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Казват, че на Коледа хора-
та се връщат в детството си, 
в спомените назад. И аз се 
върнах към отминалото лято, 
срещите с роднини, приятели, 
с бивши мои ученици. Един от 
тях е Христо  Бъчваров, който 
от двадесет години живее в 
Ирландия, има две вече поот-
раснали деца и съпруга литов-
ка – Лаура. Тя е много строга 
при възпитанието на децата 
си, съблюдава редовното хо-
дене на училище и извънучи-
лищни занимания, което се 
дължи на немската основа на 
образованието и семейното и 
възпитание. Майка и е дала 
като служител в Националната 
литовска библиотека задълбо-
чени познания по хуманитар-
ните науки. Лаура успешно се 
занимава с благотворителна 
дейност и организации на же-
ните в нужда – разказва с гор-
дост за нея съпругът и. 

Благодаря на съдбата за това, което ми предоставя

Балчиклията Христо Бъчваров със семейството си в Ирландия.     Фото: Личен архив

В селото на Попай Моряка се изненадахме като видяхме кни-
га с Йовковите разкази на английски език и личеше, че много 
туристи са я разглеждали.    Фото: Христо БЪЧВАРОВ

Единствената Вятърна мелница в Западна Ирландия, рес-
таврирана от местните жители.  Фото: Христо БЪЧВАРОВ

Христо не се оплаква, горд 
е, че много от свободното си 
време посвещава на децата. В 
началото на лятото, след като 
2 пъти са летели до България /
през януари и април/ са били 
семейно в Малта. Казах му, че 
съм прочела във ФБ за изгу-
бения им багаж, но Христо ус-
михнато махна с ръка на този 
проблем, също като европеец, 
който има съвсем друга и не-
понятна за нас гледна точка 
за самолетното обслужване и 
европейския ред. Разказа, че 
остров Малта е съвкупност от 
3 обитаеми острова /Малта, 
Гозо и Комино/ и 4 необита-
еми. Навсякъде крайбрежните 
дамби са най-приятното място 
за разходки и похапване в рес-
торанти с разнообразно меню. 
Тъй като в Ейре футболът е 
приоритет, а Христо е морско 
чедо, решава с  момчетата да 
изкарат еднодневен курс за I 

ниво - при трима мъже водо-
лази, възможност да се гмуркат 
на 10-12 м. дълбочина, срещу 
заплащане от 80 Е на човек. За 
туристите подводното пъте-
шествие за половин час е равно 
на хиляди часове романтика. 
Той се радва, че е подарил та-
кова изживяване на децата, и 
на себе си, а на жена си – сво-
бодни часове за масаж и релакс 
на плажа. Не че Ирландия не 
е заобиколена от плажове, но 
Малта е в Средиземно море и 
е топло. 

Особено са впечатлени от 
„Селото на Попай Моряка”, 
построено през 1979 г. като 
декор, когато Уолт Дисни и Па-
рамаунт Пикчърс решават да 
заснемат игрален филм за По-
пай моряка, чиято главна роля 
се изпълнява от Робин Уилямс. 
„Селището на Попай”  е едно  
от най-посещаваните места в 
Малта.След края на продук-
цията са добавени и други ат-
ракции, посветени основно на 
семейства, пътуващи с деца 
и младежи, затова Христо не 
пропуска да заведе децата си. 
Тук вижда разтворена книга 
с разкази на Йордан Йовков, 
преведени на английски език. 
Направо онемява – развълну-
ван и благодарен за изненада-
та на съдбата: един българин 
от Ирландия да види в Малта 
интерес на туристите към кни-
га на български автор, и то от 
родната Добруджа!

А Ирландия е винаги в зеле-
нина, затова трайно топли очи-
те и сърцето. Христо е свикнал 
с тази зеленина и тя винаги го 
връща там, в новата му роди-
на, където успява да храни се-
мейството си и да се занимава 
с електроника, което от хоби 
се превръща в сериозен биз-
нес. Би могло да се каже, че е 
от стабилната средна класа в 
ирландското общество. Той 
не одобрява младите /20-45 
г./, които преяждат и се про-
пиват /binge drinking/. Самата 
здравна министърка излиза 
по телевизията със съвети как 
да се хранят, а тя е 150 кг. На 
всички е ясно, че храните на 
Макдоналдс или KFC са вред-
ни, но от рекламата потреби-
телското търсене се увеличава 
и цените непрекъснато растат, 
както и видовете бързи храни, 
които убиват здравословното 
хранене.

Ирландците не са много по-
литизирани. Има три основни 

партии. Повече се интересуват 
от нарастването на екоданъци-
те, както и процентите отчис-
ления за пенсия.Човешкият 
живот е стока – възмущава се 
Христо. Отношението на „зе-
лените” към вредните емисии, 
идващи от хората и селско-
стопанските животни /крави 
и овце/, е неприемливо, спо-
ред него. В зелена и безснежна 
Ирландия скотовъдството е ос-
новен поминък. Кравето сала-
мурено сирене и киселото мля-
ко са непознати производства. 
Приоритет е консумацията на 
качествено прясно мляко, кое-
то се продава предимно в туби 
от 3 л. Националното ястие е 
варено, задушено зеле с карто-
фи плюс телешко месо, което е 
доста скъпо. Затова предпочи-
танията към замразените хра-
ни нарастват, преработвател-
ната индустрия процъфтява 
и нацията затлъстява. Хрис-
то обаче е с атлетично тяло и 
правилна култура на хранене. 
Децата му сами знаят как да 
си приготвят някои български 
или литовски манджи, за да не 
бягат до местата за бърза кон-
сумация на храна. 7 млрд.евро 
е стокооборотът за храни от 
Англия. Ирландците са много 
зависими и от вноса на зърно 
за скотовъдството. Разчитат на 
ЕС и европейските фондове, но 
когато не им е изгодно, както 
е през 2007 г., гласуват против 
Европейската конституция, за 
продоволствена и енергийна 
независимост.

 Гледам пред себе си един 
млад мъж, в цвета на зрелост-
та си и си спомням момчето 
с китарата, което с музиката 
си пленяваше сърцата на мо-
мичетата от целия випуск. На 
естествения ми въпрос за уче-
ническата любов, той отгово-

ри, че е имал амбиции, които 
са го отдалечили от нея и че е 
доволен от създаденото семей-
ство и решението да има деца. 
Винаги, когато му е домъчня-
вало за в къщи, се е прибирал. 
Родителите му често са му гос-
тували. През 2015/2016  г. баща 
му преживява в Ирландия 1.5 
г. В чужбина се спомина скоро 
майка му. Тази година отново 
ще вземе баща си, а  и сестра 
му Зорница споделя синовния 
дълг. Децата много се радват 
на дядо си. Правилният избор 
за всичко в живота те вземат 
от него, от по-възрастните 
Желанието на Христо е те да 
не се стремят към модното, 
а към устойчивото, към ком-
фортното от малкото, но по-
стигнато с постоянство и труд. 
Да не догонват някого, а да се 
конкурират и израстват в тази 
конкуренция. 

Христо помни и уважава 
приятелите си от детството и 
гимназиалните години - До-
брослав Добрев, Георги Колев, 
Боряна Люцканова, Десислава 
Машкарова, Милен Митев, 

Драгомир Киров и други, с 
които чества скоро 30 години 
от завършването на славната 
Балчишка гимназия, от която 
в съзнанието му изпъкват име-
ната на учителите му: плеядата 
Димка Джилянова, Елена Ве-
лянова, Симеон Спиров, Ки-
ро Черкезов, Гена Найденова; 
по-младите – Стойка Владова, 
Маруся Костова, Антонина 
Нейчева. Оттогава обича да 
чете статии по история, да от-
личава чрез тях истината от 
фалшивото. Почти не гледа те-
левизия. Не иска и децата му да 
гледат. Предпочита да ги заведе 
да видят или прочетат. Обика-
лят Ирландия. Били са в Нор-
вегия и Канарските острови. 
Вградена е българската любо-
знателност и непримиримост 
към закостенялостта. 

Поздравявам Христо и се-
мейството му с традиционните 
за Европа Коледни празници 
и дано се виждаме в България 
често, както досега, по празни-
ци и делници.

Маруся КОСТОВА                               

Ирландското крайбрежие в близост до дома.         Фото: Христо БЪЧВАРОВ

Малта. Атракционното селище на Попай Моряка.            Фото: Интернет


