
Åòî ãî ñêëîíúò íàä ñåëî Ñêðèíÿíî, îòêúäåòî ñå âèæäà Êþñòåíäèëñêîòî ïîëå íà þã è ñåâåðíàòà ñòðàíà íà Îñîãîâñêàòà ïëàíèíà.Ïðåç âñè÷êè ñåçîíè íà ãîäèíàòà òîâà å åäíà êðàñèâà ãëåäêà ñ áîãàòà ïðèðîäà è ìèíåðàëíè èçâîðè, ÷èåòî äèøàíå ñå  óñåùà íàîêîëî è çåìÿòà ãî ïîåìà ÷ðåç ïëîäîâåòå ñè è ÷ðåç æèâîòà íà 
õîðàòà.Êàêúâ å áèë òîçè æèâîò ìîæåì äà íàó÷èì îò ïðèêàçêèòå, ðàçêàçâàíè âå÷åð íà äåöàòà, çà äà çàïîìíÿò îòêúäå ñà òðúãíàëè êîðåíèòå èì è äà ñå äúðæàò çäðàâî çà òÿõ.Êîðåíèòå îò ìèíàëîòî ìèíàâàò ïðåç íàñòîÿùåòî, çà äà çàñåëÿò áúäåùåòî è íèêîãà äà íå ñå çàáðàâÿò. Ïðåäè îêîëî ïî÷òè ñòîëåòèå 
ñêðèíÿí÷àíè ñè ïîñòðîèëè ãîëÿìà ÷åðêâà ñ âèñîêà êàìáàíàðèÿ. Ãëàñúò  íà êàìáàíàòà îãëàñÿâàë ïîëåòî íåæíî è çâúíëèâî.Òÿ ïååëà, êîãàòî áèåëà, çà äà èçâåñòè Áîæèèòå ïðàçíèöè, ïëà÷åëà ïðè ñìúðòíè ñëó÷àè, à ïðè áåäñòâèÿ ãëàñúò é ñå óäðÿë â íåáåòî è âúçïðîèçâåæäàë òðåâîæíè ñèãíàëè.Ñåëÿíèòå ñëóøàëè ñâîÿòà 
êàìáàíà è çíàåëè êàêâî èì êàçâà òÿ. Ñëåä äîáðèòå âðåìåíà ïîíÿêîãà èäâàò ëîøè âðåìåíà.Òîâà ñå ñëó÷èëî ïðåäè ïîâå÷å îò ïîëîâèí âåê.Â ñåëîòî äîøëè ïàðòèçàíèòå, îïóñòîøèëè öúðêâàòà, ñúáîðèëè ïîêðèâà é, êàçàëè, ÷å Áîã íå ñúùåñòâóâà è, ìàêàð ÷å íå ñúùåñòâóâà, ãî çàáðàíèëè. Íî âñÿêà íîù íàä ñåëîòî åõòÿë 
êàìáàíåí çâúí.Êîé ëè ñìå÷àã óäðÿë äóøàòà íà êàìáàíàòà íà óìðÿëî?Òÿ ïëà÷åëà ïðîòÿæíî è âñè÷êî íàîêîëî ñå ñíèøàâàëî îò òúãà è ñòðàõ.Ãîâîðåëî ñå, ÷å  êàìáàíàòà ñàìà áèå.Ïðåç äåíÿ áåçáîæíèöèòå ñòðåëÿëè ïî íåÿ, íî íîùåì íå ñìååëè äà ÿ äîáëèæàò.Åäíà íîù êàêòî ñè áèåëà, çàìúë÷àëà.Ñåëÿíèòå ÿ ñìÿòàëè çà 
áåçâúçâðàòíî èç÷åçíàëà. Àêî èìà ïðèêàçêè çà âúçêðúñíàëè õîðà, çàùî äà íÿìà ïðèêàçêè çà âúçêðúñíàëè êàìáàíè? Êàìáàíàòà â ñåëî Ñêðèíÿíî âúçêðúñíàëà, ñëåä êàòî ëîøèòå õîðà êàçàëè, ÷å âå÷å íå ñà ëîøè õîðà.Òå ñàìî êàçàëè, ÷å íå ñà ëîøè õîðà, íî òîâà äàëî ìàëêî ñâîáîäà íà ñåëÿíèòå.Æåíàòà, â ÷èÿòî ïëåâíÿ áèëà 
ñêðèòà êàìáàíàòà, ñå ïðåñòðàøèëà, èçðîâèëà ÿ, èçâèêàëà ñúñåäèòå ñè, ñúáðàë ñå ìíîãî íàðîä â äâîðà é, âñè÷êè ïëàêàëè è ñå ìîëåëè íà Áîã äà èì ïðîñòè, ÷å êàìáàíàòà å ñòîÿëà çàðîâåíà â çåìÿòà.Òàçè áîãîáîÿçëèâà æåíà áèëà Íîðêà Äàâèäêîâà.Òÿ âå÷å å ïðè Áîã, à çà òîâà, êàê å áèëà ñêðèòà òàéíàòà è êàê å ïàçåíà, ìíîãî 
ïðèêàçêè ìîãàò äà ñå èçãîâîðÿò. Äíåøíîòî ïðîäúëæåíèå íà èñòîðèÿòà ñ êàìáàíàòà å îùå ïî-òúæíî.Ñëåä êàòî õîðàòà îò ñåëîòî ïîñòàâèëè âúçêðúñíàëàòà ñè êàìáàíà â íîâîòî ãðîáèùå, òÿ áèëà îòêðàäíàòà.Íÿêîé ÿ ïðîäàë, çà äà ÿ èçÿäå è èçïèå.  Êîé ìîæå äà èçÿäå è äà èçïèå åäíà êàìáàíà?×îâåê ñ ìàëúê óì ìîæå 
äà èçÿäå è äà èçïèå öÿëà äúðæàâà, òà íå ëè åäíà êàìáàíà.Íî ãëàñúò íà êàìáàíàòà â Ñêðèíÿíî çäðàâî å âúðçàí çà íåáåòî è õîðàòà ñà ñå õâàíàëè çà òîçè ãëàñ, è ÷ðåç íåãî âúðâÿò êúì ñâîÿ Áîã. Ñëóøàé ñåãà – êðàæáàòà ñè å è îò öèãàíå, íàëè, êàòî íåìà ïàðè÷êè, â íåãî íåìà ÷óâñòâîòî íåùî  áîæåñòâåíî, íàëè, äóõîâíî, 
çà äà íå ïîñåãà íà òîâà, êîåòî å äàäåíî. È îò òàÿ ãëåäíà òî÷êà ñå ãóáÿò òèÿ ðàáîòè. À ñìåòàì, ÷å íà ìåñòíà ïî÷âà íåìà íèòî åäèí òîâà äà íàïðàâè. Êàê å öåííî çà ïîæàð, òàêà è çà ïî÷èíàëè å öåííî Òî íå å åäèí ïúò, à äâà ïúòè ñå êðàäå. À ëèïñâà ëè òè íà òåáå êàìáàíàòà? À ùî äà íå ìè ëèïñâà. Êàêòî çà ïî÷èíàë, 
òàêà è çà ïîæàð, òàêà è çà ìíîãî ðàáîòè â æèâîòà, òîâà ñå íàëàãà, îò äðåâíè âðåìåíà. Ñåãà åäèí ïî÷èíàë ãî îòêàðâàø áåç êàìáàíà, ÷å å ïî÷èíàë, òîâà å îò ñòîëåòèÿ, îò ïðàäåäè. Çíà÷è åäíà òúìíà ðàáîòà âúðøèìå äóõîâíà. Íî êàêâî äà ïðàâèø? Âòîðàòà êàìáàíà ÿ âçåìàõà îò Âúðøåö, îò îòåö Ïåòêî îò ÷åðêâàòà. 
Îòêðàäíà è íåÿ. Ìîæå äà ñå ðàçáåðå ïî äóõîâåí ïúò, ùå ñå çíàå êîè ñà õîðà, íî âëàñòòà ãè óêðèâà. Àç ðàçáèðàì, äîæèâîòåí çàòâîð, òàêà ùå èç÷åçíå êðàæáàòà, èíà÷å íå âèæäàì òåçè õîðà íåùî äà èìàò ÷óâñòâîòî, òîâà âå÷å èç÷åçâà...Âèæ ÷å íàé íàòèñêàò äóõîâíèòå õîðà, êîèòî ñà ñúñ âåðà, ãè ïîíèæàâàò..à èçðàñòâàò 
êîè, êàêòî ïèøå ó áèáëèÿòà, ãÿâîëúò, ñàòàíàòà, ëúæàòà. Òàì å êîìáèíàöèÿòà. À äóõîâíèòå õîðà îòïàäàò. Òè èìàø ëè ñïîìåí êàòî äåòå îò òàçè êàìáàíà Òàêàâà êàìáàíà íåìàøå ó Áåðêîâñêî... çíà÷è ìíîãî öåííà êàìáàíà. Ó (Äîëíà) Áåëà ðå÷êà ùå èäåø íåêîé ïúò íà ÷åðêâà, êàòî îòâàðÿò, äà âèäèø êàêâî áèå òúïî..
òàêúâ çâúí íèêúäå íåìà.. À ñåãà êàê äà ÿ ïðåäïàçèì? Êàê äà íàïðàâèì òàêà, ÷å äà èìà òàêúâ õóáàâ çâúí è äà ÿ îïàçèì? Ìíîãî å ñêúïî äà ïîðú÷àø òàêîâà íåùî Íå ñàìî ïàðè, è êàëàé, è ìåä, è îëîâî. Áðîíç, æúëò, òðåáâà äà ñå ïîïèòà ëåÿð, ìîæå äà å ìíîãî ñêúïî, àìà äà çíàåø, ÷å ùå å õóáàâî. Ìàòåðèàëúò çà çâúí. Êàê 
äà ÿ ïðåäïàçèì? Ñ íÿêàêâà ìîëèòâà? Èëè íà íÿêàêúâ ñïåöèàëåí ïðàçíèê äà ÿ ïîëîæèì?×åñòíî òè êàçâàì, èìàõ ñòàðè îòöè, òå ïî÷èíàõà, êàòî ÿ ñëîæèø òàì, ñ êëåòâà, êàòî ÿ ïèïíå íåêîé, äà çíàå, ÷å äî íåêîëêî ìåñåöà...ïðåä áîãà ñå âñè÷êî çíàå...Àç ñúì õîäèë 9 ãîäèí ïðè Âàíãà, îò 80 äî 89 ãîäèíà. Ðúöåòå ìè íåìàò 
îðîñÿâàíå. Íå õîäåõ íà ÷åðêâà. Ñ æåíàòà îäèõìå, 81-à ãîäèíà. Îíà êàçâà – Ïåòúð, òè íå âëàçàø è â ÷åðêâà, íà áîãà ñå íå ìîëèø. Ðåäîâíî ñúì õîäèë äåñåò ãîäèíè. Ñåãå íå ñúì äîáðå ñúñ çäðàâåòî, íå õîäÿ. Òîâà å ìíîãî öåííî. Òóêà å èñòèíàòà, òóêà å ðàçâðúçêàòà. Íåäåé äà ìèñëèø òèÿ äåòî ñå áîðÿò çà ïðàâèòåëñòâà. 
Òîâà å ñàòàíèíñêî íåùî. Áîã å äàë ïðàâäà. Áîã å äàë èñòèíàòà. È äà âèäèø êàê ùå ñìå êàòî áðàò è ñåñòðà. À íèå ñå ìðàçèì...Åëåíà, ìàéêà íà îáåñåëèÿ ñå â çàòâîðà Ïàâåë, çà êîãîòî ñå ãîâîðè, ÷å å îòêðàäíàë êàìáàíàòà: Ìîèòå äåöà êàìáàíêàòà íå ñà ÿ êðàëè - íå, ïèëåíöå, íèêîãà, òîâà âè êàçâàì êàòî íà ìîè ùåðêè  
Ïàâåë ñå âèêà, ìîÿ ñèí, âèêíàà ãî çà êàìáàíàòà, òðèìà ëè áåõà, ÷åòèðèìà ëè, è Ðîñåí, è òàêà ñà ãè áèëè ìîÿ ñèí, òà òóðàõìå êàðòîôè íà ãúðáî..., à äåöàòà êàçâàò, íå ñìå çåëè êàìáàíêàòà, áå, íå ñìå, êîãà çèìàò íåùî, îíè ñè ïðèçíàâàò òàì, íèå ïîçíàâàìå ìèëèöèÿòà, îíà å âèíàãè ïðîòèâ íàñ, è èì êàçâàìå òàêà: åé 
õîðà, è íèå ñìå õîðà, íå ñìå êó÷åòà íàëè, êîãà êðàäàò äåöàòà, äà, íèå âè êàçâàìå, å çåë å òîâà, êðàäíàë å òîâà, íî ñåãà âè êàçâàìå – íå è íå. ßëè ñà äåöàòà áîéî çà íèùî. Òàÿ êàìáàíêà ùå ìîæåø ëè äà ÿ äîíåñåø òàêà ó ðúêàòà, àéäå êàæåòå, îíà äà íå å ìúíèíêà, çíàåìå òîâà, å ãîëåìà, òîâà å ñ êîëà, òðè-÷åòèðìà,  
ãîòîâî, íèêîé íå å âèäåë, íèêîé íå å ãëåäàë, è îíè òóêà...îí ñè å êàçàë åäèí ïîëèöàé, è äðóãè äà êðàäíàò, íèå ïàê ïðè âàçå..., îíî íå ñòàâà òàêà, äðóã äà êðàäå, òè ìåí äà áåäèø...àêî ñòå ïîëèöèÿ, àìà âèå áèåòå íàøèòå äåöà... Ïóñíàëè ãè, àìà çà êàêâî, äåöàòà ñòàíàõà êàòî äèâè ÿãíåòà....òàêà ìè å æàë çà ñèíî ìè, îùå ìå 
áîëè, êúäå ñà ãî òðåïàëè çà íèùî, à òàêà íå ñòàâà, ïèëå. Òå ñåãà ñè ìå ôàíàë ó ìîìåíòà, èëè çà ÿäåíå èëè òîâà îíîâà, ùå êàæåì, å ãëàäíà ñúì è ñúì çåëà íåùî, à õëåá, íåùî äðóãî, ãëàäíà ñúì è ïàê ëè òðåáâà äà ÿì áîé, õîðàòà çíàåø ëè êàêâî ïðàâÿò ó Ñîôèÿ, âëèçàò òà êðàäàò ÿäåíå, è îíè êàòî ãè õâàíàò, âèêàò, ãëàäíè 
ñìå, òîâà å... À íèå òóêà, ñòàðèòå õîðà, òå ìúæúò ìè, Þðè, àç...ìëàäåæèòå äà êàæåì ñãðåøàâàò, íàëè, íèå âèêàìå, íåìà äà êðàäíåòå, íàëè, À çà êàìáàíêàòà – íå, íèêîãà. íå , íå, íå, íå. Ïàâåë÷î áåøå ó çàòâîðà, ùî å áåãàë îò êàçàðìàòà, è íà ñóòðèíòà, íèå íàëè êàëèñâàìå, è îñòàâèõìå íà òîçè ïðîçîðåö åäíî øèøå 
ñ ãàç, è îí ãî íàäèãà, è ïàäà äî âðàòàòà, è ìèëèöèÿòà èäâà è ãî ãëåäà, âèêàì, àìà âèå êàêâî ãëåäàòå, òà íå ãî êàðàòå â áîëíèöà, îíè âçåõà, òîâàðèõà ãî, çàêàðàõà ãî â Ìèõàéëîâãðàä, è ñåäå òàì åäíà äåí äâà è ãî âúðíàõà, ÷å å áåãàë åäèí äåí çàðàäè æåíà ñè. Òàêà çàãèíà ìîÿ ñèí.... Tðèìà ñà áèëè îáâèíåíè Ïàâåë, Ðîñåí, Äàêî, 
çåò ìè å, äúðæàë ìîÿòà ùåðêà, òÿ å ïî÷èíàëà, òîé ñåãà íå ìîæå äà æèâåå òóêà, ùîòî íå ìè å íèêàêúâ Òðèìàòà ñà áèëè îáâèíåíè Èçâèêàëè ãè è ãè ïèòàò òàêà ïîîòäåëíî:  åé äåöà, àêî ñòå âçåëè êàìáàíêàòà, ïðèçíàéòå ñè êúäå ñòå ÿ äàëè, êàêâî ñòå ïðàâèëè. Íå ñìå ÿ âçåëè êàìáàíêàòà, íèå íèòî çíàåìå, òîâà å ãîëåìî 
íåùî, êàê äà ÿ íîñèìå, íå ñìå, àéäå áîé... Àéäå ïðè îíÿ, àéäå ïðè îíÿ...êàòî òè êàçâàì, íèå ñìå îðà, òàêà êàêòî âèå ñòå îðà, êàòî êàçâàì -  íå ñúì, è òè äà ìè êàçâàø, íå ñúì, à îíè òàêà òðåïàõà äåöàòà, ÷å äîñåãà ìå áîëè, íàïðàâî âñè÷êî îòâúòðå ìå áîëè çà ñèíî ìè. Êîëêî ñà ãè äúðæàëè? Åäèí ãè äúðæàõà, òîëêî, àáå 
òîÿ äåí áåøå çà åäíà ãîäèíà, ó Âúðøåö È ïîñëå? Ïóñíà ãè, íî õîðàòà ñà íà óìèðà÷êà, íèå áåëèõìå êàðòîôè òàêà íà ôèëèéêè íàðåäèõìå íà íåãî, àáå îíî òè êàçâàì ÷å ..åõ êâî äà êàæåì.... îùå ìå áîëè çà òîâà Äà, íàøòå äåöà, âèæ ñåãà, îíè ÷å ñà áèëè ãëàäíè, ãëàäíè, à íèå ñìå îòïðåä ñòàðèòå,  âèêàìå, - êðàæáà íå, îòèâàé 
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ñòåíàòà è äà äèãà êàçàíà, êàçàíà äîñòà å ãîëåì, èìàìå è íèå òóêà, òà çíàåìå êàêâî å êàçàíà  Òîâà ñà 3-4-èìà, êîëà, òîâàðÿò è çàìèíàâàò.òîâà å  Òè êúñíî ñè ïîâÿðâàë â áîãà, òàêà ëè? Ïîëó÷èõ èíôàðêò íà êðåâàòà, ùåõ óìðà. È òîãàâà îòèäå ïðè Âàíãà?Ñëåä 1 ãîäèíà. È ìè êàçà – Ïåòðå, êàêâî ñòàíà íà 13 ôåâðóàðè 
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Âúâåäåíèå

През 2008-а година група съмишленици от Фондация за нова култура 
направихме нова  камбана и камбанария на село Горна Бела Речка.
Мотивите ни не бяха  религиозни. Водеха  ни усещането, че   на старите 
хора от селото наистина им липсва откраднатата  камбана с „най-благия 
звук”, предизвикателството – може ли отново да се направи „блага” камба-
на, удивлението -  колко силен отпечатък в паметта оставят звуците, с 
които израстваме.
Тази книга събира уроците и разказите, родени в процеса на правене на 
камбаната.
Решихме да споделим този процес с повече читатели, защото да напра-
виш камбана се оказа  преживяване, което подложи на изпитание всички 
нас.
Разказите на хората за  откраднатата камбана ни върнаха към първите им 
любови, към неизбежната тема за смъртта, за другия свят и неговите про-
явления в Бела речка, за дявола, за Бога... За предразсъдъците спрямо 
циганите,  за цинизма в сегашната политическа ситуация, за смисъла на 
камбаната днес, в европейски контекст.
Ако мислите върху някое от тези неща – тази книга е за вас. 
Желаем ви приятно четене.
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Çà ïðîåêòà 
è íåãîâàòà 
ðåàëèçàöèÿ



Ñëó÷àÿò Áåëà Ðå÷êà, êðàæáàòà 
íà êàìáàíè â Áúëãàðèÿ è âúïðîñúò 
çà çëîòî
Äèàíà Èâàíîâà

„Ñúâúðøåíàòà ìóçèêà èìà ñâîèòå èçâîðè. Òÿ ñå 
ïîðàæäà îò ðàâíîâåñèåòî. Ðàâíîâåñèåòî ñå ïîðàæäà îò 
ñïðàâåäëèâîñòòà, ñïðàâåäëèâîñòòà – îò ñìèñúëà íà 
ñâåòà. Çàòîâà çà ìóçèêàòà ìîæåì äà ãîâîðèì ñàìî ñ 

÷îâåê, ðàçáðàë ñìèñúëà íà ñâåòà”.

Õåðìàí Õåñå, 

„Èãðà íà ñòúêëåíè ïåðëè”

Â òîçè òåêñò ùå ñå îïèòàì äà îáîáùÿ íÿêîëêî íåùà. Îáùàòà ñèòóàöèÿ ñ êðàæáè íà  êàìáàíè â 
Áúëãàðèÿ, êàê áåøå ðîäåíà èäåÿòà çà âúçñòàíîâÿâàíå íà áåëîðå÷êàòà êàìáàíà è êàê áåøå îñúùåñòâå-
íà. Îñâåí òîâà ùå èçïîëçâàì è áåëåæêè îò äíåâíèêà, êîéòî ñè âîäèõ ïî âðåìåòî íà ïðîåêòà, çàðàäè 
èíòåðåñíèòå ñúâïàäåíèÿ òàçè ãîäèíà è ïîÿâèëèòå ñå âúïðîñè – êàê äà ñå ñïðàâèì ñúñ çëîòî?



Èñòîðèÿ íà êðàæáèòå:

В село Горна Бела Речка никога не е имало църква, но е имало камбана. Тя е поставена през 1936-а 
година на хълма над училището. Камбаната е открадната в края на 90-те години на 20-ти век. 
Поставят друга, старата камбана на храма във Вършец, тя е спукана и не е така хубава. Открадват и нея. 
Последните години селото живее без камбана.
В това отношение то не е уникално. В България изречението „открадната е камбана” не впечатля-
ва никого и отдавна не е новина. Свикнали сме с факта, че камбани се крадат и сме повярвали, че 
има достатъчно причини за това – няма пари, криза е, селата се обезлюдяват, металът е скъп. И 
така нататък.
Никой не може да каже точния брой на откраднатите камбани у нас. Когато започнахме проекта, 
една бърза справка в Google извади над 30 случая, последният съвсем пресен.
Съобщенията  са  кратки и еднотипни, често подвеждащи, като тези:

Откраднаха масивна камбана от църковен двор
Предполага се че е предадена на вторични суровини
Открадната е църковната камбана в село Черно поле, община Ружинци, предаде БТА. Тя е била в 
двора на църквата и предстояло да бъде ремонтирана.Никой не може да каже кога е открадната 
масивната камбана, която за последен път е забелязана в двора преди седмица. Предполага се, 
че камбаната е открадната от цигани и отдавна вече е предадена на вторични суровини за скрап. 
News Bg - 30 Януари 2007

130 кг. бронзова камбана е била открадната от камбанарията на църквата в село Банево, съоб-
щиха от полицията. Крадците са демонтирали 100 годишната камбана и я отмъкнали.
Само преди дни бяха откраднати други две църковни камбани от каменските села Кръстина и 
Трояново. Случаите се разследват 
Burgas Info  7 март 2007

Не намерихме  нито една открадната камбана в чужбина. Вяра, фотографка, която живее в Па-
риж, откри едно съобщение за подобна случка във Френска Канада.
Агнйешка, социална психоложка от Полша, пък  разказа историята на камбаната в Кжижова 
– смятало се, че е открадната по време на втората световна война(тогава мястото е част от Гер-
мания и се нарича Крайзау), когато масово се претопявали камбани за оръжие. Но след войната 
се оказало, че камбаната била открадната и скрита, за да преживее войната и да оцелее. Сега тя 
стои отново в камбанарията на църквата в Кжижова.

за
 п

р
ое

кт
а 

и 
не

го
ва

та
 р

еа
ли

за
ци

я
  9



Èäåÿòà çà íîâà êàìáàíà è ïðîåêòúò 
„Èãðà íà ñòúêëåíè ïåðëè”

Идеята се роди спонтанно, като възможност за по-дълбоко замисляне - защо се крадат камбани, 
какъв е смисълът на камбаната за селото. Също – като опит да направим нещо конкретно, мате-
риално за него. 
Като фондация, която няколко години подред организира международния фестивал на спомени-
те GOATMILK и има опит в събирането на истории, решихме да отидем крачка по-напред.

През 2006 година срещнах в Скопие на международна среща за културното наследство Кшищоф 
Чишевски, основател на фондация „Пограниче”, Полша. Оказа се при разговорите, че имаме обща 
философия за нещата, които правим – и Сейни, като Бела Речка, е място в „периферията”, и двама-
та гледаме на новата култура като на нещо повече от проект, като съпричастност и съживяване 
на местата, изоставени по времето на комунизма и след това, чрез лично участие, въвличането 
на съмишленици, творческото създаване на общности.
Ще отворя само една скоба – невероятна е срещата с подобни хора, тя ме кара постоянно да се 
замислям за истинската роля на интелектуалците в процесите на промяна в нашето общество 
след края на комунизма. 
Аз узрях за идеята за работа в периферията едва в края на 90-те, докато живеех и работех в Пра-
га, където пък имах време да осмисля собствената си периферност – като биография на жена, 
родена в Северозапада и на журналист, идващ от периферна култура като българската.
Кшищоф беше вече започнал да работи в периферията в началото на 90-те.

След няколко срещи в Сейни, на които  разказвах за  откраднатата камбана и след  въодушевле-
нието на екипа, решихме да направим общ проект, който да сложи началото на мрежа от малки 
културни центрове в европейските периферии и по време на който всеки да  осъществи собс-
твен продукт и да види какво правят другите. Решихме още да се фокусираме върху различни 
неща – ние върху звуците, поляците – върху думите, англичаните – върху образите.
Така се роди „Игра на стъклени перли”( по едноименния роман на Херман Хесе), визионерски 
проект, който спечели   субсидия от европейската комисия по програмата „Култура 2007”. Сейни/
Полша пое водещата роля  в комуникацията между ”перлите”, а ние заедно  арт-организацията 
Laundry в Бирмингам/Англия започнахме своите артистични дейности. Нашата беше ясна – да 
направим камбана, като преди това въвлечем хората от селото в творчески процес, чрез който 
да възстановим спомените за звуците и цялата звукова среда на Бела Речка, контекста, в който 
ще се впише новата камбана.
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Посланието, с което започнахме, беше: 
да живееш в периферията  не означава да си изолиран от творческия дух,  Европа не е някъде 
другаде, но тук и навсякъде, където решим да „я” търсим. Търсенето на „душата на Европа” не е  
невъзможен проект – то може да се случи навсякъде, тъй като има толкова „души”, колкото хора 
населяват Европа.
В различните етапи на това търсене включихме  театрални режисьори и актьори, журналисти, пи-
сатели и фотографи, интерактивен артист, музиканти, детски  хор. Освен разговорите четенето на 
Хесе и обсъждането на неговите идеи в  „Игра на стъклени перли” беше друго свързващо нещо.

Âúïðîñúò çà çëîòî:

По времето на целия проект въпросът – как да предпазим новата камбана от нова кражба, как да 
се предпазим от ново зло– беше задаван, обсъждан. И хората в Бела Речка имаха различни отго-
вори. Един предложи клетва, с която да се пази камбаната, други – да я сложим на сигурно място, 
в ниското, до сградата на училището. Трети – да я оградим с бодлива тел, да я скрием.
В крайна сметка стигнахме до общото чувство, че все пак  ни се иска да е красива, да се вижда. 
Може би сме наивни, но поне разбрахме, че не можем да се изолираме от злото, че то не е нещо, 
което можем да държим на разстояние с бодлива тел.

Чета много тази година за злото, за тъмната ни страна, за скритите ни тайни. Мисля за тези неща 
и у себе си. Как иначе да разбера злото, ако не виждам, че и аз съм негов потенциален носител и 
извършител и че то се ражда във всеки един момент?

Така се случва, че докато правим проекта с камбаната, България преживява едни от най-големи-
те корупционни скандали, спрени са пари от европейските фондове заради лошо управление и 
източване. Срамна история, очаквана.

Чета Зигмунд Фройд, Дийпак Чопра, Хана Аренд, Виктор Франкл, хора, които много са мислили и 
писали върху злото.

Чета „Играта на стъклени перли” на Херман Хесе. Там има интересно определение на упадъка:
” Добрите хора били завладени от един мълчаливо сърдит, лошите – от злорад песимизъм. Първо 
трябвало да се разруши всичко отживяло и чрез политиката и войната да се извърши известно 
преустройство на света и морала, преди културата да бъде способна за действително самонаб-
людение и отново да заеме мястото си.”

  1
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Ïîñëåïèñ:
Когато си преглеждам дневника, който си водя по време на целия проект, откривам един интересен разго-
вор, с който сме започнали. Ето го:

24 ноември 2007, събота
Отиваме в Бела речка за първи път целият екип, театралните режисьори, събирачите на истории, музикан-
тите от Пловдив.
Пълнолуние,  вечерта ядем  у дома супа от тиква, печени картофи със затар(ливански микс от подправки), 
пием вино, чай от джиндижифил, кардамом и  дива ароматна белоречка мента.
Разхождаме се до празното място на камбаната, където грозно стърчат ръждясалите винкели на предишна-
та конструкция, говорим за оброка, за езическите ритуали от миналото и преплитането им с православието.
На следващия ден идва група англичани от Кумбрия, с които преди това се виждам в София, те се запалват. 
За  първи път са в България и Бела речка, искат да видят мястото и да правим нещо заедно.
Разказват ни за Кумбрия, за селяните, които преди няколко години се самоубиват масово, когато плъзва 
болестта лудата крава и когато цели техни стада биват унищожени.
Говорим  за загубата,  за чувството за принадлежност към мястото и неговото унищожаване, дали могат  да 
се сравнят двете места – Бела Речка и Кумбрия?
Запомням най-ярко Роджър и неговите трансформации – свещеник, после работи в театър като актьор, пос-
ле  пак става свещеник, сега е политик – участва в местния  общински съвет. Търси начини да бъде полезен.
Загубата, как тя се преодолява  и как най-истински мога да работя за промяната – са първите въпроси, 

които си записвам, за мислене.



Ëè÷åí óðîê çà „îòêðàäíàòàòà 
êàìáàíà íà Áåëà Ðå÷êà”
Ìàðèàíà Àñåíîâà

Струва ми се, че това е един от най – трудните текстове, които съм писала. Дори, признавам си, 
на няколко пъти вътрешно се отказвах. Казвах си, не, не, няма да го пиша този текст. Та той не е 
нужен никому. Всеки, участвал по един или друг начин в този проект, е научил своите уроци. Как 
да ги обобщя? И защо аз? При цялата ми емоция към всичко, което се случва в Бела Речка...

И ето, че първият урок се появява неусетно. Няма да се опитвам да обобщавам, ще пиша за моите 
лични уроци. Ще пиша за това, което аз научих, разбирай преживях емоционално. А ако някой, 
който чете този наръчник, познае своите емоции между редовете, значи съм успяла да разкажа 
една година, която никога няма да забравя. Заради хиляди малки и големи неща, но и заради 
камбаната, която върнахме в нашето село. 

Откакто знам, че трябва да напиша този кратък текст, се опитвам да си спомня кога за първи път 
съм чула, че в селото ни е имало камбана, която е открадната. Не успявам, колкото и напрегна-
то да прехвърлям в главата си стотиците мигове на сладки приказки с баба Еленка, баба Пенка 
или леля Иванка, с леля Гинче и дедо Митко... Във всеки случай хиляди пъти съм минала покрай 
изоставеното ръждясало скеле без да се запитам защо стърчи самотно точно на хълма, от който 
се открива една от най – красивите гледки на притихналите къщи на Бела Речка. 

Защо аз не съм го видяла? Защо друг не ми е обърнал вниманието натам? Тези въпроси си зада-
вах, когато се събрахме за първи път да говорим за проекта. Тези въпроси звъняха в главата ми 
и първия път, когато отидохме на село специално да питаме за камбаната. Оттогава е ясният ми 
първи спомен, от пролетта на 2008-ма. Тези въпроси остават и днес в главата ми, след края на 
проекта. Все се чудя - аз ли съм била глуха за историята с откраднатата камбана? Или изобщо не 
се е случило през всичките шест години да чуя и дума по този въпрос от местните хора? И пак 
поредното „защо”...

И изведнъж, всички заговорихме за камбаната, за откраднатата камбана. Не! За двете откраднати 
камбани... Да! Както не бях чувала нищо за камбана, така изведнъж камбаната се появи, някой я 
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открадна, появи се втора, и нея някой задигна. И ето ни нас, решени да научим всичко за кражба-
та, ама не на двете, а само на първата. 

Защо ли, защото първата е важната, тя е била с най – медния глас, тя се е чувала да пее в цяло 
село, и за добро, и за лошо... другата, дадена след кражбата от свещеника във Вършец, тя била 
спукана, тя дори не е камбана, а „клепало”. Та за нея не само че никой не жали, ами и никой, и ние 
включително, нищо не иска да знае. И така, втурваме се да питаме – кога е сложена камбаната 
(оттук нататък говорим само за първата и я приемаме за единствена), кога, в какви случаи се бие 
камбаната, кой я бие, защо този човек я бие, кога е открадната, кой я е откраднал, защо никой 
не е излязъл, защо толкова години няма камбана, необходима ли е изобщо, трябва ли пак да има 
камбана в Бела Речка... 

Въпросите валят един след друг, а отговорите са толкова мили, наивни, напевни, дълбоки... 

•  тръгват от камбаната – „Такъв хубав камбан мъжът ми направи, като беше кмет...И сло-
жиха много хубав камбан, преди 9-ти, една жена баба Бона всекя неделя го биеше, и за 
умрел човек”, ни казва нашата баба Еленка

• отвеждат в безгрижното детство – „даже съм я удрял като дете -  като дрънна, и тя дрън-
не, аз я дрънвам, детинска ми работа, и всички настръхнат тука долу, щото камбаната 
това е сигнал, сирена...”, признава след толкова години Борис

• минават през щастливите или „шашави”, по думите на баба Тодорка, млади години, 
когато с Гьоша слизат от върха и ето какво казва Гьоша – „я ше го удара, кво ще да е, да 
се изплашат ората.И удари камбаната. С въже. Удари два-три пъти и бегахме после.”

• стигат до съдбовните женитби и откровения разказ на леля Пенка – „аз съм се ожени-
ла много малка...защото аз немам баща,...и отивам в едно село, и моят мъж ме настига, и 
направо ми вика, да се ожениме. И аз мислех, че това е спасението”. 

• и логично някак завършват с тъжните вечни раздели и лютата молитва на Пешо На-
божния -  „тая работа е благословия камбаната, но за да се не пипа, да видиш, че този 
човек рано късно до няколко месеца ще ликвидира”.

И пак обратно в сегашното – „нужно е да има камбана“– единодушни са всички белоречани. 
Защото сега като някой му дойде ред да си отиде от този свят, няма кой да каже на селото. Да, 



камбаната си е духовен символ, ама и средство за комуникация. Нищо, че сега всяка къща има 
телефон. А сватби, последните години няма...
Няма в Горна Бела Речка, но в Долна има – особено в семейството на циганите, тези, чиито син, 
баща, зет, са откраднали камбана. Те са, сигурни са повечето ни събеседници. „Кражбата си е и 
от цигане, нали”, категоричен е Пешо Набожния. „Украдна я едно циганче, от Долна Бела речка, 
и оно се обеси у затвора”, непоколебима е баба Тодорка. Само тези два цитата са достатъчни, за 
да обяснят любопитството и решението да се срещнем с роднините на това циганче. И да чуем 
техния разказ, независимо от предупрежденията, че няма как да ни кажат истината. 
„Селото дако казва, че наште деца крадат. Е може да са грешили некой път, сега не може толко 
че такова, но за тия  работи не. За камбанката не, пиленце, никога, това ви казвам като на мои 
щерки... Досега какво съм ви приказвала, нищо не е лъжа.Щото аз ви обичам. Какво съм ви каза-
ла, нищо няма лъжа....”Думите са на Еленка, майката на Павчо, циганчето, обесило се в затвора... 
Вярвам й. Не знам защо. Просто й вярвам. Всъщност, знам. Заради начина, по който говори за 
камбаната –заради умалителното „камбанката” й вярвам. И заради болката на лицето й, която не 
успява да скрие...

Тази история има щастлив край. Като в приказките. Горна Бела Речка пак си има камбана. Хубава, 
сладкогласна, изработена с любов от майстор Георги Лимонов. Домът й се издига на същото мяс-
то, където е била откраднатата. Само че е по – уютен, зидан с любов от доброволци и ентусиасти, 
да й е спокойно и топло в самотните нощи, когато селото спи. И да се забелязва отдалече, от пътя 
долу. Не, не се заблуждавайте, не сме дигнали църква или параклис. Бела Речка няма нужда от 
църква, тя е църквата, камбаната е отгоре, а селото е църквата, казва с любов нашият свещеник 
– отец Георги. 

А историята за откраднатата камбана бавно се превръща в история за връщането на камбаната. 
Процес както физически, така и психологичен. На моменти по детски наивен и по младежки чист, 
на моменти житейски тъжен и човешки болезнен. При всички случаи много емоционален, следо-
вателно – поучителен. Като един истински урок, личен урок, научен с любов.  
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Äîìúò çà êàìáàíàòà – 
òåõíèêè è ÷óâñòâà
Ãàëèíà Èâàíîâà

Çà ïúðâè ïúò ó÷àñòâàì êàòî àâòîð â íåùî ïîäîáíî – èçãðàæäàíåòî íà êàìáàíàðèÿ.
Ìîÿòà ÷àñò îò „Êàìáàíàòà íà Áåëà ðå÷êà”  áåøå äà ðàáîòÿ âúðõó ìàòåðèàëíàòà ÷àñò - ïðîåêòà è 
èçãðàæäàíåòî íà äîìà çà êàìáàíàòà. Òàçè äóìè÷êà ñå ïîÿâè ïðè åäèí îò ïúðâèòå íè ðàçãîâîðè â Áåëà 
Ðå÷êà. Íà âñè÷êè ìíîãî íè õàðåñà è ÿ èçïîëçâàì è äî ñåãà. 

Ïðîåêòúò

Случайна беше срещата ми на улицата с Борис, мой стар приятел, архитект. Споделих, че пред-
стои  изграждането на дом за камбаната в Бела Речка. Помолих го за съвет как да организирам 
процеса. Той беше първият човек, който ме окуражи и сам предложи да се разходим в по-топло 
време до селото, да заснемем /това е термин, който се използва с строителната практика и озна-
чава да се измери нещо на място/ съществуващите конструкции и да мислим след това. 
Направихме го през март. Прилагам първите и единствени скици, които Борис направи и предс-
тавляват архитектурния проект. 

Колкото и малка да изглежда, помощта му за мен беше голяма, защото тези скици провокираха 
обсъждането на идеята между нас, хората от екипа; хората от селото можаха да видят по време 
на фестивала първоначалната ни идея, а за мен беше вече много по-лесно да мисля чисто конст-
руктивно как да се реализира идеята. Мислих в много посоки - за материалите, за изпълнението, 
за нови идеи, съветвах се и с мои стари колеги, които имаха опит в работа със съществуващи 
конструкции. За мен това беше най-важната част – да се осъществи достатъчно добра конструк-
тивна връзка между старата и новата конструкция и то по сравнително лесен начин, за да можем 
да я изпълним на място. Разбира се, мислих и за естетическата и  емоционалната връзка, но за 
тях ще разкажа малко по-късно.



Беше избран и съгласуван със свещениците от Вършец деня за освещаването на камбаната – 7 
септември, един ден преди Рождество на Богородица – 8 септември. Работата по изграждането 
на дома за камбаната, изработването на камбаната, докарването й от Пловдив, монтирането, 
почистването, подготовката по освещаването – всичко трябваше да се случи до тази дата.
Бях определена от фирмата, в която работя,  да замина на командировка в САЩ за периода 27 
юли - 17 август и 7 - 28 септември. Реалната ми възможност за работа в Бела Речка беше в перио-
да между двете пътувания. Не беше много, но пък беше по точното време...

Ñòðîèòåëñòâîòî
Заминахме в Бела Речка на 20 август, сряда. Бях направила предварителна количествено-стой-
ностна сметка на всички материали, от които щяхме да имаме нужда за изграждането на дома за 
камбаната. Направихме среща с Валери Милчев, кмета на селото, като очаквахме от него подпо-
магане с рециклирани тухли, керемиди, необходимите инструменти и най-важното – хора, които 
да работят. Хората, които той предложи и с които започнахме работа бяха Борко от нашето село 
и Начко и Васко от Долна Бела Речка, всички работещи по програмата за временна заетост към 
общината. Начко работи два дена, след което до края работи  Киро Миланов (чичо Киро) от на-
шето село. Тухлите – към 300 броя, сами рециклирахме с помощта на  приятели от полуразруше-
ната постройка на старото ТКЗС. С помощта на камиончето на чичо Киро успяхме на два курса да 
ги транспортираме от мястото на ТКЗС-то  до завоя по пътя към Лъкатник, който е над камбаната. 
От там до мястото на камбаната, с измислена от нас техника, успяхме да ги свалим преди залез 
слънце. 

Именно тогава осъзнах, че ни чака много повече работа, отколкото предвиждах. Мястото за 
камбаната е много специално – намира се на входа на селото, идвайки от Лъкатник, в източния 
дял на Стара планина, на най-високата част на първото възвишение. Достъпно е само пеша от 
долу от шосето от запад и от север /от към училището/ и от завоя от пътя за Лъкатник, който се 
намира над мястото. Това щяха да бъдат и единствените начини да се качва каквото и да било. 
Т.е. очакваше ни много тежка физическа работа само за качването на материалите, отделно ра-
ботата, отделно доста горещото време за август-септември. Това сякаш досега ми беше убягвало 
въпреки многократното ходене до мястото по най-различни поводи...
Бях решила, че най-бързият и за нас най-достъпен начин да изградим дома за камбаната е да за-
почнем със зидарията, в която да оставим място за врата от север и прозорци от запад и юг. Иде-
ята ми беше след като е готова, зидарията, да служи за кофраж на колоните от двете вътрешни 
страни, което щеше да опрости кофража. За армировка на колоните щяха да служат съществува-
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щите Л-профили /винкели/ от старата конструкция, които бяха анкерирани към съществуващата 
каменна основа от старата камбанария. Така щеше да се осъществи и връзката със старата конст-
рукция. На кота около +2,60 предвиждах да се направи кофраж на плоча с размери 1,90м х 1,90м 
с отвор с размери 0,70м х 0,70м, лягаща върху стоманобетонни пояси върху зидарията. По този 
начин всички конструктивни елементи до тази кота щяхме да бетонираме на веднъж – колоните, 
плочата, гредите. В плочата около отвора предвиждах 4 закладни части, които да използваме за 
връзка с колоните от дървената конструкция, която щеше да носи камбаната, по периферията на 
плочата, в поясите - фиби за връзка с подложните столици от покривната конструкция. В общи 
линии, след обсъждане с Борко, Начко, а след това и с чичо Киро, така се оформи окончателната 
технология и организация на работата.  

×óâñòâàòà
Няма да разказвам в детайли ежедневието на работата. За мен всяка една случка носи по свой 
уникален начин вълнението и емоцията от процеса на работата. Останах сама, което не ми се 
случваше за първи път, но за първи път щеше да ми се случи да ръководя – да вземам решения 
кое е най-доброто в конкретната ситуация като търся съпоставка между времето, възможнос-
тите за осигуряване на материалите и възможностите за изпълнение. Тези десет дена хората, с 
които основно общувах, бяха Борко, Васко, Начко в началото и чичо Киро и си давам сметка сега, 
че за мен от това остана много приятно чувство. Начко беше човекът, който първи започна да 
работи по зидарията и ме изненада невероятната толерантност и мекота, която носеше. Борко, 
както си мечтаеше нещо да се случи в това село и да измаже всичко, след като го изградим със 
собствените си ръце, така изведнъж го обземаше меланхолията и не можеше да му видиш очите. 
Ядосвах му се много на това, но на следващата сутрин, примерно като впрегнеше кравичката си, 
за да ходи да търси по реката пясък или дървен материал, ми минаваше. Васко ме изненада с 
куража си да търси начини да живее в това място, да не се страхува от каквато и да било работа и 
усмивката, с която съчетаваше работата по поддържането на казана за варене на ракия в Долна 
Бела Речка и работата, която му бяха възложили от общината – тези няколко дена да помага на 
камбаната. Кирил Миланов (или чичо Киро) е човекът, без чийто златни ръце, умения и всички 
идеи, които му дойдоха, според мен, нямаше да  се справим. 

Забелязах, че хората от селото се вълнуваха и наблюдаваха какво става на „камбано”. Всяко 
отиване до някъде го съчетаваха с минаване или покрай училището, от където най-добре се 
виждаше мястото, на което работехме или директно минаваха долу по пътя, поздравяваха ни 



и понякога направо ни споделяха примерно, че козата на еди-кой си се върнала след като три 
седмици я е нямало и не е отслабнала, а даже се е оправила, което на белоречански значи, че е 
понапълняла. Както и след събранието, което се проведе на 27 август, Митко Кръстев дойде на 
следващия ден да ни каже, че е събрал само до обяд 400 лева, с които хората от селото подпо-
могнаха закупуването на дървения материал и армировката за дома за камбаната. Вечерното ча-
кане на козите пред училището беше обикновено повод също да се види до къде се е стигнало. 
Докато се прибирах вечер към нашата къща, по пътя ми се налагаше да разказвам поне на двама 
- трима подробно какво се е случило, какво ще правим утре, както и да ми казват прогнозата за 
времето до края на седмицата. И да ми благодарят за емоцията нещо да се случва в това село за 
първи път от толкова години и то да става пред очите им, с всички трудности, въпроси, нужда от 
помощ и взаимност. Това, че се вълнуваха много, личеше и се изразяваше в какво ли не – съб-
ранието, на което всички единодушно решиха да се съберат пари от селото за подпомагане на 
„камбано” и последвалата го невероятна доброволна акция на Митко Кръстев, за която разказах 
по-горе; помощта на почти всички хора от селото за изливането на бетона вечерта на 31 август, 
което също беше един от най-ключовите моменти; подготовката и организацията за празника по 
освещаването, която спонтанно тръгна от леля Николина и се поде от почти цялото село. По този 
начин се предвиди и подсигури всичко за празника.
Това беше емоцията, която аз почувствах, че завладя селото. Едва ли остана равнодушен човек. 
На естетическата връзка, се надявам, да сме дали началото. Няколко човека сами ми предлагаха 
да превърнем дома за камбаната в параклис, леля Сийка дори подари гипсова реплика на фраг-
мент от разпятие, която вградихме в мазилката вътре. 
Трябваше да си тръгна на 6-ти септември, събота. На 7-ми рано сутринта трябваше да летя за Ща-
тите. По пътя през Лъкатник казах на Надето, моя приятелка, с която пътувахме, че за мен това е 
кулминацията на преживяванията - че домът за камбаната стана. С помощта и любовта на хората 
от селото и Божията благословия. И че ако съм утре тук, това, което ще мога да правя, е само да 
плача. 
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Â òúðñåíå íà 
èçãóáåíèÿ çâóê*



Öâåòåëèíà Àíãåëîâà, Ãàíêà Ïåéêîâñêà, Ìàðèíåëà Äèíêîâà è Ëèëèÿ Àíàñòàñîâà
*Ïúðâà íàãðàäà â êîíêóðñà íà ôîíäàöèÿ çà íîâà êóëòóðà „Åäíà èñòîðèÿ ñ êàìáàíà”, ñúñ ñúêðàùåíèÿ

Â ïðîäúëæåíèå íà ìåñåö åêèï îò ó÷åíèöè îò Ôðåíñêà åçèêîâà ãèìíàçèÿ “Àíòîàí äüî Ñåíò-Åêçþïåðè” â Ïëîâäèâ çàåäíî 
ñ ó÷èòåëêàòà  ïî áúëãàðñêè åçèê Öâåòåëèíà Äðàãàíîâà ñå îïèòâàò äà âèäÿò è ÷óÿò ìåñòàòà  è ëèöàòà, êîèòî ñòîÿò 
çàä ñòàòèñòèêàòà, ïðåäîñòàâåíà îò Îáëàñòíà äèðåêöèÿ íà ïîëèöèÿòà. Ñïîðåä òàçè ñòàòèñòèêà  ñëåä 1989 ãîäèíà ñà 
ðåãèñòðèðàíè 7 ñëó÷àÿ íà îòêðàäíàòè öúðêîâíè êàìáàíè íà òåðèòîðèÿòà íà Äèðåêöèÿòà. Ìåæäóâðåìåííî íà çàïèòâàíåòî 
èì Ïëîâäèâñêàòà ìèòðîïîëèÿ äàâà îôèöèàëåí îòãîâîð, ÷å íÿìà èíôîðìàöèÿ çà îòêðàäíàòè êàìáàíè, íî “ïðèçîâàâà  Áîæèåòî 
áëàãîñëîâåíèå” è “îñòàâà” íàø “ìîëèòñòâóâàòåë”.

Ñëó÷àÿò “Ñàõàòòåïå”
Ñàõàòòåïå å åäíî îò ïëîâäèâñêèòå òåïåòà ñ ïðî÷óòàòà ×àñîâíèêîâà êóëà, îò êîÿòî ñå îòêðèâà êðàñèâà ïàíîðàìíà ãëåäêà 
êúì ãðàäà. Íàé-ðàííîòî ñâåäåíèå çà íåÿ å îò 1623 ãîäèíà, â ñåãàøíèÿ ñè âèä å ïîñòðîåíà ïðåç 1812 ã. è å âèñîêà 17,5 ìåòðà. 
Ïðåç 1883 ã. â íåÿ å ïîñòàâåí íîâ ãîëÿì ÷àñîâíèê, èçðàáîòåí âúâ Âèåíà. Êàìáàíàòà íà ÷àñîâíèêà å äåëî íà èíæ. Ã. Ëèìîíîâ 
– íàñëåäíèê íà ïðî÷óòèòå ëåÿðè Âåëåãàíîâè. Ñïîðåä ïîëèöåéñêàòà èíôîðìàöèÿ êàìáàíàòà å îòêðàäíàòà ïðåç 2001 ãîäèíà. 
Êà÷âàéêè ñå íàãîðå ïî òåïåòî, ÷óõìå êàìáàííèÿ çâúí, íî ñàìàòà êóëà áåøå çàêëþ÷åíà. Ñëåä êàòî â áëèçêàòà òåõíè÷åñêà 

ñëóæáà íå ìîæàõà äà êàæàò íèùî ïî âúïðîñà çà êàìáàíàòà, ñå íàñî÷èõìå êúì æèâååùèòå â ïîäíîæèåòî íà òåïåòî.  

Снежана Димова: 

Честно да ви кажа, от вас чувам, не знам за такова нещо, пък и не съм разбрала.
Ами какво е за мене звънът на камбаните?...Имаше период, когато беше приятно, много приятно. 
Какво да ви кажа, аз тук съм израснала - тук ми мина детството, младостта, тук си разхождах 
кучето.По тези скали сме играли и сме се спускали. Когато камбаните биеха на Великден - и 
отгоре, и отдолу, си отваряхме прозорците и слушахме, и драго му ставаше на човек. И горе на 
тепето беше пълно. Аз също се качвах, но не смея вече…
Това, модерното време, носи лошо. Сега горе има само наркомани. Ох, не го обичам това пусто 
модерно време! Сега камбаната бие на половин час по веднъж и на кръгъл час колкото е часът. 
А, може да не са циганите, всички станахме лоши…Човек може да открадне камбана от лошотия, 
от беднотия. Ама пък такава хамалска работа - честно да ви кажа, чудно ми е.
Аз ви съветвам да се обърнете към Сашо Дяков - къщата му е тук отсреща, отраснал е тука и 
беше кмет на район Централен. По негово време крадоха камбаната, а благодарение на него е 
възстановена. Питайте него, той ще ви каже.



Знаете ли, има едно момче, Камен се казва, вие сигурно го познавате- той разнася на 
художниците покрай разкопките нещата. С хамалска работа се занимава, и на хората в квартала 
помага.  Вечер, като излизам да изпуша една цигара, го чувам да свири на една малка свирка, 
всяка вечер се качва горе на тепето. Него питайте, той трябва да знае.

Д-р Елена Дякова, съпруга на Ал.Дяков:

Аз нищо не знам, не съм чула да е крадена тая камбана, но ще ви дам телефона на мъжа ми. Ако 
някой нещо знае, това е той.

(Бел. - В телефонен разговор г-н Дяков изразява готовност да се видим, за да разкаже интересни 
факти за историята на кулата, на часовника, но за крадене на камбаната не си спомня.)

Мъж, който почиства трева наблизо:

Оттука съм, да, ама нищо не знам, не съм чул, не знам такъв случай (продължава да работи). 

Камен, за когото говори Сн. Димова:

Да ви кажа честно, не знам, че са крали камбаната, но мога да ви кажа кой е бил, много добре 
ги знам. Едни роми,  трима, като близнаци са, все се навъртат наоколо, крадат, целия квартал 
окрадоха. И не действат сами, имат хора в полицията, договорки с приемателните пунктове, тия 
цигани. Аз ги познавам много добре, тея тримата- ниски, отвратителни мангали, единият има 
белег на лицето, като от изгорено. Даже ще ви покажа как действат, ясно ми е (въвежда ни в 
двора си и ни показва откъде според него се спускат и влизат, за да крадат).
На тепето последно се качвах миналата година, когато хранех една кучка с кученца, грижех се 
за нея. Но вече не се качвам. Това беше любимото тепе на мен и приятелката ми, но вече не се 
качвам. Тя е виновна, че ме остави (усмихва се). Приятно ми е да чувам камбаната, но не съм 
забелязал, че е била крадена. А за това, че хората не знаят, че се дразнели от звука  – те сами 
от себе си се дразнят! Всички тука са баровци, нищо не ги интересува. Тука са родени, обаче на 
всички им е крива работата…
Слушайте да ви кажа нещо. Преди да влезем в ЕС, имаше японки в Историческия музей, работеха, 
помагаха по-бързо да се интегрираме. Аз ги познавах, говорих с едната. Била е ограбена още на 
идване на летището в София. Пари, документи, всичко…Беше много възмутена. Те японката на 
летището ограбиха, та камбаната ли няма да вземат. Тука можете да ме цитирате буквално.
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Не знам, не съм чул, но ще попитам. Обадете се, ако разбера нещо, ще ви кажа…

Две седмици по-късно, от  разговора с инж. Лимонов  научаваме повече:

Първата камбана на Сахаттепе е църковна, правил я е дядо Благо (Велеганов) за църквата в едно 
родопско село, над Манастир беше нагоре, още в началото на миналия век като че ли е лята. И 
нали в ония години лесно ставаше, знаете, управниците я взимат от селската църква и я докарват 
в Пловдив, за кулата на тепето. Като решиха да я връщат, аз направих същата. Откраднаха я 
веднъж, от Дирекция “Култура” към общината пак ми я поръчаха, пак я направих. Три пъти съм 
я правил аз тая камбана, правете сметка… Последния път даже лично Чомаков (бел. – бившият 
пловдивски кмет) направи поръчката – от Културата им беше омръзнало да се занимават 
изглежда. 
А защо не знаят хората?... Ами не знаят, не е чудно, в това време, забързано, във всякакъв смисъл 
забързано…

Îêîëî “Ñâ. Íåäåëÿ”
Пловдивската църква “Св. Неделя” е вторият ни “обект”. Когато отиваме, се срещаме най-
напред с клисарката, която казва, че не знае нищо, и с младия свещеник отец Димитър Кирев. 
Той също не знае, в тази църква е от няколко седмици, но е готов да разговаряме, стига само “да 
не компрометираме църквата”.

Отец Димитър:

За мен това трябва да са го направили хора без християнска съвест и съзнание. Аз никого не 
искам да обвинявам, но може да са наркомани, които имат нужда от пари. Хората често правят 
това от атеизъм или за удоволстиве, рушат и ограбват храмове. За циганите - не искам да ги 
обвинявам, защото това, както ви казах, е дело на хора, обладани от нечисти сили, а не само 
циганите са такива. Допускам, че може да са те, но най-вече  това е дело на хора без съвест. 
А всичко се наказва…

Попитахме и живеещи в съседство хора  – две от жените нищо не знаеха, възрастният г-н 
Фесчиян също, но предположи, че сигурно са цигани, крадат заради метала, продават го за 



претопяване. “Ама вие защо мен питате, да не би да мислите за мене нещо…”.
Младият мъж, който отвори при едно от позвъняванията ни, също не беше чувал за случая, 
но имаше отношение: “Е, естествено, че я чувам камбаната, бие към 9 часа сутринта и към 4 
следобед. Дразни ме, като спя, това е…”

След няколко дни разговаряме със стария свещеник, отец   Любен – пето поколение свещеник по 
права линия (по собствените му думи нещо изключително рядко), в църквата е от 1990 г.:

Църквата е най-голямата и най-старата в Пловдив, създадена е през 1832 г., а камбанарията е 
от 1905 г. Камбаната е отлята от  Велеганови и е в мажорна тоналност. Всъщност камбаните не 
са крадени, много са тежки, трудно е много да се свалят. Само топузите, то това е малко турска 
дума, езиците, езиците са крадени. Откраднаха ги преди 3-4 години и онемяха камбаните, 
онемяха, нали…Това беше едно доста неприятно събитие за храма. Всеки език тежеше по 26 кг. 
Заменихме ги с нови, сега няма никаква разлика в звука. И те като камбаната са направени от 
сплав от сребро и бронз.
Моята работа е свързана с две полюсно различни длъжности – мажорна и минорна, раждането 
и смъртта. При смърт камбаната бие различно: за мъж- 3 пъти ( дън-дън-дън), при жена - 2, а 
при дете-веднъж. Обикновено камбаната бие при богослужение, но е била много пъти и по 
извънреден случай - за пожари, бедствия, смърт на величия, при посещение на дарители... Нали 
разбирате, и църквата стана такава…комерсиална. Нещата, които се случват  в църквата, веднага 
стават достояние за хората, дядо поп е един, всички го познават: “Що не бихте камбаната?”, питат 
някой път.
Когато дойдох тук преди 18 години, църквата беше обречена на събаряне. А малкият параклис в 
двора е от 1674 г. Събираме, събираме средства. Средствата са от хората, те са склонни да дават. 
Но като че ли това са повече бабичките. Има бабички, които идват и дава по 10-20 лв от пенсиите 
си. 
Аз не знам кой е откраднал топузите, но тук има много турци. Тук, в енорията,  ¾ от населението 
не говори български. Това са турци, гърци, арменци. Хора от турската махала са ми подмятали: 
“Ей, папаз, оти камбаната бий, че ма сабава ?”, което ме навежда на мисълта , че те може да са 
едни от извършителите на кражбата. Камбаната ги дразни и според мен затова са откраднати 
топузите, трън в очите им е. И за това говори поведението на някои турци и цигани от квартала. 
И децата, те чупят прозорците с жилки. А крадците винаги си намират начин да крадат, намират 
начин как да влязат. И така, откраднаха топузите и следствието беше спряно поради липса на 
доказателства. Крадени са икони и евангелие. Някои ценители си наемат изпълнители, за да 
откраднат икони вместо тях. 
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Това според мен може да го направи човек без морал. А наказанието, наказанието е във 
вътрешния полицай или милиционер, дали човек застава пред него е важно, защото, когато 
съвестта говори, не можеш да спиш. Нали знаете, чели сте Жан-Жак Русо, нали?
Ето вижте сега, тук на това листче в камбанарията е записана последователността, която трябва 
да се спазва при биенето - “ляво – дясно – ляво и т. н.”. Ето и ръкавици си е оставила жената, да 
не й нараняват ръцете въжетата, защото се дърпа със сила, сила иска… Ето така, камбаната 
на нашата църква си има уникална мелодия (припява я, после ни разказва за внучката, за 
детството си, за грамофоните и колекцията от книги, сред които оригинал на Софрониевия 
“Неделник” от 1806 година)

При мене слабостите са много, казва с усмивка.

Инж. Георги Лимонов за кражбата в “Св. Неделя”:

Камбаните са наши, Велеганови. Като откраднаха топузите преди години, свещеникът дойде, 
направихме нови. Разбра се кои са – от квартала групичка младежи, наркомани, за пари нямат 
спирачки…И мене са ме крали (бел. леярската работилница, която години наред е била близо до 
“Св. Неделя”) 7 пъти. Едни и същи са. А дядото на тартора им беше свещеник, прекрасен човек. 
Баща му Данчо, и той е съсед там, ние с него отношенията не сме си развалили, но вие знаете, 
чели сте какво е наркоманията.

(В хода на разговора разбираме, че точно този Данчо е човекът, който активно ни съдейства, за 
да открием Велеганови на новия им адрес).

Çâúíèãðàäñêè ìåëîäèè
Лазаровден е. Калофер ни посреща спокоен и ведър, с миризма на цъфнали дървета и на пушек. 
Лесно намираме църквата “Св. Архангел Михаил”, от която през 2006 година са откраднати 
две камбани. Издига ръст сдържана и достолепна на хълма над старото училище, вижда се 
отдалече. Въпреки празника е заключена – клисарят Иван току-що си е тръгнал, замалко 
сме го изпуснали. На височина колкото човешки ръст висят две лъскави камбани, върху тях 
е отбелязана годината 2007. Докато се оглеждаме, не усещаме как е започнала поредица от 
интересни и вълнуващи срещи и разговори, от които разбираме, че старото име на Калофер 



е Звъниград (!), че навремето Калифер войвода е заповядал турски крак да не стъпва в града 
- затова са разковавали копитата на турските коне, да не тропат, ако се налага да минат - и 
че май няма човек, който да не може и да не иска да говори за камбаните. Всеки има версия, всеки 
знае.

Леля Велика:

Аз се казвам Велика- велико име! За изчезването на камбаните има версия, че са крадени 
от хайка от с.Левски през нощта. След случая с открадването се постави и осветление горе. 
Старите камбани бяха след турско време, подарък бяха на града. Тука  нямаме цигани, само 2-3 
семейства, ама са много разбрани, те са си част от нас. И да ви кажа ли, то даже клисарят е от 
едно от тях. Никой не мисли, че може те да са откраднали камбаните. 
Тука в Калофер се разбрахме, възстановихме камбаните, ама не е същото... Онези бяха стари, за 
мелодията нямам думи…Ууу, такава мелодия, щом дрънне, и всички знаем, че това са камбаните 
на “Св. Арх. Михаил”. А сега звънят различно... Иначе всеки ден в 8 часа за добро утро и следобед 
в 5 бият. Стар обичай, и църквата е стара. 
Когато откраднаха камбаните, женският манастир даде една мъничка камбанка да си служим. Не 
знам кой е откраднал камбаните, ама да ви кажа българите зеха да крадат повече от циганите. 
Ама най-добре да попитате попадията, на стария отец Иван, дето почина, жена му. Тя си е тук, тя 
знае най-добре и за историята, и документи пази. 
Ние тука от горната част на Калофер много се подкрепяме, за разлика от другите. Сестра ми 
живее в долната част и казва: „Долна част, долни хора”. Друго си е тук, все се събираме, все сме 
заедно.

Сестра Ксения,  девически манастир “Успение Богородично”, само реката го дели от църквата:

От манастира и църквите няколко пъти са крадени вещи, а камбаните на „Св. Архангел 
Михаил” ги откраднаха малко след смъртта на отеца, възползваха се от положението, от тази 
безстопанственост тогава. Не, ние не сме давали камбана на църквата. За събирането на 
средства за нови камбани се грижеше презвитерата. 
Аз не знам кой е откраднал камбаната, предполагам, че може да са младежи или цигани, за да ги 
дадат за претопяване. Най-често това са такива младежки групи или цигански банди. Тези хора 
трябва да са безбожници, без страх божий, млади хора. Не са калоферци. Хората тук са други, 
буден народ! Хората са със запазена вяра и активно отношение по тези въпроси. Ние имаме 
цигани, но само 2-3 семейства, добри хора са. И клисарят е от тях.
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Катерина, жена на около 30 години,  живее точно зад църквата:

Ами камбаните заради алуминия ги откраднаха, то тежи, като ги претопят да вземат пари. И хора 
отдругаде са били, не калоферци.  Не се намериха камбаните, имало е разследване, но нищо не 
откриха. 
Леля Олга, съседката, чула някакво тракане към 3 часа през нощта, ама си мислела, че съседите 
баластра бъркат. Тя е стара жена и я е било страх да излезе да види. И на сутринта отивам за 
хляб, камбаните не бият и чичо Иван (клисаря) каза, че са откраднати. Не са били местни хора, 
но е имало някой от калоферци да помага. Големи бяха камбаните, към 500 кг. Ох, много тежко 
преживяхме кражбата…(разплаква се) На всички им се плачеше, много тъжно им беше на 
хората… Тука и цигани, и българи- всички са едно. Всички страдаха! И като се събираха пари, 
всеки даде колкото можеше. Говорете с Димо Новаков, той се готви за поп на църквата, на сестра 
ми е мъж. Питайте за Димо попа, те ще ви кажат къде живее, всички го знаят. 
А малката, дъщеря ми,  как се радва на камбаната! Като ги бият, я водя да слуша, ама те много 
силно бият и чак се плаши. А ако чичо Иван закъснее малко, тя се провиква от църквата: 
„Иванеее! Иванеее!” 

Марияна Стоилова, собственичка на семеен хотел, намиращ се под църквата:

Хипотезите за кражбата са, че организирана група с подемен кран е откраднала камбаните.  За 
да посегнеш на камбана, трябва да си човек нищожество - та камбаната оповестява раждане, 
смърт, бедствия, тя е свято нещо! Според мен камбаната е открадната и предадена за цветни 
метали. Съмнявам се малко да са цигани, прекалено организирано е действано, те не действат 
така.  Съседите са чули шум към 3-4 часа. А и крадците са знаели кога да действат - ако е имало 
дискотеки, младите тъкмо са се прибрали, а за другите още е рано да стават. В селото няма турци, 
тука още Калифер войвода е забранил да спира и ражда туркиня. 
Като откраднаха камбаните, църковното настоятелство се погрижи да се съберат средства 
и да се възстановят камбаните. Но новите бият по съвсем друг начин, даже първите дни бях 
възмутена. Рязък, остър звук,  писклив, като че ли трион стърже! Първите бяха едни меки, такъв 
хубав звук имаха! И като забиеха вечер! Първо нашите камбани, после идват козите с чановете, 
после и кравите с хлопките, накрая се обади  другата църква, оповестява, че денят си отива… 
Съвсем друго беше! Но и тези вече взеха да се пооправят. Не знам свикнах ли, или металът вече 
си улегна, но сега ми се струват по-добре новите камбани. Питайте Иван клисаря, той в двора 



на църквата е израснал и баща му е бил клисар. Ама след кражбата попадията го подгони и за 
известно време не беше той клисар. Но сега пак се върна. 
Що за хора са откраднали камбаните – това трябва да са безверници, камбаната е свято нещо! 
Аз съм нито вярваща, нито невярваща, но всичко, което е в църквата, е свято! Те не само 
църквата, ами и параклиса окрадоха, „Св. Кузма и Дамян”. Сега седи заключен и само при празник 
докарват иконите, иначе стоят в друга църква. А този параклис е на мястото на дом за стари хора 
„Бедница”, построен от Георги Шопов, така се казва и улицата. Голям калоферец, дарител. Този 
дом са го обслужвали калугерките. Тук едно време е имало голям манастир, с над 90 монахини. 
Тук е обучена и Анастасия Димитрова. Това цялото, дето го виждате (показва с ръка), е свято 
място, духовно. И хората са набожни, даже по-старите разпознават за какво звънят камбаните. 
Като почине някой и само по звука могат да разберат дали е мъж, или жена. 
Ще ви пратя при инж. Боев, бившия кмет. По негово време крадоха камбаните, той сложи и 
осветлението и може да ви каже нещо.

Инж. Боев, бивш кмет на Калофер:

Старите камбани бяха направени от месинг. Като ги откраднаха, пуснаха разследване, но спря 
поради липса на доказателства.Тук в Калофер няма РПУ и аз много исках да направят, защото 
идваше тука един полицай, разпитваше, ама нищо не намериха. И други проблеми имаме, ама 
няма участък. Нехайството на полицията е една от причините.
Според мен някой от съседните села е откраднал камбаните - Осетеново, Тъжа, там са 70-80 % 
турци. Тези от съседните села си имат договор с фирма за претопяване в Карлово и сигурно там 
е отишла камбаната. Свързвам я и с кражбата в Розино, близко село. Има обаче и едни цигани 
от Берковица, Монтанско, те идват тука уж търговия да въртят, ама много крадат. И за тях сме 
мислили. Ама да ви кажа ние, българите, станахме по-лоши и от тях…Най-крадливи станаха 
българите, после са циганите.
Иначе основен спонсор за новите камбани стана Интендантско обслужване и Гена Селева, ние 
с нея не се разбираме много. Камбаните са си част от града. Като ги откраднаха, беше неловко, 
неудобно, неуютно. Нали казват, че ако сутрин чуеш камбана, значи си жив! А в тази църква 
е имало и камбанария, но е разрушена още по турско време, от съседния връх са стреляли с 
оръдия турците и са я съборили. И сега камбаните са долу. 

В това време минава местно циганче, оказва се от дом за сираци, на което бившият кмет дава 
пари за хляб. Разменят няколко думи. После питаме и него за камбаните:

в 
тъ

р
се

не
 н

а 
из

гу
бе

ни
я 

зв
ук

29



А, не ги познавам тея, дето са крали камбаните, откъде да ги познавам. Да ви кажа, най-честни 
и работливи са турците, после циганите и накрая българите. Чух, че от Осетеново някой бил 
крал камбаните, с колани ги влачили, после в ремарке. Аз вярвам в Господ , в Исус Христос. 
Различавам камбаните как бият, как не. Лошо е без камбани, като пукне някой, и няма как да се 
разбере.

Връщаме се пред църквата в 17 часа - точно когато Иван клисарят  бие камбаната: 

Роден съм през 1944 година и ей тука съм израснал, в тая къща (сочи една съборетина в двора 
на църквата). Тука играхме и с попадията, и със сестрите ми, заедно сме отраснали.  Преди мене 
бяха клисари са били баба Елена, после баба Минка, тя 40 години беше, след нея баба Чонка и от 
нея- аз. Тези камбани от много време са долу. Преди е имало камбанария, но е стреляно от връх 
Никола и са я бутнали турците. И оттогава все са тука камбаните. Старите бяха на 130 години, в 
Русия са правени. 
Ама вандалите ги откраднаха. Идвам сутринта тука и гледам – няма ги камбаните. Като са ги 
крали, са направили скеле, за да ги свалят, към 4-5 човека са били, чужди хора. Ама има и 
калоферец намесен. Те топуза го бяха хвърлили и после го намериха отзад и го отнесоха в 
Карлово в следствието, и сега си е там.
Голям глас имаха камбаните! При ясно време на 3 км се чуваха! До Параджика, тука в планината 
и надолу чак до гарата! Пък и старите малко по-големи бяха. За звъна какво да ви кажа, аз със 
старите съм се родил...
Като слагаха новите камбани, половината Калофер се събра и всички плакахме. Аз и един 
приятел Стоян имам, двамата с него плакахме. Докато бяхме без камбани, от мъжкия манастир ни 
бяха дали една мъничка. После, като докараха новите, им викам “Бързо си я връщайте, отдето е 
земена, да не стои чужда камбана тука”. Като откраднаха камбаните, 1400 лв събраха калоферци, 
останалото платиха от завод „Христо Ботев”, то си пише на камбаните. 8000 лева излязоха и в 
Пловдив ги ляха.  Турско е било, българско, комунизъм е имало, никой не посмя да ги свали, а 
сега при тоя строй... Крадците са хора без чувство, до девето коляно ще ги накаже Господ! Не до 
първо и до второ, до девето! 
Аз съм бил старите камбани година и половина, в 8 и в 17 часа, като сега. Хората часовниците си 
сверяват по тях. Има разлика как бият за смърт, за литургия. Има вечерно биене, ние му викаме 
клепана черква. Младите идват, по Цветница и по Великден идват. Някой път  като се напият тея 
пущовете, така им викаме тука, и започнат да ги бият, та цяло село се чуди какво става. И децата 
понякога си играят, ама аз им се скарам и се укротят... Деца…



На поляната пред църквата коси трева  Димо Новаков, очаква скоро да бъде ръкоположен 
за свещеник на църквата:

Новите камбани излязоха 7000 лв. А старите според мен са продадени като антики, защото 
са много ценни – до 50 000 лв може да стигнат. Те са руски, в Одеса са ляти. Разследването 
беше спряно и нищо не намериха. Ама и не търсиха много. Уж дойдоха и огледаха, но така 
го направиха, че само като мръднах две крачки встрани, и намерих скобите, с които бяха 
закрепени, и единия топуз. Казах им, уж го отнесоха за отпечатъци, но нищо не откриха. И риза 
имаше, и скеле. Личеше си как са влачили камбаните. 
За реакцията на хората  какво да ви кажа - клетви имаше много, да му изсъхнат ръцете, да го 
убие господ, ама всяко чудо за три дена, това тука - за девет. Камбаните бяха откраднати между 
7 и 11 юли 2006 г., а новите бяха поставени на 14 октомври 2007, на стария храмов празник (бел. 
– предишното име на църквата е било “Св. Петка и много от възрастните хора така си я помнят). 
Без камбана  бяхме за около 3 месеца, докато дадоха тая от мъжкия манастир, а тя пък е от ей 
това училище, дето се вижда тук долу. Най-тежко беше, че нямаше камбана за едно погребение 
на млада жена, 35-годишна, почина от рак, така си мина погребението, без камбана. От 1869, 
когато е основана църквата, до днес това е най-лошият случай.
Сега камбаните са гръцки, изцяло изляти с пари на завод „Христо Ботев”. Калоферци събраха 
2200 лв, но те се пазят за църквата, за ремонти и реставрации. И сега се опитваме да направим 
нещо за - по пътеки се опитваме да я реставрираме, пари идват, новите стенописи са оттам и 
тази къща (посочва родната къща на клисаря) искаме да я направим за срещи,симпозиуми, за 
подслон и пренощуване на туристите. 
За наказанието какво да кажа – бог на друго ни учи, но знам, че възмездие винаги има…

г-жа  Величка Найденова, попадия, съпруга на покойния свещеник в църквата “Св. Арх. Михаил” 
отец Иван:

Всеки камък на църквата знам, там съм израснала. И много болки имам с тази църква ( разплаква 
се). Много тежко преживях кражбата на камбаните. А няма разбиране от свещеници и хора, 
въпреки че духовният живот в Калофер винаги е бил на най-високо място в България. И свекър 
ми, и съпругът ми бяха свещеници. А сега в Калофер не достигат дипломирани свещеници. 
Като ги откраднаха, то какво ти коментиране, то беше плач, това бяха най-мелодичните камбани 
в града. Страшно беше без тях! Камбаната е при бедствие, при извънредни ситуации. Като 
ги нямаше, стана пожар и беше страшно! От мъжкия манастир ни дадоха назаем една малка 
камбана. А по разследването - много болка и мъка! Нищо не направиха. Сега имаме камбани, но 
някак не е същото…
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Старите камбани на църквата бяха на около 150 години, даже и аз съм ги била - когато мъжът 
ми се разболя, за известно време бях клисарка. Старите камбани бяха ляти в Одеса и даже от 
голямата беше отчупено едно парченце, виждах я, като я биех. Сега се надявам да намерим 
това парче някъде вътре в църквата, за да разберем каква е била сплавта. Само нашите, старите 
камбани и копривщенските имат злато и сребро в състава си.  
Аз знам кой я открадна камбаната, имам версии, но не можах да задвижа нещата навреме и да го 
докажа. Има две съседски деца, баща им събира метали за претопяване. Преди време бяха крали 
пари и аз казах на съпруга ми да предупредим родителите, а той ми каза, че каквито те, такива 
и родителите, че няма да разберат. И в тях се съмнявам, но има и друго. Има тука двама души, 
като се напият, признават как са крали камбаните и са ги закарали чак в Северна България за 
претопяване, ама нямам доказателства. А те и други престъпления имат. 
Много време търсехме спонсори и много трудно беше да изберем камбани за парите, които 
имахме. Накрая поръчахме по каталог, в Гърция ги ляха. Като ги купихме най-накрая, докарахме 
ги с моята кола от Пловдив, докарахме ги у дома и стояха в мазето две седмици, нямаше кой да 
ги сложи. Накрая се намериха хора, няколко яки момчета. И наистина беше голям празник като 
ги сложиха. Осветиха ги отец Дамян от мъжкия манастир и един друг свещеник, познат на поп 
Иван. Ето, и снимки имам, ще ви покажа, ще ви дам дори. Ето и материалите, които синът ми писа 
тогава.

(бел. синът на г-жа Нйденова, Ивайло Найденов, е главен асистент и преподавател по богословие 
в СУ “Св. Кл. Охридски”)

Öúðêâà íà ïúòÿ
Най-старият случай в нашия списък е от 1997г., когато е открадната църковна камбана 
в село Триводици. Църквата “Св. Спас” се намира точно зад жп спирката, на която спира 
пътническият влак от Пловдив за София, но е извън селото. Намираме я заключена и порутена. 
Очевидно е, че старата камбанария е без камбана. В двора има постройка, на чиято ограда е 
записан телефон за връзка с лечител. Най-близкият до църквата обект, където очакваме да 
срещнем хора, е пункт за изкупуване на метали. След него пътят се разклонява в две посоки 
– към селата Хаджиево и Триводици. 



Собственичката на пункта  Спаска:

За камбаната на параклиса нищо не знам, не съм чула. Преди на манастирчето се събираха много 
хора, на празника – Св. Спас, но вече не е така. Отварят го само на празници, не всеки ден.
Да ви кажа честно, хората се научиха, че не трябва да крадат. Преди много време, 1989-1990, са 
идвали камбани, носили са, но скоро не са. Те не идват цели, трошени ги карат, но си личи. То 
който ги земе, ги поломи. Ако на мене ми докарат камбана, ще я запазя и ще я върна обратно. 
Аз съм християнка и вярвам, че това е грях. Майка ми като малка ме е водила на църква, 
християнка съм и попът ми е първи братовчед. Така сме възпитавани. Идете в Хаджиево, там 
може да намерите лечителя, дето е църквата. Попът е от Триводици, но го няма в момента, идете 
в Хаджиево.

Баба Иванка Калоферова, от Хаджиево:

Ората одеха на манстирчето, ама вече не... от 2-3 години няма камбана... Ба! Ба! Отде ша знят 
кой я е взел! Па и камбаната беше по-малка. Тия крадците всичко можат! Ние имаме цигани, 
ама нашите цигани не са крадливи! За триводичанските не мога да кажа. Камбаната сигурно за 
такова, ма, за отпадъци са я дали.

Мария  Калоферова, снаха на баба Иванка, дъщеря на свещеника, който служи в църквата “Св. 
Спас”:

Най-напред да се разберем – аз съм попска щерка и никакви каузи не защитавам., просто 
казвам истината. За камбаната не знам, знам, че крадоха свещниците. Ама вие знаете какво е 
по пунктовете (като разбира, че сме били в този до църквата, възкликва: Какво да ви кажа... тя 
пък ми е леля! ) Аз съм отраснала в църквата, 1967 година съм родена. С баща ми, дядо поп, сме 
строили оградата, камъни съм носела. Израснала сам в тая църква, до болка ми е познато колко 
много труд е вложен в това нещо.
Празникът на храма е на Св. Спас, на Спасовден, а манастирчето се казва „Възнесение господне”. 
Ние все манастирче му викаме, защото едно време там е имало голям манастир, който е бил 
разрушен и е останала гола поляна. После една гледачка, Бонка, ги е пратила да копаят и се 
намират останките на манастира. И на същите основи е издигната тая църква. Три карстови 
извора има тука, лечебна е водата, с нея се лекуват. Оттук е и името на селото, Триводици. Преди 
се събираха хора от цялата страна за празника, нощуваха тука, ама вече не е така. . А храмът е 
разбиван три пъти. И то взе да се краде след 1990 година. Камбанката беше малка, не повече от 
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20-30 кг, крадена е от хора, които знаят какво да вземат. Ама както се казва, не се би камбаната 
за камбаната. Според мен, като са крали от вилите нагоре, по пътя са изтарашили и манастичето. 
А кой е откраднал камбаната - не знам. Цигани или някой друг... Не съм видяла, не мога да кажа. 
На циганите, то тяхната е много по-елементарна. Ама хората първо циганите обвиняват. А има 
и българи, такива, от които най-малко очакваш, но го правят.  През 2005, като бяха големите 
наводнения, едно семейство цигани се бяха самонастанили в тази постройка и не можеха да ги 
изгонят. Всичко бяха порутили, но в църквата не беше влизано. Сега лечителят го стегна, оправи 
си го и си го ползва. Идват хората, доволни са.
В моя род всички са свещеници: баща ми, брат ми, вуйчо ми, сестра ми и тя завърши богословие. 
Сега дядо поп се опитва да построи църква в Триводици - голяма мъка му е, че селото няма 
църква. И направиха първата копка, ама няма гласност. Пловдивският митрополит беше, дойдоха 
хора, но не толкова, колкото на мене ми се искаше. Парите са събрани и само фирма да се 
намери, ще се построи църквата. Голямо тичане тича баща ми. Докато е жив, сигурна съм, нищо 
няма да го откаже. Жалко, че сега е в Пазарджик, няма как да се видите с него. Давали сме за 
църквата в Хаджиево, ще даваме и за новата. Аз съм така, като има да се свърши нещо, го правя, 
не чакам другите. Правя го не за себе си, не и за хората, за църквата го правя, за бога…

До Градина и обратно

Случаят с камбаната в село Градина, Първомайско, е различен от всички останали по две 
причини: камбаната е училищна, а не църковна, и не само е открадната, но и намерена. 
Училището датира от около 1928г., това се счита и за година на направа на камбаната. 
“Преживяла” е голямото земетресение от онези години и при всички престроявания на 
училищната сграда неизменно е стояла отгоре. Изработена е от бронз, с тегло 20кг. Според 
експертизата, направена от специалисти от историческия музей в Пловдив, такива камбани 
вече са рядкост и представляват културно-историческа ценност. Нейната обща стойност е 
определена на 1200 лв. Открадната е на 1 август 2006, намерена е месец по-късно. 
Въпреки това обаче през април 2008 малката камбанария на ОУ “Хр. Ботев” е празна. Първият ни 
събеседник е 15-годишно момче от селото, учи в същото училище.

Димитър, ученик:

Имаше камбана, ама сега я няма, защото я откраднаха. Намериха я, но повече не е сложена, 
прибрана е в някой кабинет в училището. Бай Нас и Гнома я откраднаха. Ами те се знаят, ся, село 



е тука. Бая пъти са ги хващали...Тя камбаната от много време не се бие. Аз не съм я чувал. Сега ще 
ви заведа при кмета. А, ето и госпожата…

Магдалена Иванова, учителка по литература в училището:

Това беше тайна (открадването на камбаната) и чак когато я намериха, директорът каза, че е била 
открадната. Тя отдавна не бие, аз не съм я чувала, но имаме тука баба, която сигурно помни.

Баба Кръстина: 

Я  не знам да са я крали, обаче помна ,че малката камбанка за училище бияа га , в колкото часа 
ходеха учениците и га бияха. Имаше си слуга, така викаха тогава, той га биеше. Сутрин, обед…

Бальо Балев, кмет на село Градина:

Тука ме хванахте натясно. Цялата история на селото знам, но не знам нищо за открадването на 
камбанката.То полицията и училището се занимаваха със случая. Правена е експертиза ли? Е 
кажете какво толкова има за тая камбанка, да знам.
Едно време първа камбанка , втора камбанка звънеше.Помня го това, тука съм учил и аз. Сега не 
е така.
Е кой може да я е откраднал , гаменчета някакви. Не знаят хората нищо, то тук е затворено, 
хората са затворени.

Бивша начална  учителка в училището :

От вас чувам това, не знам. Едно време аз като бях ученичка, чукаше камбанката да идваме на 
училище. Тя може би съдържа някакъв метал и затова са я откраднали. Вече не е същото…

Бивши ученици   в училището:

Те са лоши хората тука. Тая камбана я зеха , знае се, чухме, за да се направят на мъже.То звънец 
им бият и пак не влизат в час,та камбаната да им  бият (смеят се) 
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Димитър,  пенсионер, жител на селото:

Цигани има много тука, масово крадат. За камбана не съм чул, ама колелото ми откраднаха , 
мотора ми откраднаха...И всички си бяхме у нас, оня ден. Земаха ми колелото идиотите, та няма с 
какво да се движа. Тва са резили , няма кой да ги набие сега! Даскала ще каже повече, директорът 
на училището, него питайте.

Атанас Йорданов, директор на училището:

Детски измишльотици на бивши наши ученици! Бивш наш ученик, качва се отгоре, то е доста 
рисковано , просто човек не може да се качи там. Те по гръмоотвода  и така се качват и от там 
се прехвърлят горе на покрива и взимат камбанката.Но аз ,тъй като съм доста години директор 
и така си хвърлям по един поглед нагоре, и гледам един ден като минавам - няма я камбанката.
Отпуска бях и заместникът ми подаде сигнала в полицията. Започнах да питам от тук от там и 
никой не знае. След известно време, така едно момченце ми се обади и се насочихме към  наш 
ученик, бивш ученик, който е отишъл в СПТУ. Обадихме се в полицията , полицаите се намесиха 
и даже те искаха да го съдят, това момче , но аз така отказах всякакви обвинения, щото той е 
малолетен Иначе добро момче , ама ся той ли е ...той я е взел, каза , че я е скрил там някъде и 
после я е изнесъл, щото тя е много тежка между другото. Не знам за какво я е взел , не каза. 
Родителите му също не са знаели за това. Хората може би не разбраха, че са я откраднали. Да ви 
кажа, защото може би и ние не огласихме така...Пък и честно да ви кажа, да не звучи така, ама 
младите учители идват, изкарват си часовете и си отиват.
Аз такова нещо от това момче не очаквах! То е почтено момче и просто не исках да го опетнявам. 
И все мисля , че някой го е подтикнал да  извърши такова деяние. Аз и родителите м у познавам 
, мои ученици са били. Почтени хора ! Ние с него достатъчно си поговорихме, той се разкая за 
това, което е направил. Аз понеже съм историк и му обясних как стоят нещата, казах му, че и 
баща му, и дядо му тука са учили, дядо му сигурно и пари е давал. Даже той се разплака, той е 
много чувствително момче.
То целта е била да се отнесе да се предаде, щото тя  е мед и е скъпа може би. От Градина, сега 
не съм много сигурен дали е той, обаче има един човек, който изкупува такива реликви стари, 
антики. Той се занимава с такива работи. Даже имахме един часовник стар, много хубав, още от 
’28 година, но изчезна и не можахме да го намерим и сега сигурно и тая камбанка са предложили 
нещо за нея. Сега в кабинета по химия съм я прибрал , защото рискувам пак да я откраднат.
Аз съм вече 47 години в това училище и ние на всеки 15 септември си я бием камбанката. 



Преди 2 години имахме 150 години честване на училището, значи много тържествено стана 
така всичко и ние огласихме като бихме камбанката. Беше нещо, как да ви кажа, беше събитие 
за хората. Важно беше за хората, които са учели в училището. На 15 септември винаги си я бием 
камбанката, така ритуално няколко пъти да се удари , защото тя си има въженца и може така 
отдолу да се бие.
Нашето училище  е може би едно от най-големите в региона. За общината ние сме от най-
добрите училища, е, има и доста циганчета, но това няма значение.Училището е с перспектива, 
защото има деца и децата са много хубави. А откакто дадоха тая закуска, безплатната, това 
много помогна, много деца започнаха да идват на училище. Нямаме проблеми с циганчетата и 
турчетата, ама има едни асал цигани и те са много трудни. Но се справяме. (усмихва се)
Веднъж, през лятото, аз отивам до училището и камбанката бие, пък не мога да вида никой , а 
те били тия деца, дето ходят за риба. Погледах аз, ама нищо не се вижда.Таман се обърна да си 
тръгвам, и те пак опънат и звъни тая камбанка. Аз викнах и те се разприпкаха и като отидох отзад 
, те къде били – на черницата  се качили и от там с рибарска корда бият камбанката…
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Åëåíêà, 
Ãîðíà Áåëà Ðå÷êà
Такъв хубав камбан мъжът ми направи, като беше 
кмет... И сложиха много хубав камбан, преди 9-ти, една 
жена баба Бона всекя неделя го биеше, и за умрел човек... 
Баба Бона от дом си го удряше, от терасата. Баба Бона 
береше билки и носеше у Вършец да продава.
После сложиха едно клепало,и него взеха...та сега нема-
ме камбан...
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Таласъми има, да ви кажа, мъжът ми не верваше, ама 
си е имало, и аз не вервах, да знаете, че като умре некой, 
който те мрази, като са недоволни от тебе, не те обичат 
много, и те след това правят такива работи...
Лично са идвали да ми клопат.
Една нощ излизам, умрела една жена тука, и нещо като 
почна да ми чука, това са си душите на умрелите...Не са 
всички, но да знаете, сега неколко годин видех, че е вер-
но..То не е страшно, нема нищо да ти направи...

Ама те душите си ходят навсекъде... 
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Òîäîðêà, 
Ãîðíà Áåëà Ðå÷êà
Боже, помня камбаната, она беше толко голема! 
Украдна я едно циганче, от Долна Бела речка, и оно се 
обеси у затвора.Казаха, че с чаршафа се е завързал и се 
е обесил...то не е добре. После даде ни попа още един 
камбан и они го откраднаха и него, зарад бакъра...е, има 
си всекакви…
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Един път ходихме на горското на върха отгоре, с Гьо-
ша, ама ти я не знаеш. Слизахме надолу, она вика: а да 
удариме камбаната..Е защо ще биеш камбано сега. Нема, 
я ше го удара, кво ще да е, да се изплашат ората.И удари 
камбаната.  С въже. Удари два-три пъти и бегахме после.
Бегахме..то сичко се помни. А  после казвах на Петка, дето 
седехме на пейката, сичките измреха от тая пейка...една 
не остана, само я. Седехме по осем жени. И Киро умре, на 
чичовите, ти знаеш. Сега покрай мен нема никой.
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О, звук, никъде не съм чула такъв звук...
Чудесно нещо, като ви казвам, те това беше камбана! Сега 
дали ше е...
Е, и в Пудрия беше хубава, още си трае, там не са го ок-
раднали...
Звукът...силен звук, много хубав...Па сега нема камбана, 
они бият едно железо, като умре некой, там го връзват та 
го бие Петърчо.
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Ïåòúð, èçâåñòåí 
êàòî Ïåøî Íàáîæíèÿ
Такава камбана немаше у Берковско... значи много 
ценна камбана. У (Долна) Бела речка ще идеш некой път 
на черква, като отварят, да видиш какво бие тъпо..такъв 
звън никъде нема...
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Сега един починал го откарваш без камбана, че е по-
чинал, това е от столетия, от прадеди. Значи една тъмна 
работа вършиме духовна.
Но какво да правиш? Втората камбана я вземаха от Вър-
шец, от отец Петко от черквата. Открадна и нея. Може 
да се разбере по духовен път, ще се знае кои са хора, но 
властта ги укрива. Аз разбирам, доживотен затвор, така 
ще изчезне кражбата, иначе не виждам тези хора нещо 
да имат чувството, това вече изчезва...Виж че най натис-
кат духовните хора, които са със вера, ги понижават..а 
израстват кои, както пише у библията, гяволът, сатаната, 
лъжата. Там е комбинацията. А духовните хора отпадат.
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Слушай сега – кражбата си е и от цигане, нали, като нема 
парички, в него нема чувството нещо  божествено, нали, 
духовно, за да не посега на това, което е дадено. И от тая 
гледна точка се губят тия работи.
А сметам, че на местна почва нема нито един това да 
направи.
Как е ценно за пожар, така и за починали е ценно
То не е един път, а два пъти се краде.
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Да излъчиме гявола. Ние не можем да бъдем със всеки 
брат. Я относно съм много навит, не 20, 30 лева ще дам, 
за да се види тия камбани на Бела речка кой ги взима, те 
са претопени, на отпадъци, ама питам другото – хората 
ще бъдат излъчени, от бога се знае кои са, но тука никой 
се не интересува. Мен ме интересува. Кои са били. Да 
излъчиме гявола. Може да са умрели, но да се каже кои 
са, откъде са. 
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Ïåíêà, Äîëíà Áåëà Ðå÷êà
Камбаната беше така много красива, висеше горе като 
звънец, ама така доста голяма беше.Имаше си една баба 
Бона, тя биеше камбаната, тя беше и билкарка, като по-
прогресивна баба. Ние сме си играели там. 
.....
И като я удареха, ние тука я чувахме...Тука като има кам-
бана, ние не я чуваме, и сега не я чуваме...
Тая тука, в църквата, чуваш я само ако си навънка така /в 
Долна Речка/...Но оная определено много хубаво звъне-
ше.И намериха се хора да я откраднат...
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Като че ли беше в сиво или бяло. Как го казват този 
цвят...
Не е бакърен, по-скоро бронз, бял..но дете съм била.
Мисля, че беше обкована, беше си като на четири дър-
вета изправени, с покривче, и се люлееше така, и като 
дрънка, и то бие...Хубава беше, но това е...виж колко неща 
се развалиха...
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Áîðèñ, Ãîðíà Áåëà Ðå÷êà
Тоя камбан го помня, откак съм се родил. 1946 съм ро-
ден. Тоя камбан не е мърдан, на  четири дървени колони. 
Даже съм я удрял като дете. Като дрънна, и тя дрънне, аз 
я дрънвам, детинска ми работа, и всички настръхнат тука 
долу, щото камбаната това е сигнал, сирена...
Камбаната има един топуз и има едно въже...
То кънти просто в дълбочина, много приятно...
За камбаната искам да се възстанови...
И едно параклисче да направиме...
Нема да я опазиме, ако не е стриктно и нема човек, който 
да отговаря за нея. Човек, който застава бодро на стража, 
знаеш, че носиш отговорност, закон божи.
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Пее
Звън звън камбанен
Звън се носи сред полето
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Åëåíà, Äîëíà Áåëà Ðå÷êà
(майка на обеселия се в затвора Павел, за когото се гово-
ри, че е откраднал камбаната)
Павел се вика, моя син, викнаа го за камбаната, трима 
ли беха, четирима ли, и Росен, и така са ги били моя син, 
та турахме картофи на гърбо..., а децата казват, не сме 
зели камбанката, бе, не сме, кога зимат нещо, они си 
признават там, ние познаваме милицията, она е винаги 
против нас, и им казваме така: ей хора, и ние сме хора, не 
сме кучета нали, кога крадат децата, да, ние ви казваме, е 
зел е това, краднал е това, но сега ви казваме – не и не.
Яли са децата бойо за нищо. Тая камбанка ще можеш 
ли да я донесеш така у ръката, айде кажете, она да не е 
мънинка, знаеме това, е голема, това е с кола, три-четир-
ма,  готово, никой не е видел, никой не е гледал, и они 
тука...он си е казал един полицай, и други да краднат, ние 
пак при вазе..., оно не става така, друг да краде, ти мен да 
бедиш...ако сте полиция, ама вие биете нашите деца...
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За камбанката не, пиленце, никога, това ви казвам като 
на мои щерки, я имам  три щерки като вазе.
А за камбанката – не, никога.Не , не, не, не.
....
Селото дако казва,  че наште деца крадат. Е може да са 
грешили некой път, сега не може толко че такова, но за 
тия  работи не.
Та нали казаха, че и нашата църква е обрана...
Сега нема иконички, нема нищо, една маса, къде слагат 
умрелите и това е.
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Ëèëÿíà, ñíàõà íà Åëåíà 
Девер ми Павел... Преди  14 години как почина, Павчо 
нали избяга от казармата, и жена му нали била така при 
свекърва ми, и тя бега с мъжа на  сестра му, на зълва ми 
мъжа й, и се жени, и той е разбрал в казармата, в Плевен,  
и бегал, и дойде тука и се кри, и го осъдиха заради бягст-
вото от казармата...
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Обадиха се, че се е обесил... След един месец ли беше, 
какво, и кметът каза, обадиха се от Плевен, че синът ви се 
е обесил, да идете да го приберете, хванаха оттука кола...
Ама дали беше обесен, дали пребит. Като го докараха, и 
нашите мъже забелезаха, че пръстите му беха счупени, 
сини, направо на две.Като се беси човек, аз съм виждала 
в квартала един човек се беше обесил, бех малка, не бях 
женена,  като се обесил, он имаше е тука синьо, на врата,  
като го свалиха от бесилката, а Павчо изобщо немаше 
тука, на шията , а само отзад имаше една лента синя...
Е има господ, и не знаем точно, но си представяме, щото 
Павчо сигурно  е ударен с нещо и ако е сложил ръката да 
се предпази, са му счупили пръстите...
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Ние си знаеме правата...ама тогива в тая трагедия, в 
тоя ужас, просто нямаше кой, така си остана тая работа... 
Нема кой да издирва, да се вика съдебен лекар. Дока-
рахме го на първия ден, на втория го погребахме и така...
После дойдоха от военните от Плевен, викнаха свекърва 
ми и свекър ми в полицията, показаха снимки на беси-
лото, как са го снимали, те са ги виждали, аз не съм...Като 
отидохме на Видин, имаме зълва там женена, и отидохма 
на гости, случайно негови приятели имаше там, беха се 
събрали на гости, те правеха рожден ден, имаше момчета 
там, и като се заприказвахме там за нашето семейство, и 
продумахме за Павчо, и едно от момчетата се обадил и 
казал, че е служил с това момче, и вика, не беше обесен, а 
беше пребит.
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Â ìàòåðèàëà, êîéòî 
ñëàãàìå за камбаната, се слага 80 процента 
мед, за да бъде меден звукът, а за да бъде благ, слагаме 20 
процента калай.
И разни други мерудии за нюанси вече на това.
Това е основната смес. Има си фирмена тайна, какво точ-
но се слага, но това е основното.Ние слагаме 20 процента 
калай. Това си е рецептата на Велеганови от край време.
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Çà âñÿêà êàìáàíà ñå 
ïðàâè îòäåëåí êàëúï.
Като се започне, някъде около месец и половина, два се 
прави камбаната. Зависи от времето. Въпрос на техноло-
гия. Така че тука не се бърза.
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Âñÿêà êàìáàíà èçëèçà 
ñ íÿêàêúâ òîí. Колкото е по-голяма 
камбаната, толкова тонът е по-нисък. Ето например тази 
камбанка излиза някъде около Ре.
Когато се изчисти, може да падне с половин тон, повече 
или по-малко.
Може да има и по-висок звук, но е за  сметка на самата 
камбана, вместо да звъни 100 години, ще звъни 50. Няма 
смисъл. За да стане този тон с този обем, аз трябва да я 
направя по-тънка, да я изтъня, щото това си е бой, удря-
нето с езика, си е голям бой, вие как мислите...
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Îò åçèêà  çàâèñè 
ñèëàòà íà çâóêà, ако е малко 
езиче, няма да има сила да удари, и те езиците са различ-
ни пак.
Тази камбана е около 40 кг, тя излиза някъде около Ла.
60 кг излиза някъде около Ми.
100 кг излиза някъде около До.
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Èìà çâóêîâè ÷åñòîòî-
ìåðè, êîèòè èçìåðâàò 
çâóêà. Днес сме 21 ви век.
Аз понеже съм се занимавал с авиация и самолетни 
мотори и съм оглушал. Докато дядо Лазар той си беше 
музикант, си знаеше. Някога е имало камертони, сверява 
се, още имаме камертони, вкл такива като свирка. Но не 
ги ползваме, държиме ги като музейни реликви, да знаем 
какво е било.Защото сега има други методи.
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Õóáàâîòî íà òàçè 
ðàáîòà å, че човек вижда плода на своя 
труд, камбаната готова, когато я слушаш. Не винаги може 
да се изпълни това в човешкия живот.
Макар че това е от кратките радости, и те са от значение.

ис
то

р
ии

 з
а 

пр
ав

ен
ет

о 
на

 к
ам

ба
на

89
   



©
 а

лб
ен

а 
ко

ва
че

ва



Ïðåäè ìåíå èìà òðè 
ïîêîëåíèÿ, даже четири, които се за-
нимават с този занаят. Но камбанолеярите, които са асъл 
най-добрите, са 3 поколения.
Нали всичкото е човешка направа, но въпросът е откъде 
ще тръгнеш, от каква височина.Все пак ние имаме приви-
легията, че разчитаме на поколенията преди нас. 
Освобождението на Пловдив от турско робство е пос-
рещнат със звън на Велеганова камбана. Но тя не е 
запазена, фактически не се знае какво е станало с нея. 
Една кръчма в Пловдив, която носи името Камбаната, над 
нея е църквата Света Богородица, там на един салкъм, 
това е турска дума, е била окачена камбаната и ударена 
за първи път.
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Òåõíîëîãèÿ íÿìà 
íèêúäå ïèñàíà. Всичко е устно. 
Предавано е устно. И затова няма изтичане на информа-
ция. Така е останало. Когато моят тъст ми предаде тайни-
те, защото той ме въведе в този занаят, условието е, че ще 
го предам на сина си. Това беше условието.
С много опит, сменяли са форма на камбана, за да се 
получи най-доброто.
Най-старите камбани, на които стои името на Лазар Д.Ве-
леганов, те са малко по-издължени, малко по-особена е 
формата. Докато тези форми, които сега са създадени, са 
някъде от 20-те години,от Благо Велеганов.
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Çà ñòîãîäèøíèíàòà íà 
àïðèëñêîòî âúñòàíèå 
моят тъст, лека му пръст, прави копие на Клисурската 
камбана, историческата, която е оповестила въстанието. 
Сега камбаната на дядо Лазар, която е точно копие,  тя е 
на камбанарията и бие, а оригиналната вече е в музея. 
Вярно е, че за тази Клисурската камбана, на дядо Лазар 
му платиха някъде, само за труда, половин апартамент, 
голям, можеше тогава да си вземе. Направете сметка сега, 
трябва да направя около 50 или 100 камбани.
В Англия ако отидем да работим, ще сме по-добре плате-
ни, 5-6 или 7 пъти.
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Ïîíà÷àëî ôèðìà 
Âåëåãàíîâ ïî÷òè íÿìà 
ìÿñòî, където да няма камбана. Говори се за 
400 камбани, направени от дядо Благо Велеганов, но те 
са много повече. А ние сме направили над 400 тук, за пос-
ледните 15 години.
Сега в момента правим за Одрин камбана, за Св.Св.Конс-
тантин и Елена църквата. Преди това също една камбана, 
която отиде в Турция, необичайно е, но и там има хрис-
тияни.
За Западните покрайнини има две-три камбани, но ос-
новно си вървят за България.
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Îñîáåíî èíòåðåñíî å 
ìóçèêàíò äà ïîðú÷âà 
êàìáàíà. Имах такъв случай преди време, 
за Христо Милево беше камбаната. Като стана готова, 
дойде жената, мъжът й, преподавател в пловдивската 
консерватория, доведоха цяла група музиканти с разни 
инструменти. Като чу звука на камбаната, жената ахна и 
всичките им там камертони отидоха на кино.
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Àç áåç ðàáîòà íå 
îñòàâàì. Без пари съм оставал, но без 
работа никога. Моята радост е като видя камбаната 
завършена, защото виждате – работата е мръсна. За да 
седна да хапна, трябва няколко пъти ръцете си да измия. 
Всичко сами си правим, времето стана лошо. И сплавите 
сами си правим, защото ако ги поръчаме другаде, хората 
се изкушават – оттук ще спестят, оттам ще дръпнат. А това 
е най-важното – честността към материала. Честността, 
пак ви казвам. Само така се вади хубавият звук…
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Êøèùîô ×èøåâñêè 
Основател на фондация „Пограниче”, Сейни, Полша
Това е моето място. Мястото на камбаната е любимото ми 
място в Бела Речка. Чувствам енергията, която идва дълбоко от 
миналото.
Когато за първи път чух историята за откраднатата камбана, 
изведнъж разбрах, че тя е за нас, за хората, които работят по 
съживяването на различни места и култури. За мен липсващата 
камбана е метафора за общността, за човека. Ние всички живе-
ем в ситуация, в която камбаната е изчезнала, където мистерия-
та, тайната, ключът към центъра липсват.
Ние живеем в общности, които са разделени на парчета, без общ 
тон, без универсалния език, без разбирането на цялата истина 
за вярата, историята, спомените ни...
И с новата камбана вие започвате да лекувате тази рана.
Тя идва от земята, тежка, материална, но ни дава благословия, 
звук и божествен знак. Тя ни задава нов хармоничен тон. 
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Eëèçàáåò Âèêóêàë
Психоаналитик, Зигмунд Фройд Университет, Виена
Има много различни звуци на камбани. Има такива, 
които много обичам. Във Виена, сред многото църкви, 
моята любима е „Maria Treu”(Верността към Мария). Тя 
има много красив звук.
Друг спомен е свързан с камбаната, с която ни събираха 
като деца около коледната елха.
Бела речка ми напомня едно село в Южна Австрия, къде-
то ходех често като дете. Имаше много кози, овци, гъски, 
кокошки, имахме кладенец. Много бях горда с този начин 
на живот тогава.
Намерих ново място тук. 
Бела Речка е много интересен проект. Той ни задава въп-
роса – можем ли да намерим нови начини, за да бъдем 
заедно?  Защото живеем във време, когато вече няма 
камбани, които да ни призовават да се срещаме.
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Àäåì Ìóðàò Éúëìàì
Музикант, Турция
Бела Речка е чудо на света. Оттук виждам всички цветове, 
като дъга.
Винаги, когато идвам тук, се чувствам, сякаш съм отишъл 
на поклонение на свято място, както мисюлманите ходят в 
Медина. За мен Бела Речка е това.
Тук идвам, за да усетя какво може да бъде човешкото същес-
тво без проблеми, без комплекси.
Чувствам се свързан с мястото, звънците на козите всяка 
вечер...
Спомням си, в училище имахме камбана, която обявяваше 
междучасията. Това е първият ми личен спомен за камбана. 
Другият ми спомен е свързан с голяма демонстрация срещу 
една златодобивна компания в Турция, тогава всички бяхме 
със звънци и камбани, които бяхме взели от  тамошното 
село...
Мисля, че камбаната представлява реалността в живота.
Това е звукът на природата, мелодията на истинския живот...
Това е Бела Речка. И сега, като говоря всичко това, в мен 
напират сълзи, защото когато преживееш вътрешната си 
природа, вътрешния Аз, който е свързан с тази реалност....
Не знам защо, но това ме кара да плача.
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Òîìàø Æèæêà, 
Театрален режисьор, Прага, Чехия
Мисля, че моето тяло е камбана. Камбаната означава 
още човешкото, резонанса на човешкия глас.
Във всички балкански страни съществува думата „глагол”. 
„Глагол” означава резонанса на гласа, а също и буква.
Не знам дали казвате на български, но ние имаме такъв 
израз  на чешки:”моето сърце е камбана”. Което означава 
- моето сърце е силно като камбана, то резонира с често-
тите на живота.
Мисля, че камбаната означава още и гласът. Да направиш 
камбана е сякаш да изградиш ново, несъществуващо 
тяло, което да резонира заедно с нейния глас. Да напра-
виш кръг, общност, заедност.
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Áàáàê Ñàëàðè
Фотограф,  Канада|Иран
Седя на мястото на камбаната и гледам Бела Речка. Този 
момент извиква спомен за загубата, не знам защо...Мис-
ля, че липсата на камбана е била голяма загуба за хората 
в Бела Речка.
И в същото време се свързвам със спомена за загубата на 
моята собствена страна.
Бела речка провокира спомените от моето детство. След 
26 години за първи път тук имам чувството, че отново 
съм в селото на дядо и баба. Когато бях дете, около мен 
имаше много кози и други животни и техните камбанки 
бяха постоянно около мен. Малки камбани, аз нямам спо-
мен за голяма камбана, Иран е мюсюлманска страна.
Бела речка ми върна това чувство.
Мисля, че ако отново  трябва да избирам къде да живея, 
сигурно ще бъде тук.
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Ïðèëîæåíèå



êàðòà/äåéíîñòè
тук ще е приложението



Ãîðíà Áåëà Ðå÷êà
Село Горна Бела Речка се намира в Северозападната част на Стара
 планина, Врачанския Балкан (най-младият  и втори по големина национален парк в България). 
Самото село е на около 500 м надморска височина по Балтийската система.  На 10 км от град Вършец и 
на 85 км от София.
В селото има около 80 жители, над 100 кози и овце.

Обезлюдяването на селото започва след 1946-а година (тогава там живеят 649 души) и особено след 
колективизацията на земята, завършила през 1957 година и масовото изселване на хората към градо-
вете. От 518 души през 1956 броят на жителите намалява почти два пъти през 1965 до 283 и  продъл-
жава все  така надолу. Селото е било обявено „със затихващи функции”. 
През 1985 жителите са 149, през 2001 – 122, през 2005 – 81.

По-характерните височинни местности около Бела Речка:

На изток – Меча страна – 670м
На североизток – Добралин – 1000м
На север – Венеца – 1000м
На северозапад – Криви дел – 712 м
На запад – Расовица-720м, Змейовец – 987м
На юг – Иванчов рог – 860м, Гарванец – 1115м, Голямата поляна – 1200м
На юг-югоизток – Средни дел-739м
На югоизток – Стакевица – 1200м
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Êîìáèíàò çà íîâà êóëòóðà
От 2004 година, по идея на Фондация за нова култура, в Горна Бела Речка  се провежда Фестивал на 
спомените – GOATMILK – www.goatmilk-fest.org – около 24 май, датата на традиционния местен събор. 
През 2008-а са възстановени откраднатите камбана и казан на селото. Започва да действа и Комбинат 
за нова култура, чиято цел е да бъде интердисциплинарно място за срещи и да съживи културния и 
научен интерес към Северозапада.

За повече информация:
www.novakultura.org 

Ïðàêòè÷åñêè ñúâåòè, àêî ðåøèòå äà ïðàâèòå 
êàìáàíà
1. Въвлечете колкото може повече хора в правенето на камбана – 
това е съборно, общностно дело, камбаната така или иначе ще служи на всички

2. Правенето на камбана е емоционално събитие – 
пригответе се за силни, неочаквани  емоции

3. Камбаната е музика –  
тонът й зависи от големината, не забравяйте това и се опитайте да я слушате като мелодия

4. Проучете пазара, следвайте интуицията си при избор на майстор и не пестете пари от материали

5. Поставянето на камбаната е празник за всички – 
направете го заедно





истории с КАМБАНИ
звукова инсталация от райчо станев



Åòî ãî ñêëîíúò íàä ñåëî Ñêðèíÿíî, îòêúäåòî ñå âèæäà Êþñòåíäèëñêîòî ïîëå íà þã è ñåâåðíàòà ñòðàíà íà Îñîãîâñêàòà ïëàíèíà.Ïðåç âñè÷êè ñåçîíè íà ãîäèíàòà òîâà å åäíà êðàñèâà ãëåäêà ñ áîãàòà ïðèðîäà è ìèíåðàëíè èçâîðè, ÷èåòî äèøàíå ñå  óñåùà íàîêîëî è çåìÿòà ãî ïîåìà ÷ðåç ïëîäîâåòå ñè è ÷ðåç æèâîòà íà 
õîðàòà.Êàêúâ å áèë òîçè æèâîò ìîæåì äà íàó÷èì îò ïðèêàçêèòå, ðàçêàçâàíè âå÷åð íà äåöàòà, çà äà çàïîìíÿò îòêúäå ñà òðúãíàëè êîðåíèòå èì è äà ñå äúðæàò çäðàâî çà òÿõ.Êîðåíèòå îò ìèíàëîòî ìèíàâàò ïðåç íàñòîÿùåòî, çà äà çàñåëÿò áúäåùåòî è íèêîãà äà íå ñå çàáðàâÿò. Ïðåäè îêîëî ïî÷òè ñòîëåòèå 
ñêðèíÿí÷àíè ñè ïîñòðîèëè ãîëÿìà ÷åðêâà ñ âèñîêà êàìáàíàðèÿ. Ãëàñúò  íà êàìáàíàòà îãëàñÿâàë ïîëåòî íåæíî è çâúíëèâî.Òÿ ïååëà, êîãàòî áèåëà, çà äà èçâåñòè Áîæèèòå ïðàçíèöè, ïëà÷åëà ïðè ñìúðòíè ñëó÷àè, à ïðè áåäñòâèÿ ãëàñúò é ñå óäðÿë â íåáåòî è âúçïðîèçâåæäàë òðåâîæíè ñèãíàëè.Ñåëÿíèòå ñëóøàëè ñâîÿòà 
êàìáàíà è çíàåëè êàêâî èì êàçâà òÿ. Ñëåä äîáðèòå âðåìåíà ïîíÿêîãà èäâàò ëîøè âðåìåíà.Òîâà ñå ñëó÷èëî ïðåäè ïîâå÷å îò ïîëîâèí âåê.Â ñåëîòî äîøëè ïàðòèçàíèòå, îïóñòîøèëè öúðêâàòà, ñúáîðèëè ïîêðèâà é, êàçàëè, ÷å Áîã íå ñúùåñòâóâà è, ìàêàð ÷å íå ñúùåñòâóâà, ãî çàáðàíèëè. Íî âñÿêà íîù íàä ñåëîòî åõòÿë 
êàìáàíåí çâúí.Êîé ëè ñìå÷àã óäðÿë äóøàòà íà êàìáàíàòà íà óìðÿëî?Òÿ ïëà÷åëà ïðîòÿæíî è âñè÷êî íàîêîëî ñå ñíèøàâàëî îò òúãà è ñòðàõ.Ãîâîðåëî ñå, ÷å  êàìáàíàòà ñàìà áèå.Ïðåç äåíÿ áåçáîæíèöèòå ñòðåëÿëè ïî íåÿ, íî íîùåì íå ñìååëè äà ÿ äîáëèæàò.Åäíà íîù êàêòî ñè áèåëà, çàìúë÷àëà.Ñåëÿíèòå ÿ ñìÿòàëè çà 
áåçâúçâðàòíî èç÷åçíàëà. Àêî èìà ïðèêàçêè çà âúçêðúñíàëè õîðà, çàùî äà íÿìà ïðèêàçêè çà âúçêðúñíàëè êàìáàíè? Êàìáàíàòà â ñåëî Ñêðèíÿíî âúçêðúñíàëà, ñëåä êàòî ëîøèòå õîðà êàçàëè, ÷å âå÷å íå ñà ëîøè õîðà.Òå ñàìî êàçàëè, ÷å íå ñà ëîøè õîðà, íî òîâà äàëî ìàëêî ñâîáîäà íà ñåëÿíèòå.Æåíàòà, â ÷èÿòî ïëåâíÿ áèëà 
ñêðèòà êàìáàíàòà, ñå ïðåñòðàøèëà, èçðîâèëà ÿ, èçâèêàëà ñúñåäèòå ñè, ñúáðàë ñå ìíîãî íàðîä â äâîðà é, âñè÷êè ïëàêàëè è ñå ìîëåëè íà Áîã äà èì ïðîñòè, ÷å êàìáàíàòà å ñòîÿëà çàðîâåíà â çåìÿòà.Òàçè áîãîáîÿçëèâà æåíà áèëà Íîðêà Äàâèäêîâà.Òÿ âå÷å å ïðè Áîã, à çà òîâà, êàê å áèëà ñêðèòà òàéíàòà è êàê å ïàçåíà, ìíîãî 
ïðèêàçêè ìîãàò äà ñå èçãîâîðÿò. Äíåøíîòî ïðîäúëæåíèå íà èñòîðèÿòà ñ êàìáàíàòà å îùå ïî-òúæíî.Ñëåä êàòî õîðàòà îò ñåëîòî ïîñòàâèëè âúçêðúñíàëàòà ñè êàìáàíà â íîâîòî ãðîáèùå, òÿ áèëà îòêðàäíàòà.Íÿêîé ÿ ïðîäàë, çà äà ÿ èçÿäå è èçïèå.  Êîé ìîæå äà èçÿäå è äà èçïèå åäíà êàìáàíà?×îâåê ñ ìàëúê óì ìîæå 
äà èçÿäå è äà èçïèå öÿëà äúðæàâà, òà íå ëè åäíà êàìáàíà.Íî ãëàñúò íà êàìáàíàòà â Ñêðèíÿíî çäðàâî å âúðçàí çà íåáåòî è õîðàòà ñà ñå õâàíàëè çà òîçè ãëàñ, è ÷ðåç íåãî âúðâÿò êúì ñâîÿ Áîã. Ñëóøàé ñåãà – êðàæáàòà ñè å è îò öèãàíå, íàëè, êàòî íåìà ïàðè÷êè, â íåãî íåìà ÷óâñòâîòî íåùî  áîæåñòâåíî, íàëè, äóõîâíî, 
çà äà íå ïîñåãà íà òîâà, êîåòî å äàäåíî. È îò òàÿ ãëåäíà òî÷êà ñå ãóáÿò òèÿ ðàáîòè. À ñìåòàì, ÷å íà ìåñòíà ïî÷âà íåìà íèòî åäèí òîâà äà íàïðàâè. Êàê å öåííî çà ïîæàð, òàêà è çà ïî÷èíàëè å öåííî Òî íå å åäèí ïúò, à äâà ïúòè ñå êðàäå. À ëèïñâà ëè òè íà òåáå êàìáàíàòà? À ùî äà íå ìè ëèïñâà. Êàêòî çà ïî÷èíàë, 
òàêà è çà ïîæàð, òàêà è çà ìíîãî ðàáîòè â æèâîòà, òîâà ñå íàëàãà, îò äðåâíè âðåìåíà. Ñåãà åäèí ïî÷èíàë ãî îòêàðâàø áåç êàìáàíà, ÷å å ïî÷èíàë, òîâà å îò ñòîëåòèÿ, îò ïðàäåäè. Çíà÷è åäíà òúìíà ðàáîòà âúðøèìå äóõîâíà. Íî êàêâî äà ïðàâèø? Âòîðàòà êàìáàíà ÿ âçåìàõà îò Âúðøåö, îò îòåö Ïåòêî îò ÷åðêâàòà. 
Îòêðàäíà è íåÿ. Ìîæå äà ñå ðàçáåðå ïî äóõîâåí ïúò, ùå ñå çíàå êîè ñà õîðà, íî âëàñòòà ãè óêðèâà. Àç ðàçáèðàì, äîæèâîòåí çàòâîð, òàêà ùå èç÷åçíå êðàæáàòà, èíà÷å íå âèæäàì òåçè õîðà íåùî äà èìàò ÷óâñòâîòî, òîâà âå÷å èç÷åçâà...Âèæ ÷å íàé íàòèñêàò äóõîâíèòå õîðà, êîèòî ñà ñúñ âåðà, ãè ïîíèæàâàò..à èçðàñòâàò 
êîè, êàêòî ïèøå ó áèáëèÿòà, ãÿâîëúò, ñàòàíàòà, ëúæàòà. Òàì å êîìáèíàöèÿòà. À äóõîâíèòå õîðà îòïàäàò. Òè èìàø ëè ñïîìåí êàòî äåòå îò òàçè êàìáàíà Òàêàâà êàìáàíà íåìàøå ó Áåðêîâñêî... çíà÷è ìíîãî öåííà êàìáàíà. Ó (Äîëíà) Áåëà ðå÷êà ùå èäåø íåêîé ïúò íà ÷åðêâà, êàòî îòâàðÿò, äà âèäèø êàêâî áèå òúïî..
òàêúâ çâúí íèêúäå íåìà.. À ñåãà êàê äà ÿ ïðåäïàçèì? Êàê äà íàïðàâèì òàêà, ÷å äà èìà òàêúâ õóáàâ çâúí è äà ÿ îïàçèì? Ìíîãî å ñêúïî äà ïîðú÷àø òàêîâà íåùî Íå ñàìî ïàðè, è êàëàé, è ìåä, è îëîâî. Áðîíç, æúëò, òðåáâà äà ñå ïîïèòà ëåÿð, ìîæå äà å ìíîãî ñêúïî, àìà äà çíàåø, ÷å ùå å õóáàâî. Ìàòåðèàëúò çà çâúí. Êàê 
äà ÿ ïðåäïàçèì? Ñ íÿêàêâà ìîëèòâà? Èëè íà íÿêàêúâ ñïåöèàëåí ïðàçíèê äà ÿ ïîëîæèì?×åñòíî òè êàçâàì, èìàõ ñòàðè îòöè, òå ïî÷èíàõà, êàòî ÿ ñëîæèø òàì, ñ êëåòâà, êàòî ÿ ïèïíå íåêîé, äà çíàå, ÷å äî íåêîëêî ìåñåöà...ïðåä áîãà ñå âñè÷êî çíàå...Àç ñúì õîäèë 9 ãîäèí ïðè Âàíãà, îò 80 äî 89 ãîäèíà. Ðúöåòå ìè íåìàò 
îðîñÿâàíå. Íå õîäåõ íà ÷åðêâà. Ñ æåíàòà îäèõìå, 81-à ãîäèíà. Îíà êàçâà – Ïåòúð, òè íå âëàçàø è â ÷åðêâà, íà áîãà ñå íå ìîëèø. Ðåäîâíî ñúì õîäèë äåñåò ãîäèíè. Ñåãå íå ñúì äîáðå ñúñ çäðàâåòî, íå õîäÿ. Òîâà å ìíîãî öåííî. Òóêà å èñòèíàòà, òóêà å ðàçâðúçêàòà. Íåäåé äà ìèñëèø òèÿ äåòî ñå áîðÿò çà ïðàâèòåëñòâà. 
Òîâà å ñàòàíèíñêî íåùî. Áîã å äàë ïðàâäà. Áîã å äàë èñòèíàòà. È äà âèäèø êàê ùå ñìå êàòî áðàò è ñåñòðà. À íèå ñå ìðàçèì...Åëåíà, ìàéêà íà îáåñåëèÿ ñå â çàòâîðà Ïàâåë, çà êîãîòî ñå ãîâîðè, ÷å å îòêðàäíàë êàìáàíàòà: Ìîèòå äåöà êàìáàíêàòà íå ñà ÿ êðàëè - íå, ïèëåíöå, íèêîãà, òîâà âè êàçâàì êàòî íà ìîè ùåðêè  
Ïàâåë ñå âèêà, ìîÿ ñèí, âèêíàà ãî çà êàìáàíàòà, òðèìà ëè áåõà, ÷åòèðèìà ëè, è Ðîñåí, è òàêà ñà ãè áèëè ìîÿ ñèí, òà òóðàõìå êàðòîôè íà ãúðáî..., à äåöàòà êàçâàò, íå ñìå çåëè êàìáàíêàòà, áå, íå ñìå, êîãà çèìàò íåùî, îíè ñè ïðèçíàâàò òàì, íèå ïîçíàâàìå ìèëèöèÿòà, îíà å âèíàãè ïðîòèâ íàñ, è èì êàçâàìå òàêà: åé 
õîðà, è íèå ñìå õîðà, íå ñìå êó÷åòà íàëè, êîãà êðàäàò äåöàòà, äà, íèå âè êàçâàìå, å çåë å òîâà, êðàäíàë å òîâà, íî ñåãà âè êàçâàìå – íå è íå. ßëè ñà äåöàòà áîéî çà íèùî. Òàÿ êàìáàíêà ùå ìîæåø ëè äà ÿ äîíåñåø òàêà ó ðúêàòà, àéäå êàæåòå, îíà äà íå å ìúíèíêà, çíàåìå òîâà, å ãîëåìà, òîâà å ñ êîëà, òðè-÷åòèðìà,  
ãîòîâî, íèêîé íå å âèäåë, íèêîé íå å ãëåäàë, è îíè òóêà...îí ñè å êàçàë åäèí ïîëèöàé, è äðóãè äà êðàäíàò, íèå ïàê ïðè âàçå..., îíî íå ñòàâà òàêà, äðóã äà êðàäå, òè ìåí äà áåäèø...àêî ñòå ïîëèöèÿ, àìà âèå áèåòå íàøèòå äåöà... Ïóñíàëè ãè, àìà çà êàêâî, äåöàòà ñòàíàõà êàòî äèâè ÿãíåòà....òàêà ìè å æàë çà ñèíî ìè, îùå ìå 
áîëè, êúäå ñà ãî òðåïàëè çà íèùî, à òàêà íå ñòàâà, ïèëå. Òå ñåãà ñè ìå ôàíàë ó ìîìåíòà, èëè çà ÿäåíå èëè òîâà îíîâà, ùå êàæåì, å ãëàäíà ñúì è ñúì çåëà íåùî, à õëåá, íåùî äðóãî, ãëàäíà ñúì è ïàê ëè òðåáâà äà ÿì áîé, õîðàòà çíàåø ëè êàêâî ïðàâÿò ó Ñîôèÿ, âëèçàò òà êðàäàò ÿäåíå, è îíè êàòî ãè õâàíàò, âèêàò, ãëàäíè 
ñìå, òîâà å... À íèå òóêà, ñòàðèòå õîðà, òå ìúæúò ìè, Þðè, àç...ìëàäåæèòå äà êàæåì ñãðåøàâàò, íàëè, íèå âèêàìå, íåìà äà êðàäíåòå, íàëè, À çà êàìáàíêàòà – íå, íèêîãà. íå , íå, íå, íå. Ïàâåë÷î áåøå ó çàòâîðà, ùî å áåãàë îò êàçàðìàòà, è íà ñóòðèíòà, íèå íàëè êàëèñâàìå, è îñòàâèõìå íà òîçè ïðîçîðåö åäíî øèøå 
ñ ãàç, è îí ãî íàäèãà, è ïàäà äî âðàòàòà, è ìèëèöèÿòà èäâà è ãî ãëåäà, âèêàì, àìà âèå êàêâî ãëåäàòå, òà íå ãî êàðàòå â áîëíèöà, îíè âçåõà, òîâàðèõà ãî, çàêàðàõà ãî â Ìèõàéëîâãðàä, è ñåäå òàì åäíà äåí äâà è ãî âúðíàõà, ÷å å áåãàë åäèí äåí çàðàäè æåíà ñè. Òàêà çàãèíà ìîÿ ñèí.... Tðèìà ñà áèëè îáâèíåíè Ïàâåë, Ðîñåí, Äàêî, 
çåò ìè å, äúðæàë ìîÿòà ùåðêà, òÿ å ïî÷èíàëà, òîé ñåãà íå ìîæå äà æèâåå òóêà, ùîòî íå ìè å íèêàêúâ Òðèìàòà ñà áèëè îáâèíåíè Èçâèêàëè ãè è ãè ïèòàò òàêà ïîîòäåëíî:  åé äåöà, àêî ñòå âçåëè êàìáàíêàòà, ïðèçíàéòå ñè êúäå ñòå ÿ äàëè, êàêâî ñòå ïðàâèëè. Íå ñìå ÿ âçåëè êàìáàíêàòà, íèå íèòî çíàåìå, òîâà å ãîëåìî 
íåùî, êàê äà ÿ íîñèìå, íå ñìå, àéäå áîé... Àéäå ïðè îíÿ, àéäå ïðè îíÿ...êàòî òè êàçâàì, íèå ñìå îðà, òàêà êàêòî âèå ñòå îðà, êàòî êàçâàì -  íå ñúì, è òè äà ìè êàçâàø, íå ñúì, à îíè òàêà òðåïàõà äåöàòà, ÷å äîñåãà ìå áîëè, íàïðàâî âñè÷êî îòâúòðå ìå áîëè çà ñèíî ìè. Êîëêî ñà ãè äúðæàëè? Åäèí ãè äúðæàõà, òîëêî, àáå 
òîÿ äåí áåøå çà åäíà ãîäèíà, ó Âúðøåö È ïîñëå? Ïóñíà ãè, íî õîðàòà ñà íà óìèðà÷êà, íèå áåëèõìå êàðòîôè òàêà íà ôèëèéêè íàðåäèõìå íà íåãî, àáå îíî òè êàçâàì ÷å ..åõ êâî äà êàæåì.... îùå ìå áîëè çà òîâà Äà, íàøòå äåöà, âèæ ñåãà, îíè ÷å ñà áèëè ãëàäíè, ãëàäíè, à íèå ñìå îòïðåä ñòàðèòå,  âèêàìå, - êðàæáà íå, îòèâàé 
ïðè îíçè ÷îâåê, ñàêàé ìó äâà ëåâà, îí ùå ãè äàäå, è êàòî äîéäå ÷îâåêúò è êàæå – äàé ìè äâàòà ëåâà, è òè êàæåø, ÷è÷êî, íåìàì, íèêîé íåìà äà äîéäå äà òå òðåïå. È äåöàòà ñå ðàçáðàõà, àìà çà êàìáàíàòà íå, íå, íå, íèêîãà, íàøèòå, äåöà,òîâà ñà çà êàìáàíàòà, à è çà êàçàíà, ñ êîëè, äóøà, êîëè, îí íå å åäèí ÷îâåê, äà ðàçáèå 
ñòåíàòà è äà äèãà êàçàíà, êàçàíà äîñòà å ãîëåì, èìàìå è íèå òóêà, òà çíàåìå êàêâî å êàçàíà  Òîâà ñà 3-4-èìà, êîëà, òîâàðÿò è çàìèíàâàò.òîâà å  Òè êúñíî ñè ïîâÿðâàë â áîãà, òàêà ëè? Ïîëó÷èõ èíôàðêò íà êðåâàòà, ùåõ óìðà. È òîãàâà îòèäå ïðè Âàíãà?Ñëåä 1 ãîäèíà. È ìè êàçà – Ïåòðå, êàêâî ñòàíà íà 13 ôåâðóàðè 


