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�редговор

Това е четвъртата ми книга. Приликата с предишните три е свързана най-
вече с репортажите ми от малки населени места. Такива, за които почти 

липсва информация в интернет пространството и в които живеят на пръв 
поглед най-обикновени, но за мен – необикновени хора. Има такива като 
90-годишната Еленка Стойкова от село Църварица, която ме смая с трудо-
любието си на тази възраст, с добротата, с гостоприемството, с човещината 
си и с невероятно мъдрите си слова, изречени в типичен за западните кра-
ища диалект. Затова извадих на показ всичко, произнесено от нея пред моя 
репортерски касетофон. Ще я откриете и нея сред стотиците цветни сним-
ки, с които е илюстрирана и тази книга – подобно на останалите три.

Другата разлика е, че реших да публикувам тук много интервюта, 11 на 
брой, с едни от най-популярните личности в съвременна България. Сред тях 
са певиците Лили Иванова, Любка Рондова, Валя Балканска, Донка Шишма-
нова, Верка Сидерова, актьорите Стоянка Мутафова, Борис Луканов, Ма-
рия Стефанова, Цветана Манева, Сава Хашъмов, богословът Ваклуш Толев. 
Някои, за съжаление, вече ги няма сред нас. И известните, и неизвестните 
хора, които съм срещал и за които разказвам в тази книга, си приличат по 
едно. Бяха изключително откровени в диалозите с мен – едните из мегдани-
те, улиците, магазините, кръчмите, градинките и баирите на забутаните сел-
ца, другите – чрез интервютата и гостуванията в предаването „Нощен хори-
зонт“. Всеки от тях е звучал в ефира на Българското национално радио – в 
дневните репортажи и в нощните разговори. По един или друг начин са без-
ценни за културното ни богатство, затова вече са и част от Златния фонд на 
БНР. Осъзнах в дългия процес на дешифровките, писането и редактирането, 
че ако тези хора не бяха отворили душите си пред мен, ако не бяха със сърце 
на длан, образно казано, то тази книга нямаше да я има. Затова я нарекох 
така – „Сърце на длан“.
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Знаете ли коя е най-северозапад-
ната населена точка на Бълга-

рия? Ще ви кажа. Там Тимок навли-
за в Република Сърбия, а у нашата 
страна остава село Ракитница. То 
е на 1 км от руслото на реката. В 
края му преди време се намираше 
кльонът, разделителната линия, 
границата между двата идеологи-
чески и политически свята. Сега те 
са се обединили, говорим за Евро-
пейски съюз, за постижения, за на-
предък и разцвет, за инвестиции, за 
туризъм, за просперитет въобще. 
Само че...

Излишно е да споменавам, че Ра-
китница се намира в най-изостана-
лата част на България. На 28 км е 
областният център град Видин. На 
4 км отстояние южно е село Косово, 
на север са Балей, Куделин и Връв, 
а на югозапад са Тияновци, Калина 
и Гъмзово. Делейна е най-отдалече-
ното от общинския център Брегово 
и е най-планинското – със своите 
150-на метра надморска височина. 

Колкото до Ракитница, тя е около 
75 метра. Равнинно място, край кое-
то открай време на власт сред рас-
тителността е била ракитата. Оттам 
и името на селището, за което в тур-
ски архиви има сведения, че е съ-
ществувало в средата на XVIII век... 
Наследеният спомен е, че на това 
плодородно място са се отглеждали 
много овни, разбира се, повечето за 
нуждите на турската държава. Оста-
нало е името на една от местности-
те – Овчарника – подсказваща какво 
е било основното препитание два 
века назад. Собственици са били 
двама братя-турци. Чести са били и 
землищните спорове със съседно-
то Брегово (на 3 км северно) – във 
вековете, в които не е съществувал 
вариант да не работиш земята си. 
Покрай ракитака, този вид върба, 
част от хората пък са правили кошо-
ве, кошници, всевъзможни пособия 
за животновъдството, после и ме-
бели... Вече безвъзвратно загубено 
производство...

�з алкана 
и Северна ългария

�окрай ракитака 
се е пръкнало Ракитница
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