
32 Роден глас

О
ТЕ

Ч
ЕС

ТВ
О

 М
О

Е
Текст и снимки: Жорж Чамов

„Локорска“ „Локорска“ 
№4№4

София беше обичана и 
със своите потайности, 
големи сензации, страс-
ти и скандали. Нейният 
княжеско-царски дво-

рец, дело на австрийските архитекти 
Рупелмайер и Грюнагер, стана най-из-
тънченото, най-изисканото седалище 
на българския монарх в Европа. В за-
писките на г-жа Ро са намерили място 
и много други, невероятни истории.

18 февруари
Страшно време – сняг и мраз ско-

ваха всичко живо. Скреж чупеше кло-
ните на крушата в двора. Приятна, 
приспиваща топлина се разлива от 
фаянсовата камина в хола.

Току-що пристигнала от Виндо-
бона (Виена) в София, Ваня Кисело-
ва, съпруга на доктор Бисер Киселов, 

Chargé d'aff aires в посолството ни в 
Берлин, тутакси се втурна в атели-
ето, като заекваше, какво е чула и 
видяла в германската райх-столица. 
Най-важното от всичкото беше офи-
циалното ни побратимяване с гер-
манците и миризмата на вероятен 
военен конфликт. Нейните впечат-
ления и подробности от посещението 
й в Берлин, всъщност не стана преце-
дент за паникьосване, тъй като от 
донесените модни журнали си поръча 
нови, „schones“, рокли за предстоящия 
пролетен бал във Военния клуб.

Соаретата на г-жа Ро продъл-
жаваха в традицията си. Къщата на 
„Локорска“ №4, след големия ремонт, 
отново отвори вратите на модно-
то си ателие и салоните на първия 
етаж. Идваха и си отиваха нашите, 
вече познати дами отпреди. Виждаха 

се и нови, добре облечени клиентки, 
които, за разлика от старите, идваха 
в ателието винаги придружавани от 
кавалери на различна възраст.

Голяма София и малко по-дале-
че, ще-не ще, на 2 март 1941 година 
осъмна с нови квартиранти. Първи-
те части на Вермахта пристигнаха в 
столицата, като формираха бронира-
ните си коли на различни места. По-
лицията спря движението в града и 
на много места, кметствата по квар-
тали налепиха по улиците нарежда-
ния, че е желателно да изразим на-
шата благодарност към съюзника ни, 
като по домовете си приютим поне 
един от немските войници.

Събота 19 юли 1941 г.
Дойдоха двама – български пору-

чик и германски oberleutnant. В ате-

II част
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лието пълно с клиентела, обясниха 
своето изненадващо посещение, 
като предложиха молба за подслон 
на германския офицер. Предвари-
телно бях уведомена, че подобно 
нещо може да ме сполети, имайки 
предвид триетажната ми раз-
кошна къща. Казваше се Герхард 
фон Глобе, светлокос, синеок ари-
ец. Показах му стаята, служеща 
за моите шивачки, и го записах в 
домовата книга. Владееше сред-
но френски език, така че нашето 
съвместно съжителство не беше 
притесняващо. Достатъчно ясно 
се изказах, че никакви знамена над 
къщата няма да се развяват и че за 
ползване на телефона ще трябва да 
се плаща. Беше явно млад и гледаше да 
бъде, колкото се може невидим. Поня-
кога слагаше на масата в хола кутия 
цигари, като изключително пушеше 
вън на стълбището. Неговото при-
съствие нямаше определен 
срок. В ателието не влиза-
ше и не търсеше излишни 
контакти. Само Ваня Ки-
селова няколко пъти влезе 
в разговор, като разнищ-
ваше неговото родословно 
дърво.

Голямата германска 
военна машина след сед-
мица-две изчезна от сто-
лицата в незнайна посока. 
Дните в София отново на-
браха свеж дъх до момен-
та, когато из цялата страна 
се разнесе злокобна вест.

Събота 28 август 1943 г.
България потъна в скръб. Наро-

дът изгуби своя обичан владетел. 
Почина цар Борис III. Жестока, 
страшна истина! Тя, като люта 
есенна слана, попари всекиго, който 
я узна. А узнаха я всички, когато тъ-
жовно забиха камбаните. Заглъхнаха 
градовете, селата и хората. Сякаш 
във всяка българска къща имаше 
мъртвец. Замлъкнаха свирни и пес-
ни. Дори враждите и крамолите се 
покриха. Знамена-жалейки мърт-
вешки се люлееха насам-натам. 
Двете с Елеонора Шулева мълком 
следяхме на стълбите пред Военния 
клуб траурното шествие. Чуваше се 
само равната молитвена песен на 
свещеника, звънът на кандилото и 
стъпките на мълчаливите поклон-

ници. Денят бе облачен. Небето се 
канеше да плаче. Тъжно се обаждаше 
голямата камбана на катедралата 
„Александър Невски“. Към небето се 
възнесе „Вечная памят“.

Над „Локорска“ №4 се свиха буре-
носни облаци. 

Смъртта на Цар Борис беше пред-
вестник на нови трагични години. 
Съюзниците оставиха България да 
гине под тежките удари на англо-аме-
риканските въздушни сили. В своите 
записки от 20 декември 1943 г. Розе-
Мария описва „Черния Никулден“:

В ателието бяхме седнали на чай, 
когато екнаха сирените. Грабнахме 
приготвените чанти и хукнахме към 
Мандрата. Там в студените подзем-
ни бетонови катакомби лягахме на 
големите пити кашкавал и в молит-
вено вцепенение очаквахме бомбените 
детонации. В тъмното подземие се 
носеха приглушени молитви, детски 

ридания и шепоти. Страшно и мъчи-
телно минаваха минутите, часове-
те. Свирнеше ли „отбой“, напускахме 
Мандрата, като се питахме къде и 
какво е станало.

Имаше жертви и големи разрушения.

10 януари 1944 г. – вторник
Нощта беше злокобна. Градските 

сирени цепеха въздуха. Мандрата се 
люлееше, бетонова мазилка пада-
ше на главите ни. Свити на кълбо, 
всички се молехме за спасение. Някои 
жени бяха запалили кандило, хвър-
лящо на иконата на Дева Мария 
странна светлина. Рано сутринта, 
около крайната спирка на трамвай 
№2 бяха разпилени ковчези, памет-
ници и останки на покойници, из-
ровени от бомбите, избухнали над 
близките централни гробища.

Присъдата над София, „Малкият 
Париж“ на Балканите, беше потвър-
дена.

Къщата на екстравагантната мо-
дистка Розе-Мария Бъчварова не 
беше популярна само в квартала. 
Реномето на нейното модно ателие, 
проникнало дълбоко в подсъзнание-
то на създаващото се буржоазно об-
щество в Царство България, се при-
емаше като резултат от придобита 
висока култура и интелигенция, но-
сена по етажите на държавната оли-
гархия. Въпреки антипатията към 
политиците и политическата маши-
на, г-жа Ро не отказваше поканите на 
царския двор или такива от височай-
ши духовни и новоизпечени българ-
ски милионери. В своя всекидневен 
живот обаче, безмерно си оставаше 
независима и сърдечна към всяко 
живо същество. Обичаше цветята, 
лекия порив на вятъра, ромоленето 

на пролетния дъждец, му-
зиката, духовното – сякаш 
искаше да заличи поривите 
на недозрялата си младост. 
Изтънченият вкус към мо-
дерното, силният творче-
ски потенциал придобит 
от световните културни 
институти, я поставяха на 
високото стъпало на мод-
ното изкуство. Чаровният 
й вид, излъчващ невидим 
флуид, беше в симбиоза с 
многото дарения от вся-
какъв вид и повод. Под 
покрива на нейната ембле-

матична къща се приземяваха реди-
ца канени и неканени хора, не само 
като консуматори на нейните ретро 
спомени, които на финала бяха нео-
чаквано прекъснати с погребението 
й в двора на кварталната черква „Св. 
Петка Самарджийска“ на 3 януари 
1945 година – денят на моята петна-
десетгодишнина.

След смъртта на Розе-Мария Бъч-
варова, още много години живяхме 
в приземния двустаен павилион. 
Отдавна къщата беше забравена и 
обрасла с бръшлян и много други не-
познати увивни растения. Новите хора 
на улица „Локорска“ минаваха и под-
минаваха тази забележителна къща, 
животът и историята, на която бе 
скрита в записките на г-жа Ро, често 
преразказвани, докато не потънаха в 
мътните води на Владайската река.◆

Бомби над София, 1943 г. – ул. „Леге“, вдясно от Археологическия музей


