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Винаги започваме живота си от един възхитителен залез. Всичко, което по-късно ще ни помогне 
да се освободим от неуспехите си, се събира около първите ни стъпки. 

Рьоне Шар, „Властителят“ 
 
 



2. НЕОРИЕНТИРУЕМА ИСТОРИЯ № 1, 2021 
дигитален печат, тръба, метално въже 

 
Два източника разкриват различни гледни точки към история за един и същи човек. Те се обединяват 
в лента на Мьобиус, която е най-простата неориентируема повърхност. Така полученият топологичен 
обект обединява две противоположности, където едната страна увенчава другата и обратно.  
 

Страна А 
 
Ще стане дума за една мното позната история. историята, в която задължително участва една “наше 
момче”. То се казва ********** от ***** село **********. Трудовата си кариера то започва като 
агроном в местното ТКЗС. Поради престараване ли или от любознателност ли не зная, но приготвя 
разтвор за пръскане лозя и успява за нула време да съсипе цели масиви. И до днес очевидците 
спорят на колко километра по местната река рибата се е учила да плува с корема нагоре, а пък 
завистливи езици твърдят, че рецептата на горната смеска му е искана от американското 
командуване за обезлистване на горите във Виетнам, но ***** не я е дал.  
 
Тази научно изследователсска дейност върху лозовите насаждения все пак се е отразила върху 
кариерата му на агроном. Близки хора от отдел “Кадри” при Окр. у-е на МВР ********** устроили 
момчето на по-подходяща работа в Районно у-е на МВР **************. Е, вярно е, че по това 
време момчето било попорастнало и прехвърлило определената възрастова граница за работа в 
МВР и също така, че натоварения с проучването му не констатирал необходимите качества за 
пригодност към тази работа, но едно обаждане “отгоре” уредило всички тези дребни проблеми и 
той от май 1975 г. постъпил на работа в МВР в **************. След като най-после човекът 
попаднал на подходящата почва избуяли качествата му и той стигнал чак до зам. н-к на 
управлението. Междувременно не забравил и личните работи, разбира се, включил се в ЖСК 
*********. По време на строежа на кооперацията му се случили някои дребни неприятности като на 
пример това, Военна прокуратура му образувала следствие с обвинение, че при откриване 
финансирането на строежа, с цел да внесе по-малко пари е представил фалшива фактура за дървен 
материал и желязо на стойност две хил. лв., които материали уж щял да предостави. Но такива 
материали не му се намирали под ръка по време на следствието много експедитивно си внесъл 
парите (двете хиляди) и с това работата приключила.  
 
По това време му се случило нещастие - чичо му от “Кадри” в МВР ********** за някои “прояви” бил 
поканен да се пенсионира преждевременно. И тъй като едно от задълженията на чичото било да 
дава периодично добри оценки за работата на момчето сега то изпаднало в неудобно положение. 
Не му издържали нервите застрелял една сърна, и за беля точно, когато ловът бил забранен. 
Последвало “силно” понижен в длъжност. Той обаче посрещнал неприятностите стоически на 
критики отвъщал с мълчание като комунист на разпит. За щастие по това време партийният секретар 
на общината все още не си бил вдигнал опеката над него. Той му се заканил с пръст, задето е такъв 
голям палавник и го оставил да се развива. 
 
Макар силно понижен в службата, др. ***** продължил една много пъти упражнявана от него 
дейност - да си оправи личните работи от позицията на служебното си положение. Хората 
пострадали от него си въобразявали, че ще намерят правда и се жалвали по съотвеетния ред. 
Жалбите се проверявали чрез поговорката “Бог високо, цар далеко”. Жалбоподателите инж. ****, 
**. ******,****** най-вероятно са си задавали въпроса защо инж.****** се срещнал в *********** 
с изпратения по неговата жалба “проверител” от Окр. у-е на МВР ************ ***********. 
Оказало се, че по някакви причини ********** не е проверил най-същественото от жалбата на 
********* макар и написано с големи букви за да не убягне от нечие внимание. Но поради 
напреднала възраст ли, поради отслабнало зрение ли или пък кой знае поради що, проверяващия 
бил пропуснал точно това да види. Затова ***** пък и още бая народ се чудят защо в пенсионна 



възраст ****** и понастоящем си е на служба. За да стане по- ясно трябва да се каже, че всичко това 
се е случило до 10 ноември. След това, като почувствал демокрацията в действие, г-н ***** не 
останал настрана от общия процес на пазарната икономика. И тъй като за частна дейност са 
необходими много неща, напр. резервни части за камион, през един хубав почивен ден в края на 
миналата година, като се представил че е служител от МВР на пазача “Бетонов център” 
“приватизирал” на бърза ръка от съхранявания там камион “Газка” дефиренциал, скоростна кутия и 
още куп други части. За тази “операция” още тогава шофьора на камиона ***** ***** и пазача са 
направили писмен сигнал до Районното у-е на МВР. 
 
По повод на още една съвсем пресна жалба против г-н ***** до МВР ***** този път от старшината 
**** *********** хванал племенник на **** да краде ламарина и представете си не си затворил 
очите в кражба на бензин, сега представител на МВР прави проверка по отношение на операцията 
“Камион”, така успешно проведена от г-н *****. Чака заключение. Ще бъде ли държан *****  ***** 
да издига авторитета на Районното у-е на МВР в ******.  
 
Междувременно живота си тече. В момента когато представителя на МВР правеше проверката си 
съпругата на г-н *****, г-жа ***** (домакинка на стол) продаваше на населението ориз от чували на 
много добре либерализирани цени. Е, вярно е, че следствие оводняването ориза беше в известна 
степен мухлясъл, но пък ако вярваме на науката, че в мухала има пеницилин и това е соего рода 
грижа за човека. 
 
Изобщо една много, много позната история и вие сте чували за нея, нали? 
              ***** 
********* 

Страна Б 
 
Лековит извор цери очни болести 

Минерален извор, отскоро възстановен в ************* село *****, лекува всякакви очни 
заболявания. Целебната вода с температура 36,7 градуса по Целзий блика в местността **********, 
току под манастира ******************, който според предания бил построен върху езеро. По тия 
земи преди хилядолетия са минавали траки и римляни, които, ранявани тежко в боеве, церили 
травмите си в гьола. 
 
Недалеч от извора се извисява и някогашният балнеосанаториум, сега превърнат в руини. Същата 
съдба е сполетяла и почивния дом на трудещите се, посрещащ случайния пътник с изтарашени стаи 
и изпочупени прозорци. Добре, че поне целебният извор е факт, за да върне славата на малкото 
селце ******. 
 
“Заслуга” за възстановяването на аязмото има местният жител ***** ******. Той сънувал, че изворът 
с лечебна вода трябва да бъде намерен и възроден. В инициативата се включили предприемачи от 
******************, както и местни хора, които с доброволен труд изровили закрития преди 
повече от 40 години на 2,5 м дълбочина в земята каптаж. Сега каменна плоча посреща всеки, отбил 
се на това място. Вкопаният в земята извор е покрит с навес, над чучура от двете страни има икони - 
отляво е иконата на Света Троица, а отдясно - на Света Богородица. Поставихме ги против кражби, 
тъй като в коритото се хвърлят монети за здраве и често безпризорни циганета се хвърлят да ги 
обират, разказва **** ***** и бърза да допълни, че ромите имали страх от бога - вярвали, че ако 
посегнат на свято място, ще им изсъхнат ръцете. 
 
На 50-ина метра нагоре по хълма, към *********, е била колибата на хайдут *****. За него се носи 
легенда, че имал 20-28 прободни рани и бил докаран край извора от неговите хора. Те поливали 
раните му с вода от кладенчето, докато се излекувал и отишъл пак да се бие. През 20-те години на 
миналия век тук са сядали покрай извора и са си топели краката против кожни болести и всякакви 



раздразнения, които изчезвали след няколко “вани”. Лечебни свойства имала и черната тиня около 
аязмото. Аязмото е затворено с бетон и мраморни плочки а водата се оттича по чучур, за да се спрат 
евентуалните зарази, вещо обяснява “възродителят”. Някога там ходели разни хора да си топят 
слепоци (б.а. - циреи) и разнасяли нечистотии във водата. За да го възроди, ***** ***** обикалял 
като апостол по фирмите в **************. Помогнала му нотариус ***** ****** и така успял да 
увлече за начинанието мнозина местни предприемачи. Един от тях е собственикът на птицевъдната 
компания ********** ********** ********, благодарение на него и на брат му ****** 
************ се сдобиха с реплика на прочутото златно съкровище. 
 
Довел го един ден в калта, разказал му колко хора са намерили изцеление тук и бизнесменът 
отсякъл: “****** ************, ще го направим!” Сега разчита на него да се асфалтира черноземът 
до аязмото, иначе в тази кал трудно се минава. Надяваме се изворът да бъде официално открит на 
празника на ******************* *********** **********, който е в началото на лятото, казва 
********** ****** и не може да намери думи, за да изкаже благодарността си към всеки, дал 
принос за новото аязмо под манастира. За да популяризира доброто дело, внукът на ******** 
********* качил информацията за лековития извор във **********. 
 

Чудеса 
 

85-годишна жена от селото разказва, че когато била малка, се случила странна случка - кравата на 
семейството й си набола окото и бащата поискал да извика касапи да я заколят. Майката обаче се 
смилила над осакатеното животно и всеки ден по 40 пъти обливали кравата на изворчето с котела, 
докато тя прогледнала. 
 
*********** ********** от ****** също била излекувана - влязла й муха в окото и не могла да я 
извади. Наляла си вода в малка чашка и мигала в нея 40 пъти, докато насекомото се стопило. Друга 
*********** - ********* ***********, имала перде на очите и също прогледнала, реди случаите на 
изцерените бай ***********. 
За лечебните свойства на изворчето свидетелства и случка с едно момче, което паднало от мотор и 
получило тежки рани. Близките му го съблекли, потопили го в извора и в продължение на 4 дни му 
правели обливания - на петия момчето се качило да сменя керемидите на покрива на къщата им. 
___________________ 
 
Читалищният дом разтвори врати и посрещна жители и гости на селото с празнично наредена 
трапеза. Много бяха вкусотиите на домакините от селото, които се бяха постарали. Хубавото винце, 
ошафът на дядо *********, създадоха приятна и празнична атмосфера. 
  
 
3. НЕОРИЕНТИРУЕМА ИСТОРИЯ № 2, 2021 
дигитален печат, тръба, метално въже 
 
Две писма, изпратени до управителя на ТВО (Трудово – възпитателно общежитие) “Росица” през 
1947, разкриват двойствения характер на човека, стоящ начело на известния трудов лагер. Те са 
обединени в най-простата неориентируема повърхност, образувана от двустранна правоъгълна 
лента, която се усуква по дължина на 180 градуса, след което двата й края се съединяват. 
 

Страна А 
 
Викат ме в общината утивам вечерта председателя и 2 непознати ме карат да работа в стопанството 
Казах им неможа да хода на 67 години сам неможа като младите аз след некой ден ще утида в б. 
Слатина да ми прават нагревки ликтрични нагревки страдам и тук докторите не можаха да ми 
помогнат,  е ми как га мислиш д.с. това стопанство немаш ли го при-сърце и да додеш да работиш 



щото такива като вас дето нещат доброволно ния ще приложим сакци казва Йосиф ще ви заставим 
да пазите по 10 дена Караул а Способните ще работат и немина 2 - 3 дена и в (лана?) донесе покана 
на 29 юно ако не се ява в стопанския двор пазач против пожар (о А г ?) Минов Цв. Томов т. (Горулев 
?) (шосено в еки ?) ще бъдете подведени под сът под отговорнос под член е ди койси и т.н. всеки ден 
до овръшване отидохме ден 2 и решихме измолиме още 1 (нинохинов ?) ни дадоха та по 3 на 24 
часа 1 ден откупувах гори Ангелов като му дадох 2 л за хлеб и чорба от казана 2 л и сега съм сбъркал 
има малко снопе за возене те искат и от него да земат че сам имал крити земя зел сам я от бащите 
им и съм я скрил на майка им в газовете получих известие аз го нещяхи не подписах за тая крита 
земя ще земат доходи а ще ми нанесат трудодни колко нанесоха лани за нивите дето сеях а те ги 
ожънаха тия безсрамници и пал. хайдуци и се ненаситиха колко нещо смъкнаха и труд и слама и 
плева (држе ?) добитък земя уработена наторена всичко у (смртдина ?) а сега намерили около 1 
декар ли е колко  и него да земат Черна чума да ги земе, колко пъти хода та (варекам ?) от цига 
цигане че това украли онова тая пролет ценевахме 1 асо за овчар изполъга ни и бега и йосиф се вика 
че нема закон да ги съди има закон какво има у нас да го земат за това има закон, за тръби сме 
давали пари да си поливат хората из дворовете из сред село а ния за 1 котел вода ще ходим при 
мито маринов и хаиде прав в (оз врха ?)  също диреци нема за нас за осветление нашата шоп махла 
захвърлена (?) и в стопанството с какви облаги се ползваме с какво добро лани за чушки казаха че за 
нас дето не работим нема сега млеха брашно на нас нема пари некакви ми предвидели 200 и 
неколко лева от зимас и пролето е и сега се за мен нема а и от тия дето са се заробили секи де 
нработят и те не се хвалят че са с нещо задоволени и секи вика пусто да остане и д. жената му ако е с 
кола некой тргне ако с говеда да пасе у да опустеете и д. ж. това ясно показва че на тоя народ му е 
нещо дотегнало щото е против неговата воля желание и свобода каквато се говореше след 9 ти и 
мен по волята ли ми е та малко ли ме ядоха комарите дунавски край тулчаи исакча е ми и сега сичка 
(нош ?) мирка ни не дават и защо и закакво за какво добро щели да ни нанесат трудови дни вятър и 
мъгли ще си задоволи човек (ча орездя ?) еми само да се затриваме и ядосваме ако земем да 
уписваме кукуруза как е копан и има и не копан буренясан стои имотете се запустиха и берекет нема 
вече да дават както е давано кога бе в честни ръце и народа неще добросъвесно да работи зарани 
до 8 - 9 часа е мотаят из стопантвото докато се управат и на секи човек и управник помъкнал торба с 
тефтере млад човек да работи за 5 като мен. то краи нема тая история вчера говорих с петко митов 
по мойте болести каза добре би било каза да идеш в горна баня пак а в също да идеш при вашия 
цветко да земе бележка от каде забравих и да ходиш и в воената клиника да ти правят лекрични 
нагревки, аз му казах нема за какво да се лекуваме вече днес стар човек не струва нищо и никакви 
права и условия нема за него да живее по-добре да ни нема на тоя свет вече. 
требваше и на продан иванов баща му да назначат и други но нали е на ив. митов вуичо (в церовица 
караул мишов к кузманов нини ценов до св жътва в сстаниловец ил пончов товълев други в 
поляните…?) и неговата (дрманка ?) сакратили га от фаб. отиде по врха телчарка на хр. градинара с 
жена му видоха че има тичане дадоха на щурите власи телците хайде около куфните че има муфта в 
стршел от 10 юли тива което изнесе е малко дори и целия не би побрал това което се връши в 
стопанството еми дико иванов на какво се сили незнаем наряд казват че не дава той само къщи едни 
разваля други прави жена си држи като писано яйце и недава и да работи в стопанството и учи 
(коммуния пасал то и ли е несам лицето ?) което да контролирам но нема рет и Справедливости 
комуто наделеят и митов (а бе вия) с татко се на оная страна и искаше да се (сали ?) но като му по 
уписах некои работи и по улегна оти не идеш в стопанството 1 ден да погледаш и му казвам  ягодите 
влци(?) 
 

Страна Б 
 
27-I-1947 г. Банкя  
Здравей,  

 Едва днес получих писмото ти от 22 т. м. и бързам да ти отговоря. Сега се чувствувам много 
радостна и щастлива. Това е Първото ти писмо, в което е изразена до известна степен близостта на 
приятелството ти към мен. За пръв път разбрах също, че ти не си чужд на близките и стари спомени.  



При прочитането на твоите редове, в съзнанието ми се заредиха всички спомени прекарани заедно. 
Представих си за миг уютната ти и добре затоплена стая в която сега ти сам стоиш, и лудо желание 
ме обхваща да бъдеме там пак заедно, но разбира се това си остава за сега само едно желание. 
 Примирявам се с това положение, като се задоволявам с писмата ти и обажданията ти по 
телефона. 

Смятам че много по щастлива бих се чувствала ако и аз като тебе бях заобиколена от 
предмети, които ме свързват с редица спомени. Единствени писмата и снимката ти са винаги и 
навсякъде с мен. Освен това, всеки ден минавам по обед покрай кино Благоев и си спомням за 
няколкото приятно прекарани дни. 
 Впрочем, всичко това не е много важно за сериозните хора, нали. Като така, точка по тоя 
въпрос.  
 Аз все още не мога да се успокоя и да се отпусна. Смятам, че това ще стане едва като завърша 
срока си, след 25 февруарий. Остава ми да бъда изпитана още по 8 предмета. Страхувам се много и 
ми се струва, че ще полудея. Както и да е, в края на краищата все ще изкарам някак си. 
 Днес тук се радваме на хубаво време, смисъл топло. Цял ден снегът се топи и слънце пече. 
Едно е само лошо, че обувките ми са вече скъсани, вследствие на което краката ми се мокрят, но и 
това някак си ще се нареди. 
 Друго за сега не намирам за нужно да ти пиша, пък и вече ми се доспа, понеже е доста късно. 
Ще очаквам пак да ми се обадиш, а може би и скоро да дойдеш. Много поздрави на всички.  
 Привети  
 Юлия 
 
 
4. ЕДНОВРЕМЕННО, 2019 
намерена карта, дигитален печат, ПВЦ плоскост, дървена маса, текст 
 
Бях едновременно спокоен отвън и необуздан отвътре, в реалността и в мечтата, в статистическия 
факт и в нереалното. 
 
 
5. ТИ ВЪРВИ, АЗ ЩЕ ТЕ НАСТИГНА, 2021 
намерена корица от тетрадка, милиметрова хартия, молив, флумастери, дървена маса, 300 х 40 см 
дигитален печат върху фототех фолио, 130 x 163 см 
 
Корица на тетрадка с баснята на Лафонтен “Заекът и костенурката”, надписана “Чернови” (brouillons - 
на френски език), съдържа в себе си парадокса на Зенон. 
Надпревара, в която ако единият състезател тръгне пръв, дори и най-бързият бегач не би могъл да го 
настигне, защото преследвачът трябва първо да достигне до точката, от която е тръгнал 
преследваният. Черновите винаги имат предимство. 
 
6. ПЛЕНЕНИЯТ РИЦАР*, 2021 
молив, хартия, оригинална намерена фотография, дигитален печат, ПВЦ плоскост, дървена маса,  
вариращи размери 
*Knight – рицар, в превод на английски език; кон – в шахмата 
 
На празника на рицарите от Френския колеж “Св. Августин” в Пловдив през 1939 квадратите на 
безкрайна дъска за шах се номерират в спирала. Един рицар започва от квадрат 1 и се движи спрямо 
нормалните правила на шаха, които му разрешават движение в Г-образ. Когато има повече от една 
възможност за движение, той избира квадрата с най-малко число, на което не е стъпвал досега.  
На ход 2016 и квадрат 2084 рицарят не може да продължи движението си и бива пленен от 
собствената си последователност. Единственото, което му остава, е да вдигне ръка.  
 



 
7. ПАРАЛЕЛ, 2021 
дигитиален мастиленоструен печат, дървени маси, колан за багаж, вариращи размери 
 
От една страна надценяваме другите, от друга страна ги подценяваме и непрестанно 
надценяваме сами себе си и се подценяваме, а когато би трябвало да се надценим, се 
подценяваме, така както ако трябва да се подценим, се надценяваме. 

Томас Бернхард, “Бетон” 
 
Може би не всички точки, лежащи върху един паралел, имат еднаква географска ширина. 
В периода между 1970 и 1990 едно обикновено софийско семейство предприема десетки екскурзии 
в чужбина. За това свидетелства техният изключително организиран архив от фотографии, пътеписи 
и документи. Това, с което се отличават техните пътувания, е че освен “популярните” по онова време 
дестинации, те редовно посещават и екзотични кътчета на света далеч отвъд обхвата на Варшавския 
договор.  
 
 
8. ПРИСЪСТВАЩО ОТСЪСТВИЕ, 2018 
двуканална видеоинсталация, звук, дигитален печат 
 
На изоставено гробище семейство язовци организират своя нов дом, използвайки създадените от 
гробовете естествени кухини като полуготови подземни камери и изгонват предишните 
“наематели”. Този процес на обживяване на вече забравено човешко пространство е плод на 
естествената цикличност в природата и поставя човека едновременно като част от кръговрата и в 
същото време като негов наблюдател.  
 
 
9. „ПЕРЛИТЕ СА ВИНАГИ ПОДХОДЯЩИ“ (ДЖАКИ КЕНЕДИ), 2021 
намерена рамкирана фотография, графит на стена 
 
 


