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ЯНКА СТАТЕВА

ПРЕДГОВОР
Янка Статева е сестра на майка ми. Ние, дванайсетте й племенника, я наричаме тета Янче, както се обръщат към леля в Разложкия край. Голяма част от нашите близки и познати също я наричаха
тета Яна.
Баба Султана и дядо Стате са от село Добърско, Разложко.
През 1914 година се преселват в село Дорково, Чепинско, сега в община Ракитово.
Тета Янче е родена на 14. 02. 1927 година в Дорково. Тя е петото
дете на баба и дядо1. Ето ги подред: Михал, Боян, Марийка, Христина,
Янка, Величка. Те всичките бяха забележителни личности, взели от
добрите качества на баба и дядо. Вуйчо Миле беше справедлив, смел, на
младини безразсъден. След много премеждия живя до 92 години. Вуйчо
Боян е бил природно надарен, с уравновесен ум и талант да общува с
хората и да им влияе. Бил е любимец на селото. Умря като лагерист
през 1949 година на 33 години. От сестрите мама /Марийка/ беше
най-мъдра, тета Рисана беше най-добра, тета Величка - най-работлива, а тета Янче беше най-емоционална, най-интересна и най-любима.
Ще спомена имената в съответния ред на съпругите и съпрузите на децата на баба и дядо, защото ще става въпрос за тях по-нататък: Калина от с. Осеново, Рисанка от Дорково, Георги Зяпков /баща
ми/ от Ракитово, Никола Герасимов от с. Гулиина баня, Разложко, Димитър Белокапов от Батак, Крум Байряков от с. Обидим, Разложко.
Калеко Кольо и калеко Крум се преселват във Велинград.
Първият ми спомен от тета Янче е, когато беше ученичка в
гимназията в Лъджене /сега квартал на Велинград/. Бяха с кака Милка
Балтаджиева. Оттогава до края на живота им двете запазиха топлите си взаимни чувства и приятелство. Там тета учи от 1942/43 /
пети гимназиален клас/ до 1945/46 /осми клас/. Четвърти клас е учила в Разложката гимназия, като е живяла у вуйчо си Сотир и спели в
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След Христина имат момиче Спасунка, което умира на 2 години.

една стая с братовчедите си Иван Сотиров Цинзов и Лазар Христов
Цинзов.
Времето на гимназиалния курс било бурно, революционно, преломно. Там тя доизгражда анархистическия си мироглед, който не
промени до смъртта. Най-силно влияние за оформяне на личността й
през този период изиграват мадам Кантарджиева, братята Георги и
Борис Попови, Петър Лозанов.
От ученическите й години у нас на огледалото доскоро стоеше
нейна снимка – от там се усмихваше най-чистото и най-обичното за
всички нас лице.
Помня разговорите за женитбата й. Вероятно е харесвала красивия мъжкар от Батак, баба вероятно се е блазнела, че не е беден
/имаха дарак и мелница/, но моите спомени са свързани с някаква
тревога, че ако се ожени по-малко вероятно е да попадне в лагер. По
това време вече са арестувани Петър Лозанов и всички делегати на
конференция на анархистите в Княжево, изчезнал е безследно неин
съученик. Мисля, че се е казвал Витанов. Руските войничета, които
са гостували у бабини, не са се обадили. Говореше се, че или са убити,
или са в Сибир.
Ожени се през 1947 година.
В Батак ходехме пеш през Баташкото блато /сега язовир “Батак”/. Помня сина й Гошето като бебе. Беше много интересно и интелигентно дете.
На 16 декември 1948 година арестуваха татко и вуйчо Боян
и ние се преселихме да живеем в Дорково. Там понякога идваха с мотора от Батак тета и калеко Митко. Макар че нежно ни милваше и
целуваше, усещах, че е разтревожена за арестуваните и притеснена
от мъжа си. Когато докараха тялото на вуйчо Боян, дойде прадядо ни
Иван. Тя се хвърли на врата му и плака много сърцераздирателно, а
калеко й се скара.
По-голямата част от дорковци са били потресени от смъртта
на видния им съселянин Боян Статев, на интелигентния овчар, добрия
човек, бореца за справедливост, прекрасния кавалджия, чудния игрохорец. На следващата година на празника на селото властимащите
довеждат оркестър. Става хоро. По отколешна традиция, когато хо-

рото се поведе от авторитетна личност, много дорковци се хващат.
Сега го няма най-авторитетният, а хорото се повежда от неговите
убийци. Наплашените селяни се хващат. В този момент тета Янче
излиза на площада с трите сирачета Гергана, Султана и Гошо и хорото се разваля. Вярна на себе си, тя удря шамар на новите мръсници.
През 1951 година се роди вторият й син – Петър, чудно здраво
и развито дете.
През 1953 година на нея се падна най-голямото тичане за спасяването на вуйчо Миле. Децата ги гледаше свекърва й баба Ката,
една достолепна жена, а калеко Митко все за нещо упрекваше тета и
и все от нещо я ревнуваше.
Не помня точно кога, но тя доведе в Дорково бъдещия калеко
Крум. По това време тета Величка заместваше липсата на мъже
– ореше, жънеше, караше воловете с колата, но винаги беше чиста,
спретната, респектираща.
В Батак тета Янче работеше усърдно по нивите, на кашлата,
по ливадите, доеше биволицата, занимаваше се с дарака, гледаше къщата и децата. Но някак естествено напрежението между двете абсолютно различни личности, каквито бяха двамата с мъжа й, растеше.
Белокапов я ревнуваше от авторитета, който тя си създаде. И днес
още я помнят в Батак като една от най-стойностните жени, живели
там. Около 1962 година не издържа и напусна Батак. В тези нейни
тревоги и последвалите бракоразводни дела бях близо до нея. Макар и
доста млад, аз съм й давал някакъв кураж. Много трудно взе решението си за развод, срещна се с писателя Димитър Талев за съвет и
направи вярната стъпка – разведоха се през 1964 година.
Започна да работи като учителка в помашките села около Якоруда: Кузьова махала, Конарско, Иланско. Тя обичаше децата и хората
и получаваше същото от тях. Наричаше се Янка Статева Иванова.
Записа се да учи задочно литература в Софийския университет.
Не учеше, за да си взема изпитите, а за да знае. През тези години
особено се сближи със семейството на Митко Димитров, ерудирана
личност, анархист, бил в лагера Богданов дол заедно с вуйчо Боян и с
татко. В последните дни от живота си тета ми сподели, че той, как-

то мадам Кантарджиева и братя Попови от Чепино, е заемал важна
роля в развитието й.
Макар и отдалечена от нас, тя не прекъсваше връзките ни.
Изпращаше ни картофи, които сама произвеждаше. Освен на нас в
Пазарджик, знам, че изпращаше на Балтаджиеви в Сливен, на Лъчезар
и на Димитрови в София.
През 1973 година дойде да работи като възпитателка в Климатичната гимназия в Ракитово. Заредиха се години на много силно общуване на нашето семейство с нея. Често посещаваше мама и татко,
а с Милош, освен кръвната връзка, ги сближаваше и духовното общуване. Тя беше един от първите читатели на поезията и сатирата му.
Започна да живее с баба Султана у бате Ванчо. Съпругата му,
усетила огромната разлика в морално, интелектуално и духовно отношение с двете жени и с хората, които ги посещаваха, започна нечовешки тормоз. За нещастие, бате Ванчо не разбра същността на
нещата, вероятно защото и самият той беше изостанал в развитието си.
Дядо и баба бяха подарили на тета градината. Там през 1974
година, с помощта на целия род, тя си построи къща. Незабравими са
срещите ни в тази къща. Колко разговори за прогрес, за хуманизъм,
за литература, за идеи, колко обич и взаимно уважение! Какво богатство имахме да черпим мъдрост от извори като баба и тета! До тях
почти винаги беше и Султанка.
През 1980 година Гошо, синът й, се сдоби със стара къща в центъра на София. Там Милош му гостуваше с удоволствие.
Гошо общуваше с две сестри французойки, с които пътуваше
из България, водеше ги и в Дорково. На 26 юни 1986 година направи
сватба с по-младата – Тину. Това, изглежда, дойде много на Държавна
сигурност. В средата на август правят обиск на френската кола, блокират къщата, разпитват Гошо. Двете сестри тръгват за Франция
плачейки, искат съдействие от френското посолство. После копоите
арестуват Гошо, разкарват го във Велинград, в Ракитово, Батак, може би му дават наркотици.

На 24 август 1986 г. тета ми се обади, че Гошо е в криза. Отидохме в София, настанихме го в психиатрията на Нови Искър, където престоя 2 месеца.
Естествено тета беше много угрижена.
В началото на 1987 г. Гошо влезе в оборотна гарсониера. Ходи
за 3 месеца във Франция, а през февруари 1988 г. замина окончателно.
Катерина се беше родила на 24. 01. 1988 г.
Тета и Петьо започнаха да живеят зимно време в гарсониерата в София. Тя умееше да превръща жилището си в притегателен
център. Винаги готова да те нагости, да направи кафе, да те обогати
с най-приятните разговори, да ти покаже богатата си библиотека.
Петьо отдавна вече беше болен, но покрай грижата за него,
тя се занимаваше с отглеждане на пчели, с поддържане на градината
в Дорково, с есперанто, с литература, с анархизъм. Дворът й често
беше пълен с деца от махалата. Ходи два пъти до Франция. Огромна
радост й доставяше внучката Катерина. Гордееше се с нея.
Тета имаше написани няколко спомена за вуйчо Боян и за вуйчо Миле, беше писала и за тета Рисана. Бате Митко Димитров я
подтикваше да пише за баба. Тя знаеше, че за голяма личност като
баба Султана не е лесно да се пише. Но когато видя написаното за нея
от Милош, ми сподели, че никой друг не я познава като нея и затова
започна да пише.
Говореше на погребенията на значимите хора от селото и рода.
Искаше да бъде до близките й хора в най-трудните им моменти. В
ръцете й умряха и дядо, и баба.
Промените след 10 ноември 1989 година ги приехме с голяма радост. Не сме се заблуждавали. Знаехме, че двете системи не са
твърде различни, но искахме старата да се махне. Беше ни втръснала.
Бяхме по митингите, участвахме на конференциите на анархистите,
ходихме в Белене и в Богданов дол на съборите на репресираните, където нашият род беше дал своите жертви. Радостта ни беше кратка.
Убийците на вуйчо Боян бяха живи и още жадни за кръв. Убиха Милош
- любимеца на целия ни род и духовния брат на тета Янче. Това тя не
можа да понесе. Няколко години по-късно се разболя от рак.

Всички се мобилизирахме да помагаме за лечението: тета Величка, Албена, Мариола... След операцията знаехме, че ще живее още
няколко месеца. Тя искаше да ходим в София, за да използваме малкото
време за общуване. Направихме й снимки, записахме гласа й, снимахме я с камера. Гергана от Железаре отиде и стоя при нея до смъртта
й. Гошо и Тину дойдоха от Франция. Тину помогна да се облекчат
болките.
Няколко дни след изписването от болницата тя напълно осъзна положението си. Аз се опитах да й говоря, че може да стане чудо.
“Чудеса, тета, не стават.” Тогава тя ни заръча да ходим по-често
при нея, а пък аз й казах да си запише нещо, което иска да ни остави.
Умря на 26 януари 1996 година в София. Погребахме я в Дорково, както тя и ние искахме. Гошо направи добър некролог. Преди да
умре, тета поиска Мариола да говори на гроба й. Така и стана.
Преди да си тръгне за Франция, Гошо ми даде да пазя една торба с нейни листа и тетрадки. Десет години след това той ми продиктува некролог, който да направя и разлепя. Направих некролога и едва
тогава отворих торбата. Там намерих тези неща и със замъглени от
сълзи очи, огромна обич и болка ги подредих.
К. Зяпков

ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС
Обръщам се към Вас, читатели мои, ако се намерят такива на тези редове. Пиша ги в екстремна ситуация – зная, че
определени са дните ми на тоя свят. И какви върховни изживявания! Да откъсваш себе си от света, тъй обичан и богат, тъй
интересен и ненаситен. Два живота не биха ми достигнали да
наситя удивлението си от него, а готвех се през целия си път
дотук да бъда спокойна при евентуален край. Готова ли съм –
не знам. Знам, че съм богата от възторг, от преклонение пред
същността му, от безпределна обич към близките ми, без оглед
на техните слабости, без оглед на тяхното отношение към
мен. До болка ги обичам всички. И в тоя момент да ми върнат
вярата, че ще живея още, ако изгубя някого – не искам. Не искам
никой да губи божественото право да доживее живота си докрай. А трагедията на всички е да бъдем свидетели на масови
кръвопролития на безброй места по планетата. Как понасяме, как сме спокойни при толкова проливане на човешка кръв?
Щастливи ли сме при наличието на убийства, убийства безчет и безкрай? Колко неповторими образи изчезват всеки миг.
Колко дарования прекъсват размаха си. Колко колоси на човешкия дух се покосяват, когато с непонятни сили и възможности
се мъчат да помогнат на всички ни.
Докога тоя устрем към самоунищожение? Докога това кастриране на развитието на човешките възможности?
Аз, която отминавам, аз, която ще обичам живота и когато ме няма, горещо ви моля, хора, опомнете се! Потърсете
правия път. Намерете посоката, която ще спаси планетата. И
тогава аз, която обичам живота, ще бъда щастлива и когато
ме няма.

ВРЕМЕ НА РАВНОСМЕТКА
Време на равносметка. Когато навършвам 68 години. Възраст, прилична за некролог. Всеки ще си помисли. Поживяла е
доста. И е точно така. Улових се в състояние на спокойствие,
ако умра.   Ще си почина. Защо? Умора ли е да живееш? Така е,
щом съм уморена. Защото съм водила борба през целия си живот. Изпитвам неловкост. Каква борба, а достигнах възраст
68 години. Борците умират млади. Изгарят в своята правда.
Така изгоря брат ми Боян само на 33 години. Така загина Милош,
син на сестра ми, само на 50 години. Изпепелиха душите ни. Без
тяхното присъствие между нас е пусто и студено. Можехме
ли да ги опазим? При тоя жесток и настръхнал свят. Тяхната
правда и топла, и богата душевност са несъвместими с него.
Жесток закон на така жестоко устроения живот. Ние ги изгубихме, защото има и друг житейски закон. Чистите хора са
виновни заради чистотата си и заради това, че не могат да
бъдат други. А останалите – тези, които не се борят, тези,
които не страдат от неправдата, тези, които заемат високи постове и владеят материални блага. Коя е силата, която
имат и откъде я вземат виновните за световната неправда?
Един живот като моя, достигнал естествено края си, е преплетен с всички световни събития и сега мога да говоря като
наблюдател, при цялата душевна и физическа умора от всичката болка, която едва ли не ме е удушила през целия този дълъг
житейски път. Кръв капе от сърцето ми, а съм жива. Задушава
ме мъка за всяка невинна детска смърт. А хиляди дечица умират всеки миг по света, в Югославия, в Чечения, в Африка, в
Израел, в Афганистан, имат ли брой местата по планетата
за ужасите на не едно детско сърце. А едно ли е, не са ли хиляди
като моето внуче, като вашите рожби. Гледа светът как изтича човешка кръв, как застиват в ужас хиляди детски очи и
пак живее този свят, сит и доволен, че смъртта е далече от
неговия дом.

В младостта си се чудех къде е бил цивилизованият свят,
когато моят народ е набиван на колове, когато са опожарявали селища, изколвали хиляди и само сто години са минали оттогава. И сега аз, която страдам при всяка смърт, аз, която
знам, че всяко дете е шедьовър на природата, че всеки човек е
неповторим и всеки има своя гений, живея на топло, храня се
редовно, заспивам и огладнявам, и се радвам на слънчевите дни,
на разкошните залези, на безкрайната детска обич, аз имам
смелостта да мисля, че съм невинна. И колко се срамувам, колко е жестоко, подло, унизително и страшно при хиляди детски
смърти да бъдеш сит, облечен, на топло и да се мислиш невинен.
Стреснете се, хора! Животът е обречен! Учени, поети,
интелектуалци, имат ли смисъл развитието и вашият труд
пред тая обреченост? Докога при тоя непрекъснат кръговрат
на злото, неправдата, неравенството, при тоя жесток закон
– насилствено да умират духовните водачи на света! Докога!

ПОСЛЕДНО
В тоя порядък от мисли и емоции по чудото безкрайно на
живота кръжат в съзнанието ми образи и търсят въплъщението си в думи. Те отдавна са отминали. Коя е силата, която ги
извиква на живот сега, когато съм убедена, че си отивам?
Чудесна лятна доба. Една от тия в Батак, когато се прибира полето. Сенокос на Баташкото блато. Хората са там.
Бързат, работят, свещенодействат. Творческият труд окриля човека. Сеното е основа за мляко, месо, живот. Трябва да
се прибере. Всеки бърза, всеки е разгърнал себе си за тоя час.
Полето е 25 000 декара. Косачи от цялата страна са напълнили ливадите. Купове натрупано сено се разстила надлъж и шир.
Натоварени коли извозват готовото сено. Но задават се облаци. Гърми потъмнялото набързо небе. Разхвърляното сено ще
бъде измокрено. Всеки е забравил всичко, освен по възможност
да се запази повече изсушено сено.
На една от ливадите е чана Невена – Тугата. С нея е нейният нескопосан съпруг Шмайзера. Тя е хала в работата си,
отмята наляво, отмята надясно готовото сено. Не мисли за
Шмайзера. Не очаква, че той в тоя момент използва случая да
изяде сам динята, донесена за двамата. Намира го тя зад една
от купите, натрупани от нея, виновно да оглозгва последните
резени. О, Боже! Как да го възприеме, как да го разбере. Както
през целия им съвместен живот, не е разбрала причината за
непрекъснатия им семеен конфликт. Тя му удря два приклада
с вилата и продължава своето свещенодействие пред земята.
А той, та какво като гърми. Динята е изядена, бурята е отминала. Чана Невена е удовлетворена – две вили по задника на
Шмайзера и купове запазено от дъжда сено.

ЮБИЛЕЙНИ ОБОБЩЕНИЯ
***
Планини красиви, могъщи,
Планини по-ниски – заоблени и щедри,
Планини царствени и непристъпни,
Потърсили всемира,
Недостъпни за малките хора,
Смилете се над тях!

Моят некролог
Живот – възторг от същността му,
Живот – болка от неправдата му,
Живот – борба срещу нея,
Живот – вина заради нея,
Живот – обич към света, въпреки нея.
След него – смърт – отдих.

***
Разстояния между народи, селища, страни,
Разстояния между комети, планети, звезди,
Чудовищно тъмен небосвод,
Купове съзвездия аристократични,
Защо криете загадките си?

***
Свят, красота, необятност,
Свят, безначален и безкраен,
Свят закономерен и хармоничен,
Изгреви с пищна колоритност,
Залези с молитвено мълчание,
Вечери, осеяни с звезди,
Дни, наситени от слънчеви лъчи,
Обич и болка!

***
Планини, поляни и гори,
Пътища, селища, страни,
Ручеи, потоци и реки,
Морета, езера, блата,
Острови и полуострови,
Жици електрически, телефонни,
Телефони, факсове,
Телевизия, радио, ефир,
Бъдеще или катастрофа?

***
Гора борова, букова, дъбова,
Гора елхова, ясенова, габерова,
Гора кленова, яворова, чинарова,
Кестенова – необятна,
Обвила с обич ранена земя,
Покрила грижовно треви и цветя.

***
Божества с развихрена фантазия,
Творили дълбокия всемир.
Божества с безпогрешна точност
Определили пътища и разстояния на небесните тела.
Пътуват из всемира светлини на угаснали звезди.
Откъде и накъде?

***
Ще избяга ли от себе си света?
От слепотата си екологична,
От алчността си ненаситна,
От властолюбието апокалиптично,
От нравствената тъпота,
От робската си простота,
От кастрирания интелект,
От духовната си нищета.

***
О, сърце, родено за обич и възторг!
О, сърце, родено за страдание и състрадание!
О, сърце, жадуващо за знания и детска обич,
Ненаситно на деяния.
Ще спреш ли да страдаш и обичаш,
Ще се наситиш ли на знания и детска обич,
Ще биеш ли и след смъртта?

***
Поля, плата, долини и котловини,
Потънали в безброй цветя:
Бели и жълти,
Лилави и сини,
Розови и алени,
Кремави, цикламени,
Зелени и оранжеви,
Ухаещи и замайващи,
Като децата чисти и непорочни
Шедьоври на земята.

ПЪТУВАМ КЪМ РАЗЛОГ
Пътувам към Разлог. Лъкатуши влакът през Родопите.
Прекрасна е декемврийската сутрин. Откъсната от ежедневието, се понасям в спомени от отминалите ми 12 учебни години по тоя красив родопски кът. Величието на природата не
се поддава на описание. Борове, ливади, река, пътеки по склоновете. Галерия от детски образи с надпревара се   редят в
съзнанието ми. Един малък Асанчо тича по поляната, да ми
засвидетелствува любовта си. Аз минавам с влак и не мога да
му покажа, че го виждам и му благодаря с обич за хубавото
желание. Любознанието му беше голямо. Помня го с думите
файтонски и шияч, при урока за образуване на думи с наставки и -яч.
Картина с няколко детски образа отмества този на
Асанчо. Пак минавам с влак. Вълнувам се от срещи, които,
предполагам, ще имам от влака. На Аврамови колиби няколко
момчета са полегнали, пасат крави. Аз съм права, за да ги видя.
Сигурна съм, че сме познати. Забелязват ме. Потрепват и стават прави. Ръкомахат ми за поздрав. Имам чувство на високопоставена личност. А то, голямото, е любовта между мене и
тях. С мене пътува моя близка. Казва ми, че тоя момент е достатъчен за осмисляне на живота ми. Отминава влакът, прави
са децата, отдават почитта си, аз се вълнувам и с болка и виновност отчитам, че и тримата ми приятели имат двойки по
моя предмет. Защо се обичаме тогава?!
Ето го Ахмедчо от пети клас. В пълно примирение с оценката на учителите, че не го бива за нищо. С отегчение очаква
да свършат часовете. Аз знам, че пее хубаво. Отвеждам го в
учителската стая. Има си и двоянка. Запленяващ лиризъм в пеенето и мелодията на двоянката. След много години го виждам
след изпълнението на песен върху естрада и много слушатели.
Изгубил се е малкият Ахмедчо в самочувствието на можещ.
Училището не е убило таланта му да знае и изпълнява народни

песни, богати по съдържание и мелодия.  Оня образ на петокласниче ме укорява. Мен и училището.
Ето я Фатима. Идва на училище, за да не я глобят. Мъчение са часовете й в клас. Тя си има работа, защо да учи. Цялата
в усмивка след моя час ми заявява: “При теб най-бръже бие звънецо.”
Ами Италианчето, този шедьовър на природата. Заспива
в час. Необяснимо за любознанието му. Веднаж обикалям махалите с мой близък да си купи овце. В дома сме на Исуфчо. Той се
връща с огромно стадо, което е пасал след училище. Утре в час
ще спи, не устоява на умората си. Това очарователно дете не
можеше да се защити пред нас, ние го ругаехме, че е мързелив.
Неизвинимо учителско коравосърдечие.  
Ето ни при първолачето Ахмедчо. Той е завоювал самочувствие на възрастен с познанията си по овцете. Предлага овци за продан с качествата им, да се чудиш и маеш на пределите
на детските възможности.
Галерия от образи в надпревара изплуват в съзнанието
ми. И ето го оживен тоя родопски кът от богатството и разнообразието на човешката природа. Всяка гънка на планината
крие човешка топлота на гостоприемство, трудолюбие, естетичност, умение за песни и хора, които трябва да се проучат
и завещаят на бъдещето като съкровена изява на българската
душевност.
Обичам ви, мои малки приятели от тези родопски гънки!
Опазихте ли същностите си? Или като големи огрубяхте, както огрубяваме всички от жестокото ежедневие, което сами
създаваме.
1989 г.

ОТДАВНАШЕН СПОМЕН
Не зная може ли да се пише за отдавна отминал случай.
Често оживява в съзнанието нещо отминало, изживяно. Не зная
може ли да се повтори с думи.
Минали са пет години и седем месеца. Работила бях в едно
училище1 десет години – две като дневна възпитателка и осем
като нощна. Последните две като пенсионерка. Не очаквах, че
ще има редовни кандидати  за моето място и с болка трябваше да се разделя с любимите ми момичета, когато дойде семейство редовни възпитатели. Трябваше да се примиря. Лесно е да
се каже, но колко болка при неочакваната раздяла.
С охота започнах работа в друго училище като учителка.
Обичам децата, каквито и където и да са. Знаех, че ще заобичам и новата си аудитория. Но болката по скъсаната обич как
да надживея. Не намирам сили да отида и видя любимите ми
момичета. Минават два месеца. Нуждата да ги видя е по-силна от болката. Отивам една вечер. Изчаквам директорката за
разрешение. Моралното ми право е по-силно от каквото и да
е разрешение. Моля срещата ми да стане в столовата. Срещу
мене да бъдат моите любимки. Има новопостъпили ученички.
Те вече знаят за взаимоотношенията между мене и другите
момичета. Новите възпитатели се съгласяват и аз съм всред
разлюляно море от обич и красота. Бивша моя ученичка е на
срещата и ще танцува за случая. Аз се вълнувам и говоря колко
много ги обичам. Танцуващото момиче говори за песента, която ще претвори в танц и която аз наричам човешка обич. 50
момичета запяват в ритъма на песента и с пляскане на ръце
повтарят: обич, обич, обич. Всичко е трогателно и препълващо
гърдите от чувства, които са далеч от обикновените. Люлее
се детското множество и прелива спонтанно и пълно в едно
общо изживяване на щастие.
1

Климатична гимназия „Христо Смирненски” в гр. Ракитово

Аз съм щастлива. На моята болка има  най-ефикасно лекарство – любовта на моите момичета. Тяхната младост,
тяхната красота, тяхната способност на обичта да отвръщат с обич. Дали оня неповторим момент е оживял с думи, не
зная. Зная едно – такива моменти подслаждат живота. Такива
моменти ни правят богати.
Обръщам се към всички, които работят с деца. Нека знаят едно, че децата не се лъжат, когато обичат. На обичта те
отвръщат с обич. На доверието – с доверие. На грижата – с
благодарност. На знанията, които получават – с признателност. Да заслужим детската обич и уважение!

СЪН
Един безкрайно хубав сън. Сън на любовта. Събуждам се.
Изпълнена е душата ми от любов. Най-хубавото човешко чувство. С мене е човекът, който съм обичала цял живот. Не помня
откога. Не зная докога. Той не е жив. Но мястото му в душата
ми не е заел никой досега. И никога не е знаел за моите чувства.
И сега, на сън, аз бях готова да му говоря за тях. Беше толкова
хубаво желанието ми! И както винаги, бях твърдо убедена, че
ми е премного присъствието му. Беше нощ. Той ме изпращаше.
Вървяхме през гора. Не помня дали докосвах ръката му. Доволна
от твърдото си решение, че имам сила да съм прещастлива с
присъствието му и че той не трябва да е виновен пред жена си.
Най-после имах възможност да му излея душата си.
Но ето ме събудена. Жалко. Искам да продължи сънят.
Очарована съм и в момента, че той е бил в живота и че тая
нощ аз отново знам какво е любовта. Да обичаш другия и да желаеш щастието му, а за тебе е достатъчно неговото съществувание.
“Светът е пълен с теб, светът е пълен с музика.” Стих
от Дора Габе, посветен на Боян Пенев. Така е обичала и тя. И аз
отново мисля, че това е любовта. Да обичаш не за себе си. Да
желаеш щастието на другия, а за тебе чувството на благодарност, че той е обектът на твоята любов.

ВЕНЕЦИЯ
До вчера само като мислена възможност, а днес 4. 01.
1989 г. се връщам от тоя град, който само като се види може да
се възприеме като реалност. Чудо на човешките възможности
да сътворят, да запазят и да предадат на бъдното.
Осъмнахме с влака в Триест. Едно зашеметяващо впечатление от Адриатическо море, красиви постройки-вили и на
излизане от Триест - едно поле, отдавна забравено у нас, стопанисано, подредено с много засети ниви, повечето изорани,
една огромна равнина, в която два трактора орат и в далечината на север Алпите, величествени дори и в далечината. Без
географска карта мъчно се ориентирам, но спътникът ми сърбин, малко чудноват, ме улеснява в догадката – Алпите. В купето млада двойка студенти от Аржентина, с които се блазня
да разговарям на френски, но сърбинът поглежда под око и ме
смущава. Изненадах се, че обясни на студентите, че аз съм българка. Не му бях казала. Той слезе преди Венеция и в останалите
десет минути аз набързо се сприятелих с Мария и Роберто и
двамата от малки аржентински села с италианско потекло – и
двамата светли като славяни, учат в Италия инженерство,
женени без деца и направо сме близки, пожелавам им щастие
и се разделяме, след като Роберто ми поднася кола за куфарите и ме посвещава в употребата й. Разделям се с болка. Непринудената им интелигентност ме сближава, но трудният
разговор ме принуждава да се сбогувам и сама да се справям. С
неочаквана лекота си обменям пари, спокойна срещам съвсем
по свойски една циганка. Изненадана от присъствието й в тая
абсолютно нова за мен европейска обстановка, почти ахвам,
а тя, като стара позната, ме пита: “А ти какво правиш тука?” Това, че тя принадлежи към това общество й дава чувство
на превъзходство. Инстинктивно осъзнава предимствата му,
казва ми, че е македонка и това веднага ме предразполага към
фамозната Венеция. Задъхана от вълнение, сядам, поразмислям

и планирам какво да правя. Използвам времето на размисъл за
разходка по една тясна суха уличка, докато се окопитя от грандиозния Канале гранде, по който ще пътувам за площад Свети
Марко. Уличката е феерия от украшения, красота, вълшебство
и разкошът е голям, но над него доминира мисълта ми, че това
далеч не е по възможностите на трудовите хора. Намалява се
възторгът ми от красотата. Качвам се на параходчето, което
ежеминутно се пълни с туристи за световноизвестния площад. Сядам, напрягам се да уловя всичко от двете страни на
канала, а то една мъгла и студена, и гъста – мъчно се преодолява, но гледам. Възприятията - и силни, и сложни. Слизаме и о,
чудо от пъстрота на хората и красота – плод на човешкия гений. Целият площад почернял от гълъби. Скачат по раменете и
главите на хората, голяма част от тях, застанали всред ятата, ги хранят. Интернационално е мнозинството и човек се
чувства напълно освободен от всякакви условности. Огромна
катедрала, за която всякакво описание ще бъде бледо, и малки
тесни улички, които ти предлагат толкова много красиви неща, че пак същата мисъл, че всичко това не е достъпно за всички. Градът те грабва с архитектурата си и тесните улички и
най-вече тези с вода, по които има чудно красиви…1 като дантела, но много на често и това е така интересно, че не мога да
гадая за бита и душевността на жителите на града. Тръгвам
покрай канала. Мъглата е все по-гъста, вече нищо не се вижда,
не се вижда отсрещният бряг. На няколко места виждам зали с безброй апарати като компютри, пред които групи деца
се занимават с интерес – толкова е забавно, че дисциплината
е непринудена. Съдържателят само наблюдава, децата непрекъснато превключват с повторно пъхане на монети, виждам
и печалбата, и огромната полза за толкова интелектуално и
приятно занимание. Влизах и в трите зали и наблюдавах с болка тези деца, на които е дадена забава с толкова голяма полза. Почти съм измръзнала. Страхувам се дали ще се оправя да
1

Навсякъде, където не се разчита, поставям точки.

намеря превозното средство, защото целият бряг е пристанище на много плавателни съдове, но за изненада на самата
мен се качвам правилно. Как ще отгатна спирката на гарата?
Момчето, което отвързва и превързва параходчето, вече ми
е познато. На френско-българско-италиански дори разговаряме за София и Венеция и сме почти приятели. Вече на гарата,
разделяме се със сърдечно ръкостискане и пак малко болка, че
е мило и симпатично момче, но дотук. Натрапва се на очи непринудена интелигентност и култура. Слизам по свойски вече
в гарата, правя разчет на времето си. Има 4 часа до влака, но
цялата чакалня е пълна с екскурзианти - възрастни хора. Правят силно впечатление красивите още жени, със самочувствие
на пълноценни хора, които осмислят остатъка от живота си
по най-достоен начин. Добре облечени, с подчертана индивидуалност и интелигентност. За наблюдение ми отиде един час.
Отведнаж някъде изчезнаха, което пропуснах и понеже стана
неочаквано, не разбрах от къде бяха. Имах още два часа. Наблюдавах бюфета на гарата, където стоях на топло. Интересни
решетки на горната част на прозорците. Пускат врабчета в
ресторанта, кълват трохите под масите и приятно чуруликат. Някои от посетителите ги наблюдават, други им хвърлят храна. Аз прочетох разказ от сп. “Пламък”, което си нося, и
ето времето е дошло за влака. Стоплям се на радиатора. Един
господин вежливо ми поднесе банкнота от 1000..., аз не съм сигурна дали е моя, не съм сигурна и че не е. Вземам я и още не
съм разбрала чия е. Очарова ме господинът с вежливостта си.
Информацията също се поднася вежливо и интелигентно и неволно сравняваш с нашите информаторки, които са като заредени пушки да изстрелват невъздържани обяснения, които
нищо не ти обясняват.
Пиша във влака на път за Франция, където с нетърпение
очаквам да видя Гошо и Катеринка, която е причина за срещата ми с Европа. Неусетно е минал един час от напускането на
Венеция.

***
Едно допотопно същество1. Влиза в съда. Съвсем само. Кой
го пуска да се яви сам, без ничия опора. Натежал от престъпления, сам да отговаря за делата си. Влачи се едва. От кухия
му поглед излиза безсмислие, изоставилите го сили не са в състояние повече да служат на алчността му. Тя е равна на чудовище, за което един човешки живот не стига да утоли глада
му. Цялата човешка нищета, концентрирана в това допотопно изчадие и някакъв неистов глад да се запълни нищетата с
убийства зверски, подмолни, нечовешки, желание да унизи, да
извлече от всеки всичко възможно. В резултат – къщи-палати,
живот в къщата на убита жертва и накрая съд за къщата от
законните наследници. Те са в моралното си право. Материално ограбени, но съхранили човешкото у себе си. Те му подават
ръка по човешки. Заговарят го. Аз съм в съда, защото мисля, че
те са в правото си да искат бащината си къща. Аз съм една
от жертвите му. А те са безчет. Убит е брат ми. Живият ми
брат имаше две смъртни присъди. Ограбиха цвета на фамилията ни, Милош – явление на живота и загубата му не е по силите
ни да понесем.
Избягвам погледа на престъпника. Той също е озадачен.
Дали знам за последното кощунство над рода ми. Присъствието ми му подсказва нещо.
Разпитват ме за жертвата, в чиято къща доживява
дните си убиецът. Казвам, че е бил фактор за селото, общественик, построил черква, съвет, читалище. Откога живее в къщата му ответникът? От девети - отговарям. Няма повече
въпроси. Аз излизам от съда. Делото продължава. Хайка защитници се суетят да узаконят неправдата. Съдът ще затвори
1 Михал Ковачев – болшевик от с. Дорково. На 9. 09. 1944 г. организира
убийствата на 6 души от селото, между които е и кметът Ангел Нисторов. Изгонва семейството му и се нанася да живее в неговата къща.
Той изпраща Боян Статев в концентрационен лагер.

ли очите си, ще запуши ли ушите си? Не е чудно. От начало
докрай същността на престъпната идеология е една и съща и
следовниците й, опразнени от човешко съдържание, се суетят,
но действат.
И ето, погледите ни се засичат. Моят и тоя на убиеца.
Не е по силите ми да предам тоя поглед. Затиснат звяр от
собствени престъпления, болка и ярост, че е немощен и самота, убийствена, жестока, страшна.
Оставете го да умре в собствената си незадоволена пълна нищета – нейни последици са непростими престъпления.
А животът продължава – жертви и престъпници, грабители и ограбени, онеправдани и силни. Докога?

15 ДЕКЕМВРИ 1991
15 декември, 12 часът през нощта. Започва 16 декември1.
Не мога да заспя. Разтърсена е душата ми от мисълта, че ако
сега не напиша за тая черна дата в живота ми, утре ще бъде
късно. Възрастна съм, на 65 години. Дълголетница според съвременните смърти. Много мои връстници вече не са живи. А
някога, преди 42 години, на 16 декември в България се извърши
страшно престъпление. Властта, дошла в името против фашизма, извършва повсеместни арести и обиски в цялата страна. Арестува 1000 души, взема всичката им литература, 600
от тях веднага настанява в лагери, останалите – едни на съд,
трети освобождава.
Вината им е, че мислят по свой начин. Независимо че всички са активни участници в антифашистката борба. От тези
1000 души от моя роден край са шестима2. Аз ги обичам, високо
ценя и дълбоко им вярвам. Те живяха честно, говореха открито,
биеха тревога, че сме пред една пропаст, готова да ни погълне
материално, физически, интелектуално. Тези мои близки хора
говореха за тази пропаст преди 42 години. Аз им вярвах и исках да не са прави. Но те говореха заради самата истина, биеха
тревога, защото обичат живота, високо го ценят и имат дълг
пред историята – истината да се говори, дори с цената на живота. В името на тая истина моят брат Боян не се върна жив.
Умря в концлагер преди 42 години със заветните думи, че “идеите искат жертви”. Зет ми, Георги Зяпков, се върна след една
1 На 16 декември 1948 година са арестувани 1000 видни анархисти на
България.
2 Арестуваните анархисти от Чепинския край са: Милош Попов – зъболекар от Велинград, Васил Гугалов – книжар от Велинград, Борис Попов
– работник от Велинград, Петър Лозанов  – медицински работник от
Велинград, Георги Зяпков – работник от Ракитово, и Боян Статев – овчар от Дорково. По-късно в лагера е изпратен и Захари Ненчов – работник от Велинград.

година и три години го разпъваха на кръст, да пречупят вярата
му, че правдата, в чието име убиваха, преследваха, ограбваха, е
насилие, чиито плодове сега ние берем горчиво, като косите ни
настръхват от криминалната хроника по телевизията всеки
ден. На 73 години почина П. Лозанов, чиято статия “Фашизъм
и работничество” четях и се чудех на мисълта му, че “историята ще съди червените властелини”. А неговите думи са вече
факт. Историята ги съди, но кой ще поведе народа ни, като
неговият елит, морален и интелектуален, беше унищожен по
лагери и затвори по най-нечовешки начин. Народът остана без
своя елит – ето основната причина за криминалната хроника
по телевизията.
Сега сме политици всички. Сега знаем всичко, което може
да роди едно такова невидяно, нечувано насилие. Но убийствата от тая кървава партия продължават. Няма още две години.
Десет дни преди изборите срещу 1 юни 1990 година убиха цвета на нашата  фамилия  Милош Зяпков,  един  поет,  който писа  
с  кръвта на сърцето си, че „За правдата е нужно да се страда”.
Обедня моят род, обедня обществото, обедня светът от едно
богато човешко сърце, от едно необикновено поетическо дарование. На съвета ми “Пази се, Милоше!”, той отговори в едно
от стихотворенията си: “Аз не мога да оставя правдата сама.”
Беше лидер на СДС в Ракитово.
На 14 декември, преди две години, президентът на страната потърси танкове за народа, а народът искаше да се махне
член първи от конституцията.
И ето вече  е 16 декември. О, черни спомени,  задавили  душите ни  в болка!
О, мъченици на святата истина, поставили я по-високо
от живота си, а той е скъп, единствен, неповторим. Кой има
право да го отнема?   

***
В деня на Сталиновата смърт брат ми убива човек на
Държавна сигурност, от когото е арестуван и който му пише
акт, за да го сполети съдбата на брат ни Боян, умрял в лагер
преди четири години. Същия ден, според брат ми, в Дорково
идват Вълко Червенков и руският посланик, за да разследват
случая. Потърсили човек не по-млад от петдесет години за
разпит и попадат на чичо Дине Кадрев. Разбират от него за
случая с кучето и нареждат да го вдигнат същия ден за Пловдив. Това е причина да остане жив, защото в Пазарджик сигурно
от бой са щели да го ликвидират. В Пловдив го държат 17 дни в
Държавна сигурност. Всяка вечер го е разпитвал Фердьо Парисов1. Сигурно той е бил причина да избегне побоища и да оцелее
до затвора.
Във Велинград влязъл при него човек, който е участвал
при ареста на брат ни Боян. Започнал да бие, но брат ми му нанася силен ритник в слабините. Оня изхвръкнал навън. Когато
на 14 май довеждат брат ми на съд във Велинград, същият побойник отива при него и му казва, че още го боли. Но вече не бил
агресивен. Таслаков от Црънча не го е бил, но брат ми смята, че
той е нареждал на други и че е виновен за боя във Велинград. На
един от нощните разпити в Пловдив следователят го вързал.
Признал си, че се страхува, като му казал “Вързан поп, мирно
село”.
Чичо Васил Зарев казал на мама, че за извършеното убийство са виновни двамата въоръжени милиционери, които са
предизвикали Михал към тази постъпка при самоотбрана.

1 Фердинанд Парисов от Батак. Познавали са се от младежките години с вуйчо Боян и тета Янче. Гостувал е у бабини. След 9. 09. 1944 г.
работи в ДС в Пловдив.

НА МОЯ БРАТ
Есен, слънчева и топла. Към Перник бърза млада жена с
мрежичка плодове. Там е нейният брат. Болен от неизлечима
болест и сам. Привършва дните си, откъснат от всичко мили и
близко. А сестрата бърза като луда. Тя знае края, но иска да бъде
при него. Да бъде в ръцете й, когато умира.
Минава София. Хора, много хора бързат, тичат, а над
тях, въпреки безразличието им, сестрата вижда, чувствува –
някаква опална мрежа се носи над това множество. Тая мрежа,
изплетена в нежната душа на нейния брат, е от любов, човешка любов, която се носи в топлата слънчева есен над хората.
Любовта е отминала тихо болницата, никой не я е видял да я
задържи. Тя се моли, за да я почувства силно скърбящата сестра. И за тая опална мрежа, която с любов и обич се носи над
множеството, нейният брат е виновен. Той е приел съдбата
си. При него стига сестра му. “Щастлив съм, че ме разбираш, й
казва той, но сестро, доведи ми малки дечица да ги погаля, да
ги помилвам, преди да замина. А вината ми е, че обичам хората. Простете ми и ми вземете тялото. На милите хора много
здраве. Децата ми да не напускат моя дом. Мила сестро, грижете се за тях. Идеите искат жертви. Не тъгувайте много.
Аз съм приел края си като неизбежна съдба. Останете с моята
голяма обич и живейте в мир.”
Пак е есен. Отминаха 24 години. Аз съм в Перник. Намирам сестра Цветкова1. Ти искаше да й благодаря за грижите.
Възкръсва в целия си трагизъм страшният спомен. Болницата е все тъй мрачна и тъжна. В нея ти приключи младия
си 33-годишен живот. Намирам се пред прозорците на стаята,
в която сам самичък си отиваше. Вината ти, че си надживял
времето си. Аз търся отнетите моменти. Търся връзка с тези
1 Цветана Цветкова от Перник, медицинска сестра в затворническата болница в града. Отнася се със съчувствие към съдбата на вуйчо Боян.

последни мигове вече 24 години. И ги намирам. Там, в тоя град,
е останал част от твоя дух. Ти си мислил за нас, ние за тебе
със страшна сила. Кой има право да отделя брат от сестра,
които толкова силно се обичат и така дълбоко се разбират.
Аз идвах три пъти. Дебнех момента да издъхнеш в ръцете ми,
не успях. Нямахме това дълбоко, естествено човешко право на
близките хора. Научихме за края и пристигнахме. Мама и тате
обикаляха болницата, давейки мъката си в плач. Приела ги беше сестра Цветкова. Нашата забранена обич тя ти беше дала.
Нашата удушена грижа тя беше положила за теб. И страшната вест ни бе обадила по най-деликатен начин. Сега аз съм при
нея. Обичам ги, защото ти си между тях вече 24 години. Не бяха
родени още Нели и Илка. Сега са големи. И в двете има нещо
много мило. Може би е от тебе. Това, което майка им направи
за тебе, е разцъфтяло в душите им в чудни добродетели. Те не
са знаели, че в преживяванията на тяхната майка е влязъл един
човек - предтеча на велико бъдеще. Великото бъдеще, което
предричат най-великите синове на човешкия род. В негово име
ти си отиваше. Майка им го чувстваше със своята тънка душевност. И беше поела съдбата ти, а ти искаше да й благодаря. Не я забравяме нито аз, нито Гошо и Султана, нито моето
малко Гоше. Помниш го нали?

***
Майка ми и сестра ми, най-големите жени в моя живот.
И двете дочакали най-страшното в живота на майката. Изгубили не само децата си. Изгубили своите любимци. Изгубили
смисъла в живота си. А тоя смисъл те създали чрез своя дух,
чрез своята любов, чрез своето високопрогресивно присъствие
в живота.
Мила мамо, мила како, без баче Боян сме 42 години. Болката е същата. Загубата му не е изгубила своето значение. Неговите 33 години все още крещят и питат защо трябва да се
умре в тая младост.
Мила како, без Милош няма още две. Какви думи за утеха?
Няма ги в езика ми. С какво да компенсираме липсата му. С кървящата болка в сърцата ни. С непримиримия гняв, че убийците
не понасят светлината, която носеше с факела на разума си,
който му беше природна даденост, с човеколюбието му, което
беше генетичната му същност.
О, скъпи жертви на болшевишката жестокост! Прекланяме се пред светлите ви образи. Баче Бояне, миличък на тета
Милоше, чакайте ни, ние с желание ще умираме вече възрастните ваши най-близки хора с измамната надежда, че идваме при
вас. С измамната радост, че може би ще ви видим. А сега нашето успокоение е, че сме ви имали и че това наше богатство
палачите не могат да ни отнемат. Датите 21 септември и 1
юни са нашите пътеводни звезди. Нашата обич, болка, висока
оценка, нашето преклонение!
22. 09. 1991 г.

ПЪТУВАНЕ ЗА ТЯЛОТО НА БОЯН
Влакът пътуваше за Перник, отнасящ със себе си майка
и баща с най-малката им дъщеря, чиито сърца до болка бяха
свити и смътна надежда ги държеше на крак и нащрек, че туй,
за което отиваха, по някакво чудо, може би, не ще бъде истина.
Уви! О, свити сърца, това, за което отивахте, беше страшен
факт!
След много дълга агония, след болката на една много нежна душа, която с кръв вря до трагичния си край в студените
стаи на пернишката болница, той е мъртъв. О, мъртвешки
град! О, град на овъглени души! Нима посрещна спокойно кончината на любимия Боян? Нима не се раздрусаха стените мъртви на мъртвешкия ти вид? Нима не проехтя отлитането на
душата му във вашите прогнили души, във вашите задрямали
мозъци? О, убийци! О, влак, чудовище на техниката, ти бързаш.
А знаеш ли кой пътува с тебе? Майката на този, който ти
докара преди две години в подземните гробници на Перник. А
помниш ли ти оня млад овчар-бунтовник, който, с кепето на
здрави плещи, бе спокойно седнал в тебе и размишляваше усмихнат за живота, за науката, за свободата. Не помниш, о, чудовище! Ако знаеше, че в този момент е мъртъв, ти би спряло,
за да не отнасяш майка му да види мъртвото тяло, станало
неузнаваемо, но все тъй усмихнато и след смъртта, като онова, което ти докара преди две години.
Майката беше баба Султана. Опряла уморено глава в
смъртно напрежение по умиращия син, тя смътно слушаше спора на спътниците си, разделени на два лагера, които спорят на
литературен език, който тя не разбира. Разбира ясно едно тя,
че и едните, и другите не са прави. Но кой да им възрази, когато
мъката в душата й е тъй голяма, когато болката е свила способността й да говори, да спори просто и чисто, както малцина
могат да спорят. Но болката й се надига и в израз на протест, в
стихията си на покрусена свободняшка майка им казва:

- Слушайте, баба. Тез, на които е ясно в главите, умират в
болниците като арестанти. Не сте прави, млади момчета, че
брадите на поповете трябва да се мъкнат. Друго е нужно, баба,
истината. Не слушайте поповете, щом лъжат. Те сами ще се
обръснат. И още много в този дух.
Спътниците се раздвижват. Лъч на истина проблясва в
потъмнелите им мозъци. Учудват се на баба Султана и си казват: “Туй е предрешена баба.”
- Името си, баба, не казвам. Не е нужно да го знаете и помните. Помнете туй, което ви казвам, че в този момент може
би умира или пък е умрял моят син, за който азбуката в живота беше таз: да се трудиш, да се учиш, да търсиш истината
и да обичаш свободата. И знайте, че ако той е умрял, това, за
което той живя, няма да умре!
И пак опира глава баба Султана и мъката отново залива
душата й. Жив или мъртъв е Боян?
В този момент след нея бърза втората й дъщеря, изстинала като камък, с втория влак да ги догони, да може да ги изпревари, с горещо желание да бъде птичка, да литне над влакове
и автомобили и при брата си да стигне, в ръцете й да издъхне,
за да може да му каже: ”Бъди горд, светец на свободата, че умираш тъй. Да живееш така, както не желаеш, е по-страшно от
твоята смърт. Умри спокойно.” А той, усмихващ се, да отговори: ”Радвам се, че ме разбираш. На душата ми е леко. Тялото ми
занесете в милото ми село.”
Влаковете бързат и пристигат – и първият, и вторият.
Баба Султана, с малката си дъщеря, е край болницата. Боян е умрял. О, страшен факт! Тя кърши ръце и обикаля. Няма
кой да я чуе. Пристига и втората й дъщеря. “Умрял е” й казват.
Гръм я удря в главата. Нокти й вкопават сърцето, олово налива
гърдите, но друго е по-силно – тялото му да се вземе.
И взимат го скъпото тяло. Не смеят да го погледнат. Бащата, мъченик същи, намира сили в гърди да го види мъртъв,
да го облече с измърсените му от въглищата дрехи, с които е
работил в мината. Слага го в ковчег. Сестрите, нямайки сили

и способност да изливат мъката си, оставили мълком тя да ги
души, плачат, плачат спокойно на вид. Тогава викна баба Султана с ясен глас на млада овчарка:
- Така се, майка, за правда умира. Почивай, мама, спокойно.
Така са Ботев и Левски умрели, така е Христос на кръст разпънат. На майка чиста истина, на майка тело юнашко, на скелет,
чедо, превърнато.
И качват се с обратен влак за Дорково с мъртвешки вагон накрая. В сърцата е пожар пожарил и само е това оставил,
че тялото с тях пътува.
Пътува влакът, нижат се поля и гори. Баба Султана не
спира да нарежда. Пътниците я гледат учудено – тя мъката
си излива.
Пристига влакът към Бояновото родно място. Тогава пак
викна баба Султана:
- Слънцето, Бояне, изгрява в родното ти място, мама. В
познато почувствай се, мама. Свободен почувствай се, мама,
спокоен!

ПИСМО ДО МАМА
Мила мамо, искам да ти пиша. Тая нощ, когато ти си ми
дарила живот, преди 68 години. Не мога да заспя. Хем не мисля,
че е необикновена нощ, хем се вълнувам. Аз, шеста по брой на
твоите деца, бях нова твоя радост и мъка твоя. Казваше ми:
”Доволна съм, чедо, досега.” И аз се стрясках. Нима може да бъде
и да не си доволна? Може, мамо, може. Всеки може да сгреши, защото не всички, като тебе, могат да бъдат толкова морално
силни. Знаеш ли ти, че ние, вече възрастни, всички все още се
сверяваме с теб. Все още те търсим и искаме съвета ти. Защото безусловно ти вярваме и сега, когато остаряхме. И сега
имаме нужда да ти благодарим, че си наша майка и че в мъка и
радост си наша яка опора. А ти искаше да вържем бели панделки при смъртта ти, защото ще си починеш. Но нали така много се радваше на живота, с толкова любов отгледа братовите
деца, защо беше уморена, мамо? А ти не знаеш колко и ние сме
уморени. Злото тържествува, изгубихме Милош, Ванчо, Стайко. А знам как ги обичаше ти и как бдеше за поведението им до
смъртта си. Как силно искаше никой да не губи авторитета си,
че той е най-голямото богатство.
Мамо, всичките ти внуци носят по различен начин различните твои добродетели, а те бяха разкошен букет и всички
са толкова необходими на живота. Помнят те и хората, мамо.
Събирам от много места твои мисли, съхранени от много от
тях, и нищо не е по-радостно за мен от факта, че всичко, чуто
от другите, само допълва още повече твоята богата индивидуалност. В момента те виждам жадна да чуеш нещо за твоя
слабост. Така силно желаеше да се поправиш, ако има за какво,
но нямаше, аз поне не виждах никаква твоя слабост и щях да я
видя, защото най-много съм била край тебе от всичките ти
деца.
Ще ми се да изредя твоя морален кодекс от върха на 68-ия
ми рожден ден. Трудолюбие до забрава, щедрост до разточи-

телство, гостоприемство за завиждане, любознание необикновено, философско мислене, необяснимо за неграмотността ти.
Необходимост да свързваш хората по всякакъв начин, умение
да ги разсмиваш до виртуозност, да скърбиш до умопомрачение и дарование да работиш с необикновен размах, да се караш,
когато трябва и както трябва, да възпитаваш, както малцина могат, вярна в семейството по дълг до гроб, а да тъчеш, да
създаваш модели, неповторими в селото, умееше само ти. По
богат живот ти се нареждаш с тоя на големите личности на
човешкото развитие.
Аз ти благодаря, мамо, и знам, че изразявам общото мнение на всичките ти деца.

СПОМЕНИ НА БРАТ МИ
Починал е Стефан от Мало Конаре. Идва да ме види. Знаем
се от Сливенския затвор. Младеж още е бил във фашистките
затвори. Убил фашистки агент на моста на Марица. Същият
бил убил негов близък приятел, пред чиято памет се заклел да
отмъсти. Като затворник в Пазарджик имал възможност да
избяга. Караул в затвора бил Гьоре Попов1, който му давал тази  
възможност.  Не го направил.
В Сливенския затвор беше по други причини. Искали да го
пратят в Ловеч. Като го придвижвали за Ловеч, пуснал писмо
до сестра си на земята, ако го намери добър човек да го пусне в
пощенската кутия. Намерил се такъв и сестра му се разтичала
– той имал връзка с много комунисти от фашистките затвори. Успяла да го изтръгне от смъртната преизподня в Ловеч.
Йордан Манолов казал на баче, че от Дорково искали да го
изпратят в Ловеч. Той /Манолов/ не дал съгласието си и баче се
разминал със смъртта.
В Плевен лежал с младо момче, осъдено на две години.
Вината му, че бил приятел на друго младо момче, което като
малолетно не подлежало на смъртна присъда. Пратили го в
Ловеч, където бил ликвидиран. Двамата приятели танцували
модерни танци в заведение. Началник от милицията дошъл да
им забрани неприличните танци. Убитото в Ловеч момче му
ударил шамар, той пада и умира. Не му простили, макар че то
не е целяло убийство, а само защита на правото си да танцува.
16. 10. 1994 г.

1 Георги Попгеоргиев  от Чепино /Велинград/, анархист, брат на Борис
Попов.

СЕСТРА МИ1
Едно явление на човешка топлота и нежност. Необяснимо за простосмъртните. Една извисеност на човешка доброта, непобираща се в обикновени човешки представи. Утре е
петък. Тя дойде при мене миналия петък. Болна е от 20 години.
Едно крещящо доказателство за несъществуването на Бог. Едно безмерно страдание при нейната душевна извисеност. От
всяка клетка на изнемощения й организъм блика човешка обич.
Към всичко около нея. Силите й, изчерпани от болестта, не издържат на толкова обич. Тя, обичта, иска сили за изява. А сили
няма тя. И иска извинение от близките си, че е била в тежест.
А това не е вярно. Тези седем дни при мене тя ме обогати със
своята доброта, със своята нужда да обича, да притиска до себе си тези, които носи в душата си, съпруг, дъщери, внучета,
сестри, братя, племенници. За красотата не е уморена. Вижда
всичко красиво и се възхищава. Интересно, сигурно за красотата не са необходими физически сили.
Тая нощ тя получи жестока криза, за която от лекарката
научих, че е била сърдечна. Аз преживях смъртта й. В момента
изпитвах облекчение, че аз съм с нея при жестокия й жребий и
мислех, че може би е по-добре да си почине. Много пъти до тая
вечер, когато си замина, ме помоли да не страдаме, ако с нея се
случи непоправимото, защото ще си почине най-после.
Но мила моя неповторима сестричке. Кажи ми как да те
задържим, за да ни топлиш с лъчението си, което имаш от
природата. Къде ще отморяваме душите си от житейската
жестокост. Къде ще отмиваме душите си от жестоката несправедливост. От къде ще черпим сили на всеопрощение и всеразбиране. И в тоя момент на пълно изтощение след кризата,
ти намери сили да си отидеш, защото не можеш да понасяш,
1 Христина /Рисана/  Статева Герасимова, сестра на Янка Статева.
Омъжила се за Никола Герасимов от с. Баня, Разложко. По-късно се установили във Велинград.

че за мене не е лека грижата за тебе, при моята обремененост
от свои грижи. Ти пак жалиш другия. И тук е божественото
начало, което носиш у себе си.
Щастлива е майка ни, че те е родила, щастливи са децата ти, че са твои дъщери, щастлив е баче Кольо, че е бил около
тебе 45 години! Към него любовта ти е най-засилена, защото
знаеш, че той се е грижил за тебе най-много. Силата ти да го
освободиш от себе си е необяснима.
Тая вечер си в дома си. Дано намериш успокоение, дано
страданието ти те остави да се отмориш. Аз искам да ти дам
от моите сили, искам да не се разделяме, но природата е сложна и неразбираема, особено при тая преплетеност на толкова
душевно богатство и такова нечовешко страдание.
11.30 ч., четвъртък, 4 май 89 г.

МАЙКА МИ
Хайде, Боже, помагай! Как свещенодействаха хората в моето детство пред земята и колко беше хубаво! Баща ми тръгваше на сеитба есен с накичени волове и орало и с дълбока вяра
в успеха на работата си. Вярата идваше от убеждението, че да
сееш наесен, значи да жънеш през лятото. А това е сигурност,
която дава само земята. Ти ще свещенодействаш, тя безусловно ще ти се отплаща. И ще има хляб и живот. И бъдеще,
спокойно, тихо, щастливо. Постигнато с нелекия труд на земеделеца, но и облагородяващо. А не е ли най-високият смисъл на
човешкия живот в това – да се трудиш и да се облагородяваш.
От най-ранно детство осъзнавах високото значение на земеделието, неговото основно значение за развитието на живота и
досега не съм прекъсвала връзката си със земята и не съм пропуснала нито миг да поглъщам благотворното въздействие на
тая връзка. Тя, земята, ражда, създава и раздава и най- важното, поучава. Нали за възпитанието примерът е най-ефикасният начин на въздействие.
Защо започнах със земята? Имам друга задача. А тя е следната: трябва да пиша за мама. Тоя жребий се падна на мене. Аз
съм шестото й дете, всичко родени бяхме седем – пет сестри
и двама братя. Едната ни сестричка е починала на две годинки, тя е била четвърта поред – майка ми полудяла от скръб.
Единият ми брат Боян почина в концлагер само на 33 години.
Той беше моралното възнаграждение на мама. Тя не го прежали. Отиде си от тоя свят в моите ръце, издъхна с последните
думи: “Бояне, чедо, кой ти похвана челото, като си повръщал,
сине. Защо нямахме право да бъдем край тебе, майка?” Скръбта
на мама беше голяма. Хората говореха, че ако може да се вдига
мъртвият, Боян не може да устои на толкова болка и ще чуе
баба Султана.
Баба Султана е моята майка. Как да пиша, за да мога да
възкреся образа й за тези, които не са имали щастието да я по-

знават. Хайде, Боже, помагай! Важно е да пиша за мама, както е
важно да се оре земята. Това явление, каквато беше тя, трябва
да се знае и от тези, които идват и ще идват и след нея. Нейният живот – Голгота, ме задължава. Аз имах щастието да бъда край нея най-много от всичките й деца. Пък и от най-ранна
възраст знаех, че като моята майка друга няма. Че като нашето семейство по-щастливо няма. Много деца мислят така, докато са малки. Но аз все повече се убеждавах и убеждавам се все
повече, че детското ми интуитивно виждане се потвърждава
през целия ми живот. Толкова е богата личността й, толкова много са добродетелите й, толкова е вярна философията й,
безупречна е педагогиката й, че не зная как да подредя всичко,
за да изградя тоя мащабен образ, създаден от твореца с размах и щедрост, при някаква неповторима творческа изява. В
захлас слушах разказите й за нерадостното й детство. Родена е в с. Добърско, Разложко. От деветгодишна е ходела всяка
година от Димитровден до Гергьовден да работи в Гърция. В
с. Сарамусакли, около Серес, е починал баща й. Той е водел група деца от селото да си изкарват хляба с обработка на памук.
В студ, страх и недояждане тези бедни деца от селото са пътували пет дни пеша през Мехомия, Неврокоп до Серес. Турско
е било. Често са изпитвали страх да не ги изколят турците
или гърците. Но в тези чудни и страшни разкази слушах и се
удивлявах от добротата на много гъркини, които идвали някога, изброявали детската бригада и им донасяли вкусни неща за
ядене. Когато починал баща й, дядо Кръстьо, тя заспивала от
плача на гроба му и пак добри гъркини я прибирали, да не нощува на гроба. Плачеха слушателите на мама. В захлас я слушаха,
а тя лееше речта си като руйно вино – красива, звучна, гладка,
медена. И когато е разтъжила всички и те плачат, а и тя плаче от тъжния спомен, ще ги видиш същите да се заливат от
смях, защото тя до виртуозност умееше и да разсмива. Много
възрастна вече, си счупва крака и е в болницата във Велинград.
Минал лекарят на визитация и й казал: “Бабо Султано, така добре е зараснал кракът, че е по-здрав от другия.” “Докторе, ми да

счупим и него, та и той да стане по-здрав.” Болните отправили
обща молба да не я изписват, че присъствието й им носи здраве и бодрост. Посещенията, които имала, озадачили лекарите.
Сметнали я за някакъв големец. Е, не са сгрешили. Големец беше
мама не по власт и богатство, а по човещина. Големец беше и
по трудолюбие.
Имах чичо, брат на баща ми, истински син на земята. Когато минаваше през полето, не отминаваше лайно на пътя, да
не го хвърли в крайпътната нива, независимо чия е. Имахме обща нива, десет декара. За мен беше истински празник общата
работа с чичо. Той работеше общото като свое. Аз го обичах
със сила и уважение. Жънели чичо с четиринайсет жетвари, а
той връзвал снопите, а мама жънела сама и тате й събирал ръкойките. Нивата обща – поделена между чичо и тате. На мама
баща ми не смогва и да навърже ожънатото, толкова спорна беше нейната работа. Свидетелка съм да напреде девет вретена
на ден на ръка.
Големият ми брат, след две смъртни присъди, остана на
двайсет години затвор. След девет години затвор избягва, не
устоял пред силата на привързаност към близките. Когато мама научава, вместо да се остави да я съсипе непосилна грижа
дали е избягал или е убит, дали ще го хванат или какво ли не
още, тя започва да преде и тъче и от неделя вечерта до сряда, когато ние със сестра ми Рисана идваме да споделим новата трагедия на мама – голямата вероятност да остане и без
втория си син, тя вече е изтъкала голямо бяло халище, което
една обикновена жена тъче цял месец. В друг случай научава за
смъртта на приятел на брат ми Боян, който за убеждения почина в лагер. Вместо да спи, тя обелва една кола царевица. Дълбоко споделяше убежденията на брат ми и неговите приятели.
“Силните духом превръщат болката си в действие.”
Останала сираче на девет години в чужда земя, за да не
ходи отново в тоя детски ад – обработка на памук в Гърция,
оженва я майка й на петнайсетгодишна възраст и тя, като
ходела да пасе овцете като млада булка, играела си с децата

недоиграните детски игри. Във фамилията на моя дядо – един
истински селски стопанин, мама получава преценка по достойнство от всичките членове на фамилията. Дядо ми казваше, че с песните на мама е накупил най-хубавите ниви в селото.
Тя пееше и жънеше. Хора от селото се криели в междите на нашите ниви, да я слушат през деня и вместо в гората, за където
били тръгнали, те прекарвали деня край нашите ниви, заради
песните на мама.
Една вечер, няколко часа преди залез, с голямата ни снаха Калина отидоха на близка нива до селото да пожънат, да си
помогнат за другия ден. Аз бях с тях и каква гордост изпитвах като пееха и двете една чудно мелодична песен от турско
робство. “Белберино, малка моме”. Минаваха колари от гората,
провикваха се и се наслаждаваха. И песента хубава, гласовете
още по-хубави, пък и сговорът между снаха и свекърва е за завиждане.
Истинска хала в работата си беше мама. Седем деца родени, петдесет декара имот, сто овце, волове, кози. Всичко
за ядене и косене ставаше на ръка. Тя, със своя замах, увличаше всички ни. Първи вършехме полската си работа и винаги в
неделя си почивахме, къпехме се и отморени почвахме новите
седмици. Нейната голяма обич, умно ръководене и настоятелно изискване от всички да вървим само в правия път, ни обединяваше и задължаваше. Имахме пълен сговор, пълна свобода и
пълна отговорност. Всичко ни разрешаваше, нищо нередно не
ни прощаваше, нищо хубаво не отминаваше без многократно
да го повтори и поощри. Уважението й беше голямо. Великден
беше един ден. Аз, вече женена, съм на гости. Цялото село е на
мегдана. Майка ми, същински владика, бе потачена от цялото
село. Поднесени й бяха повече от петдесет яйца от уважение
и както ги получи, така ги и раздаде, да отвърне, от своя страна, на уважението с уважение. Безброй бяха дните, в които съм
разнасяла по цялата махала избърканото мляко. На всички по
едно котле мътеница. Драго ми беше, защото всяко дете обича хубавото и доброто. Не подминавахме дните, в които тя

меси и пече хляб, да не носим на баба и дядо от топлия самун,
поръсен с чубрица и увит в чиста кърпа. Ами гостите на мама
– всяка неделя приятелките на моята баба, след излизане от
черква, идваха у нас. За децата гостите са голяма радост. Баба
внасяше дърва и защо слагаше сол в огъня, та той весело пукаше не знам, но знам как се радвах на тези гостувания. Идваха и
учителите да видят как мама си възпитава децата, та всички
са добри ученици. Мене ме взе моят начален учител една година по-рано, да може и той да учи едно от нейните деца. Една
учителка ми разказваше как на Кирил и Методий мама минала
край тържеството и им казала, че е обидена на братята, дето
не са й показали нито една буква и тя е сляпа за цял живот. А
нас ни учеше, където видим написано листче, ако е изцапано, да
го избършем и прочетем. Благоговееше пред знанието. Помня
как караше някой от семейството да й чете, когато тя преде,
готви, пере, тъче.
Помагаха си хората в земеделската работа. Събираха
се големи групи, изкопаят на един, отвръщат си след това и
в същински празници минаваше полският труд. Помня как ходех с нея да събираме копачи или жетвари. Така ясно е врязано в съзнанието ми голямото желание на всички да дойдат да
работят. При нея не беше проблем събирането на прашачки
или жетварки. И помня, че тя винаги ги молеше да си почиват
по-често, да не бързат, че и утре е ден, а помня и тяхното
искрено желание повече работа да й свършат и се местеха от
нива на нива в надпревара и желание да свършат повече. Много
са хората, които помнят как сладко са яли мамините гостби,
колко радостно са работили, пели, жънали и копали.
Ожениха се двамата ми братя. Народиха се седем внучета. Нови празници за цялата 15-членна фамилия. Всяко новородено беше необикновен празник. Мама ги къпеше. Всички
навъртахме коритото. Нейното свещенодействие пред новия
човек беше и наше. Преваряхме се кой да го вземе. Разнасяхме
ги по нивите. Правехме им люлки. Те бяха голямата радост в
тежкия полски труд. Цялото село я помни с внуче в ръце или

на гърба. И не само ги отглеждаше, а ги и наблюдаваше. Помня
разсъжденията й при тези наблюдения. Почнат някаква игра,
всички без изключение се включват в играта и всеки определя
участието си според силите и възможностите си. Без нареждания и без команди. Спонтанно, всяко, увлечено от общото дело, само определило мястото си в него. В друг случай ги видяла
да се карат за нож. Тя им взела ножа и кавгата спряла. Изводът
й беше, че и властта е виновна да се карат за нея. Ако я няма,
ще се укротят и ще заработят.
Цялата роднинска половина по мамина страна имахме
общ приятел, един много интересен човек1. С детското си възприемане разбирах, че е различен от нас. Живееше като член
от семейството. Счетоводител в кооперацията. И когато
ядеше с цялата фамилия, четеше. Не помня колко време е бил
у нас, но помня, че на мамините братя и сестра беше еднакво
близък. Сега вече си давам сметка, че тоя човек е пробудил у
мама живия интерес към обществените проблеми, към философията, възпитанието и всичко, което не я остави на нивото
на нейното обкръжение, ами я издигна високо над него. Аз, която бях около нея последните две години, имах извода, че всички
трябва да ми завиждат за щастието да бъда край нейната безкрайна мъдрост, която ставаше все по-голяма, безмерната й
щедрост, за която нямаше предел, и човеколюбието, което не
се удовлетвори до края й. Приемаше и заобичваше всичко около
себе си.
Дали само близостта с чичо Тодор беше причина за непрекъснатото развитие на мама, или самата й природа така беше
скроена, не знам. Помня я като много религиозна. Аз съм била на
черква с учениците и я наблюдавах – тя, с по-малката ми сестра в ръце, всред богомолците. Когато се ожени по-големият
ми брат, мама се сблъсква с измислените попски закони, според
които може да се встъпи в брак след определена възраст. Поп
1 Тодор Белчев от Разлог, счетоводител, свободомислещ, писал стихове

Васил не се е надявал, че така безвъзвратно ще изгуби една своя
съмишленица, когато й предложил да издаде необходимия документ срещу определена сума. Каква бомба е хвърлил в маминото съзнание тоя поп не знам, но знам, че дотук беше вярата
й в черквата и поповете. За Бог казваше, че ако съществува,
тя ще има пълно разбирателство с него. И ето втори период
в развитието й. Започнаха да се раждат внучета. По-малкият
ми брат не се венча в черква. Не кръщавахме внучетата. Непрекъснато ни повтаряше, че при смъртта й не иска поп. Желаеше да дадем тялото й на лекари да се учат и да помагат на
болните. Погребахме брат ми Боян без поп, като си го взехме
от лагера. Хората се чудеха и не проумяваха как съжителстват при мама безбожието с неподкупната й човечност. А за
тая човечност тя бдеше непрекъснато и неотклонно. Където
и да се намираше човек от нейното потомство, тя не пропускаше случай да го посети, да чуе мнението на хората около него,
да разбере дали няма опасност от отклонение от правия път.
Не прощаваше и най-малкото такова отклонение и на четири
очи можеше така да обвинява, че, без да се сърдиш, да разбереш напълно правотата й. “Не ми тежи от чуждите, казваше
тя, тежи ми, ако моето е виновно.” Не съм запомнила за какво
се караше мама с наша комшийка, но помня колко убедена бях,
че тя е права в кавгата. Често повтаряше умните приказки
на Атиджа, наша много близка комшийка. “Султано, когато си
права, трябва да се оправяш.”
Големият ми брат се ожени като му пристана снаха ми,
годеница на друг. Помня, че дойде у нас годеникът и се сърди
на майка ми, че ще му вземем годеницата. Мама му каза, че ако
дойде, няма да я изгоним, а той да вземе мерки да си я опази. Тя
пристана на брат ми, но аз знаех, че мама каза истината на
годеника й.
Колко смях е имало в дома ни. Наша комшийка, чана Вана, беше непрекъснато наша гостенка. Обедите минаваха на
прекъсвания от заливащия ни смях от двете. Нищо не отмива душите така очистително, както смехът на мама. А колко

болка носим сега у себе си. Колко необходим е маминият смях за
ежедневието ни сега, когато сме свидетели на братоубийства
у съседите ни, от престъпления помежду ни. Високата стойност на живота мама осъзнаваше, като правеше от него непрекъснат празник на смях и веселие. Чистотата на нравите,
според нея, е първо и основно задължение на всеки. “Доброто
име се изгражда цял живот, казваше тя, а се губи за един миг.”
Когато сгрешиш и се отклониш от правия път, ти не се
променяш, може да не си лош, но доброто ти име е накърнено.
Затова тя казваше “Пазете се, нищо не е по-ценно от авторитета. Имаш ли го - богат си, изгубиш ли го, изгубил си всичко.”
А как започна маминият живот със снахите! Тя им казваше, че се събират и се налага съвместно съжителство. Не е
необходимо да се обичаме. Нужно е да се уважаваме, любовта
се налага от само себе си. И ние, четирите сестри, така обичахме каките си, че ни беше страшно, ако възникне конфликт
между мама и тях. Лошите взаимоотношения така ни бяха
чужди, че изпитвахме ужас от тях. Въпреки това те изникваха
през известни периоди. Няма да забравя очистителната стихия, която настъпваше при такава разправия. Всеки разбираше
грешките си, всеки се самоосъждаше и добрите взаимоотношения, като топли слънчеви дни, понасяха цялата фамилия в
труд, сговор, любов и взаимоуважение.
Голямата ми сестра, Марийка, стана за женене. Всяка вечер идваха годежари. Тя се чудеше къде да се дява, защото нямаше смелост да каже открито, че не й е по сърце момчето, за
което са дошли годежари.
Събираха се седенки при всяка сезонна работа, да се преде, да се чепка вълната, да се чука слънчоглед, да се бере, ниже
и дипли тютюнът. Истински празници бяха тези събирания с
маминото присъствие. Така се избират младите, казваше тя.
Ако външни хора, по различни поводи, присъстваха на тези седенки, отнасяха спомен за нещо много хубаво и за приятната
баба Султана, чието гостоприемство, сладкодумие и ясна мисъл запленяваха всекиго.

Непрекъснато ни внушаваше, че моминството е сладко,
ако стоим настрана от момчетата. “Уважавайте всички и настрана от всички!” Когато всички бяхме задомени, мама беше
много доволна, че сме търсени не само от момчетата, ами и
от техните родители.
Но мина и отмина тоя щастлив период от маминия живот, когато бяхме около нея всички живи и здрави и от всички
удовлетворена, че не е посрамена и че правият път в живота е
бил неизменно търсената посока. Дойде войната. Мобилизираха братята ми. Тръпнеше голямото майчино сърце в очакване
на най-лошото, но имахме късмет. Върнаха се братята ми живи
и здрави от фронта. И започна истинска голгота за тая необикновена жена, чиято богата душевност беше дала такава
богата реколта. След войната - арест на брат ми Боян, нейния
любимец. Изпратен в лагер за убежденията си, не се върна жив.
Секнаха песните на мама. Тръгна тя от врата на врата при
големците-комунисти. Търсеше отговор за вината на чедото
си. За него тя казваше: ”Защо се роди, чедо, такъв, нямаше да
знам, че и толкова хубав може да бъде човек.” А се изгуби само
на 33 години. Страшен удар за цялото село. Загубата на морално извисената му личност засегна всеки поотделно. Цялата фамилия посърна. Трите му дечица не запомниха нежния татко,
който не можеше да им се нарадва.
Големият ми брат, четири години носил страшната болка от несправедливата смърт, при арестуване в милицията,
убива офицера1, който го арестува и който му казва, че ще го
изпрати при брат му. Когато майорът от Държавна сигурност
сяда да пише “белия акт”, се случва нещо, което разтърси цялата страна. В онова глухо и страшно време нямаше човек, който
не е чул за случилото се. Зашеметеният от власт офицер, убеден в силата си да прави всичко, завършва писането и започва
да удря с пистолет. Брат ми вижда в стаята топор и прекъсва
1 Убитият Лазар Ковачки от с. Ветрен, Пазарджишко, е офицер от
Държавна сигурност

белия акт, като удря два пъти автора му. Обезоръжава милиционера, който вика “Помощ, помощ”, взема пушка от стената
и тръгва да бяга, но вън го хващат. Той им казва: “Изпълних един
дълг, правете каквото искате.”
Мама в тоя момент е над селото със сестра ми Величка.
Тръгнали пеша от Дорково за Батак при мене на гости. Като
тръгвали, брат ми ги срещнал и им дал пари за рейс, да не се
връщат пеша. Над селото мама, седнала да си почине, видяла
две леки коли да напущат селото. “Ах, пусти опустели и колите,
кой ли пак ще разплачете!” Брат ми Боян с кола беше вдигнат
преди четири години.
Поотпочинала, мама казала на Величка, че не се наема да
изходи разстоянието до Батак. Дала парите на Величка за рейс
от Ракитово до Батак и се прибира. Тогава научава за станалото. Арестували ги с тате, видели кръвта на убития. Научила,
че брат ми е вдигнат и “О, Боже, какво ще стане с всички? Как
се понася човешка кръв. И той от майка е роден.” Не намерили отговор дълбоките човешки устои на мама и тя изгубила
свяст. На нейната обич, на нейното човеколюбие, на нейното
будно социално чувство това ли е отплатата? Любимият й
син загинал в лагер, вторият й син вдигнат, след убийство на
човек. Седем внучета без бащи – кой е автор на всичко това?
Нямала отговор.
Научаваме със сестра ми за случилото се. Първата ми мисъл, след чутото, е че брат ми е убил човека, който е наблегнал
при вземане на партийното решение за пращането на Боян в
концлагер. Идваме в Дорково, разбираме случая и чакаме ужасени какво ще стане. Научаваме, че не е пренощувал във Велинград, а същата вечер е видян в Пловдив. Чудни са хората. Не се
лъжат, когато обичат и уважават. Първата искра на надежда,
че може би ще остане жив, вече е пробляснала. Не се радваме за
убития. Възможно ли е това при цялото възпитание на мама
за стойността на човешкия живот. Но отзвукът в народното съзнание беше следният: кака Стойна – “Не е страшно, како
Султано, та не е убил човек.” Гълъб от Црънча – “Какво толко-

ва е станало, куче за куче.” /Убитият беше убил овчарското
куче на брат ми, та по тоя повод той го арестува./ Тета Рада
Телева – “Седем дечица останаха без бащи, барем едно ще има
късмет и Миле ще си дойде.” Дядо Иван – “Ако има разсъдък,
вина нема.” Елмието – “Откакто взеха Боян от селото, хубавото свърши.” Децата на брат ми получиха шест щайги грозде
от съселянин на убития от с. Ветрен, Пазарджишко. Казал, че
брат ми е направил това, което те трябвало да направят. Не
научихме защо, но се радвахме на гроздето.
“Веднаж в живота човек има право да направи това, което иска, с цената на живота си. Това свое право е използвал
баче Миле.” – получихме писмо от Ланко1. Бай Христо Таджер2,
кротък човек, християнин – никакво обвинение за убийството:
“Брат ви е от хората, които са солта на земята. Това убийство дава урок на злодеите. Те ще има да се позамислят.”
Минали са 50 години. Аз хвърлям боклук в софийски кош. Як
мъжага, с мустаци, с малко неудобство рови в кошовете, събира хляб за коня си. “Обвинява” ме в скъперничество, софиянка,
пък не изхвърля хляб. Казвам му, че съм от Дорково, той се плесва по челото и пита жив ли е човекът, който преди петдесет
години уби офицер от ДС. Това е брат ми, казвам, жив и здрав
е още, коси и работи, след като е минал през болшевишките
адове, по-страшни от небесните.

1 Лазар Цинзов от с. Добърско, Разложко, първи братовчед на Янка Статева
2 Христо Таджер, евреин, зъботехник, свободомислещ, живеещ в Ракитово

СЛУЧКИ НА МАМА С ХОРА
*
Прашели с кака Рисанка. Мама й казала: ”Праши ти, невесто, па я да ида по гората да си поплака.” “Няма да плачеш. Десет
години сме били заедно, цял живот ще се гордея с него.”
*
Кака Калина й рекла: ”Двадесет години се водихме, двайсет лоши думи не помня. И да умре не ме е. Защитил се е като
човек и е заминал.”
*
Хора й рекли: ”Това семейство е каменно.” От лошото ке
избираме убаво – отговорила мама.
*
След тежко състояние на здравето, при преглед, лекарят
я пита:
Кажи си, бабо, мъките. Снахи ли имаш усойници или зетьове зестраджии, или се с другаря не разбираш.
*
Ако имаме пенсии, ще мислят, че те са помогнали за къщите, а сега няма чужда мъка в нашите къщи.
*
Попитали я хората каква е грешката на Боян. Може ли да
се каже: “Грешката на Исус е, че е погледнал към хората.”
*
Тя попитала баче Боян в болницата: ”Кажи ми, чедо, грешката ти, та те в леглото не познавам.” “Успокой се, мамо. Моята грешка е тая, че не мога да съм с тия, които ме тука пратия.

Ще ме видиш, мамо, в млади като мене, които те изслушват да
поговориш за мене.”

*
Често ни повтаряше съветите на баща си, дядо Кръстьо:
Не лъжи, да не се чудиш как да се оправдаваш. Не насваждай, да не страдат хора от тебе. Не кради, да не се чудиш къде
да го криеш. Деца, ако дочакате старините, да се обърнете – по
изминатия път шосето да е чисто, да няма гънка по него.
*
На Гошовата сватба тя пита музикантите: “Може ли да
идем на гроба на Боян?” Те се съгласяват и питат: ”Как да пеем,
весело или тъжно?”. Пейте неговата любима песен:
Пасъл ми Станьо шилета
на тия пусти гробища.
Глас се от гроб обадил:
Драгинко Станьо ле, Станьо ле
ожени ли се батьо ти,
гледа ли добре децата?
Музикантите я засвирват, а тя запява и нарежда:
Чедо, Бояне, Бояне,
стани се, чедо, провикни,
стани хорото заведи,
попитай Гошо кой му сватбата ръководи.
Изумени, музикантите говорят: ”Ходили сме навсякъде,
такова чудо никъде не сме видели. С младенци на гроб да идем
след 21 години.”
“Камбана звъни, майка по двор ходи, сълзи рони, овчари
овци доят” – всички слушат музиката от Гошовата сватба по
къра и цялото село скърби и се радва.
*
Питат я на колко години е. Тя отговаря – Да умра, време
ми е, да живея, подарък ми е.

*
При среща с приятен човек, който й доставя удоволствие в разговора, тя изразява приятното си усещане, като му
казва: ”Като ми е толкова хубаво, как да си платя, не знам.”
*
На Манол е викала: “Ти си спал, късмето ти е работил.”
*
Ке гътнеш десет горчиви, да дочакаш едно убаво.
*
Ако сам не се направиш щастлив, никога няма да бъдеш
щастлив.
*
За младите хора казваше, че са лесничейски разсад.
*
В Разград ходи на дело срещу Кръстьо Зарев1. Като я питаха какво е видяла по дългия път, тя отговаряше: ”Митинги
за власт и молебени за дъжд.”
*
Във влака с кака Миче моли за място, че се връща от болница. Никой не й отстъпва. Обръща се към офицера, който също стои на мястото си. Мама му казва, че сега няма да заспи
спокойно от грижа за младите войничета, които отиват да
възмъжават. На облечена млада жена казва: ”Мари другарко,
както си се погрижила за външността си, защо не си се погрижила и за душата си? И змията е лъскава и красива, ама е змия.
Офицерът я моли за извинение, целува й ръка, взема й адреса.
1 Кръстьо Зарев от Дорково, виден деец на младежкото земеделско
движение. След 9. 09. 1944 г. е изпратен в концентрационен лагер. След
излизане от лагера емигрира във Франция.

*
Мила Бабо Султано!
Целувам ти ръка и ти желая здраве и дълъг живот.
Есента е богата с много пъстри цветя. Ако тези кълбенца ти помогнат да вложиш поне част от твоята богата душа
в цветенцата на терличките, които плетеш, ще бъда щастлива.
Поздрави всички приятели, мои и на Сашко.
Данчето
*
Мила бабо Султано,
Щастлива съм, че ще сложа своя подпис под брачния договор на твоята любима внучка. Тя заслужава щастие, заслужава
любов, защото е добра и човечна и това, което най-много бих
искала, това е тя да го има за цял живот.
Аз никога няма да те забравя. Ти хвърли въгленче и в моята
душа. Благодаря ти за това. Благодаря ти за това, че съществуваш, за това, че те срещнах, за това, че Султанка е част от
теб и всеки миг до нея ме обогатява, прави ме по-добра.
Целувам твоята ръка.
Данчето
*
Мили племенници,
Приемете от цялата ми фамилия дълбоки съболезнования за скъпата загуба!
Баба Султана си отиде, но остави дълбока бразда след нея.
Със своя благ характер, човечност, остроумие, със своята богата душа, обичаща хубавото и красивото в живота, тя
остави незаличими спомени в нашето съзнание.

Поклон пред светлата й памет.
София, 21. X. 1976 г.
Чичо ви Лазар1

*
По случай смъртта на баба Султана,
Изказвам на всички семейства и близки познати на незабравимата ни Баба Султана мойто чисто сърдечно съболезнование.
Сбогом, Бабо Султано, никога, докато съм жив, няма да те
забравя. Наште разговори за един свят без войни бе твоя вера
и мечти. И сега, ако съм там, бих казал: Бабо Султано, ако има
някъде друг свят и там се бори за свят без войни. Колко много за тебе може да се каже. Ти раздаваше на малките Ботеви
книжки и т. н.  Сбогом!
Ангел Бирников
*
До сем. Статеви
Дорково
Възпрепятствани да присъстваме при изпращането на
тленните останки на добрия човек баба Султана, приемете
нашите най-сърдечни съболезнования!
Сем. Лазарови
Велинград

1 Лазар Цинзов

МИСЛИ
ОТ МАМА
*
Ка рипа овнето по гората, така тича детето към светлината.
*
Приятно ми е да слушам за хората, които за другите са
се борили.
*
Не се хвърлят камъни по неродила круша.
*
Да работиш все едно, че няма да умираш.
*
Първа е залка медена, втора е залка ледена.
*
Одо прави родо.
*
Гостите ти носят радост – едни с идването, други с
отиването. /Гостенин все те зарадува, еден като дойде, друг
като си тръгне./
*
Мъжът ти използва хубостта и те хвърли в пропастта.
*
Ако се върви в един път, измъкнете табелите от кръстопътищата.

*
При приятен момент казва: Защо не са по-дълги часовете?

*
Не сам видела скръкав човек да забогатее, а щедър да осиромашее.
*
Който обича малки деца, той има добра душа.
*
Учители просветители, доктори спасители.
От “Дон Кихот”
*
Злите преследват добродетелта по-яростно, отколкото добрите я обичат.
*
Там, където цари завист, няма място за добродетел и където има тесногръдие, не може да има великодушие.
*
Всеки е рожба на собствените си дела.
*
Броят на глупците е по-голям от този на умните.
*
Писателите се съобразяват с това, което тези, които
им плащат, искат от тях.

От Л. Каравелов
*
Само непрекъснатото вървене напред, само денонощното бдение във великия храм на науката дават човеку право с
чест да носи своето велико име човек, в противен случай той е
равен с добитъка, който живее само физически, а не нравствено.
*
Истина, че речите и делата на един човек са като капка
в морето в общочовеческия живот, но тая капка често дълбае
и камъка.
*
Езиците служат като средство, за да дойде човек до това, щото се нарича учение, но тях никога не можем да наречем
наука.
*
Може ли честен и неразвален народ да се не погнуси от
своите архипастири.
*
Ни едно духовенство не изпълнява добросъвестно своето
назначение.
*
Нравствено съвършенство се достига с помощта на образованието, възпитанието и развитието.
*
Всекиму е известно, че никоя власт не е давала на кой и да
е народ доброволно това, щото тя нарича свое право, а борила
се е с народа, убивала е, бесила е, затваряла е.

*
Умните люде търсят за своето умствено развитие и напредък нови мисли, нови идеи, ново образование и нови понятия.
***
*
Ако се от земя обажда човек, Боян щеше да се обади на
майка му.
*
Нещастието показва приятеля.
*
Доверието се печели денем, за да се движиш свободно нощем. /Мичето/
*
Сърцето може да украси лицето, а лицето не може да украси сърцето /Ката Стоева/.
*
Колкото по не можеш, толкова по трябва да можеш. /Ката Стоева/
*
Най голямото откритие на човечеството е писмеността.

*
Жаждата за знания е средство за оцеляване.
*
Вождовете на руската революция грешат по силата на
своя грешен мироглед. /Георги Шейтанов, 22 годишен/

*
Който постъпва честно, просто не живее лесно. /Р. Ралин/
*
Бита крава мляко не дава.
*
С очите гълчи, с езика мълчи.
*
Има ли кому да се покланяш, има на кому да се осланяш.
*
Бог е Бог и пак има слог.
*
Икономиката има закони, които не подлежат на никаква
идеологизация.
*
Някои хора толкова изпреварват обществото, че след
това им се налага да го изчакват в не толкова удобни за целта
помещения. /?/
*
В България има таланти, но няма характери. /Р. Ралин/
*
На яйцето дръжка туре. /Цаньо за сръчна жена/
*
Къща без смях е като мешка без слънце. /тета/
*
Майката е като ливада, ториш я, поиш я, а тя ражда и
тръне, и детелина. /дядо Гьоре/

*
Европа освен вреда нищо от турците не е видяла. Тия всякога са били гонители на просвещението и напредъка. Тия всякога са унищожавали всичко, що е велико, прогресивно и свято.
/Мацини/
*
Да не си майка, да не си без майка. /Милка/
*
Не бързият, а жадният търси вода. /Милка/
*
Както си скроен, така се износваш. /Милка/
*
Сбръканите думи са смешни. /тета/
*
Убавите работи са без пари. Немат цена колко чинат, а
са без пари. С убава дума е по-драго на стар човек от с пари. /
тета/
*
И на кротка крава поста рога дава. /?/
*
Не се страхувам от катране. Сигурен съм, че нема толкова борина.
/вуйчо Ристе/

ПИСМА
***
Мили Милка и Митко1,
Простете ми, че не се обадих досега. Двата месеца, прекарани при вас това лято, затвърдиха у мене още повече чувствата ми на обич и привързаност.
Почти цяла седмица вече, откакто съм изпратила картофите. Пращам със закъснение разписката, да ги освободите.
Цвеклото е още в земята, а тук вчера валя сняг. То ще бъде покъсна пратка.
Аз още не съм чела сериозно за изпита в ноември, но от
днес почвам сериозно четене на история на педагогиката, дано
го науча.
Мама е на почивка в Добринище, Разложко. Гошо й удължи
почивката с още една смяна. Сърцето й било много засегнато и
ми е мъчно. В Батак също ходих два пъти. Свекърва ми също не
е много добре, но Гошето се грижи за нея добре.
Вие как сте?
Милка, брашно ми обещаха, ако мога, с цвеклото ще го изпратя.
Бързам да пратя писмото по колегите, затова привършвам.
Прегръщам Ви с много обич.
20.X. 1972 г. с. Иланско
Янка

1 Милка и Митко Балтаджиеви от Сливен, приятели от ученическите
години на Янка Статева. Родители на поетесата Живка Балтаджиева.

***
Скъпа приятелко,
Пред мене е твоето писмо, което, за кой ли път, препрочитам, защото само ти умееш да си толкова нежна, макар и
само с няколко реда. Намираш точно оная дума, която стопля
сърцето на човека.
Наистина е крайно време вече да направим нещо, за да
осъществим нашите копнежи и мечти, за една не много кратка, а продължителна среща. И аз те каня още при първа възможност и например пролетната ваканция, да се качиш на влака и
да дойдеш. Ще бъде истински празник у дома.
Тая година аз съм вече пенсионерка, но Живка ми роди още
една внучка и трябваше доста често да отивам там и на Митко му дотегна да бъде сам и не ще мога да пътувам скоро, освен ако му дадат “платената”, че да дойдем и двамата. Не ми
се иска да го оставям повече сам.
Но желанието ни да посетим нашите близки в Родопите
засега е най-голямата ни мечта и при най-малкия удобен случай
ще се възползваме от твоята покана и ще дойдем, със радост
ще дойдем там, където... и т. н...
Наистина в писмото не можем да кажем всичко, пък аз и
много не умея, но все пак тези разкривени букви и недоизказани
мисли ще ти помогнат да си представиш лицето на твоята
обичана приятелка и нейните неспокойни вече ръце, които искат да бъдат по-обединителни в чувствата си към теб и всичко, което ни свързва.
Здрава ли е баба Султана? Пиши ми за нея, за кака Миче и
за всички.
Децата ти здрави ли са и близко ли са при теб?
Приеми хиляди сърдечни поздрави от мен и Митко и предай такива на всички в Дорково, Ракитово и Чепино!
Прегръщам те!
Милка
Сливен, 5. III. 1975

***
Скъпа Янче,
От много време се канех да ти пиша, но както винаги, ти
ме изпревари.
Истина е, че много имаме да си кажем, но нека се утешим
с факта, че е живо нашето желание за близост и духовен контакт.
Да, зная от Коцето за сватбата на Гошо и от сърце ти
желая да е щастливо детето ти и ти пожелавам да бъдеш баба
и ти! Не пишеш от какво е боледувал Гошо – предполагам, че си
бързала много. Но по-важното е, че в момента е здрав. Много
съжалявам, че не взехме адреса и телефона му в София. Ние бяхме там в края на септември за една седмица – сетихме се за
него, но нямаше начин да се видим или чуем. Възможно е и ти да
си била там с Петърчо – по-добре ли е той при батето, че ти
трябва да си сама в Дорково?
Но сама ти никога няма да бъдеш със твоята контактност и любвеобилност към хората, пък още повече в Дорково,
Ракитово, Чепино и в цялото Чепинско корито. Толкова много
роднини и приятели...
А как са милите ми семейство Зяпкови? Отдавна нямам
никаква вест от кака Миче. Сигурно не е много подвижна вече.
А Милош? Колко пъти вече го каним да ни гостува отново и
никакъв ответ. Той поне има здрави крака и в известна степен
от никакви условности не е обвързан. Не забравяй да ги поздравиш.
Напълно съм съгласна с теб, “че не е леко никое изпитание” и не ти пожелавам повече такива неприятни изненади.
Изненади, които лишават човека от всякакви илюзии и желание да живее.
А трябва да се преборва човек, пък ако ще и като камък да
е, както казваш ти. А аз казвам: “Да живеем на инат, напук на
всички неудачи! И най-красивата смърт е по-грозна от всички
житейски несгоди.”

Некрологът за десетгодишнината от смъртта на нашата майка, за скъпата ни баба Султана ни натъжи, напомняйки
ни нейното отсъствие. Но съм ти много благодарна, че си се
сетила. Споменът за нея ме върна в миналото и освежи паметта ми и сърцето ми. Щастие беше, че я познавах и не останаха
тайна за мене нейната мъдрост и смелост. Тя беше това, за
което поне аз не мога и да мечтая. Ако трябва да бъдем справедливи, невъзможно е да не изпитваме уважение и дълбока признателност, заради нейната правда и смелост, макар с дълбоко
наранено сърце. Всъщност, тя е може би по-жива от нас, защото никога няма да я забравим!
И накрая, скъпа приятелко, малко информация за моето
житие-битие. С Митко сме сами. Почти сме се примирили с
неизбежната старост и придружаващите я: алергии, невралгии, ишиаси и т. н. Повече стоим пред телевизора като кукли
или четем и единствените ни по-радостни дни са темата от
децата и приятелите, които вече не са много. Уж тази година
ще им бъде последна в Испания и дано – искам ги вече тук. Ние
имаме покани за 2 месеца, но Митко не иска да отидем, а на мен
ще ми е трудно да пътувам сама.
Приеми и предай хиляди поздрави за теб и близките ти
от мен и от Митко. И пиши пак! Прегръщам те!
Твоя Милка
Сливен, 26. XI. 1986

***
Мило семейство Манджукови1,
Краят на старата и началото на новата година е момент, когато човек си мисли за хората, които обича и уважава
и иска да ги поздрави от тоя изкуствен праг на времето.
Не мога да не мисля за Вас в тоя момент, и да не Ви пожелая всичко хубаво и много здраве през новата година.
1 Семейството на Петър Манджуков от Пловдив, един от съратниците на Гоце Делчев, Слав Мерджанов и Орце Попйорданов. Автор на книгата „Предвестници на бурята”.

Щастлива се чувствам, че Ви видях и че съм разговаряла
с Вас, др. Манджуков. Възхищавам се от втора част на спомените Ви така, както от първата. Мъчно ми е, че по-голямата
част от живота Ви е минал. Ще ми се животът на ценните
хора да е дълъг, много дълъг.
Обаждам Ви се от мястото, където работя, а то е в
Родопите, в непосредствена близост с Рила, която е неизказано хубава в зимната си премяна. От 30 септември сме във
ваканция и си заминавам в селото, където живея. Ако намерите
малко време, обадете ми се, като ме осведомите как сте със
здравето си и въобще с живота си. Ще ми доставите голяма
радост. Там ще си бъда до 12 януари 1966 год. А то е с. Дорково,
Пазарджишко, а аз Янка Статева Иванова, ако отделите малко
време и ми се обадите, това е адресът ми.

***
Пловдив, 25. Х. 1965 г.
За Гражданката Янка Статева
с. Конярско – Разложко
Уважаема Гражданке,
Писмото Ви от 21 т. м. получих днес и веднага Ви отговарям.
Преди два-три деня получих по пощата пакета с първата част от “Предвестници на Бурята”. Много Ви благодаря за
дето ми дадохте възможност да се справя с некои обстоятелства.
По Султана Статева днес Ви изпращам 3а и 4а част от
“Предвестници на Бурята”, озаглавени: “В Цариград” и “Затишие пред буря”.
На стр. 22 и 23 от “В Цариград” се налага да направя едно допълнение, но това ще направя след като ми върнете тая
част; ще имате пред вид, че не бързам, така че ще можете да
не бързате и Вий с прочитането и връщането на изпратените
Ви части 3а и 4а от “Предвестници на Бурята”.

Благодаря Ви много за изказаните в писмото Ви чувства
и благопожелания. Заедно с жена ми Ви изпращаме нашите поздрави и пожелания за всичко най-хубаво в живота Ви.
Предполагам, че след като прочетете 3а част, ще можете да си съставите доста ясна картина за живота в Цариград
и за самия град, такъв, какъвто беше към 1900 г.
Подпис

***
Янке,
Закъснях да ти се обадя, защото отсъствувах от София.
Мъка ми е за баба Султана. Светът обедня. Отиде си още
един човек от тези, които са малко в света, а са толкова необходими на хората. Тя беше нещо единствено в днешното време
– мъдрец-поет. Какъв беше този безкнижен ум, който може да
види злото до корена му и да го отрече в себе си и около себе си;
който можа да почувства доброто и красотата и щедро да ги
твори в живота си!
Баба Султана остава незабравима и непрежалима.
Разбирам, Янке, твоето положение, чувствувам мъката
ти. Ти загуби нещо огромно, което вече никога няма да имаш.
Около тебе сега е празно, пусто. Но... това е животът. Той често ни нанася удари, често ни сваля на колене, често ни довежда
до безсилие и невъзможност да поправим злото...
Какво да правим? Да се оставим ли скръбта да ни повлече
и смаже?
Мъдростта на баба Султана и тук ще ни помогне. Ние
трябва да постъпим като нея. Да я следваме. А това значи ти,
която отрасна и живя най-близо до това чудо, което беше тя
в живота си, да изпълниш дълга си и всичко, което имаш в себе
си от нея, да го “сложиш на книга”. По този начин ти ще го запазиш и ще дадеш възможност и на други хора да му се радват.
Истината, доброто и красотата трябва да се пазят, размножават и предават! Съзнанието за изпълнен дълг ще облекчава

мъката ти – така ти ще направиш баба Султана, с най-хубавото от нея, да продължи да живее.
Уреди си живота така, че всеки ден да имаш време за това и почни. Почни без отлагане,  въпреки скръбта, в полезна работа.
Митко1

***
Мила Янке,
Получих честитката ти, получих такава и от Гошо. Благодаря и на двама ви. Радвам се, че и тримата сте били заедно
на Нова година. С това сте уважили паметта на баба Султана
и сте постъпили съгласно нейните принципи – да се взаимно
уважавате и да милеете един за друг, като най-близки един на
друг.
И аз много исках да се видим и много се надявах да дойдеш
насам, но вие сте избрали по-доброто – да бъдете заедно. Виждането се отлага при следващата възможност – пролетта.
Аз съм добре, но вече съм нащрек, защото щом малко наруша диетата и веднага се леко обажда язвата. А идва пролет,
когато язвите “буйствуват” и правят поразии. За да се предвардя от ново влошаване, още отсега почвам предпазно лекуване с ленено семе, /което много ми помогна през лятото и
есента/ и с кантарион, накиснат в зехтин /старо, изпитано
народно лекарство/.
Завърших за тази учебна година лекциите си в Института и сега съм в изпитна сесия. Остават ми само два дни да изпитвам – днес /понеделник/ и сряда.
Сега е вече 7 ч., а изпитът ми започва в 9, затова трябва
да завърша писмото си.
Вчера, за пръв път след лятното ми заболяване, бях на
Витоша. Беше много хубаво и се чувствувам ободрен.
1 Димитър Димитров, роден в Пазарджик, живял в Пловдив, установил
се в София. Анархист. Бил в лагера „Богданов дол” заедно с Боян Статев
и Георги Зяпков.

Дописане!
Най-сърдечни пожелания за здраве и бодрост. В името на
баба Султана вдигни глава! Така най-добре ще я зачетеш.
София, 17. 01. 77 г.
Митко

***
Мила Янке,
Тъжна вест – снощи Гено1 починал в “Пирогов”.
Утре в 13.30 часа му е погребението.
У Гено се криеше голямо сърце, пълно с безкористие и обич
към Човека. Неговата преданост към идеите на човешкото освобождение го издигат като личност. Вечна му памет!
Аз за трети път се разболях, но от днес съм добре и утре вече ще престана да “пазя стаята” и ще изляза на слънце и
въздух.
На всички около теб здраве и сполука.
Митко
30. 10. 81 г. София
***
Янке,
Отдавна не си се обаждала. Как сте? Освен с училищна и
домашна работа, имаш ли време и за някакви други занимания?
Какво стана с Esperanto-то? – Необходимо е, макар и по малко,
да продължаваш. Иначе ще излезе, че напразно си си губила времето в курса. Нали знаеш, че при ученето или се отива напред,
или, при спиране, се отива назад /забравя се придобитото/.
Ако имаш нужда от някои помагала, обади се, за да ти намеря.
Около мене няма промени – все съм ни здрав, ни на вид
болен. Но, въпреки това, имам желание и правя необходимото
през септември пак да бъда във Велинград. Дано стане така,
1 Гено Даскалов – изтъкнат български анархист.

както ми се иска. Тогава пак ще се видим. А дотогава гледай ти
да дойдеш насам.
Как е младото поколение? Как са другите – роднини и познати? Някакви промени? Някои да са се оженили, някому да се
е родило дете?
Людмилини се обаждат. Свикват със средата, климата и
работата там, но според мене по-хубаво е да са си тук. Тяхна
работа. Така решили, така сторили.
Всичко най-добро
Митко
16. 04. 85 г., София

***
Мила тето1,
Писмото получихме вчера, 24. Х. Ние не знаехме, че вие
сте пак в Конярско, защото нито сме си ходили, нито пък имаме писмо от някого.
Тето, аз днес занесох писмото на Манджуков. Сега ми се
видя по-добре, по-бодър. Той много се зарадва с писмото. Като
го четеше, се чувстваше, че му е приятно. Извика жена си /тя
работеше зъбите на някаква жена/, да го прочете и на нея.
Той си спомни, че сме ходили, но физиономии не си спомня.
Като прочете писмото, веднага отиде да търси следващите
части. Даде ми 3-та и 4-та част и написа отговор.
Аз мислех да ти ги изпратя по пощата, но реших, за посигурно, да ги донесем, когато си идваме. Аз вероятно ще си ходя на 7 ноември. Тогава и ти може би ще слезеш.
Аз взех и първа част, за да я прочета. След 2-3 дни ще му
я върна.
Тето, отговора на Манджуков ти изпращам в това писмо.
Дано не се загуби.

1 Писмото е от Султана Боянова Статева, племенничка на Янка Статева.

Сега да ти пиша за нас. Живеем много скромно и ограничено. На стол не ходя, а си готвим. Гошо на обед се храни на стол,
а вечер и той е тук.
На мен ми отпуснаха стипендия, но половина – 15 лв. Аз
смятах, ако ми отпуснат цяла, да си купя някакво по-евтино
палто, но ще трябва да се простя с тая мисъл. Гошо си кашля
още. Аз все му викам да иде да се прегледа. Той вика, че е ходил,
но нали го знаеш как обяснява. Той няма.../липсва продължението/.

***
Мила тето и Петърчо,
Нещата не станаха, както ги планувахме.
Камионът на Мишо още не е готов, но аз имам грижата
да ви доставя и останалия багаж.
Явиха се нови кандидати за къщата в София и се бяхме
разбрали, че на 24. ХII. ще дойдем с тяхната кола. Аз съм приготвила останалите неща, Гошо отсече и за вас елха, но на тях
нещо се объркало и се обадиха, че ще дойдем след Нова година,
някъде към 4 или 5 януари.
Аз взех пенсиите ви и смятам да ви ги донеса тогава. Дано да не сте много закъсали за пари. Ние с Гошо /моя/ можехме
да дойдем и с влака, но сме закъсали с парите. Не са ни плащали
за ноември и декември нищо. По-голяма част от учителите и
служителите стачкуват от 21. ХII. Сега очакваме да ни позалъжат с някаква сума.
Петърчо, благодарим ти за писмото и добрите пожелания. Мама и Бояна заминаха за 2-3 дни в Банско. Раето идва за 2
дни.
Тето, кожите били обработени и аз вероятно ще дам от
тези пари за обработката. Две не били станали.
Всичко най-добро ви желаем и ще дойдем след 3 януари.

Вчера видях Златка в Ракитово. Иска ми адреса ви, та може би ще ви гостува.
29. 12. 93 г., Дорково
Султана

***
Мило Янче,
Получих писмото ти от 22 март н.г. Много се радвам за
всичко, което ми пишеш. Досега не те знаех къде си и докъде си
стигнала относно изпитите. Пишеш ми, че чувстваш умора.
Верно е, че който ти знае теглилата, няма да му е чудно, че се
си изморила, обаче сега се налага, след толкова труд, да си отпочинеш, обаче да не се отпуснеш, защото теб те очаква още
много работа, но тя ще бъде вече по-лека и радостна.
Аз засега съм добре. Храня се добре, апетитът ми се възстанови напълно. Вчера ходи Кольо с колата в Благоевград да
си докара вуйчо ти Христо. Там беше на операция, на окото му
имаше перде. Сега е добре. Очаквам те с нетърпение да си дойдеш, да отидем в Кузово на госте. Вчера беше Величка и Крум в
Разлог.
Ти си сигурно пак у Димитрови. Ще ги поздравиш от мен,
много искам да се видим.
Желая ти успех в изпитите. Поздрави професора Попов.
Изкажи му моите най-сърдечни съболезнования за непрежалимия Асен Бл. Даскалов, негов баджанак и мой много скъп приятел още от детинството.
Янче, може да се наложи да повтаряш некои от изпитите,
но това не бива да те тревожи.
С поздрав вуйчо ти Сотир
28. III. 1974 г.
***
Здравей, тето Янче,
Нямам много време за писане, но все пак ще ти драсна някой ред. Аз получих писмото ви от тета Марика, Петърчо и

тебе и много се зарадвах, че всички сте добре, но радостта ми
беше само някъде за около половин час, защото мама и татко
дойдоха и ми казаха за баба. Оттогава досега, вече втори ден,
не мога да се успокоя. По цял ден ми се плаче, но не смея да си
поплача пред другарите и си плача, когато всички заспят.
Тето, много ми е мъка и за това, че не сте ми се обадили
веднага. Татко казва, че бате Петър е пратил телеграма, но
все пак е могло и те да дойдат да ме заберат да видя милата си
баба за последен път, а сега какво - само сълзите ме утешават.
Ето сега пиша и плача.
Но както и да е, всичко вече е свършило. Тето, ти винаги си била твърда жена, затова понеси сега и това твърдо, с
вдигнато чело. Нали знаеш, че животът е такъв, едни умират,
други се раждат и т. н.
Е, баба не беше обикновен човек като другите, но природата не прави тази разлика между гений и обикновен човек.
Аз мисля, че с пълно право наричам баба гений, защото такива
хора рядко се раждат – общителни, трудолюбиви и, най-важното, честни.
Тето, засега нямам време да пиша повече, но това мисля,
че няма да е последното писмо и в следващите ще ти разкажа
повече за мене, защото сега ми е криво и не ми се разказва.
Поздрави от мене всички в Дорково, защото не мога да
пиша на всички.
Приемете с бате Петър хиляди поздрави от Боян!1

***
Здравей, мила тето Янче,
Днес реших да ти напиша това писъмце. Пиша ти го от
бабине. Тук съм от вчера. Оня ден почина на д-р Балинов зет.
Днес ще го погребват.
Тето, ти как си? Аз съм добре. С баба сме си самички, защото дядо е на Пашино бърдо. Тето, за сега чета книгата “И в
1 Боян Крумов Байряков, син на по-малката сестра на Янка Статева,
Величка

огъня жив”, но я дочитам, а в библиотеката не мога да си избера, защото почти всички съм прочела, затова ти се моля да ми
пратиш книгата, която ми беше обещала. Прати ми и други
интересни книги, ако имаш. Тето, майка и кака са в Якоруда. От
вчера са там. Днес ще си дойдат. Поздрави твоите ученици от
мен. Тето, баба ми каза, че на Нова година ще си в Ракитово. Аз
много се зарадвах. Като дойдеш, ще те сурвискам. И аз ще дойда у баба и ще си прекараме много хубаво.
Друго за сега няма какво да ти пиша.
Чакам отговор! Приеми хиляди целувки от Албена
19. XII. 1971 г.

***
Мила тето,
Днес реших да ти се обадя с това писмо. Аз съм в лагера и
съм добре. Ти как си? Тето, аз съм в трети отряд. Отрядна ни
е другарката Тодорова. Днес майка и татко идваха да ме видят. Получих също от баба писмо. Тя пише, че ти си ми пратила
много здраве. Много благодаря. Мила тето, тук е много хубаво.
Всеки ден ходим на разходка. Баба ми писа адреса ти в писмото
и аз ти пиша.
Тето, отрядът ни се казва “Н. Й. Вапцаров”. След някой
ден ще е вечерта на отряда ни. Как вървят изпитите ти? Дано
ги изкараш! След лагера ще ида и аз на “Пашино бърдо”.
Друго няма какво да ти пиша. Поздрави семейство Димитрови!!!
Чакам отговор!!!
Довиждане!!!
С много обич!
Албена
24. VIII. 72 г.
Окр. Паз. Пионерски лагер
“Розовски вриз”

***
Мили батковци,1
Милуш и Коце,
Гошето от сърдце Ви пожелава всичко хубаво в новата
пролет и много Ви моли да му направите една много страшна
маска, та като дойде да Ви види, да Ви изплаши.
Тета Янче
29. 02. 1952 г.
***
Мила како, честита пролет, честит Осми март!
Една голяма болка ме кара да пиша и да не спя. Утре е празник на жената, който ще празнува цял свят. Ние сме без мама.
Мащабът й става все по-голям! Всички добродетели, необходими на живота, тя имаше у себе си. Примерът й е съкровищница, от която има да вземаме не само ние, а всички, които я
познаваха. Жени като нея са причина за утрешния празник. На
нас трябва да се завижда. Ние сме част от нея.
Намирай сили за живота!
Янчето.
7. III. 1977 г.
***
Мили баче Георги2,
Послучай първия пролетен ден искам да те поздравя и да
ти пожелая здраве и сили за живота, който за нас никога не
е бил лек и няма да бъде. Знам колко ти е криво, че се отлага
почивката ти, която си напълно заслужил и на която ти имаше най-голямо право като пълен пролетарий през целия си живот. Но в момента си не пролетарий, а кулак, та не е толкова
1 Милош и Костадин Георгиеви Зяпкови от Ракитово, синове на найголямата сестра на Янка Статева, Марийка.
2 Георги Зяпков от Ракитово, съпруг на сестрата на Янка Статева,
Марийка.

страшно. Ще пасеш кравата, ще пиеш мляко и отсрочката ще
дойде като днес.
Аз съм в Якоруда. Готвя се за изпити. Имам на трети и
десети април.
Много поздрави на всички, най-много на Мариолка и Албена.
Янка
19. III. 1968 г.

***
Мила како1,
Днес точно две седмици, откакто напуснахме България.
Разстоянието не ми пречи да изпитвам непрекъсната болка
за баче Георги. Преди загубата на един човек, никой не си дава
сметка какво ще бъде без него. След непоправимото, всеки жали за неповторимата загуба. Всеки има своята стойност, но
стойностите са несравними. Ти, с голямата си болка, си в сърцата на всички ни, които те обичаме. Много ми е мъчно, че след
станалото не можах да бъда около тебе повече време. Гошето
ни чакаше с нетърпение и сега се радваме, че сме заедно. Ние
няма да стоиме повече от два месеца. С Катеринчето играем
и не се насищаме. Тя е вече голямо момиченце, много палава, умна и винаги съзнава вината си, при шамари не плаче, когато е
виновна. В момента пише около мене, знае всички букви, пише и
говори всичко. Имитира ме в движения и думи много сполучливо. Петър се разхожда с интерес по градчето, купува по нещо
и това му повдига самочувствието. Снощи вечеряхме заек от
една жена, колежка на Тину, казва се Ивет, най-симпатичната
от семейния кръг приятели. Гошо ходи на работа рано сутрин
и за обед се връща. Работата му е тежка, противоречията на
капитализма усеща с цялата им тежест и горчивина. Много му
е интересно за промените в България. Говорихме с Мичето и
с двама негови приятели, казаха ни, че промените са във въз1 Към най-голямата си сестра  Янка се обръща с „како”, а към Рисана и
Величка по име.

ходяща линия. Сравняваме стойността на франка с българския
лев и много трудно го харчим. В момента Петър ме агитира
да сложа твоето писмо в Султаниното или обратно, защото
таксуването на едно писмо е половин долар. В момента Катеринчето се обслужи сама по малка нужда с такава сръчност, че
накрая изми тоалетната, след като хвърли сама гърнето си.
Очудвам се на уменията й, според двете й годинки. С интерес
ме слуша да й пея, а като й играя ръченица, много й е смешно.
Тину пазарува в момента и аз пиша и пазя Катеринчето. Тя се
обиди, защото я ударих по ръчичката, но не плаче, защото е виновна. Но обидата си изразява като се скрие под масата и стои
сама. Ежедневието ми е това. Гошето казва, че много бързо му
минават дните с нас. Има си вече кръг приятели вън от семейните и все симпатични хора.
Како, спокойна съм за тебе, като знам как Коце и Милуш
изразяват синовността си. А знам и това, че човек, който не
очаква много от другите, винаги е благодарен и за малкото.
Предай на всички около тебе нашите поздрави и благодарност,
че не те изоставят сама в мъката ти, близки, познати и комшии.
С много обич: Янка, Гошо и Петър
9. III. 1990 г., Мазаме

***
Уважаеми Георги Хаджиев1,
Не мога да се освободя от лепкавото чувство, което изпълни душата ми след филма по телевизията за съда, убийството и погребението на семейство Чаушеско. Гадост, от която,
сигурно, не само аз не мога да се отърва. Знам, че ви е ясно кое
в тая престъпна система довежда човешки същества до такова безумие. И кое кара и нас да не изпитваме нито естествената човешка болка при всяка смърт, нито пречистващата
душата скръб при всяко погребение. Оскотяване на тирани и
1 Георги Хаджиев, виден деец на анархистическото движение в България. Емигрант във Франция.

потърпевши. Та може ли да бъде естествено това отвратително чувство! Да виждаш необходимост от смъртта на двама души, родени като всички за обикновени човешки радости,
а довели милиони съдби до безизходица, на която жестокият
им край става необходимост.
Дълбока човешка трагедия! Милиони човешки съдби, покосени от системата, милиони обикновени хора, понасящи я с
необяснимо търпение почти един век. Морална и материална
разруха до невъзможност!
Не знам дали Вие от разстояние можете да усетите невъзможните поражения, постигнали народа ни и всички други
народи със същата съдба. И сега още повече искам да се видим.
Дали това ще стане, не знам. Ние вече сме готови да тръгнем.
Вие ще ми отговорите, като ме извините за отнетото време,
но трябва да знам какво да кажа на Христо за неговата молба.
Може по-подробно да осведомите другия Христо, ако пристигне1. В България дадоха паспорти, но пътуването от 1 януари е
удвоено, така че почти е невъзможно да се пътува при нашето
материално състояние.
Много искам да видя имението Ви. Моята голяма любов е
земята и нейната основна роля при човешкото съществувание.
Изобилието, което виждам тук, е неин плод и ме боли, че това
може да бъде навсякъде, където земята не е така престъпно
поругана от най-отвратителната икономическа система, измислена от хора в името на човека.
Простете ми, че с Вас споделям тези чувства и мисли, но
нали няма по-голяма близост от идейната.
Моля Ви да уточните времето на пребиваване в Prade,
аз го видях на карта. Аз ще се постарая, според възможностите ми, да се видим. Ако сега не стане, при следващото идване
трябва да стане. Аз съм с малкия си син вече два месеца и съвсем не ми е леко повече да сме грижа на хората тук.
1 Отнася се за Христо Колев – Големия от с. Балван и Христо Колев –
Малкия от Карлово, анархисти.

Бъдете жив и здрав още дълги години! Животът има нужда от истински приятели.

***
Мила како,
Най-после визите са готови, през следващата седмица ще
купим билетите и последващата сряда ще пътуваме. Гошето
изгуби търпение, често ни звъни, но скоро ще се видим. Снощи говорих с Ганчо1, каза ми, че ще идва към София и ще донесе
лъкчето за цигулката на Катеринчето. Доста уморително е
да организираш едно далечно пътуване. Ходихме си до Дорково.
Изорах и посях градината. Баче идва да се видим. Той почти се
е преселил на корията. Хубаво му е да си работи там. Ходих до
Велинград, Рисана е слабичка, но все така душевно богата. Каза
ми, че не бива все да се изсилвам да обикалям близките, че не
съм вече млада. Баче Кольо затваряше зеле в буркани, едвам се
наядох. Крум и Величка ми дадоха 2800 лева да се оправя с пътуването.
На Садимка мъжът ми донесе 10 много хубави дървени
съдчета и Гошо от Банско 10 дъсчици, но не се видяхме, аз бях
във Велинград и се разминахме. Той си е взел Любка, тя е била на
санаториума в Ракитово. Още е студено за тебе да идеш в Ракитово. Ние до 8 май трябва да си тръгнем за България, ако сме
живи и здрави. Радваме се на новия имот на Коце. Ако ми остане
време и намеря сили, искам да се видим преди да тръгнем. Това
ще стане след като всичко е готово по пътуването.
В момента Коце и Мариолка чакат Гошето и малко си почиват преди да тръгнат.
На сватята и Нина предай най-сърдечни поздрави.
Прегръщам ви с обич!
Янка
2. IV. 1993 г., София
1 Ганчо Дамянов от Казанлък, анархист и есперантист.

P.S. Скоро четох в “Стандарт” имаше цяла страница за
Салман Ружди, вече 4 години се крие, за 20 дни сменял по 13 легла. А е с Гошето на възраст. Аз го мислех по-възрастен. Всяка
трагедия се изживява лично, останалите сме наблюдатели.
Когато си замина ти, не заспах цяла нощ и скоро след това, бедна нощ на сън, плаках така, че бях отмила душата си от
болката за Милош.
Трагедията на Салман Ружди ми се вижда по-страшна от
смъртта. На снимката го видях много състарен.

***
Мила мамо,
Получих записа и писмото.Така не се притеснявай втори
път, аз и нямам нужда от пари тук, защото яденето е осигурено, има 3 готвача, няколко миячи на чиниите.
Тук съм добре, имам доста земляци, има едно момче на
кака Стоилка от селото, пазарджиклии, един от Сандански,
от Благоевград, Сливен и др. Искам да питаш за бате Ванчо от
Сандански къде живее и за кака Нина, та да питам момчетата
и то или да ми пишеш, или когато дойдеш в София, да ми кажеш.
Това е засега. Гледай да завършиш, за друго нищо не мисли.
Батето идва един път в Челопечене. Той не знае, че съм тук.
Мамо, пиша малко, но какво повече, не е нужно многословие, то е важно да е от сърце, а щом не е от сърце, няма цена,
та макар и много да съм писал с мисли на голями писатели.
Поздрави колегите. Желая ти успешно завършване!
Твой син Петър
18. VI. 1971 г.
Гара Искър
***
Да ни е честита Новата 1983 Година!
По този повод изпращам тези дреболии, купени, без да се
замислям дали имат връзка помежду им, но се надявам, че един

голям празник като НГ може да свързва в едно и по-несвързани
неща.
Ако остана на същата работа – идвам си за празника, ако
не – падам се нощна смяна. За това съм ви писал в отделно писмо.
За съжаление, ще го разбера почти в края на месеца.
Добре съм и не се тревожете, когато не се обаждам.
Всичко хубаво!
Подпис
PS  Бельото ни го дават безплатно от работата. Петър
да го носи охотно.

***
Мила мамо, братко, Султано, Гоше, Боянке,
До края на месеца остават броени дни – днес е 17. 07 – една година от пътуването ни до Карлово, след което един месец
ще съм в отпуск. Заводът, фабриката, юзината /не знам кое
най-приляга да употребя/ не работи август и всички работници са във ваканция, което ме изкушава да отскоча за една
седмица, но много е пътят от изкушението до поддаването.
Засега носталгията още не се е проявила според това, което
съм чул, чел и приел за съществуването й.
Катерина с всеки ден е по-чаровна и по-съзнаваща присъствието си на тоя свят. Писах ви, че с всяко раждане светът
се променя, което задължава страшно много да се мисли, тълкува и обяснява, но се успокоявам с един научно-фантастичен
разказ, според който една смачкана тревичка променя хода на
историята, което е прекалено детерминирано за общо взето
безотговорния ни век, в който живеем.
Получих досега писма от Виолета, бате Коце, вуйчо Ланко, Султана, калеко Георги и от вас с Петър. Всяко писмо радва
много и задължава едновременно, но имам чувството, че като
пиша на 2-3 близки, изпълнявам отговорността си да държа
в течение всички останали. Засега новините се изчерпват с
това, че Катерина расте жива, здрава и чаровна, че аз и Тину

работим и мислим за всички вас. На последните снимки на Катерина виждам прилика с Боянка. Още не съм подбрал кои да ви
изпратя. В момента Тину е на работа, аз почивам /само една
нощ седмично/. Утре, като си дойде, ще изберем средно красивите и умерено интересните. Най-хубавите, като дойдете
във Франция. Много поздрави на всички от Катерина, Тину и
мен. За всички мисля и се сещам често, но най-много и най-често за Боянка, Гошето, Рая, Райнето, Христинчето, Калинчо в
София и братчето /името му ми изкочи от акъла за момента/
и съм решил да им напиша едно писмо, в което да им разкажа за
едно малко гущерче, влезнало в чантата с моливи и химикали,
как подскочих, но не се уплаших, за една котка, която ми се качи на главата и за едно пиле, което ми се изходи на ръката – с
другата държах Катерина, която се разсмя, и за други някои
важни, детски подробности, но това ще стане през отпуска.
Липсва подпис
17. 07. 88 г.

***
Гоше,
Тая нощ спах у Величкини. Не знаех, че Боян тая сутрин
тръгва за Франция. Писах ти преди няколко дена. Дано го получиш преди тръгването за България. Сега ти пиша, защото
мисля, че ще се видите с Боян. Приятно ми е, че две внучета
на баба Султана ще се срещнат далече от всички нас. Дано близостта по кръв, възпитание и разбиране е наистина близост.
Той работи своята работа като мене. Тя му е необходимост.
Аз ще ходя да валям китеници. Единият е за тебе, та искам да е готов като дойдете. Сега е 6 часа. В 7 калеко ти ще ме
закара с колата, след това ще отива на работа. Преди няколко
дни се върнаха с Величка и Крумчо от екскурзионно летуване из
Пирин. И те, като Султана, бяха предоволни.
Вчера сутрин ме изненада обаждането на Илиана от Канада. Каза ми, че те е търсила и е разговаряла с мадам Ева. Много се зарадвах на жеста й. Тя, както винаги, умее да се ползва от

всички придобивки на цивилизацията. Чувах я много добре, а тя
мене съвсем слабо. Каза ми, че ми пише дълго писмо, което ще
чакам с нетърпение.
В Дорково е един от братята Падеви. Видяхме се, ще го
посрещаме една вечер със Султана, Милош и Величкини. Радвам
се на срещата. В детинството ни сме били близки. Разбрах, че
Станудин е в България. Калеко ти Крум каза, че ще му направим
общо посрещане за благодарност от отношението му към мене в Париж. Още не е дошъл от София. Ще се радвам да го видя
тук.
Вчера минах през Ракитово. Калеко ти стои на едно положение. Не се влошава, но и не се подобрява. Тета ти е преуморена от грижите около него, а сама има нужда от такава. Но
слънчевият й характер остава същия. Помоли ме да мина и й
разкажа за уговорката ви с Боян да се видите. Коце има гости
от Франция, семейство с две деца. Отишли са на морето. С Нина ги придружават. Мариолка и Гошето са в Ракитово. Ние със
Султана се готвим да ни гостуват и в Дорково.
Боянчето умува какви ли ще бъдат слушалките, дали за
музика, дали за пазене на ушите от студ. Тя расте все по-умна
и интересна. Мисля, че има много наследено от мама. Султана е
пълна с мечти за идване при тебе. Като дойдете, ще говорите.
Кажи на Тину, че Ви чакам с много обич. А Катеринчето е
в клетките ми по обич и близост. Настръхвам от мисълта за
пътуването, как ще мине. Но очакваният момент да потъна в
слънчевата същност на Катеринчето е нещо, за което си заслужава да се живее.
При нас това лято е хладно, а тези няколко дни е студено.
Обути сме и облечени топло. Петър е добре. Винаги с неговите
страхове, че аз много разправям, според него без предпазване,
но близостта и взаимната ни грижа са както винаги. Той имаше картичка от Кишев от морето. Отношението на Кишев
към Петър ми е интересно. Той не пропуща да го удостоява с
вниманието си вече толкова години.

Аз продължавам настоятелно да чета книгата от Тину
на френски, което ми доставя радост. Възприемам автора на
френски. Искам Тину да не забрави книгата, която ми подари за
рождения ден. Още се радвам на тоя незаменим подарък. Ще я
чета с интерес и наслада.
Тета ти Рисана е все така недобре. Задушава се от нужда
за по-високо мислене и разбиране, което не среща около себе си.
Нежността й остава незасегната от болестта, а тя продължава да изсмуква нейната неповторима същност. Никой не й е
равен по вътрешна потребност от доброта, високо мислене и
грижа за всички. Особено за мене е загрижена, че е нелек товарът ми. Божествена е дадеността й от природата.
Всички чакаме гостуването Ви, а с нас и всички около нас.
Дано се видите с Боян, та по-бързо да получиш писмото
ми.
С Тину бъдете нащрек и пътувайте с внимание и отговорност. Чакаме Ви така, че си заслужава големия риск. Имам
нужда от извинение, че тръгвате заради нас.
С много обич: майка ти
4. 08. 1989 г. Чепино

***
Мила мамо, мили братко,
Драсвам ви тези няколко реда почти без определен повод, изключая сумата от 2 хил. франка, която пратих на 17. 04.
на софийския адрес, което ще ви струва повече от едно разкарване до София, но на дорковския не посмях, защото не знам
дали може да се получи подобна сума в малко село. Още нямам
чувство и самочувствие, че съм ви пращал пари на вас, въпреки
многото ви благодарности, защото до края на миналата година всичко беше посветено на апартамента, който си е само
мой, а гарсониерата възприемам като обща, независимо дали
ще бъде на името на един от вас или и на двамата. Ако успеем
да я купим, това ще бъде придобивка равна най-малко на апар-

тамента, защото с 2 жилища, едното ако дадем под наем, означава скромен, но гарантиран доход.
Та, живот и здраве, с първата сума, която ще мога да ви
пратя следващата 93-та год., се надявам да се почувствувам
помагач.
От вчера /20 април/ времето е истински пролетно. Топлина и даже жега /обедните часове/ се стовари изведнъж над
Мазаме и Франция, след много седмици от облаци и дъжд и на
всички ни се струва, че през последните 2 дена е изтекло време,
равно на сезон. Днеска гледам, че са изкарали първите ми 2 корена домати от общото 10, които купих и засях преди 10-ина
дена и, освен много топло, ми става и много драго, въпреки че
найлонът, с който съм ги покрил, се е поразкъсал и трябва да
го лепя за втори или трети път. Имаше силни ветрове и бури.
Последната буря ме завари, когато горях клонки от подкастрянето на плета. Огънят беше почти загаснал, но силният вятър го разпали отново. Извиха се пламъци, небето се
раздираше от светкавици и дъжд, падаше нощ, което силно
впечатли Катерина и преди да взема съд с вода за гасене и да й
кажа нещо успокоително, тя се обърна към мен поверително с
думите:
- Papa, la nuit resonne.
Нямаше край бащинската радост и удовлетворение, които изпитах, защото ден или два преди я бях чул да повтаря
глагола resonner от една детска песничка от касета и се питах
дали го разбира, а тя ми я поднесе не само разбрана, а и великолепно и поетично приложена в ситуация, нямаща нищо или
малко общо с въпросната песничка.
Вчера Катерина, Тину и Женевиев заминаха за Швейцария
при мадам Беноа за великденските празници, четвъртък ще се
върнат. Позвъних днес на обед. Мадам Беноа вдигна слушалката, позна ми гласа и първата й фраза беше “Разбрал ли си колко
интелигентна дъщеря имаш?!”
Искам да ви разкажа и една малка, но неприятна случка,
свързана с Катерина /ревността й/.

Преди 20-ина дена си направихме чудесна разходка в Монтаниес. Три момичета: Лора, Катерина и Емили /нейна връстничка/, съседи на старите, чийто баща е безработен, свободен
по цял ден, посвещавайки много време за физкултурата на дъщеря си, имал даже и спортни съоръжения у тях /това научих
по-късно от мадам Ева/. Заобикаляйки езерото, видяхме и понаправихме много гимнастика на халки, лостове и др. под. Има
ги на всеки стотина метра. Останах изумен от физическото
ниво на Емили и подготовката й на лост, халки и успоредка,
специално. Подчертавам “специално”, защото Катерина, ако е
няколко стъпала под нивото на Емили в уредната гимнастика, във всяко друго отношение я превъзхожда и изкачва почти
вертикален склон, докато Емили не може да изкатери и малък
синор, но когато изразих неколкократно възхищението си от
специалната подготовка на Емили, останалите две /нашта и
Лора/ ревнаха като вдовици на глас и ми идваше да им тегля
шамарите. Реакцията ми на отвращение е била доста силна,
защото следващата седмица бяхме отново на същата разходка
/без Емили/ и Катерина, за да оневини себе си и Лора, правеше
комплименти на последната, че е много способна, “почти колкото Емили”, въпреки че няма нищо вярно.
Привършвам писмото с прегръдки, пожелания за кураж и
щастлив Великден в неделя! Христос възкресе!
21. 04. 92 г.
Георги
P.S. Женевиев ще бъде в Гърция в неделя.
За кожи, ако купуваш, не се притеснявай за транспорта
поне. С тая кола не е никаква трудност да прекарам няколко
стотин, до хиляди даже, ако съм сам и нямам друг багаж и хора.

***
Мое малко момиченце1,
1 Писмото е до внучката й Катерина, която носи името на свекървата на Янка Статева, баба Ката от Батак.

От днес ще ти пиша често. Не знам колко ми остава да
живея, затова ще изпреваря времето и ще разговарям с тебе,
все едно, че вече си голямо момиче.
Искам да ти кажа впечатленията ми за теб от раждането ти до сега, когато, само след месец и някой ден ще навършиш седем години. В тези седем години ти постигна едно
много богато развитие. Аз се гордея с тебе и много те обичам.
Удовлетворена е голямата ми обич и още по-голямото ми желание да бъдеш умна, здрава, палава, любознателна и работлива.
Няма подпис, може би е недовършено.

***
Гоше,
От сряда сме в твоя малък дом. Чистя усилено, че ваканцията ми свърши. На 13 април съм на училище. Има ток и вода,
лесно е за работа. Цветан е настанен, посрещна ни с необикновена топлота. Дора, както винаги, притичва и все с някаква
грижа и болка. Мъчно й е, че знаеш адреса й, а не си се обадил. Аз
се чувствам неудобно,където знам, че си длъжен да се обадиш.
Вчера Петър цял ден беше по София, та аз едва не припаднах от притеснение, а той гостувал на Станчо, на Цъф и
изпълнявал поръчките си по магазините.
Тая вечер учителският колектив от Дорково идва на театър, ще бъдем и ние с Мариола, Султана, Гергана от Велинград,
Мимето и Яна от Железаре. Ще гледаме “Троянките” от Еврипид.
Вълко и Гергана взеха много пари от прасетата. Искат
да направят на Мимето подарък, който много ще я зарадва.
Нали знаеш, че беше доста зле, сега е почти добре, та това
им желание е свързано с теб. Като са доста опаричени, не се
стесняват да искат услугата ти, която ще си заплатят. Мима
е абитуриентка. При нас си кара ваканцията. Желанията й са
приповдигнати. Мисълта й, че може да има тоалет чрез Вас, я
ощастливява, както младостта може да бъде щастлива. Става въпрос за рокля, бельо и обувки. Аз с виновност ти пиша за

желанието им, но не мога да им откажа. Дали ще имаш възможност, прецени сам. Те повече към Тину се обръщат, като разчитат на вкуса й. Роклята да бъде цикламена, при липса -  розова,
бяла, ако липсват първите два цвята. Размерите ще приложа,
за обувките също. До към 15 май трябва да сме получили пратката. Хубаво е, ако попаднеш на хора за по-сигурно. Сигурно има
екскурзианти, но ти ще прецениш на място кое е най-удобно.
Тук с Петър се чувстваме свободно и леко. В Дорково все
още ни тегне омразата и безчовечието, които минаха границите.
Градината почти оправихме. Пчелите са много добре засега. Аз с работата си съм много добре. Все още я върша като
новак, който търси и намира все нови и интересни неща.
Основахме си пчеларско дружество, направиха ме секретар, само аз съм жена между 30 членове.
Минахме през Пазарджик, с Коце бяхме до пенсионния отдел. Там са нацъфтели сливите и с изненада забелязах две нацъфтели магнолии с много красиви цветове, за пръв път се любувах
на такива дървета. Пътувахме с една 75 годишна жена – художничка от Пловдив. Разговаряхме интересно. Тя идваше в София
да урежда заминаване за Франция за три месеца.
Купих “Панорама” един брой. В него са поместени стихове
на Джуна Давиташвили /СССР/, за която съм чела в списания за
умението й да лекува с ръцете от разстояние. Едното й стихотворениее за умението й да чете чуждите болки и съдби. Току-що го прочетох и се пробудиха желания да се свържем някак
за Петър. На много мисли ме навява нейният случай. “Небесна
доброта – най-сладък сок тече” – това е стих от стихотворението й. “Газела за победата на доброто.”
В момента при нас е Надя, дето ни е уредила водата, праща ти поздрави. Петър ме чака да носи писмото.
Предай на всички близки нашата обич. На Женевиев, Сами, на monsieur Pierre, на madame Ева нашата признателност,
на Тину моята преданост и доверие. На лелите и madame Бенуа
нашите чувства на близост и роднинство.

Гоше, бъди здрав, разумен, работлив, бъди най-важно човек и любознателен, както винаги. Обаждай се на всички, които имат право да очакват.
Пиши и на нас! С много обич! Майка ти
10. IV. Честит рожден ден! Вече не се притеснявам, че минават годините. Точно на твоята възраст бях кандидат студентка! Бързай към много върхове.

***
Mazamet le 25 Avril
Ma chere Maman,
Tres cher Pierre,
Je vous fais tres vite un mot.
Catherine est tres mignonne, sage, elle dorme bien et mange
bien.
La famille va bien, et vous adresse a tous les 2, toute son affection
et amitie.
George est tres content, quand il recoit de vos nouvelles.
Je vous embrasse, et vous adresse quelques photos de Catherine
Tinou
A bientot. Ectivez nous si c,est possible, в противен случай не
само ще ни е мъчно и тъжно, а и ще се наложи да харчим повече
пари за телефон.
Ваш предан: Георги, Тину, Катерина и всички други,
които ви познават, обичат и помнят.
PS Много поздрави на съседите в Дорково!
26. IV. 1988 г.
Изпращаме 2 снимки засега. Дано пристигнат навреме –
27. IV.

***
Mazamet le 1 Mai 88
Chers tous,
Catherine vous envoie ses plus beaux sourires, a travers les
photos que vous envoie dans cette lettre.

Nous ecrirons assez souvent et mettrons a chaque fois quelques
photos, ainsi en peu de temps, vous aures tout un album de Catherine.
Elle grandit, grossit normalement. Des le reveil, le matin, elle a
le sourire.
Nous vous quittons ce jour, et nous vous embrassons a tous les
deux.
Catherine. Tinou
PS j,ai les papiers pour vous inviter a venir nous voir. Series
vous heureuse de les recevoir et de venir.
Je vous les enverrai bientot.
Bises
Tinou, George
Le 3. 5. 1988

***
Мила мамо, мили братко,
Получих последното писмо, което ме зарадва, преди да
го отворя и прочета, че ”не проявявам дълг”, с което секна радостта ми и се ядосах, като неприятно си преговорих всичко
излишно в 40-годишната ни семейна история.
”Дали Тину би оставила 3 месеца майка си в неведение”... е
завършекът на писмото ти, а бате Коце ти е звънял да ти каже, че съм се обаждал, което разделя 3-те месеца на 2. На 15-ти
април си разбрала, че съм жив и здрав, щом като съм на работа.
Освен това изпратихме картички на Павлови и Зяпкови, надявайки се да ти кажат, че са ги получили, за да имаш още едно
успокоение, че сме живи и здрави.
Така че цифрата “3” нито е вярна, нито я приемам, нито
пък ти се извинявам...
Говорихме, че всяка последна неделя от месеца ще чакам
на телефона у сем. Гоер и първите 2 месеца чаках вечер от 7
до 10 ч., но дали беше забравила или нямаше възможност – не
разбрах. Когато сте в София е лесно – чрез леля Миче Котулова,
но след станалото между Мария и Байрякови, не може да се разчита на нея и приемам да се обаждам на Зяпкови в Пазарджик.

За пътуването на 6 август е съвсем близко, но преди да
сме стегнали багажите вече ни са се стегнали душите. Моя колежка португалка, майка на 2 дъщери казва, че винаги я боли
сърцето, когато вижда в жегата неполята градина и деца в лека кола. Ще се успокояваме с примера от катастрофическата
ни история, но 3,5 дена е по-трудно и тежко, отколкото в каруца или на самар. По-лесно и евтино щеше да бъде вие да дойдете
с Петър, но вече е късно да променяме решението.
Радвам се за бате Милош и се признавам за любопитен
да прочета наградения сценарий, но съавторството с Узунов
намалява самочувствието ми на братовчед на творец.
Чудно ми се вижда, че още не сте се отказали да търсите
10-те фронтовашки лева, приличат на “бяла лястовица” вече,
но поне ще видите град, който има покрит мост, космонавт и
конц. лагер, където са убивали с цепеница по главата.
Не разбрах защо се разплакала племенницата на Яворов /
жената на Стоилов/ - заради вписаните впечатления или от
направеното изказване.
Писмото ти, с изключение на това, което ме ядоса, дава
приятното впечатление за изпълнено със съдържание и факти
ежедневие. Изречението “Коце и Милош очудиха околните със
синовния си дълг” ме разсмя, подобно на “оживял спомен”, с който Петъо внезапно и често прихва. Припомних си ракитовския
интериор от времето на моето детство и двамата братя –
ученици цигулари отиват на урок при братята учители цигулари и броят по пътя колко петли има между Елкини и Зяпкови.
За тета Рисана ми е по-мъчно, отколкото за калеко.
Между всички живи роднини няма по-нежен човек от нея. Тя
е наследила цинзевата нежност в по-изчистена степен от
вуйчовците и баба Султана, чиято дяволитост беше повече
от нежността им и никога не са били безпомощни като нея
– безрезервно нежната, която има интелект за смешното, но
умишлено се отказва от него, защото винаги или в повечето
случаи то е продукт на грозното.

Катерина разбира 3-4 думи на френски и български едновременно: танцувай, чисти, пей, подскочи и др. И тя, подобно
на братя Зяпкови, “очудва околните със синовния си дълг” да
бъде гальовна и общителна, така спонтанно и много, че деца с
1-2 години по-големи от нея се стъписват и побягват. И много е
палава: тича вече, изкачва и слиза по стълби, катери се по маси
и столове, а любопитството й няма край, дори и болката й е
интересна. За приказване е малко трудна, но за възрастта си
разбира достатъчно. Мисля, че това е по-важно.
Засях градината на ул. “Едмонд Ростан” – имаме зеленчуци, ягоди, черешата узря, насадих картофи на вилата /площ
колко твоята градина/, изорах с едно малко тракторче, но къпините така са завладели всичко, че за да ора 40 минути, трябваше да чистя 4 дена. Всеки почивен ден ходя, мястото е около
2 дка и трябва да не спирам – в противен случай бурените ще
ме победят. Месец май не капна капка дъжд /най-сухият май
от 100 години насам за Франция/ и въпреки това къпини, които
не бях изкоренил, а само отсякъл, изкараха 50-сантиметрови
стъбла.
Получих от Султана подарък – книга за рождения си ден,
която чета в момента, а писмото й ме зарадва преди и след
прочитането му, за разлика от твоето. На Боянчето по случай ограмотяването й купих подарък, който струва колкото
килограм месо, но не се яде, а се носи, но и дреха не е, нито пък
обувки и велосипед не е и ако е много нетърпелива да разбере,
нека веднага да ме пита с писмо, тъй като е грамотна вече, на
което ще отговоря веднага.
Получих писмо с 2 снимки от Станчо – от сватбата му и
на дъщеря му – казва се Виргиния – родила се е на 16 април т. г.
Скоро ми се обажда по телефона, поговорихме доста. Няколко
пъти ме е търсил Владимир от София. Предполагам, че жена
му Сашка има нужда от лекарства. Няколко пъти го търсих по
телефона в дома му, но никой не отговаря. Струва ми се, че е
сменил гарсониерата и вече не е в “Дружба” 4.

Много поздрави на всички близки от всички нас: Катерина, Тину и аз.
11. 06. 1989, неделя, Мазаме

***
Гоше,
Цял живот бързаме. До магазинче до нас /пълна е България с такива/ теглих пратката. До 250 грама – 19,40 лв. От 250
до 500 грама – 34,50 лв. Извадих един вестник и дъвки за Катеринчето. Оставих топчицата – изкуши ме желанието ми да се
радва. Аз и досега се радвам на топчета и топки. Исках нещо за
тебе и Тину, но се ограничих в хубавото желание.
Тук е Султана с децата. Взеха си натуралния акт за къщата. Ходихме тая сутрин на гроба на баща им и на майката на
Снежанка.
Утре отиваме в Ракитово – тържество за стихосбирката на Милош. Вълнувам се и тъгувам – безкрайно, безмерно, дълбоко. След 2-3 дни се връщаме. Тук ни е добре. Топло е и приятно.
Храната ни е почти произведена, та скъпотията не ни засяга
много.
Петър бърза за пощата, утре рано ще пътуваме. Прегърни силно Катеринчето и Тину, кажи им, че много ги обичаме.
Тебе също и силно желаем да ви видим.
Щастлива Коледа!
Прегръщам ви.
Майка ти и Петър
София, 18. 12. 92 г.
***
5. IV. 76 г.
Мамо,
Днес пратих по камион  колет с багаж: дрехите, потници, ризи, палта. Остана още, аз ще ги донеса. Нищо не искам да
оставя. Понеже 3 год. си погребах. И в Батак  4 в техникума и
3 тука - 7. Така са наивните хора. То се мина. Кво да се прави –

чукнат човек. Човек с разбита нервна система. Болен и така
нямаше да хвана работа още.
Получих и писмо – пролетна картичка с мартеничка –
благодаря. Да не бързаш да сееш градината. Аз ще си дойда, тогава - събота или неделя.
Няма продължение

***
Мили тате,
Намирам се пред гишето и чакам да получа сумата, която,
две години след смъртта си, си пазил за мен. Имам чувството,
че сумата е твоя кръв, част от залъка ти и тя е толкова голяма, колкото е дълбоката ми обич и признателност. Ти мечтаеше за къщичка на градината, да поживеем спокойно. Коварната
болест те отнесе. Сега мама мечтае същото. Ние всички бързаме, поне за нея. И ето и ти, заедно с нас, бързаш и предлагаш
тая сума, част от твоята кръв и твоя горчив и корав зълък на
баща мъченик и светец. Вземам я тая сума със спокойната съвест, защото сърдечно и искрено е желанието на всички твои
наследници да я включим в къщата на градината.
***
Мили Ланко1,
Въпреки че много бързам, ще ми се да се видим и говорим,
но условията са такива, че трябва да изчакам пропътуването
на писмото, което ти пиша.
Знаеш случая с двете присъди. Остава само това, молба
от адвокатите за ревизиране на делото. Аз на всяка цена искам
да опитаме всичко, което законът позволява. Пари обаче е невъзможно да намерим, хората, които са готови да ни се притекат на помощ, нямат, също като нас. Във всичкото напрежение
и безизходност ми хрумна идеята, че ти може би имаш и ще ни
услужиш със 100, 200, па дори и 300 лв. Колкото можеш и имаш. И
1

Ланко, обръщение към Лазар Цинзов.

мисъл не ми минава, че ако имаш възможност, нещо би те спряло да се отзовеш в момента. Но да нямаш е първата най-голяма
вероятност, но мисля че можеш да потърсиш и щом намериш,
веднага телеграфно ги изпрати до мен, знаеш адреса.
Ако нямаш тая възможност, те моля да не се тормозиш
много, все ще измислим нещо, въпросът е, че на мене тъй е полесно и бързо.
Мисля, че Величка те държи в течение на работата, та
аз няма що повече да пиша, впрочем бих искала много да пиша,
но по ми е добре да мълча, да мълча, докато имам сили за това,
а те са тъй необходими сега. Чувствата, които и мене, като
всички, непосилно вълнуват също, според силите си, задушавам, защото и това е необходимо.
Мисля за неуместно да искам извинение за това, което
пиша. Искам от тебе едно. В живота влагай разумност, много
и уместно. Бъди спокоен, разумен и хладен.
Желая ти всичко хубаво.
Янка
5. VII. 1953, Батак

***
Мила Янче,
Имам толкова мисли в главата си, чувствувам, че имате
много голяма нужда от съчувствие, от успокоение, но как да пиша, какво бих могла да кажа, за да мога да намаля вашата скръб.
Може ли изобщо да се накара човек да мисли за нещо, което е
вътре в него, като една жестока рана.
Загубата ви е много голяма, но не отпадайте духом. Наистина почина. Обстоятелствата, в които беше поставен в последните дни от живота му, бяха необикновени. Самият той
ми казваше: “Мъчно ми е, сестро, че ще си отида от този свят
не като всеки друг човек, а като затворник... А нищо лошо никому не съм направил, за да заслужавам такава участ. Единствената ми „вина” е, че не мога да мисля като някои други хора.”
И, все пак, Янке, той не се помиряваше с мисълта, че си отива.

В предпоследния си ден ми казваше, че и мисъл не му е идвала в
главата, че ще умре. Казваше: “ И по-рано не бях добре и все пак
мина, а този път не е страшно.”
Приказвали сме за тебе. Той ми казваше, че обича всички,
но от всички най-много теб. Говореше ми за тебе, за плановете ти след завършване на училището и му беше криво, че не
си могла да ги изпълниш. Говореше и за Величка, за нейното геройство, как се е справяла почти като мъж с работата и беше
горд с нея. Той беше горд със своите сестри и аз ви моля, не
падайте духом, запазете сили, помагайте на старите да изживеят тази скръб, защото пред нас, младите, е животът. Ние
все пак имаме възможност да поправим или да мечтаем, че ще
поправим някои неща, а те, старите, никаква надежда, никаква
утеха не им остава, освен скръбта, отчаянието. Ние трябва
да бъдем силни за нас и за тях.
Мила, Янче, питаш ме дали можеше да бъде друг краят. Не
знам какъв отговор да дам. Вие трябва да бъдете много голяма,
за да мога да говоря по този въпрос. Имам свое мнение, но не
зная дали не греша. Случаят с него все още не е уяснен.
От мен и съпруга ми, от старите, моля, приемете най-искрени съболезнования. Не можахме да постъпим напълно според
това, което ни диктуваше сърцето. Но... и условията все пак
ни налагат да се спираме понякога и пред най-силния повик на
сърцето и да правим това, което ни налагат.
Янче, ти си негова сестра. Бъди горда и добра като него.
Така ще оправдаеш неговото доверие в теб.
Цветана1

***
Мила Янче!
Писах ти преди много време и досега не съм получила отговор от теб. Рискувам да бъда нахална, но много мисля за всички вас, много ме озадачава твоето мълчание. Не зная на какво
1
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да го отдам. Може би аз се провиних в нещо? Много съжалявам,
че бях направила грешка за състава на лекарството за диабет
/вместо 1 яйце – сок от 1 лимон/. Но веднага, щом се завърнах в
Перник и разбрах грешката си, се обадих до Герасимови, а и на
теб веднага ти писах. Мисля си дали с тази моя грешка не съм
нанесла някоя пакост? А и в толкова много други неща бих могла да сгреша! Ако е възможно, извинете ме, моля ви!
Моля те, Янче, пиши ми само няколко реда. Пиши ми как
сте, как е момченцето на Гошо.
Много привети
Цветана

***
Мила Янче,
Много те моля да ме извиниш за това, че мълчах досега,
но вярвам, че ти имаш представа за условията, при които сме
в къщи и те моля да ми простиш, че не ти отговорих досега.
Много съм виновна и пред Султанка – получихме за Нова година
много мили поздрави от всички и не й отговорих. Аз и не зная
тя точно къде е сега, но те моля, при удобен случай, да ме извиниш пред всички.
Янче, ние сега сме си вкъщи /есента Илка беше в ИСУЛ в
София два месеца и половина и аз с нея, разбира се/. След като се
върнахме от болницата, започна подобрение, но от 2-3 седмици
беше започнала да се влошава отново. От няколко дни е малко
по-добре.
Така живеем, Янче. Като листенце от дърво, понесено от
вятъра ту натам, ту насам. Някога с надежди, някога с отчаяние, но живеем. Мъчим се да се борим, но като че ударите ни
попадат в празното пространство.
Мила Янче, искам да те помоля нещо, но не зная дали ще
можеш да ми услужиш. Зная, че ти ще направиш всичко възможно, но може би много късно е вече и няма да се намерят и там
кокичета. Казаха ми да натопя в 300 грама силна чиста ракия
40 кокичета – планински, не градински – и, след като стоят 40

дни в ракията, да давам на Илка сутрин на гладно по 20 капки.
Тук вече кокичетата са прецъфтели. Един приятел на Страхил
успял да намери 20 кокичета и направих половин доза, но ми казаха, че трябва да приготвя 2 дози, защото се взема цяла година
до нови кокичета. Искаше ми се да опитаме и това, но късно го
научих. Ще ти бъда много благодарна, ако можеш да направиш
нещо. Ти казваше, че училището, в което работиш, е високо в
планината и там може би още не са прецъфтели кокичетата.
Мила Янче, дотук писах само за нас. А ти как си? Не идваш
ли към София? Ела някога, когато идваш, много ми се иска да се
видим. Гошко още ли е в Кремиковци? Той обещаваше, че пак ще
дойде, но вече не се обади.
Поздрави, моля те, всички в семейството ви от мен. Желаем на всички ви всичко най-хубаво. Приеми поздрави от всички нас и най-много от Илка и мен.
Целува те Цеца

***
Мила како,
Получих писмото ти. За това, което ми е било неприятно
в предишното ти писмо, не си разбрала кое е било неприятното ми. В него имаше тон на съжаление, наричаше ме страдалница, което не може да не ме дразни, да се съгласиш, значи да се
унизиш. Аз страдам наистина, това са нечовешки страдания,
но то е, защото постъпвах така, както смятам, че е правилно,
а досега съм останала вярна на себе си. Ако……… ми в бъдеще, не
знам, може би ще кръшна и ще слушам другите, но досега съм
изхвърчала от релсите на живота – според неговото обвинение и смятам, че тъй трябва да си остане.
Аз не можех да не изпитвам голямо чувство на благодарност към Вашата загриженост за постъпките ми, не мога да
не се прекланям пред Вашата готовност да ме изгубите, но да
ме запазите като човек. Но мислите ли, че аз не съм годна на
същото? Ако в нечовешките си страдания на майка, на жена и
на човек изчаквам повече, отколкото е необходимо, ако не съм

тъй решителна като баче Георги, който отдалече вижда, бързо решава и действува, това не значи, че ще бъда причина за
унижение на себе си и на Вас. Аз действам според себе си и моля
Ви да не се страхувате, защото ми е болно.
Дори и да съм отстъпила пред силата на най-противоречиви чувства на отговорност и задължение пред децата ми,
това също не значи, че уклонът е по-лесният път за тръгване.
Изпаднала в уклон, аз не бих имала сили да живея и Вие също
не бихте се срамували. За мене цената на живота ми е такава
според значението ми като човек. Стремяла съм се винаги да
вложа някакво ценно човешко значение. Ако не съм или не мога
да успея, това също не е причина за страх и срам.
Не Ви се обаждах, не Ви писах, защото не можете да ми
помогнете, а за мене е много тежко да търся помощ, когато
съм в тежко състояние.
Обичала съм живота повече от всички Ви, Вас всички също съм обичала с повече сили също от всички Ви, моля Ви сега,
оставете ме сама да понеса мъката си. На самата нея сама аз
съм автор, защото наистина съм извън релсите на живота.
И вашият страх се основава на моята наивна вяра в човека. Аз и сега дори искам тоя морален инвалид да се опомни и
види нещастието си.
Винаги съм се възхищавала от вярващите, които стигат
до фанатизъм във вярата си, защото и аз приличам на тях. Моята фанатична вяра е човекът. Аз знам, че различните условия
на живот настройват хората едни срещу други и знам, че същите хора, при други условия, биха били други в мислите си, в
постъпките си. За тая вяра заслужавам Вашия страх, но без нея
аз не мога да живея, тя е моята същност.
Днес чакам Гошето да се върне. По тоя въпрос нищо не
………….
Прегръщам Ви всички и Ви моля, бъдете по-умерени в
присъдите си над виновните.

2. V.1962 г.
Янка
Елешница

***
Мила Янке,
Твоето писмо получих и не можах да ти отговоря навреме, понеже бях до Брацигово за празника, пък и исках така да
видя какво ще стане към къщи, като е болна кака Ката.
Какво да ти пиша за състоянието в къщи – ти сама видя
всичко. Атмосферата е тежка, даже отегчителна, като се има
предвид, че се говори само за това. Чана Ката си е болна и никак
не може да приеме раздялата като реална и дори необходима,
при създаденото положение. Смята, че при всички случаи трябва да се съберете. Не може да си представи децата нито тук,
при Митко, нито пък при тебе, а за нещо средно в интерес на
тях не й идва на ум. Много едностранчиво кака Марена и другите са се заели да уреждат вашия въпрос. Търсят ти квартира,
че ще се върнеш в Батак, без да мислят дали това е изгодно
и за тебе, и за децата. Аз мисля, че ако трябва да се върнеш,
то ще следва да бъде в къщи, а не по квартири и да се почват
интригите – единият говорил за другия, близки или чужди ще
пренасят клюки къде истина, къде измислени и атмосферата
за децата ще бъде пак същата, а нали се цели те да бъдат добре, и то главно те. Не мислят, че ако си в квартира, ще трябва
да плащаш и за теб, и за Гошко извън Батак, където учи.
Митко работи навън и аз не знам до колко той си е променил характера. Пък и сега не идва у нас. Но ти най-добре го
познаваш и можеш да прецениш дали ще може да бъде друг или
не. Не рискувай преди да обмислиш добре всичко: и миналото, и
настоящето, и бъдещето – това е моето мнение.
По отношение на Гошко ще бъда откровена, с риск той
да ми се разсърди. Не ми харесва средата му. Неговите другари
са ужасни хулигани и никак не мога да свикна да го гледам с тях,
не само аз, но и всички, които познават Петето и Гошето.

Страхувам се, че лошо може да му повлият, като имам предвид
опасната му възраст. Мисля, че този свободен живот малко
го блазни без твоя сериозен контрол, а баща му, като е тук,
или непозволено го глези с обещания за разни колела, мотори,
лека кола и тем подобни, или пък го тормози с постоянното натякване за това или онова – все в духа на това, което вълнува
всички ви. Мисля, че Гошето се намира на един кръстопът и се
чуди накъде да хване и това го прави малко не малодушен, ами
безразличен към живота. Не виждам в него вече онези мечти за
бъдещето, както си говореха с Вержето и пред нас.
На всяка цена гледай да го изпратиш да учи извън Батак
и го откъснеш от тази атмосфера, защото Митко постоянно
говори, че може да се учи и в по-късни години, а сега да се работи и не знам как да го изтълкувам – дали не мисли да го накара
да работи, а после да учи задочно – нещо, което ще осакати
Гошето душевно. На него сега му е времето да учи, заедно със
своите другари. А да остане да учи в Батак – това не е училище.
На чана Ката трябва определено да й се каже, че е неудобно ти да си намираш квартира тук, в Батак и да живееш в
чужда къща и че е по-добре да бъдеш близко до Гошко, където
ще учи, за да му помагаш, а не на две места да плащаш квартири. Сега, както ти пиша и по-горе, ти търсят квартира и после ще кажат, че си се съгласила да дойдеш, а сега се отказваш.
Виж там това да го направиш тактично, без, разбира се, да я
наскърбиш, че тя изстрада много.
Но пак ти казвам, отстрани всичко изглежда по-благоприятно, но ти си знаеш какво си преживяла и ще прецениш
какво да правиш и какво решение да вземеш. Може и аз в преценката си да греша по отношение на някои неща.
Гошко ходи на училище и ще завърши годината. Ние всички в къщи сме добре. Готвим се за празника, че ще имаме много
гости. Приеми специални поздрави от Петърчо.
Поздрави от нас и Петето.
С никой не съм говорила и ти пиша това писмо, без да знае
никой – аз обичам много-много да не казвам с кого и за какво си

пиша, защото много рядко можеш да намериш истински приятел,  който да те разбере – всичко друго си гледа интереса.
Целувам те: подпис
Обади ми се какво мислиш да правиш по-нататък. Нали
знаеш, че аз на никого нищо не казвам.
1.05 1963 г.

***
Мила Султанке,
Честит син! Най-голямо щастие за жената – майчинство. Жител на планетата! Споделям радостта ти. По-голяма
не познавам!
Нетърпелива съм да го видя!
Тета ти!
22. 02. 1977 г. Дорково
***
Сули,
Снощи идваха Дона и Лъчо, донесоха 5 сборника за Бояна.
Солиднички са и мисля, че нито ден повече да не се губи, за да
можете да ги минете до изпитите.
Как ще ги вземеш, измисли, ние сме напълно зависими от
поледицата. Набързо пиша, отивам на процедура – последната
на Петър.
Снощи се обади Гошето. Катерина ме попита “Как си?” и
нищо повече.
Христинчето има нов телефонен номер 427339, бях го
пратила на Гошо и по него се обади.
Вчера идваха Гошето с Ина. Радвахме се заедно. Щастливи
са, а ние се чудим дали е за хубаво.
Мислехме да идваме за пчелите, пак ще идваме, но малко
да отпусне времето. Хубаво е да ги погледнеш за сняг пред входовете.
Нека Бояна много сериозно да чете за изпита по литература. Ако владее съдържанието, другото се научава лесно. Не

остава време, Дона готви ученици, с които вече са минали от
сборниците.
Готово ли е парното? Нетърпелива съм да видя промените.
На всички предай поздравите ни.
Чакаме Ви. Тета ти и Петър
16. 01. 1995, София

***
Мила Гане,
Честит Осми март!
Знам колко обичаш географията. Нека тая карта, която
ти подаряваме със Султанка, ти даде възможност да разглеждаш планетата и когато си стоиш вкъщи.
Дано майчинството ти бъде щастливо винаги, както досега.
Тета Янче и Султана
7. 03. 1984 г.
***
Мили Гане, Вълко, Миме и Яне,
Честита 1990 година!
От все сърце желаем Новата година да Ви донесе здраве,
успехи и спокойствие!
Така бързо минава времето, че е хубаво да го ценим и само
с хубави неща да го запълняме.
Стягайте се през лятото Вие да гостувате на Катеринка.
Приемете нашата обич: тета Ви Янка и Петър
Заминаваме на 2 януари. С Гошо говорих по телефона и му
казах, че през лятото Вие ще му гостувате. Той се зарадва.
28. 12. 1989 г.
София

***
Мила Янко и Петърчо
Получих писмото Ви, благодаря от сърце за поканата.
Имам план, ще ходя през септември в   с. Рила, а сега в града,
където съм роден, 10-15 дни, а през октомври имам карта за
Банки - с една дума много съм “зает”. Ще оставя догодина да Ви
гостувам, ако иззима благополучно.
Тук Ви пращам един препис от едно стихотворение, написано от една млада жена, малко смях.
Много, много поздрави. Бъдете здрави!
Дядо Давидко
22. VIII. 984 год.
София
***
Здравей лельо Янке,
Най-напред искам да се оправдая за моето несъстояло се
гостуване. Трябваше да замина веднага. Просто семейни работи. Обещах на Димитър на 30 юни да бъда там и беше късно да
се обадя и променя нещата.
Както и да е. Не се явих на старобългарски. Изпитваше
лошо и ме хвана страх. Сигурно сгреших, но станалото е станало. Сега пак ще го чета. Започнах и античната литература.
Хаос! Май ще ми се сервира и една неприятност. Доцент Окон,
дето ни изпитва по политическа икономия, е в затвора – политически работи – та всички, които сме се явявали при него,
ще се явяваме пак. Свещена глупост, но факт! Това ще разбера
точно през септември. Ти как си? В Пазарджик се видяхме със
Султана. Много я обичам! С нея и с тебе ми е най-приятно да
бъда. Вие сте женската компания, която ми харесва и действува добре.
Лельо Янке, изпращам ти една домашна работа по езикознание на една колежка. Моля ти се, ако имаш възможност,
направи й транскрипция. Много се е изплашила горката. Ще ча-

кам да ми се обадиш веднага! Нали ми разрешаваш да взема от
Ленчето твоите учебници по антична литература?
Чакам да се обадиш, моля те!
С топъл поздрав за теб и цялата фамилия
Ана1
P.S. Аз съм в Якоруда.
Накрая на домашната пише какво трябва да се направи.

***
Здравейте тето и Петьо,
Имам време само за няколко реда – ще използвам една колежка да изпрати писмото. Снимах повече неща и мисля, че ще
свършат работа.  
Вкъщи сме добре – двете майки са на топло и сме спокойни, че са при нас и не ги мислим. Очакваме децата за празниците
и зареждаме хладилника. Вчера ходихме до Ракитово – Кольо на
леля Венка ни отдели телешко месо. Изкарахме една приятна
вечер с лелините деца. Много ни се радват и ни обичат – какво
по-хубаво от това. После отскочихме и до Велинград, видяхме
се с тета Величка – калеко беше зает с изборите. Потъмнели
сме всички от резултатите и съжаляваме, че не сме всред вас
тия дни – дано имаме възможност някой ден да дойдем и ви
видим.
Поздрави от всички нас. Прегръщаме ви!
Нина2
19. 12. 94. г.
***
Другарко Енева3,
Познавам Ви чрез семейството на мой племенник, на чиито деца бяхте и сте частен учител по литература – Мариола
и Георги Костадинови Зяпкови.
1 Ана Главеева, учителка от Якоруда.
2 Нина, съпруга на племенника на Янка Статева, Костадин Зяпков.
3 Иванка Енева от Пазарджик, литератор.

От Мариола имам ваше слово, произнесено над гроба на
Алеко.
Току що го прочетох. Разтърсена е душата ми. Много силно и вярно сте казали всичко за любимия Алеко.
Преди много години бях учителка по мохамедански махали около Якоруда. По какъв път едно момченце, на име Салих,
беше разбрало моята любов и преклонение пред Алеко, не знам,
но само си беше избрало името Алеко при преименуването. Ще
запомня това завинаги, защото са интересни трепетите на
човешката душа, които се пробуждат по невидими причини и
трептят по неизвестни за нас закони.
Плаче ми се в момента пред духовния ръст на Щастливеца, за когото така хубаво сте казали толкова прекрасни неща.
Какво духовно извисяване и каква тъжна картина на неговия
край.
В момента мисля за картината на Бешков, която съм видяла в родната му къща и бай Ганьо, сам изненадан от това,
което е направил.
Мисля и за ризата, продупчена от куршума, с капките от
святата кръв на Алеко.
Тъжно за него и за нас! Можем да създадем колоси по дух,
а можем и да паднем до там – да убием един, да предадем други, да разстреляме трети, и то наши рожби, които са обичали
България с нейния народ и заради тая любов са загинали.
Не знам защо Ви пиша, но знам, че имам нужда да споделя
чувствата си с Вас, сигурно същата причина е, която е накарала моя малък Салих, който не беше силен ученик, а сам избра
името си Алеко и така, както Вие обичате Алеко, го обичам и
аз.
Благодаря Ви за силните чувства, които преживях след
прочитане на Вашето слово.
Ще се радвам, ако мога да чета и други ваши неща. Не всеки може да каже като вас чувствата си, мислите си и оценките си за тези, които заслужават да се говори за тях.
Ако се запознаем някога, ще бъда също благодарна.

С уважение  Янка Статева
с. Дорково, Пазарджишко

***
Уважаеми другарю Аврамов1,
Прочитам отговора Ви до съда и веднага Ви пиша. Прекрасно е написан. Горещо, много горещо Ви благодаря. Развълнувана съм и сълзи покапват от очите ми. Досущ вярвам в това,
което брат ми Ви е казал относно престъплението, извършено от него. Вие тъй добре сте го разбрали, така добре сте го
предали в отговора, че аз не зная как да Ви се отблагодаря. Ще
можем ли да накараме другарите съдии да повярват в това, което е самата истина? Ще можем ли, другарю Аврамов? Моля Ви
още по-горещо, съберете всичките си прекрасни способности
на защитник, на артист и на Човек и уверете съда. Ох, никога
не бих забравила добрината Ви. Цяло 20-членно семейство до
безкрайност ще бъде задължено и ще Ви се отплаща в бъдеще.
Тъй прозорлив и проницателен, както ми се видяхте, надявам се да сте разбрали с какви хора ще имате работа.
Вчера видяхте ли брат ми? Говорихте ли? Но и да не сте
говорили, вие тъй добре сте го разбрали още първия път.
Струва ми се, като че провидение някакво Ви праща при
него в толкова тежък и критичен момент.  Другарят Черпоков
е това фантастично провидение. Благодаря му много, че се е
спрял на Вас.
А сега, когато имам малка надежда, че ще отървем
страшната смъртна присъда, ще ми се от сърце да си поплача,
но за това сега няма време, защото искам да пиша до всички
свидетели и да ги помоля да бъдат в съдействие на доброто Ви
и благородно дело.
Не напразно природата Ви е дарила с така внушителната външност. Тя е нужна, за да изрази вътрешната Ви сила на
поет и на артист. Не съм Ви слушала, но ми се струва, че може1 Адвокат Аврамов от Пловдив, поел защитата на   Михал Статев,
брат на Янка.

те да сразите слушателите си с мълниеносни доводи, като самия Зевс, и, каквито и да бъдат те, не могат да не Ви повярват.
И аз вярвам, че ще успеем.
Във Вас има младежки идеализъм, борчески оптимизъм и
безкраен алтруизъм. Тъй добре сте разбрали брат ми. И понеже
се страхувам да не забравите това, което сте разбрали и тъй
добре предали в отговора си, аз Ви го изпращам, като по напред
ще си го препиша, да го чета и препрочитам
Стиховете на Полянов са… Особено от 26 год. Като са……..
Благодаря Ви от сърце!
А сега Ви моля, обадете ми се и ме дръжте, доколкото Ви
е възможно, в течение на работата си относно защитата.
На малката, сладка Поличка предайте нежни поздрави от
Батак и ако за в бъдеще останем приятели, безкрайно ще бъда
щастлива да ми гостувате с нея. Тя е още малка и не разбира
колко много е ощастливена…….. обича и не иска да дойде в Батак,
заради това, че той ще плаче, сте самият Вие.
Малко егоистично, но съжалявам, че не съм Ваша дъщеря.
При вас човек може безкрайно да се учи….е тъй приятно.
…….те за времето, което Ви…..да ме изслушате
…….сърдечните ми поздрави
Янка Д. Белокапова

***
Тодор А. Аврамов
Адвокат – София – 4
Бюро и дом: ул. Гогол 27
Тел. 4-15-07
Другарко Белокапова,			
София, 21. IX. 53 г.
Вчера получих Вашето мило и затрогващо писмо, в което
ясно се чете искрената Ви сестринска обич към брата Ви и мъката Ви за тежката участ, която го е сполетяла.
Както Ви писах, оттук ние правим всичко, което е възможно, за да спасим живота му.

Но до оня ден – събота, още не беше обявено решението
на Председателя на Върховния съд по подадената молба за ревизия. Днес обаче е обявено вече, че Председателят на Върховния
съд не се съгласява да поиска ревизията на присъдата – което
можа да го реши след цели 2 месеца проучвания и колебания.
Ние с брата ми, д-р Аврамов, мислим сега да подадем нова
молба за ревизия, сега до Главния прокурор на Републиката.
Обаче, мисля, че тъкмо сега е крайно време да отидете
при брата ми в Пловдив и да се разберете, да може той в близки дни да дойде тук, в София, и лично да се срещне с меродавни
лица от Президиума на Народното събрание.
По случая уведомявам и брата си в Пловдив.
Дано намерите възможност да уредите личното идване
на брата ми в София, може би то да помогне повече от всичко
друго, не се знае. Но трябва да стане много скоро.
Пожелавам Ви всичко хубаво и дано Ви зарадваме с хубави
новини в близко бъдеще!
С поздрав: подпис

***
Драги Ангеле1,
“Честито свидно детство” пише П. Яворов. Прекрасен
стих е написал нежният поет за него, за детството. Честито
свидно детство, повтарям и аз при спомена за моето детинство, препълнено с много образи, между които си и ти. А има
ли по-свидни неща от честитото свидно детство. В бурното
мрачно настояще, което ме дави и убива, лъч слънчев ме озарява
при спомените за него /детството/. И душата ми се препълня
от слой хубави спомени за чистото ни преминало детство.
Как желая в спомени за миг да се откъсна от страшната
мисъл, че брат ми, баче Миле, вече четири месеца е в страшна предсмъртна агония – осъден на смърт. Ангеле, думите не
1 Не можах със сигурност да проуча кой е Ангел.

могат да изразят това, което близките на осъдения и самият
той преживяват.
Аз мисля, че ти знаеш случая, затуй няма да ти описвам
подробности.
Баче Миле е осъден на смърт от околийския народен съд
във Велинград по наказателно дело № 550, която присъда е потвърдена от Пазарджишкия окръжен съд по дело № 340. Двете
дела, с молба за помилване, са в Президиума за разглеждане.
В страшното напрежение баща ти казал на нашите да се
обърнат към тебе с молба, ако имаш възможност, чрез твои
близки, да провериш какво става и да говориш с някого за отмяна на страшната и несправедлива присъда.
Тате ти е писал, сигурно си го получил. Аз също ти пиша
и те моля, Ангеле, научих, че следваш право, което много ме зарадва и което е още по-добре – можеш да провериш и каквото
научиш и можеш да направиш, да ми обадиш. С писма е твърде неудобно – но при хрумването ни да те помолим писмено,
бързаме да не пропуснем всичко, за което можем да се хванем.
Народът право казва: “Давещият се хваща за сламка”. И пак се
надява – казвам аз.
Със същата молба съм написала другото писмо на лесовъд
Георги Аврамов1, помниш ли го, когато беше в Дорково – скоро
се виждахме, аз му взех адреса, но го изгубих, като съм запомнила само бул. “Стамболийски”, на който булевард научих, че
се намира някакво лесовъдско учреждение, където той работи.
Много те моля, потърси го там – Георги Аврамов се казва, и му
предай моето писмо – на него пиша по-подробно, а ти, ако го намериш, говори му повече за нас, знам, че в Дорково беше голям
комунист, може би има връзки с големи хора и може да повлияе
на някому за отмяна на смъртната присъда.
Драги Ангеле, всичко това ти пиша с чувство, че пиша
на много близък човек. Нали няма да се надсмееш, а ще оправда1 Не съм сигурен кой е. Мисля, че преди 9. 09. 1944 г. се е крил в плевнята
на дядо Стате

еш доверието ми в тебе – моля те като брат – разбери ме и
направи всичко, което е във възможностите ти, а писмото на
Аврамов – моля те, направи усилие и го предай – бул. “Стамболийски” – лесовъдно учреждение, той е лесовъд там.

***
Господин Димков1,
Тежка болка ме кара да Ви безпокоя и да искам помощта
Ви, давана на толкова нуждаещи се. В пълно отчаяние на майка
се обръщам към Вас за лечение на сина ми – 26-годишен, с явно
нарушена походка от три години. Страхувам се от усложнения.
Отгледахме със свекърва ми двамата ми синове. Бащата
се ожени за друга. И двете се посветихме на тях. Сега малкият
не е добре. Помогнете, като ни приемете и назначите лечение.
Възхищавам се от раздаването Ви на болните. Надявам се
да имате сили и за нас.
Бъдете здрав за упование на толкова много страдащи.
С дълбоко уважение и упование:
***
Мили Анчо и Къньо2,
Участвам в празника на братската Ви среща от момента, в който научих, че тя ще се състои. Вълнението е силно.
Събитието е голямо. То вълнува цялото ни селце, за което съм
сигурна, че непрекъснато мислите.
Мили Анчо и Къне, все едно че времето от 35 години не е
изминало. Ще контактува Дорково с Монреал. Вие ще заживеете с родния въздух на България чрез Мильо и баче Милан. Ако
можех да бъда между Вас на тоя голям празник! Съвестно ми е
да отделям от скъпите минути на срещата с писмото ми, но
нали няма друг начин да разберете, че за Дорково Вие си остава1 Известният билкар Петър Димков
2 Ангел и Къньо Пандеви от Дорково, земеделци. След 9. 09. 1944 г. са въдворени в концентрационен лагер. След излизане от лагера успяват да
избягат от България и да емигрират в Канада, където живеят и до днес.

те Анчо и Къне от времето на детинството и младостта ни
и че често, много често сте предмет на разговори и размисли.
Колко повече минават годините,  всичко е по-сложно и интересно. Силите, които са причина за това разединение между
хората, все още са силни и много съдби като вашата и нашата
все още ще разминават братя и сестри, личности и роднини,
цялата сложна душевност на хората ще се разпъва на кръст
колко ли време! А колко е просто да бъде всичко по човешки, по
силата на естествените природни закони.
Анчо и Къне, Вас Ви няма, но мястото и значението на
Вашето семейство е запазено и съществува за Дорково и за живота. Прекрасни са момчетата на баче Милан. Ваньо на Мильо
е цял чичо Иван по външност. Децата на кака Садимка в съзнанието си са Пандеви. Чудесни деца. Марето е есенцията на цялата същност на кака Садимка. Голяма, силно морална личност.
Жестока е съдбата й, но тя я надмогва. Децата й са бисери.
Радвам се на вашите семейства. С Къневото се запознах.
С твоето, Анчо, не можах, за което ме болеше, но имах сериозни причини.
Бих искала писмото ми да четете след първите моменти
на жадуваната среща. Пак се връщам на нея и ми се плаче при
мисълта, че четирима братя от два континента ще прелеят
братските си чувства със сила и жажда на толкова отминали
години.
Бъдете щастливи, мили Анчо и Къне, бъдете и силни да
надживеете всичко по мъжки. Прегръщам Ви със сила и обич и,
макар и нескромно, ще присъствам на срещата Ви от България,
от Дорково чрез мисъл и чувства.
Стискам ръцете Ви още веднъж!
Янчето

***
Мили Пенка и Ангел1,
1

Семейство Пенка и Ангел Попови от Дорково.

Мъчно ми е, че едно хубаво приятелство се роди и не разцъфтя за плод. И, въпреки това, аз съм обогатена. Благодаря
сърдечно за вашата съпричастност! Оградена съм от обич и
грижа. Мъчно ми е, че причинявам толкова болка. Гошето ми
звъни всяка вечер. Вчера ме гледа професорът, който ще ме
оперира. Доверявам му се. От понеделник Албенчето ще прави
всички изследвания, да ме подготви до сряда за операция. Мисля, че към събота ще е минала.
Обичам Ви и Ви прегръщам с обич.
Янка
28. 10. 1995
София

***
Мила лельо Янке,
Пиша ти това писмо вече след кризата. Минах и без твоята помощ /за която хленчех в предишното си писмо/. Вече ми
е ясно, спокойно и дори малко щастливо от прояснението. То
дойде след много, много страдание. Имах дори и физическа криза до губене на контрол. Стана ми ясно, че между мене и Жоро като мъж и жена е свършено. Инерцията продължи доста,
но при чувството, което имах, не се очаква и друго. Нямаш си
представа какво хубаво чувство остана у мене към него като
към безкрайно близък и скъп човек. Ще направя възможното и
невъзможното да задържа приятелските ни отношения. Други просто вече не е възможно да имаме, не е възможно и това
е, но най-важното е, че това никак не е страшно и никак не е
трагично. Не случайно бяхме толкова дълго време приятели. За
приятелство той има качества, но за пълна, цялостна връзка
не ми е равен. Колкото ти си приравнила към себе си твоя мъж,
толкова и аз ще приравня Жоро. Природата си му е много хубава, благородна, но просто е различно устроена от моята. Но
нали знаеш, до истината човек стига по различни пътища и
най-сигурният е страданието. Той не предполага какво е станало с мене след последната ни среща и ще се постарая всичко

да стане по възможно най-неусетния и безболезен начин, обещавам ти. За втори път в живота си имам такова страдание,
но благодаря на съдбата и на двете. Доброто в мене се удвоява,
укрепвам във вярата в самата себе си. А за Жоро съм специално благодарна на съдбата. Това, което изживях като щастие с
него беше неповторимо и животът ми би бил празен, непълен
без него. То ми донесе и толкова други неща – като проверка
на самата себе си, като нови връзки, като проверка на стари
връзки, че нали ти казвам само мога да благодаря на съдбата.
Пък и нали се казва, че най-красивата любов е кратката и истинската е несподелената. Вярвам, че той ме е обичал, вярвам,
че и сега ме обича, но не така, както се обича жена. Той имаше,
а може и за в бъдеще да има нужда от мене като вдъхновителка, като акумулатор на вярата си в доброто и топлото, като
стимул за духовен напредък. Вярвай ми, че ще върна старите
ни отношения и приятелството ни ще се запази много, много дълго време. Няма да пропадне, недей да се плашиш за това,
вярвай в него. В душата му се е зародил този рядък и стабилизиращ стремеж към самопознание и саморазвитие. Той наистина има нужда от свободно от ангажименти време да чете, да
пише. И ти, ако наистина си добра майка и го обичаш, трябва
да му внушиш, че можеш да се справяш и без него. Тези пътувания го уморяват много. Той сега има самостоятелна квартира
в центъра /в старата квартира на Пешо зад Университета/
и трябва да се занимава. Достатъчно старателно досега си е
изпълнявал синовния и братския дълг. Време е да помисли как
да развие способностите си. Както тези пет години приятелство му помагах, така мога и следващите петнадесет да му
помагам, та ако ще и пет деца да имам и най-ревнивия мъж.
Ние с него сме се побратимили пред бога, но по мое неразбиране
направихме кръвосмешение. Беше наистина сладък грях, като
всеки грях, но всичко си е по места. Нямаш си представа с какво хубаво спокойно чувство съм към него. От това само той
печели. Искам да се успокоиш! При С. не го е върнало низкото в
него, върнала го е самотата и болката от раздялата, върнала

го е обидата от стария и добър приятел. Но това пък ми помогна да видя кои са истинските и необходимите и за двама ни
отношения. Глупака трябва да го чукнеш, че да разбере, хубаво,
че все пак разбрах. Не се измъчвай и ти от тези му лутания, ще
намери правото той, защото иска, а и умее да вижда. Можеш
да разчиташ на мене, че ще бъда безкрайно търпелива и добра
с него, заклевам ти се, но с вероятността да ти стана снаха
трябва да се простиш. Ако му е писано да се ожени, ще помагам
това да не е С. или подобна, но тука има съдба. Пък може и да
не се ожени, но ти не бива да се месиш в тия работи. Ефектът е обратен, виждаш, че е безкрайно чувствителен и свободолюбив. Само от едно се страхувам – дъното влече, а той е
сред дъното на обществото, и то не като наблюдател, а като
участник. Чувствам го като пиленце, което се мъчи да хвръкне, но още крилцата му са неукрепнали и писука жално. Много
си го обичам като човек, той е този желан, но несъществуващ
брат. Ще видиш, че нашето общо /и с тебе/ приятелство ще
се задълбочи. Само трябва малко време, за да забравим чувствата на страстта, защото това беше точно това. Ние се изпепелихме в страдание, това не е любов, това е любовна страст.
Аз се чувствам като възкръснала – така бях повалена. Той има
нужда не от тялото ми, има нужда от душата ми, но нали жените обикновено смесваме нещата в желанието си за деца и аз
ги смесих. Ще се оправи всичко и ще бъде чудесно. Той догодина
ще влезе – в това съм сигурна. После ще пише, и то добре, и в
това съм сигурна, но край себе си трябва да има хора, които да
го подкрепят, да го обичат. Ще бъдем. Само аз колко приятели
му доведох. Всичко ще е хубаво.
Пиши ми, мила лельо Янке и искам да си спокойна за него.
Целувам ви и тримата!
П.

***
Скъпа др. Иванова,

Днес, събота, сме на вилата, имаме гости, на мен ми стана много мъчно за Вас и реших да Ви напиша това мило писъмце,
с което искам да Ви намеря в добро здраве и настроение.
Аз засега съм добре, уча си въпросите по биология. Минала
съм вече 9 въпроса. Остават ми още 30 до 26 август, тъй като
изпитът ми е на 27 по биология и на 28 – политически.
Аз Ви бях писала писмо веднага щом се върнахме от Ракитово, предполагам, че сте го получили. Когато погледна
снимката, където сме двете, ми става много мъчно за Вас.
Чувствувам, че започвам да се привързвам още повече към Вас,
когато сме разделени и то вече няма да се виждаме, както преди – всяка вечер.
Вие как сте със здравето? Как е градината Ви? Не се преуморявайте много, почивайте поне 2 часа на обяд. Не стойте
на слънце. Как са синовете Ви. Много Ви моля, когато идвате в
София – обадете ми се – много бих желала да Ви видя.
Времето в София досега беше студено, но вече се стопли,
а в Дорково как е?
Ходили ли сте в Ракитово и има ли там нещо ново? Др.
Зоя Иванова виждали ли сте я и как е тя? На др. Стоева писах
вече две писма и тя ми писа – аз много се зарадвах. Разбира се,
бих се радвала така много и на Ваше писмо. Ако случайно видите др. Зоя Иванова и др. Стоева, поздравете ги.
Кой ще бъде нощен тази учебна година?
Др. Иванова, мама ми купи едни чехли с висок ток затворени. Много са хубави. Струват 23,60 лв. Български са. Цветът
им е кафяв. Аз имам кафяв костюм и сукман – този, който Вие
знаете, и затова предпочетох този цвят.
Когато се видим, ще си поговорим, предполагам, повече.
Ще очаквам да ми пишете дълго писмо.
Много поздрави на сестра Ви и синовете Ви.
А Вие приемете хиляди сърдечни привети и пожелания за
всичко най-хубаво и да бъдете все така добра и мила.

Нежно Ви целувам хиляди пъти. Винаги Ваша Мария
17. VII. 82
София

***
Здравейте, другарко Иванова,
От дълго време си мислех да ви пиша, но все не ми оставаше време и едва днес намерих малко време. Първо искам да
ме извините за грозния почерк и за някои и други правописни
грешки, които може би ще допусна. Може би ще се учудите, че
все още не съм ви забравила и защо толкова години не съм ви
писала, а именно сега. Другарко Иванова, не знам вие дали знаете, но аз се омъжих и сега съм в Турция, в момента живея в
Истанбул. Имам дъщеря на три години и семейният живот не
е чак толкова лесен и безгрижен, както в ученическите години. Семейният живот въобще е пълен с изненади и необичайни
неща понякога. Аз три пъти идвах в Б-я на гости и много исках
да дойда да ви посетя, но все не ми остана време. Нали знаете,
броените дни много бързо минават. Правили сте другарска среща, но аз не можах да дойда, понеже поканата, докато пристигне до мене, тя, другарската среща, вече е била минала. Аз много
искам да присъствувам на една от другарските срещи на нашия
бивш клас, но ви моля, мойта покана да ми я изпратите лично
до мене до Истанбул. Ако е възможно поне 2-3 месеца по рано да
ми я изпратите, понеже задграничните паспорти лесно не се
уреждат. Ако имате време да ми пишете и ако знаете нещо за
нашите другари от бившия XI А клас, много ви моля, да ми пишете, защото за всички искам да знам какво са направили и по
точно до кое положение са стигнали. Например Динка и Живка,
нали се бяха омъжили в Ракитово, дали сега са там и т. н.
Може да ме простите за голямото любопитство, но все
още не мога да забравя нито един от нашия клас и тези хубави
ученически години, които минаха в Ракитово. Другарко Иванова ако можете да ми пишете и адресите на Красимира Маринова от Варна, Невена Николова от София, Пепа Генчева от с.

Деляновица и вашият адрес до село Дорково. Аз ги имах адресите на всички, но съм ги загубила и много искам да им пиша,
особено на Красито. Ако това лято пак дойда, непременно ще
дойда до Ракитово да ви посетя. Пишете ми, ако знаете, горедолу следващата другарска среща кога ще бъде.
Засега нямам друго какво да ви пиша, освен да чакам да ми
отговорите.
Приемете хиляди далечни и най-горещи поздрави и целувки от вашата бивша ученичка Фарие Пашова
18. 3. 1983 г. Истанбул

***
Скъпа моя др. Иванова,
Днес получих писмото Ви, което много ме зарадва, а и същевременно се и разплаках. Спомних си прекрасните години,
прекарани в Ракитово заедно с Вас. Колко хубаво и весело беше.
Аз съм добре, още не работя. За голяма радост и на Вас, на
мен и родителите ми, няма да работя в онкологията. Освободиха ме от разпределение, понеже нямат места. Сега чакам да
се освободи място в Първа градска болница /тука до нас/ при
наша съседка, която работи там като мед. сестра във вътрешно отделение. Така че сега си стоя вкъщи, помагам на мама и
татко на вилата. Берем круши и ябълки, и дюли и правим сладка, компоти и пелте. Ще правим и ремонт в къщи. Стената в
моята стая е цялата мокра /влажна/ от един строеж до нас.
Започват да растат даже и гъбички. Кога ще бъде, само че, не
знаем. Сигурно като завали снегът.
Преди около един месец ми беше на гости Анелия /тя работи на Цигов чарк, а може би вече във Велинград/. Тя ми каза,
че вече не сте нощна. Много се изненадах. Защо сте напуснали?
На Ваше място, разбрах, че е някаква нова жена – била много
лоша – усойница. Писа ми Иванка Станкова, която беше в XI Б
кл – на др. Нели Иванова. Тя е от Бургас и работи. Не са я приели.
А сега ще ви пиша малко новини от Вашите бивши възпитанички. Нашата Мая Ячовска си има дете – момиче. Казва се

Диляна. Вилиана пък си има момче – Иван. Йовка от XI Б кл се
е омъжила за Петко и може би вече има бебе. Мирям също се е
омъжила. Яна, Мая и Гинка също. Тези новини знам от Иванка /
Ваня/, която ми писа скоро. Радка работи като домакин в Дряново. Нацка пък работи в завод за резервни части – Казанлък и
всеки ден пътува. Това са новините, вярвам че ще Ви е интересно да ги знаете.
Аз сега започвам да чета от учебника за шофьори, тъй
като сигурно ще карам скоро курсовете. На татко не му дават да кара много кола, тъй като получи лек удар. Сега вече е
по-добре. Трябва да седна да почета и малко френски език. Вече
започвам да го забравям, но все не ми остава време.
Аз също си гледам снимките от бала. Спомням си годините, които вече няма да се върнат никога – тези прекрасни за
мен години. Изпълнени с много обич топлота и хубави чувства
от Вас и кака Калинка, които никога не ще забравя. Те ще останат в мен до края на живота ми.
Спомням си този период, когато бяхте болна и ни бяхте
сърдита. Когато се върнахте на работа, казахте “ Даже да умра, пак ще ви обичам!” Тогава ми стана много мъчно. Винаги, когато слушам дунавското хоро, се сещам за Вас. Как сме играли
на рождените Ви дни, на празници. Колко хубаво беше..., но уви.
Никога не ще забравя и тежките часове, които изпитахме по
време на земетресението. Топлотата, която ми дадохте тогава, когато аз бях толкова уплашена. Въобще аз имам с Вас толкова хубави спомени, за които се сещам много често и които
не ще забравя.
Аз също съжалявам много, че не съм била в София, когато
сте ме търсили, но нищо, вярвам, че ще се отдаде и друг път
да дойдете в София и тогава ще се видим. Дано си бъда в къщи.
Много започнах да се увличам само с мои неща. Много искам да знам как сте със здравето. Пазете се много. Не се преуморявайте. Почивайте си повече.
В момента слушам Вашата любима песен – “Хризантеми” на Лили Иванова и другите й песни. Напълва ми се душа-

та с обич, като я слушам. Много я харесвам. Толкова хубаво пее.
Всичките й песни са изпълнени с любов.
Засега времето е топло за сезона, но да видим докога ще
бъде.
Мама и татко ходят всеки ден на вилата, а аз стоя по
цял ден сама.
Да Ви се похваля, имам писмо от Елена Андонова, която
завърши тази година в класа на др. М. Ишивова. Изпратила ми
е две нейни снимки от бала. Прекрасна е. Като кукла. Много се
радвам. Сега чакам кака Калинка да ми пише. Кога ще бъде, не
знам. Много се радвам на писмата Ви – Вашите и на кака Калинка. Имам чувството, че сте при мен.
Даниела вече завърши и работи в една оптика на бул.
“Витошка”. Юлиана пък учи задочно техникума по електротехника “Попов”. Митко Христов, който учеше до 8-и клас от
Кърджали, е приет в полувисшия институт за съобщения – 3
год. Много се радвам, че ще го видя. Сигурно много се е променил.
Изкарал е войниклъка.
В скоро време ще се снимам на цветно и ще Ви пратя една
снимка.
Др. Иванова, изпращам Ви три листа от рози, да си спомняте за мен. Тъй като не мога да Ви изпратя цяла роза. Вярвам,
че ще Ви харесат.
Друго засега не мога да се сетя какво да Ви пиша.
Ще чакам пак Вие да ми пишете дълго писмо, на което
много ще се зарадвам.
Предайте много поздрави на всички учители и възпитатели в Ракитово, като ходите на свиждане другия път.
Пишете ми по какво преподавате в Дорково и на кой клас.
А Вие, мила моя, приемете хиляди сърдечни поздрави от
мен, мама и татко.
Прегръщам Ви и Ви целувам много! Винаги Ваша Мария.
Ще чакам дълго писмо.
26. 10. 84 г.

София

***
Скъпа др. Иванова,
Много се зарадвах, като ми съобщи съпругът ми, че сте
идвали да ме видите, но заедно с това и съжалявах, че не сте
дошла сутринта – тъй като аз си бях там, на “Шишман”. Разбрах, че сте харесали съпруга ми. Е, хубав е, даже, като се облече
в официални дрехи, е по-хубав. Вие сте го видели с прости, работни дрехи. Синът ми също е много сладък. Целият прилича
на баща си, само дето е светъл, а не черен.
Пиша Ви това писмо, за да Ви обясня как да ми дойдете на
гости, тъй като мама вече отива на вилата и ще бъде трудно
да се свържете, за да Ви доведе.
И така, от “Дружба – 2” се качвате на автобус 204 /доколкото знам той отива там/ до последната спирка – ректората
/Университета “Кл. Охридски”/, оттам вземате тролей № 2
до сп. Болница “ИСУЛ” /на втората спирка без ректората/ и
оттам, на същата спирка, се качвате на автобус 75 до последната му спирка. И така, слизате. Има един червен блок, диагонално на него е син, а успоредно с червения блок е нашият, пак
син, обаче олющен и пред него има много коли. Една оранжева
АН-49-66 – това е нашата. На спирката на автобуса има магазин, също на предпоследната му спирка има магазин. Ще Ви очаквам с нетърпение, като се постопли времето през февруари,
да ми дойдете на гости и да си поговорим.
Ние сме си тука – само на 18 февруари няма да сме тука –
ще ходим да уреждаме заем за жилището.
Ако искате, пишете ми някой ред, за да знам горе-долу кога ще дойдете.
Пиша Ви адреса си, дано този път не го загубите.
София 1517
К-с “Металург Левски Г”
Бл. 5, вх. А, ет. 9, ап. 33
Мария Илкова Илиева

Ще Ви чакам с нетърпение да ми дойдете на гости и да
се видим.
Целувам Ви
Мария
2. 02. 1991 г. София

***
Скъпа др. Иванова,
Пише Ви Нина Колезова, може да сте ме забравили вече, но
аз не мога да забравя жеста, който направихте за мен, т. е. когато ми услужихте със 100 лв. Аз Ви ги изпратих, дори Ви писах,
но не знам дали сте получили писмото, но смятам, че парите
сте получили.
Др. Иванова, аз в момента работя като машинописка в
една Машиноизпитателна станция. Не съм много доволна, защото по цял ден печатам, особено сега е много натоварено.
Аз все още поддържам връзка с Жоро. Той е войник в Узунджово – Хасковски окръг. Виждаме се почти всяка седмица.
Др. Иванова, понеже не знам адреса на кака Илиана, ще ви
помоля, ако я видите, да й предадете много, много поздрави. Аз
никога няма да забравя всички мигове, прекарани заедно.
Приемете моите далечни поздрави.
Нина

***
Здравейте др. Иванова!
След толкова дълго време реших да ви се обадя с това писмо.
Времето в нашия край, мога да ви кажа, че е хубаво и топло.
Специално за моята съдба чуйте сега.
Вие знаете, че аз никъде не следвам. Но искам да следвам и
трябва да имам стаж 8 месеца. Работа още не съм си намерила.
Ходих в едно предприятие в производството, но не мога там
да работя, поради това, че въздухът е замърсен и ме задушава.

Изобщо, навсякъде в нашия окръг ми предлагат работа в производството, т. е. в прах и пепел. Др. Иванова, да знаете колко
много се ядосвам, че не мога да си намеря работа, защото няма
да мога да следвам, а с гимназия за никъде не съм.
Моля ви, проверете за по-лека работа из Ракитово, Велинград и др. Вие много добре ме познавате и знаете каква работа
ще ми подхожда.
Др. Иванова, при нас, в Бяла Слатина, изобщо по нашия
край, търсят машинописки. Аз ходих, казах че съм учила машинопис и имам оценка, но не можело да работя като такава,
защото нямам документ за специалност. Ако обичате, поговорете с др. Срънчалиев, ако може да ми даде такъв документ. Ще
бъда много благодарна. Работа трябва да започвам, колкото се
може по-скоро, за да изкарам 8 месеца.
Др. Иванова,  смятам че ще ме разберете с това писмо.
Към вас имам един въпрос:
Който е с предимство за влизане в институт, поради недобри здравословни причини, задължително ли е да има стаж 8
месеца? Този въпрос много ме интересува, за това моля да ми
отговорите.
Друго аз нямам.
Др. Иванова, приемете хиляди поздрави от мен – вашата
ученичка Христина
Поздравете и другите учители.

***
Здравейте скъпа др. Иванова!
Надявам се, че ще ви зарадва това писмо и ще ви завари в
добро настроение и здраве. Много отдавна исках да ви пиша, но
все нямах време. Сега работя като машинописка в Авторемонтен завод. Работата, която работя, ми харесва, особено колективът, в който работя. Всички са инженери и технолози и от
тях може да се научат много работи.
Вие как сте? Как е работата? Много ми се иска да дойда в
Ракитово, но не мога, искам отново да съм там, но с целия наш

клас. Сега ми е скучно, може би защото нямам компания. Как
е в училище? Аз единствено с Тошка си пиша и от нея разбрах
някои промени. При нас времето е много лошо, има страшна
мъгла, а при вас. Надявам се, че ще имате поне малко време, за
да ми пишете! Приемете поздрави от моята майка.
Целувам ви!
Тони

***
Здравейте, скъпа др. Иванова!
Надявам се, че сте получили картичката ми от морето.
Сега Ви пиша пак, така както Ви обещах.
Намирам се в София, където съм на бригада в РК на ДКМС.
След 1 месец ще започнат и учебните занятия в Института.
Тази година ми е последна и ,82 година ще кандидатствувам във
ВИТИЗ – актьорско майсторство. Започнах усърдно да се занимавам с пантомима и обиграване на говорната реч. Но танците не остават назад. Скоро ще ми преведат една немска
книжка за джаз балет – която по-точно е методична книга,
която ще ми помогне да навлеза в съвременната хореография.
Сега чак разбирам колко е необходим танцът на човека, особено когато усещаш, че навлизаш във все по-нови форми.
Много често изпитвам необходимост от някого, който
е от моя пол. По-точно, тук става въпрос за едно истинско
сближаване. Жалко, че досега не е имало подобно нещо. Имала
съм много приятелки, но рано или късно съм разбирала, че не
са откровени, това, което почти винаги ме е отблъсквало от
хората.
Сега, след не малко време – 2-3 години, разбирам, че съм
привързана към Вас, въпреки че не сме се виждали и не сме кореспондирали постоянно. Бих искала да знам какво бихте казали
Вие.
Почти във всяко писмо Ви пиша, че ще дойда да Ви видя в
Дорково, но все не ми остава време. Това лято работих 1 месец,
след това на море...

Предполагам, че или на 8. XII. – студентския празник, или
за Нова година ще имам възможност да дойда към Родопите.
Ще дойдем заедно с моето момче.
Сега не бих искала да Ви пиша за взаимоотношенията ми
с него, понеже най-напред бих искала да го видите. Всъщност,
аз преди съм Ви писала за него, само бих могла да добавя, че
чувствата и привързаността ми са все по-силни. А от негова
страна същото имах възможността да проверя с радост. Всеки ден сме заедно и навсякъде.
Това е, скъпа др. Иванова. Много искам да ми пишете за
Вас и да откликнете на това, което Ви писах в писмото си!
С много обич и уважение:
Ваша Илиана
P.S. Вече в София съм на нова квартра. Пишете ми на адрес:
София
Кв. “Иван Вазов”
“Младежки проход”, бл. 7, вх. Е, ап. 98
Илиана Илиева
Тел. 58-25-84
P.S. Пращам Ви картичка от София на църквичката, в която бяха намерени костите на великия апостол на родината ни
Васил Левски.

ЗА МИЛОШ
***
За кой ли път се стопява сърцето ми в болка. За кой ли
път сънят ми бяга от толкова ограбена обич. Премалявам, Милоше, миличък на тета хубавец! Знаят ли убийците какво причиняват при пъклените си замисли да почернят нечия съдба?
Защо, о, Господи, създаваш изчадия, когато си създал светци?
Как да приемем загубата му, като той осмисляше не само своя
живот, но и тоя на всички около него.
Защо е нужен тоя паралел? На върха на човешкото развитие – избраници, а в тинята, в низостта на човешките пороци – убийци, които посягат без капка свяст на стойността на
един живот, без който обществото е стадо без посока и цел.
Ето го Милош в стихията си на пророк. В стихията си
на обич към живота, към хората, обикновените трудови хора,
към учениците си, отхвърлени от живота, към правдата, извисил я повече и по-високо от живота си.
А ето го убиеца, изсъхнал като чироз. Със силата на нашата обич, със силата на нашата кръв ние усещаме студеното
му присъствие. Ние не се лъжем, ние знаем чия душа може да
изкаже коварната мисъл да го няма Милош – нашия любимец,
нашия поет, нашия певец на свободата! Убиецът е жив. И той
се смята щастлив. Господи, има ли щастие в едно човешко изчадие? Има ли радост в душа, в която се излюпва пъклена мисъл
да няма висота, да няма предтечи, когато се краде, когато се
лъже, когато се блудства, когато се убива? Убиецо, бъди трижди проклет! Земята не ще те приеме. Знаем, че ще изсъхнеш
на белия свят. Ние сме имали нашия светец, ние го имаме и сега. Носим го в душите си. Преливат сърцата ни от обич, само
той може така да бъде обичан, само той може така страшно
да липсва, само той може да приеме смъртта като боец. А ти,
нещастнико, знаеш, че си убиец, знаеш, че си развратник, знаеш, че си крадец. Какво по-страшно от това?

***
С кого да споделя болката и радостта си, миличък на
тета Милоше, че ще разговаряме с тебе чрез твоята първа
книжка, най-хубавото, написано от тебе. Не мога да приема
гроба ти. Не ми се сърди, че не идвам над него. Ти не беше тяло, ти беше дух. Духът не се погребва. И ето, факт е първата
ти книжка. Празник голям щях да направя, ако беше жив. А сега
се обливам в горещи сълзи, изврели от дълбочината на душата
ми. Светът ще чуе твоя топъл глас. Твоята поетична душа
ще стопли много премръзнали сърца. И за това затопляне ти
трябваше да преминеш в небитието. А знаеш ли, миличък на
тета хубавец, колко е страшно без твоето присъствие? Но
ето я книжката! Аз от болка не мога да я чета, но ще я четат
тези, които не ги боли като мен за твоята пречупена младост.
Ти живя за живота. Той е всемогъщ, нали? И за да те чуят поскоро всички жадни за поезия, топлота и истина, ще те чуят
без тебе по-скоро, по-бързо, за да облагородят душите си, за
да задоволят естествената потребност от поезия, красота
и истина, както искаше ти – нали за правдата трябва да се
страда. А нали тя се осъжда за непорочност. А нали усмивка ще
те озари, щом истина след теб ще се роди. А нали си струна,
вик. Отекна тоя вик в живота, миличък. Коце, любимият ти
брат, твоят Шишко, забрави всичко в болката си по тебе. Дълг
братски, човешки го изпълни цял от смъртта ти досега и ето,
тя е пред хората, с твоите мили и топли слова. Не се гневи, че
те няма, когато ще разговаряме с тебе чрез книжката ти, че
ще се топлим с нея без тебе, че ще
лекуваме голямата ни болка за неповторимата ти стойност, от ограбената ни обич. Във всемогъщия живот, за жалост, са и твоите убийци. О, трагедия човешка!
***
Траурен креп обви котловината. Тревожно бият камбани. Звън ехти изпод земята. В душите ни тегне болка голяма.
Убиха поета любимец на всички. Отекна в душите злокобна-

та вест. Убит е Милош! Милоше, о, Боже, нима е възможно? О,
майко, това е прокоба. О, край роден, нима допусна ти да стане
факт престъпната мисъл в пътя ни житейски да легне тежкият мрак. О, Пашино бърдо, където укрепна поетичния му дар, о,
Чепинско корито, защо не спря коварната мисъл на убиеца? Накъде без знаме пред себе си. Плачете горчиво родопски върхари!
Полейте се в болка гори поломени! Той плака в стиха си за вас
и за всички ни. От голямото му сърце се отронваха бисер след
бисер, ту в стих поетичен, ту в басня красива, ту в епиграма
крилата, ту в разказ, затоплящ душата. И вътрешен огън го
гореше, и талантът му укрепваше, и растеше. Но строг беше
той към своя дар. Отговорност тежка носеше гордо с крехкото си тяло, че истината красиво трябва да се поднесе, че
болката за всички нас затоплящо трябва да се изрече. А ние
не виждахме чудния му дар, пратен от боговете. Тъпеехме и затънали в мрак, позволихме да ни отнемат върха, който тегли
нагоре. Позволихме в средновековен ужас да пречупят любвеобвилния наш поет и мислител, творец и предтеча на свободни
дни и щастливо бъдеще. Угасвайте души, изпепелени от болка,
късайте се сърца кървящи, обвити в траур, празнувайте убийци, че няма факел да разбулва тъмата, че няма обич да сгрява
сърцата, че няма истина да прогонва лъжата.
О, време жестоко, о, тежка прокоба!

***
Миличко Албенче1,
Опора моя в една болка, изпепеляваща душата ми, утеха,
която хващам, както давещият се хваща за сламка и търся лек
и искам да не боли така безмерно жестоко.
Трябва ли да заживееш, мило Албенче, без него, така е
страшно, така е убиващо. Прегръщам те и те обичам!
Тета Яна
1

Доктор Албена Зяпкова, дъщеря на Милош  Зяпков

НЕКРОЛОГ
Болката е страшна, става жестока. Болката е несъвместима с едно нормално човешко общество! Средновековен ужас!
Кому беше нужна неговата смърт? Той трябваше да твори поезия. Той трябваше на демокрацията!
Помогнете ни, хора, да заживеем без него!
Неутешимите близки

***
Една болка ме убива, една болка ме събужда нощем, една
болка кърти от душата ми отломки при всеки момент на осъзнаване, че вече те няма, Милоше, миличък на тета байрак на
доброто, правдата, мисълта. Байрак на прогреса, на човешкото развитие. Едно безкрайно “Ох!” при всяка мисъл, че те убиха
така жестоко, така болшевишки изпипано, че не мога да простя на земята, която прие скъпото ти тяло, без да протестира за кощунството против живота, извършено от тия, които
си отиват, но убиват. Защо мълчи земята при това страшно
престъпление, което вършат тези, които 50 години безотговорно, безнаказано, необяснимо се опитваха да унищожат живота и успяха? Коя е силата, която още ги държи и им дава сили
за наглостта така противоестествена, за тъпотата, така
престъпно парадирана, че освен да мислиш за изчезването им
от живота, друг изход не виждаш.
О, време на трагична равносметка! Един милион българи, които вярват, че така е най-добре. Че да се убива е необходимо, че да препречиш хода на живота, да го изпразниш от
съдържание, да оскверниш и поругаеш земята, която ни храни,
да осъдиш бъдещето на безперспективност, хората на глад, на
унижение, да бъдат безчувствени, тъпи, престъпни, било необходимо. Вместо радост, вместо свободен труд, вместо свободна мисъл, вместо обич, една престъпност прогресираща,
убиваща, унищожаваща, безкрайна.

***
Събуждам се. Искам още да живея със съня. А той е театър. Ще честваме Милош. Суетня. Публиката идва. Тоалирани,
сдържани мадами. Тържеството е замислено като сложен спектакъл от фрагменти. Аз участвам като наблюдател. Очаквам
сглобката на нещо голямо от различни житейски платна. И
първото, което виждам, ме разплаква. Деца, много деца излизат
на сцената. Между тях е духът на Милош. В образа на одърпано
Майчинство, чиито дрипи висят по ръцете и тялото. Детската група е страшна. Деца уроди. Едни се смеят, други плачат,
трети са гладни, четвърти са изоставени. Събрана е в тях
световната трагедия. Аз плача. Какво е станало с тези малки
шедьоври на природата – деца уроди без красота, без смях, без
радост, без лакомства, без приказки, без обич, без грижа, събрали световната неправда в един сценичен образ. Майчинството.
***
Хора, хайде да бъдем наясно. Отмина година и мене ме няма. Така ли е по-добре? Доволен ще бъда да е така. Убихте ме и
аз приех смъртта. В дъното на асансьорната шахта бях още
жив. Мъчно ми беше, че ще се разделим. Ясно ми беше, че бях изигран. Не вярвах, че смъртта ми е нужна някому. Вярвах, че ме
обичате, както ви обичах аз. Мислех, че ме разбирате, както
ви разбирах аз. И всичко у себе си бях подчинил на една върховна
цел – да бъда полезен на вас. Пишех от болка, пишех от обич,
пишех от възмущение и мислех, че е интересно да разговаряме.
И понеже много ви уважавах, все не бях доволен от себе си, от
това, което пишех. Не спирах да мисля как ще бъде по-добре написано, за да се разбираме напълно, по братски. Обичах родното
си място като вас. Не потърсих друга среда, между вас ми беше
добре. Исках да бъда с вас и бях. А сега ме няма. Още не разбирам
защо. Още ме боли, че повече не ще ви чувам, че не ще ви виждам, не ще мога да ви дам това, което мислех и желаех. А така
исках да се грижа за мама, а така обичах децата на Коце. Ами
Албенчето, която се върна при мене с моето неповторимо вну-

че, та ние още не бяхме се нарадвали, че вече не ни делят лъжи,
злоби и измами. И тая последна нощ аз ги чаках и с бутилката
ракия и рибата за тях полетях в шахтата. Пречех ли някому?
Не е ли по-пълно щастието на всички ни, ако не посягаме един
на друг? Докога, мили хора? Ако знам, че болката на близките
ми е по-малка, по-леко ще ми бъде в гроба. А те тъгуват. И то
как тъгуват. Как искам да олекне на тета ми. Как искам да помагам на мама. Как искам Коце да не бъде самичък, а Албенчето
да не бъде без татко. А Митето! Как исках да присъствам на
детствоото му! На толкова ученици отдадох силите си. Защо
да не дам щастие на моето внуче.
Хора, бъдете разумни! Не повтаряйте подобни трагедии.
Те убиват живота. В негово име бъдете добри, бъдете разумни.
Простете изповедта ми.

***
Що е божа дарба то за свят е чудо.
В 19 век В. Юго пише против смъртното наказание.
Ние посегнахме и на живота, и на дарбата.
Ракитово роди Милош Зяпков. По-верен син то няма да
има. Губим го. Какво печелим? Да обичаш и в името на тая обич
да твориш поезия! И да умреш, защото обичаш другите, живота, родното си място и най-вече правдата и свободата.
2 юни. Върхът-голгота на най-високата българска мисъл –
Околчица. Днес България се скланя там. Тук ние се питаме защо
убихме нашия певец-поет. Та той пееше за нас. Защо пречупихме гласа му? В най-творческата възраст 50 години и 5 месеца.
Пълен с високи мисли, чувства и доброта. Обикновена човешка
доброта.
Без него ще бъде пусто. Ще обеднеем, ще бъде студено.
Защо? Защо сме без него? Защо допуснахме това?!

НАДГРОБНИ СЛОВА
Мили тате,
В тоя момент, привлечени от мъка и любов, ние сме над
тебе. Всички, които те обичаме. Повториха се дните, в които
ти приключваше земния си път, преди една година. Коварната
болест бе изсмукала жестоко всичките ти сили и последните
два дена ти се предаде без съпротивление на нашите грижи.
Цялата скромност на достойния ти житейски път бе намерила своя върховен израз в тези последни минути. Ти знаеше,
че си отиваш и го приемаше с достойнството на човек, чийто
пример имаме щастие да носим със себе си, ние, твоите дъщери, син, снахи и внуци.
Мили тате, ние губехме за втори път толкова близък и
скъп човек. Мъката по тебе ни напомняше другата, която не
отминава. Баче Боян в такива върховни минути, когато човек
напуща тоя свят, е бил сам-самичък. А вината му, че “той беше
пълководец в борбата за прогрес, а аз редник”, както ти казваше.
Мили тате, приеми моя дълбок поклон като твоя дъщеря.
Аз съм горда с твоята прогресивност, горди сме и всички твои
деца.
Не можа само да ни кажеш защо чакаше Гошо така настоятелно. Защо намираше сили и когато ги нямаше, да се обръщаш
с жест при мъжки глас, при отварянето на вратата. На баче ли
искаш да кажеш, че и него си видял, че и той е вече голям, та
той да бъде спокоен, че четиригодишното му дете има вече
четиригодишен Боянчо. Той си дойде четири часа след успокоението ти. Отдаде ти и той своята обич и уважение.
Ние отново сме над тебе. Обещаваме ти всички, че ще се
стараем да заслужим любовта и уважението на нашите деца,
като теб. Ще се помъчим да не се срамуват от нас, че сме техни родители, за да имат какво да научат от нас, така, както
ние от тебе сме учили и още има какво да учим в живота.

Поклон, дълбок поклон, мили и скъпи тате!

***
Мили чичо1,
Мъча се да приема края ти философски. Естествена е
смъртта след 93-годишен живот. Последните ти моменти
от съзнание аз ги улових. Без да си кажем дума, преди 42 дни се
разделихме, като мълчаливо споделихме голямата обич помежду ни. Кака Яна беше свидетелка на тая последна среща. Аз не
исках да пропусна тоя момент и го улових. От тогава все чаках края ти и той дойде. Бавно отминават хора, така дълбоко
вбраздили живота си в земята, в душите на близките. Ти не
умираше, а просто си отиваше. Ти не беше болен, беше извървял
пътя си. И не трябва да ни боли. Но защо е така тъжен тоя момент? Защо така е кипнала душата ми в болка и обич? Защото
с тебе губя последната връзка с баща ми. И защото основните
добродетели в живота бяха твоя същност. Трудолюбие, скромност, признателност, обич. Земята губи своя най-верен син.
Ти й служеше като свещенодействие и й остана верен цели 93
години. “Трудо е от рая, чичовата” – тези думи са твои и аз ги
нося в душата си.
Сбогом, мили чичо! Ти си отиваш, но ти си в нас с твоя
живот – пример. Приеми нашата обич, нашата признателност, нашето преклонение. Да помълчим една минута и да се
простим с неповторимата ти същност.
***
Мили и скъпи баче Георги2,
Първата ужасяваща и вледеняваща мисъл тая сутрин беше, че тая нощ ни е последна, прекарана с тебе. Цяла армия от
близки хора бдяхме около тебе и всеки по своему изживяваше
страшната си болка, че вече те няма, че утре сутрин ще осъм1 Никола Статев, брат на бащата на Янка Статева
2 Георги К. Зяпков от Ракитово, съпруг на най-голямата сестра на Янка
Статева, Марийка

нем и ти вече няма да бъдеш между нас. От всички бдящи около
тебе бяха най-близките ти хора: синове, неразделната другарка, сестра, внуци, комшии и роднини. Никой не искаше да ляга,
никой не искаше да пропусне момента да засвидетелствува голямата си обич и високо уважение. Усети ли ти това, което ни
обединяваше тая нощ около тебе? Усещаше ли ти, че ние стояхме над тебе, обединени от общата мисъл за твоята неоценима стойност, от общата мисъл, че колоси на човешкия род
се раждат като тебе да повеждат другите, да ги закрилят, да
ги обичат и да бъдат тяхна опора? Така успокоено беше посинялото ти от физическа болка лице. Една напълно избистрена
съвест беше осенила физиономията ти и ти мълчаливо, но с
неповторимо достойнство ни се извиняваше за неизпълнения
дълг към любимата ти другарка и любимата ти недъгава сестра Софка, която обичаше така, както обичат само достойните и аристократите по дух. Какво ще правят без тебе те?
Какво ще правим и всички ние, по-слабите духом, които ти
имаше под своя закрила. До последния ти дъх ти не се примири
с мисълта, че изживяваш края си. Отиде си с хумора на Алеко,
с гордостта на водещия и с любовта към най-унизените социално. “Светец в социално отношение” е оценката на един от
безбройните ти почитатели. Една любов към онеправданите
трудови хора, далеч надхвърлила обикновени измерения. Една
лиричност, напълно контрастираща с хапливия ти език, една
интелигентност, извисена до краен предел, и една любов към
прогреса, която те правеше готов за саможертва. Не се примиряваше с обикновените човешки слабости. Воюваше с тях
до последния си дъх. Уважаваше и изискваше. Обичаше и хапеше, където трябва, ликуваше и режеше, където е необходимо.
Трудолюбие до свещенодействие, пестеливост и щедрост, съчетани в хармония, взискателност към всички, продиктувана
от голяма обич, уважение и любознателност.
Баче Георги, приеми голямата ни обич, приеми високата
ни оценка, приеми голямата ни болка, че вече те нямаме, че без
тебе ще продължим нелекия житейски път.

Дълбок поклон!

***
Миличък Стайко1, на тета,
Най-напред искам извинение, че не намерих сили да дойда
в болницата, да те видя. Не знам по силата на какви закони знаех, че си осъден без милост. Когато татко ти живя осъден на
смърт 9 месеца, аз нито веднаж не намерих сили за свиждане.
Тета ти Величка ходеше, защото трябваше.
Мили како Калино, мамо и тате, непрежалим баче Бояне,
малкото детско стадо от седем дечица, останали без бащи,
единият умрял в лагер, другият, след две смъртни присъди,
оставен на 20 години затвор, расна и порасна. Ние отстрани
четири сестри и първи братовчеди, двете осиротели етърви
като орли хвърчахме да опазим стадото дечица, които в найранна младост познаха смъртта на чичо и на татко, смъртната присъда пак на чичо и на татко, безкрайната мъка на баба и
дядо. Познаха сговора между двете етърви, майките си, останали без стопани, но разбиращи големия дълг, легнал върху цялата фамилия. Расна и порасна детската задруга в мъка, труд и
послушание. Всички станаха достойни за уважение хора, добри
и отговорни съпрузи и родители и нито един не измени на човешкото у себе си и дълга си към обществото.
Днес изпращаме Стайко. Един от седемте. Той е на 59 години, спокоен и хубав. Има осанка на родител и стопанин, не
сгрешил пред своите. Само не надви у себе си слабостта към
алкохола. Кои са дълбоките причини да стигне до него, знае само
той. Той добре съзнаваше тая своя слабост и веднаж посегна на
живота си. Изпи отрова. Нито дума не отрони за това, нито
ние го попитахме. И това само той си знае. Но въпреки трагедията, която ни е събрала, той може да ни даде пример за човешка доброта. Великият Лев Толстой е казал, че най-големият
талант у човека е добротата. Стайко го имаше тоя талант.
1 Стайко е третият син на брата на Янка Статева, Михал.

Незаменим е всеки човек. Ти също си незаменим, миличък
Стайко. Прости ни, че не ти помогнахме да се пребориш с алкохола. Приеми жестоката ни болка, приеми нашия дълг към осиротялото ти семейство.
Ние всички, които те обичаме, близки приятели, роднини
и съселяни.

***
Слово, написано за погребението на бате Ванчо, дадено по
Султанка, но непрочетено на гроба.
Отиде си разкъсан между роднинска близост и съпружеска вярност.
Прости ни, че бяхме безсилни да ти помогнем. Два месеца
бяхме разпънати, заедно с тебе, от страшната мисъл, че ще
те изгубим.
Почивай в мир! Скъпи покойници ще те приемат – майка
ти, баба ти Султана, чичо ти Боян, Милош, дедо ти Стате.

***
Мила моя Мадам,1
Щастлива съм, че в редиците на безброя ваши ученици,
дошли да се прощават с Вас, съм и аз.
Не мога да си представя своето развитие, ако не бях имала това рядко щастие да бъда Ваша ученичка и да черпя през
целия си гимназиален курс безценното богатство на Вашата
слънчева личност, която до последния си дъх излъчваше лъчиста светлина от знания и обич, от непримиримост и грижа за
живота и човека.
Събрани всички за последно сбогом, откъсваме от себе
си нещо много скъпо и близко. Късаме човешка обич, натруфена
прецизно с много красота и висок човешки смисъл.
1 Мадам Кантарджиева, забележителна учителка по френски език, общественичка. Съпруга на Чудомир Кантарджиев от Сливен, македонски
революционер

Етичността, която носим в себе си, е най-ценното, което губим, мила и скъпа мадам Кантарджиева. Щастливи сме
всички, че в нашия Чепински край Вие сте решили да раздадете
духовните си дарове, с които щедро Ви е осенила природата.
Богатата Ви култура, която с отговорност и необикновен
стоицизъм сте събирали в университетите на Запад, отдадохте с всеотдайност и сила в живота на нашата котловина.
С нищо не може да се обясни Вашата грижа за тези, които учехте, освен с възрожденския патос, който имахте. Ние жадно
поглъщахме словесните Ви дарове в пленяващи разкази за Руже дьо Лил, за Шильонския затворник, за Ламартин, за Юго и
още толкова много прекрасни неша, разказани запленяващо и
приказно, същевременно изискващо и настоятелно да се научи
всичко това, с много труд и упоритост, на езика на класически
революционния френски народ.
Моята учителка по френски е най-любимата ми тема на
разговор през целия ми живот, защото Вие, моя скъпа учителко, сте школа и знаме на всички педагогически работници, които с любов и отговорност работят с децата. Вие можехте да
научите всички, можехте да обичате и да се грижите за всички, можехте да обогатите и да дарите всички с най-голямото
богатство, което е необходимо в живота: знание, любов и висока етика.
Прекланям се пред Вас и Ви казвам: Благодаря, Мадам, благодаря на Вас, благодаря на обстоятелството, което Ви е накарало тук, в нашия край, да изсипете така щедро и с толкова
обич богатата си духовна култура. По-голяма отплата от това, което Вие сте получили от живота – признание и обич – не
може да има и очаква никой.
Сбогом и благодаря!

***
Спомени за мадам Кантарджиева
Винаги при мисълта, че в живота ми властно фигурира
образът на мадам Кантарджиева, изпитвам задоволяващото

чувство на щастие и благодарност. В тоя момент, когато аз
трябва да говоря за нея, тя се превъплъщава в съзнанието ми в
безброй ситуации и в нито една от тях не липсва възхищение
и преклонение. Основното ми чувство е обич и болка, че вече я
няма. Но тя живя доста. Животът й беше до последния момент
достоен за уважение и желание поне малко да се извиси човек
до нея. Не престана интересът към хората до последния й дъх.
Само две седмици от последния ми разговор с нея тя си отиде.
След моя разговор имаше посещение от племенници, брат и сестра, братови деца на Чудомир. Бяха решили да й предложат
услугите си. Предложили й бяха да я вземат в Сливен. Но само
след един ден от тоя разговор тя вече беше пътница за вечността. На тези брат и сестра мадам Кантарджиева е дала
една огромна сума, получена от нейния Чудомир като ученичка.
Те са без баща и тая сума е уредила бъдещето им. След тоя
разговор Йорданка Михова, която се грижи за нея до последния
й дъх и сега се грижи за гроба й, я беше попитала, защо след
Чудомир не е имала друг човек в живота си. Една година преди
смъртта й тя беше извадила негов портрет на масата, който
цял живот е пазила скътан някъде дълбоко, както в сърцето си,
така и между най-скъпите й неща. На тоя въпрос отговорът
е бил: “Неговата любов ми бе необходима и достатъчна за цял
живот.”
Хубаво е, че сме събрани да помислим за хора като мадам
Кантарджиева. Поводът е, че и тя е между тези, които имат
своя дял в борбата срещу тъмното минало. Аз я виждах като
закрила над тези, които бяха съпричастни в борбата, обгръщаше ги с обич и грижа. Особено обичаше Дим. Синапов, който
беше мрачен и винаги тъжен. Към Ив. Кюлев също изразяваше
необикновеното си отношение на специална грижа и обич. Вие
всички сте по-млади хора, ако някой е бил неин ученик, не може
да не бъде благодарен завинаги за това, което тя поднасяше в
часовете. То беше някаква вълшебна приказка за живота и важните неща за него. От уроците по френски аз зная за стъпките на Шильонския затворник, който обикалял все в един кръг

и в бетона се отпечатали неговите стъпки. От нея зная за автора на Марсилезата, който в една нощ я написва и френският
народ, с песен на уста, е рушил Бастилията и играл хоро над
развалините й. И сега звучат в съзнанието ми Le lac на Ламартин и оня незабравим стих “О, време, спри своето летене и вие,
прекрасни часове, спрете своя ход. Оставете ни да вкусим от
прекрасните мигове на нашия ден.”
Звучи в ушите ми Le gou perdu. И всички тези неща, разказани на мелодичния език. Ако всички поне малко можехме като нея. Запленяваше, даваше и вземаше от всеки това, което
може. А можехме всички, защото тя го искаше и го вземаше.
И сега можем всички, които сме нейни ученици, да й благодарим при всеки момент на спомен и да сме щастливи, че я
носим у себе си.
При срещата ни след 30 години беше поразителен фактът, че шест паралелки гръмнахме Марсилезата, което беше
голяма радост за мадам Кантарджиева.

***
Мили ми и скъпи Вуйчо, сбогом!1
Не всеки има в живота си богатството, което имаме
всички ние, които сме твои близки, не всеки е черпил в живота
си толкова богатство, като нас, от твоя живот - пример и
вечен празник
На 72 години те губим. Но животът за тебе беше непрекъснато тържество на доброто и човечността. Ти ровеше във
всяка човешка душа и намираше у всеки доброто начало, дадено
от живота, и се радваше като дете, заедно с всички нас, които
чрез тебе го виждахме и също се радвахме.
Страдахме заедно с тебе при жестокия ти край от коварната болест. Но никой повече от тебе не е обичан, никой
повече не е уважаван.
Сбогом, наше слънце!
1 Сотир Кръстев Цинзов от с. Добърско, Разложко, брат на майката на
Янка Статева

Показателна е милостта на учиная, твоята снаха, която
казва: ”Мило братче, мило, ти си за мене Господ.”
На добър път към вечността, скъпи и непрежалими Вуйчо!
9. 02. 1978 г. Разлог

***
Мила моя тето, сбогом!1
Изгубихме мама, губим и тебе. Обедня светът без вашата обич.
Ти беше пролетно явление в живота, което запази жизнеността си през всичките природни закони. Мъчно е да се разделяме с тебе, когато толкова обич сме получили от богатия
ти живот, толкова мъдрост, която е обновила и облагородила
голямото ти поколение, което с чест превръща в дела твоите
завети и желания.
Мила тето, помня твоите думи, че човещината не се
учи в училище. Всеки трябва да я научи от живота.
Залутани сме без опората на голямата Ви мъдрост. Велики мислители са учили света, че смисълът на човешкия живот е любовта между хората. Вие ни учехте на същото. Любов,
труд, разбирателство.
Поклон и дълбока признателност пред светлата ти памет!
***
Мили и скъпи Вуйчо,2
Какво да си кажем за сбогом. Нашите думи са бледи и слаби, пред силата на твоето поетично дарование, което щедро
разпръсна в живота при различни поводи – сватби, тържества
и погребения. По-натежал живот от мъдрост и от добродете1 Елена Кръстева Бучкова /Линева/ от с. Добърско, Разложко, сестра на
майката на Янка Статева
2 Христо Кръстев Цинзов от с. Добърско, брат на майката на Янка
Статева

ли аз не съм срещнала в живота си. Пълна пчелна пита, побеляла от щедростта на природата си ти, мой скъпи Вуйчо. Пред
твоите дела и мисли е трудно да говорим с думи. Ти си обогатил живота около себе си с такива дарове, че ние благоговеем
и по-добре е да мълчим. Последната ти голяма мъка беше, че не
виждаш, за да напишеш всичко, което напираше у тебе като
висока мисъл, необикновени чувства и любов, дълбока човешка
любов, която е присъща на избраните. Ти, мой скъпи Вуйчо, се
отделяш от нас и ние скърбим много, но мисълта, че отиваш
при мама и тета, при вуйчо и учиная Лена, при учиная Кръста,
при баче Боян и баю Славе, ни кара да те изпращаме с лекота.
На тях ще е леко с тебе. Ти ще ги разсмееш, ти ще ги успокоиш,
ти ще ги зарадваш, като им кажеш, че си сигурен във всички
нас. Ние следваме вашите съвети. Мъчим се да вървим по вашите стъпки, твърди и сигурни по пътя на доброто, справедливостта и прогреса.
Поклон, дълбок поклон, скъпи Вуйчо!
Сбогом и благодарим!
12. 09. 1980 г.
Добърско

***
Мила и скъпа учинае,1
Много мъка, много болка трябваше да понесеш до края
си и ето, над теб сме всички, да ти кажем последно сбогом. С
нищо не можахме да облекчим последните ти дни, въпреки голямото ни желание да не те боли тебе, нашата непрежалима
учиная, за която ще отнесем в живота си най-светлия спомен
за един живот на човек и светица.
В нашия род ти си била най-обичаната учиная, ти си дала на всички ни толкова обич и милост, за която много хора
не могат и да мислят. Доброто, без което животът не върви,
имаше в твое лице най-верния служител. Вярата си ти превръ1 Вуйната на Янка Статева, Кръста Цинзова от с. Добърско, съпруга
на Христо Цинзов

щаше в дела, от които всички твои близки сме черпили пример
и поука. Твоето трудолюбие, твоите способности за всякаква
работа също са ни укрепвали и напътствали в живота. Хубаво
е, ако такъв живот може да няма край. Но ето, че природата е
неумолима и ние се прощаваме с тебе, като искаме да ти кажем
– ти си нашият храм, ти си нашето светилище, пред което
имаме нужда да коленичим и да се молим. Да се молим за обич, за
разбирателство, за гостоприемство, за трудолюбие и за всички човешки добродетели. Ти, мила и скъпа учинае, можеше да
разбираш всичко, да обичаш всички и да помагаш на всеки, който е в нужда.
Отплатата за твоя живот-пример са твоите деца и
внуци, които напълно са те разбрали и оценили и в живота са
ти направили най-скъпия подарък, който се прави на майка – да
не те посрамят никъде и с нищо, а да те отрупат само с грижи,
с обич и с пълно разбиране и висока оценка.
В живота си с Вуйчо ти също си била за пример. Ти го
опази през целия живот с най-голяма грижа на вярна и предана
другарка. Като разбираше неговата висока стойност, ти го пазеше и създаваше условия той да проявява своите добродетели,
които ти високо ценеше. Никоя жена не е обичала близките на
своя другар, като тебе. Не се изразява с думи едно душевно богатство като твоето.
Прости ни, мила и скъпа учинае, че не ти облекчихме последните дни. Искахме и бяхме безсилни. Приеми голямата ни
обич, приеми дълбоката ни признателност, приеми голямата
ни болка, че вече те няма и ние сме сираци, които са изгубили
човек с голяма стойност, какъвто не се ражда, за съжаление,
често.
Поклон, дълбок поклон, мила, скъпа и непрежалима учинае!
27. 02. 1980 г.
Добърско

***
Миличка скъпа и непрежалима Розе,1
Сбогом, на добър път към вечността!
Спри време своето летене и вие, ужасни часове, спрете
своя ход. Не ни отделяйте от нея, звезда между всички ни!
Усилията на кака Рашка и Владислав не се изчерпаха да те
опазят. Не успяха. Неумолими природни закони си казаха думата и ти не дочака края, ускори го! Защо миличка? Надвиха ли
болките на нуждата ти да живееш и обичаш хората? Семейната ви хармония, която е чест за целия род, не ти ли домиля?
Розе, огрубял е животът за обич. Създадени хората да се
обичат, живеят в ежби и омраза. Ти можеше да обичаш всички.
Ти беше нужна на училището. Ти облагородяваше близките си.
Скърбим за тебе, нашата скъпа близка, скърбим за човека,
който не се ражда често, скърбим за учителя, който е необходим на децата.
Прости ни, миличка Розе, че не опазихме твоята младост! Ще обичаме Винчо и Райнето, ще искаме да те заместим.
Дано успеем. Владислав и кака Рашка ще изпълнят твоя дълг.
Бъди спокойна за тях в далечния път!
***
Мили Ване,2
За мъката по твоята загуба думите са толкова бледи!
Нима с думи може да се изрази силата на голямата ни обич,
празнотата в душите ни без тебе вече 40 дена??!!
Независимо от страшната загуба, животът продължава
своя път. В неговия всеобхватен поток се понася като огромна
река и нашата голяма скръб по тебе. С наведени глави, с прекършена голяма обич, удавени от мъка, вървим мълком и, кажи ни
ти, как да променим станалото?
1 Роза Георгиева Гагова, учителка от Ракитово, дъщеря на първа братовчедка на Янка Статева
2 Доктор Иван Пенев Статев, първи братовчед на Янка Статева

Задушаваме се, докторе и те молим, предпиши ни рецепта за разкъсани от болка сърца, предпиши ни билки за душевна,
безмерна мъка.
А ти, Ване, защо така изведнаж се предаде на коварната
смърт, без никаква съпротива?! Само 20 минути ти отстъпи,
тя, смъртта. В тез откраднати от нея минути, не помисли ли
за Бойко, за Петя, за всички нас?! Или ударът беше сигурен, или
отмъщението й беше страшно? Затова ли, че ти беше обявил
война на болестите и на нея, на смъртта? Затова ли, че ти
обичаше живота и хората и беше решил да ни дадеш всичко,
което дава един истински лекар, едно голямо човешко сърце.
Затова, Ване мили! Решена да те покоси, тя те издебна тъй
коварно, така страшно и ние, понесени в огромната скръбна
река, се питаме: ”Истина ли е?” Удовлетворена и успокоена от
повалянето на опасен свой противник, спокойно ни отговаря
тя. “Истина е. Доктор Статев е мъртъв.”
Ужасени от страшния отговор, се оставяме на течението на скръбната река и то ни понася безстрастно.
Прости ни, мили Ване, горещата молба за помощ! Знаем,
че нямаш вече тая възможност.
Поклон пред светлия ти и скъп образ!

***
Мили Митко,1
Вече те няма между нас и е пусто и празно. Една богата
душевност, като твоята, мъчно се откъсва от сърцата ни. Ти
така дълбоко се внедри в душите ни, че мъчно ще преболеем
опразненото място и мъчно ще уравновесим чувствата и връзките помежду ни.
Колко човечност трябва да има човек у себе си и колко
болка от световната неправда, за да остане верен на убежденията си през целия си 88-годишен живот.
1

Димитър Димитров, учител, анархист от София

Бях щастлива да бъда близка с цялото ти семейство, където ти разгръщаше безрезервно цялата си човечност, където създаде библиотека, богата, колкото е богата душата ти.
Ти я пазеше като нещо много съкровено и да я оставиш на Филип и Мила беше непоколебимото ти решение. Дано са наследили твоята любов към знания и изкуство, за да я опазят в твоя
чест и като твой завет. Ти си целият в нея, чрез нея те ще
те имат цял живот. Тя е твоето огледало. Колко внучета са
богати с такъв дядо? А за нас, твоите идейни и лични приятели, ти си школа и знаме на беззаветна преданост към идеите на безвластието и човешкото добруване. Като неуморна
пчеличка, през целия си дълъг живот, смучеше нектара на всяка
справедлива мисъл и красотата на всяко художествено слово.
Когато имаше нещо хубаво на книжния пазар, ти купуваше не
един брой, а толкова, че да дадеш и на тези, които не са успели
да го видят сами.
С голяма болка се примиряваме със загубата ти, но жестоко ни липсва твоето присъствие.
Прекланяме се пред светлата ти памет с обич и уважение!

***
Скъпи наши покойници,1
Коленичим пред вашия общ гроб и с горещи сълзи Ви молим: “Простете ни, че почти след половин век сме на злокобното място, където загинахте всички по най-зверски нечовешки
начин. Ние, Вашите деца, тогава бяхме невръстни още и не проумявахме каква е вината Ви. Никой не ни каза, че сте виновни
и в какво е Вашата вина, за да заслужите тая зверска смърт,
която още е залегнала в душите ни и ни мъчи и гложде досе1 Няколко дни след 9. 09. 1944 г. новите властници на Дорково извеждат
от домовете и зверски избиват близо до Черния мост на река Мътница
Ангел Нисторов, Зарко Попов, Гаго Джоков, Борис Гърев, Стоян Калоферов и Димитър Иванчев. Едва след промените след 1989 г. костите им са
намерени и погребани.

га, когато сме вече възрастни хора, не познали какво е радост
в живота, защото виновни бяхме, че сме Ваши деца. Сега разбираме колко сте били млади, почти непораснали напълно, не
познали човешката зрелост, човешките радости на зрялата
възраст. Нямаше съд, нямаше присъди, нямаше защита. Имаше
убийства в тъмните нощи, имаше гавра с телата Ви, имаше
жесток страх в душите ни. И пак Ви молим, простете ни, че
безкръстните Ви гробове не са посещавани, не са преливани, не
са поменавани. Защо – и сега не ни е ясно.
Ако има друг свят и Бог, Вие виждате и разбирате какво е
човешка жестокост, Вие ще ни простите, Вие ще ни извините,
Вие ще ни разберете, защото ни обичахте, защото Ви обичаме и ние. А кой може да забрани на близки хора да обичат. Кой
забраняваше нашето човешко право да скърбим, да уважаваме
паметта Ви. Ако Ви е трудно да ни простите, нека това легне
на съвестите на вашите палачи. Нека те отговарят пред себе
си и пред Бог за всички разкъсани човешки съдби, за всичката
нечувана, невиждана жестокост, за Вашата гибел.
Да паднем на колене и се молим за прошка.

***
Дорково се прекланя пред човека, учителя и таланта на
любимия Кривошийски1. Пред учителя, без който училището
онемя, а учениците ридаят от болка. Сбогом, приятелю, сбогом, учителю! Коварната болест не пожали неповторимия
труженик в богатата душевност на дорковци. Години наред
Васил Кривошийски, като всеки творец, непрекъснато и неуморно обработваше богатата детска душевност и тая на
скромното селце. Той изрови таланти, с които животът е
богат навсякъде. Кръстоската между няколко етноса на Дорково – българомохамедани, власи, роми, македонци, батачани и
полчени, имаше своята богата реколта. Нейните плодове бяха
резултат на голямата фигура на твореца. Дорковци, с 40 ду1 Васил Кривошийски, учител по музика. Заедно с жена си Люба Чолакова – Кривошийска работят дълги години в Дорково.

ши състав, обиколиха Европа. На парижка сцена е бил нашият
състав. Няма думи за отплата за тоя непосилен труд. Малък
състав мандолини, вокална група от обикновени жени от народа, състав от мъжки гласове, танцов състав, които пожънаха
възхита на много френски сцени.
Мили Кривошийски, приеми преклонението ни! Ти си нашият почетен жител на селото и твоето учителско семейство е наше, уважавано и обичано от всички.
Дълбок поклон!

***
Мили Гьоре,1
Родните места приемат всеки, който отново се завърне
след дълго отсъствие. 42 години ти си вън от Дорково. Целият ти трудов път мина във Велинград и от две-три години
си отново между нас. Още не сме се порадвали достатъчно на
съвместното ни съжителство и, съвсем изненадани, разбрахме,
че ти си приключил земния си път. В такъв момент всички си
правим равносметка за живота. Докато се разбере човек защо
е на тоя свят, какво трябва да направи, за да изпълни човешкия
си дълг, той е отминал. Има един незаменим смисъл в живота,
който оправдава името човек. Не всеки намира сили да опази
тоя висок смисъл. Ти, Гьоре, постигна най-важното в живота.
Беше човек до последния си дъх. И в тоя момент всички, които
те познаваме, скърбим от все сърце, че вече няма да срещаме
и виждаме една блага човешка душа, която винаги сияеше от
доброта, човещина и радост за чуждото щастие.
В тоя момент мислим за чичо Ристе, за тета Рада, за
баче Ване, за Ристето, най-младия от всички, за чичо Герас и
тета Йордана и сме спокойни, че има кой да те приеме с обич
там, откъдето никой не се връща.
Прости ни, че не можахме да помогнем на един човек като тебе, за който най-важното в живота беше да остане чо1 Георги Телев от Дорково.

век! Съпружеската Ви привързаност със Софка ще ни бъдат за
пример. Много горещи сълзи от все сърце проляхме за загубата
ти, защото добрите хора са рядко, но са много необходими.
Вечна ти памет!

***
Мила Драганка,1
Имахме те и бяхме богати. Губим те и сме много бедни.
Не можахме да те опазим – виновни сме. Жестоко ще ни липсва
твоето присъствие. Жизненост бликаше от цялата ти фигура.
Деятелност, трудолюбие, щедрост, човеколюбие, любознание
бяха изявените ти добродетели. Доказа на всички, че майчинството е най-висок човешки смисъл в живота. Изразената ти
индивидуалност не ще замени никой.
Ще обичаме Петьо!
Поклон пред недоживяния ти живот!
***
Мили Ремзи,2
Добре дошъл в Дорково. Тъжно, безкрайно тъжно е такова
гостуване. Благодарим ти всички дорковци за последното ти
желание да бъдеш между нас, когато вече те няма. Това твое
желание показва какво е родното място за човек. Най-скъпото
в живота на човек е детинството, а твоето мина между нас.
Приемаме те сега с много мъка, че много рано се разделяш с живота и оставяш неизпълнен докрай родителския си дълг. Приеми нашето последно сбогом, мили Ремзи, почивай в мир между
нашите скъпи покойници, които ще те приемат между себе си,
както се приема мил и свой човек.
Поклон пред светлата ти памет!

1
2

Драганка Санкева от Дорково.
Ремзи Хаджиасанов от Дорково

***
Един живот прекъсна с гордост и достойнство, присъщи
на големите личности. Дорково обеднява от едно голямо човешко сърце. В това сърце имаше място за всяка чужда болка и
беше толкова богато, че поемаше хубостта на живота и чуждите радости с готовност и широта.
Миличка Марико1, ти даде пример на хората с едно трудолюбие необикновено, с едно майчинство голямо, което се
мери с цената на децата, които си възпитала, че са обичани,
уважавани и ценени от всички. Съпружеската ти преданост
също е пример. Ти подкрепяше Пене в най-тежкия труд в живота да създавате материални блага, а от децата си направи
облагородени млади хора за пример на другите.
Отиваш си рано, но ти бързаше, не губеше минута, за да
довършиш докрай житейския си дълг. Хора като тебе обединяват другите. Ти беше цветът в двата рода, от който произхождаш и в който отдаваш силите си. Волята ти за живот
доказа тази народна истина: ”Ще живееш, все едно, че няма да
умираш и всеки момент ще си готов да умреш.”
Приеми дълбокия поклон на селото ни, което се гордее с
хора като тебе.
***
Една смърт, която трогва, една смърт, която задължава!
Дафчо2, и на смърния си одър си запазил достолепието си.
Спокойно си приел края си, защото съм убедена, че всички около
тебе са направили всичко, за да те имат по-дълго.
“Прави каквото трябва, пък да става каквото ще.” Това
е мисъл на Лев Толстой, но не са малко хората, които я прилагат в живота си. Деятелност пълна, разумна и грижи, по възможност най-големи, си дал за всички около тебе. И един дом
за завиждане, и деца за уважение, и дълг, изпълнен докрай. Аз и
1 Мария Пандева /Котулова/ от Дорково
2 Трендафил Иванчев от Дорково, шурей на Боян Статев.

ти бяхме тези, които искахме, с цената на всичко, да компенсираме, по възможност най-пълно, болката на осиротелите ни
общи племенници Гергана, Султанка и Гошо. Ти им даде много
грижа и обич. Благодаря ти от сърце! Поклон ти правя от името на всичките ми близки. Те пораснаха и станаха хора. За тебе
и мене това е заслужен дар. Благодаря ти още веднаж! След нас
живеят делата! Те не умират. Твоите дела са твоето достолепие! Почивай в мир.
Нека е светла паметта ти. Тъгуваме и ни боли.

***
Мила Динке,1
С дълбока болка сме събрани над тебе, да ти кажем последното си сбогом. Всички искахме да се разминеш с коварната болест, но тя не прощава никому. Хубавото ти семейство
изгуби голямата ти обич и истинска грижа и закрила. Предаността ти към роднини, близки и комшии, твоята щедрост,
благият ти характер ще останат в сърцата ни като свиден
и мил спомен. Всички около тебе с ужас усещахме приближаването на страшния край. Мъчно ни беше на всички, че нямаше
сили да изживееш майчината си радост от щастието на Васко.
Искахме да не тъгуваш, че оставяш Спасчо и Тошко без твоята
голяма обич и грижа.
Прости ни, мила Динке, че не можахме да те опазим, не
се надявахме, че ще се предадеш толкова млада, силна и любвеобилна. Трудолюбието и добрината ти ще ни бъдат за пример.
Години наред се радвахме на дружбата ви със Славейка. Осиротя домът ти, осиротя преданата ти приятелка, осиротя цялата ни махала от едно голямо и благородно сърце.
Да паднем на колене и почетем паметта на милата ни
комшийка!
Поклон, мила Динке! На добър път към вечността.
1

Динка Кининчева от Дорково

***
Мила Миче1, мила млада хубавице,
Как сбогом да ти кажем, как да те пуснем сама в дългия
безкраен път! Днес е Гергьовден. Всичко е цъфнало и весело. А
тебе те чакат скъпи близки. Кака Тинка ще те посрещне и ще
ти се кара. Защо си зарязваш къщата? Кой ще ти гледа децата?
Кой ще се грижи за Михал? За братята ти кой повече от тебе
ще милее?
Тъжно, покрусено е цялото село. Ти даде много красота на
младите жени. Безупречния ти вкус и майсторство са зарадвали много моми и невести, абитуриентки и булки.
Искала си да бъдеш хубава и си поръчала добре да те нагласят на смъртния одър, да бъдеш красива.
Приеми, мила Миче, голямата ни болка, приеми голямата
ни мъка, че губим тебе, Мичето, прекрасната майка, грижовната съпруга и гордостта на селото, която иска да бъде красива
при последното ни сбогом.
На добър път, мила Миче, твоята грижа ще изпълнят
твоите близки и всички, които те обичаха, уважаваха и ценяха
заради достойнствата, които имаше и които губим заедно с
тебе.
***
Уважаеми близки на Наско2, уважаеми присъстващи,
Неопомнени още от една тежка загуба, неутихнала още
една голяма скръб, ето ни пред нова, тежка, непоправима катастрофа. Две скъпи, свидни жертви за селото ни – Мичето и
Наско. Две млади семейства осиротяха пред очите ни! А ние не
бяхме в състояние да направим нищо. Тежка, коварна, жестока
болест откърши красиви цветя от родното ни село.
Ти, мили Наско, със своята неузряла още младост, в самото влизане в селото напомняш, с прекрасния си дом, че любов и
1 Мария Николова Узунова от Дорково
2 Наско Иванов Мърков от Дорково

щастие цари в благородното ви семейство и всички сме горди,
че селото ни започва с толкова уютен и красив дом.
Повече от месец цялото село немее в болка и чака тоя
страшен миг, в който ти вече няма да си между нас, а не искахме и с нищо не можехме да помогнем.
Мили Верка и Ванчо, Кате, Верче и Пенка, ако можехме да
запазим семейната ви хармония, мили най-близки на непрежалимия Наско, щяхме да го направим, за да се гордеем всички, че
освен красивия дом и мир, и разбирателство цари в семейството ви. Но неумолима е коварната болест – осиротяхме всички.
Наско го няма вече, на кого да се радваме, с кого да се гордеем?
Мила Верка, знаем всички, че песните ти няма да престанат, но ще бъдат тъжни, скръбни и неутешими. Вярата ти и
борбата ти за здраве, които до вчера имаше у себе си, ще замениш с болка и песни за изгубено непрежалимо чедо. Но и гордост
трябва да имате. Не виждате ли, че Наско, преди да е пораснал,
напълно е изпълнил родителския си дълг. Той е бързал. Искал е
хубавите му деца да отраснат в най-хубавия дом на Дорково.
Те ще се гордеят с татко си и когато го няма. Той им е оставил
най-голямото богатство – пример за подражание и уважение
от всички, които го познават. Вие, мили близки на Наско, трябва да намерите сили и без него да изпълните докрай незавършения му родителски дълг.
Наско, преми нашата дълбока скръб, високо уважение и непоносима болка.
Дълбок поклон!

***
Мили Стояне,1
На добър път. Снощи дълбоко спеше в отмора, след мъжествената борба с коварната болест. Днес си поел за вечността с решителността на обречените. Красив и хубав, с
ореола на светец. Не каза ох за живота – да не тревожиш оста1

Стоян Котулов от Дорково

налите. И когато си отиваше, ти имаше грижата за другите.
Ти знаеше, че ще плачем и не показа малодушие. То не е качество
на силните духом.
Много обич даде на живота и много болка причини с изгубения двубой със страшната болест. Решението й да те откърши беше категорично. Марето като лъвица се бори да го
отмени. Братската любов на Насето също беше сериозна и
мъжествена. Ти искаше зарад нас, които те обичаме, да не се
дадеш, но тя, смъртта, спечели борбата. И ти я прие. И боли,
боли до премала.
Тъжен и голям е празникът за Дорково. То губи най-голям
свой син. Твоята синовна обич към родното село не те даде на
примамката да търсиш лекото в града. Остана между трудовите и добри хора на селото. Даде им голямата си човечност,
те ти отвръщат с непринудената си естествена обич по народному. Виж ни колко сме много.
Приеми голямата ни обич! Приеми високата ни преценка
за стойността ти! Ние ще се помъчим да бъдем достойни за
твоето отношение към всички ни. Ще обичаме Ивката и Радулката заради тебе. На Марето ще...  /Липсва продължението/

***
Позволи ми, скъпи Ванка1, да говоря от твое име, че младите ти сили не стигнаха, да ни кажеш последно сбогом.
Хора, не ми се сърдете, че съм намръщен. Не искам да затворя и очите си. Та аз съм само на 21 години. Защо трябваше
да отмина? Аз не съм изпълнил никакви мои задължения! Нали
чичо трябваше да заместя? Нали Радул и Ивката чакат моята
закрила?
Ами ти, татко, нали имаш нужда от моята подкрепа? Аз
дълбоко съзнавам синовния си дълг, исках да го изпълня, татко!
Мила мамо, мили мои обични и ненагледни, Вас исках да направя щастливи, Радка да обградя с обич и грижа. Кому е нужен
1 Иван Котулов от Дорково

моят край? Излъгах се жестоко в двубоя с коварната болест. Аз
се борех за живота си и не бях наясно кой е насреща ми. И ето,
че съм изигран. Отминавам без изпълнен дълг. А то боли! Много
ме боли.
Простете ми, мили близки, за голямата Ви болка. Не исках да Ви я причиня. Жаден бях да давам на живота добродетели. Убеден бях, че без тях животът няма смисъл. Прости ми,
моя малка русалке! На тебе исках да дам всичката си обич и
нежност. Затова не затварям очите си. Искам да Ви гледам. Искам да Ви обичам. Искам да Ви помагам. Моята сила и младост
са нужни на всички Ви.
Разсърден съм, възмутен съм и искам да зная. Кому е нужна
моята смърт? Бих я посрещнал по мъжки, ако бях убеден, че
трябва да отстъпя живота си някому. А сега ми е мъчно, много
ми е мъчно.
Мили хора, мили млади приятели, мили мои роднини, живейте и без мене, моля Ви, и бъдете добри. Помагайте на Ивката и Радул, пазете Радка, утешавайте мама и нана, и ти,
татко, без чичо Стоян и без мене, носи тежкия товар, който
общо трябваше да носим.
/Липсват последните изречения./

***
Мила Добра,1
Многобройни почитатели те изпращат до вечното ти
жилище. Привлечени от скръб и уважение, ти казваме сбогом.
Не намерихме сили да те посетим в положението ти на обречена.
Мила Добра, краят на твоя достоен живот настъпи не
случайно в международната година на жената. Ти с твоето
майчинство-подвиг проправи път в живота на жените. Една
цел, висока и възвишена, те водеше в живота. Децата, тяхното бъдеще и тяхното щастие. Тая цел ти следваше неотклон1

Добра Цветкова от Ракитово

но, като всичко друго в твоя живот бе отстъпило място на
нея. И ти я доведе до край. Сашо и Боньо имат свой път в живота. Ти им го посочи. В него те ще срещнат много подадени
приятелски ръце на тяхната майка, чийто живот е подвиг и
пример за всяка жена.
Спи спокойно!
Поклон пред майчиния ти подвиг!

ТЕЛЕГРАМА ПО ПОВОД СМЪРТТА НА ТЕТА
Султанке,
На всички ви в къщи, опечалени по загубата на тетка ти
Янка, изпращам моите и тези на жена ми дълбоки съболезнования.
Янчето остава завинаги жива в спомените ми. Нейната
усмивка и живата й реч са оставили у всички, които са имали
достъп, неизлечими следи.
В нейно лице аз изгубих един златен човек, приятел и другар, за когото вечно ще скърбя.
Поклон пред светлата й памет. Бог да я прости.
Чичо Ангел1
19. 02. 1996 г.

1

Ангел Пандев от Дорково, емигрант в Канада

НАДГРОБНО СЛОВО ОТ МАРИОЛА1 НА ГРОБА НА ТЕТА
Снощи дойдох да видя тета. Не знам дали бях забравила
или вчера окончателно разбрах какво е домът без стопанина.
Няма я тета да те посрещне още от двора с най-широката
прегръдка, с най-щастливото лице, че си дошъл да я видиш. Влизате вътре прегърнати и тя вече ти е разказала поне две-три
от последните си занимания. Ще ти каже, че ето сега е прекопала картофите “и си имам сили, тетка”, още не сте прекосили двора и вече се възхищава от Петър Увалиев, цитира го,
прекланя се пред умението му да изследва всяка отделна дума.
Когато вече сте вътре, тета ще ти покаже най-новата аша,
дето е изтъкала миналата нощ.
Да бъдеш гост на тета Янче. Ще те сложи да седнеш, а тя
до теб, на пода, на колене, ще те нахрани, разпитва, ще ти разказва и смях, и болка, и удоволствие, че си с нея. Вчера търсих из
стаите духа на тета. И първото нещо, което видях, беше едно
малко, нежно цвете на стената в кухнята. И после книгите.
Милата тета, тя имаше сърце за всички. Колко много от
хората, които е обичала и е живяла с тях, не биха разбрали и
ред от нейния Достоевски или Сервантес. Но тя изследваше
техните образи, говореше им за героите на Йовков, Елин Пелин, Вазов. Не ги оставяше, развиваше ги и хората се оставяха
в нейните грижи. Тета ги издигаше морално до висини, които
те самите не биха стигнали дори в мечтите си. Как разказваше тета за Иланско! Така, сякаш че там живеят най-интересните, най-добрите, най-обичащите я хора. Колко ли самота е
преживяла там? На колко ли години е била в тези колиби сама?
Но нито дума за това. Само удоволствието от контакта с децата.
Наскоро тета ни припомни за една снимка от брат ми,
братовчедка ми и мен, която сме й подарили. Кака й я е надпи1 Мариола, дъщеря на Костадин Зяпков, племенник на Янка Статева.

сала така: ”На тета Янче, която всички деца я обичат”. Тета
намираше у всяко дете Малкия принц и неусетно в игрите и заниманията им, тя самата поемаше ролята си на най-благородния Малък принц. Вчера децата са я посрещнали. Те наистина
са изживели раздялата с болно другарче. Те наистина са приели
баба Янче като свой приятел. Само че няма кой да ги води да
видят залеза и изпратят слънцето. От сега нататък сами ще
се борят с житейското лицемерие на големите. Тета ги е подготвила.
Преди няколко години в София възстановихме ФАМ1. Тета
се виждаше по-често с възрастните анархисти, но познаваше
и младите. Те пък считаха двама човека за членове на тяхната
организация и затова нямаше пределна възраст за членовете
на ФАМ. Единият беше Христо Колев, другата беше тета. И
двамата си отиват по-млади от младите.
Тета казваше, че анархизмът е благородство и чистота.
Без да искам да възвеличавам излишно, искам да кажа, че от
анархистите, които аз познавам, тета беше най-близко до тази идея по душа. И примери за това от живота й има безброй.
На нея й споделяха най-съкровени мисли. Тя разбираше, даваше
сили на колебаещите се. Щом има правота и истина, тя можеше да я защитава дори когато рискува да не бъде разбрана. /
Дори и от този, когото подкрепя./
Малцина разбираха тета докрай в това, че се възхищаваше непрестанно и от всичко наоколо. Но тя не се обиждаше. Тя
имаше самочувствие за това, което е. Беше горда и с родителите си, и с децата си, и със себе си. Едно заслужено самочувствие, съчетано със скромност.
Би трябвало много от известните български личности
да завидят на тета Янче. Тя беше явление в живота, което не
забрави да живее за хората.
Много, още много ми се говори за тета, но още повече ми
се говори с нея. С нея сме се радвали, страдали сме, чакали сме я.
1

Федерация на анархистическата младеж

Когато бяхме деца и тя дойдеше в Ракитово, все я карахме да
остане, тя все тичаше за последния автобус, все си забравяше
очилата...Тета Янче!
Нека накрая ви кажа нейни думи, малко след операцията:
”Човек, тетка, трябва да се радва и да се възхищава! Колко красота, колко свежест, колко живот има да седнеш на зелена трева, на сянка, до студено кладенче...”
Прости ни, тето! Изпращаме те при онези, за които
толкова страда.

Голяма част от фамилията на баба Султана и дядо Стате. Снимката е
направена през 1959 година пред къщата на бате Ванчо.

Баба Султана с внука си Гошо.

Дядо Иван Джупанов, баща на дядо Стате.

Баба Султана и дядо Стате на гости в Ракитово.

Янка Статева
Боян Статев
Марийка Статева Зяпкова
Христина /Рисана/ Статева
Герасимова
Величка Статева Байракова

Михал Статев с жена си
Калина
Семейството на Боян
Статев – жена му

Рисанка с децата Гергана, Султана и Георги.

Вършитба в Батак. Семейството на тета Янче с мулето и
биволиците.
Празника на Батак – 17 май. Тета Янче с мъжа си. Баба Ката
държи Гошето.
Пред старата църква в Батак.
Тета Янче с мъжа си и приятели.
Синът на тета Янче, Георги като ученик.
Синът на тета, Петър преди да се разболее.
В градината в Дорково. Отзад е къщата на тета. Петър и
Георги Зяпков.
Тета с внучката си Катерина.
Катерина
Ученичка в Лъджене /Велинград/, 1942 година.
Тета Янче с деца – сина й Гошето и племенничките Султанка,
Ленчето и Гергана.
На Клептуза
Тета, бате Манол и Михалчо на свиждане на вуйчо Миле в
Плевен.

Вуйчо Миле се е върнал от затвора. Снимката е направена на
9. 09. 1964 година.
На гроба на вуйчо Боян
На кошарата, където е арестуван Боян Статев.
На клетвата на Боян Байраков.
В София със сестра си Мария и племенничката Султана.
На път за конференцията на анархистите в Казанлък, 1990
година.
Пред паметника на Васил Икономов до с. Белица в Средна
гора.
На конференция на Федерацията на анархистите в Казанлък,
1990 година.
На събор в Добърско, 23. 08. 1986 година.
На гроба на Милош Зяпков, 1990 година.
След операцията. С тета Величка и Мариола.
Последна снимка, януари 1996 година.

Обсъждане на книгата.

Скръбна вест

ДЕСЕТ ГОДИНИ

На 26 януари 1996 г.

БЕЗ

ПОЧИНА

Янка Статева Иванова
на 68 години

Не възнасяне на небето,
а разтваряне и сливане с
родната земя беше вярата й.
Не ангели небесни бяха опорните
й точки, а хора, които я познаваха и търсеха.
Тя можеше за всички да пише и говори,
но малко са способните да сторят същото за нея.
Подобно на безпомощни деца,
нека си поплачем пред зейналия гроб
и разберем, че сме останали сираци.

С б о г о м!

Тя принадлежи на онова човешко малцинство, чиято
годишнина от физическата кончина времето полека–лека
превръща в празник.
Нека всички, които я познаваме и обичаме, се съберем
мислено или физически на 26 януари 2006г. и си кажем на
ум или на глас, че едно от хубавите неща в живота ни е, че
носим спомена за

ЯНКА СТАТЕВА ИВАНОВА

Погребението ще се извърши на 27.01.1996 г. от 15.00 ч. с.Дорково

От близките

