познаем!  

Пристигнах, открих дома, квартирата…На вратата се 
засякохме с Елена Евгениевна – майката на Марианна и..кучето. 
Имаха огромно красиво куче СЛЕД половин час всички се 
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събраха в къщи.Опознахме се, вдигахме наздавици за нас, за 
дружбата, за големите успехи в гео логията и наэ-вече в 
космонавтиката… 

Разказах всичко това подробно, защото за мен беше 
безкрайно – вълнуващо събитиена фона на голямото световно 
събитие. 

На другия ден с яопушено стъкло наблюдавахме първия 
изкуствен спътник около земята. 

На по–следващия ден ние с Марианна тръгнахме за 
Ленинград. Изпращаха ни Рамазан Асламбекович – академика, 
Елена Евгениевна – петролог, доцент, Маргарита – Сестрата на 
Марианна – още студентка, Власик и тяхното малко бебе. 
 
 

ЗА ПРОЧУТИТЕ КУРОРТНИ СЕЛИЩА ОКОЛО  
ЛЕНИНГРАД 
 

Стотици хиляди туристи пристигат всяка година в 
Петербург, привлечени  не само от града на Петър Велики, но и 
от прочутите селища /пригороды/ около него. Запознаването с 
града би било непълно, ако не се посетят Петродворец  
/Петергоф/,  Репино /Пенати/,  Пушкин /Царьское село/,  Разлив, 
Зеленогорск, Кижи, Ломоносов и др. 

Всички те са разположени между Финския залив и 
Ладожското езеро. 900 дни е бил Ленинград под обсада, а 
фронтовата линия е минавала съвсем близо – през някои от тези 
селища. Някои от тях са били  почти напълно евакуирани, а тези, 
които не са могли да изнесат богатите колекции и архитектурни 
реквизити, са силно пострадали. 

Ще разкажа за някои от тях. Посещавала съм почти 
всички през всяка година и с колеги от групата, и с колеги 
българи. Освен това в РЕПИНО съм ходила на зимна почивка 
през  януари 1957 година „Пенати” се е наричало имението на 
знаменития художник Илья Ефимович Репин. 

Пенатите са римски богове, които пазят дома, огнището. 
Репин е живял тук 30 години, починал е през 1930 г., гробът му се 
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намира на най.високото място в имението. То е завещано  от него 
на руската Художествена Академия. В миналото селището се е 
наричало КУОКАЛА..   

Тук, в Репино, се запознах с един руски студент от 
Университета, който е бил почти 10 години в сибирски лагери. 
Ухажваше ме, написа стихотворение, което започваше така: „Ты 
из Баолгарии, я из России…” Евгений Боровков Не съм го 
срещала повече никога. Имам някаква обща снимка, на която е 
още един наш студент – Владо Пешев от Враца.   

Петродворец,  който наричахме тогава Петергоф, беше 
най-често посещавания от нас град. Основан е от Петър I 
през1705 г. като царска резиденция. Дворцовият ансамбъл като 
такъв  е оформен  през 18 -19 век  Големият дворец е построен 
през 1720 г. В строителството савзели участие известните тогава  
и по-късно строители – художници и скулптурри Еропкин, 
Расстрели, Браунщейн, Стасов идр.  

Дворцовият ансамбъл заема площ 1000 гектара. В него 
има седем парка и повече от  20 двореца и павильона. 

В долния парк се намират Големият дворец , Големият 
каскад с фонтана „Самсон” ,  фонтаните „Чаша”, „Ева”, „Адам”, 
„Слънце”, „Чадър” ,”Златна гора” „Шахматна дъска” и др. В така 
наречения Горен парк, има още три фонтана. Оснен тези два 
парка има още парк  А л е к с а н д р и я  с готически капели, парк  
А н г л и й с к и и др.                  

От Луначарски е бил наречен Екатеринбург. 
          
  По мое време Големият дворец беше все още в 
реставрация след блокадата. 

РАЗЛИВ е място паметник, където се е укривал Ленин 
през 1917 г  Тук е колибата „Шалаш”. 
         ЗЕЛЕНОГОРСК се намира близо до Репино на Финския 
залив.Чудесен зимен курорт. Тук бях на почивка с карта от 
Института  през последната си зимна ваканция За първи път се 
возих на финска шейна. Чудна гледка е Финският залив, когато 
замръзне. Риболовци се пръскат по него, пробиват леда и чакат 
улов по цял ден  А на мен кремът в тубичката ми замръзна и аз 
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избягах в Ленинград да се стопля и да си п о ч и н а . 40 градуса 
студ беше  в стаята! 

ПУШКИНО, до 1918 г. - Ц а р  с к о е    С е л о,  до 1937 – 
Д  е т с к о е  С е л о.. Основан е в 1708 г. Бивша лятна царска 
резиденция. Сега там има дворцово-парков ансамбъл. 

Тук някога е бил Царскоселският лицей, гдето са се учили 
децата на дворяните. Тук е учил и Пушкин , живял  е тук и през 
1831 г. 

Царският дворец е престроен през 1752г. от архитект 
Расстрели в стил късен барок.По време на Великата Отечествена 
война  този прерасен паметник на културата  е бил варварски 
разрушен и разграбен. Известен е с а х а т о в и т е  си зали, с  к е 
х л и б а р е н а т а / от тъмен и светъл монолитен кехлибар/ и  с 
павильона си от  лазурит. 

  Ахатови зали – това е един павильон, в който има цяла 
редица зали, от които най-голямо внимание заслужават две стаи, 
облицовани с ясписи  –  първата, правоъгълна с кръгъл свод, и 
собствено ахатова, овална – наречена  аванзала. Залите са в 
гръцки стил,, украсени са с колони от белгийски сиворозов 
мрамор, с мраморни статуи и вази изработени от италиански 
майстор. Отделно има украси от египетски порфир.  

Кехлибрената стая е единствено произведение от 
началото на осемнайстия век. Стените са с релефни рамки,  
разделени са на полета, В които са изобразени четири римски 
пейзажа. Мозаични картини, изключително от кехлибар с 
различен цвят: от медено- слънчево жълт до тъмно вишнево 
кафяв. 

Павильонът от л а з у р и т  се нарича лионска зала. Този 
красив яркосин камък е използван главно за украсяване на 
камините, прозорците, вратите. Лазурит е бил доставн от 
новооткритото през 1786 г. находище Слюдянка около   Байкал, 
но значително количество се е закупувало от Китай.  

КИЖИ  – това е руският север. Намира се на малък остров 
в Онежското езеро при вливането му в Бяло море.  Тук има много 
църкви, изградени изключително и само от греди с много едра 
дърворезба. При строителството не е използван нито един пирон!  
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Резби една до друга, една от друга по-изящни!  Основните 
постройки са създадени през ХVIII век, но те са наследство от 
една дълбока древна култура 

Нарича се още „Заонежи”.   
 
 
 

ЗЕМЛЯЧЕСТВОТО  В ЛЕНИНГРАД 
 

Учението в Ленинград ни даваше възможност да 
обогатяваме знанията си и в областта на куптурата. Аз имах 
постоянна абонаментна карта за Марийнския и Пушкинския 
театър, ходех на концерти в консерваторията и Малый оперный, 
посещавах Ермитажа, Пушкинския музей, Казански събор, 
Михайловския дворец, Ленинските места – Смолний, Разлив,  
Шушинское и др. Заедно с колегите ми българи и руски приятели 
често си организирвахме екскурзии до Петропавловск, Царское 
село, Петергоф,  Пушкино, Зеленогорск, Кижи, Кавголово. 

Ние, българските студенти в Ленинград, имахме своя  
земляческа организация, създадена някъде през 1954 – 55 г. по 
времето на нашия посланичка  в Москва Стела Благоева. След 
нея посланик стана Карло Луканов. Пръв председател на 
землячеството беше  от а от 1956 г. стана Чудомир Александров – 
тогава студент в нашия институт  – специалност „обогатяване и 
металургия” /с една година по-малък от мен/. Почти всеки месец 
се провеждаха землячески събрания, в края на всеки семестър ние 
изпращахме попълнени формуляри за нашата успеваемост: 
/изпити, оценки/ в  Посолството и в Министерството на 
Културата в София. Нашата успеваемост се отчиташе и на 
земляческите събрания. При проваляне на изпит и получаване на 
удовлетворителни оценки следваше отзоваване в България. 
Спомням си, че  удовлетворителни оценки получаваше понякога 
Кима Комитова, но тя беше родена в Москва и никога не се 
повдигна въпрос за отзоваването й в България. 

Още в началото на учебната 1953/4 г. ние – българските 
студенти в Минния Институт по инициативата на студента от ІІ 
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курс Тодор Тодоров /от Бургас/ си организирахме певчески 
хор.Диригент ни беше Тодоров, пеехме патриотични, народни и 
революционни песни /”Хей , поле широко” , „Ябълко, златна, 
ябълко” , „Пред нас са блеснали житата” и др./, а с песента „Тих 
бял Дунав се вълнува” завладявахме сърцата на руските 
слушатели. Имахме и своя танцова трупа: Данчето Ковачева, 
Лили Ганчева, Донка Сарахошева, Владо Пешев, Георги 
Тенекеджиев, Антон Титянов.  През следващата година вече 
имахме свой общоградски хор под ръководството на Месру 
Мехмедов – тогава студент – първи курс, в ленинградската 
Консерватория. След години, на върха на славата си, 36-
годишният Месру  Мехмедов загина при самолетна катастрофа 
над Париж. /18 януари 1971-ва година/. България го запомни като 
диригент на Софийската филхармония, но в София тойсе задържа 
кратко време, защото същевременно дирижира и Бостънския 
симфоничен оркестър и Филаделфийската филхармония. 

Но да се върнем в моето институтско време.В 
Консерваторията бяха студенти още Иван Хлебаров,  В, 
Сюлемезов,  И. Николовв – известни по-късно изпълнители и 
преподаватели в Българската Консерватория.По същото време 
аспиранти в Консерваторията бяха Емил Камиларов и Дина  
Шнайдерман, така че вече имахме възможност да 
разнообразяваме програмите си с цигулкови изпълнения и арии: 
арията на херцога от „Риголето” и др. В нашите концерти заедно 
с нас участваше и Николай Гяуров – току що завършил 
специализацията си в Москва, той с удоволствие се включи в 
мартенските ни концерти, които ние провеждахме в дворец 
имени Кирова на Василевски остров. Така че аз малкото селско 
момиче съм пяла в една и съща вечер на една и съща сцена с 
Николай Гяуров. 
 

Концерти изнасяхме в различни училища и заводи /в 
известния тогава Путиловски завод/ Направихме и едно турне до 
Рига, където посетихме черквата „Св. Петър” и слушахме 
изпълнение на орган в Домския събор. 
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По мое време имаше и български аспиранти в нашия 
институт: Паун Любенов /по минно дело/  и Мони Папо по минна 
електротехника – изселил се по-късно в Израел. Той има 
интересна биография – брат му е убит през 194. година като 
носител на жълтата значка и въпреки признаването и спасяването 
на евреите, той е травмиран и при новата власт, която го беше 
изпратила да учи в Ленинград. Мони Папо, въпреки всичко обича 
България и пише стихове на български език. До 2000 г. е издал15 
стихосбирки и една книга „Мемоари” /І част – 18 писма и ІІ част 
18 глави. Миналото, сладкото, романтично и тъжно – 
безвъзвратно изгубено. Някогашните столични пролетарски 
квартали, приютявали градската беднота, македонски преселници 
и евреи, сега са в спомените му – и мили, и тъжни. В тях той 
вижда своя свят – свят на солидарност и човешка задушевност. 
Увлечен от фактологията и новия реализъм,  независим и мислещ 
интелигент, той от чужбина  /Израел/, изказва своята любов към 
България: 
 

Към България 
Цяла младост по тебе изтичах, 
зимна приказка моя и сън 
пред портата ти аз днес надничам 
като гост. Непоканен. Отвън. 
Как тъй стана, питам се често, 
че отвъде потърсих покой. 
Скъпа плата с невърнато ресто 
е тревога с неотсвирен отбой. 
Чужд не станах, не плаках в пектници 
и затихнал, забравен, ранен, 
аз получих по родолюбие шестица, 
оцелях и не паднах сразен. 
Всеки път аз се раждам отново,          
всеки път, като твое различие. 
Позабравих обидното слово, 
но не и онова безразличие. 
Днес събирам амвона свещен 
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и погазвам с нозете страстта. 
Ти си дух и земя, и  морени,  
ти си съвест за мен в участта. 
            
Цяла младост по тебе изтичах, 
зимна приказка моя и сън!  
                                         2001 г 
А ето и един стих оставен от Паун Любенов – професор 

на катедрата по минно дело в минно-геоложкия институт: 
изпитвам робска тъга, 
ето, че България сега 
с възмъжалата си индустриална снага 
към чуждите страни и народи 
уверено и гордо проходи, 
предлага и добива свои блага. 

            
Моите литературни интереси обаче бяха насочени и в друга 
посока. В института имаше литературни кръжоци, в които 
участваха мои рускиколеги от нашия курс и от по-горните 
курсове.: Олег Тарутин  /няма го вече между живите/ – негови 
стихове ще приложа по-долу, и особено дължа да отбележа името 
на Александър Городницкий – студент по геофизика с два курса 
преди мен. Днес той е световноизвестен:  бард, океанолог-  
научен сътрудник в Института по Океанология на Руската 
Академия на Науките – човек, който е пребродил всички океани, 
спускал се е на дълбочини  4000 м., бил е на двата полюса и 
естествено е бил и в много от планините на своята необятна 
родина  
 

МОРЯК 
Моряк, покрепче вяжи узлы –  
Вода идет по пятам 
Вода и ветер сегодня злы  
И зол, как черт, капитан 
Пусть волны вслед разевают рты, 
Пусть стонет  парус тугай – 
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О них навек не забудешь ты, 
Когда придем мы домой. 
  
НЕ верь подруге, а верь в вино, 
Не жди от женщин добра, 
Сегодня помнить им не дано 
О том, что было вчера. 
За длинный стол посади друзья 
И песню громко запой. 
Еще от зависти заснуть ей, 
Когда придем мы домой. 
……………………………  

И още: 
                Пусть годы к головы дерут за прядью прядь,  
                Пусть грустно от того, что без толку влюбляться,  
                Не страшно уменье удивлять – 
                Страшнее потерять уменье удивляться. 

Санкт Петербург, Петроград, Ленинград – до тук 
разглеждах го като град на Петър I, на  Ломоносов, на Пушкин. 
Но тук са живели много други велики поети, които са оставили 
имената си в руската съкровищница на поезията, които все още 
вдъхновяват с изяществото на стиха, със силата на чувствата. 

Аз откраднах по един стих от Пушкин, Лермонтов, Блок, 
Есенин и Ахматова и ще се помъча да изградя едно 
стихотворение: 
                        ДУШЕ  НАСТАЛО  ПРОБУЖДЕНЬЕ… 
                Я помню чудное мгновенье- 
                Явилосъ как-то вдохновленье: 
                Стояла я на берегу 
                В моем качалися мозгу  
                Луна, русалка, облака, 
                Поверья, перья и шелка, 
                Березки, клен, метель и лес, 
                В тиши душистой синь небес… 
                Невольно крестилась рука, 
                А лебедь плыла сквозь века… 
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                И вдруг настало пробужденье – 
                Исчезло музы вдохновенье: 
                В моем мозгу пустое дело: 
                Там все что было улетело.   
                На все знакомые слова 
                Хранят патентные права 
                А, Пушкин, Лермонтов и Блок, 
                Есенин и Ахматова en block. 
            Оставям без коментар този свой труд. 
             Иска ми се да споделя още, че на първи курс бях 
провокирана от мойте руски колеги да изпея една българска 
песен на факултетска вечер. Не зная как съм се съгласила, но ако 
това беше днес, със сигурност нямаше да се съглася. Заедно с мен 
на сцената излезе моята еднокурсница полякинята   Уршуля 
Мощинска. Аз пях „Бригадирски романс” от филма „Утро над 
Родината”,а Уля –полска песен: „В Варшаве най-мильшм з 
мест”Докато репитирахме ние успяхме да научим аз нейната, а тя 
–моята песен: 
 
                Ето и песните: 
Кеды рано ошемнасткон,                                    Свири, хармонико, свири, 
Хочеш частно, хочеш тлок,                               Звучи ти песен млада: 
Падше на коханье мое място                           На път потегля във зори 
Ктуре мне задживья цо крок.                              младежката бригада. 
Боту старе място и траса ву зет,                         Не стой зад къщните стени, 
Краковска пшедмешче и тунель, и 

внет,           
другарю сам и бледен, 
 

На лево мост, на право мост, със нас тръгни да разделиш 
А долем Висла плыне. и дружба и победи. 
Ту рошне дом, там рошне дом  
С годжинем на годжине.    
Аутобусы червеньон мигаьон,  
Загльондаем за окем трамвайон,  
Вчьен векший нас, вчьон векший 

нас – 
 

    В Варшаве – на мильшим змяст.  
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Не мога да преведа полската песен, не помня и 
българската песен до край, защо точно нея съм избрала, а не 
някоя хубава народна песен, обяснявам си това с времето, с 
изискванията на епохата. 
             Спомням си и представянето .мисля че беше в „дворец 
им. Кирова” на Василевски остров. Като видях ректора на първия 
ред, цяла се облях в пот и се зарекох никога повече да не пея 
сама. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОЯТ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ 
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    СКИТНИЦА 
Земята за нейната мъдрост залюбила, 
в планински усои разпуснала цвят, 
уюта домашен навеки изгубила, 
и с болка отрекла големия свят, 
ти свят си открила с интриги заплетени, 
свят истински мъдър, красив, непознат, 
свят, в който скалите са книги нечетени, 
горите, във който легенди шептят. 
Ти с гордост разчиташ вековните ребуси 
в най-вечния живототрептящ алманах. 
Земята разказва за теб и за себе си, 
за звездната същност на земния прах. 
Ти птица си волна, сестра си на вятъра, 
със полет превземаш поредния връх, 
но кръст си понесла за тежко разпятие 
и с него присядаш на хладния мъх. 
Над тебе високо си шушнат дърветата 
и в арки се сплитат, във стил рококо. 
Там вятърът горе си пише либретата, 
небето ти смига с присвито око. 
И празнично с перли от слънце накичена 
ти чуваш как вятърът свири за теб 
любимото твое мажорно капричио 
и шепне шекспиров забавен сонет. 
Забравена тръпка, тъга, меланхолия.... 
Край тебе притичва самотен елен. 
Потъваш във унес – позната мелодия, 
от детството още. Етюд от Шопен. 
Във миг те обземат престранни желания 
да стигнеш оная далечна звезда, 
която ти дава и сила, и знания, 
кодирала тебе и твойта съдба. 
И с волния вятър през пролети песенни 
към нея политаш без път и компас. 
Преминала жеги във късните есени 
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усещаш, че с тебе е бродил Парнас. 
И толкова малко ти в същност изчела си, 
в дълбоката памет на тез канари, 
и толкова често политаш, препъваш се,  
макар че земята те с обич дари. 
И тя като теб е страдалница, скитница, 
надежди си има и свои мечти, 
но тъй отредила е висша орисница: 
във кръг омагьосан се вечно върти. 

Бродячей жизни отдала я  
Немало долгих трудных лет. 
Профессия моя была ведь пламя 
И страсть, и долг, и виза, и билет! 

 
4-ти юни 1958 г. Защигих с отличен! Аз вече съм 

дипломиран ГОРНЫЙ  ИНЖЕНЕР  ГЕОЛОГ!  Вече съм готова да 
се върна в България, но се случи едно непредвидено 
произшествие. Готвехме се да пътуваме за България, но нямахме 
още визи и билети. Колегите ми бяха събрали парите  /аз дори 
бях дала пари за отиване до София с обратен билет – правех 
услуга на една колежка от  IV курс, която искаше да си спести 
българските пари в София/, но по една или друга причина парите 
ми бяха върнати и аз трябваше да се оправям сама. Аз машинално 
ги сложих в малката си черна чантичка, която ползвах само при 
официални случаи и която стоеше винаги върху нощното ми 
шкафче. Още си спомням тази красива, бих казала – изящна 
чантичка с красив синджир, с която се фуках, когато ходех на 
театър. Аз живеех на 4-ти етаж, а колежката ми Красимира  –  на 
6-ти. Тази вечер тя  щеше да пътува за България и аз се качих при 
нея да я изпратя. Оставих вратата отключена както правехме 
обикновено, защото другите две мои съквартирантки можеха 
всеки момент да се върнат разполагахме само с един ключ, който 
оставяхме всеки път долу при коменданта забавих се може би 
половин час при приятелката си, но първото нещо, което 
забелязах, когато се върнах в стаята, бе липсата на чантичката ми. 
Момичетата – Женя и Оля – не бяха се връщали, но цялото 
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общежитие беше бръмчеше – всички си разотиваха  кой в къщи, 
кой на практика. Изведнъж осъзнах, че съм в безизходица – вече 
няма от къде да получавам пари – това бе последната получена 
стипендия! Нито милицията, нито комендантът можеха да мя 
помогнат Започнах да продавам: кожуха си, вълненото българско 
одеяло, жилеткете. Имаше кой да ги купи, особено тези, които 
заминаваха на север на работа се нуждаеха от такива неща и 
просто ми благодаряха  

Събрах пари и тръгнах за Москва. Оставих багажа си на 
гардероб и се отправих към българското посолство.  Поисках да 
ми бъде извадена спешно румънска виза, но там  ми отговориха, 
че за това са необходими 2-3 дни. Аз нямах къде да спя и затова 
взех адреса на Румънското посолство и отидох сама да си извадя 
необходимия документ. Обясних, че ми е нужно бързо да получа 
визата и че в Българското посолство са ми отказали такава бърза 
услуга. Позасмяха се, поканиха ме да седна, почерпиха ме с чай и 
някъде след около час – два ми донесоха нужния документ 

Тръгнах да се разхождам сама из Москва, имах много 
време, и реших да позвъня на Иван Луцов – българин от Свищов. 
– добър приятел на семейството на сестра ми Ирина. Той учеше 
тогава във Висшата партийна школа в Москва, след няколко 
години стана преподавател във Висшата партийна школа в София 
и неин Заместник ректор. Луцов ми даде пари да си купя 
часовник /и часовникът ви беше заминал с черната ми чантичка в 
неизвестна за мен посока, а да се върнеш в България от Русия без 
часовник през тези години бе даже срамота/. Поразходихме се, 
изпрати ме моят познат до гарата и аз отидох да си освободя 
багажа от гардероба. Съвсем случайно там се натъкнах на моите 
ленинградски колеги Власковски, Данка, Късовски и 
Чифпиджанов.  Като ме видяха, те взеха радостно да се смеят и 
дори да приклякват. Аз съм била необходимия четвърти човек за 
тяхното каре при игра на карти. Знаеше се, че Данка е с 
изключителни изисквания и особнячка и, че в никакъв случай 
няма да се съгласи да играе на карти. Аз също смятах, че играта 
на карти е загуба на време, но по време на пътуване това щеше да 
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бъде едно приятно занимание и уплътняване на празното време. 
Иначе Четене, четене, спане и пак четене… 

И така, пристигнахме в София, колегите ми се разпиляха, 
а аз – дипломираният горный инженер геолог– тръгнах да си 
търся работа. Първо отидох в Управление за геоложки и минни 
/винни. Не беше тайна, че в проучвателните среди виното беше 
на мода! / проучвания, където предполагах, че трябва да ми бъде 
осигурена работа по разпределение. Нали бях подписала 
декларация, че  няма да се женя за чужденец докато уча и че 
задължително ще работя поне 5 години в България! Първото 
условие беше отпаднало след 56–та година и много от 
завършилите преди мене младежи се връщаха в Ленинград за да 
приберат любимите си момичета.Уви! И второто предявено 
искане към нас изискване се беше отменило. Нямаше 
разпределение, нямаше работа! Отидох и в Нипроруда.  Там също 
ударих о камък. Аз дори си изежих в Министерството: „И защо 
ни карахте да подписваме на времето декларации? Аз можех да 
остана да работя в Съюза на Камчатка /как ме привличаше този 
далечен непознат край!/ или около Владивосток!” Оставих 
заявление за работа за всеки случай и заминах за Плевен при 
сестра ми, а след това се прибрах на село.След месец и нещо 
получих известие да се явя в Управлението Главният геолог 
Анастас Делчев /чудно: главният Геофизик беше Белчев, а 
главният счетоводител – Велчев/ веднага ми направи заповед за 
назначение за Бургаската проучвателна бригада.  Аз се огорчих, 
едва не се разплаках. „Аз искам в Родопите на оловно-цинкови 
орудявания, а не на медни руди. Аз съм специализирала на 
оловни орудявания !” „Момиче, аз те изпращам в БУРГАС!  Ако 
те изпратя в Родопите, ти от там няма никога да излезеш”  

На заповедта ми пишеше: заплата 700 лв. адрес Бургас, 
площад „Георги Димитров” №3, дата 19-ти август 1958 г. 

Ето ме и в Бургас. Слизам рано сутринта на гарата /за 
първи път съм прехвърлила Балкана!/ и започвам да разпитвам за 
площад „Г. Димитров”. Всички цъкат отрицателно и въртят 
глави. Някой ме посъветва да се кача на обиколната кола – 
единственият градски автобус тогава. Кондукторката се 
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позачуди, че не е имало кй да ме упъти и ме посъветва да сляза и 
да тръгна направо надолу към центъра. Била съм на 
кръстовището на ул. Гурко и Ал. Стамболийски – точно тук 
живея днес – в Бл.1, к-с Лазур.Тръгнах по ул.„Гурко”  и стигнах 
до един голям площад, който всички наричаха „Тройката” Но 
къде е пл. „Г. Димитров? Сама открих отговора – намерих табела, 
след като го обиколих целия.площад на ъгъла, гдетоднес и 
магазин „ТРИА” беше №3, една стара сграда, в която се 
помещаваше счетоводството на бригада Първият човек, който 
видя моята заповед, беше главният счетоводител Попов. Срещу 
счетоводството, също в стара сграда, бяха канцелариите на 
нормен отдел /главен нормировчик – Бостанджиев 8и на планов 
отдел /началник  Карпузов/ Изглежда и тук по сходството на 
фамилиите са ги назначавали! Началникът на бригадата  имаше 
канцелария на ул. Гурко  камералката /геоложките канцеларии/ 
бяха на ул. „Сливнца” – това место днес се покрива от ДНА.  
Прие ме първоначално инж- Вулов – началникът и той веднага 
ми каза: „Изпращаме ви във село Вършило – едно село, гдето ток 
няма, хляб няма, вода няма и с извинение – и клозети няма.  
Сегав града има геоложка национална конференция , ще ви 
закараме в следващата седмица. Хляб ще ви докарваме 2пъти 
седмично с един мотор с кош, вие ще връщате с мотора взетите 
от вак проби за да се обработват тук в дробилката. По всички 
геоложки въпроси ще ви запознае главният геолог др. Паяков” 

Настаних се в хотел „Чехословакия” В Бургас се 
провеждаше конференцията, но къде беше залата на заседанията, 
вече не си спомням. Вървях по улиците с огромно самочувствие: 
„Светът е мой!” Бях слаба – 44 кг., висока 1.60 м. Имах маникюр 
– тъмен, вишневочервен, с перла. Прочуло се,  че е пристигнала 
геоложка, завършила в Съветския Съюз и с ей-такъв маникюр! В 
България едва, едва тази мода навлизаше – много малко 
момичета си позволяваха да си цапат ноктите, пък и Комсомола 
много, много не позволяваше това. Спомням си, че една моя 
добра приятелка  днес и не само днес – геоложка софиянка 
Миньон Стайкова ми сподели, че се е наредила специално в един 
магазин след мен, за да ми разгледа маникюра. А за мен това 
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беше остатък от моето самочувствие, изградило се в един 
великолепен артистичен град, великолепен във всяко едно 
отншение  – и с архитектурните си ценности, и с артистичния си 
свят, една своеобразна сююта, изваяна  в течение на три 
вечности. Град на личности,таланти и шедьоври. 

На конференцията видях много познати, а и с много нови 
хора се запознах: Къде бяха точно залите, в които се четяха 
докладите, сега не мога да си спомня. Градът много се промени.  
Но ресторантите „Малкият Балкан” и „Големият Балкан” 
съществунаха. Там бях една вечер, беше много шумно и весело, 
разказваха се анекдоти, дори и аз се заливах от смях. Нали ми 
предстоеше да замина за село СВършило Буквата „С” била 
добавена на табелата на селото, за да покаже, че то е почти 
свършило. 

Първото нещо беше да се запозная с Георги Хаджийски, 
който щеше да ми бъде началник в с  ВЪРШИЛО, което до 1934г. 
се е наричало Харман, а до  19  04  – Кър Харман. Сега той 
живееше на мина Върли бряг със семайството си  в една барака  
близо до стола: той, съпругата му Жана и двете му деца Марин и 
Огнян. Децата още не ходеха на училище, но бяха много пъргави 
и живи момченца. Едното имаше белег на лицето си от някакво 
падане – сигурен знак, че ще стане един ден лекар. Да, той е 
лекар днес, често го виждам по телевизията, работи в „Пирогов”. 
Хаджийски тогава беше отговорен геолог за проучването на 
медните руди около Върли бряг. Негови подчинени колектори и 
техник-геолози тогава бяха Ирина Коларова /майката на 
прочулия се по-късно певец и бард Пламен Ставрев/, Райна 
Кисякова и Росица Кючукова.  И ето, че първа моя позната и 
близка стана Ирина. Тя живееще на улица Михаил Герджеков 
близо до Морската градина, канеше ме често на гости и аз с 
удоволствие се отзовавах. Ирина имаше висше незавършено 
образование, /изключена по неизвестни за мен причини/, беще 
разведена – с един син, тогава на 4 годинки – и за да си осигури 
препитание, беше завършила в София 9 – месечни курсове за 
придобиване на квалификация „колектор”. Беше интелигентна 
жена, много начетена и добър събеседник. Пламен тогава ходеше 
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на немска забавачка, пееше и казваше стихчета, а аз го учех на 
руски език и да пее „В лесу подилась ерочка…”  и „У попа была 
собака”: 
              У попа была собака, 
              Он ее любил.  
              Она съела кусок мяса –  
              Он ее убил!   
          

Смешно! Учила съм един бъдещ бард да пее! 
 

Конференцията в Бургас свърши и аз бях изпратена във 
ВЪРШИЛО с един джип на геофизика Ж. Дойков. Геолог не ме 
заведе и нямаше кой да ми покаже обекта и да ми разкаже нещо 
за него. Трябваше да чета архивите – долада на Лебедев – 
Зиновиев за проведените търсещи и картировачни работи от 
съветската експедиция през 1952 г. и за извършеното геоложко 
картиране от Иван Начев и колектив, засягащ и нашия район. На 
обекта вече имаше двама колектори, които бяха запчнали да 
разканавяват известни рудни проявления. Започнах изучаването 
на един нов за мене във всяко отношение район. За първи път 
виждах скарни и хорнфелзи, за първи път се сблъсках с 
контактно  променени скали. А само контактни ли бяха 
промените, донесли ли са те рудната минерализация, кога и  как? 
Въпроси много без отговор, без компетентен консултант. Трябва 
да се справя, говореше ми сърцето. Не напразно съм държала 
изпит при Павел Михайлович Татаринов. И Коржински трябва 
малко от малко отново да почета. Носех си книгата „ Условия на 
образуване на рудните месторожденшя”. Бях си я купила в 
Ленинград. От Хаджийски компетентна помощ не можех да 
очаквам. Той беше географ по образование и Върли бряг бе 
единственото рудопроявление, което познаваше.  Иначе бе  
прекрасен ръководител. След време пристигнаха Любо Василев  
и Ованес Бояджян,. Походихме по обекта и аз веднага съзрях у 
Ончо един добре подготвил се специалист с амбиции за 
реализация. Той вече познаваше Странджа, учил беше в 
България, имаше отлична диплома: 6, 6 ,.. и нищо друго.  
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И така работите ми тръгнаха макар и бавно – имах вече бай  
Иван  Нанев:  пробчик, водач, екскурзовод /компетентно местно 
око!/ На участъците Потонски дол и Беич разканавявахме 
усиленовиждаше се, че ще залагаме сериозни проучвателни 
изработки. И ето, че и началник се появи – началникът на 
предприятието /на Бургаската бритада, предприятие за минни и 
винни проучвания/. Един рабфаковец. Името му не желая да 
споменавам. Дойде с един джип с една пияна компания, за да 
види къде ще бъде обекта. Къде ще бъде минната изработка.? 
Къде е този Потонски дол, до който всеки ден вървя пеща 8 км.,  
/или 16 км. отиване и връщане/. Те се затвориха в една къща на 
втори етаж и се наливаха с вино!  5 -6 мъже началници! Познавам 
само баш началника, а той ме кара да пия от една кофа вино. 
Избягах, прибрах се в квартирата си. След 15-20 минути пристига 
шофьорът на джипа  и казва: 

– Началникът нареди веднага да дойдете. 
     И отново отивам аз при тях, може пък наистина да ходим? 
Пиенето продъжаваше с прочутата странджанска „алжирка” 
Пиеха вече всички от кофата и ми я подадоха. Аз тръгнах към 
вратата, но тя беше заключена. И изведнъж видях прозореца. Той 
беше отворен. Хвърлих се към него и скочих. От втори етаж. 
        А сега по същество. Първият проект бе изгонвен от 
Хаджийски. Прецизно като книга, схематично като проект. Той 
си беше прав, не е имало какво да анализира, не е имал 
наблюзения. Аз се снабдих с отчетните доклади на   
предшестващите изследователи, в които пък  се цитираха 
резултати   – твърде  бегло и неточно –  на работилите тук  и 
провеждалите експлоатационни работи  чужди компании преди 9 
септември 1944 г: Пфалц /1942г./, Петрашек /1931, 1942 г. / и 
много други, които сацитирани от мен в моите доклади. /Яранов, 
Г Бончев/, въпреки че повчето от тях са изгубили стойността си с 
времето. Заслужава внимание проведеното проучване в 
местността Тясната барчина от немското общество „Мансфелд” 
Но сведения за тях няма в литературата. Спомням си обаче един 
интересен разсаз – спомен –  на мой работник Никола Полинчев 
от село Вършило, който през1942 г. е бил едва 7 годишшен, но 
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немците са живели у тях на квартира. Кольо бил палаво, 
непослушно дете, попушвал скришом и скришом си отмъквал по 
нещичко от Пфалц, главно за хапване.  После изяждал добра 
порция бой за непослушание., защото немецът винаги забелязвал 
кога в бурканите му е бъркано. И ето Кольо решил да отмъсти на 
баща си. Откраднал пистолета на немеца и завардил баща си в 
клозета за да го гръмне.И гръмнал, но не улучил. Баща му го 
хванал и започнал да го налага. „Той бие, а аз псувам, той бие, а 
аз псувам – мамка ти, гдето не можах да те улуча!”  

Изглежда, че къщата им е била доста привлекателна /аз си 
я спомням – хубава къщичка, беше, на 2 ката като всички 
Вършиловски къщи/, защото и руснаците са я избрали за своя 
редиденция. Кольо разправя, че той никога не е виждал толква 
много пари, колкото имали руснаците. „Те ги нареждаха под 
дюшеците, направо застилаха леглата като с още един дюшек.” 
Предполагам, че се е снабдявал лесно с пари за цигари. 

Това разказвам като начало, Кольо беше първият ми 
работник, когото аз съм назначила – работник трети разряд, 
надница 18.40 лв, когато не е на норма. Беше кротък, работлив, 
но много пиеше. Съпругата му Анакасия /Тинка / беше 
изключително добра и природно интелигентна. Ами тя със своето 
прогимназеално образование на село чесно решаваше задачи на 
ученици от гимназиалния курс. 

И така –  бай Иван Нанев /и магарето му/, Кольо, Найден 
Дидов, Фортуната бяха първите ми работници.  За мен магарето 
на бай Иван струваше повече от един работник: то ни водеше, 
знаеше пътя до всички обекти и спираше точно до разкопка, а 
после пренасяше всички проби до селото.   

 Два месеца след мен в Харман дойде на работа  един млад 
геолог – Иван Батанджиев. Той беше кореняк софиянец и също  
току що завършил  Институт, но в  София. Племенник  на 
академик Еким Бончев. Това веднага научиме и веднага 
разбрахме, защо селото и този  „балкан” са „Тъмна Индия”, За 
първи път се беше отделил от семейството си и явно се 
чувстваше неудобно. Много държеше да се обръщат към него с 
„Другарю инженер”. Веселяк, работлив, свиреше на китара, но 
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тогава китарата я нямаше. Аз му я донесох от София, защото бях   
командирована за проекта.   
 Във селото от две години имаха ТКЗС и хората гладуваха  
Бяхза получили по 20 стотинки на трудов ден! Ето зашо те се 
натискаха да ги вземем на работа и ни канеха на гости, и ни 
черпеха с „алжирка”  Оставаше да нш я даряват с кофите! 

След Нова Година бяхме готови да разгърнем детайлни 
проучвания и почти веднага затракаха сондажите и заработиха 
миньори на забоите. Иван Батанджиев изготви детайлна геоложк 
карта на Беич, а аз –  на Потонски дол. Обектът се оживи. 

Заработиха докараните компресори, електрифицираха се 
домовете, в които живееха миьорите, /и другите щяха да се 
елетрифицират след 7-8 месеца/. Имаше специалисти за 
геоложките, за минните, за сондажните работи. Наеха се 
помещения за канцеларии. Пристигна и едно младо високо 
стройно момче, назначено за нормировчик.  С него аз бързо се 
сприятелих   А после, не зная как, припламна някакъв огън между  
него и мен  - ние станахме гаджета и само след 3-4 месеца  – на 5 
юли 1959 година  сключихме брак.  И …станахме се мейство.  АЗ 
и Георги Топарев! Семейство ТОПАРЕВИ! 
         

Ръководството на минните работи се осъществяваше от 
Николай Абединов  – приятел и колега на съпруга ми. Минни 
техници бяха още  Тущерски и Димитър Кехайов. Колегата 
Батанджиев се зае да провемда търсещи  работи с картировка в 
прилежащи райони, а на мен бяха поверени детайлните работи. 
Още преди края на годината стана ясно, че рудопроявлението не 
е богато, че имаме работа с малки неиздържани в пространството 
тела, бързо сменящи се минерален състав и метасоматични 
процеси, свързани по всяка вероятност спромени в етапите и 
алкалността на вулканогенните процеси. Рудните тела са 
локализирани изключително в гранат-епидот пироксенови 
скарни. Рудната минерализация е неравномерновпръслечна до 
компактна, представена е от магнетит, пирит и халкопирит. 
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Аз вече бях изчислила рудните запаси и като желязна при 
борт 20% за желязото,  и като медножелязна пли борд за мед 1% в 
категории  С1 и С2 , но извънбалансово.   

Интересна беше рудната минерализация на Беич Тук 
магнитните аномалии бяха най-интнзивни, но преобладаващата 
минерализация беше пиротин- пиритова. Много разпространени в 
сондажите бяха пироксен- скаполитови скарни 
 

Във селото вече имаше ток. Даже и аз помагах на 
хазайката при почистването и къртенето, което ми се отрази 
донякъде фатално. НО, Аз имах вече едно здраво рамо до себе си, 
имах момчето, което ме обича и което е готово да върви с мен до 
края на живота ми. 

Ти ме нарече неземно момиче, 
момиче от слънце и звездна роса, 
в очите ми рече, че пролет наднича, 
че приказка лунна е мойта коса.  
Ти  нежно ръката си в моята вплете. 
и ме поведе към божия храм. 
Потръпна душата ми, пролетно цвете, 
почувствала топлата любеща длан. 
От този ден насетне аз бях неговото съкровище! 

 
На Потонски дол бяхме прокарали 11 бр. сондажи и 2 

галерии от двете страни на дерето. На всички сондажи бе 
направен каротаж от геофизичния отряд на Ж. Дойков. Западният 
участък се оказа напълно стерилен. Аномалии в състава на 
вместващите скали не се наблюдаваха, но преобладаваха 
калциево-силикатните хорнфелзи, а те не носеха рудна 
минерализация  В скарните преобладаваха гранатът /тип 
андрадит/, епидотът и пироксенът, рядко присъстваше амфибол, 
за разлика от Беич,  гдето се появиха скаполитови скарни и дайки 
от базични скали. Рудните зони ляха изградени предимно от 
пирит и пиротин. Бях млада и неопитна, а и нямаше по-опитни от 
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мен, за да провеждаме детйлни минераложки и петрографски 
изследвания, да определяме нивата на ефузивните и 
интрузивните ерупции, да изследваме процесите на седиментация 
и реседиментация, тяхната взаимовръзка и пр. Не провеждахме 
геохимични  изследвания, не се практикуваше още шлиховото 
опробване, което най-добър указател за търсене на злато и 
платиноиди. 

Успоредно с проучването на Потонски дол провеждахме 
и търсещи работи с разкопки на участък Тетре баир в 
местностите Мадема и Ушиления баир. За по голяма 
ефективност, началниците решиха да направят база на самия 
обект Потонски дол. Построиха се жилищни бараки, създаде се 
стол  Първият ни готвач беше Тошко от Белеврен./Столова 
имаше и в селото, в Кехайовата  къща, гдето бяха канцелариите 
на техническите служби. Паралелно започна да се провежда и 
хидрогеоложка картировка от инж  Ив, Власковски и съпругата 
му Нина / също инженер/ – колеги мои още от Ленинград. Тук ще 
отбележа, че те се ожениха след завръщането си от Псковската 
практика и това беше първата българо-руска сватба, на която бях 
присъствала. Нина беше нежно момиче, много деликатно, 
говореше се, че е от дворянски ро Това нямаше никакво значение, 
защото през тези години, всички бяхме изключително бедни и по 
нищо тя  не се отличаваше от нас, освен по интелекта и 
наследственото й благородство. Когато вървеше, тя просто 
чуруликаше: 

Един гъб, един гъб…/една гъба/,     или:  
Видях една смокиня.! /видях един смок!  
Повече с тях на един обект не сме работили. Засичахме се 

когато аз бях в Бръшлян, а те работеха в Малко Търново.  
Резултатите от проведените през 1958/60 г. са в отчетните 

ми доклади в геоложкия архив на КГ,има ги и вмонографията на 
Г. Конурков „Железните руди в България” Днес, след 
няколкократно връщане в Харман /така е било известно селото до 
1934 г./ се затвърди мнението, че тук имаме една палеовулканска 
структура с горнокредна възраст /ценоман – кониас?/, която е 
възникнала по време малко.порано от Зидаровския вулкан, 
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доказателства за което служат намерените късове от 
Вършиловския плутон сред субалкални лави около с. Зидарово. 

На ръба един в средата 
стои намусен Кър Харман, 
че шапката му е в краката  
на най-известния вулкан. 
Тук наричам ръб границата между Бургаския 

синклинорий и Странджанския Антиклинорий/ т. е. - самата 
Севеространджанска флексура/. 

И така проучването си вървеше, а моето семейство 
растеше. Бременна изкачвах големия баир от Потонски дол до 
Тетре баир и когато дойде време да излява по майчинство, 
нямаше камион, а ме закараха с трактора до селото. От там на 
другия ден се прибрах при родителите на съпруга ми и зачаках 
големия ден, когато щях да стана майка. 

23 септември 1960 г. Един щастлив ден! Един живот 
изгря!. Зора във моя живот!  14 часа!. Вали проливен дъжд. Жал, 
че таткото го няма. Началниците са го изпратили да работи на 
някаква наклонена шахта в с.  Граматиково. Аз записвам моето 
момиченце с името Илияна, а как исках да й дам името Зорница!  
Илияна-добре. И двамата харесахме това име, с което щяхме да 
уважим двамата дядовци. Петък е Ще трябва да дочакам неделята 
таткото да си дойде в Бургас за да го зарадвам. И той идва. 
Оказва се че съм допуснала фатална грешкаНе съм нарекла 
детенцето Златинка – на името на свекърва ми. На шестия ден 
при изписването от родилния дом, грешката беше поправена. 
Вече си имаме Златина златното момиче. Имам го и днес,   

  Красавица! 
Аз всяка нощ те сънувах и рисувах, 
и ти дойде, слънчице мое, съкровище златно! 
 И ти дойде със страстния вик за живот и любов, 
сам Бог те доведе и небесата пред тебе разтвори 
твоя път със дъжд освети  И рече ти Бъди! 
И заживях аз със своето мъниче в Бургас на улица 

„Христо Ботев” 27. Бяхме три семейства свекър ми и свекърва ми, 
зълва ми с двете деца – току що разведена и ние – голямото 
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семейство – Георги, Златина и Иванка Топареви. Всички си 
имахме по една стая. За Нова година ние с Гошо си купихме 
телевизор – Ура! В България има вече телевизори. Купихме си и 
електрическа печка с два реотана. Внесохме си и една вноска от 
1200 лв в спестовна каса...ще искаме заем- за жилище. 

Преди да започна описанието на следващите обекти, на 
които съм работила, ще продължа да пиша за Харман, защото там 
съм се връщала през по-късните периоди на своята дейност. 
Особено важно бе последното ни връщане през 1986-87 година, 
Проучването бе целенасочено, комплексно, съвместно със 
специалистите на геофизична Експедиция – Върлибряг и със 
добре подготвени специалисти от ПГЛИ – предприятието за 
лабораторни изследвания в София  /в лицето на Иглика 
Сербезова и Минка Стайкова/. Съставиха се пълен комплекс 
карти: геоложки, геохимични  по първичен и втричен ореол на 
разсейване/, шлихови карти/оконтуриха се персрспективни 
площи, направиха се прогнозни оценки. 

Геолозите – картировачи на обекта бяха съвсем млади  /В. 
Павлов и Кр. Попова/, за първа година работиха и накрая на 
годината ни напустнаха, така че те не можаха да изявят себе си. 
Налагаше се ние, врелите вече да спасяваме положението.  И 
така: постигнато беше  добро разчленение на скалите от 
интрузивния комплекс – те се разглеждат като деривати на 
калциево – алкални  толеитови и частично субалкални магми. 
Пиша това, макар че книгата не е предназначена изцяло за 
специалисти, но  тя трябва да удовлетвори любопитството на 
всеки, който я разтвори.Въпросът за броя и последователността 
на наставките не е оконччателно  решен, поради това че след 
всяка наставка са настъпвали и много промени: реседиментация 
8образували са се турбидити, тефратурбидити, които сасе 
редували с нормални седиментни скали, усложнявали са се от 
наложените тектонски процеси.Със много от тези процеси ние 
самите не бяхме много на ясно, още повече, че за тефратурбидити 
тепърва започваше да се говори. 

Установена беше и комагматичност между ефузивните и 
интрузивните скали, но участието на трахиандезит-базалтовата 
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субформация  не е напълно изяснено – липсват специализирани 
петрохимични изследвания.  

Получени бяха допълнителни данни за те ктонското 
развитие на района – установени са нарушения, имащи 
доинтрузивен,  сининтрузивен и постинтрузивен характер. 

За първи път бе направен опит да бъдат отделени     
метасоматични цикли, към съответните наставки на плутона. 
Потърсени бяха критерии за доказване на  желязо-никел-
кобалтова формация вбазичната наставка и медно-полиметално-
златната – във вулканогенно-седиментната. Разграничени са 
калциеви скарни със  съпътстващо магнетитово орудяване и  
скарни с наложено сулфидно орудяване Затова, не само аз, но и 
целият ни авторски колектив препоръча да се проведат още 
допълнителни специализирани ПЕТРОЛОЖКИ изследвания.за 
търсене на медни, никелови, кобалтови, сребърни, златни 
иплатинови /платина сме намирали в алувия на Даръ дере/  и 
други орудявания. 

И още нещо искам да отбележа: разглеждайки  
Въшиловския скален комплекс като палеовулкан във 
Средногорското междудъгово море / Ив. Начев, той е по.стар от 
палеовулканския Зидаровски  комплекс, или частично се 
застъпват/?/– доказателства за това са намирани в р- Даръ дере 
/там има и платина!/ в близост до Зидарово. 
 

След закриването на проучвателния обект в с. Вършило 
през 1960 г. Гошо замина за Граматиково, а от там за с. 
БРЪШЛЯН. Връщаше се на 3 седмици за по един ден.Така бяха 
почивните дни  по това време – почиваше се един ден седмично, 
– за Бургаски окръг това беше събота. 

Някъде през април и аз пристигнах в БРЪШЛЯН – едно. 
много известно село, което до 1934 г.се е казвало Сърмъшик. По 
това време навсякъде в Бургас ехтеше гласът на Сава Попсавов:  

„Ясен месец веч изгрява…”– и нямаше човек в България, 
който да не знае тази песен.      

21 години по-късно /от 16.02.1982 година/  селото е 
обявено за  архитектурно-исторически резерват.  Но нека се 
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върнем в миналото. Историческите сведения черпя днес от 
книгата на Жечка Калоянова: „ Бръшлян – ОАЗИСЪТ.”  Във 
античните документи за селото няма данни, но в него и 
околностите му са запазени следните паметници:  

Четиристранен жертвеник  от бял мрамор с десетреден 
гръцки надпис: ”Аз, Ликомед, син на Хреста, жрец на великия 
Бакхион, издигнах в чест на бога Зевс –Дионис тоя жертвеник, 
заради своите деца, заради честта, която получих  по жребие и 
заради собствените си мисти. Тях спаси, блажени Дионисе!” 
Паметникът е висок 0,68 м, широк 0,68 м. и дебел 0,64 
м.Надписът е датиран  от !!- 111 век от н. е. Под Бакхион се 
разбира религиозно движение при траките, което е приобщавало 
чрез мистерии членовете си с Бог Дионис, отъждествявайки го 
със Зевс. Тази плоча понастоящем е вградена в олтарната маса на 
църквата „Св. Димитър”ы а в миналото вероятно е бил вграден в 
тракийско оброчище, което се е намирало на това място. В самата 
църква двата свещника са от старинни колони.     

Два полуразрушени долмена има в местността 
Хамбарчето югоизточно от селото близо до река Аидере, а  в 
местността  Змеюв пряход ,/ м. Св. Илия на север от селото/  има 
цял некропол –около 30 гроба и въпреки, че всички разкопани от 
иманяри, те представляват интерес за историята ни. 

Могилни некрополи. Такива има в местностите Стари 
плевни, Бърдо, Тумбите, Хамбарчето,  в Св. Богородица и др.  

Всички тези останки са следи от голямо укрепено 
тракийско селище, Следи от обществени и жилищни постройки 
от по оново време са открити в местностите Живак, Юртет, 
Селище, а от леярна – в местността Койчовата бахча.  

Във исторически документи селото е отбелязано за първи 
път през 15 век като българско селище с няколко десетки къщи –
най-старата част е тъй.наречената днес долна махала.  

До 1870 година то спадало към Анхиало-Бургаската кааза, 
Сливенски оджак, Одрински вилает, Мухтарина /кмета/ се 
назначавал от пашата. През всичките години с бурни исторически 
сэбития – Старозагорското въстание, изселването през Руско-
Турската война, през 1820 г. начело с генерал Дибич, 
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Преображенското въстание 1903 г и по време на борбите за 
освобождение от турско владичество до 1913 г, дори  и след това  
– селото се е  казвало Сърмашик  В своето кръстопътно 
разположение, селото е било   арена на много драматични 
събития: масови преселвания,  – бягства: първо – по време на 
кърджалийските нашествия, второ – след подписването на 
Берлинския договор /глътвайки въздуха на свободата, след 
няколко месеца били реокупирани от турците/ бягат отчаяно в 
свободна България , трето бягане след Преображенското въстание 
и четвърто бягане, когато  българските войници се изтеглят от 
Турция, турците подлагат на масово клане останалите в близките 
села българи. 

Участието на сърмашичани в Преображенското въстание 
е значително.. Населението е подготвяно от учителите емисари., 
които след нова стават войводи – Лефтер Мечев, Яни  Попов,  
Евтим поп Ангелов. В Сърмашик има основан таен комитет  
Акцията завършва с провал – известна е в историята като първа  
Сърмашишка афера” – 1901 г 

20 март 1902 г.  втора Сърмашишка афера – в кърваво 
сражение  Загиват Пано Ангелов и  никола Равашола …Георги 
Кондолов/. Събитието е  увековечено с песента „Ясен месец…” , 
написана от войводата Яни Попов., която след това става 
Странджански химн. 

20 юли 1903 г.   Трета въоражена проява и битка на  8 
четници с около 300 души турска войска. Загиват Стоян Петков 
Василев от Сърмашик, Ангел Моллов от  Дерекьово и Евтим поп 
Ангелов 

И така, населението на Сърмашик  3 пъти се включва във 
въоражената борба и трите пъти тя завършва с неуспех. 

А сега ще напиша за проведените от нас търсещи и 
проучвателни работи. 
          Проектът за проучването беше изготвен от инж. М. Стайков 
/по-късно доцент/ За ръководител на обект беше назначен 
съпруга ми, а за водещ геолог – моята милост – аз. Започна 
проучването на участък Бояджиев баир, където се наблюдаваше 
едно широко естествено разкритие от хематит-магнетитови руди 
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–  един по  всяка вероятност перспективен железоруден хоризонт. 
Като основа за провеждане на проучвателни работи беше 
послужил докладът от  картировачните  работи в М 1:25 000  на 
Г.Кулаксъзов, Г. Чаталов и С. Савов. 

Орудяванията, които бяха предмет на нашите проучвания, 
са привързани към органогенни варовици, които се приемаха с 
лиас догерска възраст, но в по-късните изследвания на други 
геолози, те се приемат за триаски ? и дори  палеозойски. 
 

В Брьшлян трябваше да проучваме железни орудявания, 
вложени в карбонатни хоризонти, които, тогава се приемаха  за 
седиментогенен юрски /догер?/ хоризонт, по-късно описан от Г. 
Канурков , като старо-палеозойски/?/  Опонирам, но сега немога 
да докажа –доказателствата ми не бяха съхранени.В  минната 
изработка, в самия железоносен хоризонт, аз намерих белемнити, 
но работниците ми ги бяха взели и унищожили още  същия ден. 
Във всеки случай – белемнитите са най-много триаски .По време 
на проучването, ние ползвахме материалите на Г. Кулаксъзов и 
Ив. Начев, които  бяха вече разработили стратиграфска схема 
за.скалите в района по аналогия  с проучените  от тях преди това 
юрски седиментогенни находища в Троянско и Тетевенско. 
Орудяванията, които бяха предмет на нашите проучвания 
/Баяджиев баир, св. Константин и Бачища/ са вложени в 
органогенни варовици, на Скеля в лиаски пясъчници, тип аркози 

Рудния хоризонт на уч. Бояджиев баир, бе проследен по 
простирание на 3 км.Той представляваше една интимна /тънка/ 
алтернация от  орудени /магнетит,хематитови, спекуларитови/ 
прослойки и чисти варовици с ритъм от 1до 2м. На участък Св. 
Константин, поради една интензивна сингенетична и пострудна 
тектоника, орудяванията бяха проследени с минни изработки 
едва на 250 м.. И тук те са привързани към основата на варовития 
хоризонт.В анализите се установи повишено съдържание на 
железни хлориди, на ванадий и особено високо съдържание на 
Р2О5 /0.5- 0.8 %/ За железните руди бе изчислено средно 
съдържание 22 %, което ги прави извънбалансови. Прогнозните 
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запаси биха могли да се приемат около 500 хиляди тона със 
съдържание 18.3 %  

По нашата схема имаме валанж- конгломерати, лиас –
пясчници и догер- варовици.  

Ръководството на обекта бе осъществено от съпруга ми Г. 
Топарев – ръководител, Стоян      Минен техник, М. Бърдаров – 
техник геолог, Ирина Коларова – колектор и аз – геолог със 
съпруга ми живеехме на квартира у баба Нана Въргова /тогава 
75- годишна старица, която имаше 6 живи деца/.Къщата беше на 
края на селотоь, а от там до границата по права линия има- няма 
2км  „КЛЬОН” тогава не беше изграден.Участъците Скеля и 
Кадърица бяха в района на заставата  Ние с Ирина провеждахме 
маршрути още в района на селата Голямо Буково и Евренезово 
често пъти сами без охрана и често се озовавахме в турска 
територия  Един път ирина беше доведена под конвой от 
Звездец.заловена на границата „с карта и компас”! Като пробчици 
при нас работеха последователно бай Иван Нанев от Вършило и 
бай Иван Владев от Зидарово. И двамата добри и работливи хора, 
но били кметове преди 9-ти септември 1944 г. и това стана 
причина, да бъдат изведени от обекта под конвой като 
неблагонадеждни.. 

На заставата командир беше  – тогава майор Т . Тодоров. 
Той живееше и в селото и едновременно на заставата Имаше 
добра  /много сръчна съпруга, която за нулавреме – докато 
говорим – можеше да разточи и да опече баница.С нея – 
Димитринка – и доднес сме приятелки. Дъщеричката й- Юлия- 
днес е директор на училище „Отец Паисий” в Бургас. 

Ние със съпруга ми се  връщахме в Бургас през 3 
седмици, за да се видим с дъщеричката ни, която оставаше при 
родителите на съпруга ми.За известно време бяхме я дали в 
детска ясла зад църквата „Св. Кирил и Методий” /Имали сме 
близки роднини вкъщи и това беше причина да не можем да я 
устроим никъде./И така свекърва ми трябваше да се грижи за 
3малки деца. 

Почиваше се 1 ден седмично – в понеделник, заради 
въведен режим на тока в цяла България.всеки път, когато се 
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връщах, аз учех Златинка да говори руски, но тя упорито ми 
отказваше и тропаше с крак: 

– Не е окно, не е окно - прозорец е! 
–  Не  е дверь, не е дверь – врата е ! 
Това бяха категоричните отговори на моите въпроси. 

Сапуна наричаше „апунь” и никак не можеше да сложи „с” в 
началото на думата. Когато идваха гости и не й обръщаха 
внимание, тя се скриваше под масата и започваше да ги щипе па 
краката. 

– Не знаеш къде съм, не знаеш къде съм!  
        Мили спомени. През лятото я бяхме взели в Бръшлян. 
Баща й завърза един рак  с един канап ий го даде да се занимава.  
Тя  си беше изработила един маршрут от нас до Тодорови и си 
влачеше рачето. Ното се беше изгубило и милата ни дъщеричка 
шашнала леля Димитринка със своя рев: „лачето ми, лачето ми” 
       И така с Бръшлян приключихме, аз останах да правя 
геоложкия докла. Гошо замина да работи на  наклонената шахта в 
Граматиково /възложено му беше тойда я прокара/  Аз бях 
настанена на обект Сарафово  /докато пиша!/, като едновременно 
ми беше поставена нова отговорна задача: да разканавя 
скарновите орудявания на обект АЛАМАТА, които са в най-
източната част на Харманския плутон.. Сама, без превоз  пътувам 
през  Грудово, през Факийския  разклон, през с. Варовник и в  с. 
Богданово  си търся работници – отвеждам ги в гората, /обектът е 
на 8 км  северно от селото/, задавам им разкопки, и на две 
седмици ходя да документирам, опробвам, плащам  и  пр. 
Първобитна работа! До новата 1964  година! След тази дата аз се 
закотвих  в село Богданово на  новия обект  а той се намира 
срещу село Росеново, но на другия бряг на р. Факийска и  пряк 
път към него от Росеново няма. 

Ето един спомен от едно пътуване към БОГДАНОВО: в 
рейса по черни и калдаръмени пътища, В рейса мирише на пот, 
прахоляк и цигани. А на мен винаги ми прилошава при пътуване. 
Захлупила съм глава върху гърба на предната седалка. Едно 
циганче, което седи на седалката пред мене ми бръква в устата, а 
майка му ме пита: 
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– Ти къде си тръгнала сама?  
– Отивам на работа  
– А мъж нямаш ли си?. 
– Имам, но трябва да работя- 
– Горката, като не стига за хляба! 
Е трябва ли и на нея да обяснявам, че това на мен е 

професия. 
Наех си квартира в центъра на селото. Хазайката се 

казваше Иванка – фамилията не помня. Като разбра, че аз съм 
отговорен геолог, тя ми постави въпроса: „Немога  ли да я 
назнача на работа, но на такава, че да не ходи по горите?” 
Отговорих й, че имаше само една, но аз вече я заех. И въпреки 
всичко, пак ми се налага да ходя в горите. Един от първите ми 
работници беше Иван Пандилев. Той имоше дъщеря Марийка, 
ученичка в прогимназията, която през лятната си ваканция се 
наемаше да гледа 4-годишната ми дъщеричка срещу заплащане 
от едно левче. 

А сега за обекта. Геолог съм аз, началник ми е някой си 
Арнаудов – водещ се специалист по сондажно дело, Но той 
нямаше дори гимназиално образование..Просто – той беше 
работил на някои обекти кат сондьор и беше придобил 
практически опит и знания. Предвиждаше се първоначално, че 
тук ще се разгърне голям обект: със сондажни и минни 
проучвания.  –сондажните работи ще води той, а минните работи 
ще се ръководят от съпруга ми. Говореше се, че  преди години 
тук е работил някой си Димитър /Марко/ Тотев, който опропастил 
сондажната ядка на прокараните по негово време два сондажа:  
цепел я като салам, едната половинка опробвал, а другата 
изхвърлял…. Документация за тях нямаше в архивите – всички 
изводи и заключения правех сега сама  – на повърхността се 
разкриваха красивите гранатови, гранат-епидотови и гранат-
пироксенови скарни, скарноиди и     хорнфелзи и  в които бяха 
вложени рудните зони: силно  лимонитизирани, изпъстрени от 
малахит и азурит  скали, съдържащи повишени количества  мед и 
желязо. Тези скали и скарнови зони с орудявания покриваха като 
шапка  –  целия баир Аламата а в страни от тях се разкриваха 
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първични непроменени скали: глинести шисти, алевролити, 
варовити пясъчници и  др. 

И така: започнахме проучването, заложихме и минната 
галерия, пуснахме и няколко разсечки. Зоната в дълбоцина бързо 
се губеше и започнаха да се разкриват стерилни непроменени 
скали, незасегнати дори от метасоматозата.Техник-геолози ми 
бяха Сийка и Иван Ралчеви, които преди това бяха работили на 
обект Бакаджик.  Проучването продължи почти една година. 
Приключихме с минните работи, съпругът ми беше изпратен на 
обект Иглика, който попадаше в Ямболски окръг  /Почиваме вече 
със него в два различни  дни от седмицата:  той в понеделник, а аз 
– в събота, а детето ни беше в Бургас! когато се връщах в Бургас 
на 3 седмици,  не можех да го срещна- нито него, нито дрехите му 
да опера!/ 

Сондажни работи не се наложи да прокарваме, макар че 
на мен много ми се искаше да имаме една дълбочинна картинка. 
Все пак тук има една значима магнитна аномалия. Решенията в 
крайна сметка не вземах аз, но въпросният ми началник остана на 
обекта, без да е прокарал и един линеен метър сондажи. 

След приключването на обект Аламата, ние поискахме от 
презприятието да ни съберат на един проучвателен обект, в един 
окръг! Това ни беше отказано. Написахме писмо до Комитета по 
Геология, – искахме какъвто и да е друг обект в БЪЛГАРИЯ и 
отново ни беше съобщено, че няма такъв обект. 1- ви януари 1965 
г. – Гошо напусна геоложки проучвания /имаше трудов стаж 9 г 9 
месеца/ и постъпи на работа в Бургаски Медни Мини като минен 
майстор на участък Меден Рид. Е след една година той стана 
завеждащ смяна, след още една – началник участък и т. н., преди 
да се пенсионира, той беше главен инженер на рудник  Росен. 
През 1967 г. той завърши висшето си образование и вече беше 
дипломиран инженер! 
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    О Т Н О В О  Н А  П Ъ Т 
 
Отново на път. С компаса и с чукчето, 
със маратонки и панталони от док. 
Мойта оридница крачи пред мене напето, 
но след мене умората пълзи като смок. 
 
Отново на път. Утрото слънце разпръсква 
и отминава с бързината на звук. 
Към пладне  умората настига ме дръзко, 
но дръзко отеква и геоложкият чук. 
Аз песен си пея за скитника рицар.  
за туй, че животът е дълг и любов, 
че плесен не хваща душата ми, птица, 
 
но тяме настига умората дръзка,  
препречва баира ичак до върха 
в краката плете се, във ставите съска  
по пулса се качва, превива гърба. 
В квартирата вечер със мен се прибира, 
в леглото ме тръшва, край мене скимти, 
от мисли бездомни умът ми прелива,  
земята се сякаш обратно върти. 
 
На помощ притичва премила хазайка,  
тя носи ми хапчета и чоай ми вари. 
:„Горкичката бедната, сварила съм лайка, 
ти треска май имаш, ти в огън гориш. 
Иди си във къщи при мъжа, при децата  
и работа друга си там потърси,  
А тази си песен за цвета на дъгата 
на децата изпей, на тях посвети. 
Денят олюля се в дланта уморена, 
нахлу като вятър всевечният смут,  
с копнеж се изпълни душата ранена 
за шепичка нежност, домашен уют. 

170 

  

 



 Хазайката шета и сипе въпроси, 
край мен се увърта и нещо реди: 
„Синът ми не учи, само тройки ми носи, 
по руски и алгебра е с двойки дори. 
За друго не става, но тъй като вашата…  
в гората да ходи, като вас, ГЕОЛОГ…” 
Преглътнах горчиво, препълни се чашата, 
потънах във размисъл: „Има ли Бог?”  
 
И люшна сърцето забравена тръпка… 
Животът е пълен със болка и смях! 
Умората сложи поредната кръпка 
върху моята обич, с която живях. 
 
       

Сбогом Аламата! През зимата и ранната пролет направих 
ликвидацията и ето през май пристигнах в с. КРУШЕВЕЦ, където 
щях да работя в групата за търсене и ревизии под ръководството 
на колегата си Ованес Бояджян. До тази дата той беше геолог в с. 
Граматиково и се занимаваше основно с картировъчни работи. 
Ованес вече имаше своя проект, звеното още се комплектуваше. 
Пристигна още един геолог. Иван Гърбучков /брат Иван/, техник-
геолози ни бяха Стефан Козарев и Кольо Колев, шофьор. Кольо 
Железаров /Мечо/. Обектите ни бяха:  Крушевец – картировка и 2 
сондажа на уч. Седалово, Кости за титаномагнетит-проучване и 
картировка – Звездец – Бяла вода – картировка. Работа 
започнахме заедно на обект Крушевец.  По това време 
посрещнахме и първите стажанти от университета: Сашка 
Алексиева, Ангел Гуджуков, Христо Захариев, Илия Стоянов у 
Тинчето. Ончо ги пусна по профилите да събират проби за 
установяване ореолите на разсейване – първичен и вторичен/, а 
вечер ги караше да чукат пробите за  вторичния в хаваните. Е, тук 
малко като виц ще разкажа, че Ончо предаваше и друг вид  
уроци: Един следобед, връщайки се от обекта, аз заварих чудна 
картинка в двора пред канцеларията: трите стажантки сиднали в 
поза Хата Йога, зад тях тримата стажанти чукат проби, а най 
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отпред –седнал срещу тях седи началникт в любимата си поза и 
демонстрира три вида дишане. Не им беше скучно на нашите 
стажанти,  още повече, че началникът ги водеше вечен на р. 
Ропотамо и им рецитираше стихове от любими свои поет  Една от 
стажантките ми стана близка приятелка и аз заминах с нея за 
ЗВЕЗДЕЦ, където имах определена площ за картиране Сашка от 
Русе – тя стана любимка и на началника, и на един от колегите 
си. Аз усещах трепетите на нейното сърце и ми се струваше, че 
трябва да я пазя –дори от двамата. Есента Сашка си замина, през 
другата година завърши университета и по разпределение 
започна работа във Варна. През това време записа да учи задочно 
икономика, завърши я и стана счетоводител в гр. Русе. Ончо и 
Гърбучков отидоха да провеждат детайлни работи с картировка 
за търсене на титаномагнетит край село Кости, а аз останах в с. 
Звездец. 

В с. Звездец живеех на квартира при баба Мара  /боже, 
каква баба беше тя, ами тя беше само на 45 години, но аз нямах 
още 30!/  ходех сама на  картировка известен период от време 
защото Ончо не идваше вече и  Сашка си замина за София. А 
моята баба, или кака Мара, всяка година ходеше по 1-2 месеца в 
лудницата. Обикновено нищо не личеше в поведението й само че 
един път си пристигам от Бургас, а квартирата ми заета. 
Хазайката я дала за една? Нощ на една жена, която е дошла на 
свиждане при сина си войник. В мойте чаршафи! „Ще спиш тази 
нощ при мене” – каза тя. Посочи чи леглото, стаята и аз легнах. 
Тъкмо заспивам, вратата се отваря, баба Мара влиза и се мушва 
до мене!  Без коментар!            

Аз учех задочно. Математика в Софийския университет. 
Трябва да ида на изпити, трябва да си взема отпуск, а сега колко 
много хора няма да искат да ме пуснат! За две седмици само! 
Уви! 1-ви юли, вместо отпуск за изпити, аз получавам заповед да 
замина за Бузлуджа – БЕДЕК в помощ на картиращите там 
Е.Аврамова и Н. Янев.  Отидох на Бузлуджа.И колегите не са 
доволни, че са им изпратили помощ и аз не съм доволна – 
провалена ми е сесията, но това беше най-хубавият обект, на 
който съм била! О, Балканът няма равен на себе си и по красота, 
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и по величие! Планината чиста, ягоди,  боровинки цветя! От 
високо гледаш и Казанлък и Габрово! А вечер се прибираш в 
хижата, изкъпваш се, храниш се в ресторант, спиш в чисто 
легло…  И така опознах  б у н з е н щ а й н а. И си наварих сладко 
от малини. И все пак бях обходила 2 квадратни километра. 

Връщам се в Звездец. Започнах  да разканавявам едни 
плиоценски наслаги около с. БЯЛА ВОДА. Сутрин слизах с рейса 
до р. Младежка и продължавах пеша до обекта си,след като 
направих канавите /работниците ми бяха от Бяла вода/ , наех едно 
магаре от с. Звездец, назначих жената на кмета за пробчик и 
започнахме двете да пътешестваме като катунарите Звездец – 
Бяла вода – натоварим пробите върху магарето, но и ние си 
вземаме по една торба-и …обратно към Звездец. О, Боже – не 
вярвам, че съм го правила! 

16-ти октомври, заваля сняг! Първи сняг – кога е имало по 
това време сняг! Написах стихотворение и го публикувах в 
нашата  м н о г о т и р а ж к а  в гр. Ямбол, гдето предприятието 
беше се пренесло още през 1963 година. Снегът беше само 3 дни. 
Пошегува се времето. 

Ончо идваше от време на време от Кости да ми помага и 
да вземе пробите  

1965 г. Тъжна година! 28-ноември – майка ми звънила в 
Бургас, че баща ми е злеи си отива. Ончо пратил един работник с 
мотор да ме търси в гората. Прибраха ме в селото, но нямаше с 
какво да ме закарат в града. От Малко Търново за Бургас вече 
няма рейсове… И така докато стигна до моето Стрелец. Баща ми 
почина. 30 октомври! Последните си глътки въздух изпусна при 
мене  Десет минути – чакал ме е. 

В Звездец продължавах да работя сама Декември скоро 
ще свърши, колегите в Граматиково обещават, че ще ми изплатят 
Мечо да ме прибере  Към Бургас. Уви, вече е 31 декември – кола 
не идва. Минаха и двата рейса от Малко Търново за Бургас 
препълнени, и не ме взеха. Качих се на една”рударка” /камион, 
който извозва руда/ и слава Бог! Към 21- 22 ч на 31 декември! 
съм в Бургас. Какво ще кажат съпругът ми и свекърва ми?  
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Сондажите в Седалово и да помагам  на колегите  при 
обработката на резултатите за обект Кости. Но рано,  на пролет, 
те останаха да си  седименти и да се занимавам с плиоцена. 
Геодезистът разбиваше мрежата, канавкаджиите изкопаваха 
шурфите, но те често биваха толкова дълбоки, че аз се страхувах 
да скачам в тях, а  трябваше добре да ги оглеждам. Бях бременна 
и поисках пробчик или фигурант. С мен вървяха Стефан Козарев, 
/той вземаше проби по вторичен ореол/ и жена му,която 
събираше образци за първичен ореол,  Така беше до края на юни. 
Началниците в Ямбол бяха разбрали, че аз съм сама на терена, а 
колегите камералничат, и веднага се разпоредиха да остана с 
доклада на камерална работа.   

28 септември Ура! Имам си момиченце! Илияна! 
Уловихме името на двамата дядовци Илия и Янко. Всички 
очакваха, че ще имам момченце1 
             О, моя малка, Жулиетка, 
             очи   – звезди, коси от лен 
             От мрамор бяла статуека: 
             ДНЕС е твоят ДЕН РОЖДЕН!  
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МАТЕМАТИКАТА - МОЯ  ПЪРВА    
ЛЮБОВ 
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      АЗ   И  ИНТЕГРАЛЪТ 
 
С Интеграла съм на ТИ – 
АЗ съм неговата ХИКС. 
Няма ли ме, той скърби, 
сам виси над празен лист. 
 
С катинари и под ключ 
той  държи ме сам сама: 
Лайбниц тъй го бил научил – 
трябва истина е една1 
 
Днес седях нод чужд чадър : 
той така ми подреди, 
после беше мил, добър: 
цвете с обич ми дари. 
 
С Интеграла съм на ТИ, 
с него днес съм под ръка.   
Риман вече ни стоди – 
празник имаме сега. 
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През 1961 г. работих в Бръшлян, със съпруга ми бяхме 
заедно. Имахме си вече дъщеричка на 1 годинка – тя  е в Бургас 
при родителите на Гошо. Вече имахме нови заплати: аз 100 лв., 
той 110 лв. / през 1960 г. беше направена смяна на парите 10 :1- 
преди това аз бях със 700 лв. заплата./Гошо ми беше началник – 
минен техник. Прокарваше галерията на участък Бояджиев баир. 
Имахме и други техници, шлосер, колектори, пробчици, общи 
работници, миньори.  На 3 седмици имаме право да се връщаме в 
Бургас неписан закон в предприятието, който стриктно се спазва. 
Гошо искаше да повиши образованието си – това му било 
отказано от нашата народна власт, тъй както се отказваше на 
много младежи по онова време. По политически причини? По 
същия начин не бяха му разрешили да отбие военната си служба 
в народната армия, а беше служил в трудови войски 2 г. и 9 
месеца. През лятото на 1962 г. той подаде документи до Минния 
Институт в София и се подготви за изпит.„и изведнъж пристига 
повиквателна – викат го запас за 3 месеца.! Плановете се 
провалят. Гошо беше доста срамежлив и просто отпусна ръце, но 
аз със повиквателната и другите документи се явих във военното 
Окръжие със искането: „Да се отложи! Той трябва да следва!”  
Засмяха се във военното Окръжие и го отложиха. И него 
потърсиха повече никога. 

Гошо започна да учи. А защо и аз да не уча? Вече дават 
възможност да завършиш второ висше образование, стига 
предприятието, в което работиш да го разреши. На обектите вече 
се чувствам като в Диарбекир – няма никакви културни 
развлечения, а освен това, освен това   ще ви разкажа по-долу. 
Във следващия раздел. 

Получих необходимото разрешение от директора на 
предприятието – стига учението ми да не пречи/?/  на 
изпълняваната от мен работа  Ура, ще я имам моята първа 
Любов!  Имам право на 1 месец платена и 2 месеца неплатена 
отпуска за очни занятия и изпитни сесии.   

 Във София отсядахме в хотели, където намерим 
свободни места. Това бяха обикновено хотелите „Здравец”, 
„Средна гора” ,„Москва”, „Люлин” ,”Искър”, по- рядко в 

177 

  

 



„Славянска беседа” и по неволя в прескъпия за нас по онова 
време хотел „Плиска” За едно легло в стая с 2 легла аз плащах 1 
лв.Трябва да отбележа, че сесиите ни с Гошо никога не съвпадаха  
поради различната специфика на Вузовете. И най лошото за мене 
беше, че точно в началото на януари и в началото на юли не юли 
по време на зимната и на лятната сесии не ми се разрешаваше 
отпуск – тогава изготвях и докладвах годишните си и 
шестмесечните си отчети. Оставаха за мен перманентните сесии и 
единични, случайни изключения, които ми предлагаше съдбата. 
Ето през юли 1965 г. – тъкмо искам отпуск за изпити, а 
получавам заповед да замина за Бузлуджа в помощ на обект 
Бедек. Отивайки есента на изпити, аз не само,че нямам 
командировка, но и получава допълнителна задача да ида до 
Комитета: „Ти и така, и така си в София!” Аз много държах да 
ходя на очни занятия /2пъти годишно по 2 седмици до 20 дни – 
плътна програма от сутрин до вечер/, много държах да си направя 
пълни записки и не само това – много държах веднага, начаса да 
разбера всичко и ако мога – веднага да го запаметя. А после от 
къде? И от къде учебници или Записки? Къде ще ги намеря в 
гората? / Бог високо, цар далеко!/ А и преподавателите виждах за 
първи път. Когато бях студентка в Съветския Съюз аз гледах да 
седна на първия ред и да запиша, да запиша всичко, знаех, че 
казаното от преподавателя е изключително най-важно /аз винаги 
имах най-хубавите и пълни записки – нищо, че бях чужденка/ 

Ходенето на изпит бе твърде често съпътствано от 
куриози. 

На първи курс слушахме елементарна геометрия, висша 
алгебра, дескриптивна геометрия .всички тези изпити, макар и 
елементарни на вид, не бяха леко превземаеми – много студенти 
се спъваха тоно в тях и неможеха да продължат по-нагоре. Още 
си спомням две хубави момиченца с хубави имена: Теменужка от 
Плевен и Мимоза от София. На втори курс не ги видях. Всеки 
изпит беше все едно троен: Явяваш се на писмен, ако го 
издържиш, допускат те до устен7 явяваш се на устен и след като 
го издържиш /могат да те скъсат!/  ти дават 1 -2 задачи.Лошото е 
като те скъсат на тези задачи, всичко се започва отначало. 
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На всички писмени работи аз получавах отлични оценки, 
но на устните почти винаги губех по една единица. Колкото и да 
се стараех!  Дори и тогава, когато имах предостатъчно време за 
четене. 

По висша алгебра си спомням колко нелепо изтървах 
отличната оценка, още повече, че само аз имах отличен на 
писмения изпит. Вярно – отличен 5 .50 , и то само, защото на рая 
на последната задача съм писала  2х12= 22! Отивам на устен, а 
той отложен по желание на студентите Аз нямам време. Отивам 
на катедрата и договарям с преподавателя Димитров да ме 
изпита. Той ме прие, даде ми да си изтегля билет. На катедрата 
седи той и колегата му. Има само две бюра. Аз седя при тях и 
пиша пред очите им, но на втората си теорема се сетих първо за 
достатъчните условия на доказателството, а после за 
необходимите. Така и писах: достатъчни условия, обърнах листа- 
необходими условия. Над тях написах  условието  на теоремата. 
И ето всичко беше наред. Но не – поставена ми бе оценка много 
добър заради непоследователното ми мислене.Аз просто бях пред 
очите на преподавателя.  

Бях на IУ курс трябва да се явя на изпит по педагогическа 
психология  Този път имам късмет – изпитът е бил през миналата 
седмица, ще намеря записки и ще чета. Да, но не беше така –
изпитът не беше проведен, той беше отложен и то за същата дата, 
когато трябваше да защищавам отчета си.  Ще се явя – реших 
светкавично, само да намеря от къде да чета. Разтичах се, 
намерих курс редовни студенти, дадоха ми и записки. Колко са 
солидарни студентите – дори не ме познават.Сигурно съм 
проплакала.  

Започвам денонощното четене 2 дни  и една нощ, на 
другия ден във вторник или сряда аз трябва да докладвам 
сутринта отчета си в Комитета и трябва да съм на изпит.  Отивам 
на изпит. Трябва да мина първа. Не познавам преподавателя, не 
познавам задочниците. Намерих аудиторията на пети етаж във 
физико-математическия факултет, няма още никой. Продължавам 
да  чета и понеже има още минути, влизам в съседната празна 
аудитория да изчакам ползотворно часа. / без пе – излизам, но 
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пред вратата вече има много народ, има и списък. Извинете, аз ще 
вляза първа – казвам уверено и натъртено аз. 

Тук има списък, не може! 
Аз трябва да съм първа!   
Пристига преподавателят, пред вратата се вдига шум. 
Пуснете я, щом толкова иска да е първа – Аз не казвам 

защо, а и няма да кажа 
Изпитва ме пише ми някаква оценка в книжката Смътно 

си спомням, че ставаше въпрос за някакъв динамичен стереотип. 
Излизам, качвам се в трамвая. Олюлявам се, цяла нощ съм 

чела и не съм спала Докладването на отчетите е започнало още 
преди 3 часа. Как ще се оправдавам, че не съм там? За първи път 
се олюлявам и ми е лошо. 

Моля, отстъпете ми място да седна…– срам ме е, аз съм 
нямам дори 30 години! 

Вече съм в Комитета, тичам в заседателната зала при инж. 
Иван  Петков – той отговаряше тогава за обектите в нашето 
предприятие.  

Аз, аз закъснях, не съм добре, цяла нощ съм повръщала. 
Иди си бе, момиче, иди си,  утре ще дойдеш в кабинета 

ще извикам комисията, при мене ще докладваш..         
Отивам си във хотела и отварям бележника си да видя 

каква оценка съм получила „Много добър – 5” Е за мен това е 
равно на отлично. Легнах да се наспя. Ако знаеха от какво ми 
беше лошо?!  

Диференциална геометрия се явявах при проф. 
Петканчин, нямам лоши спомени и нищо незапомнящо се. Но:… 
помня един друг изпит пак при него, но по  Основи на 
геометрията . Някой го беше разядосал още преди изпита. Събра 
ни книжките и пусна първата четворка да се готви., но бързо, 
бързо колегите ми започнаха да излитат навън сдвойки. В 
билетите имало по два въпроса, но той с един неразвит въпрос не 
допускал дори да се говор Кьса листите, хвърля ги в коша , пише 
двойката, другите книжки хвърля по земята /после сам си ги 
събира/, на някого крещи по телефона: „Идиот”… Въобще 
идиотска история – никой не успява вече да се готв. Двойки, 
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двойки… Влизам аз: по първи въпрос имам 4 теореми /бързо ги 
написах , по втори въпрос имам Модиелът на Лобачевски, а там 
има 22 теореми. Учила съм ги, зная, може някоя да забравя, но 
сега нямам време за нито една. 

–  Следващия. 
Излизам, сядам, подавам си листите с един развит въпрос. 

Петканчин ги смачква и ги хвърля в коша. Аз ги изваждам. 
–  Вие не сте писали по втори въпрос! 
 –  Аз знам, нямаше време. Има 22 теореми, коя искате да 

ви докажа? –Твърдо съм решена да спася групата. 
            Той ми казва една теорема, аз я доказвам. Мълча. 

– Но това не е всичко. Има още много теореми. 
– Коя искате да ви докажа? 

            И така доказах може би десетина теореми без да заекна  по 
първи въпрос въобще не се наложи да говоря, не ме и попитаПиса 
ми оценка „добър”?! Аз бях щастлива – отприщих изпита и той 
тръгна така, както трябваше. Всички пред вратата ми 
благодариха. 

Имаше и един такъв случай по един изпит – няма да 
споменавам името на преподавателя. Говоря аз той доволен казва 
„да, да, така…”     Но усещам аз, че коляното му сякаш се допира 
до моето.  Аз леко се отдръпвам, така че да не се забележи, но той 
изведнъж повиши тон и започна да ми крещи. Аз събирам сили да 
отговарям и по едно време той спокойно започна  „Да, да…” 
Коляното! Ах това коляно, отдръпвам го аз, но вече съм на щрек. 
Събрала съм всичките си сили и психически, и интелектуални. 

По диференциално и интегрално смятане бях студентка 
на Скордев и Шопова. И звамата сериозни и хубави хора. Аз 
обичах интегралното смятане и в Русия Там ми преподаваше 
Солавейчик Р.Э., а практическите занятия ми водеше Любов 
Ивановна Соколкова.Тя ни даваше по 100 интеграла за домашно. 
Отваря сборника и казва: ”Ст тук, до тук” Беше  много 
взискателна: разделяйки се с нас, усмихна се /за първи път!/ и 
каза: „А ние с вас без любов се разделяме”. Студентските, 
ленинградските тетрадки аз пазех и днес пазя  те бяха най-
голямото ми помагало при усвояването на материала.  
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Имам и едно проваляне на изпит по теория на 
аналитичните функции. Изпитваше ни доц. Генчев и съпругата 
му.  Аз трябваше да отговарям при А. но Генчев стана и й каза да 
ми пише двойка. Преписвала съмбила. Не беше вярно – аз през 
живота си не съм преписвала, но…преглътнах един горчив хап.  
И нека да спомена и  Благовест Сендов.  Той успя да ни предаде 
няколко урока по теория на вероятностите и замина за Лондон. 
Ето една негова задачка: „Каква е вероятността като вървиш с 
завързани очи по тротоара, но единият ти крак да стъпва върху 
платното, да се сблъскаш с жена, сляпа с едното око?” 

А ето как премина и практиката ми в училищата в София. 
Взех си отпуск през септемвли. Октомври 1 месец и при 
преподавателя ми по методика на математиката получих 
направление да се явя в една гимназия, която се намираше някъде 
около болница „Пирогов” в София. Предадох един-единствен 
урок по геометри. И слава Богу. Бях се паникьосала.Урокът бе по 
геометрия. Вървим с преподавателя, когото ще замествам, носяси 
дневника триъгълниците към класната стая, където ще бъде 
урокът и през всичкото време слушам  наставления:” По 10 
минути за изпитна двама ученика, 10 минути за задачи, 15 
минути за урока и гледайте да не просрочите”Аз вече му 
казвам:”Ама моля ви вземете си триъгълниците и си предайте 
урока”. Хубаво или лошо – не можах да преценя, но учениците 
трябваше да заминат на есенна бригада.  

Отивам отново в Университета при моя преподавател по 
„методика на математиката”, тогава доцент Иван Ганчев, дами 
определи друго учебно заведение, в което да проведа моя стаж.  
Вече знаех, че той е от моя роден край  от с. Страхилово и че е 
завършил гимназия в Полски Тръмбеш заедно с две мои 
съученички от основното училище . Анка Червенкова и Марийка 
Златева.  

Това ми сподели той, след като видя в студентската ми 
книжка, че аз съм от с. Стрелец. Поисках от него да ми разреши 
да преподавам едновременно в две паралелки, за да ми протече 
по-бързо стажа. 
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С това той не се съгласи веднага, искаше да види как се 
справям. Определи ми Руската гимназия – тогава тя се намираше 
в центъра на София, зад гърба на паметника „Цар Освободител” и  
срещу Народното Събрание. В новата гимназия се явих с 
известна доза страх и споделих това с преподавателя, когото щях 
да замествам, но той ме успокои: „ И защо? Вие трябва да знаете, 
че никой не знае повече от вас!  Трябва винаги да влизате в клас 
със самочувствието на учител”  И наистина вече бях спокойна. 
Ако никой от класа не можеше да реши задачата, или я 
разнищвахме колективно, или я оставях за домашно.Направило 
ми бе впечатление, че повечето деца са родени в чужбина  
Проблеми нямах и след една седмица часовете ми бяха сгъстени. 
Но  съвета, който получих от този преподавател, чието име съм 
забравила, щеше да ми послужи при един друг случай в Комитета 
по Геология. Беше на някакви защити на годишните отчети и 
отговорният експерт - консултант  ми казва: „Тази година 
отчетите ще се гледат много строго. Внимавайте1”  „О-о, а нима 
има някой, който познава геологията на моите обекти по-добре от 
мене?  

Практиката  стажът/ ми в Руската гимназия мина отлично 
и на мен ми поставиха  „отличен”.  С практиката по физика се 
оказа не така просто. Бях в едно училище някъде около спортната 
зала. Преподавателят, който трябваше да замествам, почти 
винаги идваше късно и аз се притеснявах, че не мога да 
съгласувам урока си с него.  Ина изпита, когато ми се пишеше 
оценката, той реши да ми смени задачата, която щях да давам на 
изпит и то точно пред вратата. Нямах време да я погледна, а 
вътре въобще не можех да се съсредоточа върху нея.  Изпитах 
един ученик – той не можа да я реши, попитах кой желае да я 
реши – нямаше такъв. И тогава, тогава я оставих за домашно. 
Това мое известно колебание не бе избегнало от очите на моя 
университетски преподавател. Той ми постави „добър” и ми каза: 
„Друг път не влизайте с нерешена задача!”  

В Университета бях освободена от идеологическите 
дисциплини. Просто -бяха ми признати оценките от Съветската 
ми диплома. И колко лесно беше по това време да получиш 
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необходимия документ!  Не бяха нужни писма чрез лицензирани 
фирми! Трудностите ми идваха от това, че аз бях на отговорна 
работа в друга област и че имах малки деца. Втората ми дъщеря 
се роди по време на следването ми и заради нея аз прекъсвах една 
година.  Но…Моят студентски номер е  3064 ! 

И така стигнах до държавен изпит. Имах право на 
дипломна работа /това щеше да ми е много по-полезно/, но аз 
прецених, че ще ми бъде много по-лесно /и по-бързо!/ да се явя 
на държавен изпит.  

Започнах да се готвя с Живка Кралева, с която се бях 
запознала отскоро.Четяхме у дома, у тях в Чирпан /в Чирпан 
повече никога не съм ходила/, четяхме в хотел „Люлин” в София. 
Помня, че тогава се извършваше някакъв ремонт, чукаше се в 
коридора, в съседните стаи, но ние упорито четяхме. 

Тръгваме сутринта на изпит поизплашени, напрегнати: 
Ако срещнем някой с препълнена чанта, ще бъде на 

хубаво. 
Ако срещнем коминочистач, ще вземем изпита 100-

процентово. 
Е, всичко това ни се случи. На площад Ленин на спирката 

точно пред нас се беше изправил един коминочистач. Попипахме 
тръбите и спокойно се качихме в трамвая.  

В Института на изпита бяхме разпределени в разни 
комисии- Влязохме и излязохме почти едновременно, получили 
бяхме еднакви оценки.  Че по какво познаха, че сме учили 
заедно? 

Много хора са ме питали, послужи ли ми математиката и 
в какво ми послужи? Когато работех „в Родопите, в Сакар и в 
Бургаска област едновременно, аз написах:   
                         С интеграла на Ойлер измерих 
                         маршрута от Лозен до Росен, 
                         Избрах интегралното време 
                         от нула до двайсети осем. 
                                   

Бях работила 28 години. 
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Не станах учителка – така се стекоха обстоятелствата. Не 
отидох и в БАН, където ми беше предложено место с конспект  -
въпросник и от геологията, и от математиката. Не мога и не 
искам сега да отговоря защо не съм се явила. Причините са много 
и са комплицирани. Но никой друг не се яви! 

Била съм назначена и в немската гимназия през 1971 г. а 
по-късно и в училище „ П.Славейков” Аз обичам математиката и 
обичам да решавам задачи от всякакво естество. Не.не от 
Диференциалната Геометрия , не от аналитични функции.  Когато 
ми е тъжно или болно аз или рецитирам, или вземам някой 
интеграл да реша.  Новата 2014 година аз посрещнах с един 
интеграл беше ми скучно, бях сама  а ето и интеграла. Четох 
Омир.  
                    
     ДИЛЕМА 
                Кой от тях е по-велик,  
                Архимед ли или Омир? 
                Одисей или Евклид,                   
                Еврипид или Софокъл? 
          

Древни и велики и все още има какво да учим от тях. 
Аз пазя тетрадките си по  математика от студентството ми 

в Ленинград. Моята зелена тетрадка с интеграли.  Задачи, които 
ми е давала Соколкова Любов Ивановна за домашно. Никак не ни 
жалеше. Отваряше сборника и казваше: „от тук, до тук” По 100 
интеграла! Когато се разделяхме, тя се усмихна и каза: „А ние с 
вас без любов се разделяме”. И се усмихна. За първи път. 

Помня и Филипов, който всеки път пишеше: „Интеграл от 
нула до две прасенца!” 

Задочно със мен завършиха Славка Кунчева от Велико 
Търново, Тотка Дидова от Карлово.                

Живка Кралева стана преподавател в химическия 
техникум „Николай Зелински” 
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  И Н Т Е Г Р А Л Ъ Т  „А” 
              На най-красивия и елегантен 
                             знак в математиката 
И Интегралът е любовник, 
и той си има своя Мис, 
мил, галантен и чаровник, 
нарича си я просто Икс 
Тя се прави на свенлива, 
 но Интегралът вече знае, 
че е палава, шавлива ,  
и готова с всеки да играе. 
 
От Нютон, Лайбниц е научил 
две истини за две и две: 
дома си трябва да заключи 
в интервал от „а” до „в”. 
 
Животът с Икс-а не е лесен 
и дори понякога е ад 
и вместо с нея, твърде често 
със „t”  е в общия креват. 
Понякога играй на частно 
с някои си  „U” „ и „V” 
печели бонус, тича в дясно 
„dV”  навън да изведе. 
Достига винаги до края – 
такъв го Риман сътворил. 
отива си, красавецът, нехае, 
на Икс-а цвете  подарил. 
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И Н Т Е Г Р А Л Ъ Т  „ В”  
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         ИНТЕГРАЛ И МУЗА 

Смях до сълзи, до премала: 
Музата ухажва Интеграла – 
знак за обич тя му дала. 
 
Тя прелестна е богиня,  
знойно лято и магия, 
злато-есенна стихия. 
Той е горд и недостъпен. 
В тоя свят и свят отвъден 
той е е цар  и Бог безсмъртен. 
 
Тя е влюбено момиче,  
кланя му се, коленичи, 
в рими срича, че обича. 
Той със цифрите жонглира, 
мята функции в ефира, 
но от рими не разбира. 
 
Тя се кипри и се хили,  
чувства пърхащи и мили 
лее в ямби и дактили. 
„Със звезди ще те покрия, 
със сълзи ще те измия,  
чай горещ ще те изпия”. 
С гръм разцепи се небето,  
лъч уцели го в сърцето, 
сви се Интегралът…Ето 
той на Музата отвръща, 
със целувки я прегръща 
и дискретно в Хикс превръща: 
с нея той се интегррира.  
Вест разнесе се в ефира: 
любовта се консумира. 

188 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЪРВА  КОМАНДИРОВКА   

В  СССР 1969 г. 
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МНЕ ХОЧЕТСЯ В ПИТЕР... 
Я к розамхочу…     А. 
Ахматова 

Мне хочется в Питер, в тот мой Ленинград, 
Где молодость наша не знала преград, 
 
Где белые сказки плывут по Неве. 
А я – как царевна – по царской земле, 
 
Где ждет у Невы и сейчас Крузенштерн, 
Ему мы верны, он нам тоже, поверь. 
 
Где белые ночи шептали стихи, 
А июньское небо прощало грехи, 
 
Где Малый меня принимал молодой – 
Я помню его и под невской водой, 
 
Где крепостью древних, могучих наук 
С времен Катерины стоит институт, 
 
Глядит на Неву, отражается в ней, 
Встречает ученых и знатных людей, 
Чарует он, манит своей красотой, 
А слава его летит за  страной. 
 
Тут мифы витают у древных колонн, 
Чтведь здесь Прозерпину похитил Плутон, 
 
И поднят Гераклем на воздух Антей –  
Умом был сильнее и Геи мудрей.. 
К мудрейшим наукам нас дух обладал, 
И Горный нас принял, нам матерью стал. 
К друзьям я хочу, в тот мой Ленинград, 
Где каждый из нас нашей дружбой богат! 
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Вече съм дипломирана  в СУ – специалист – математик, 
правоспособна учителка по математика. Кандидатствах пред 
„Просвета” в Бургас за учителско место и получих назначение за 
Немската Гимназия. Исках да напусна Геоложки Проучвания 
поради същата причина, поради която съпругът ми отиде на 
работа през 1965 г.в Бургаски Медни Мини – не ни осигуряваха 
работа с него на един и същи обект в един и същи окръг., а 
окръзите имаха различни почивни дни през седмицата 
/понеделник – в  Ямболски окръг, събота – в Бургаски/. Така 
докато работехме и двамата в едно предприятие и както 
почивахме един ден седмично, аз имах право да се връщам при 
детето си за три дни наведнъж през  3 седмици – събрани 
понеделници – а той също  си идваше един път след 3 седмици за 
3 дни – събрани съботи./ Аз не можех да го видя и дрехите му 
дори да изпера!/  Писмено ни беше съобщено, че няма такъв 
обект, на който да работим и двамата заедно, при това тогава 
имахме едно дете. /Едно семейство разделено на 3!/ 

От 1965г. до 1969г. аз преминах на работа към групата за 
търсене и ревизии, ръководена от колегата ми Ованес Бояджиян, 
а след него – от Аслани Хаджиасланов. През 1966 г. се роди 
малката ми дъщери вече ми беше крайно невъзможно да поемам 
самостоятелен обект за картировка. Претендирах за по-голям  
обем камерална работа за сметка на полевата, но ми беше 
отказано. Още  си спомням гласа на една колежка, която се изказа 
на партийно събрание пред директора на предприятието Кирил 
Христов: „Да не е учила геология! Ще ходи!” 

Директорът на предприятието –вече Веселин Боов на 
молбата ми да ме освободи отговори, че той сам не може да реши 
това, защото съм назначена от Управлението /Дирекцията/ в 
София, Началникът на Управлението при срещата с него ми каза: 
„Геолог с 11 години стаж и при това с втора специалност - 
математика – немога да ви освободя, но ще ви предложа нещо 
друго: „Заемете се с обработката на събраната информация от 
картировките  в М1:25000 или със съставяне на кадастрите на 
рудопроявленията и находищата в  Бургаско-Странджански 
район, а дори  и в Източното Средногорие. 
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И така аз започнах работа по съставяне на една обобщена 
карта в М 1:100 000 , с запланувани маршрути, без които неможе. 
Трябваше да търся различията в схващанията на различните 
геолози, а най-често се касаеше до развитието на геоложката 
наука с времето. А тя търпеше бързо развитие. Заговори с за 
кръгови структури, установяваха се палеовулкани с горнокредна 
възраст в различните части на района, за които по рано се 
говореше само за неоинтрузии и ларамийска тектоника :/Гиргина. 
Станишева, А. Петрова, Антон Симеонов и др./ С таз и задача се 
заех и до края на 1971 г картата обхващаща Бургаския 
синклинорий и Странджанския антиклинорий бе завършена – 
излязох с нея и с доклад на геоложка конференция в с. 
Приморско. От началото на 1972 г. поради преминаване на А. 
Хаджиасланов към новооткритата Морска експедиция /за 
проучване на шелфа/  аз бях преназначена за началник на група 
Странджа   /на тази длъжност останах до пенсионирането си – 
променяше се обема на работата и обхвата на задачите/ През 1972 
/73 г. новосъздаденият обект Зидарово, за който отговаряше 
колежката Аврамова  до назначаването на Христо Захариев беше 
още под мое ръководство 

Във връзка с новата ми работа и новите ми задачи получих 
заповед за командировка  във ВСЕГЕИ /всесъюзен  геоложки 
изследователски институт/ в Ленинград.- за усвояване и 
усъвършенстване на методиката по съставяне на средно- и 
едромащабни металагенични карти, с цел оценка и прогнози на 
полезните изкопаеми.  

И така, на 9. 10 1972 г. аз заминах със самолет от София в 
някакъв късен следобеден час за Ленинград. Кацнахме вечерта по 
тъмно, оказа се обаче, че моят багаж е забравен в София на  
летището и затова трябваше да седя и да чакам следващия 
самолет, който да ми донесе багажа.Същата участ бе сполетяла и 
певицата Едита Пиеха /познавах я още от времето на моето 
студентство/, така че имах приятна компания в чакането.  В 
самолета се бях запознала с една дама – художничка от 
Ленинград, с която си разменихме адреси и аз й обещах, че още 
през следващите близки дни ще я посетя Това беше Юлия 
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Григорьевна Щейнберг. С нея аз дълго време поддържах връзка, 
видях се с нея и по време на втората си командировка през 1977 г, 
но в България така и не успях да я посрещна.. 

На летището беше дошъл човек от ВСЕГЕИ да ме посрещне 
и да ме отведе в хотел. Пред летището чакаше кола тип УАЗ. 
Още с първите думи след здрависването моят посрещач ми каза: 

–  Вие добре говорите руски. 
–  Да, аз тук съм завършила Горный. 
–  И сигурно знаете къде е ВСЕГЕИ?  Познавате ли някого 

там?.  
–  Да, била съм. Когато аз пишех дипломната си работа по 

едно месторождение в Казахстан бях се  бях запознала с един 
човек, който тогава си пишеше кандидатската дисертация по 
същото находище. Мисля, че фамилията му започваше с буквата 
М. 

–  А знаете ли, че това бях аз. Аз съм Мареичев Анатолий 
Михайлович. Колко е вярна поговорката: „Планина с планина не 
се среща, но човек с човека може винаги да се срещне”. 

Да, познавах един човек, само един във ВСЕГЕИ и 
именно той беше дошъл да ме посрещне. 

 Настаних се в хотел Выборгская на Петроградската 
страна. На другия ден бях на моя любим Василевски остров. 
Нямах нужда от служебен превоз и посрещане, справях се сама.  
Първият човек, който видях в Института, това бе моята 
състудентка Зоя Москаленко. Мареичев я беше довел незабавно 
да ме види.. 

Последваха запознанства с началника на отдела Виктор 
Тихонович Матвеенко, с колегите му – Корми лицев Василий 
Сергеевич,  Ильин Кирил Гаврилович и Вознесенский  Владимир 
Дмитриевич. Обсъдиха с мен програмата на моето 
специализиране.  До края на деня успях да се видя още с моята 
състудентка Маринка Унксова и съвсем случайно, едва не се 
сблъсках с Гриша Ге. Той беше готов да ме отмине:  

– Здравствуй, Гриша! Мы же не виделись 14 лет? 
Оправда се: „Аз знаех, че рано или късно тук ще срещна и теб, и 
Зденка и Либуше… Пихме после кафе и се увлякохме в спомени. 
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           Вечерта се прибрах заедно със Зоя и Маринка. Зоя беше 
шеф на отдел Информатика – занимаваше се с математическа 
статистика. Маринка работеше  в геоложка експедиция някъде 
около Перм. Говорихме си за нашите семейства. И двете ми 
приятелки бяха вече разведени. Зоя се беше разделила снашия 
еднокашник Миша Кос,ко имаше дъщеря от него и беше втори 
път женена  Маринка живееше с трети съпруг. 

– Маринка, а ти колко свекърви имаш? – запита Зоя. 
– За сега две. 
–  А при кого оставяш децата, когато отиваш в 

командировка? При първата свекърва или при втората?  
– Разбира се, че при първата 

Господи, мисля си аз ние по една свекърва имаме и се 
чудим как със нея да се справим!  А пък не дай Бог да имаме и 
зълви.  

– Да – каза.Зоя. – Каквото каже свекървата все кърви, а 
думата „золовушка” означава  „зло мълви, зло мълви! 

Дните ми във ВСЕГЕИ протекоха в труд. Запознаха ме с 
изискванията за съставяне на картите на закономерностите при 
разпределението и прогнозирането на полезните изкопаеми: 

1.Геоложката ситуация да бъде представена в такъв вид, в 
какъвто ще бъде представена на картата на П. И, преките и 
косвени признаци, металогеничните фактори, аналогични 
месторождения, в които са установени такива фактори, 
перспективни рудни полета, възли,  площи и пр. 

2. Обобщаване на факторите, определящи формирането и 
разпределението на рудопроявленията: 

А Стратиграфски. В различните геоложки епохи 
условията за литогенеза се изменят, а заедно с тях се изменят и 
условията за образуване и концентрация на  П. И. 

Б.Палеогеографски. Да бъде показана връзката между 
отделните фактори. 

В.Тектонски., 
Г.Магматогенни,  
Д.Метаморфогенни, 
Е.Ерозионен срез 
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В отдела по промишлена геология  се подготвяше за печат 
„Методическо ръководство за съставяне на металогенични карти 
под ръководството на д.гмн  В. Т. Матвеенко, с участието на  К. 
Б. Ильин и А. М. Мареичев. Ръководството от 900 страници 
текст, условни знаци и металогенограмите донесох и предадох  в 
Геологическия Институт при БАН. 

В предадения от мен отчет в КГ и Пребприятието 
подробно описах: 

Изискванията при съставяне на прогнозни карти, 
Изискванията при предаването на отчетите към 

металогеничните и прогнозните карти, 
Изискванията при обработката на геохимичните  и 

хидрохимичните резултати. 
Тук във тади си книга считам за излишно да давам  по-

подробно всички изисквания, които ние – аз и колегите ми от 
моето звено се стараехме да изпълняваме, но картите, които 
служат за основа, трябва да са кондиционни, в изготвянето на 
прогнозните резултати и оценки, трябва да бъде включен голям 
колектив от специалисти: литостратиграф, тектонист,  
металогенист,  геохимик, геофизик, хидрогеолог, дори трябва да 
бъдат включени геолозите от действащите рудници. 

Моите руски колеги от Инстиута по време на 
командировката ми не бяха задължени да ме водят в града с разни 
мероприятия, аз бях ги помолила да не се ангажирват с мен – аз 
имам достатъчно много познати и дстатъчно добре познавам 
града. Запознах се сминераложкия музей на Института, защото 
 в него не бих могла да вляза, ако не бях в командировка  
Уникални образци, но все пак отстъпват по красота и богатство 
на тези, които съм виждала  в моя Горный Институт. Спрях се 
пред витрината на турмалините и сравнявах моя зелен прозрачен  
/кристал/ турмалин на пръстена ми и не видях по-хубав от него. 
Поне така ми се стори! 

И тръгнах аз сама към моето общежитие на Малый 40 
Вървя със затворени очи и си подсказвам: „тук имаше 
закусвалня”, отварям очи, виждам я и се радвам, „тук имаше 
хлебарница” – отварям очи  – няма я, започвам да плача. И моето 
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общежитие си беше там, но ми се видя много тъжно. 
Сигурно,защото мен  не ме е имало,  но сега сигурно ще се 
зарадва!  Зарадваха ми се в коменсанството при входа, разпитваха 
ме, почерпиха ме. 

А сега, сега това трябваше да сторя по-рано. Моят любим 
паметник ми чака. Иван Федорович Крузенщерн. Първият руски 
мореплавател. Стои си той на брега на Нвва с преплетени ръце и 
двете дупчици на гърдите му са още там.! Прострелян е по време 
на локадата и все още никой не ги е заличил. Не ги е закърпил. 

Същата вечер отидох на гости на Рая Милкевич и Витя 
Глебовицкий /бъдещ академик/ У тях заварих Надя Пинаева /сега 
Московченко  / гостувах й през 2006 г в Лондон/  Те имаха голям 
син, който не беше в къщи и малка дъщеричка на 1 годинка. 

Спомени, спомени…И плачем и сесмеем; На.другия ден 
ме водиха в Пушкино. 

По време на тази си командировка бях още у Лена 
Нефьодова  и 2 или 3 пъти гостувах на Зоя.Дъщеричката й Катя 
Косько беше много мило дете и с мен излезе 2 пъти на разходка 
Споменавам за нея, защото само след няколко години тя щеше да 
посрещне моя колега Аслани от Бургас и като гид да му покаже 
някои от най.важните забележителности на града. 

Една вечер колегите ми от Института решиха да се 
съберат в моя чест. Събраха се 20 човека! Катосе има предвид, че 
ние сме били около 6о човека и се бяха пръснали на работа из 
целия Съветски Съюз  За тази среща бяха дошли колеги от 
Москва и Рига, а и от други близки обекти. 

Колегите ме бяха строили до вратата и аз трябваше да 
посрещам всички и да ги назовавам по имена. О, Боже! Ето, че не 
познах Юра Гольдфарб /беше дошълот Рига/, Боб Забежинский, 
Гарик Любич…. 

За 14 години не бяхме се много променили, но все пак…           
Ще си спомня тука стиховете на Берковский, защото те 

важаха особено точно при втората ми командировка през 1977 г. 
Альма-матер, альма- матер, старый драндулет, 
Над кормой висит громада набежавших лет, 
Ветер грозный, век железный, и огонь задут,  
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             Здравствуй, вдравствуй, пес облезлый,  
             Как тебя зовут?          
   
             Обними покрепче брата, 
             Он тебя любил когда- то – дание дела, 
             Пожелай совсем немного, 
             Чтобы нам с тобой дорога 
             Скатертью была, 
             ……………………… 
             ………………………. 

Не дойдоха на срещата някои ленинградци: Миша 
Косько, Ина  Сомина  – фръцла! /Работела в Ермитаж/  Като 
бяхме студенти се оглеждаше във всички момчета. Особено в 
Пертел и Додин. 

За моя Горный Институт още не съм написала, а аз бях 
там още на втория ден след пристигането си. Поскитах по 
коридорите,  видях се и с декана.  Беше Голиков. Отидох да се 
видя с моя професор по минералогия  – Дмитрий Павлович  /ДП/ 
Григорьв. Лаборантката на катедрата беше същата от моето време 
- Сопрыкина Евгения Гавриловна. Тя ми ми съобщи, че Д. П. е в 
болница.  Аз  носех подарък за катедрата:  една голяма друза от 
Росенските рудници – кварц в две генерации – и помолих 
лаборантката да му я предаде. Тя позвъни веднага в болницота и 
Дмитрий Павлович пожела да ме види. Посетих го  с кутия 
бонбони. След завръщането си в България аз получих подарък от 
него – бандерол:  книгата „Петербург глазами художников”. 

Успях да ида два пъти във Филхармонията и един път в 
Сатиричния театър. Попаднах  на Аркадий Райкин, но на търси 
се. 

На 25-ти командировката ми свърши – Витя Глебовицки 
ме закара с кола до летището.          
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С  КОРАБ  ПО  ДУНАВ  ДО  ВИЕНА 
17 май 1974 г. Аз имам рожден ден /случайно 

съвпадение!/ Тръгвам на екскурзия с кораб до Виена. Заслужила 
съм си я – завърших строителството на административната сграда 
на Върли бряг. Шега ли е – сама на себе си се чудя как издържах! 
За 1 година и   4 месеца и сградата е готова На  2 етажа с 20 стаи.  
Без проект, без помощта на строителен техник. По стопански 
начин – з как става това. Изпълняваш геоложките си задачи / 
Зидарово още не беше самостоятелен обект, задачите се 
изпълняваха от Елена Аврамова, но се водеше под мое 
ръководство. Имахме и картировка към селата Извор и Димчево - 
извършваха я колегите от моята група Христо Захариев и Ангел 
Гуджуков И строим! Изкопа за основите направи турската 
бригада от Кърджали.  Стръмен скат, скали Х  категория,. 
взривни работи забранени – отгоре минават кабелите с високо 
напрежение. Време за изкопа 4 месеца, времеза изграждане и 
заливане на двете плочи – 4 месеца – работниците наети на 
надница, домостроителният комбинат не ми отпуска бетонов 
разтвор, защото нямаме предварителен договор. Ние –геолози, 
колектори, целият персонал – работим ударно. Пръв помощник, 
най важният за мене човек бе домакинката Иванка Факалийска. 
Една жена безкрайно предана на работата си и силно амбициозна 
като мен. Без нея, признавам, трудно бих се справила. Шега ли е 
да направиш един чертеж върху кариран лист, сама да забия 
шишовете на терена и на 24 декември 1973 година рапортуваме – 
втората плоча е залята. Бог беше с нас –даде ни хубаво време и 
сили  И самосвали, и другата техника наемахме от чужди 
предприятия. А колко бригади бяхме дали. Доброволно. С 
ентусиазъм. Е, имаше и такива, които роптаеха, но после се 
радваха на общите ни успехи. 

За 1-ви май 1973 г ние бяхме вече в новата сграда, в 
новите си стаи – измазани, чисти и почти обзаведени. Има стаи за 
всички за геолози и колектори от обектите Граматиково, 
Зидарово, ревизиите,  за хидрогеолози, за земемери.  И задачите – 
геоложките – 
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На 17 май тръгнах за Виена с награда от предприятието. 
Такава награда получили бяха и други  Ирина Коларова, Бойчо 
Вълков Никола Янев /вместо него дойде съпругата му Нели, и 
други геолози от други обекти: лозен, Велико Търново – не 
всички ги познавах. Ленчето Аврамова  и Маргаритка Стоева 
/геофизичка от Върли бряг/ бяха вече ходили преди 2 години / и 
тяхната екскурзия завърши с едно хубаво събитие: Ленчето бе се 
запознала със бъдещия си съпруг Мишо и до края на годината 
имахме сватба. 

Сборен пункт Русе. На кораба се качват по 5човека за 
митническа проверка. Обстойна – ще пътуваме за 
капиталистическа страна На кораба пукат по 5 човека1 един от 
тях задължително събличат до голо. Имаме право да носим за 
обмяна по 20 лева. 

И аз минах. Само,че аз си бях скрила някъде в багажа 20 
долара, които съпругът ми беше купил незнайно как и незнайно 
от къде. Аз треперех като лист, но като дойде време да ги 
ползвам аз дълго ги търсих и едва ги открих. 

Тръгнахме. Оказах се в една каюта с Ирина, Нели /но тя 
после се измести/ и една геоложка от обект Лозен. Организацията 
на пътуването бе на много високо ниво, имаше богата 
развлекателна програма. Ресторант, осигурено медицинско 
обслужване, музика по всяко време. На палубата непрекъснато се 
виеше хоро. И млади и стари се веселяха, разглеждаха с бинокли 
бреговете, запознаваха се. Любуваха се на красотите на 
българския и румънския бряг. При преминаването на 
КАТАРАКТИТЕ. В пролома „Желязната врата” между България 
и Румъния  на всички пътници беше извършено символично 
/ритуално/  кръщение. Аз бях кръстена от Бог Нептун, дадено ми 
бе име НЕРЕИДА. Получих Дунавско кръщелно свидетелство с 
подписите на двама свидетели. 

Следваше да спрем в Белград,  но по програма не бе 
предвидено, затова спряхме за малко на пристанището и отдалече 
гледахме хълма КАЛЕМЕГДАН, разположените под него и край 
него сгради  Тук река Сава се влива в Дунав – едно голямо 
количество вода се простираше до далечен хоризонт. Беше 
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надвечер, при стотиците светещи лампи двата моста над река 
Сава представляваха изумителна гледка. 

Ето и Будапеща. Тук вече слизаме.. Човек може да се 
запознае най-добре с красотите на Будапеща като се изкачи на 
хълма ГЕЛЕРТ – символ на града. Там се намира Цитаделата, 
която е заела почти цялото плато. Построена през 1851 г., 
непосредствено след революциите 1848/49 г., от австрийските 
власти. 

Сребърната лента на р. Дунав разделя града на две – на 
десния бряг на реката е Буда а на – левия – Пеща..Днешната 
Будапеща е родена през 1872 г. след административното им 
свързване и с  град Обуда  В града ме впечатлиха на първо място 
остров Маргит и Моста Маргит. Главната улица е Ракоци, близо 
до нея и реката е хотел Ержибет, където преди две години по 
време на една друга екскурзия бяхме отседнали с инж. Боов  
Друга важна забележителност, която разгледахме в Будапеща,  
това бе Рибарския бастион, до който води стълба със 145 стъпала. 
Спяхме и пред  Парламента, считан за една от най-големите 
сгради в света – дълъг 268 м., висок –висок 25 м.  

Градът има 14 пристанища и 14 моста 
През нощта пътувахме, на сутринта спряхме в Братислава. 

Слязохме и бързахме да го разгледаме, защото до вечерта 
трябваше да пристигнем във Виена. Братислава е градът на моята 
състудентка Бенешова Зденка – град на словаците. Тя е родена в 
Прага, но винаги говореше с голяма топлота за този град. 
Братислава е още една перла, закачена на раменете на реката. 
Построена е  от славянския княз Уратислаус /Братислав/ върху 
развалините на римска крепост. През Средновековието  край 
града се развита търговия, има силно оживено пристанище. 
Нарича се Братиславбургиум. 

През ХVI Век, когато турците завладяват по-голямата 
част от Унгария, Братислава става седалище на Унгарския Сейм. 
Така готическия храм  „Св. Маргин” е построен за коронованите 
унгарски крале. Други забележителности – Катедралата „Св. 
Троица” и останки от стар замък  В него са изложени 40 старинни 
гоблена. 
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Ето я и Виена. Вече е почти вечер и ние на кораба почти 
се познаваме. Забелязвахме хубавите момичета и момчета и 
много ярко впечатление ни направи една възрастна стройна дама 
с фигура на младо момиче, която непрекъснато играеше на 
хорото- Косата й беше абсолютно бяла, но тя е беше боядисала в 
светло син цвят. Когато играеше, гледана от гърба, тя приличаше 
на млада девойка. Казваше се Райна. Баба Райна /ние бяхме 
млади!/.Съпругът й бил адвокат. Живяла някога в Ловеч, от 
десетина години била в София. Никога не била работила..Беше 
страшно духовита, весела, разказваше анекдоти. На мен много ми 
допадна и аз започнах да общувам с нея. 

Слязохме от кораба, огледахме се и огледахме 
магазинчетата около пристанището где можем да си сменим 
валутата. Опитвахме се да говорим на разни езици /кой на 
какъвто може, но магазинерите като разбраха кои сме и какви 
сме, започнаха да ни отговарят на български или на сръбски или 
на незнам какъв си славянски език. Емигранти. 

А ние се проточихме към града. Към Пратера. Една дълга 
върволица от хора по средата някъде Ирина, зад нея аз, зад мен 
баба Райна.  

– Къде отиваме? 
 По опашката върви отговор като по телеграф. 

– На секс филм, на секс филм… 
 И баба Райна предава на следващия след нея:  
– На секс филм! 

Пристигаме в Пратера, а тук наистина в киното върви секс 
филм. Баба Райна спира и казва:  

– Аз съм до тук, на мен възрастта не ми позволява да вляза. 
А ние влязохме! Е, и какво?  Това ли било? – Възклицания, 

разочарования, одобрения. Вкус! 
Различни сме. 

Върнахме се да спим на кораба,, а на сутринта забързахме 
към ченч- бюрото   и с градските     автобуси  Билетите струваха 
/още помня/ 40 шилинга. О, колко скъпо, а у нас –  6 стотинки!  

Имахме план за посещения в дворците Белведере  и 
Шьонбрун, Парламента, Операта, катедралата „Св. Стефан” 
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Грабна ни с красотата си двореца Шьонбрун. Тук някога е имало 
непроходима гора. Построен е от кайзер Максимилиан !! 
/намерен бил интересен извор с такова име и цялата местност 
била наречена така./ Целта вила в тази местност да бъде изграден 
един грандиазен дворцов комплекс по-голям, по пищен и по-
красив от Версай. Изтраден е от холандеца Щенхофер а 
ботаническата градина около него е дело на Франц  фон 
Лотринген. 

Разходихме се в красивата сграда, застоявахме се пред 
огромните картини, на които са  изобразени Мария Терезия, 
малката Мария Антоанета, малкият Моцарт. Във Виена са 
свирили такива знаменити композитори като Шуберт и Щраус. 
Още звучи в сърцето ми Виенския валс, който имаме щастието да 
слушаме всяка година по гелевизията, когато ни включват 
Виенсата Опера. 

На два високи хълма е разположена Виенската гора. 
Заведоха ни на Гринциг, пихме вино. За толкова ни стигаха 
парите. 

А аз със моите скрити долари, които едва намерих после, 
си купих един виенски юрган.Малък, тънък, лек, но топъл юрган, 
който после беше предназначен за Илияна. Това беше нейния 
студентски юрган. На митницата минах без особени забележки 
„Какво е това? А, ха а…”  

Е, и за виенското колело намерихме време.Да идем до 
Виена и да не се качим на колелото, това е все едно да идеш до 
Рим и да не видиш папата. Качваме се, едно завъртане, оглеждаме 
града – от високо – от 64,75 м. 

Пътуването към Бургас беше весело – нямахме пари, 
нямахме какво да гледаме – оставаше да се веселим. В Русе ни 
чакаше кола от предприятието, която ни откара до Ямбол. Късно 
вечерта бяхме в Бургас. 

След няколко дни реших да позвъня на моята нова 
приятелка баба Райна 

– Как си мила, бабо Райно?  
– О, добре съм. Гладя панталона на внучката, че тя отиде в 

Университета на лекции  Вчера като излязох срещнах един 
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приятел – не бяхме се виждали 20 години!  Като ме видя и ме 
сграбчи и ме целува, целува и така ме стисна,  че ми счупи едното 
ребро. 

Смях се от сърце. Беше ми весело Дано и аз да доживея 
нейните години и да имам нейния дух. 
 

През 1974 г. имах щастието да изляза втори път в чужбина 
– бях на ЕКСКУРЗИЯ ДО  ПОЛША, водена от нашия директор 
В. Боов. От нашата Върлибряжка група бяхме шест човека: Аз, 
Ирина, Ленчето, Ачо с приятелната си тогава  – Весито и 
Белинчев. 

Ексурзията беше с автобус. Минахме през Видин - Калофат 
и спряхме в първото градче унгарско градче – МАКО. В 
ресторанта вечерта се завързваха бързи запознанства: при нас се 
изсипа цяла група унгарски момчета и всички се предсавяха с 
името Шандор. Един такъв „Шандор” се залепи до мен, но аз му 
нарисувах себе си с две деца  от двете ми страни и една дълга 
стрелка – да си отива. Друг един Шандор се залепи за Ленчето, 
обясни й се в любов и тя цяла нощ се разхожда с него. На 
следващия ден спряхме за малко в Сегед и продължихме за Буда 
Пеща. Времето беше прекрасно, природата беше прекрасна, в 
автобуса се разказваха вицове и почти непрекъснато се пееше. 
Нашият директор и маше хубав глас бас- баритон и се славеше с 
песните си. 

В Буда Пеща ни настаниха в хотел Ержибет, близо до 
главната улица „Ракоци”и  до  Маргаритиния мост, който свързва 
Буда и Пеща. Екскурзоводката беше бъпгарка, казваше се 
Богдана. Забележителности, които ни показа: остров „Маргарит”,  
Парламента и хълм, от който се открояваше красива гледка към 
Буда. 

Вечерта бяхме в ресторант, в който имаше много 
чужденци и импровизирано се проведе надпяване. Дълги маси 
бяха подредени за чехи, поляци, французи и за нис. Стреснахме 
ги с  „Тих бял Дунав се вълнува”. Взехме им акъла. Французите 
идваха при нас да искат автографи.    
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В Полша спряхме във Краков, разгледахме Вавел.  Близо 
до Краков, на двайсетина километра, се намира мината за 
каменна сол „Величка”. В момента тя беше отворена за за 
екскурзианти и ние имахме възможност да слезем в една 
подземна църква, издълбана и архитектурно устроена в 
каменната сол. По време на войната немците са имали тук 
подземен военен завод. 

Във Варшава посетихме Минераложкия музей в 
Геологическия Институт. Аз открих адреса на моята састудентка 
Уршуля Мощинска, бях й дори на гости. Там  се запознах с 
нейната колежка Ирена Корновска, която след 2-3 години ми 
гостува с двете си дъщери Ева и Ивона в Бургас. От Уля получих 
подарък  – едно щраусово яйце, което тя беше донесла от 
Нигерия. Яйцето беше пътувало през Париж със самолет, а сега 
му предстоеше още един маршрут до България. Е, в автобуса се 
смеехме непрекъснато – няма ли да се излюпи от него малко 
щраусче.?! 

Следващото  забележително място, където спряхме, за да 
го разгледаме, беше АУШВИЦ /Освиенцим / тук, в този лагер на 
смъртта, са умъртвени близо един милион и двеста хиляди души.  
Видяхме камерите на смъртта и пълните складове с човешки 
коси,  лични прибори, дрехи, обувки и друге неща, които са били 
смъквати отнемани от лагеристите. 

Връщането през Чехия беше през Банска Бистрица. 
В Румъния  екскурзоводката ни  се казваше Мечка. Тя 

разкамваше много вицове и държеше да не употребяваме 
умалителни имена за големи предмети.            
 

След две години, ние със съпруга ми също предприехме 
едно ПЪТУВАНЕ по ЕВРОПА, но с нашия скапан Москвич – Бс 
6624. Казвам скапан, защото още с тръгването  ни, той се 
повреди. Във Видин. 

Пътувахме заедно с още едно семейство: инж. Ставри 
Димитров- директор на Бургаски Медни Мини, съпругата му – 
Данчето-геолог, дъщеря му Марианна – 15-годишна.  И ние с 
двете си дъщери: Златина – завършила седми клас и Илиянчето – 
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завършила току що първи клас. Имахме много красиви  нови 
палатки – състезавахме се кой по -бързо ще свари да опъне своята 
красива „пелерина”. 

И така: тръгваме за Потсдам, но още във Видин децата  
опват палатките, защото нашата кола се повреди. Оправяме я 
/който може!/, сутринта сме на ферибота и след час – в Калофат. 
Първата ни спирка е Сегед. Къмпингът беше добре оборудван, 
имаше кухня и полева столова. Не си спомням какво точно ни е 
направило впечатление в Сегед /тук съм за втори път!/, но не 
бяхме изминали и 100 км и в Кечкемет  /на клечка мед/ трябваше 
да спрем /да се ремонтиламе!/   На децата не им беше скучно, те 
във всичко откриваха нещо хубаво, смешно, ивтересно…Дни 
имаше пред нас, от които очаквахме приятни неща. 

Но, следващата ни повреда беше върху самия  а в т о б а н   
малко преди Потсдам. Нямаше дори място за отбивка. Дойдоха 
служебни немски коли и ни изведоха от платното да не 
нарушаваме  графика. Полека – лека озовахме се в Потсдам, 
опънахме палатките. Димитров веднага покани мъжа ми да се 
заеме с колата. Гошо обаче се засмя и седна да си почине. Тогава 
Ставри отиде и легна под нашата кола. Е, нямаше как, двамата 
бързо се справиха с това, което до тогава ни пречеше. И мисля, че 
беше последно – на връщане нямахме произшествия  След малко 
до нас се настаниха поляци. Сляхме се с тях и цялавечер, цяла 
нощ пихме, пяхме …въобще беше много весело. 

В Потсдам, разгледахме САН СУСИ – поскитахме в 
парка, а после около двореца. В картинната галерия видяхме 
творби на Визари – „Изтичане на светия дух”, /нашите приятели 
италианците живеят в Рим на „виа Вазари”/,Рубенс –„Градината 
на любовта”, „Поклонение на кралете” и др., Дейк, Рембранд…  
И естествено бяхме и в историческите зали, където през 1945г. са 
подписани едни от най-важните исторически документи. Сетне 
посетихме и Ваймар 

Връщане през Дюселдорф и Дрезден. 
Лайпциг. Оставихме Димитрови на Къмпинг, а ние се 

отправихме към Десау, където беше нашата позната пианистка 
Мария Вичева. Тя тук работеше по договор, а съпругът й, 
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ивженер, също беше сключил някакъв договор. Имаха малко 
детенце в кошчето. Приеха ни, вечеряхме и много со смяхме. 
На другия ден ходихме до Бухенвалд. 

Берлин. Тук се каччихме на телевизионната кола, 
засвидетелствахме се с подписи.  

След  Германия ние посетихме Полша. Специално да 
видим Освиенцим. Аз съм отново тук, но съпругът ми и децата – 
за първи път. Илиянчето е малка, официално не й разрешиха да 
влезе в музея.  От там заминахме за Краков и навръщане отново 
спряхме пред Освиенцим. Искахме да спим в хотел, но нямаше 
места. Пуснаха ни в днора на лагера и ни заключиа в него. 
Така ние спахме в Освиенцим! 

След Полша минахме през Карлови вари ш отидохме в 
Бърно. Отново се разделихме с Димитрови , а ние –  в Брно 
„Упаметнику” – гостувахме на моята състудентка Либуше 
Чешскова.Тя беше сама с дъщеря си, съпругът й работеше в 
Египет. Къщата беше с вътрешна стълба на два етожаа. 

Близо до къщата на Либуше се намира хълмът-крепост  
Шпилберг – бриенски затвор, който съществува от втората 
половина на 13-ти век. Крепост-затвор от времето, когато 
Моравия е била в разцвета си. И така през вековете!  Повреме на 
нацистите през втората световна война  е бил ревърнат в 
концлагер. През него са преминали повече от 80 000  
политически затворници. Сега той е културен паметник.  

В Прага опънахме палатките на къмпинг „Бранник” 
Вечерта имаше много смях. В съседната немска палатка бяха 
забелязали Илияна, учудваха се, че е толкова малка, а чете /а тя 
наистина изглеждаше на 5-годишно дете, имитираха я как се смее 
и тя, събудила се, се заля от смях. Смехът започна да прелива 
през палатките и да се носи над тях. На другия ден бяхме канени 
от състудентката ми  Зденка Бенешова в ресторант. Аз 
предварително се сетих, че тук не се сервира хляб и поръчах два 
вида ядене: с кнедли и с картофи. Но Илияна упорито искаше  
х л я б !  В целия ресторант нямаше  х л я б ! 
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Мили Зденка и Либуше, благодаря ви за 
гостоприемството, за обичта, която ми оказвате и оказахте! 
Обичам ви!   

А ние все още си спомняме тези прекрасни дни, тези 
прекрасни екскурзии.Надявам се, че и моите състудентки си 
спомнят с удоволствие дните прекарани с нас и у нас в България. 
              

ЛЯТОТО НА  1978 г. беше изпълнено с много събития. 
Илиянчето навърши 12 години, аз имах много нови обекти: 
Устрем, св. Илийски възвишения /Еленово/ и др.  

За цялостното проучване на обект Зидарово  все още 
отговарях аз. В началото на юни пристигнаха руски специалисти 
от ИМГРЕ Москва: професор Федорчук Виктор Парфентиевич,  
/специалист по живачни руди/, Самонов Иван Захариевич 
/специалист по медни орудявания/ и Шер Сергей Дмитриевич 
/специалист по златото/.  Работихме по обща програма една 
седмица – по Зидарово и по Източното Средногорие като цяло. 
Съставихме обща програма за изучаване на на стратиграфията, 
палеовулканизма, металогенията, структурите, тектониката и пр,- 
насоки за бъдещите комплексни оценъчни работи. Направихме 
няколко кратки геоложки екскурзии. По пътя за Малко Търново 
рецитирахме. Рецитирахме Есенин. Бяха ме предупредили да не 
закачам Иван Захариевич на тема Есенин, защото като започне да 
рецитира, не млъква. Аз хлъцнах: „Така ли?” и започна рецитал. 
До Малко Търново. Оказа се, че аз знам повече от него!      
 
 

А  1977  ГОДИНА  аз. запомних  с голямото земетресение 
, което направи много разрушения в България – в с. Стражица и в 
гр. Свищов /заводът  „Свилоза” падна,  имаше и жертви/.  Беше 
месец март. Връщахме се от Ямбол с Уаз: аз, Митко Стоев и 
Аслани. Бях на защита като рецензент на някакъв техен доклад. 
Пътувахме през Сливово и бързахме. Точно срещу нас блестеше 
леуната: голяма и кръгла. Пълнолуние. Същата вечер към 10 ч. 
вечерта започна земетресение, което разлюля целия апартамент. 
Лампата на тавана описваше полукръг с диаметър повече от 
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метър.Всички от Блока бяха се паникьосали, излязоха на 
„почтено” разстояние от него в очакване кога ще свърши. Е, 
свърши с поразии.  

На Върли бряг пристигнаха гости, руски специалисти от 
ЦНИГРИ – Москва: Эдуард Жаров и Дмитрий Глебович 
Ажгирей. Задачите им бяха адресирани към обектЗидарово и  към 
Странджанския район като цяло  Э. Жаров трябваше да изработи 
стереотипен модел на Зидаровското находище, а задачата на 
Дмитрий Глебович бе по-скоро – консултация и изготвяне на 
структурна металогенична карта в М 1:25 000 за района на 
Зидаровското рудно поле. И двамата бяха много общителни, 
запознахме ги с известните находища в Бургаски руден район, 
организирахме им екскурзии до Слънчев бряг и Мално Търново.  
Всеки ден пиеха кафе при мен /” с удоволствие!” и ме наричаха 
любезно „хазяйка медной горы” / стопанка на медната планина/ 

Колежката ми Лидия Попова правеше по това време 
картировка в М 1:5 000 около с.с. Равна гора и Извор. 
      

През есеннозимните месеци октомври, ноември, 
декеммври бях изпратена на СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ в Ленинград – в 
моя Горный Институт . С мен беше и колегата Геодим от КГ и 
един колега от  геофизичното предприятие – София.Темата на 
моята специализация бе „Тематични работи и детайлни 
картировачни работи с цел прогнозна оценка на даден руден 
район. Устроена бях от Института в общежитието на ул. 
Наличная  на Василевски остров. Преподаваха ми познати вече 
преподаватели. Особено ме впечатли А.И. Шалимов – вече 
професор и известен писател. Колегата Андрей Пертел бе станал 
доцент на катедрата по търсене и проучване. 

По време на командировката ни, нашите ленинградски 
колеги организираха среща в наша чест, отново у Зоя 
Москаленко. Бях на гости у семейство Каменеви, Гарик Любич, 
Лена Нефьодова Рая Милкевич. Там се засякохме с Надя 
Пинаева, а после тя ме води на излет до г. Пушкин /Царское 
село/. 
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В Москва бях гостувала на Женя Сурмилова. Оказа се, че 
съпругът й Витя е колега на Жаров и работи с него в един 
Институт. Последната вечер бяхме на гости у Жаров /съвсем до 
българското посолство/, пристигнаха и семейство Ажгирей   

Госпожа Ажгирей ме впечатли с големия поднос, върху 
който бяха накацали бели, домашно приготвени, сладки лебеди. 

И така за Нова година аз се връщам в Бургас. А колко му 
се искаше на моя съпруг да бъдем цялото семейство в Ленинград!        
 От Института ми отказаха да ми дадат документ за преспиване 
на гостите ми в общежитието.           

Но да се върна отново в Ленинград.  Още в  първите дни 
след пристигането си, аз посетих семейство Непринцеви – едни 
много известни художници. Носех нещо ог колегата Антон 
Симеонов, което трябваше да им предам. Какво точно, вече не си 
спомням. Те живееха някъде   съвсем  в центъра на града, на 
Невски проспект, но телефонна връзка не можех да осъществя. 
Добре, че се сетих „да им сложа една двойка” пред номера и 
връзката се осъществи. Там заварих друга една, също много 
известна ленинградска художничка – Людмила Алексеевна 
Рончевская. По време на блокадата Непринцеви и Ранчевская  са 
имали обща  м и с и я  да охраняват Казански и Исакиевски 
събор..Людмила Алексеевна бе така любезна да ме заведе в Руски 
музий да гледаме  икони, а също така, да ми покаже колоните от 
гранит-рапакиви пред Казански Събор и стълбищната украса на 
Исакиевски събор и Мостовите  на Ленинград Впечатлиха ме . 
гранит- рапакивите с големи червени очи – от калиев фелдшпат. 

И така през лятото на 1981 г. ни гостува  известната  
художничка   Людмила Алексеевна  Ранчевская. Запознала бях се 
с нея по време на командировката с По време на моето 
пребиваване в Ленинград тя ме водеше в Руския музей да гледам 
икони, в Казански събор, който тя, заедно с Непринцеви е 
охранявала по време на блокадата, приемала ме е в своя дом – 
галерия на Малый проспект и пр. Сега ние със съпруга ми поехме 
ангажимент да я разходим по нашето Черноморие и да й покажем 
Несебър, който тя беше мечтала да види. 
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Тук ще кажа няколко думи за нейното минало: родена е 
във Владивосток във лекарско семейство през1908 г. По време на 
пътуването от Владивосток с кораб около Индия, корабът се 
обръща. Спасяват се, без багаж се заселват в  Европа. 

По време на пътуването ни по нашето Черноморие, с нас 
дойде моят служител Дянко Бъчваров, който беше отличен 
фотограф. Правихме снимки в Поморие пред паметника на 
Яворов, в Несебър около 

Л. А. Ранчевская направи картина /акварел/,  и много 
ескшзи. За картината ни съобщи , че са я купили в Генуа.На мен 
остави няколко ескиза и рисунки: изглед от прозореца на кухнята, 
изглед край Летния театър и един портрет на Илиянчето, която 
през това лято беше на почивка в м. Паниците и си беше дошла в 
последния момент преди заминаването й. 

Водихме я по нашето Черноморско крайбрежие, 
създадохме й условия да рисува и в Несебър, и Поморие. 

През 1991 г. за кратко време ни посети дъщеряг.та на 
Непринцев със свой приятел, подари порцеланов сувенир,  
собственоръчно рисуван. 
            
       
 
      БЯЛАТА  ЛЯСТОВИЦА НА ГЕОЛОГА     
 
     Цяло лято след нея тичах  
                            и ха-ха да я хвана, 
     а тя взе, че скри се от мене в Балкана. 
    Другото лято аз там ще я търся, не губя кураж,  
    аз вярвам във нея – не бе тя мираж.  
    Да не вземе само да хвръкне към Родопа,  
    че сърцето ми вече е болно и хлопа. 
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       В  РОДОПИТЕ.  
                            СВЕТА  МАРИНА 
 

1978 г. беше една много трудна за мене година. От КГ ми 
възложиха да поема тоя обект, който е продължение на 
Лозенското  рудно поле и обхваща землищата на селата Малко 
Градище и Лозен. Трябваше да поема 40 кв. км. картировка -  
плюс още шест – за ревизии – на обект Лозен /а там си имаше 
геолог на длъжност началник група?!/, с пълен комплекс от 
търсещо-оценъчви работи: геохимия по първичен и вторичен 
ореол на разсейване, шлихово опробване и пълен комплекс 
геофизични изследвания, които пък Геофизична експедиция 
щеше да извърши едновременно с моето звено. Децата ми бяха 
вече на 6  и на 16 години, майка ми – на 82 и при това със  
счупено ребро.  Исках обект в Странджа или някъде по-близо. 
Плаках, плаках и отказвах, но… Съпругът ми тогава беше главен 
инженер на рудник Росен - БММ и беше много заангажиран. 
Поставих условие – тогава всички от звеното, без освобождаване 
на техник-геоложките, защото до тогава те винаги се ползваха с 
привилеги. /За тях винаги се спазваше КТ, но за геолозите 
кодексът  просто не важеше. /Е, оправихме се: едната я 
преместиха на обект Зидарово, другата я освободиха и й 
доставяха работа от Ямбол на Върли бряг, а третата дойде – тя 
беше със съпруга си и с детето си./ 

При управлението на предприятеята и на нашата група 
естествено, вече важеше принципа на триъгълника. Решава 
партийното, профсъюзното и АДМИНИСТРАТИВНОТО 
ръководство /то е последно, както съм ги подредила!/ и беше 
много важно да  кой ще се окаже в  тъпия ъгъл на триъгълника.  
Геолозите ми бяха нови: Николай Колев, Елена Хараланова - 
Колева, Лидия Попова /2 г. стаж/ и Ангел Гуджуков – единствено 
с 11 г. стаж. Техник- геолози и колектори ми бяха Илия Колев, 
Михаил Петров, Стефан Козарев И съпругата му Анка.  
Шофьори: Руси Паличаров, Иван Русев и Петко Христов -
келнера. Работниците водехме със себеси – Вършиловска бригада 
и изкопчии от турската бригада на Халим от Кърджалийско. 
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Организацията беше изцяло моя работа: разрешителни за 
изкопчийски работи, за работа в гранични райони /от 
Свиленград/, за използване на ел. мрежата / от Харманлии/ и 
последно – осигуряване на квартири /с постерочно бельо/ и 
режийни за храна в някаква столова. Квартири си осигурихме  в 
гр Любимец – наехме къщата на генерал Щерьо Атанасов /бивш 
партизанин/. Тя не беше съвсем завършена, но все пак беше на 2 
етажа, със самостоятелен двор и ни вършеше добра работа. 
Можехме да се храним в столовата на обект Лозен, но това беше 
изключително трудно. Картирахме по земемерно трасирана 
мрежа през 100 м. Профилите бяха дълги по 5 км. и стигаха почти 
до границата. Теренът там е силно пресечен и гъсто залесен. 
Освен нас и някои граничорчета /още помня как дружелюбно ни 
питаха: „колежке, имате ли цигарки?” неможеше да се срещне  
жив човек, Е, имаше и костенурки, и гущерчета, и змии, но те 
бяха наши приятели и най-вече – приятели на Елена Хараланова.. 
След като си заминахме от Родопите, във ветника се появи   
статия за нашия райн: „С голи ръце срещу вълк”. Не беше човек 
от нашата гилдия.            

А сега за геологията. В площта влизаха: четирият  
вулканогенен хоризонт / по схемата на Иван Боянов/: риодацити 
субвулкански тела пукнатинен тип съд субширотна ориентация. 
Голяма част от тях имаха преходен характер: риолит – риодацити 
риодацити – дацити. Ние ги отнасяхме към риодацитовия 
вулканизъм. В източната част на района вулканогенно- 
седиментогенната  задруга в одновата на олигоцена се разкъсва  и 
припокрива от тела с риолит-риодацитов състав и пирокластити, 
които отнесохме към средната част на олигоцена. Те изграждат 
върховете Св. Неделя, Стането, Голо Бърдо и Българското шило.  

Риодацитовият вулканизъм е развит в собствено ефузивен 
/ефузивен и експлозивен/, субвулкански и гърлов фациес. Те се 
явяват стратифицираща група, защото заемат определено 
положение в стратиграфския разрез. Наличието на лавови 
потоци, припокриващи седименти, е указание за тяхната по-
млада възраст. Гърловият фациес, това са некове в местността 
Стането  и на връх Голото бърдо. 
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Субвулканските тела в приабонските седименти 
представляват силове и дайки. Проводящите катали са разломи 
със субширотно направление. Имат сравнително постоянен 
състав – указание за голяма дълбочинност на ерупциите. Срещат 
се и в олигоцена  

Вулканската дейност е протекла на два етапа. Ерупциите 
се изливали през малки гърла между Малко Градище и Вълчо 
Поле 
През следващите етапи са разрушени и разложени и дори и са 
преотложени. Днес говорим за турбидити и тефротурбидити, но 
аз нямам мнение в тази насока, тогава тези термини  бяха  
неизвестни. Правеше впечатление, че продуктите от 
рудопроявлението са преотложени в периферните части на 
вулканските конуси и са смлени от нови порции магми. В 
краищата на конусите се образуват кластични тела /туфолави/. 

Хидротермалните промени са засегнали най-вече 
кластолавите и туфите. Това е девитрофикация на стъклото, 
окварцяване, биотитизация, зеолитизация /връх Стането, връх 
Света Неделя, връх Света Марина и …/ 

Експлозивният фациес е представен от сивозелени до 
бели алевропсамитови до лапилопсамитови туфи. 

Вулканитите от гърловия фациес са по-свежи, по-добре 
изкридтализирали.  

Субвулкански тела с риодацитов състав установихме в 
медтността Колибките, в Юнюловата река, в Ерменлиево лозе и 
др. Риодацитите в тези тела са  сиворозови, кремави и бели. 
Порфирната съставка в тях достига 30 %, представена е 
отплагиоклаз /преимуществено/, чиито размери достигат до 2 мм.  

Дацитите са дребнопорфирни и силно променени. 
Порфирната им съставка  достига до 40%  

Дайки се срещат както  сред седиментите на приабона, 
така  и сред олигоценовите туфовулканити и сред варовиците. Те 
са стръмнозападащи и имат предимно риодацитов състав. 

В района се  разкрива и петият риолитов хоризонт. 
Установен е на връх Света Марина и източно от Манаджиева 
нива. Едното тяло там е с размери 100 х 100 м., а другото – 600 х 
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1 000 м.  Описани са още през 1959 г. от Ив. Боянов. Риолитовите 
тела от Света Марина и Глухите камъни са в контакт с рифови 
варовици. 

И със седиментите от втория хоризонт на олигоцена. Тук 
има хорставтиклинала от палеозойски шисти. 

И друго искам да отбележа – ние първи установихме 
наличието на ултрабазични скали на Осман тепе /петрограф ни 
беше Лиляна Павлович , но тя не се съгласи да направим веднага 
публикация, това направи първа Бресковска. 

За химическия състав на риолитите от Света Марина 
давам  следните сведения в проценти: 
 
            О 
          73,7      0,13      13,7       0,2        0, 6 

Отнасят се към класа „кисели ефузиви”. 
Не мога тук да описвам резултатите от всички наши 

изследвания – имаме пълен доклад с направени изводи и 
прогнозни оценки.  

Аз си позволявах през 1977 г.по една седмица през месеца 
да работя в Бургаски район, за да мога да държа връзка със 
семейството си, но : Цялостната  работа на Света Марина  -полева 
и обработка на данните – протече под мое ръководство. В края на 
сезона ни напуснаха Ангел Гуджуков /отиде в Зидарово/ и 
Николай Колев /премина км трети отряд/. През 1978 г. аз, Лидия 
Попова и Елена Колева по време на доклада направихме известни 
ревизии: посетихме отново обекта и направихме известни 
корекции, от които се нуждаехме.Много от колегите слагаха 
направо име на скалата, а не я описваха. Хоризонтите, телата 
трябваше да се обвържат, някои от маршрутите да се ревизират.  
С нас в маршрут беше и Румен Цветанов –тогава асистент на 
катедрата по Геология в Софийския Университет. Взехме 
образци от зеолитизираните скали и от компактните зеолити 
/цели друзи!/  Излязохме с публикация.      

Но не може без неприятности/ колегата Н. Янев, който 
беше на база на Върли бряг в нашата сграда, но не работеше в 
моето звено /той сам си знаеше с какво се занимава/написа 
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рапорт до директора, че през 1977 г.съм ходила на Света Марина 
един – единствен път, колкото да си сваря лютеницеата! 
Предполагам, че това  е било под въздействието на А. Козарева. 
Не съм варила лютеница, уверявам ви. 

1979 г Още една тежка година. Групата е с крайно 
намален състав Николай работи в Мозамбик. Към нас е 
Димитрина Океанова, но на нея гледаме да осигуряваме работа 
по Стоиловската структура, която все още считахме за Юрска. 
Обръщахме пластореда, градихме хипотези, чакахме да чуем 
какво ще кажат картировачите Анка Петрова и Антон Семенов, 
какво ще каже Георги Чаталов /а той се яви на защита за 
докторска дисертация, но срещна яростната съпротива на Иван 
Начев – „да си иде в къщи, да поработи още една година и тогава 
да дойде да се защищава на ниво к а н д и д а т с к а !” А проф 
Иван Начев започна да пише за п а л е о з о й! При нас дойдоха и 
с нас работиха съветски специалисти от ИМГРЕ – Москва:  
Яковлев, Фоминых и Самонов.  Пак тъжен момент – точно тогава 
майка ми получи инсулт и почина на 9 –ти май 1979 г. 

През следващата година ние имахме обект „Резово”с база 
на фургони в Ахтопол, а през1981 г. бяхме  в района на 
„св.Илийски височини –с. с. Бояджик, Златари, Ботево, Меден 
Кладенец.  

През 1981 година – 1300 години от основаването на 
България , аз бях наградена със златен орден на труда- единствен 
тогава в нашето предприятие.В същото време, съпругът ми Гошо 
получи златен орден на труда от БММ – също единствен за 
комбината при 5000-ен състав. 

През следващите години имахме обекти в Устремски 
район и в района на  Сакар, на Бакаджик, но аз тук ще си позволя 
да издекламирам един наш отчет от 1985 г  Документален разказ, 
написан още тогава. Ние вече сме ГИВГ – геоложка 
изследователско- внедрителска група „Странджа”. 
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                        ГЕОЛОЖКАТА КАРТА 

Ето я. След много труд завършена. 
С разрези и с легенди. Палитра цветове. 
Смени с усмивка маската намръщена – 
Тя  ключ  за мъдростта е  на древни векове. 
 
Душата ти е в картата вградена: 
епохи, светове възкръсват в твойта длан. 
Пред теб лежи земята разкроена,  
но всяка точка път е от тебе извървя 
 
и всеки цвят от картата говори 
с мъдростта на древен летопис. 
И пътищата тайни на рудните разтвори 
спокойно се протягат върху картния ти лист. 
 
Интрузии, разломи, свити, диапили 
в съжителство лежат. Сред тях спокоен нек. 
Ти спомняш си маршрутите по урви и баири 
с чукчето и компаса във изгарящия пек. 
  
Ти помниш как над пропаст, на ръце увиснал, 
на тъничко дръвце там стискаше върха,  
а чакаше те долу кратерът й зинал 
и почувства ти на пропастта дъха. 
 
Но мозъкът замести с някаква нагласа 
стрелите на Юпитер с шегите на Амур 
и ти за миг си спомни Кольо Анастасов, 
висящ във асансьора в „Сакото от велур”. 
А после ти се спусна по застиналата лава 
със карта и компас в бълбукащия вир, 
но един войник от близката застава 
отведе те във плен при своя командир. 
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Отекват още стъпките забързани,  
гласът на Странджа с цветен ек звучи. 
Вьв цветен възел са критериите вързани 
и пламъка искрящ на твоите очи. 
Но няма ги на картата умората  
и раницата с вечните консерви, 
и вечерите в късна есен край фургоните, 
тъгата по дома и градските вечерни.. 
 
Ето я. Тя  знае тайните на вековете 
и ще разкаже всичко на света. 
но има и романтика във цветовете 
и във палитрата на есента                        1982 г-. 
                                              
              З А Щ И ТА  Н А  О Т Ч Е Т  . 8 5. 
 
Летя за София със самолет 
под мишница със новия отчет, 
със третия безценен екземпляр. 
Посреща ме по навик стар 
столицата с пазва  синьосива, 
сиво вещество, в която се укрива. 
Трамваят спира:” Лъвов мост!” 
Хотел невзрачен, стар и прост 
поглъща ямболските геолози – 
проучватели, идеолози. 
Пристигнали са вече всички . 
в стаята сме аз и Ричка. 
Тя носи своя в а р н е н с к и отчет, 
а аз – б у р г а с к и я  колет. 
Обсъждаме надве – натри 
проблемите, колегите дори 
и лягаме да спим въвкъсен час… 
 
Спя, сънувам  Дожио Палас, 
Венециански чудни нощи,  
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Канале Гранде , какво не още, 
а геоложкият фургон 
стои пред римски Пантеон. 
Ачо, Лидия и Димитрина 
разговарят с Прозерпина 
а Плутон баири мята 
безразборно по земята, 
където иска диаманти сипе, 
когато иска Прозерпина щипе, 
край вулкани нефт разлива, 
гледа ни и ни се присмива 
и за всички хипотези 
готви супер –антитези, 
а после грабва нашия отчет 
и казва вяло: „нула- пет!” 
 
Но ето, че трамваен звън 
ме пробужда от миражен сън, 
недоспала взех се да позреждам 
размотаната мисловна прежда,  
попрегледах си отчета  
и поех към Комитета. 
Към девет през големия параден вход, 
Аз  влизам гордо с другия народ. 
Ето залата на пълвия етаж: 
докладвала съм тука не веднъж и дваж, 
почетна комисия  край масата седи,  
а народът край стената се реди. 
Тук са Миндо, Пеев, Хридтов от КГ, 
Роза, Юлия, Цветков от ГеПеЛИ, 
семейство Ве от ГИ при БАН, 
от НИПИ  Весо, Тони и Първан, 
представители на Ямбол и на КЕТ – 
депегати – четиридесет и пет. 
 
Във програмата е първи Лозен. 
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Митко Бонев – пъргав, сериозен, 
е опънал своя Лозенски вулкан 
върху дървения стенд – екран„ 
и очаква днешната Голгота – 
вижда се, че нес охота… 
 
Към дванаъсет идва моят ред: 
аз излизам с показалката напред 
картите с магнитите прикрепам,  
 планчета, разрези с тиксото подлепям. 
„Задачи, резултати, кратко!”- също мото 
прозвучават думите на Панайотов. 
 
Заемам аз централното место. 
”Задачите изпълнихме на сто.  
Във Устремски район с идеи нови„ 
да излезем вече сме готови. 
Мрамор, Орешник, Тополовград 
страдат остро от хроничен глад. 
Там залежите са скрити 
в гнайсошисти и амфиболити. 
Зоните маркират се с разломи. 
Другите критерииу симптоми 
са химизма и ниво на среза, 
даже рудната парагенеза. 
В текста сме написали подробно,  
прочетете го, макар и пробно.”  
 
За река Факийска и за Арда 
резултатите ще ви докладвам. 
Търсенето ни излезе златно-  
през Родопа, Странджа и обратно 
с  „рок” и „чарлстон” и „Ла кукарача”  
справихме се с трудната задача. 
Тези две красавици чаровни 
крият сякаш билета любовни. 
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Те напомнат гордата Тамара 
от грузинската легенда стара, 
хубостта, с която жертвите привлича, 
строгостта, с която ги на смърт обрича… 
и любов, и паническ страх  
чувстват геолозите къмтях. 
От любов не искат да умират – 
с бягство път към София намират… 
не упреквам за това съдбата, 
аз все още с чувства съм богата… 
 
В сложнагта Стоиловска структура 
Димитрина още ще умува. 
Ето  пак обръща пластжреда: 
триас, юра, следва г о р н а  креда, 
схема първа, още по Чаталов 
липсват оксфорд, кимеризж и калов. 
С конодонти, спори, белемнити 
се доказват всички шистни свити. 
Океанът Калово – Звездец е син, 
всички АНТИ гънки пак са СИН, 
в Синя бара има и залежи,  
но районът скоро ще залезе, 
ако  не разнищим вулканизма 
и не отхвърлим песимизма.”  
 
Тука спирам, залата поглеждам, 
нещо прекалила съм изглежда, 
вдясно до прозореца се хърка, 
вляво до вратата някой мърка 
и дали от глад, или от скука – 
председателят по масата зачука… 
Секват мисдите ми изведнъж, 
че безветрие пред буря и пред дъжд 
в залата без време се стаи, 
въздуха край мене нажежи. 
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След минути две се овладявам 
и с лиризъм вече прозължавам: 
 
„Ангел със Прохорово се е заел, 
ще докаже скоро новия модел. 
К-зе, Ка-и, моноореоли 
тук играят важни роли 
за прогнозната оценка на района. 
Моля, не сечете още клона, 
който вехне вече от години,  
но е тук с мотива:”Ако мине”. 
Нужен ни е спешно вертолет. 
геолозите са трима, а обектите са пет.” 
 
Литна мисъл, бърза, нетактична 
в залата така академична, 
сънната артерия преряза,  
полюлеят даже с жест я отбеляза. 
Председателят под вежди ме погледна, 
Цано Райков кротко се протегна: 
„Въртолетът е шега на място, 
два в разреза има продуктивни пласта,  
но за тях не виждам потвърждение 
в експозето – изложение”. 
………………………………. 
Сипят се въпросите отвред, 
аз записвам ги в бележника по ред. 
Някои са остри, заядливи,  
други пък са трезви, справедливи. 
„Да отговоря!” – казвам тихо и едва,  
но забелязвам с ужас, че часът е ДВА! 
Председателят почивка обяви 
и точно в три заседанието поднови. 
 
Започват пак разисквания по отчета.  
„Работи се като в шейсета”- 
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Гиргина казва със апломб, 
а мисъл бясна, като бомба 
се стоварва върху мен: 
/Денят е страшно уморен/. 
„Липсват асоциации  
и разни шлих интерпретации.” 
 
Скачат Боов, Нечев, Христофор 
със Гиргина влизат в спор, 
новата методика показват 
с резултати я доказват. 
 
За защитата им веща 
стискам им ръце горещо. 
……………………….. 
Минутите в раззсквания чезнат, 
някои с въпросите си блеснат,  
но заключителното слово 
звучи във въздуха сурово: 
 
„Оценка нула за старание 
и нула – пет за наказание.” 
 
Усмивки и ръце честитят ми отчета,  
но мисълта ми вече с друго е заета: 
след години, може би стотина,  
ще тъжи за Странджа Прозерпина 
В царството подземно на Плутон 
ще грее слънце от неон. 
 

И 1985 година измина.. 
Тръгваме пак:  нови обекти, нови задачи, нови надежди. И 

с нови геолози по вови пътеки Вече имах свое виждане за 
палеовулканските структури в Източното Средногорие и написах 
стихотворението „Вулканокластика”. Поетическо звучение, нали?  
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  Бунтовно време. ГОРНА КРЕДА. 
  а някъде след ЦЕНОМАН 
  печели първата победа 
  с гнева си първият вулкан. 
  Той облаците бели ближе 
  със кървавочервен език 
  и огнени гирлянди ниже 
  със смъртоносен вик. 
   ……. 
         И за най- добре съхранилия се палеовулкан: 
  Със багри времето бележи 
  алкален ген и слънце в тях. 
  Със здраве Бакаджик се ежи 
  и с гърлен благороден смях. 
  …….. 

Немога да се спирам и да  разглеждам всички обекти – ще 
се получи един голям геоложки доклад.  

Предприятието ни отпразнува своята 25-годишнина. Аз 
получих втори орден – ч е р в е н о  знаме на труда. И 
поздравителна честитка за 8 – март  от др. Т. Живков. 

1987 -88 г. аз, Гошо Демерджиев и Андрей Сезоненко, 
сме в централните части на Снранджанския руден район, 
югоизточно от град Елхово, във Воденската грабен – синклинала. 
Геофизичните, по-точно гравиметричните изследвания, тук  
показваха наличие на крупна вулканоплутонична структура с 
център западно от село Иглика – едно значително по размери 
магмено огнище, което е захранило няколко, с неголеми размери,  
вулкано-плутонични структури. По своя състав вулканогенните 
скали се отнасят към две сирии. В южните  участъци се разкриват 
базалти, андевитобазалти и техните пирокластити  /толеитов тип 
скали/, а в северните – трахиандезити, трахибазалти, латити и 
съответните пирокластити. В центъра е Игличенския 
хипоабисален интрузив. Ларамийските деформации са извели 
тези структури от нормално състояние. В най- южните участъци 
са налице ниско метаморфозирани скали, които  участват в 
изграждането на една навлачна единица  /юра – долна креда?/   
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Установиха се четири типа рудни минерализации, 
свързани както с пропилитния тип промени  – източно от с. 
Ситово, така и с нискотемпературните изменения   /Заешка 
чешма и др./   В контакта на Игличенския плутон с триаски 
карбонатни скали е развита скарнова медна минерализация. В 
една от апофизите на  хипоабисалния ивтрузив, югоизточно от с. 
Лалково, наблюдавахме меднопорфирна минерализация. Всред 
ефузивните скали, западно от с. Иглика, е развито масивно 
пиритно орудяване.  В  радиалните и концентрично 
разположените тектонски пукнатини се срещат често  кварцови 
прожилки със сулфидна и златна минерализация.  

Заключението ни беше, че е налице кръгова вулканогенна 
структура с център западно от с. Иглика. Днес, обаче, има данни, 
че  наложените постмагматични изменения, не са достатъчно 
точно интерпретирани и разчетени. Твърде възможно е в този 
район, тези структури да се окажат резултат от космични – 
метеоритни бомбардирания с предизвикани от тях сложни 
вторични изменения. 

През 1987 година  в групата бе създадена минерало-
петрографска лаборатория. Имахме си вече свои микроскопи, 
един опитен специалист петрограф – Лиляна Павлович и в процес 
на обучение и специализация колежките Лидия Попова за 
петрографските изследвания и Димитрина Океанова  – за 
минераграфските. Всичко беше както сме мечтали – да можем на 
място да правим своите изследвания,паралелно сполевите 
наблюдения. 

А задачите ни се увеличаваха и нарастваха: 
– търсене наблагородни метали в района на Устремското 

рудно поле, 
– търсене на разсипни платиноиди и други благородни 

метали в терциерните и кватернерните отложения  в 
Бургаски район и петроложки изследвания на 
вместващите базалтови комплекси и базичнитенаставки 
на интрузивите. /Изворска река, Даръ дере и др./ 

– геоложки изследвания на базичните интрузиви за търсене 
на титаномагнетитови орудявания. 
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– геоложки изследвания за търсене на сребърно-оловни 
жилообразни орудявания  в участък „Лесово – Бей тепе” 

– търсене на разсипно злато  в Маджаровски район и др 
Всички търсещи, картировачни, оценъчни и прогнозни 

работи, в които съм участвала след 1965 г провеждахме 
паралелно и съвместно /стъпките ни се преплитаха/ с  колегите от 
геофизична /КЕТ „Ж. Дойков”/  екпедиция: Д. Тумбев, Ст 
Бистрев, Илия Лазаров, Стефка Стоянова и др. 

Лабораторните изследвания се провеждаха в ГПЛИ София.    
        И да не забравя тук да благодаря на Гиргина Станишева –
Василева, която през последните си години работеше плътно до 
нас, с нас и ни консултираше. За мен тя беше най-опитният 
вулканолог в България. В някои от изследванията ни участваха 
инж. Илко Бонев – сега доктор на науките и други специалисти  
от Университета и Минногеоложкия Институт. 

Да благодаря на професор Иван Начев, с който направих 
няколко маршрута по брега на нашето Черноморие.и който ме 
запона с един интересен разрез в реседиментирани скали 
/турбидити, флексотурбидити, тефратурбидити и други – кампан?  
             
           КОЯ  СЪМ  АЗ 
 
Коя съм аз? Къде съм? 
Попитах звездите, но те мълчаха. 
Една звездица трепна, но облак я закри. 
Коя съм? Къде съм? 
Попитах морето,  
но то зашумя, затича се към мен 
и назад се върна.  
Коя съм аз? 
Попитах вятъра, 
А той ме понесе на раменете си 
и ме остави на връх планината 
върху една скала. 
„Ето, това си ти! Това е твоето АЗ!” 
Огледах се.не се познавам.  
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не познах скалата, не познах планината, 
но  дочух шепот: 
Шепнеха край мен скалите, шепнеха тревите, 
Шепнеха пътеките… 
 

Ето ни, ние сме тук, ние сме твоите стъпки!” 
Разтреперах се от щастие.  
 

В  СИБИР     20 .01 – 14.02. 1984 г. 
 

Дъщеря ми Златина беше сключила договор с руска 
строителна организация и  работеше в едно малко градче- 
посьолок –  Винзили в Тюменска област  вече втора година. 
Съпругът й също беше там, а от лятото на 1983 г.  при нея беше и 
4-годишният  й син Антон  През първата година след 
пристигането си, тя бе работила като художник-декоратор, но 
сега бе включена в руска бригада като строителен работник  
Строяха  се дървени домове за севера, нейната работа се 
състоеше главно в  уплътняване на пространството  в  стените - 
пълнене с вата и пр. Антон ходеше на руска забавачка, а тя, 
майката, беше още задочничка в Тюменския Строителен 
Институт. Записала беше специалността „промишлено и градско 
строителство   по българска заявка. 

И така, след като защитих годишния отчет на групата, аз 
си взех отпуск и заминах за Сибир, хем да помогна с нещо, хем 
да прибера детето в Бургас. Летя със самолети  Бургас – Москва,  
Москва – Свердловск –Тюмен с прехвърляне  в Москва от летище 
Шереметево на летище Домодедово. В Тюмен бях посрещната и 
до вечерта бях   вече във Винзили. Домът им представляваше 
дървена к едноетажна къщичса с няколко входа. Кухнята беше 
просторна, от нея се отиваше в банята  и пак от нея през коридор 
се влизаше в спалното помещение. Във него имаше  две легла: 
едно обикновено, ниско и едно – двуетажно, на което  се 
предвиждаше да спим двамата с Антон. В единия ъгъл имаше  
бюро, работен кът,  приспособен за работен кабинет. Тук през 
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деня човек може да се усамоти и да  работи  несмущаван от 
никого.   Антон спеше, където  му хареса.По руски не говореше 
почти нищо, но беше се научил да се дразни с русначетата.  „ 
жадина – говядина, жадина – говядина…” Направих му 
забележка за това, но това беше почти безсмислено, защото ни 
предстоеше пътуване.  

До Свердловск бях стигала през студентските си години, 
когатобях посетила Березовското злато-рудно находище, но в 
Сибир бях за първи път. Беше ми интересно да видя тази страна –
легенда и сияние – която за мен до преди едно десетилетие 
означаваше тюрма /затвор/, лагери, заточение… Оглеждах всичко 
с любопитство: хората,  къщите мъчех се да открия в тях и 
новото, и старото, останало от ония тъжни времена. 

На втория ден след пристигането си аз заминах със 
срочна мисия за Тюмен да отнеса курсовата работа по 
математика на дъщеря ми в Института.  Тя беше натоварена с 
много работа – това им се случвало всеки месец – изоставане 
поради липса на материали, а после – догонване  В курсовата 
работа имаше една нерешена задача  /признавам си, че и аз – 
математичката /?/ се затрудних да открия решението и затова  
реших да намеря студентското общежитие  и там да се свэржа с 
първокурсници  – студенти. Провървя ми. Още от вратата на 
първата стая ме посрещна едно мило миниатюрно момиченце и 
раз-раз реши дадачата не за минути, а за секунди! Вмъкнах 
решението  и предадох работата на катедрата. 

Връщам се с рейса, 40 градуса студ. Рейсовете вървят,а у 
нас движението сигурно щеше да бъде парализирано. Но това е 
Съветския Съюз – така трябва да бъде – север!  И по време на 
моето студентство не си спомням прекъсване на занятия поради 
липса на транспорт и прекъснато електричество. Как седяхме на 
катедрата по минералогия над минералните агрегати при Евгения 
Гавриловна до късно вечерта! Там само р. Нева ни изневери един 
път и то защото придошлите Ладожски води я изведоха от 
коритото и тя заля почти целия Василевски остров. И нашия 
Институт – този шедьовър на архитектурата, дори! 

Стоя на спирката и нижа стихове: 
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                    Страна студена и далечна, ти път си към безкрая, 
                    Земя, покрита с лед, брези и бор заскрежен, 
                    ти с леден дъх ме приюти,  но сърцето ми омая.  
                     С ажур от шарени резби и ден сребристоснежен. 
                     Във твойта ледена прегръдка потъвам безметежна 
                     С надежда и копнеж да стигна твоя пулс,  
                     Привлякъл тук от юг девойкатъничка и нежна, 
                     Предложил дом, спокойствие, уют…. 
  
                 СИБИРь 
                           Златине 
Зима морозная, земля холодная, 
Покрытая и льдом, и белым снегом, 
Была тюрьмою ты, теперь свободная 
Встречаещь солью нас и теплым хлебом. 
 
Земля сибирская, земля сказание,  
Была всегда ты болью и загадкой, 
Но чтоб понять тебя, твое сияние 
Я твой пульс стремлюсь достичь украдкой. 
 
Да почему и как ты девочку болгарку 
В безбрежность ледяную поманила? 
И как же получилось, что она в подарок 
Твой лед со смехом звонким просверлила? 
 
Я ожидала здесь увидеть только бури, 
Но дышут новью тут леса и небо: 
Дома с простыми ставнями ажурны,  
а воздух переполнен музыкой и негой. 
 
Несутся ветром кони првередливые, 
Танцуют танго и звенят березки, 
Свисают с неба облака серебряные, 
Бросают жемчуг звездные повозки. 
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Прошу тебя, земля, запомни ту девчонку, 
Златое сердце у нее, золотое имя. 
Одной улыбкой только, добротой тихонько 
Сделала зиму такой неповторимой! 
                                Тюмень-Винзили, 1984` 
 

И така, докато седях във Винзили, помагах в къщи, 
защото Златина работеше на норма и  в края на месеца бяха 
претрупани с работа тя запълваше с вата празното пространство 
между двете дървени стени на сградите.Тони беше с мен в къщи. 
Имаха си и куче  – болонка, казваше се Рени. Беше много 
страхлива – страхуваше се най-вече от стопанина на дома. Щом 
го видеше, подвиваше опашка и се изнизваше приклекнала низко 
край стената. Страхуваше се от наказания и имаше защо: крадеше 
от масата, от шкафа, от където намери разни вкусотии. 
Достатъчно е да излезеш от стаята и тязапочва да шета. 

Друго неудобство беше присъствието на мишки  и 
плъхове, които излизаха в кухнята нощем, а в банята по всяко 
време. Пробиваха дори циментовия под на тоалетната, за да 
нахълтат вкъщи.Тони се страхуваше да влиза сам в клозета, да не 
го завари там мишка. Бяха го научили преди всяко влизане да 
вика „Мяу, мяу”  – той да плаши мишките и да влиза спокойно 
Така го бяха научили, че дори когато се върна в Бургас, той 
викаше „Мяу, мяу” при всяко влизане в клозета. 

Да не говорим и за дървениците, които по цяла нощ 
повдигаха тапетите и шумоляха. Едри, червени, същински 
артисти. Малка нощна музика! 

След двайсетина дни ми се наложи да ида в Тюмен 
отново, за да уредя в ОВИР /отделението на милицията/ моето 
пътуване и пътуването на Антон, когото трябваше да прибера в 
България. Трябваше да бъде вписан към моята виза, но се оказа, 
че той въобще не е регистриран в Тюмен – живее четири месеца в 
нелегалност!  Родителите забравили да го регистрират, но къде са 
били и съответните руски органи, които са видели, че в страната 
им е влязло /внесено/ дете?  
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Всичко се уреди – размина се без наказания, без глоби. 
Запомних големия студ – термометрите не вдигаха повече от 
минус  30 градуса. Стоя на спирката при –40 и треперя, при –40 
отивам да хвърля боклука, но си слагам и калпак, и ръкавици. А 
Тони играе и невдига температура. Здрав студ! Ни ие като в 
Бургас!  Един ден поисках да ми направят снимка край дома, 
сама. Направиха ми, но се оказа, че бях в компанията на 5 –
6кучета!  

И ето най-после тръгнахме със Тони. Слизаме на летище 
Домодедово. В Москва отседнахме при нашето приятелско 
семейство Женя и Витя Козлови  на улица Артековская. При тях 
живееше внукът им Толик. С една годинка по-малък от Тони. 
Седим си ние тримата, аз, Женя и Витя, на масата, а децата в 
съседната стая играят, крещят, та се късат. 

– На какъв език разговарят? – пита Женя. 
– Всеки говори на своя – отговаря Витя. 
Още същата вечер радиото ни заливаше с траурна музика 

Сигурно някой е починал, но както винаги съобщенията се 
бавеха. Предположихме, че Андропов е починал, но това беше 
съобщено на другия ден на 14 февруари. Във вестника се появи 
съобщението за избирането на  Константин Устинович Черненко. 
/Че той ще бъде избран, предположи единствено майката на Витя 
– Олга Николаевна/. 

Последния ден се разхождахме снашите приятели по 
Москва, правихме си снимки на Червения площад, 

На летище Шереметево ме оглеждаха доста подозрително 
– да не би да съм отвлякла чуждо дете – това си 
помислих./Влязла без дете, а се връща с дете!/ Трябваше отново 
да преодолея някои формалности. 

15 февруари 1984 г., ние сме в Бургас.  
 

ДО АЛМА АТА И ДО КИТАЙСКАТА ГРАНИЦА  
       

През 1981 г. ние със съпруга ми решихме да осъществим 
едно далечно пътешествие по покана на нашите приятели от 
Алма Ата и Илияна вече беше голяма, не беше ходила никога в 
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Съветскя Съюз, така че ние тримата бяхме една весела и 
оптимистично настроена компания. Ще пътуваме с кола до 
Москва, а от там със самолет до Алма Ата.  Плануваме е ходене 
до градовете Самаркавд и Фрунзе.  

Тръгнахме с нашата  Лада – Бс 0946.  Решихме да минем  
по най- кратките пътища към  Москва на отиване:  през Украйна 
и Белорусь – Кишиньов – Виница – Киев. И правона север 
презОрел – Подолск – Москва. Вярвахме на нашата Лада, че няма 
да ни избага като Москвича. Пътувахме, спирахме, запознавахме 
се с местните жители, дори и българи открихме. После си 
кореспондирахме с една българка – Полина. Някъде в някакво 
градче  искахме да спим в хотел, но ни отказаха: нямали право да 
настаняват чужденци. Спряхме колата в центъра на селището под 
един стълб с неоново осветление и сахме в колата. Следващата ни 
почивка леше в Орел. Там вече си наехме хотел – стая с две 
легла, но на цени, четирикратно по-високи, отколкото за руски 
граждани. За Илияна внесоха подвижна кушетка.  

На сутринта добре отпочинали продължихме пътя си, но 
някъде към Подолск колата ни изневери. Първо аспуха започна 
силно да пухтиу а после съвсем закъсахме. Спряхче, ходихме на 
ремонт и до Москва едва се дотътрахме. До една спирка на 
МЕТРО!  Спряхме, оставихме колата и прдължихме с метрото. 
Така стигнахме до дома на Козлови. Витя ни посрещна и прие 
присърце да оправи колата ни  доокато де вълнем от Алма Ата. 
Женя беше на работа в свя Сибир – на Колыма. На другия ден 
сиосигурихме билетите и се поразходихми се из Москва. На 
другата сутрин излетяхме от летище Шереметево. За първи път 
сме на такова далечно пътуване със самолет. Илиянчето е във 
възторг: гледаме как се изнизват под нас реки и хълмове, как 
светват вечер градовете. 

Ето ни. Приститнахме, чакат ни. Целувки, прегръдки, 
вечеря с наздравици. На другия ден вече посещаваме паметници 
на културата и…пазара! 

След двадни, като разбрахме, че може да не ходим до 
Самарканд, решихме да направим едно турне до китайската 
граница. Да гостуваме на геоложото звено на Марианна. 
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ТЯ   ОПАЗИ  ДУШАТА  СИ  ОТ ПЛЕСЕНТА  НА  ВРЕМЕТО 
 

Елза Емиляновна – една жена със удивителна съдба!  
Запознах се със нея в ИзточенКазахстан близо до 

китайската граница, където тя работеше като готвач в   
геоложката             група.Украинска немкиня – така ми се 
представи тя:  потомка на немци, заселени в  Русия и Украйна в 
края на ХVІІІ век по времето на Екатерина ІІ. Родила се в едно 
украинско село и живяла там тихо, спокойно до средата на 1941 
г., когато в един не толкова хубав ден, в селото не нахлули 
немците.Втората световна война била в разгара си.Почти цялото 
население /жени, старци, деца/ били натоварени във вагони и с 
ешелон откарани в Германия. В лагер. 

Елза Емиляновна била едва на 17 г.и фактът, че е немкиня 
по рождение, омилостява завоевателя и той я настанява като 
прислужница в немско семейство, без обаче да забравя, че тя е 
пленница. 

И така, идва края на войната. Елза Емиляновна е върната 
в лагера и там през май 1945 г. я заварват руските победители. 
Предстояло завръщане на лагеристите в Русия. 
Съвсем естествено тя задала въпрос: 

– Къде ще  ни откарате? 
– В родината. Само че си вземете по-топли дрехи. 
Това ми разказа самата тя и добави, че веднага разбрала, 

къде ще бъде отведена. 
Започва вторият, а по-точно третият период от нейния 

живот.Тя вече е омъжена за украински немец и с него заедно  е 
откарана в Сибир. Не ми се ще да описвам какво е преживяла тя 
там – непосилен каторжен труд, варварски издевателста, които 
предизвикват смъртта на съпруга й, но тя оцеляла. 

1956 г. Хрушовско време. Затопляне на ледовете. Елза 
Емиляновна е освободена. 

– Избирайте си място за живеене. 
– Аз избирам Украйна – моя роден край. 
– О, не! Само до Урал! 
„ И така, аз избрах Алма Ата” каза ми тя. 
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Но…отново тревоги, отново спънки. Работа няма! На 
лагеристи никой нищо не предлага. И ето, че я спохожда 
„щастие”: вземат я на работа в геоложката експедиция – там, 
където никой не иска да иде. Алтын –Имелската партия извършва 
геоложко дребно-мащабно картиране  / М 1:200 000 / и е в 
непрекъснато движение. Геоложките партии /групи/ в 
продължение на един сезон сменят 4 -5 пъти своите полеви бази – 
обикновено избират място  – оазис – близо до вода и зеленина, 
тъй като теренът е или ниско хълмист и често пъти безводен, или 
пък – силно пресечен и трудно – проходим. Залагеристката Елза  
работата в такава партия бе шанс – тя беше приета като готвач и 
общ работник. 

-– Тук  готвя, пера  простирам, посрещам, изпращам – 
живея –смеейки се, разказваше тя. 

Това беше в Алтын – Имелската партия  /група/, където 
началник на това звено беше моята състудентка, колега и 
приятелка Марианна Борукаева. 

Но да се спра сега на пътуването ми от Алма Ата до тази 
база. То беше дълго и изтощително, но безкрайно интересно. 
Колата беше тип камион, предназначен да пътува по каменисти и 
трудно проходими терени. Пътища – магистрали липсваха, 
някъде имаше лошо поддържани и с много лоша настилка, едва 
различими шосета, ако теможеха да се нарекат така.. 

Бяхме петима пътници,: сьпругът ми, дъщеря ми, 
Марианна, аз и шофьорът – съветски кореец  В кабината при 
шофьора се настанихме аз и дъщеря ми. Целия маршрут от Алма 
Ата до базата изминахме за един ден. Пресякохме няколко пъти 
реката Или, спряхме по няколко минути в удивителните градчета 
Саръ Озек и Талды Курган, където имах усещането, че се 
намираме в Средновековието   Шофьорът беше.безкрайно 
мълчалив, от време навреме изговаряше по някоя дума, но това бе 
незначително по сравнение с това, което преживявахме, с това, 
което очите ни успяваха да уловят, а душата ми да погълне: тези 
мънички средновековни градчета, ниско хълмистия пресечен 
терен с оголените си червени гърбове, изградени от вулкански 
алкални и субалкални скали / тип трахити, трахиандезити? /А 
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реката? Тя деликатно заобикаляше червени и бели хълмчета, 
търсейки място за своите води, образуваше меандри,в гънките на 
които светеха нанизани гевречета  от синьобели и сребристо бели 
води. Тя тичаше към Балхашкото езеро, а ние със съжаление се 
разделихме с нея и поехме посока на изток към китайската 
граница. 

И ето ни в базата. Запознахме се с геоложкия състав: 
трима геолози, трима ко лектори, двама общи работника 
/фигуранти/ и…Елза Емиляновна – полевия готвач. Базата 
действително можеше да се нарече оазис  – няколко високи 
дървета приличащи на тополи и извор. И няколко фургона.                                                                          
Още първата вечер в наша чест бе стъкнат лагерен огън и опъната 
дълга трапеза. Пихме наздравици и пяхме руски  песни, и разбира 
се, нашия геоложки химн: 

„Кто бывал в экспедиции тот поет этот гимн  
и того по традиции называет своим….” 
По-нататък в него се говори, че ние, геолозите, сме 

скитници и не бихме могли да живеем другояче, ако не пеем, за 
да не плесенясат душите ни – необходимо условие да оцелеем,. 

„ Потому что мы народ бродячий, 
Потому что нам нельзя иначе, 
Потому что нам нельзя без песен,  
Чтобы в душу не забралась плесень” 
Пеехме дружно, въодушевлено. Елза Емиляновна пееше с 

нас този геоложки химн, като също го наричаше  „свой”. Пееше 
високо, по-високо от всички нас. Ние се спогледахме и 
млъкнахме. Продължи да пее само тя – Елза Емиляновна!  
Последното.  „за да не плесенясат душите ни” – изпя само ТЯ! 

А после, после пееше само Елза Емиляновна. Пееше 
украински песни: и тъжни, и весели. Какво сърце! Колко много 
неща е побрало, колко мъки е изживяло и още можеше да тупти и 
да дарява радости на другите.!   

На сутринта всички се отправиха в маршрут. Останахме 
сами с Е. Е.  Тя беше дала топла закуска на всички и всеки си взе 
храна за деня каквато си иска и колкото иска. В края на месеца на 
всички се удържало по равно от заплатата. 
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………………. 
След няколко години научих, че Елза Емиляновна работи 

като помощничка и готвачка у едно семейство в Алма Ата,  а още 
след няколко години се случиха редица катаклизми на световната 
арена.  Казахстан стана самостоятелна държава. И  Русия, и 
Украйна за Е. Е се оказаха чужди държави. Тогава накъде? Елза 
Емиляновна за първи път имаше право да си избере родина и тя 
измежду всички чужди държави избира за своя родина Германия!  

Тя беше опазила душата си от плесента на времето!  Също 
като нас.! 

    
Да оставим вече Елза Емиляновна и да се върнем  в Алма 

Ата. Някога моите приятели живееха на улица Фурманова, сега са 
на улица Пушкина – и тук има арики и четири реда тополи. 

Разгледали сме вече музея на  Абай Назырбаев и Театъра 
за Опера и Балет на неговото име, фотографирахме се пред хотел 
„Казахстан”, пред правителствения дом, спряхме се пред 
Драматичния театър на името на Ауезов, изкачихме се на 
възвишението, където е изграден спортния комплекс МЕДЕО. 
Тук вече правихме много, много  снимки! Нямам думи,  
удивително! Ето ни и пред Академията на Науките. До 
официалния вход има табела:  „Здесь работал выдающийся 
советский ученый  академик  Р. А. Борукаев”. Добре, но нас не ни 
пуснаха вътре, защото сме чужденци и нямаме специално 
разрешенке.     

Прави впечатление, че повечето официални сгради са 
облицовани с амазонити други, скъпи за нас, скално-облицовачни 
материали. 

Докато бяхме в Алма Ата ние гостувахме и на нашите 
състуденти Саша  Авдеев  и Борис Зейлик. Саша ми подари 
албум с изгледи от Заилийски Ала Тау, семейни снимки /дъщеря 
му Лена е много красива!/и стихове. На  3 август ние полетяхме 
със самолета за Москва. Витя Козлов ни посрещна на летището с 
колата си. В къщи утях беше само майка му Олга Александровна, 
Женя беше все още на своите Колымски обекти. Останахме м 
Москва няколко дни, за да може Илияна да разгледа Масква. Още 
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първия ден купихме билети за някакъв филм с Ален Делон и 
заведохме нашата любезна домакиня на кино.  Помня,  тогана тя 
ми подари едно непубликувано стихотворение от Евтушенко, 
посветено на Есенин. Ръкописно.  В него имаследните строфи -
цитирам точно: 

Мы потеряли двадцать миллионов на войне 
И двадцать миллионов на войне с народом. 
Колата ни беше готова, отремонтирана.  Разделихме се 

сърдемно с домакините и потеглихме на юг.  Близо до гр. Орел се 
намира Спаско Лотариново, където е  имението на Тургенев. 
Тургеневская усадъба. Спряхме за да я разгледаме. Илиянчето 
беше изключително доволна, защото учеше в руска гимназия. 
Щяха да й потрябват повечко знания за руските писатели  Някъде 
към 7 часа вечерта бяхме в Киев и започнахме упорито да търсим  
къмпинг. Никъде не намерихме сво бодни хижи или палатки. 
Помня как една чиновничка ни обещаваше: „Хатку, хатку, 
найдем хатку для девочки”   Уви, спахме  в колата.  Много, много 
не спирахме, бързахме да се приберем по-скоро в България. 
Минахме през пропускателен пункт до р. Дунав, а после през 
Балчик и Варна се прибряхме в Бургас. 

 
В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ 
Всяко начало има  край.     Дойде време за размисъл, за  

самооценка и най-вече –  време за семейството, което винаги 
беше жертва  на професията ми. 1-ви октомври 1990 година.  
Смяна на политическата ситема – нови виждания, нови 
нрави.Близо 40 години аз носех в сърцето си геологията. Тя беше 
мое верую, моя съдба,   тя беше  симфония на душата ми. Но не 
беше ми лесно да се отрека от градския живот... 

Когато съм най- изморена, 
със болка в сърцето не крия, 
за Странджа съм сякаш сгодена – 
тя тегли ме като с магия.  
 Аз  собствен свят в нея откривам 
и мигове светли, красиви, 
вода животворна отпивам 
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в минутите тъжни, горчиви. 
Аз в кръг се въртях омагьосан, 
че птица бях пленница в клетка. 
не бе животът захаросан, 
не бях Беатрис, Жулиетка. 
 
Не съм аз Кюри,  ни Багряна, 
от Странджа Клондайк не направих, 
аз съм си Тополова Ваня 
и себе си в нея оставих. 
На картите мои вградени 
са моята младост и радост 
и Странджа ще помни за мене – 
ще броди там мойта виталност. 
 Когато архива разтворятс 
след месец, години, след време – 
щом картите мои говорят  
ще бъде награда за мене. 

Размишлявам върху това, колко е начупено петолинието  
на съдбата ми. Започвах училище – първи клас – умря царят. 
Завършвах прогимназия –  умря Г. Димитров. Завършвах 
гимназия – умря Сталин. Завършвам трудовата си дейност в 
геологията – погребахме комунизма 
         
             5. 10. 2 003 г.почина съпругът ми. 
    
        ЛУННА СОНАТА 
                            На Гошо 
    Гора. Ние сме двама: 
                       АЗ И ТИ. 
   Вървим. Цяла нощ и цял ден. 
   И още много, много дни. 
   Излязохме от гората. 
   Оставили сме две следи. 
                      ДЕЦАТА!    
   В сърцата ни винаги имаше музика! 
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   Сега съм сама вържу счупеното петолиние на съдбата., 
   но имам аз нашата л у н н а  соната! 
 
ВЪРХУ СЧУПЕНОТО ПЕТОЛИНИЕ НА СЪДБАТА. 
            

Върху счупеното петолиние на съдбата 
без нототърсач събирам оцелели ноти, 
сама подреждам пъзела на лунната соната, 
и пак  сама завъртам колелото на жи вота. 

Аз пак съм в сянката на мойта   епопея, 
в една реприза на отминалите чувства 
и пак  летя – все още съм  във нея, 
и търся пак житейското си русло. 
А пак летя с живота в надпревара, 
звучи в ефира лунната соната,… 
Животът е борба,   животът е алегро –  
спасява  ме любимото стакато. 
 

И тежко, и тъжно, и трудно минават дните. Не мога да 
вляза в себе си. Но…имам приятели. Получих покана от моята 
Марианна и нейния сърлуг А. Левшин да им отида на гости за 
двайсетина дни в град Триест..Там проф. Левшин е в 
командировка – чете лекции в дом „Жолио Кюри” Отидох, съвзех 
се, оживях…Ето едно стихотворение, което се роди тогава 
спонтанно: 

  
ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ 

М. Борукаевой, А.Левшину 
Муза меня в ночь посетила, 
Я стихи написала и вам посвятила. 

Опять я другая – сумасшедшая, дикая ... 
Отбросив тревоги и боль, и грехи, 
Как солнце я шустрая, как ветер я гибкая, 
И солнцу, и ветру читаю стихи. 
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Под небом чужим в стране незнакомой, 
По улочкам узким, по древним стопам 
Брожу, поднимаюсь, душой очарованной 
Я музыку слушаю в “Сан Себастьян”. 
 
Семнадцать веков этот храм восхваляет 
Христовую веру на сей же земле, 
Как жемчут в короне творца он сияет, 
Здесь Баха хоралы несутся во тьме. 
 
Древнейщие арки, дворцы, базилики 
Под тенью веков притаившись молчат, 
Свидетели дней искрометных, великих, 
Минувшую славу и гордость хранят. 
 
И солнце здесь ярче, и небо синее, 
И город улыбкой меня повстречал, 
Но ветер знаком мне, тот самый мой ветер, 
Который меня за углом целовал, 
 
Со мной, как хозяин, от бродит, стараясь, 
Все улочки, площади мне показать, 
Душой переполненной, гляжу, удивляясь, 
На росскошь музеев и пышность палат. 
 
На холм поднимаюсь – здесь замок и церковь, 
В кустах коллоннады, руины дворцов,  
Какой-то войны вижу памятник жертвам 
И море, где шхуны свой тянут улов.. 
 
У пристани девы, корабль ожидая, 
Канву вышивают на море глядят, 
Проходят столетья, часы не считая, 
Они, бронзовея, все так же сидят. 
 
Чужое мне море. Я с ним не знакома. 
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Атлас его серый до боли измят. 
Живые сны бродят под этим покровом, 
Горячие слезы на дне его спят. 
 
От этого грустно и больно, и зыбко, 
Но море с участьем ко мне подошло, 
Волной изумрудной качает улыбку 
И место уютное в сердце нашло.  
 
Дворец ∗ на скале, омываемой морем, 
Для пары счастливой воздвигнут был здесь, 
Но пуля сразила обоих. И в горе 
Безмолвно стоит это чудо чудес. 
 
И плещется море его обнимая, 
И ярость, и радость сливая в псалом, 
А ветер на скрипке Вивалди играя, 
Каприччио нижет про всякий сезон. 
 
 
А парк экзотический – пахнет он югом: 
Цветут олеандры и пальмы растут, 
Колибри и лебеди – все для досуга, 
В озерах – глазах златоперки плывут. 

 
Волшебница ль фея меня целовала, 
иль Бог за что-то меня благословил? 
Добрей, благородней, я, кажется, стала, 
Он к счастью дорогу мне снова открыл. 

Октябрь, 2004, 2005г. 
Триест, Бургас 

∗ Castello di Miramare 
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….. 
Заслужава да отбележа и милата покана на моите приятели от 
Москва Женя и Витя Козлов. Да им гостувам. „Пристигай, – ме 
канеха те – имаме вече вила на 60-тия паралел!.. До тук е 
достигнал на времето си Наполеон. И пътните ще ти платим, и 
храна ще осигурим. Милите! Те искали да направят за мен това, 
което Марианна вече беще направила. 

През2009 г аз Витя беше починал и аз исках да върна 
жеста на Женя: поканих я да ми гостува, но тя ми отказа. 
Страхувала се вече да пътува сама. Милата! Животът й беше 
протекъл в Сибир край Колыма, където е имало само замръзнали 
почви и са яли само сушени картофи! Тя, дете на бивши 
заточеници в Сибир, Тя- главният редактор /и автор / на картата в 
М : 1 000 000 на Източен Сибир! 
 
 
 

ХЕЛЛО,  А М Е Р И К А ! 
 

Приятелите! Да живеят приятелите! 
От 1-ви до 20 март 2006 г. гостувах по покана в Колорадо 

на моите приятеели Марианна и Анатоли Левшин. Изцяло на 
техни разноски! Включително и пътните 

Всичко ми беше готово още в края на януари. И виза бях 
получила, и билетът ми бе осигурен: София – Лондон – Денвер. В 
Лондон се предвиждаше 22 часа престой и нямаше нужда от 
английска виза, но аз реших да си осигуря такава, за да мога да се  
разходя в Лондон. И да се срещна с моята съкурсница от 
Ленинград  – Надя Пинаева, сега Московченко. С Надя се 
уговорихме предварително – тя ще ме посрещне и ще ме заведе 
на опера в Ковант Гарден.  

Срещата на летище Хитроу се случи, познахме се. И 
ходенето на опера се случи – за него съм написала по-горе. 

Денвер. О, Господи! Подозрителна съм! От къде познавам 
Левшин и по каква причина му гостувам. Аз незная английски – 
доведоха ми преводач за руския език. „Ами вие не знаете ви кой е  
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Анатоли Девшин? Световно известен учен – сейзмолог!” 
Разказвам, смеем се. 

Пътуването за мен беше вълшебство. Голям самолет, летя 
над океана. Мъча се да видя нещо долу, но нищо не се вижда. Чак 
когато сме излязли над континента, вече забелязвах нейде и 
земна повърхност.  

В самолета имаше превъзходно обслужване. Поднесоха 
ни и  закуска, и обяд.    

Чувството на възторг още дълго ме държи. Не мога да 
повярвам: аз съм в Америка! 

Пристигаме в Град Болдер, гдето живеят приятелите ми. 
Те ме запознават с жилището си, обаждаме се в Бургас, че съм 
пристигнала, сядаме на масата с наздравици, а след това 
получавам самостоятелна стая със самостоятелен санитарен възел 
на приземния етаж. 

На другия ден имах чувството, че беше съставена 
специална програма за моето пребиваване в Америка. И сигурно 
беше така – в това се убеждавах ежечасно и ежедневно. 

Днес събирам мислите си и обобщавам всичко, което зная 
за Америка. То не е малко, но не е и много. Започвам стова, че 
единият ми вуйчо /маминият  брат Йордан през далечните години 
след първата световна война е дошъл в Америка и не се е върнал. 
Писал е писма, изпращал е колети, но следите му се изгубили 
след получаване на едно писмо с красив почерк на испански език. 
Никой тогава не го е прочел. 

Когато бях ученичка в Свищовската гимназия след десети 
клас получих награда за отличен успех книгата на Гьончо Белев  - 
„Какво видях в Америка”. Е, времената тогава бяха други. И 
очите, които гледаха и четяха бяха други. Учеха ни някога  да не 
се заглеждаме много на запад.   

Моята скъпа приятелка за втори път ме посреща в 
чужбина. /Гостуването на два пъти в Алма Ата  по време на 
социализма  не го броя./ Само преди две години и половина бях 
при нея в Триест и заедно с нея обикаляхме Венеция. Тогава тя 
ми достави спокойствие и радост, които ми помогнаха да се 
освободя от голямата мъка след загубата на съпруга си. 
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На  5-ти март, ние тримата, сме на  Р о к к и   М о и н т е н. 
Първо запознаване със Скалистите планини. Бяхме изморени, но 
Марианна беше великолепна домакиня, направи великолепна 
вечеря и дори беше поканила един приятел и колега на Анатоли 
на гости. Така аз се запзнах с Лев Островский- учен физик и в 
известен смисъл поет. Може би като мен? Когато си тръгвах за 
България, той ми подари една малка книжка – стихосбирка „ с 
левой рукой…” Аз и досега си забивам носа в нея – е, отвреме 
навреме.  Първоначално бях направила нещо изумително: от 
всяко стихотворение бях взела стих и окомплектовала едно ново 
интересно стихотворение. 

На 6-ти март ние с Марианна заведохме Толя в 
Университета – запознах се с работното му място и някои негови 
колеги, повечето руски емигранти като него. Ходихме по 
магазините – навсякъде голеви „МОЛОВЕ” и никъде малки 
магазинчета. Вечерта тя свири на пиано почти цели три часа – 
Шопен, Моцарт, Григ… 

На 7-и март посетихме минераложко – палеонтоложкия 
музей в Денвер. Имаше над 300 броя експонати. Интересни ми 
бяха огромните късове самородно злато, образците от малахит, 
ониси, опали, ахати, лунен камъм и пр.  Вечерта бяхме на 
концерт в Филхармонията: пиано и цигулка Свириха Анна 
Епперсти, Е о вард     …..и др. непознати за мен имена, в 
програмата имаха Шуман, Брамс – вариации, Щраус – Ноктюрно 
и др. 

На следвашщия ден отново изпратихме Анатоли на 
работа и отидохме на урок по авглийски. За първи път влязох в 
дом на чисто американско семейство. Не си спомвям точно името 
на учителката, мисля че беше  Жан….. Съпругът й е замдекан на 
Артфакултета в Денвер. В дома си имаха бгата колекция от 
маски, донесени от различни страни на континента. Аз показах 
своите два гоблена,които бях подарила на марианна, но моят 
подарък бе твърде скромен за такова семейство. Жан…. Каза, че 
има билет за екскурзия по Източна Европа и се уговорихме да 
направим така, че да се видим през лятото в София. 
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Вечерта по телефона ми се обади Антон С. Той говореше 
от чаяно, несвързани работи. ПРистигнаха много гости, всички те 
бяха руски емигранти: Константин  /професор геофизик / и Алла 
/физик/, Сережа  /математик/  и Лева, с който вече се познавам.  
Назовавам ги така, както ми бяха представени, незнаех 
фамивиите им. 

На следващия ден даваля сняг, но ние излязохме отнозо 
към планината. Правихме си снимки и между другото 
разгледахме един дом, който в момента се продаваше за 1,250 
милиона долара. Купим!- развикахме се всички ние. Беше ни 
весело. Вечерта отново позвъни Антон и ни пусна музика: Кичка 
Бодурова пее „Ах, пияно ми сърце” – песента била по негови 
стихове. Хареса ни, но за него това ще бъде скъпо удоволствие.       

На 10 март отново заваля сняг. Марианна свири Григ, 
Моцарт, Шопен… Аз шия големия гоблен „Раждането ва Венера 
/Боже, колко съм нетърпелива - донесла съм този гоблен чак в 
Америка! / и довървам малката Мадона на Ботичели, с която 
искам да зарадвам  Ниночка.  Толя е болен и работи вкъщи на 
компютъра. Антон отново звъни.  Колко ли телефонни разходи 
ще плати на края на месеца! 

11-ти март. Отиваме в Денвер. Времето е много лошо, но 
ние ще гледаве балет „Золушка”. Въпреки всичко, в градинките 
цъфтят минзухари. 

12 март. Отиваме в Голден – в най-стария златодобивен 
център.Тук има Минен Институт. Влизаме в него, правим си 
снимки пред него и пред голите скали, които са останали след 
отлаботването, купуваме си индиански сувенири. Вали много 
снят, ние отиваме в библиотеката да си вземем филми под аренда. 
Вкъщи до 2 ч. гледахмефилмите. 

13 март, изпращаме Толя, провеждаме разговор със 
София и Бургас, с  Марианна отиваме в  Vest Minster - северната 
част на града, където живее  Марго. Обядвахме вреторант, пихме 
чай у Маргарита. На другия ден бяхме в Арт музея. 

Беше ми много лошо, едва издържах. Спряхме се на 
картините на Ферари – „ Христос в дома на Мария”, Plase Do Not 
Touch 

244 

  

 



Цял ден ми беше лошо,  слязохме долу за да разтлесам 
поне  Арт магазина. Вечерта позвъних на Гого и Хелена в 
Принстън – Ню Йорк. Пристигна Костик от Хюстън  На другия 
ден всички, заедно с него, заминаха за Скалистите пранини да 
карат ски. Мен не ме взеха да се разхождам – имаха предвид, че 
бях болна през последните дни.  Когато се върнаха от планината, 
Толя ме изведе веднага на радходка – един вид компенсация, че 
съм стояла цял ден сама. Вечерта гледахме в  къщи филма 
„Цветовете на гранатите”. Същия ден получих подаръци от 
учителката по англиаски език и от двете рускини - Лиза и Женя, 
които бях заварила при нея.  

На следвашщия ден ние двете с Марианна сутринта бяхме 
в някакъв МОЛ, накупихме разни неща: блузки, камъни …,/ 
очите ми се спираха най-вече върху камъните/,  след това се 
отправихме към  Елдорадо Каньон. Тесен овраг, от двете страни, 
на който  скалите са различни. Долу край нас се разкриваха 
пясъчници /моята екскурзоводка каза, че това е карбон – перм /, 
следваше контакт с гранити и кварцити, а там – извор. /Колко съм 
се затъжила за геологията – с удаволствие слизам, тичам, чукам, 
гледам… 

Изви се буря, след пет минути пекна слънце. Това било 
нещо съвсем обикновено!  И пак сняг!  

Вечерта бяхме на гости у Константин и Алла. Пихме  чай, 
глидахме филма „33 зъба” с Леонов, въобще черпиха ни с какво 
ли не:  вино, ядки, сладкиши, плодове. Обещах на Константин да 
потърся в София една негова аспирантка и да и предам някакви 
материали.         

Нашият Костик – синът на Марианна беше донесъл от 
Хюстън много Фурми, бонбони и най-различни лакомства. 
Открихме, че е дошел на този свят с името си – родил се е на връх 
„Константин и Елена”.   Унесохме се в спомени, свързани и с 
Бургас, и с нашето посещение в Алма Ата и пътуването ни до 
китайската граница, гдето се запознахме с Елза Емиляновна.  

Същата вечер трябваше да позвъня на Антон и Златина 
Говорих и с Принстън. През нощта получих сърдечна криза, но 
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след това съм спала единмного здрав сън. Сутринта не можах да 
стана да изпратя Костик. 

На 18- ти март направихме последен щурм в Скалистите 
планини. Колата ни изкачи на 3500 м. височина. Спирахме край 
изоставени, закрити рудници, превърнати днес в КАЗИНа и  
почивни станции, купувахме си сувенирно злато в шишенца. С 
други думи  – направихме поход на Ниандертал и САН  МАЛО.         
Очарована от това свято място аз започнах веднага да нижа 
стихове. „Здесь рождаются стихи”  извиках аз, а Анатоли добави: 
„И прощаются грехи” Е, довърших стихотворението в Бургас.  
Вечерта Марго беше при нас. Разглеждахме „вуркани” от Коста 
Рика и Сан Хосе. Вчера тя е имала среща със свои читатели 
вбиблиотеката, днес тя чете свои стихове за нас, а аз рецитирах 
Есенин. Великолепно! Чудесно! И другите рецитираха. Всички 
рецитирахме!  

След последната екскурзия нсички ходихме на ресторант 
в Болдер. Обстановката беше изключително изискана. Двама 
американци като роботи свириха на КИПРИ /?/  Тази вечер ни 
беше подарена от Костик. 

19 март беше плануван поход, но се отмени. Отново сняг! 
Говорихме с Лондон, с Надя Московченко, за предстоящата ми 
среща с нея.  Ходихме отново на гости при Сонечка /Софья 
Игнатовна-професор филолог/ и  Юрий Василевич  /професор 
биолог и историк/. От тях получих подаръци: книга и бележник 
„Денвер”  Нямах нищо, което да подаря, останал ми бе 
единствено розовия шал – него подарих. 

Прекрасен дом. Изумителна подредба и вътрешен дизайн!              
Вечерта гледахме чешския филм „Митя”. 

20 март Изпратихве Костик за Хюстън, а той ми отправя 
покана: „Следващи път – направо у нас! Дали ще има следващ 
път? Едва ли, но дано сме живи и здрави! Течпературата е -
3градуса. Вали сняг. До обяд чета, шия, а Варианна ми свири. 
Последен ден.  Тъжно ми е . Антон звъни, и на него му е тъжно. 
Чете новите си стихове: „Сам съм, Сам…”ние тръгваме с М. по 
обикновения си маршрут: в магазин и после за  Толя. Пристигна 
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и Лева да ме изпрати. Носи ми книжката.Аз нищо не му подарих 
и повече не съм се чувала с него. Длъжница съм му. 

За последно днес направихме снимки и пред 
Университета. Благодаря ви преятели! 

И пак за последно искам да отбережа, че в Денвер има 
много китайци и премного мексиканци.  А българи не срещнах 
въобще. 

21 март. Пътувам, лета над Колорадо, над Големите 
Американски Езера, над Канада и над Океана….Виждам на 
таблото пише 7 100 м. височина… 

Вече съм в Лондон. Чака ме Надя. Моята Надя... 
 
 
           
      С А Н Т   М А Л О 
                                       Первый миг,  
                                       Первый крик, 
                                       „Здесь остаюсь, 
                                       Я божусь и молюсь. 
                                       Здесь прощаются грехи, 
                                       Здесь рождаются стихи.” 
В краю, где гары достают до неба, 
Вознесся беломраморный Исус. 
Я утопаю в таинстве блаженном, 
Я руку поднимаю и молюсь. 
 
Могучий ельник обрамляет скалы, 
Как темная корона в вышине, 
Клубится свет сквозь ели небывалый, 
Он дарит радость и блаженство мне. 
 
Внизу под ним, где таинство ложится 
И стелется туманом тишина, 
С лица Исуса дивный свет струится – 
Тут околдована моя душа. 
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Птиц пения в часовню приглашают: 
Открытый вход – внутри святай алтарь… 
Цветы Екатерину окружают – 
Я пью покой – божественный нектар. 
   
Зовут меня и звон, и ветер дальше – 
На праздник в Сант Мало я сердцем рвусь, 
Где в снежном жемчуге белеют башни – 
За счастье всех людей я помолюсь. 
 
Здесь может быть Адам и Ева жыли 
И здесь вкусили запрещенный плод, 
Под деревом впервые согрешили, 
Прогнал за это их всев,шный Бог. 
 
А может музы все сюда слетались 
И на скале трибуна их была?  
Невидим,е тени здесѝ остались – 
Поезией полны и воздух, и земля. 
 
Когда покину этот край блаженный 
На память ветры заберу с собой 
И образ Сант Мало благословенны 
Навеки не расстанется со мной. 
                     Март 2006 г, Скалистые горы, 
 
                             Колорадо  -  Бургас. 
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ЛЕВ  ОСТОВСКИЙ 
                     ГОЛЛАНДИЯ 
 
Завела меня дорога 
Уж на родину Ван Гога! 
Там в полях плывут туманы, 
А под ними спят тюльпаны. 
 
Черепичные избушки, 
В них отличные старушки 
И часы на колокольнях 
Утешают недоволъных.  
 
Затерялся я в музеях, 
Зачаровано глазея, 
Позабыв тоску и скуку 
И привычную науку. 
 
То ли в сказке, то ли в были 
Тридцать лет назад уплыли, 
Будто спал и вдруг проснулся 
И в Голандию вернулся. 
          …А она вся та же. 
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ЗА ДИАЛЕКТИКАТА СРЕД СКАЛНИЯ СВЯТ        
 МИС И МИСТЪР „СВЯТ” 
 

За диалектиката в живота и природата е писано много, но 
аз искам да се спра  върху диалектиката в света на скалите. 

Какво разнообразие от скални разновидности – 
магматични, седиментни и метаморфни!   И в какви сложни 
взаимоотношения влизат те помежду си и във времето, и в 
пространството.  

Някои от тях като че ли са създадени веднъж и завинаги, 
но други се разрушават пред очите ни, прераждат се  или 
участват в изграждането на нови – различни и непознати за това 
пространство скали. Интересни са случаите, когато някоя скална 
разновидност си съществува спокойно, но изведнъж новопоявил 
се съсед я извежда от равновесие и тя започва да се променя. 
Също като дама пред кавалер, която първо се изчервява, а после 
с;еня тоалетите си  и се кипри с тях. Ето, така се случва и при 
скалите. Изригва вулкан. Той нарушава спокойствието на 
седиментните скали, а те се проявяват като дами . Варовиците се 
превръщат в метасоматити – скали силно набогатени с нови 
минерални разновидности и цветови усещания, глините, 
аргилитите и алевролитите  пък преминават в хорнфелзи, които 
навличат красиви раирани тоалети. Магматитите, като строги 
кавалери, изглеждат равнодушни.Но не, и те са малко суетни, 
въпреки че запазват минералния си състав и всички други 
особености като текстура и структура. В непосредствена лизост 
до бялата мраморна принцеса или до неугледната аргилитова 
дама, смутени от огъня на близостта и тръпката от непознатия 
допир, като пауни започват да променят оперяванията си. В 
ендоконтактите се внася красота! Там те се превръщат в 
ендоскарни.Така магматитите или по-точно интрузивните скали 
укрепват своя съюз със седиментите, обвързват се със тях като 
семейство, вричат се във вярност завинаги За укрепването на 
съюза способстват и хидротермите. Но завинаги ли е този съюз? 
Докато смъртта ги раздели? Достатъчно е да се появят нови 
катаклизми, които да нарушат това привидно спокойствие. Едно 
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„наводнение” например, един океан който да погребе или да 
разруши единия от тях, а може би и двамата. И в това скално 
семейство са възможни изневери. Какво са апоскарните? Нов 
кавалер, нов допир и скарнът - смутен ,се превръща в апоскарн!. 
Така виждаме как скалите участват в един непрекъснат 
кръговрат.За сметка на интрузивните и  метасоматичните скали 
могат да се родят отново седиментни скали, а „старците” да се 
превърнат в „мумии.” – метаморфити. Скалният материал запазва 
винаги своето количество, въпреки че може да бъде пренесен в 
друго пространство и да се прероди във друг вид. Винаги ще 
съществува единство на „противоположностите” и винаги ще има 
борба между тях. Защото животът е движение, а скалите са 
даденост в живота. 

Моята цел донякъде е да избера и да представя най-
красивата дама в скалния свят и да я обявя за „мис планета” или 
поне за „мис Странджа”. Който е ходил в Странджа не може да не 
е забелязал колко „натруфени” са андезитовите туфи в 
прикалдерните зони  или скарните около младите плутони. На 
кого да предложа короната? Нужно е компетентно жури, Аз 
лично давам своя глас за скарните от  Харманския 
вулканоплутоничен комплекс. Какъв разнообразен минерален 
състав:  гранат, епидот, диопсид, плагиоклаз, везувиан, скаполит, 
воластонит, тремолит и др. Каква богата гама от цветове: кафяви, 
зелени, бели, сиви, червеникави – влизащи в различни съчетания! 
А бижутата, с които са ги дарили кавалерите им? Злато, сребро, 
мед, желязо, олово, цинк, никел, кобалт, волфрам, молибден и 
други! Дори и платина!  
Подарък от диорита, габрото и пироксенита!  

А те, кавалерите, стоят сериозни в своите скромни 
одеяния,  сигурни в своята мощ и сила – зер още са млади. 
Понякога изглеждат уморени от пагубното въздействие на 
вятъра, слънцето и водите, но възрастта все още им личи. Не са 
като палеозойския гранит около село Звездец, който се руши.Ами 
стар е и изветрял /изкуфял/ - грусиран, постепенно разпадащ се и 
превръщащ се в пясъци, а това е вече нова скална разновидност! 
И младите скали ще остареят след някой и друг милион години. 
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А може пък и по-рано. Ще се преродят. Но нито едно зрънце от 
тях няма да бъде изгубено.То ще се премести в пространството, 
ще влезе във взаимодействие с другите зрънца в коалиция или 
петиция и ще се бори за своето оцеляване. Заедно с тях! И в 
борба с други зрънца, които пречат за това оцеляване. То ще бъде 
винаги в планетата Земя!  

А сега да изберем „мистър планета”  или „мистър 
Странджа” измежду всички магматити, които приемаме за 
кавалери. Кандидати за такива  са пироксенитът, /аз бих го 
нарекла „заклет ерген” и си имам своите съображения!/, габрото, 
диоритът  /най-талантният любовник!/, гранитът, сиенитът, 
базалтът андезитът и други. Всички те са красиви, млади, 
енергични и заслужават короната, но все пак аз бих избрала 
габрото.То с достоинство запазва и честта и името си. В своя 
черен костюм, особено  ако в него е привнесен благороден 
нюансзаради присъствието на красива съседка. 

Избирам габро-метасоматитът около село.Сливово. 
 
 

ВЪГЛЕРОДЕН ЧАСОВНИК 
 

Чудно нещо е природата. Живее, променя се и сама си 
създава часовник, който измерва нейния пулс. Този часовник  
трака във времето винаги. Бавно и сигурно той отмерва секунди, 
минути, часове, векове, епохи и никога не бърка. С помощта на 
този часовник може да се определи точно колко време е изминало 
от смъртта на дадени древесни видове в природата. 

А ето и тайната. Известно е , че въздухът съдържа  азот, 
който има атомно число 12. Тук числото 12 е важно! Той, обаче 
постоянно се превръща в особен вид въглерод, който има атомно 
число 14 /радиоактивен въглерод!/. Пиша го, защото това може 
би е щастливо число, не само в своето обкръжение,а може би и 
сред хората. Ами най-красивият, най-значителният скъпоцен 
камък е ДИАМАНТЪТ!  Чист въглерод! Твърдост 10, 
съвършенна кристална форма, идеална прозрачност, вълшебен 
блясък, а паралелно с него съществува още един представител на 
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въглерода – една друга модификация  – минерал невзрачен, 
напълно аморфен и по твърдост стоящ в противоположния край 
на таблицата! Единица! Иначе въглеродът е общителен. Участвоа 
в изграждането на много минерали и на много скали. Например – 
мраморите, варовиците.  Най-разпространеното му съединение е 
въглеродният диоксид – най-съществената част на въздуха, който 
пък участва в много органични съединения и в живата, и в 
неживата природа /въглехидрати, карбиди, захари, 
въглища,сажди…/ Най-важното е, че може да се използва  за 
определяне на възрастта на някои археологични находки.  По 
прехода хС– у С  Този преход е постоянен, до постигане на едно 
равновесно състояние. От живите същества той се приема като 
СО., но след смъртта си те не могат да го запазят в тялото си. Той 
преминава в С   Колкото повече у –ка расте, толкова по-стара е 
скалата.  Достатъчно е да се изследват въглерод-съдържащи 
останки. Удивително нали?   

Е,така е установена върастта на Хеопсовата пирамида –
около 5580 години. Радиоактивният въглерод е неустойчив и се 
разпада. 

Пак по разпада на въглерод С-14 е определен о времето на 
ледниковия период в Европа. Той започва преди 70 хиляди 
години и окончателно се оттегля преди 12 хиляди години Най-
студено е било преди 20хиляди години. 

Но…има скали, като графитовите гнайси в Мадагаскар, 
които са на 2 млд и 200милиона години. Получени саза сметка на 
примитивни водорасли. Това е най-стапрата следа за живот на 
земята. 

А кога е възникнал животът на земята? 
И един интересен факт, получен в резултат на 

електронните изследвания: повече   от половината световни 
запаси на желязо са скрити в Кривой Рог и Курската Магнитна 
Аномалия /КМА/  
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           ТЕ  ПО-МЪДРИ  СА  ОТ  НАС 
 
Земята облаче е бяло, 
вселената  – виенско колело. 
Ний едно сме с камъните цяло, 
пулс един, сърце и ум – едно. 
 
А те се раждат и прераждат 
в други вид и с други цвят, 
нови планини изграждат,  
в нов участват кръговрат. 
Помнят векове далечни  
и са винаги на власт. 
Ний сме гости, ате вечни – 
те по-мъдри са от нас. 
 
Аз на всеки камък вярвам 
и на сложния му пътепис. 
Той начало е и карма 
за живот и разум висш. 
 
Камъкът обича да говори, 
но дискретно си мълчи. 
Дневника си древен да разтвори, 
трябват ни наука и очи. 
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СКЕРЦО   И СТАКАТО 
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   М О Я  Г Е О Л О Г И Я , М О Я  Л Ю Б ОВ 
 
 
 
 
По цялата гама  със нея аз тичах 
в мажорен лад, на галоп!  Но …спъвах се в бемол. 
Не бе сонатина, не бе и капричио, 
бе СИМФОНИЯ В ЗЛАТО, бе просто ДО – МИ – СОЛ! 
 
 
 
И ето заскача забързано скерцо - 
мелодия нова завчас подреди. 
Роди се от спомени едно интермецо - 
реприза една за танц и игри. 
 
А подле с т а к а т о! Да не забравям,  
че всяко дело изисква любов. 
Две музи застават мирно зад мене, 
две музи се смеят и сливат в едно. 
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ТОВА СЕ СЛУЧИ 
 

Случи се. Те бяха студенти в 111 курс на минния 
факултет. Тя бе единственото момиче в групата от 30 човека, той 
беше единственото момче-поет не само в групата, но и в целия 
факултет. Тя го прободе с очи, а може би той я уцели със стихове 
– не зная. Любов!  

Заговори се много. Просто влязоха в очите на 
комсомолските функционери, на другите студенти, а дори и на 
институтското ръководство. Той – женен, ленинградец, а тя –
момиче, дошло от далечна провинция. Тези, които не ги 
познаваха, им се възхищаваха: „хубава двойка, голяма любов! 
Радваха им се.  Но другите лепяха стенвестници, критикуваха ги 
на събрания,  привикваха ги пред комсомолското бюро,  и дори в 
Деканата.Стигна се до там, че ги изключиха от Института. 
Незаконна любов! Той не може да се разведе. 

Заминаха двамата да си търсят работа по мините, нищо, 
че не са завършили. И намериха: тя –помощник минен майстор, 
той – помощник минен инженер Изминаха два месеца, само два 
месеца и пристигна тъжна, ужасяваща вест. Той, Саша, поетът 
загива на място затрупан от срутила се в мината скала. Тя –Лена 
и съпругата-вдовицата Оля  го погребаха  И двете плачат, 
потопени в безмерна мъка. Прегърнаха се в мъката си . И 
продължиха да се прегръщат след това. Събираха се да четат 
стиховете на Саша и заедно се утешаваха. Издадоха стиховете му 
в една обща стихосбирка. 

Лена е отново студентка Изминаха месеци, дори две 
години. Аз попаднах в кръга на нейните познати. Едно момче от 
моя курс се влюби в нея, но тя не даваше никакви признаци, че го 
харесва. Дори не му обръщаше внимание. 

Един ден се връщахме заедно от Института: тя, 
въпросното момче, аз и приятелката ми Светла -обща позната.  

…– Хайде да ги оженим ! – ей тъй без нищо каза Светла  
             – Аз съм готов! – каза момчето. 
ена не каза нищо, но леко се засмя. 
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На  другия ден историята се повтори  Минавахме 
случайно край районното кметство и Светла реч 

–  Давайте паспортите и влизаме. 
Светла се смее, а момчето – Ники – със светнали очи ми 

подава паспорта си. Влязохме и наистина ги представихме като 
кандидати за женитба. 

През другата седмица ние със Светла отиваме пред 
районното и си говорим : ще дойдат ли или няма да дойдат Ники 
и Лена. Дойдоха. Оженихме ги. 

 ………   
И ето ти среща. След 15 години. Случайна  Бях забравила, 

че съм била свидетелка при подписването им. Моят съпруг е 
също минен инженер и те се оказаха колеги.  Лена обаче, 
работеше в изчислителен център и то директор. Още щом ме 
видяха, те се развикаха: „Кръстнице,  кръстнице!”  

Съпругът ми, крайно изненадан, се стъписа: „Ама аз съм 
бил кръстник, пък да не знам това?! 

И така имаме си нови роднини. Те са едно прекрасно 
семейство, с две прекрасни деца! 

                
 
 И ТОВА СЕ СЛУЧИ. 
 
Бях в командировка в София  и както винаги отседнах в 

хотел „Здравец”.Този хотел беше нещо като общежитие за 
студентите задочници от цялата страна. Те пристигаха тук и с 
много от тях се познавах, защото това беше моят конак.  Този път 
бях в една стая с едно момиче чехкиня от Берковица.  Учеше 
руска Филология. Аз много  уважавах филолозите, защото много 
обичах руската поезиа. И българската, разбира се.  

Допаднахме си. Рецитирахме. Тя повече класика, аз –
повече Есенин. Просто бях влюбена в Есенин. /”Клен ты мой 
опавший…”, „Грубым даегся радость…”/   

Разделихме се и си обменихме адресите.  
Два дни, след като пристигнах в Бургас, получих покана 

за телефонен разговор от Смолян. Без подпис.  Тогава нямахме 
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домашен телефон и трябваше да отида на пощата в посочения ден 
и час. Последва въпрос: „От кой е?”  „ Не зная” „Ти познаваш ли 
някой от Смолян? С кого си се срещала” 

Аз отговарям, но започна да се чувства  някакво 
напрежение.”Не познавам никого и аз се чудяот кой може да 
бъде. С никого несъм се запознавала.”  

Дойде време за телефонния разговор в 8 ч. вечерта. 
Съпругът ми е с мен.  Късно е. в чакалнята изчакваме последните 
минути.  В точния час ме поканиха да вляза в кабина. Отиваме 
двамата: аз влизам, а той ме чака до вратата  Минават 5 -6 минути 
-  никой не се обажда. Притеснявам се. Служителката ме помоли 
да изляза, защото лицето, което ме търси, не се е явило. Излизам 
от кабината, посреща ме въпрос: „Кой беше?” ,„Не съм говорила” 
„Как така не си говорила?, „Не дойде лицето, което е дало 
поканата”. 

Отидохме си  Този въпрос повече не се обсъждаше, но 
напрежението з къщи не спадна. Дори започна да расте.  Аз сама 
започнах да се раздирам от въпроса „Кой беше?”  

Измина още една седмица. Една вечер към 6 ч. вечерта на 
вратата се почука. Отварям – двама млади, момичето познато. 
Онова, от хотела.  

- Едва те открихме, започва разговора то.  Преди две 
седмици дадох покана за телефонен  разговор от Смолян, но така 
се стекоха  обстоятелствата, че ние трябваше да тръгнем по-рано 
за София и  просто не дочакахме часа на разговора. 

- Влезте,. Поканихме ги ние  – явно един възел сега ще 
бъде разплетен. 

- Моят приятел завърши минно инженерство и е 
разпределен на работа към Смолян, но открихме, че има 
възможност тоя да започне работа към Бургаски Медни Мини. 
Спомних си,че съпругът ти е също минен инженер.  И освен това 
ние ще се женим И решихме да ви поканим за кръсници .Няма да 
ни откажете нали?          

  Ето, че пак станахме КРЪСНИЦИ. Ние просто сме 
дежурни кръсници. Ако ви потрябват такива, заповядайте! 
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УРОКЪТ 
 

Той беше началник за първа година. Млад, интелигентен, 
умен. Завършил беше със пълно отличие института. Освен 
шестици в дипломата му нямаше нищо друго. 
На това отгоре обичаше поезията. 

Полевият сезон беше започнал и лятото беше поело 
правата си. Пристигнаха и първите стажанти от университета – 
три момичета и три момчета. Началникът се оказа много 
грижовен: посрещна ги на гарата и лично ги докара със 
служебната кола. Намери им квартири и ги устрои. Покани ги в 
„камералката”- тогава все още собствената му квартира, която се 
състоеше от ½ стая на втори етаж.Другите две стаи станаха 
общежития  Разказа им за геологията на района, запозна ги със 
задачите на колектива и със собствените им задачи:  те ще бъдат 
включени  в провеждането на геохимичните работи – вземане и 
обработка на проби по  вторичен ореол на разсейване. След това 
ги изпрати да вървят по квартирите си, а сам се усамоти в 
размисъл за работата и за себе си. Беше сериозен. 

Следващият ден започна със усмивката на слънцето. 
Всички стажанти – весели, шумни, с раници, с чукчета, облечени 
в дочено облекло, се качиха за секунди на молотовката. 
Началникът зае местото си в кабината до шфьора и потеглиха. 
Пътят беше кратък. И съвсем скоро автомобилът спря на една 
поляна сред гората, гдето така хубаво ухаеше на полски и горски 
треви, че ти се иска да живееш, да живееш…Урокът започна 
нагледно. Студентите много бързо се ориентираха в работата   -
намериха колчетата по профилите, които бяха предварително 
трасирани в гората. И започнаха да събират проби. Номер 
едно,номер две, номер три.и т. н. Шепа пръст от дълбочина 30 см. 
поставена в плик с номерче. Едни от тези проби могат да се 
окажат „нищо” и ей тъй просто да бъдат зачеркнати и забравени, 
но сигурно ще има и такива, които ще се помнят дълго време, ще 
се пишат и преписват, тяхното място на раждане ще бъде 
отбелязано с предимство на картата, а после то ще бъде 
допълнително изследвано… 
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Денят мина бързо. Весел и шумен. Както беше 
започмал.Стажантите се поокопитиха и започнаха да разговарят и 
за други неща и много бързо се разбраха на темата „поезия”. 
ТОлкова много се вдъхновиха, че решиха да прекарат нощта край 
Ропотамо на „п о е з и я”. 

Следващият ден беше още по-оживен, въпреки че около 
очите на всички нощта беше отбелязала присъствието си с 
тъмв.ни кръгове. Студентите оживено тичаха по профилите – 
събирането на проби вече беше хоби.. Мъкнеха раниците с 
лекота, а вечерта на поляната край къщата разстлаха придобитото 
през деня богатство: разгледаха го, откоментираха и отново 
подредиха. Сякаш се бяха вънали от успешен пазар. После взеха 
големи хавани и чукчета и започнаха да стриват пробите. 
Началникът усърдно ги учеше как да правят това.: да ги пресяват, 
бъркат, квартоват, съкращават докато остане едно мъничко 
пликче с „брашно”.Между уроците по  геология имаше и уроци 
по „ж и т е й с т в о” – този път темите клоняха повече към 
спорта. И ето че засегнаха мъдростта и  изкуствата на йогите- А 
началникът беше енциклопедист. Ако той знаеше нещо, знаеше 
го добре и никой не знаеше повече от него. Изведнъж той се 
съблече гол и зае поза на „хата йога” След това с хипнотизиращ 
поглед продемонстрира три вида дишане – гръдно, коремно и 
още не знам какво. Всичко това предизвика удивление и възторг 
у бъдещите специалисти и специалистки. 

 
 
 

НОРЕТО 
 

През 19.. г. живеех при  родителите на съпруга ми  с 
малката ди дъщеричка – още бебе.Тогава се запознах със   Славчо 
и Магда, които живееха в една малка таванска стаичка над нас в 
същия дом. Пристигнали през пролетта като семейство  или нещо 
като семейство, защото Славчо беше женен и чакаше развод, а 
Магда пък чакала дете от него Завързана  история, която чакаше 
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да бъде развързана. Работеха и двамата – тя  – на фабриката, на 
смени, той лепеше фаянсови плочки по къщите.  

Общителни, приятни хора. Срещах ги често, тъй като 
всеки ден извеждах бебето на разходка.  

През лятото при тях дойде сестричката на Магда – 
Норето. Шестнадесетгодишно момиче – стройно като фиданка, 
хубаво като капка. Направиха ми впечатление нежната копринена 
кожа и хубавите бели зъбки – сякаш специално подредени, за да 
предадат естетичен завършек на това прекрасно лице, достойно 
да бъде избрано за модел на мадона от Рафаело или Ботичели. И 
косата, разбира се, бе естествено хубава, възруса, сякаш взета от 
царевичен кочан.Осанка аристократична. Какво творение на 
природата! 

Норето беше весело и засмяно момиче, но много, много 
не се виждаше. Къде ходеше, какво правеше не ми беше известно 
–просто нямах никакъв контакт със нея. 

Към есента Магда наедря, натежа, а решението за развода 
все още не идваше. Беше я обзело безпокойство, но Славчо 
умееше да я утеши. 

И ето че най-после нещата взеха да се подреждат.Само 
ден Магда да влезе в родилния дом, нужният документ от съда бе 
налице. След два дни на вратата весели и засмени се появиха 
Славчо и Норето: 

– Магда роди. 
– И? 
– Момиче!  
– Нора. На мен! 
Говореха един през друг и очите им светеха. Изглеждаха 

щастливи. 
На  масата оставиха кутия бомбони. 
– Честито, Честито! Да ви е живо и здраво! –повтаряхме 

ние и изсипвахме куп благопожелания.. 
Нещата  се подреждат. Те дори светкавично се подреждат, 

но не в желания вид. 
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Магда е още в родилното, а само след още два дни на 
вратата отново се звъни  Отново ухилените физиономии на 
Славчо и Норето. В ръцете им пак кутия бонбони.       

–  Ние сключихме брак!  
–  Кои вие? 
–  Аз и Норето. 
–  Как ? А Магда? 
–  Да, но и аз съм бременна! –съобщи Норето със сияйна 

усмивка и несмущавана от нищо. 
Не ми се ще да разказвам какво се случи тогава  в 

близките  дни и да се ровя в тази история.Говореше се, че Славчо 
и Норето били насилствено разделени и че Славчо бил изпратен в 
Белене. По-късно се бяхме виждали с майка му – симпатична 
старица с интелигентна физиономия, която непрекъснато 
повтаряше:  

–  На Славчо не му върви на жени! 
И с бившата му съпруга се видяхме,от която разбрахме, че 

тя му била трета, или даже четвърта.. 
………………    

  Моят отпуск по майчинство отдавна бе свършил и аз 
закрачих отново  с чук и компас в ръка. Заредиха се обекти в 
Странджа: Бръшлян, Крушевец, Звездец… Годините бяха 
заличили спомените  за моите познайници от таванската стаичка. 
Имах работа, която ме поглъщаше цярата, имах семейство, по 
което тъгувах. 

Един ден трябваше да документирам сондаж на близък 
геоложки обект. Той се намираше близо до шосе и аз се добрах 
до него пеша и сама, непридружавана от никого.Приближих се до 
кулата. Отпред пред входа на стъпалото седеше жена в работни 
дрехи и чоплеше слънчоглед; Люспите шумно излитаха от устата 
й  и сякаш ги изхвърляха с някакво задоволство. Поисках 
тетрадката за проходката от майстора и се наведох  над ядката. 
Със по къс я оглеждах  и вписвах в геоложкия журнал: име, цвят, 
текстурни и структурни особености, промени, включения. 
Бързах. 

     – Ние с вас се познаваме. 
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–  М-м да? 
– Ами аз живях във вашата кооперация на тавана. Аз съм 

Нора. 
Едва не изпуснах тетрадката от изненада! Загледах я 

внимателно: жена все още млада, но със загрубяло от слънцето и 
вятъра лице, с груба кожа. Била женена за наш сондьор и сега 
работела като третак на сондата. 

Къде бе изчезнало онова фино момиче Норето?! Онзи 
прекрасен модел за мадона?  

  Каква метаморфоза?! 
 
 

ПОЕТ  И  МАТЕМАТИК 
 

Един поет и един математик били съседи. Всяка сутрин и 
всяка вечер се срещали на стълбищната площадка, поздравявали 
се и взаимно си разменяли любезности. Поетът уважавал 
математика, заради неговата строга наука, затова, че често го 
викат в министерството на финансите да участва в разни 
експертизи, а математикът завиждал на поета за веселия му нрав 
и за оная лекота, с която гради своя живот и с която живее. 
Един ден поетът рекъл на математика: 

– Ами опитай се и ти да съчиниш едно стихотворение 
Съвсем не е трудно – стига да ти дойде за това настроение. 

–    Речено, сторено. Дошло на математика весело 
настроение и той решил да напише стихотворение за своя любим 
интеграл. Трябвала му дама, за да не бъде стихотворението 
скучно. А ето я и ХИКС, без която не може. Само, че тя е 
независима променлива и ще му прави въртели. Ще му 
изневерява и затова той решил да заключи дома си, но въпреки 
всичко, ХИКС продължавала да му създава трудности и той 
решил от време на време да я сменя с комшийката Т.  И всичко 
тръгнало от хубаво по-хубаво. И предоволен, той даже успял да 
подари на любимата си ХИКС  цвете. 

– Чудесно стихотворение! Поздравявам те! –рекъл поетът. 
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– Хайде сега ти да решиш един интеграл или една 
детерминанта. Ще се понапънеш малко, ще си поразвъртиш 
мозъка, ще го поразмърдаш….- подканил поета математикът. 

– Да го поразмърдам, но как? Аз виждам един красив знак, 
който ти наричаш   интеграл и разни цифри около него, които за 
мен не значат нищо. Това е сигурно, защото работих в 3-мерното 
пространство. Ще опитам в  n-мерното. 

И започнал поетът да реди нещо в п.мерното пространство, 
което после нарекъл модерно стихотворение. С много Метафори 
в него. 

Седяла притчата на Радойнов и гледала: 
От математика поет ще стане, но от поета- математик – 

никога! От всяко дърво свирка не става! Освен…ако поетът се 
превърне в модерен поет. Поет в n-мерното пространство, който  
си служи само с метафори и почти никой не го разбира. 
 
 

П О Е Т   И   Г Е О Л О Г  
 
      Един поет и един геолог били приятели. Уважавал поетът 
геоложката професия, възхищавал се от житейската философия 
на геолога, която той изживявал, завиждал му за романтиката,  
която го съпътства в живота,  Понякога и той отивал в планината, 
за да се порадва на  земните красоти на майката природа. 

Геологът обичал поезията, четял стиховете на 
съвременните и класическите поети и сам рецитирал любимите 
си  стихове  Душата му се изпълвала с  възхищение и възторг. 
Той слизал често от планината, за да се срещне със своите 
приятели поети  Те така  се възхищавали  един от друг, че почти 
си завиждали. 

И ето приятелите решили един ден да си разменят 
професиите за по една седмица. 

Геологът, който бил винаги горе в планината,  тръгнал да 
слиза, но се обърнал да се сбогува с нея. Погледнал я и 
възкликнал: 

– О, колко си хубава!  Обичам те! 
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        Направил две крачки надолу  и пак се обърнал назад да я 
види: 

– И горите ти са хубави, и скалите ти са хубави,….и 
тревичките, и птичките как хубаво пеят… 
Повървял малко надолу по склона и пред очите му се разкрила 
чудна картина: долу  морето се вълнува, вълна след вълна 
прииждат и с бели кърпички му махат.  

– О, колко си хубаво, море! Чар имаш на магьосница. 
Обичам те! 

Завъртял се, огледал се и рекъл: 
– И животът колко е хубав! Животът е любов!  

Но да видим какво направил поетът. Той взел геоложката 
карта, чука и компаса и тръгнал към планината. 

– Чакай –рекъл геологът да те запозная с някои скали, а 
то ти ще се загубиш в това  
разнообразие от скали и минерали.Ето това е гранит, това е 
диорит, това е габро, това е мрамор, това са глини… Върви, 
чукай, търси.. 

Поетът  вървял и се оглеждал, дано от някъде се покаже 
рудна зона, или поне някакъв минерал, пък било то и най-
обикновен пирит или магнетит, или... Но от никъде никакъв знак, 
никакъв признак. 

Почукал той една скала, понакъдрил я и нищо. Спрял при  
 една друга здрава скала и нея зачукал 
Първата  зашепнала на втората: 

– Не бой се, сестро, и теб ще понакъдри, ще се измори и 
ще си иде. И геолозите често пъти така правят .Не си даваме ние 
лесно кесиите. 

И при трета скала поетът се спрял, и при реката огледал, 
но загубил картата, счупил чука,  а компасът за нищо не му 
послужил. 

– Е, не ще мога да се справя,- признал се поетът за 
победен. – А ти както те гледам- чудни стихове си написал. И 
като Филозем . Още преди 2100 години тоя древногръцки поет е 
написал:  

И краката й колко са хубави, 
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    И бедрата й, 
Просто ме карат да гасна… 
А Фотев.Този съвременен гений!... 
Притчата на Радойнов била наблизо и следила всичко. 

Почесала се по главата, нали била казала, че от всяко дърво 
свирка не става. Ще трябва да си вземе думите назад, но вятърът 
й свирнал и рекъл: 

–   Геологията е наука, а писането на стихове е талант. 
Нищо чудно, че геологът може да придобие такъв талант! Той 
носи вируса на поезията в кръвта си. А поетът без наука, няма да 
стане геолог! 
 
            
 

ГЕОЛОГ  В  РАЯ 
Пристига един геолог в рая, а Свети Петър го посреща неп 

риязнено: 
– Ох, ох!  Само ти ми липсваш!  Вече си имаме тука един 

луд – по цял ден тича, чука, копае – не оставя рая на мира. 
Целият го прекопа! 

– Бъди спокоен , Свети Петре! –казал новодошлият. -Аз 
ей сега ще го омиротворя! 

Приближил се той до предшественика си и му шепнал 
нещо на ухото. Предшественикът грабнал чука и кирката и 
изчезнал зад един баир.         
 

– Какво му каза? –попитал Свети Петър. 
– Излъгах го,че зад баира има златна жила. Той вече няма 

да се върне. 
Минали седмици, две – в рая е спокойно и тихо. Един дин 

новодошлият геолог грабнал чука и кирката и се отправил към 
този баир, зад който изчезнал предшественикът. 
       – Къде отиваш?- пита го Свети Петър. 
       – А бе аз го излъгах оня, но той не се върна. Ами ако там 
наистина има златна жила?  
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  БЮРО  ЗА  МОЗЪЦИ 
         

Решило Божето ръководство да създаде бюро за мозъци 
на земята, с цел подобряване интелектуалното ниво на хората. 

И  ето появил се магазин със следната стока: 
– Мозък от писател  100 грама- 200 лева, 

   – Мозък от математик 100 грама – 210 лева, 
– Мозък от геолог: 20 грама - !000 лева  

 
– Какви са тези цени? Защо писателският мозък е 

толкова евтин, а геоложкият прекалено скъп? – попитал един 
заинтересован купувач 

– Ами, защото писателите са всеки ден при вас в 
заведенията и вие можете да общувате с тях, а за да намериш 
истински геолог, трябва да пребродиш много пътища и да се 
изкачиш на много планини! 
        

И Г Р А  Н А  С Т И Х О Т В О Р С Т В О 
 

Взета от книгата на М.. Кремен „Романът на ЯВОРОВ”/  
 В горния край на листа се записва темата. Всички я знаят.Един 
от участниците написва стих и подава листа на съседа си. Той, 
съседът, добавя римувана измислица и сгъва листа, като оставя да 
се вижда само последния /неговия/ стих и  го подава по-нататък. 
Така листът обикаля всички присъстващи участници виграта.. по 
желание може да се повтори и потрети. Накрая се прочита така 
скалъпеното стихотворение.  

Ние, геолозите обичахме игри на стихотворство и 
състезания по рисуване – пак позададена тема.  

Ето едно скалъпено „стихотворение”:  
           

ЗАЩО НЕ СЪМ  ПОЕТ 
     Защото във кръвта ми нещо не достига, 
     Главата ми е празна, езикът ми се спира,  
     Салатата е вкусна, когато се соли, 
     Не съжалявай, никак не боли- 
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     Дали ще се събудя – дали, дали, дали? 
     Да те подмина искам, когато дъжд вали. 
     Когато стихове чета, иска ми се да заплача, 
     Затуй си пия и си ям, и лягам си в кревата. 
     И пак главата ми бучи, и пак главата ми тежи. 
     На сърцето болката по теб все така лежи. 
    О, стихотворецо, поезията е вертеп 
    И стиховете чаткат в него бързо „степ”, 
    А ритмите играят бързо дива румба,. 
     Поет ще стана аз, ех, само да порасна,  
     макар че само листите ще цапам - това да ви е ясно. 
               ЯНав, АкНец, НяИрам –3. 6. 1078 г. 
                   Аз, професор Ценка Христова. - тогава геофизик в 
Морската експедицшя, Мариян Христов –тогава летец изпитате 
 
 

АЗ  ПОТОМКА  СЪМ  НА  ГЕЯ 
 
Изплакнах мислите си в басейна на щастието, 
изпих тишината на спокойствието 
и получих вдъхновение 
да напиша стихотворение. 
Закрачих по улица Морска по стъпките на Фотев, 
погледнах към пристанището и корабите, 
нарисувах сърце върху пясъка, 
изпратих поздрав на чайките 
 
изпих доза изумруден балсам от морето 
и прегърната от есенния бриз 
полетях към планината, 
защото тя е моя съдба и мое АЗ 
Потомка съм аз, вярна на Гея, 
да спя върху тръни и рози умея 
без да ме хващат мазоли и черни магии:. 
защото скалите ме бранят от злини и стихии. 
Животът е моя магия – 
и мъдрост, и обич от него аз пия. 
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Потомка съм аз, вярна на Гея  
и братя ми са орлите – 
като тях аз умея 
да летя към звездите.   
Мъглите са ми мека постеля,   
а небесата завивка, 
по божа повеля печеля 
най- първата божа усмивка. 
От високо, от небето аз виждам как морето, 
Земята целува и любовно я гали, 
димантени реди й то колиета, 
и огърлици от бисер, изумруд и опали. 
Аз спирам до тук, защото  
без да искам написах стихотворение, 
което посвещавам на моето   
забравено от всички поколение, 
на тези, с които в Балканите бродех, 
на тези, с които, дори и тогава,                 
       четяхме и рецитирахме 
                и Ботев,  и … Фотев!. 
 

През последните години аз събрах много свои стари 
стихове, написах и нови и издадох няколко книжки. Станах член 
на сдружението на Бургаските писатели, но все още не се 
чувствам пълноценен поет и творец – писател. Посещава ме 
музата, но не ме утвърждава. Изневерила съм й, когато ме е 
викала,. Аз съм гледала ту КАМЪЧЕТАТА, ту  в ИНТЕГРАЛА 
съм се заглеждала Ето зашо и сега се питам „Коя съм?” Поет? 
Геолог? Или математик?  Разгпъщам книгата на Городницкий  - 
той е един учен със световна известност: главен научен 
сътрудник в Института по Океанология  на РАН, пропътувал е 
целия свят, плавал е по всички океани, много пъти е слизал на 
морското дъно с подводни апарати  /и под 4000 м./, бил е на 
полюсите, участвал е в експедициите за търсене на легендарната 
АТЛАНТИДА  и едновременно с това е един жив класик – б а р д, 
един от основоположниците на жанра- този особен вид поезия – 
поезията на Булат Окуджава, на Владимир Висоцки !  Ето какво 
казва  той за себе си:  
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„Научният процес  е близък до поетическия, само че той 
се ражда не от превъзпаленото въображение на автора, а изисква 
определена сума от знания. НЕМОЖЕ нищо да бъде открито или 
създадено , ако нямаш знания  в областта на ф и з и к а т а , м а т е 
м а т и к а т а  и   г е о л о г и я т а! Да, ето например,ако Айнщайн 
не беше открил теорията на  о т н о с и т е л н о с т т а , то някой 
друг щеше да направи това. Ако Лобачевски не беше въвел  н е е 
в к л и д о в а т а  геометрия, друг щеше да стори това. Тези  о т к 
р и т и я  са заложени в природата като метала в рудата.  

Но, ПУШКИН е един. Няма да  го повториш или замениш 
с някого. Друг Пушкин няма да се роди и да напише „Евгений 
Онегин”.  Друг ЛЕОНАРДО  няма да се роди. Той е един и е 
незаменим! 

Кого обичам повече?  Науката или поезията?  Кого 
предпочитам?  Тук не аз  - Городницкий казва, аз неговите думи 
цитирам: „Това е все едно да питаш, кого предпочиташ?  
Любовницата или съпругата?” при следващия въпрос „ Коя от 
двете е жена и коя Любовница?”, нещата се усложняват. Няма 
отговор!”  

Аз имам: Г Е О Л О Г И Я Т А ! 
Тя бе   с и м ф о н и я т а  на душата ми.  

 
 

АЗ  ИЗКАЧИХ  ОЛИМП,  СЕГА  СЕ  ВРЪЩАМ 
 
Аз изкачих Олимп, сега се връщам, 
Ще ме попитате защо? 
Нали там са боговете 
И истините? Нали там са щастието 
и споделената любов? 
Да, аз обичах и обичана бях 
и със шепи от щастието пих, 
но истините аз сама откривах 
и себе си не виждах в тях. 
Скалите оглеждах- 
на върховете им остри 
все още цъфтяха си розите, 
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но нямаше ги там, изчезнали бяха 
моите братя  геолозите. 
Пътеките им стръмни  и стъпките им даже 
бяха със тръни и с пепел покрити. 
а тайните земни пазеше времето 
във своята пазва дълбоко укрити. 
Летяха си орлите във висините 
и  към слънцето, и към звездите 
и  разпитваха те, за тях, за потомците 
на Гея, на Зевс и Афродита. 
Аз слушах вятъра как шепне, 
и легенди как разказва 
за живота и  славата на епикурейците, 
за тяхната гибел 
и за гибелта на ахейците… 
Къде са те? Потънаха във времето. 
За цивилизациите древни днес земята плаче? 
Скалите остри и розите ги помнят 
и миналото още тачат. 
Аз слизам от Олимп и вече се завръщам, 
Животът ми роман е, 
          неизживян все още,и все още недовършен. 
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