
Сав ка е би ла на 4 го ди ни, ко га то Учи те -
ля е отишъл у тях. Май ка є Те ре за е германка,
от Бер лин. Ба ща є Ге ор ги е пре сел ник от Ма -
ке до ния, же лез ни чар. По то ва вре ме са жи вее -
ли в Ца риб род. Учи те ля е оби ка лял ця ла Бъл -
га рия, се ла и гра до ве, глав но със за да ча да изс -
лед ва бъл га рс кия на род, пре дим но фре но ло -
гич но. Ко га то по се ща ва Ца риб род, г-жа Те ре -
за оти ва в чи та ли ще то да чуе лек ци я та му
по фре но ло гия, за що то се ин те ре су ва ла от
ду хов ни те и окулт ни поз на ния за жи во та.
След лек ци я та тя по кан ва Учи те ля у до ма си
на раз го вор. Ка то вли за у тях, той се вглеж да
в че ти ри го диш но то де те, взе ма го на ко ле не
и за поч ва да из мер ва гла ва та му. Сав ка пог -
леж да май ка си и каз ва: „Ма мо, как во ми пра ви
то зи чо век?“ А Учи те ля каз ва на май ка та:
„Как ва мо ма ще ста не тя!“

От то зи мо мент връз ка та на Учи те ля
Петър Дъ нов и се мей ство Ке ре мед чи е ви е
неп рекъс на та. След то ва те се пре ме ст ват
да жи ве ят в Со фия, къ де то се ус та но вя ва и
Учи те ля през 1914 г. Сав ка е би ла мно го уче но -
лю би ва. Учи те ля каз ва за ней ния нос, че е лъ -
жи ца, ко я то е дош ла на Зе мя та да гре бе ду -
хов но зна ние. Сест ра Те ре за, май ка та на Сав -
ка, ста ва ре дов на по се ти тел ка на бе се ди те
и лек ци ите на Учи те ля. На 12 го ди ни Сав ка,
тай но от роди те ли те си, по се ща ва Учи те ля
и му каз ва: „Вие сте дошъл Учи тел на Зе мя та
и аз ис кам да се уча при Вас.“ Учи те ля є каз ва:
„Ни ко му ня ма да каз ваш то ва. Ще си ку пиш
ед но Еван ге лие и ще го че теш. Ко га то го
разт ва ряш за пър ви път, ще си сло жиш пръс -
та на ня кой стих и ще сле диш как во ще ти се
пад не.“ Ко га то тя разт ва ря Еван ге ли е то за
пър ви път, па да є се след но то: „Ве ли ко е, слав -
но е да слу жи чо век на Бо га и да пребъд ва в
Лю бов та Му!“ На те зи го ди ни предс та ва та
є за Лю бов та на Бо га е та зи, че тя тряб ва да
се скрие в Не го ва та паз ва – предс та ва та на
де те за своя ро ди тел.

Ми на ват две го ди ни. Сав ка е ве че на че -
ти ри на де сет го ди ни. Тя пак оти ва при Учи -
те ля. Той я пос ре ща, по да вай ки є две те си ръ -
це, и є каз ва: „Доб ре дошъл при ме не, мой доб -
ри и вер ни Аве ру ни.“ Тя е нап ра ви ла един

детс ки жест да го прегър не. Учи те ля се ус -
мих ва и є каз ва: „Не си ти, не си ти, то ва е
май ка та.“ „Аз съм Учи те лю, аз съм.“ Ко га то си
оти ва в къ щи, тя от ва ря Еван ге ли е то и є се
па да след ният стих: „Не зна е те ли, че сте
храм Бо жий и Дух Бо жий жи вее във вас?“ То зи
стих є е про из вел невъ об ра зи мо впе чат ле ние
и тя го пос та вя за ос но ва на це лия си бъ дещ
жи вот. „Храм Бо жий“ – ду ми, свър за ни с чис -
то та та и све то ст та в жи во та.

Ми на ват мно го го ди ни, през ко и то Сав -
ка по се ща ва учи ли ще то. През то ва вре ме по -
се ща ва част но Учи те ля и той є пре по да ва
ду хов но зна ние. Тя уси ле но изу ча ва Биб ли я та,
Еван ге ли е то, учи из ве ст ни сти хо ве на и зуст.
Изу ча ва фре но ло гия, хи ро ман тия, ри су ва не,
ди аг нос ти ка. Веднъж тя със смях ми ка за: „Аз
изу чих да же пе до ло гия, но то ва ня ма да го
каз ваш ни ко му, на ли?“ Всич ко, ко е то изу ча ва -
ше, го про у ча ва ше мно го дъл бо ко. Ви на ги се е
стре мя ла да на ме ри ис ти нс ко то зна ние. Чес -
то пъ ти е из па да ла в мно го про ти во ре чия
меж ду окулт но то, мис тич но то и офи ци ал -
но то поз на ние. Мно го чес то е пла ка ла пред
Учи те ля и го е пи та ла: „Учи те лю, где е ис ти -
на та?“ Учи те ля є каз ва: „Ти ще я на ме риш.“
При из пи ти е има ло слу чаи, ко га то е учи ла в
ста я та на Учи те ля и то ва е ста ва ло пре дим -
но при фи ло со фс ки те въп ро си. А меж ду то ва,
це ли 20-30 го ди ни тя е би ла в неп рекъс на ти
на ря ди с Учи те ля, каз ва ла е фор му ли и мо лит -
ви и е изу ча ва ла Сло во то. Тя неп рекъс на то е
мо ле ла Учи те ля да є да ва ду хов ни за да чи и
при изу ча ва не на из ве ст ни сти хо ве, има ла е и
ду хов ни опит нос ти. Нап ри мер ле ку ва ла се е
със сти хо ве от Еван ге ли е то, ко га то е ос ле пя -
ла. Учи те ля є е дал как да из по лз ва Еван ге ли е -
то, За ве та на цвет ни те лъ чи, спектъ ра. В
продъл же ние на 7 дни, де но нощ но, на все ки
кръгъл час тя се е мо ле ла за свое  то озд ра вя -
ва не. На сед мия ден тя озд ра вя ла напъл но.
Еле на Анд ре ева в сво и те спо ме ни пи ше, че
Сав ка се е оп лак ва ла, че не виж да Учи те ля на
два мет ра пред се бе си, ко га то е сте ног ра фи -
ра ла.

При друг слу чай по лу ча ва изк ри вя ва не на
ли це то. Учи те ля оти ва при сте ног раф ки те и
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пи та: „Къ де е Сав ка?“ А па ра ли за та є би ла на
дяс на та по ло ви на на ли це то. Учи те ля є се ка -
ра. Тя из бяг ва и оти ва в го ра та, скри ва се и
пла че. Учи те ля пак ид ва и пи та сте ног раф ки -
те: „Къ де е Сав ка?“. Еле на оти ва да я тър си и
я на ми ра сви та на къл бо в го ра та да пла че.
Сав ка оти ва при Учи те ля и Той пак за поч ва
да є се ка ра. Тя пак из бяг ва. Ве чер та ид ва пак
Учи те ля: „Къ де е Сав ка?“ Пак є се ка ра. И ко -
га то Учи те ля си тръг ва тре тия път, ли це то
є от но во при до би ва нор мал ния си вид.

Учи те ля є е давал съ ве ти как да се об ли -
ча, как да ре ши ко си те си, как ви дре хи да но -
си. В из ве ст ни пе ри о ди на своя жи вот тя е
жи вя ла мно го уса мо те но. Има ла е кон такт
са мо с те зи, ко и то я оби чат.

Из вес тен пе ри од Учи те ля є дик ту ва
„Све ще ни ду ми на Учи те ля към уче ни ка“. Ко -
га то е би ла на 23 го ди ни, на един Пет ров ден,
на Ри ла, под на ся на Учи те ля кни га та „Све ще -
ни ду ми на Учи те ля към уче ни ка“, ко я то е
под гот ви ла за пе чат. Учи те ля отхвър ля кни -
га та ка те го рич но. Тя из па да в го ля мо про ти -
во ре чие, скръб, учуд ва не. В та зи кни га са иде и -
те, мис ли те на ней ния жи вот, на кои то тя е
по лу чи ла от го вор и те зи Ис ти ни, ко и то Той
є е дал, Той ги отхвър ля. Тя ис ка ла да ум ре. Ед -
на сест ра я на ми ра край езе ро то. „За що?“ – се
пи та тя. Меж ду то ва, Учи те ля при е ма по -
даръ ци – ри зи, слад ки, ба ни ци, дре хи. При е ма
ги с ус мив ка, с бла го дар ност. А та зи кни га, ко -
я то тя е на пи са ла с це на та на своя жи вот,
Той ка те го рич но отхвър ля. Има и дру га вер -
сия за що Учи те ля е отхвър лил кни га та – до -
ба ви ла е не под хо дя щи ци та ти от бе се ди те.
Ед ва след се дем го ди ни раз би ра при чи ни те за
отхвър ля не то, ко га то е по се ти ла ед на пи е са
в На род ния те атър – „И бед но ст та не е по -
рок“. Тя из ли за от те атъ ра, це лу вай ки ед на
от сте ни те му, и си оти ва с ед но прос вет ле -
ние. Тя е мла да и ще се раз вие гор дост в нея
при ус пе хи те, кои то има. Над мо щи е то над
дру ги те, сла ва та е опас на. Учи те ля я е па зил
от рев но ст та и зло ба та на ня кои от окръ жа -
ва щи те на Изг ре ва. След още се дем го ди ни
един уче ник, на ко го то тя под на ся кни га та,
из вик ва въз хи тен: „Тя тряб ва да бъ де из да де -
на!“ Още на дру гия ден из важ дат 500 сти ха,
ре дак ти рат ги и ги да ват за пе чат. То ва е в
1938 го ди на. По мощ никът є е бил брат Бо ян
Бо ев. 

Неп рес тан ни те є по се ще ния при Учи те -
ля бя ха съб лазън за мно го при я те ли. Те не зна -
е ха ис ти нс ка та ра бо та, ко я то свързва ше
Учи те ля с уче ни ка извън ду хов на та ра бо та:
Сав ка бе ше неп рекъс на то на Не го ви те лич ни
ус лу ги и ги вър ше ше та ка, как то Той ги же ла -
е ше. Не ка при я те ли те да зна ят, че Учи те ля

има ше изтън че ни на ви ци и вку со ве. Всич ко
то ва, ко е то пра ве ше в лич ния си жи вот, бе -
ше пър во по ро да си. За да нап ра виш ус лу га на
един Учи тел ка то Не го, тряб ва да поз на ваш
Не го вия ли чен, час тен жи вот. Учи те ля има -
ше до ве рие в то зи уче ник и сво бо да та се про -
я вя ва спо ред не го во то ес те ст во. Го ле ми те
хо ра са не по нят ни за обик но ве ния уро вен на
чо ве ка и мно го не ща се раз би рат съвър ше но
пог реш но. Учи те ля бе ше извън ред но изтън -
чен и фин. Чес то пъ ти ние Го измъч вах ме с на -
ла га не на на ши те вку со ве. Измъч вах ме Го с
на ши те не раз би ра ния. И при Не го ва та Лю -
бов и отстъп чи вост, Той ни се под чи ня ва ше
и стра да ше. При един слу чай, ко га то ед на
сест ра ис ка ше да се вмък не в ста я та Му, за
да нап ра ви ня кои ус лу ги, за да се из бег нат из -
ве ст ни пре ре ка ния, Той отп ра тил всич ки,
ко и то са би ли око ло Не го и ос та нал сам. Аве -
ру ни не оти ва ня кол ко дни при Не го. На тре -
тия ден тя Го за вар ва сам и тъ жен. През те -
зи дни Той си е под реж дал всич ко сам, сам си е
па лил печ ка та, ме тял и пр. Тя дой де при ме не
в об ща та ста ич ка разп ла ка на, разб ра ла, че не
тряб ва да ос та вя Учи те ля, въп ре ки всич ко.
Има не ща, ко и то не се от на сят до нея. Чес то
Учи те ля прис ти га ше в ста ич ка та на сте ног -
раф ки те и с ед на ра до ст на ус мив ка за поч ва -
ше да ва ди от джо бо ве те си чуш ки, до ма ти
от на ша та гра ди на, ко и то той сам е откъс -
нал. Сла га ше ги на ма са та и каз ва ше: „То ва е
от на ша та гра ди на!“

Веднъж до не се ед на тенд же ра с яде не и
ка за: „Аз го сгот вих“. То ва бе ше су па от ед ро
на ря зан зар за ват и всич ко бе ше от братс ка -
та гра ди на. Учи те ля ка за: „Ту ре те си зех тин
и чер пи пер“. Той мно го дър же ше на прос ти те
яде не та. Оби ча ше чор би ци от коп ри ва, до ма -
ти, гъ би-пе чур ки и каз ва ше, че с един-два ва -
ре ни кар то фа чо век мо же да се нах ра ни. Оби -
ча ше чер ния хляб от чис та пше ни ца, пи е ше
рус ки чай и пред по чи та ше бъл га рс ко си ре не.
Той из бяг ва ше слож ни те яс тия. Оби ча ше
мно го чер ве ния лук и го чук ва ше с юм рук, по
бъл га рс ки оби чай. На обяд се хра не ше ви на ги в
братс кия стол на Изг ре ва и с учуд ва ща охо та
яде ше скром ни те и преск ром ни обе ди. Мно го
оби ча ше пло до ве те. Сла га ше ги ви на ги на
слън це и пос ле ги яде ше – ни ко га сту де ни.

Ко га то Учи те ля из ли за ше на по ля на та,
ни ко га не ос та ва ше сам. Око ло Не го се съ би -
ра ха уче ни ци и за поч ва ха раз го во ри на нес -
кон ча е ми те ми.

Ко га то Аве ру ни завъ ршва уни вер си те -
та, Учи те ля є каз ва: „Е, се га ще обър неш сво -
я та пе да го ги ка към се бе си и ще я нап ра виш
се бе пе да го ги ка.“
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Аве ру ни е би ла под ло же на на мно го из пи -
ти от Учи те ля. По ло же ния, при ко и то тя са -
ма да се спра вя и да про у чи си ли те и въз мож -
нос ти те, с ко и то раз по ла га. Веднъж при ня -
как ва случ ка, ко я то тя не е мог ла да раз ре ши,
виж да в ръ це те на Учи те ля ед на кри ва свещ
и Той се мъ чел да я изп ра ви и изг ла ди. Тя му
каз ва: „Учи те лю, и мен ще изп ра ви те ка то
тая свещ“. Аве ру ни е по лу чи ла мно го жес то -
ки из пи ти във връз ка със сми ре ни е то и
издър жа не то на раз лич ни те нес го ди на жи во -
та. По по вод на ед на от за да чи те в Шко ла -
та, ко и то Той е дал на уче ни ци те, за да се
научат да по на сят по диг рав ки те на окол на -
та сре да и да след ват за да ча та, ко я то им е
да де на, Учи те ля да ва на Аве ру ни ед ни мъж ки
из но се ни обув ки с че рен лас тик отстра ни,
ко и то тя да но си при раз лич ни слу чаи из гра -
да. Раз би ра се, тя ста на ла за прис мех. Тъл ку -
ва ни я та са би ли раз ли чни. Тя оба че по на ся ла
всич ко и продъл жа ва ла да ги но си с мъл ча ние и
тър пе ние. Те зи обув ки са за па зе ни и до днес
от Иор дан ка Же ко ва. Учи те ля е сле дял на чи -
на, по кой то тя се е об ли ча ла. В Шко ла та ко -
ке т ство то е би ло изк лю че но. Веднъж тя би -
ла об ле че на с бле до си ня коп ри не на рок ля. Учи -
те ля нап ра вил ня какъв на мек за та зи дре ха,
при ко я то се изтък ва ла ней на та женстве -
ност. Тя взе ла рок ля та, по ля ла я с газ и я за па -
ли ла, оба че как во е ней но то изум ле ние, ко га -
то из важ да рок ля та от печ ка та – тя се ока -
за ла здра ва, са мо газ та из го ря ла. Но по ве че не
я об ляк ла. При друг слу чай тя има ла рок ля с

мал ки бро ди ра ни чер ни цве тен ца. При из каз -
ва ни я та, ко и то Учи те ля нап ра вил, тя раз па -
ря всич ки цве тен ца с иг ла и рок ля та ста ва
чис то бя ла. Учи те ля се про ти во пос та вя на
къ си те ръ ка ви, къ си те рок ли, яр ки те цве то -
ве. Цветът на уче ни ка е свет ло си вия – гълъ -
бов – и бе лия. Ко си те тряб ва да бъ дат пра ви
и от ря за ни до ко кал че то на вра та. Възбра на -
та трае за уче ни ка в из ве ст на фа за от жи во -
та му. За Аве ру ни заб ра на та е тра е ла 7 го ди -
ни, след ко е то тя мо же ла да но си раз кош ни
дре хи. Учи те ля є каз ва веднъж: „Аз изс лед вам
тво и те мис ли, ви на ги ще ми го во риш Ис ти -
на та, кол ко то и да е жес то ка тя за те бе. Аз
поз на вам всич ки сла бос ти на хо ра та – да не
се мъ чат да ги скри ват от мен. Доб ле ст та и
иск ре но ст та са прек рас ни ка че ст ва. Имай те
доб ле ст та да приз на ва те сво и те сла бос -
ти.Са мо та ка мо же да ви се по мог не“. Ед на
от ве ли ки те мис ли на Учи те ля е, че Той е
дошъл на Зе мя та да пов диг не пад на ла та чис -
то та. За що то е ка за но: „Си не Мой, дай ми
сър це то си“. Пър ви ят за кон на вът реш на та
Шко ла е: „Поз най се бе си“. Как ще с спра виш
със се бе си, ако не се поз на ваш? И ако ня маш
ед на мяр ка, да де на от са мия Учи тел! Прин ци -
пи те, за ко ни те и ме то ди те са те зи, ко и то
по ма гат за изп ра вя не то на уче ни ка. Стре -
межът към чис то та и свя тост са ка че ст ва,
ко и то приб ли жа ват уче ни ка до Учи те ля. То -
ва е ма те ри я та, с ко я то Той бо ра ви ка то не -
над ми нат майс тор-пси хо лог. При изу ча ва не -
то на Биб ли я та Учи те ля є да вал из ве ст ни
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пре жи вя ва ния, ко и то по-наг лед но мо гат да
обяс нят из ве ст ни епи зо ди от Биб ли я та. Ед -
на от лю би ми те є фи гу ри от Биб ли я та е
епи зодът с Рут.

Учи те ля каз вал чес то на Сав ка да съ би ра
на е сен в гра ди на та дреб ни те кар тоф че та,
ко и то ни кой не съ би ра, и да ве че ря с тях. Аве -
ру ни чес то пос те ше по де сет дни – пъ лен
пост. До сед мия ден ра бо те ше, пос лед ни те
три дни се де ше ти хо в ста я та си в раз миш -
ле ние.

Предс то е ше за ми на ва не то на Аве ру ни в
Лат вия, къ де то Учи те ля я изп ра ти със спе ци -
ал на ми сия през 1942 г. Вой на та бе ше в раз га ра
си, а тя тряб ва ше да пре ко си ця ла Гер ма ния.
На тръг ва не Учи те ля є хва ща ръ ка та и є каз -
ва: „Пом ни, ти се га си све тия! Пом ни: лат вий -
ци те в твое ли це ще при е мат Учи те ля, сест -
ри те и бра тя та. Ще ти це лу ват ръ ка и от
Мое име ти ще им го во риш.“ Тя оп рав да ла Не -
го во то поръ че ние, а след завръ ща не то є в
Бъл га рия на лат вий ци те се да до ха мно го го ле -
ми из пи та ния. Ня кои от тях за ги на ха, но все -
ки един от тях е но сел не що топ ло и мъд ро,
пре да де но от Учи те ля чрез Аве ру ни. При
завръ ща не то си тя бе ше за мо ле на от при я -
те ли те си да раз ка же за сво и те впе чат ле ния
от прес тоя там. Оба че то ва, ко е то тя спо -
де ли, бе ше са мо 1/10 част от пре жи вя но то.
Учи те ля е пра вил опи ти с нея. Ед на от за да -
чи те є би ла пре да ва не на мис ли от разс то я -
ние. Учи те ля пре да вал мис ли на Аве ру ни и тя
ги преп ре да ва ла. Из нес ла е в Лат вия че ти ри
бе се ди.

Учи те ля по се ща ва ше кон цер ти те на
вид ни лич нос ти. Це ли ят Изг рев зна е ше ко га
Той оти ва на кон церт. Те зи, ко и то Го прид ру -
жа ва ха, си я е ха. Учи те ля из ли за ше от сво я та
стая със светъл кос тюм, свет ла пе ле ри на от
мек, пух кав въл нен плат. Пе ле ри на та бе ше
при ши та за дре ха та. На вра та с бял въл нен
шал, с бя ла па намeна шап ка, с бас тун в ръ ка.
Обув ки те му бя ха ме ки, де ли кат ни и ни ко га
чер ни. И ко га то ние Го зър нех ме, всич ки имах -
ме пре жи вя ва не то, че про лет та ид ва – са ма -
та про лет е дош ла в ли це то на Учи те ля. В за -
ла та прис ти га ше ра но, с не кол ци на при я те ли.
Да оти деш на кон церт с Учи те ля, то ва бе ше
го ля ма при ви ле гия. Кой не си спом ня чуд ни те
Му, ме ки бе ли ко си и прек рас ния Му про фил,
отк ро я ващ се меж ду присъ ства щи те! Той бе
предс та ви тел на идеи, на ко и то пос ве ти жи -
во та си – разцъф тя ва не то на Бо же ст ве но то
в чо веш ка та ду ша. У Не го всич ко бе ше цен но
и има ше смисъл. Ка то фор ма Той оп рав да ва ше
съдър жа ни е то. Дви же ни я та Му бя ха ме ки, по -
ход ка та Му – бър за и ле ка, ка то че ли не стъп -
ва на зе мя та. Ко га то хо дех ме на екс кур зия, ед -
ва мо жех ме да го нас тиг нем. Учи те ля има ше
не пов то ри ма по ход ка. С не пов то рим ма ни ер
под на сяше ръ ка та си, за да бъ де це лу на та.
Меж ду хи ля ди те по ло жи тел ни ка че ст ва, ко и -

то при те жа ва ше, бе и това да на ми ра по ло -
жи тел но то и доб ро то във все ки чо век. Не го
не го ин те ре су ва ха сла бос ти те на хо ра та, аб -
со лют но не се спи ра ше на тях. Сла бос ти те
са присъ щи на чо ве ка, вър ху тях той тряб ва
да ра бо ти. Ра зум но и по ло жи тел но насър ча ва -
ше и об ра бот ва ше. Ако мо же ня кой да ви ди
как ва не из ра зи ма ус мив ка има ше, ко га то ня -
кой нап ра ви не що доб ро и ху ба во – ли це то Му
про си я ва ше! Учи те ля не оби ча ше спо ро ве те.
При един спор в кух ня та, Той влязъл и ка зал
след ни те ду ми: „Хвър ле те, ре кох, чи ни ите
през про зо ре ца и прек ра те те спо ра!“ 

Той се ин те ре су ва ше от всич ко на Изг -
ре ва, от жи во та – как про ти ча в най-мал ки -
те му под роб нос ти. Взи маше учас тие във
всич ко: ця ло то сто па н ство бе ше ка то на
длан пред Не го; кон цер ти те; Шко ла та;
работата в кух ня та; част ния жи вот на все -
ки един. Той бе ше ка то Ба ща-нас тав ник, ле -
кар, Учи тел на всич ки. Той оби ча ше Изг ре ва,
присъ ства ше нав сякь де. Как оби ча ше Учи те -
ля по ля на та, гра ди на та, ло зе то! Насър ча ва -
ше вся ка ра бо та. Той присъ ства ше в на ба вя -
не то на зим ни на и чес то се съ вет ва ше с ба -
те Ра ди, и да ва ше оцен ка на най-мал ки те не -
ща. Той не оби ча ше раз хи ще ни я та. За Не го
вся ко се мен це бе цен но, ка то на ча ло на нов
жи вот. При един слу чай, при па да не то на ед -
но фа сул че от бал ко на, Той на ка рал ба те Ра ди
да сле зе до лу и да го при бе ре.

На пла ни на та Учи те ля се чувства ше ка -
то у до ма си. Той има ше на ви ци на ис ти нс ки
бъл га рин, на ис ти нс ки бъл га рс ки въз рож де нец
от на ча ло то на ве ка. Кол ко то и стран но да
зву чи в уши те на мно зи на, към ня кои от
сест ри те Учи те ля се обръ ща ше с име то на
дру га ри те им, а не със собстве ни те им име -
на, нап ри мер: „По ви кай те ми, ре кох, Ла за ри -
ца, или Ива ни ца“ и пр. Изк лю чи тел но скро мен
и ори ги на лен бе ше Учи те ля. Той си за ми на от
то зи свят на 27.12.1944 г. При би ра Аве ру ни на
5.5.1945 г.

Сест ра Мил ка Ала ман че ва ми дик ту ва
те зи ре до ве, по не же е би ла най-близ ка при я -
тел ка на Сав ка. Ра бо ти ли са за ед но и в из вес -
тен пе ри од го ле мият ар хив на Сав ка се е съх -
ра ня вал при нея.

На Изг ре ва има ше пе чат ни ца, къ де то се
пе ча та ха са мо то мо ве те с бе се ди те и лек -
ци ите на Учи те ля. Мил ка Ала ман че ва бе ше
екс пе ди тор, кни жар – изпъл ня ва ше ня кол ко
длъж нос ти във връз ка с разп ро ст ра ня ва не -
то на бе се ди те. Аз, Пав ли на Дас ка ло ва, прес -
пи вах у тях. Къ щич ка та им бе ше в дво ра на
Йор дан ка Же ко ва. Мил ка жи ве еше със сест ра
си Лю ба Ала ман че ва, ко я то бе ше лич на при я -
тел ка на ма ма. На Изг ре ва те бя ха най-близ -
ки те ни хо ра за вре ме то.

ППаавв ллии ннаа ДДаасс ккаа ллоо вваа
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