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Посвещавам 
на светлата памет на моите родители 
с любов и преклонение, 
неподвластни на Смъртта. 



Ти не ме оставяй да загина,
Господи, преди да съм живял!

(„Молитва“, Атанас Далчев)

Не ме оставяй дълго под земята,
не ме обезличавай в книги по ботаника.

(„Ако решиш да ме извадиш пак от нищото...“, Добромир Тонев)

Не е срамно да се плашиш
и да мислиш за смъртта.

(„В заскрежена брезова гора...“, Назъм Хикмет) 

И кой казва, че пожарът е пепел?
Смъртта е наесен, от сланата гасител.

(„Избухват зелени пламъци...“, Хюсеин Мевсим)
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НЯКОЛКО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДУМИ

Това бе последната, дълго обговаряна и уточня-
вана среща, за която тръгнах рано и с видимо въл-
нение. 

Призори на следващия ден трябваше да поема 
към летището. На регистрацията, както всеки друг 
път, щях да помоля любезната служителка за място 
до люка, за да обхвана през него още веднъж София, 
която в самото начало на септември бе все още зе-
лена. Бях сигурен, че щом набиращата височина ме-
тална птица завие с лек наклон наляво и точно под 
мен остане Борисовата градина, в съзнанието ми 
щяха да изплуват думите от писмото на Мюневвер 
ханъм, претворено в чудесно стихотворение от съп-
руга ѝ, изгнаник: 

Разкажи ми, 
за моя роден град разкажи, Назъм. 
Съвсем малка съм го напуснала аз, 
но съм знаела български език. 
Какъв град е София?1 

1 Хикмет, Назъм. „Получих писмо от Мюневвер, казва ми:...“, 
с. 140, превод Наджи Ферхадов // В: Назъм Хикмет, Събрани 
съчинения в четири тома, том 1, лирика, С., 1984.



10

В едно обаче никога нямаше да бъда сигурен – 
заради оживялата строфа ли щях да понеча да видя 
„дърветата, които живеят по-дълго от спомена“, или 
строфата щеше да оживее поради „много слънчевия, 
много сенчестия парк“? Кое от кое произтичаше, кое 
кое пред- и след-хождаше? 

Връщах се от най-дългия си престой в бъл-
гарската столица в почти половинвековния си жи-
вот; прекарах тук три месеца, с неминуемите леки 
забежки до Пловдив, Козлево и Хисар. Куфарът и 
няколкото чанти бяха препълнени с десетки книги, 
със стотици страници фотокопия; паметта на фото-
апарата и на флашките бе набъбнала до пръсване от 
хилядите снети от пожълтели вестници и архивни 
документи кадри, които предстоеше да подредя в и 
без това хаотичното си съзнание.  

Предната вечер бях поканен на вечеря от пре-
подавателя ми в Пловдивския университет – мой 
литературен кумир още от гимназиалните години, 
успял да остане през целия си светъл творчески път 
високо, при извора2. Въпреки че вече бяхме близки 
приятели, аз продължавах да изпитвам неподправен 
респект и преклонение пред него, а той се радваше, 
че някогашният му плах студент се е посветил на 
иначе несъмнено благородната, но неблагодарна и 
дори подозрителна по нашите географски ширини 
кауза да сближава народи и съседи чрез културите и 
литературите им. В София, под старата, но неоста-
ряваща вероятно точно поради тези мигове и часове 
на споделеност липа, аз се чувствах така, както на-
вярно моят преподавател се е чувствал в Белград в 
2 Авторът прави препратка към заглавието на първата книга на 
Светлозар Игов „Високо, при извора“, 1974. Б. ред.
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началото на далечната 1968-а, на трепетната си сре-
ща с първия балкански Нобелов лауреат и философ 
на кръстопътното битие на полуострова. Но за раз-
лика от него, аз пропуснах веднага да документирам 
или поне да конспектирам в бележника си всичко3, 
за което бяхме говорили, а той сподели много неща, 
които вероятно нямаше и да бъдат написани.

Колежката ми се оказа повече от точна и нашият 
разговор потече леко и непринудено. Конкретният 
повод бе наскоро издадената ѝ книга с неизвестни 
писма на вечната и святата българска поетеса; раз-
менихме си и други издания. Беше ранна привечер, 
когато седнахме на „Шипка“, а след като излязохме 
на улицата, изведнъж забелязах, че леко се бе стъм-
нило и като че в унисон със съставената от нея уни-
кална антология на дъжда, която любезно ми подари 
и надписа, а аз ѝ обещах да изпратя свои стихове на 
тази тема, ръмеше ситен и хладен софийски дъждец. 
Още на мраморната стълба на изхода почти автома-
тично извадих чадъра, който предвидливо носех със 
себе си, разтворих го над нея и така закрачихме към 
близката автобусна спирка, докъдето щях да я из-
пратя. По неравните плочки на мокрия тротоар бяха 
изпокапали клончета и листа; небрежно подритвах 
разпукналите се от хладната целувка с плочките 
едри кестени.

„Да – каза тя точно в този момент, като наруши 
глухия ропот на стъпките ни, – Вие вършите толко-

3 „След края на срещата тичам надолу към булеварда и нахълт-
вам в близкото кафене, където се опитвам да възпроизведа в 
бележника си целия разговор.“ (Игов, Светлозар. „Спомен за 
Иво Андрич“, с. 239 // В: Иво Андрич, С., 1992).
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ва благородна работа! Докато ние знаем много или 
съвсем немалко неща например за българско-рус-
ките, българско-френските, българско-сръбските, 
българско-италианските, българско-немските, бъл-
гарско-полските, българско-чешките... културни и 
литературни връзки, българско-турските си остават 
тера инкогнита. Макар да сме си съседи от векове и 
да споделяме в много отношения обща съдба, вза-
имните ни знания и представи са повече от оскъдни, 
едва ли не се ограничават само с онова, което Вие 
пишете и представяте.“

В същия този миг ми се стори, че проблясна ос-
лепителна мълния и проряза ниско прихлупеното 
над купола на отсрещната катедрала софийско небе, 
но веднага разбрах, че искрата всъщност е пламна-
ла в гънките на мозъка ми. Да, да, по-следващата 
ми книга щеше да се казва точно така: „Страници 
от българско-турските културни връзки“ и щеше да 
обема част от онези теми и въпроси, които отдавна 
чакаха да бъдат написани; страници, които, бавно 
или бързо, вдъхновено или вяло, ще дописвам до 
сетния си дъх, но с едничкото намерение да набера 
и да ям грозде, а не да бия или да пъдя лозаря, спо-
ред както гласи турската поговорка. Защото непрос-
тимият грях (а може би и заблуда?) на увлечените и 
обхванати в не знам какви си сатанински бесове ху-
манитаристи от балканския ареал е, че докато бият 
или пъдят лозаря, гроздето се вкисва, че и загнива 
на клона.

С тази посгряла ме в позахладняващата вечер 
идея закрачих внимателно по хлъзгавите жълти 
павета през центъра; паметници и сгради отляво и 
отдясно се къпеха в призрачна светлина, не се виж-
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даше, но бях убеден, че Витоша плува „като теме-
нужен остров в лунносребърни води“4. Тя, идеята, 
щеше да се разлива приятно по жилите ми и да ме 
завладява все повече; малко по-нататък нямаше да я 
избият от главата ми шумните освирквания и скан-
дирания на събралото се на поредното си протестно 
шествие множество, обхванато от заразителния бяс 
на деня. Осенилата ме внезапно мисъл ме караше 
да се чувствам илюзорно окрилен и въздигнат над 
него; там някъде се простихме с взаимно подсмиг-
ване със синкавеещата фасада на Централния дър-
жавен архив.

Да! Българи и турци, съседи или комшии, срещи 
(по-малко) и разминавания (къде-къде повече), ве-
ковно съжителство и мимолетно постоянство, при-
вличания и оттласквания, сближавания и раздалеча-
вания, колкото близки, толкова и непознати, колкото 
непознати, дважди повече незапознати, дважди не-
запознати, трижди повече неопознати... 

Нямаше ли парадокс във всичко това? 
Имаше, разбира се, и първопричината за него 

бе отчетена ясно и категорично още от вездесъщия 
Иван Вазов. В критическата си бележка за преведе-
ния от хърватски на български твърде симптомати-
чен Светослав-Миларов мемоарен опус „Записки из 
цариградските тъмници“ патриархът на българската 
литература мимоходом регистрира една голяма ис-
тина, с която няма как да не се съгласим. След като 
съвсем точно констатира, че „Ние сме били петсто-
тин години в постоянно съобщение с турците, но ни-

4 Смирненски, Христо. „Цветарка“, с. 25 // В: Христо Смирнен-
ски, Избрани творби, том I, С., 1972.
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кого няма да учудим, ако кажем, че малко познаваме 
турското общество. Посред турците ний сме живе-
ли живот, отделен от тях“, той изрежда и причини-
те за това разминаване и непознаване: „Различието 
на нравите, на народността, на вярата, съединено с 
омразата, която дели угнетения от угнетителя, ни е 
държало всякога на едно разстояние от турците мно-
го голямо, за да можем да проникнем във вътрешния 
им живот и да се запознаем добре с него“.5 

Да, но отчетената преди цяло столетие (че и 
четвърт отгоре) констатация следваше ли да бъде 
валидна и днес, във века на комуникациите и ско-
ростните пътувания, на технологичните иновации и 
социалните мрежи? 

Не би следвало, но е! 
И можех ли да не завиждам – благородно, разби-

ра се! – на премного славните си колеги българисти 
Джузепе дел Агата, Мари Врина-Николов, Войчех 
Галонзска, Петер Юхас, Дьорд Сонди..., които раз-
вяваха буйни гриви из още по-буйно изкласилите не-
ожънати ниви на българско-италианските, българско-
френските, българско-полските, българско-унгарски-
те литературни и културни връзки, а точно в моята 
като кръпка по гърба на планината нива нямаше как 
да се препуска с развилнял се вятър в косите, защото 
тя представляваше буренак със закоравели стърни, 
плевели и троскот, изискваше да се стъпва внимател-
но и леко по крехките клони над бездните на вековеч-
ни, а сякаш и извечни, предубеждения и нагласи.

5 Вазов, Иван. Наука, кн. 11-12, Пловдив, 1882. Авторът прави 
тази констатация в стремежа си да изтъкне, че като изучение на 
турското общество трудът на Светослав Миларов е единствен в 
българската книжнина.
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Къде щях, къде трябваше и къде въобще се очак-
ваше да застана аз, босоногото момченце със закър-
пените панталонки и изпокъсана ризка, с подстри-
ганите с ръждясала ножица щръкнали коси от село 
Козлево (Джин еллер), третородният син на негра-
мотните Юмер ага и Айше йенге, оказало се сякаш 
по велико недоразумение – и генетично, и родово, и 
семейно, и социално, и класово – по тези брулени от 
недоброжелателни ветрове два бряга?

Благосклонната съдба ми предлагаше уникал-
ния шанс да бъда красива и живописна пропаст – 
цяла природна прелест, истински натурален шедьо-
вър, – достойна да бъде снимана и окачена на видно 
място на стената в салона, но вместо това аз щях да 
предпочета да бъда прогнил от ветровете и влагата 
изкорубен дървен мост в планинските дебри! 

Пред щурма, гърма на победите и плющящите 
байраци, щях да прегърна тишината на загубата и 
поражението; пред фанфарните крясъци, искри-
те на омразата и ослепителния блясък на злобата, 
пред пръските на нетърпимост, щях да гласувам с 
две ръце за светлината на светулките – трошици от 
лунната пита. 

Пред мътните и отнасящи бреговете талази щях 
да бъда тиха и галеща разделените брегове вълна, 
надпреварваща се единствено целувките им да пре-
даде; щях да избера онова дърво самотно на хълма; 
щях да избера да бъда глухарче, клонче, врабче, мрав-
ка, пчеличка... и решах ли някога да литна, то щеше 
да бъде само и единствено, за да не тъпча тревата. 

Не само защото това бе по-мъчително постижи-
мо и осъществимо, но и затова, че бе по-достойният, 
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по-почтеният, по-коректният, по-етичният и по-чо-
вешкият избор.    

Когато металната птица започнеше да кръжи над 
Истанбул, над дантелата от проливи и заливи, над 
брегове и острови, душата ми щеше да се разнежи, 
щях да поискам да надяна на пръста си този „пръс-
тен на води“6, но наближех ли степната пустинност 
на Анкара, с оня особено отблъскващ нюанс на жъл-
тото, сърцето ми неволно щеше да се свива. 

Да, същата онази Анкара, с която от десетина го-
дини споделях ложето си, но къде ти огнени ласки, 
и двамата изтръпвахме дори когато пръстите на кра-
ката ни случайно се докоснеха в просъница, за да се 
отдръпнем рязко в краищата си. Не я обичах и преди 
десет години, напразни и ялови се оказаха надежди-
те ми, че с времето бих я обикнал, бих я приласкал, 
но уви!, колкото повече я опознавах, толкова повече 
се дистанцирах – да не кажа отчуждавах – от нея, за 
да се загърна и неминуемо да се оплета в пашкула на 
литературно-историческите си сюжети. 

Каква по-блажена Аркадия, пардон Анкария, за 
литературния историк!

Ето че удържах на думата си, снизходителни 
ми читателю, въпреки че обещаната книга се ока-
за не по-, а по-, по-... по-следващата, ала обсто-
ятелството, че и прередилите я „Между два бря-
га“ (Жанет 45, Пловдив, 2013), „Bogdan Filov’un 
Balkan Savaşları (1912–1913) Fotoğrafl arı“ (Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013), „Никола Фур-
наджиев и Истанбул“ (Жанет 45, Пловдив, 2015), 

6 Авторът прави препратка към заглавието на едноименния ре-
портаж на Петър Дачев в книгата му „Непознатият Цариград“. 
С., 1942. (Б. ред.)
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„Diyarbakır Sürgünleri“ (Kitap Yayınevi, İstanbul, 
2016), „Петър Дачев и Истанбул“ (Жанет 45, Плов-
див, 2017) и преводните „Сянка върху Босфора“ 
(Джевад Чапан, Жанет 45, Пловдив, 2014), Антоло-
гия „Съвременна турска поезия“ (Жанет 45, Плов-
див, 2014), „Кой си, какво си?“ (Енис Батур, ДА, 
София, 2015), „Kudüs Yolculuğu“ (Mihail Macarov, 
Kitap Yayınevi, İstanbul, 2015), „Duygular Güncesi. 
Türkiye, 2012–2014“ (Tsvetelina Panayotova, Stefan 
Panaiotov, Sofya, 2015), „İstanbul’dan Mektuplar“ 
(Hristo Brızitsov, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2016), 
„İstanbul’dan Hatıralar“ (Konstantin Veliçkov, Kitap 
Yayınevi, İstanbul, 2017), „Bilinmeyen İstanbul“ (Peter 
Datcheff, Kültür A.Ş., İstanbul, 2018), „Bir Osmanlı 
Hekiminin Anılarıyla İmparatorluğun Zor Yılları“ (Dr. 
Hristo Stambolski, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2018), 
„Muhabirimiz Çanakkale Cephesinden Bildiriyor!“ 
(Wanda Zembrzuska, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2019), 
„Abdülhamid İstanbul'unda Bir Kadın Seyyah“ (Evgenia 
Mars, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2019), „Bursa'ya Gidiş 
ve Dönüş“ (Nikola Naçov, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 
2019), появили се на бял свят след описаната среща 
от началото на септември 2013 г., кръжаха ниско или 
високо все в орбитата на българско-турс ките лите-
ратурни и културни връзки, надявам се, донякъде ме 
оневинява.
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ВМЕСТО УВОД: 
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА 

ВАЛЕНТИНА

Спести си лишния труд да я търсиш в обширния 
мартиролог на православния календар, читателю 
мой – няма да я откриеш, защото тя е канонизирана 
в сърцето на едно турче, второкласниче в НОУ „Ва-
сил Левски“ в с. Мъглене, в не толкова близката вече 
1972 година. Прекрасно зная, че и ти, както всеки 
друг, съхраняваш дълбоко в душата си най-съкровен 
спомен за една учителка, но забележи – моята беше 
и великомъченица.

Ние, двайсетина турчета от „а“ клас, също тол-
кова и от „б“, се събирахме от махалите на околните 
селца Козлево, Първенци и Загорски в средищното 
Мъглене, в училището, което представляваше при-
годена за целта и разширявана през годините изсел-
ническа къща. 

При най-слабия дъждец няколкото стремглаво 
спускащи се през доловете към язовира деренца се 
превръщаха в речища, та се налагаше да прецап-
ваме или нагазваме разкаляните до коляно пътеки, 
поради което краката ни винаги бяха мокри. Преди 
да влезем в заградения с телена мрежа училищен 
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двор, постилан ту с камъни, ту с бетонни плочки, 
наредени на опашка пред селската чешмичка дълго 
почиствахме галошите и ботушите си от натежалата 
кал – първо я изгребвахме с пълни шепи, после я 
изстъргвахме с вкочанясали вече пръсти. Прекосили 
дворчето, изкачвахме се през тясната външна стълба 
на втория етаж, с малка площадка, където по време 
на тържества заставаше директорът, а на ъгъла на 
лекия навес, прихванат с ръждясали железа, висеше 
огромна (според тогавашните ми представи) учи-
лищна камбана, която се биеше рядко, предимно на 
откриването на учебната година. 

После се преминаваше в коридора салон, по 
който вляво и вдясно се мъдреха заключени шкафо-
ве, през чиито стъкла силно впечатляваха солидно 
оформените томове на Назъм Хикмет7, а над тях – 
окачените портрети на партийните велможи с неве-
роятно оптимистично развяти буйни перчеми над 
иначе свитите вежди. От двете страни на салона бяха 
разположени по две стаи, а точно отсреща, по сре-
дата – тясна одая, кабинет на директора и едновре-
менно учителска стая на петнайсетината нередовни 
учители, завършили селскостопански или машино-
строителен техникум, в най-добрия случай – реална 
гимназия. Някои бяха от околните села в района, но 
повечето идваха от вътрешността на страната. На-
шата класна стая беше отдясно на учителската – две 
редици с по пет чина и маса за учителя. Приятно раз-
ливащата се топлина от печката, в която покойният 

7 Интересно е да се отбележи, че първото пълно издание в 8 тома 
на съчиненията на световноизвестния турски поет и драматург на 
родния му език се осъществява в Държавно издателство „Народна 
просвета“, София, през 60-те години на миналия век.
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вече прислужник Чолак Мехмед шумно посипваше 
дърва и въглища дори по време на час, отпускаше 
премръзналите ни носове и подсмърчахме сладко. 

Гледахме да бъдем точни. След първия звънец се 
събирахме в класната стая, дежурният ученик заста-
ваше до вратата и свито изкомандваше нещо като: 
„Клас-тани!“, а вътрешният дежурен пред черната 
дъска му пригласяше: „Клас, мирно!“. Отговаряхме 
на поздрава на учителката без да разбираме какво 
точно изговаряме, сядахме по местата си и така за-
почваше... Но какво ти начало?! 

Ние я гледахме с много любов и трепет, вероят-
но и с огън, скрит в сърцата (тя не можеше да не го 
почувства), но... неразбиращи, със схванати езици, 
примигвахме мило на парцали, с празни погледи. 
Урокът, естествено, се преподаваше на български, 
само дето ние нищо не разбирахме – не знаехме офи-
циалния език на страната, в която бяхме се родили и 
чиито пълноценни граждани бяхме по конституция. 
Така българският език се превръщаше в 

черна котка, 
застанала коварно на нашия път. 
Тежко ти и горко, ако заобиколиш  – 
оставаше заключен зад девет врати светът8, 

както щеше да напише един поет, съпланинец. 
Но как и откъде да заобиколиш?
Навсякъде – и вкъщи, на общата софра, и на 

калния или прашен сокак, и на тютюневата нивич-
ка, и в кметството, и в общината – се говореше само 

8 Ферхадов, Наджи. Диалог с последствия, с. 56-57, С., 1980.
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и единствено на турски; родителите ни, с твърде 
редки изключения, също не знаеха български. Дока-
то майките ни бяха кръгло неграмотни, отрудените 
бащи поназнайваха някоя и друга дума (без да уцел-
ват граматични родове и числа9), колкото да купят 
хляб или автобусен билет. 

Затова в лицето на учителите и учителките си 
виждахме и се докосвахме до първите живи българи 
(а живеехме в Народна Република България!), ние, 
откъснатите от света и капсулирани в своите черуп-
ки турци от Източните Родопи, без телевизори, но 
непременно с транзистор ВЕФ, който, странно защо, 
не ловеше други станции, а беше нагласен само на 
сутрешното, обедно и вечерно едночасово преда-
ване на Радио София за българските турци с малко 
хабер – разбира се, за успеха и звездния възход на 
трудовите колективи – и много шаркии и маанета. 
Рядко можеше да се чуе Радио Будапеща, отново 
предавания на турски, и по-рядко – Радио Прищина, 
пак предавания на турски.  

А след последния звънец, въпреки че ни тег-
леше кълбовидният шейтан, бързахме към тютю-
невите ниви или подир кравите, защото Горското 
стопанство, улисано в преизпълнение на отчети и 
планове, беше изсякло и изкоренило прекрасните 
дъбови кории около селцата и посадило борчета на 
всяка педя свободна земя, почти до дворовете ни, и 
така бе пресушило чудесните бунари и прогонило 
животинския свят. Учехме на две смени; ако сме 
следобедна, тръгвахме с набодени пръсти от иглите 
9 „Един жена, един дете и един крава – / за тях всички думи са 
от мъжки род“, щеше да напише Наджи Ферхадов в „Некане-
ни гости“. (Диалог с последствия, с. 53. С., 1980).
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за низане на тютюн и пожълтели от катрана ръце, 
нарамили торбички, с изплетени от майките ни в 
дълбоките зимни нощи дебели вълнени чорапи и пу-
ловери; рошави, подстригани с ножица и много ряд-
ко с нечия ръждясала общоселска ръчна машинка, 
от която изскачаха искри от очите посред бял ден, 
с цървули или гуменки. В дългите нощи майките 
ни се събираха поред в някого от комшиите, помня 
как кълбата от бяла вълна по хурките се стопяваха и 
се превръщаха в тънък конец изпод чевръстите им 
пръс ти; как дълго се разказваше за появата на джи-
нове и самовили, за сватбите на саръ къзлар, което 
беше толкова приятно да се слуша и гъделичкаше 
детското въображение, но случеше ли се след залез 
слънце да мина сам през споменаваните места, сър-
цето ми се пръсваше от страх.

Нямам фотография на моята учителка, но след 
толкова години все още помня, а и едва ли някога 
ще забравя, кестенявите ѝ, спуснати до кръста прави 
коси, също така кафявите ѝ ботуши с токчета. Пом-
ня как изглеждаше и леко сипаничавото ѝ лице, а 
очите ѝ – уви! – не помня. Но прекрасно зная, че тя, 
учителката ми във втори клас, Валентина Славчева 
Димитрова, беше дошла от диагонално противопо-
ложния ъгъл на България, от Видин, без да знае нито 
дума на турски, да обучава нас, турчетата, чийто 
речников фонд не надвишаваше 10-15 думи на бъл-
гарски, и то предимно класни команди. Но вероятно 
аз съм знаел десетина думи повече от съучениците 
си, което ми даваше право да превеждам на учител-
ката си, да бъда връзката ѝ с класа, без ни най-малко 
да подозирам, че още тогава съдбата ми е предопре-
делила пътя.  
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От следващите класове, от III до VIII клас, имам 
фотографии на целия клас с класната или класния, в 
които присъства и довереният местен кадър, дирек-
торът Мехмед Садъков, несменян през цялото вре-
ме на моето ученичество, години по-късно нелепо 
блъснат от камион на един от главните булеварди в 
Истанбул. Тогава, в някакъв случаен ден, в учили-
щето идваше широко усмихнатият фотограф Салих 
Мехмед от Добромирци, който въртеше малко фото-
ателие в общинското село. С мотоциклета си – ИЖ 
с кош – той предприемаше обиколки из всички пре-
пълнени с ученици училища в общината, а те съв-
сем не бяха малко, в междучасията всички класове 
се събирахме на двора и заставахме в две редици – 
прави и клекнали. Той не се церемонеше особено, 
прещракваше набързо и напосоки и след някоя дру-
га седмица донасяше черно-белите фотографии, ко-
ито непременно си купувах и пазех. 

Сега се вглеждам с овлажнени очи в тези по-
жълтяващи вече късчета лъскави хартии с назъбени 
краища и виждам, че на всички съм до учителките, 
които доверчиво са сложили ръка на рамото ми. Не 
си спомням, но не вярвам аз да съм се вреждал до 
тях, тъй като и тогава, а и за цял живот, щях да си 
остана вглъбен в своя свят и стеснителен, но какво 
очаквахте да бъде момчето, родено на камък и из-
раснало в селце с шест домакинства, където всички 
възможни земни пътеки – но слава Богу не и небес-
ните – свършват и няма къде нататък? Помня ек-
зистенциалния ужас, когато на 5 години милата ми 
майчица ме заведе на сватба в съседната махала, и 
аз, вместо да пусна ръката ѝ и да се разтичам без-
грижно с връстниците си, през цялото време се за-
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гръщах в черното ѝ фередже, в невероятен потрес от 
шаренията и гюрултията на света. 

Оказва се, че точно през онази година фотогра-
фът не е дошъл и затова нямам визуален спомен 
от II клас. Ето, това е снимката от III клас с клас-
ната Христина Мишева (от Станке Димитров, сега 
Дупница), тук сме в IV клас с Емилия Доганова (от 
Пловдив), тук в V клас с Пенка Белева (от Плевен), 
заради която обикнах за цял живот физическата ге-
ография и знаех не само „откъде извира Волга, на-
къде тече Драва“10, а и всички държави по света със 
столиците им, планинските вериги и височината на 
върховете, дължината на реките... Тук сме в VI клас 
със Светла Узунова (от село Завое, Кирковско), в VII 
клас с Иван Иванов (от Ямбол), в VIII клас с Мария 
Иванова (от Бургас). Всички ги помня, с дълбоко по-
читание се прекланям пред тях, но единствено кано-
низираната във великомъченица Валентина Славче-
ва Димитрова продължава да безпокои сънищата ми 
като измъчена светица върху иконостас. 

Тя, както и останалите командировани учите-
ли, бе настанена в съседното село, в къщата на леля 
Неджибе, останала кръгло сираче на 7 месеца и от-
гледана от майка ми, изселила се през 1971 г. със 
семейството си в Бурса. Всеки учител заемаше една 
стаичка с циганска печка и с мъждива лампа, без 
баня и топла вода. Доколкото въобще имаше вода, 
тя се носеше с кофи от селските чешми, замръзващи 
през зимата и пресъхващи през лятото. 

Чрез учителите си опознавах географията на 
родината си. В началото на всяка учебна година 
първата работа на неосъществения географ беше 
10 Ферхадов, Наджи. Диалог с последствия, с. 57, С., 1980..
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да открие на картата родното място на учителя. Не 
зная какво е било положението в другите погранич-
ни райони, но специално Източните Родопи дължат 
неимоверно много и едва ли ще се отплатят някога 
на тези самоотвержени, безостатъчно отдадени, на-
пуснали роден край и роднини, близки и приятели 
неуморни сеячи на знание и носители на светлина, 
посветили се с пословична всеотдайност на профе-
сията си, на хляба си. Затова не е случайно, че един 
от най-запомнящите се и вълнуващи разкази в сбор-
ника на писателя и журналиста Мехмед Тюркер от 
село Синделци, Крумовградско, е художественото 
пресъздаване на действителния случай със селската 
Чучулига от вътрешността, която се удавя в придош-
лата река, като оставя незаличима следа в паметта 
на местното население11.  

След дълги години щях да узная за подобен 
случай и в село Дядовци, Ардинско, когато 18-го-
дишната учителка Гинка Янева Георгиева от село 
Веселиново, Шуменско, на връщане от събрание в 
общинския център в една дъждовна вечер била от-
несена от мътните води на местната река12. Отново в 
Ардинско хората тачели до боготворство учителки-
те от вътрешността, дотолкова, че ги смятали едва 
ли не за извънземни създания, дори се вярвало, че не 
може изписаните като кукли учителки да ходят по 
физиологична нужда.  

11 Türker, Mehmet. „Köyün Çalıkuşu“, 176-182 // Beyaz Ölüm, 
İstanbul, 2012. 
12 Драматичният случай е описан след години от журналиста 
Хюсеин Тахиров, който се среща с родителите на повлечената 
от реката учителка. („Bir Anıt Taşının Öyküsü“, сп. Yeni Hayat – 
Нов живот, 1/1968, С.).



26

„Аз също помня една учителка по музика, която 
се казваше Валентина; и тя беше от Видин, свиреше 
чудесно на акордеон, беше русокоса и толкова под-
държана, толкова фина в обноските си, изискана...“, 
спомня си с умиление и уважаемата ми колежка 
проф. д-р Наджие Гюнгьормюш, изтъкната турска 
унгароложка, авторка на десетки книги с преводи, 
учебници по граматика, турско-унгарски речници, 
родена и живяла до VIII клас в село Звънарка, Кру-
мовградско, преди да се изсели със семейството си 
в Бурса. 

Затова отдавна си мисля, че ако някъде по пъти-
щата и кръстопътищата на тази отрудена планина, с 
наредени като керван от камили13 хълмове, на видно 
място трябва да се издигне нечий паметник, то той 
непременно трябва да бъде посветен на Учителката, 
на даскалицата, може би с развяти от вятъра коси, но 
непременно със светло чело и лице с топли и искря-
щи очи, взряна в далечината.  

Много и различни дипломи, грамоти и сер-
тификати са ми връчвани през годините, но сви-
детелството, издадено и подписано от Валентина 
Димитрова през учебната 1972/73 година ми е осо-
бено скъпо, пазя го като реликва. То удостоверява, 
че „ученикът Юсеин Юмеров Алиев, по народност 
турчин, минава с отличен 6 в по-горен клас“, като 
е изучавал предметите: български език, математи-
ка, физическо възпитание, рисуване, пеене, трудово 
обучение и турски език. Дано да съм ги заслужил 
тези шестиц и! 

13 Хорозов, Филип. „Граница“, с. 34 // В: Сиво-черна моя, С., 
1994.
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Идваха предимно за една година, но мнозина 
от тях така се привързваха към този край и хората 
му, че изкарваха до пенсия. Учителката Валентина 
Славчева Димитрова остана само една година. Сега, 
от дистанцията на времето, си обяснявам, че тя е 
дошла след завършване на гимназия и неиздържан 
кандидат-студентски изпит, а за да се кандидатства 
следващата година, се изискваше трудов стаж. 

Скъпа учителко, след толкова години си пред-
ставям колко мъчително Ви е било – едва ли има по-
странна (и страшна) ситуация от тази, в която учите-
лят да не може да говори с учениците си. И какво са 
перипетиите, които преодолява чучулигата Фериде, 
незабравимата героиня на Решад Нури (впрочем 
най-популярната и най-издавана книга от турски ав-
тор в България), в сравнение с Вашите?! 

Сега се питам: как прекарвахте нощите, онези 
тихи и дълги нощи, които изневиделица се спускаха 
над Мъглене по крилете на прилепите? Долу, в нис-
кото, вместо синия Дунав, се разстилаше язовирът, 
чиито води погълнаха най-плодородните ниви по 
поречието на без това бедната и пестелива на почва 
планина; същият този язовир, в чиито непрекъснато 
набъбващи и опасно мътни води щяха да се удавят 
осем все непрежалими млади хора. На моите зем-
ляци, преживели смърт от какво ли не – снажният 
комшия Абдуллах паднал в дълбока пропаст, когато 
косял трева, счупил гръбнак и издъхнал в невероят-
ни мъки; младата невяста Зюрие била отнесена от 
придошлите води; не знам си кой паднал от висо-
ко дърво, друг го ухапала отровна усойница, трети 
го ударил гръм, – предстоеше да се запознаят с още 
един вид смърт: чрез удавяне.  
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Как да забравя първия удавник, младия левент 
Ахмед от съседното село, общ работник по строежи-
те в София, дошъл да се види с баща си, и преди да 
тръгне за автобуса в Бенковски, решил да се разхлади 
в мътностудената вода, за да остане завинаги в обя-
тията ѝ? Не само очите, но и детските ми сънища из-
гаряше опушеното фенерче на Чилингир Салих ага, 
който по нощите чакаше на брега да изплува синът 
му, сякаш от ъгъла на дворчето ни виждах пламъче-
то на свитата от вестникарска хартия цигарка между 
кокалестите пръсти. Това продължи поне седмица, 
докато мътните пазви на водата пуснаха удавника да 
се слее с черната пръст. Точно заради тези удавяния, 
чиито подробности се обсъждаха с месеци на село, 
никога нямаше да се науча да плувам. 

Когато нямахте с кого да говорите и общувате, 
откъсната от света – без телефон, без телевизор и ан-
тени? Общинското село отстоеше на десетина кило-
метра, с по един автобус през деня до гара Подкова и 
Кърджали – блазе ти, ако успееш да хванеш за дръж-
ката на вратата раздрънкания автобус, да стъпиш на 
стъпалото. Пощальонът Фахри от селата край гра-
ницата, възседнал ритуално магарето си, което кра-
чеше така, сякаш теглеше второто пришествие, леко 
поруменял и развеселен може би от няколкото бири, 
ударени на крак в хоремага под язовирната стена, ид-
ваше веднъж седмично да раздава писма и колети, а и 
да плаща пенсии срещу подпис в картончето. 

Усетили още в час пристигането му от неисто-
вия рев на иначе кроткото магаре, вързано на двора, 
в междучасието с викове „Пощаджъ! Пощаджъ!“ се 
спускахме по стълбите и го заобикаляхме, протягах-
ме ръце, за да ни даде или подхвърли по някое га-
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зете, повече заради удоволствието от блъскането и 
настъпването, защото, свит на руло, в ръцете на съ-
учениците ми вестникът се превръщаше в средство 
за удряне по главата и закачка, а пощальонът разда-
ваше и разхвърляше напосоки, санким по-скоро да 
се освободи от тежестта на почернялата от търка-
не кафява чанта с ремък през рамото. И разбира се, 
най-интересните и хубави вестници отиваха у онези, 
които нямаше дори да погледнат заглавието. 

Помня, че ни агитираха да се абонираме за „Сеп-
темврийче“, но заради годишния абонамент от 28 
стотинки повече се предпочитаха „Зорька“ и „Юн-
ный ленинец“, малоформатни вестничета на руски. 
По отношение на вестниците – единствената жива, 
макар и закъсняла и нередовна връзка със света, аз 
повече се осланях на баща ми, който зиме и лете, по-
някога във вторник, но непременно в петък, отиваше 
на пазар, а и да кланя намаз в джамията в общин-
ското село, където, като пристигнеше и завържеше 
магарето на върбалака край Сьоютлю, първата му 
грижа беше да се отбие в пощата за вестници и едва 
след това тръгваше по другите си задачи. Защото 
знаеше, че вкъщи ги чакам с голямо нетърпение. Как 
да забравя миризмата на печатарското мастило, коя-
то се разнасяше обилно и изпълваше сачака, в който 
бяха извадени от кошниците от върбови пръчици и 
разстлани набраните до пека на слънцето тютюневи 
листа за низане? Вестниците, това беше за мен па-
зарът, но когато очите ми светваха, че баща ми ми 
носи цял куп, много често се оказваше, че това са 
десетина бройки от един и същи вестник.

Докато един ден пощальонът предал на дирек-
тора на училището писмото, което ми изпращаха от 
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редакцията на в. „Септемврийче“ – той го отворил, 
разбира се, от просто (и пусто) любопитство, а те 
щяха все повече да зачестяват. „Някои от смешките 
ти ще бъдат предложени за печат; нарисувай кръсто-
словиците и карикатурите с туш върху кадастрон“, 
наставляваха загрижено столичните редактори и за-
веждащ-отдели момчето от село Козлево, а то все 
още нямаше представа какво е кадастрон.  

В съзнанието на второкласничето се е врязал 
още един миг – веднъж беше дошъл баща ѝ на гос-
ти – във военна униформа. Помня шапката с дългата 
козирка, стегнатия през кръста колан на шлифера и 
звезди по пагона, като че бяха три. 

На следващата година тя си замина. Не си спом-
ням последната ни среща на раздаването на удос-
товеренията – след това обикновено хуквах вкъщи, 
защото в разрез с всеобщата радост от настъпваща-
та ваканция, тайно си поплаквах заради раздялата. 
Още оттогава правя всичко възможно да избегна 
прощалните вечери, събирания и увеселения, които 
много ме натъжават. Затова никога не желая да бъда 
изпровождан, нека да остана сам в тъгата си, но ня-
мам против да бъда посрещан. 

Свеждам най-преклонно глава пред Вас, учи-
телко моя! Макар че не Ви разбирах докрай, Вие ми 
предадохте своя плам. И знаещото във втори клас не 
повече от двайсетина думи на български турче след 
време щеше да пропише стихове, да превежда не 
само художествена литература, а и срещи на високо 
политическо и дипломатическо равнище, да съставя 
антологии, че и да изследва – брей, брей! – истори-
ята на литературата на този език, но това вече е съв-
сем друга тема и едва ли заслужава внимание.  
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И понеже като неопитно първолаче се опитвам 
да пиша похвално слово, нека поне на финала да ос-
тана мъничко верен на жанра. И така: 

Облажавам Вашите устни и език, о, Валентино, 
учителко и великомъченице, от които научавах нови 
думи и смисли, защото нали и според източното раз-
биране заслужава си да бъдем роби единствено на 
този, който ни научи на една буква. Облажавам Ва-
шите очи, в които гореше пламъкът на търпеливия 
труд и подпалваше и мен. Дважди облажавам Ваше-
то лице, в което се отразяваха лъчите на небесното 
светило, наречено знание и познание. Триж ди обла-
жавам Вашите нозе, които летем плуваха в прах, 
есенес газеха лепкавата кал и зимъска затъваха в 
снежните преспи, а още повече облажавам Вашите 
ръце и пръсти, които ме учеха как да погаля молива, 
за да пише той красиво и изразително, как да трия 
с твърдата гума така, че да не се продупчи тънката 
хартия, как да нарисувам тревата и мравката, дърво-
то и слънцето, луната и звездите, нине и присно и во 
веки веков... 

Амин!
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РЕЦЕПТАТА НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

Нека да си признаем, че представите на мнозина 
от нас за поемата „Горски пътник“ от Георги Раков-
ски се простират до не дотам пространните откъси и 
фрагменти от „повествователния спев“ в разни хрис-
томатии и сборници. Така беше поне с мен допреди 
няколко години, когато във връзка с едно по-задъл-
бочено изследване върху творбата се запознах с ця-
лостното издание на оригинала, за да остана силно 
впечатлен (да не кажа изумен) от спестените в спо-
менатите източници бележки под линия, т. нар. за-
мечания, които представляват не просто обяснения 
или разяснения на художествени факти от поемата, а 
обширни и твърде интересни изложения и авторови 
коментари по най-различни въпроси. Симптомати-
чен е и обемът на въпросните замечания, който поч-
ти се равнява на това на самата поема14, като някои от 
бележките съдържат свои подбележки. 

Множеството изследователи на Раковски и на 
христоматийно известната му поема справедли-

14 Николова, Юлия. Записки по българска възрожденска литера-
тура, с. 187. Пловдив, 2004.
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во отчитат, че тези замечания представляват богат 
извор на факти и знания „в областта на историята, 
етнографията, митологията, езикознанието и други“ 
(Петър Динеков), че в тях авторът „възпроизвежда 
на много места свои лични спомени, излага свои 
филологически разяснения и схващания“15, а Миха-
ил Арнаудов дори смята, че бележките под линия 
„образуват нещо като програма за бъдещи научни 
изследвания на автора“, обемайки в себе си ценни 
сведения за българския народен бит.

Съвсем точно се посочва, че търсената диало-
гичност на поемата със замечанията предлага инте-
ресни прояви на междутекстовостта16, дава възмож-
ност за интертекстуални анализи и връзки, но не е 
трудно да се открие, че бележките под линия рядко 
кореспондират с материала и патоса на текста, тъй 
като силно се отклоняват от основната линия на 
разказа, бидейки композиционно необвързани с по-
етическата творба. На немалко места авторът така 
се разпростира (в желанието си да сподели всичко с 
читателя), така се унася, че без да се усети, създава 
съвсем ново произведение, независимо от това над 
линията.  

Ако се остави настрана отегчително теоретич-
ната страна на въпроса, няма как да не се забеле-
жи, че тук, в тези замечания, се разкрива един друг, 
безспорно замечателен, че и занимателен Раковски, 
далеч от революционния патос, от бойната призив-
ност, от неистовата борбеност, съвсем друг образ, 
този път – земен, следователно – напълно възмо-
15 Пенев, Боян. История на новата българска литература, том 
трети, с. 227. С., 1977.
16 Николова, Юлия, цит. съч., с. 188.



34

жен, един разпознаваем в естественото си човешко 
измерение от плът и кръв революционер. 

За какво ли не се пише в тези бележки, върху как-
во ли не се концентрира авторовото внимание. Уста-
новява се, че тук Раковски засяга или се докосва до 
всевъзможни теми и въпроси, показва се в друга свет-
лина, съвсем различна от множеството му обществе-
ни изяви и изригвания. Докато в полемизиращата с 
всички и с всичко публицистика, в иначе тромавите си 
и съзнателно архаизирани стихове по различни вест-
ници и списания той се занимава с парливите въпро-
си на деня, с неразплетимия възел на националната, 
балканската и европейската политика и дипломация, 
неуморно съставя и разпространява наредби и пока-
залци, обявява (и разпуска) привременни правител-
ства, които впрочем винаги се оказват ненавременни, 
препуска като дивний Крали Марко между Букурещ и 
Белград, отскача до Атина, че и до Марсилия, улавяй-
ки се на въдицата от обещания на коварни министри 
и председатели на съседни държави, създава и раз-
пуска легии, спори остро и заканително със сръбски 
политиканстващи държавни мъже, нахвърля се върху 
руски дипломати и консули в Белград, развива бой-
ни тактики и стратегии, създава мрежа от комитети 
и съзаклятници, гори и изгаря в буйния плам на ре-
волюционния си порив, тук, в тези замечания, повече 
се разкрива интимно-битовата и делничната същност 
на котленеца. 

Някои от бележките прозвучават анекдотично, 
без това да ги омаловажава, и ако биха били под-
редени в съответната хронология, безспорно биха 
представлявали ценен опус под формата на свобо-
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ден разказ за живота и тежненията на българите под 
двойното – духовно и политическо – владичество. 
Особено разказите, които се отнасят до борбата за 
духовна еманципация срещу Вселенската патриар-
шия, срещу фанариотите – „сбирщина от разни на-
роди, прочути с лукавството си“, а те преобладават, 
са наситени с наблюдения, факти и обстоятелства, 
които няма откъде другаде да бъдат почерпени.

Например в една от първите бележки под ли-
ния, когато говори за тогавашните „изстъпления на 
гръцките списатели и стихотворци“, които бълнуват 
и мечтаят големи сънища за завладяването на седмо-
хълмия град, той, молитствайки им успех, смята 
за поука да им разкаже две приказки и една басня. 
Едната приказка, всъщност анекдот, е за чутния пи-
янец и глумец Бекри Мустафа. Веднъж, когато се 
напил порядъчно, а впрочем това било естественото 
му всекидневно състояние, той тръгнал из тесните и 
криви поначало сокаци на столицата и гръмогласно 
завикал: „Продавам Цариград!“. Известѐн за случая, 
падишах Селим (вероятно Селим III) заповядал ту-
такси Бекир да бъде изправен пред него: „Бре пезе-
венк! Как смееш ти да продаваш Цариград?“. Пред 
височайшата особа глумецът веднага се обосновал: 
„Падишахъм! Аз зная, че никой не може да купи Ца-
риград, та затова го и продавам!“.17 

В друга бележка под линия говори за трийсе-
тина, населени с алевити, турски села в Герлово, за 
особеностите на езика и обичаите им; за татарите в 

17 Раковски, Георги. Съчинения в четири тома, т. 1, с. 322, С., 
1983.
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Добруджа, „бегунци от Русия от разни времена“18. В 
трета се привеждат наблюдения на овчари и горски 
ловци за поведението на вълка единак19. В следващо 
замечание почти на три страници увлекателно и в 
определена систематика се разказва за дервишите, за 
различните им секти, за отношението им към види-
мия и невидимия свят20, а пълнотата на това познание 
ме кара да не се усъмня в спомена на Драган Цанков, 
че самият Раковски е бил дервиш от бекташийския 
орден21. Има и описание на кавала, като необяснимо 
защо този традиционен български народен музика-
лен инструмент се обяснява чрез арабския ней22. 

В други бележки говори за делиите – „азиатски 
всадници турци“, за отличителното в облеклото им, 
за корпуса им, наречен зюмре оджагъ, ликвидиран 
от Махмуд II заедно с еничарския корпус23; спори 
надълго с немския пътешественик Cyprien Robert, с 
Юрий Венелин, с Александър Гилфердинг и др. за 
генеалогията на българското племе24; става дума и 
18 Раковски, Георги, цит. съч., с. 329.
19 Раковски, Георги, цит. съч., с. 325.
20 Раковски, Георги, цит. съч., с. 326-328. „Дер от арабски език 
значи врата, негли оттамо произходи и реч дервиш, человек кой 
ходи от врата на врата, та проси“ – така, със завидна вещина, 
авторът обяснява и етимологията на думата.
21 „Раковски бил живеел в едно теке дервишко“, с. 500 // В: 
Георги Стойков Раковски – възгледи, дейност и живот, том II, 
Документални материали. С., 1968; „Когато Раковски попада в 
материални затруднения при своите предприятия и рискува да 
бъде затворен, той решава, за да се спаси, да постъпи в дервиш-
кия орден на бекташиите, който се ползвал с голямо влияние в 
правителствените среди.“ (Арнаудов, Михаил. Г. С. Раковски – 
живот, дело, идеи, с. 51, С., 1942).
22 Раковски, Георги, цит. съч., с. 329.
23 Раковски, Георги, цит. съч., с. 330.
24 Раковски, Георги, цит. съч., с. 334-340.
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за фанариотите и силно опорочената практика на из-
биране на вселенски патриарси; за същинската на-
паст за българите – „красните привлекателни млади 
гъркинки“25; за патриарх Самуил, за гърчеещите се 
българи и пр., за еленските чорбаджии, за похода на 
Дибич-Забалкански, за причините за чувствителна-
та отлика на лик между живеещите в Румелия турци 
и тези в Анадола, като първите са наредили вътреш-
ное устройство правления по български образец, и 
за какво ли не още – знания, които са плод на лични 
наблюдения, на личен житейски опит, преживени, 
слушани, четени, запомнени, предадени в повечето 
случаи с реквизита на романтизма. 

Общо 39-те на брой бележки дават възможност 
да се усети присъствието на автор, получил не само 
образованието си, но и първите си житейски уроци, 
поуки и закалка в имперската столица, много добре 
запознат, вклинил се в тъканта на сложния живот в 
нея, дълго живял тук, патил и препатил, проникнал 
в различните социални, етнически и битови слоеве, 
накратко – един изрядно оформен пътник във вагона 
на дългата имперска влакова композиция. 

Така неусетно се стига до обединените в едно 
бележки 28 и 29. Повод за първата е разказът над 
линия на храбри Радой, млади герой, роден в Бяла – 

25 Раковски, Георги,  цит. съч., с. 332. Въпросният интересен 
мотив в българската литература е загатнат и у други автори: 
„Наистина, много гъркини ламтяха да се оженят за българи, 
защото българите бяха по-трезви, по-пестеливи, по-порядъчни 
от гърците, но пак с твърдото убеждение, че тия добри бълга-
ри лесно ще станат добри гърци и че децата им ще възприе-
мат гръцки език и гръцката култура“.  (Маджаров, Михаил. На 
Божи гроб преди 60 години, с. 45 // В: Книга за българските 
хаджии, С., 1995).
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„красно разположена на два хълма“, чието населе-
ние в първите години на османската инвазия постига 
споразумение да носи свободно оръжие, „имали са и 
договор с турци / в бойлища да съвоюват“. От Бяла 
произхожда и славният пълководец, когото турците 
наричат Михал бей. 

Това дава основание на автора литературно и ху-
дожествено загатнатото в тромавите стихове да бъде 
обяснено пространно, документално, обосновано, 
подкрепено с дълъг исторически разказ под линия, 
където той се връща към първите години на покоря-
ването, към тактиката на местните владетели, към 
двете условия (плащане на даждие по един драм 
сребро на мъжка глава в зряла възраст и съвоюва-
не с турци по време на война срещу други народи), 
които им се поставят, за да носят свободно оръжие, 
за Михал бей, който се отличава в битката срещу ма-
джарите и получава от падишаха като награда Бяла. 

Скоро обаче той бил отровен, а неговите потом-
ци приели исляма, те и сега владеели села около Бяла 
и Летница и се ползвали със старото преимущество 
под името на черибашии – събирали съюзни бълга-
ри войници, но не за битка, за воюване, а за дру-
га падишахска служба, за сеизи в столицата. След 
като авторът разказва надълго за данъчната система, 
вкарва ни през вратите на Евкаф калеми в Цариград. 
Но какво търси, драги читателю, в тази важна и спе-
цифична османска държавна институция, призвана 
да се занимава с вписването и събирането на прихо-
ди за джамии, имарети (богоугодни заведения), тюр-
бета и пр.? Ами в Ефкаф калеми е вписан и вакъфът 
на споменатия Михал бей.  
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Това би било достатъчно обяснение, но увлече-
ният веднъж автор дори няма намерение да си поема 
дъх. Той продължава разказа си за съществуващия в 
Одрин каменен мост на река Тунджа, който така се 
и нарича – Михал бег кьопрюсю, близо до мос та се 
намира и джамия с имарет, която има свои приходи 
от вакъфа в Плевенско, недалеч от Бяла. Наследни-
ците на прословутия бей преживявали от тази опре-
делена платка. 

И тук преспокойно можеше да прекъсне разказът, 
но Раковски продължава, за да ни предаде, че всеки 
четвъртък според турския, впрочем мюсюлманския, 
обичай в споменатото богоугодно заведение в стара-
та османска столица се раздават пилаф и зерде26. Да, 
но кой читател, дори и най-снизходителният, седнал 
с нагласата да чете революционна поема, която при-
зовава за бунт, за непокорство, за бойна организи-
раност, би се интересувал или би очаквал да му се 
представят ястия, при това – пилаф и зерде!, колкото 
и да представляват обичлива гозба, която през рама-
зана, месеца на поста, през ден се раздава? Тогаваш-
ният читател вероятно изпитва глад, но не за пилаф 
и зерде, а и едва ли те ще го наситят. 

Кухненският репертоар край река Тунджа не се 
изчерпва със споменатите две ястия. Отбелязва се, 
че веднъж годишно се раздава и ашуре, след което 
Раковски тръгва да обяснява какво представлява то: 
„размесена варитба от жито, сланутък (нохут), леща, 
бял боб (фасул) и пр.“ И изведнъж разпаленият Ра-

26 Зерде – вид десерт от ориз и пшеничено нишесте, в който за 
цвят и аромат се прибавя шафран.
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ковски оживява пред очите на читателя не с лъскава 
сабя и препасан с патронташ, а с лъжица и вилица!

Приготвеният от ориз пилаф, зердето и ашуре-
то не изчерпват кухненското разнообразие, защото 
в продължението се узнава, че „на всеки три месеца 
се раздава газилер хелвасъ“. 

Тъй като в случая става дума за дълбоко наци-
онални и регионални в същността си ястия, харак-
теризиращи турската и мюсюлманската празнична 
традиция в Одринско, авторът остава принуден да 
дава пояснения („Халва е гозба от брашно, мед и 
масло“), в това число и семантични и лексикограф-
ски обяснения („Газилер – множествено от гази – ви-
тяз.“) Нека да подчертая, че тези ястия се поднасят 
за упокоението на изтерзаната душа на Михал бей, 
сиреч за негов хаир и севаб. 

Авторът на „Горски пътник“ не прекъсва бележ-
ката си под линия дори след тази сладка част. Той 
осведомява читателя си, че попечителството на има-
рета се управлява от близък сродник на Михал бей 
по наследство, а постъпилите приходи на вакъфа се 
използват за ремонт, реставрация и поддръжка на 
мюсюлманския храм и моста. По такъв начин Ра-
ковски сбито, но твърде ясно и точно предлага цяло 
изложение за принципа на работа на османската ва-
къфска система.

Нима Раковски не можеше тук да сложи точката, 
че без малко читателят вече да забрави за разказите 
на Драгой, Велко, Момчил, Младен и Радой, за раз-
вятия байрак и похода на четата от Белградската гора 
край Босфора към Коджа балкан, за сладкодумното 
горско пиле и пр. Авторът видимо не се задоволява 
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от тази преобилна за бележка под линия информа-
ция, а тръгва да обяснява как се правят вишеречени-
те гозби, определеното време на всяко варене.  

С други думи, в известната си поема Раковски 
предлага две рецепти, но внимавай, читателю, ре-
цепти не за революционна тактика или боева страте-
гия, за организирана борба и колективна защита, не 
за дипломатически подходи, а чисто и просто обик-
новени готварски рецепти, сякаш четем не агитаци-
онна поема, която апелира за бунт и за съзаклятие, а 
фрагмент от кулинарно съчинение. При това рецеп-
ти не български, не и поне общославянски, народ-
ни, балкански или традиционни, не и за църковен 
празник, а такива за приготвяне на пилаф и зерде 
в джамията и имарета на гази Михал бей в Одрин, 
край иначе пенливата, но точно там плавно и лежер-
но лееща се Тунджа. 

Котленецът не е удовлетворен от цялата тази ин-
формация, усеща вероятно някаква празнота, поради 
което решава да доведе докрай нещата, като предлага 
самите рецепти, с тънко определяне на пропорциите 
и продуктите. Можем да си я запишем, тя е валидна 
в пълна сила и днес, след повече от век и половина, 
като следва да се осъвремени само мерната едини-
ца – една ока тогавашна се равнява на 1.28 кг:

10 оки мед за зерде,
40 оки ориз за пилаф,
10 оки месо овнешко,
5 оки сланутък,
10 оки масло. 
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А за приготвянето на газилер хелвасъ са необхо-
дими следните продукти, като удивително пълно и 
професионално, сякаш от аграрен специалист, е зна-
нието за ирмика, всъщност грис, който се обяснява 
чрез руския: 

20 оки ирмик – семидал, маная крупа по руски, 
първое смляно брашно, кое излиза по-едричко от 
сърца на пшеницата, 

10 оки масло, 
10 оки мед, 
5 оки мляко, вместо вода.27

Допускам, че това са първите подробно и на-
длежно записани и публикувани чрез печата готвар-
ски рецепти в българската книжнина, цели петнай-
сетина години преди епикуреецът Петко Славейков 
да издаде прочутата си книга в имперската столи-
ца28. Но докато Славейковите са „събрани от разни 
книги“, следователно компилирани, рецептите на 
Раковски под линия са оригинални.  

27 Раковски, Георги, цит. съч., с. 372.
28 Става дума за „Готварска книга, или наставления за всякакви 
гозби, според както ги правят в Цариград, и разни домашни спра-
ви, събрани от разни книги“, печатана през 1870 година в импер-
ската столица, която предстои да излезе в превод на турски език. 
В нея е дадена следната рецепта за газилер хелвасъ: „Възваряват 
1 ока чисто масло в елна халваджийска тенджера и като изстине, 
разбъркват го полека с 1 ока и половина чисто пресято брашно 
на огъня. Като стане умерено и захване да мирише, снемат го 
от огъня и му турят 2 оки шекер или мед и 1 ока прясно мляко, 
възварени наедно от по-напред. Затварят капака на тенджерата и 
като седи 4-5 минути, отварят я и като разбъркват добре халвата, 
посипват я със ситен шекер и я ядат.“ (с. 37).   
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И как след всичко това да не си спомним онази, 
първом струваща ни се пресилена мисъл на извест-
ния философ и теоретик, че действително цивили-
зацията се крие в бележките под линия? И че осо-
бено в общобалкански контекст разглеждането на 
дадена историческа и обществено значима личност 
само в измерението ѝ над линията, в официалната 
и огледална (поради което и ослепителна) страна на 
страницата и листа, в светлината на видимото и оче-
видното, често я накърнява, стесняващо обрамчва и 
свива, а следва непременно да я уловим и в сянката 
и полусянката на под линията.        


