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�редговор

В памет на майка ми Катерина 
и баща ми Димитър

В книгите ми често можете да срещнете необичайни житейски случки, 
срещи със змейове, влюбени до уши в някоя мома, самодиви край пла-

нински извори, предания за цар Самуил, Иван-Александър или който и да 
било български владетел, легенди за основателите на селищата, които в по-
вечето случаи са били овчари, попаднали в красиво, закътано, с изобилие от 
вода и тучни пасбища място. Разказвам винаги и за местоположенията им 
във времето, променяни било заради проклятие, било заради връхлетяло ги 
зло: чума, кърджалийски нападения, безводие и какво ли още не! Подроб-
ното описание на историята на селата винаги е свързано с това на църквата 
и на местното школо, което в повечето случаи се е появило като килийно 
към нея. Пък и това са двете най-важни институции, които прадедите ни 
бързо са издигали, които са уважавали и чиито сгради са зидали с любов 
и всеобщ труд. Това са местата, край които се случва всичко най-важно в 
едно селище – празници, обичаи, сватби, кръщенета, сборове, общуване с 
Господ, образование на челядта. Така е било. Разбира се, понякога ми е било 
много трудно да науча годините на съзиждането, имената им, както и на 
майсторите, които са творили там. Е, често успявам, но в доста случаи – не, 
поради една или друга причина. От 50-те години на миналия век в страна-
та ни изникват язовири, градени по повика на друго време, нова идеология 
и политическа система, наложила понякога и безпардонност, що се отнася 
до опазване на съграденото назад. В тази книга разказвам за село Ребревци, 
което е в община Елена, славеща се с многото населени места, включени в 
административните ѝ предели. Част от тях са потънали на дъното на язо-
вир „Йовковци“, заличил без съмнение и историята им. В репортажа ми за 
село Лобош споменавам за друго такова съоръжение, „Пчелина“, присвоило 
си собствеността на някогашното село Пчелинци, което е там, в чашката на 
язовира. Варненското село Аспарухово пък е в близост до язовир „Цонево“, 
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който е погълнал в дълбините си огромната част от землището, в това число 
и църквата „Света Петка“. Не са си направили труда да я местят камък по ка-
мък, а са я оставили на дъното на водния гигант. После хората са си постро-
или нова, която снимах, но все с усещането, че тя просто е копие на затри-
тия оригинал. И че чутото и записано от мен е полъх от дълбините. Затова 
нарекох тази книга така – „Полъх от дълбините“ – на местните познания и 
спомени, на потъналата история, на чутото и записано от мен, на възпроиз-
веденото тук, на понесените щети, на истината и фалша, на изчезналото и 
изчезващото, но и на съхраненото!  Полъх от българската история!


