
 
 
 
"Наричайте ме Ишмаел!" 

(ХЪРМАН МЕЛВИЛ, "МОБИ ДИК") 
 
"Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно се-
мейство е нещастно по своему." 

(ЛЕВ ТОЛСТОЙ, "АНА КАРЕНИНА") 
 
"Днес майка ми умряла. Може би вчера, не знам." 

(АЛБЕР КАМЮ, "ЧУЖДЕНЕЦЪТ") 
 
"Една сутрин Грегор Замза се събуди след неспокойни сънища и 
откри,, че в леглото си е преобразен в огромно насекомо." 

(ФРАНЦ КАФКА, "ПРЕОБРАЖЕНИЕТО") 
 
 
 

Всевъзможни начала! 
Има ли нещо по-трудно от това да започнеш някоя кни-

га? Откриеш ли най-подходящото първо изречение, което е 
решаващо, нещата ще се заразплитат от само себе си, все 
едно, че най-накрая си хванал нишката в заплетено кълбо. 
Най-малко трийсетина пъти започвах първото изречение на 
този ръкопис. Най-после, след много мъки, се реших на то-
ва: 

Да речем, че съм. обикновен човек, въпреки че това не 
е съвсем точно: няма обикновени хора. Но историята не ми 
е отредила някаква особена роля, нито пък, успокоявам се, е 
имало условия за такова нещо. Никога не съм драпал за ня-
какво изключително място в живота. Това може би е после-
дица от вродената ми срамежливост и стеснителност, а мо-



же би и работа на домашното ми възпитание (израсъл съм в 
скромно чиновническо семейство) , при това никога не съм 
командвал други, нито пък това ме е привличало. Но затова 
пък други са ме командвали! По време на двайсетгодишната 
си служба смених над сто шефове, секретари, началници, 
помощници и директори. Те бяха какви ли не. Търпеливо 
чаках да се уморят малките тирани от властването и да из-
чезнат от моя живот. Само каква наивност! Понякога и до-
чаквах това (умираха или биваха свалени от длъжност), но, 
уви, наследяваха ги тозчас някакви млади, подобни на тях, 
бодри и отпочинали – жадни за власт и могъщество. Колко-
то и да е незначително – господството няма край! Сякаш ми 
биваше по-добре с онези, предишните. Първо, биваха зна-
чително по-възрастни от мене, освен това, много от тях с 
времето бяха затлъстели, натежали, уморили се от властва-
не, станали някак си тромави и дори добродушни, защото се 
бяха уверили, че не желая да им отнемам поста. Трябваше, 
значи, да чакам и техните наследници да се наядат, да под-
редят апартаменти и къщи, да изженят децата и най-накрая 
да мирясат... Но аз имам само един живот! А той далеч не е 
толкова дълъг, че да изтрае, докато се изредят всички онези, 
които са жадни за власт. Би било наивно да се вярва, че вла-
стта – тази прастара подправка на историята – ще изчезне в 
някоя канцелария само затова, че са измислени електричес-
ките пишещи машини, та кореспонденцията на шефовете 
вече не се преписва с подострено гъше перо от Гоголевия 
колежки секретар от четиринайсети чиновнически клас, а 
това вече извършва електронна машина IBM. И така, вкусът 
на властта е невъзможно да се заличи, точно както години 
наред не успях да премахна миризмата от щавена кожа от 
една кожена шапка, въпреки че цели две години я държах 



окачена на гвоздей на балкона, където фучаха всички белг-
радски ветрове. Какво ли не правих с нея! 

Дори я потапях, в одеколон, но щом я сложех пак на 
главата си, всички почваха да душкат наоколо си, сякаш под 
шапката си криех мърша. 

Естествено, и вкусът на властта се е пренесъл днес в 
някакъв друг плод, получен след кръстосване на научна ос-
нова: трудно е да се познае, както отровната ябълка в ръцете 
на дъртата вещица, наета от Снежанкината мащеха, за да се 
отърве от красивата си завареничка. 

Разбрал това, опитах се да се свра в някаква своеобраз-
на черупка, в малките си следобедни удоволствия (от три до 
седем) , приел доброволната мимикрия на така наречения 
"малък човек", макар че, дори и случайно, никога не съм се 
чувствал малък! Наивно вярвах, че въпреки всичко е въз-
можно да се запази някакъв таен личен живот, до който 
другите няма да имат достъп. Добре. Ще отработя полови-
ната от деня от седем до три, ще изпълня послушно всичко, 
което се изисква от мене, но там, където отивам след това – 
там най-после ще бъде така, както на мене ми се иска. Вятър 
и мъгла! 

В началото, докато човек е още млад, има чувството, че 
работата в канцеларията, в която случайно се е озовал, е 
временна. Колко време има пред него! Ако някой му каже 
тогава, че всички години до пенсия ще прекара в плесеняса-
лата стая, на седмото бюро вляво от вратата, с още деветима 
нещастника, или няма да повярва, или тозчас ще се обеси. А 
ето че мнозинството от хората по градовете така дочаква 
старостта си. Какво ги задържа ли? Надеждата, че някой ден 
все пак ще се измъкнат. А и тогава, когато човек, престане 
да таи каквато и да е надежда относно себе си, остава му 
надеждата, че все пак децата му ще се измъкнат. А това все 



още е нещо! Но идва миг, в който човек неочаквано се запи-
тва: с какво изобщо се е провинил, че да бъде осъден на 
толкова дълга каторга? Какво е прегрешил, пред кого е тол-
кова виновен, че през всички тези години да страда заради 
неизвестен грях? 

От друга страна, остава му все по-малко време за онова 
малко тайно убежище. И когато се добере до него, някаква 
горчивина започва да трови тази трудно извоювана, скриш-
на свобода – тайното скривалище не му предлага повече ни-
какво удоволствие. 

Децата, заради които уж се е жертвал, вече са порасна-
ли и си имат своите грижи. Едно по едно заминават от къ-
щи, в живота, без да забележат нашите жертви. Чувстваме, 
че напразно сме се бъхтили. Можели сме да бъдем това или 
онова, можели сме всичко, а сме се съгласили на порядъч-
ност, послушание – на доброволна посредственост! 

Да ме убият, но не бих си позволил след четвърт век 
блъскане по канцелариите да извадя някакво генерално зак-
лючение или, не дай си боже, да давам съвети на онези, ко-
ито са останали и продължават да гният там. Изписани са 
тонове бумаги за бюрокрацията и администрацията, а са ги 
писали хора много по-умни от мене, и какво? От така чести-
те обвинения и споменаване на всяка крачка, думата бюрок-
рация е изгубила всякакъв смисъл, също както комарите 
станаха устойчиви на де-де-тето!. А тя това е и целяла! Хи-
тра е. Стоглава. Кой се плаши днес например от Баба Яга? 
Вари я, печи я, бюрокрацията продължава да измъчва и тро-
ви своите заложници – служителите. Всички, които пишат 
за нея, предлагат големи решения, разчепкват я някъде изо-
тгоре или отстрани, все едно, без. да си признаят дори за 
миг, че през цялото време се чувстват нейни жертви! Диаг-
нозата е съвършено точна – само че пациентите продължа-



ват да си умират! Специалистите пък биха желали една по-
добра, по-ефикасна и по-съвършена администрация, която 
няма да изостава от времето си, но това, че някой е прину-
ден да крее цял живот от седем до три над съвсем ненужни 
и безсмислени дела, забравен и от бога, и от хората в по-
лумрачната канцелария, това някак си се разбира от само 
себе си. 

След, всички тези умни книги значи, не ми остава ни-
що друго, освен (щом вече съм затънал до гуша) да изслед-
вам и проучвам, върху себе си цялата тази работа, също ка-
кто онези учени, които сами вкарвали новооткрити серуми 
във вените си с риск да заболеят от холера, преди да успеят 
да помогнат на когото и да било. 

Да се впусна в такова нещо ми помогнаха, признавам, 
няколко щастливи обстоятелства. Още от малък обичах 
книгите и дружах с тях. Колко пъти покойната ми майка 
(Бог да я прости!) издърпваше от ръцете ми някой роман, та 
дори отвърташе и крушката, само и само да престана да че-
та! По-възрастните жени по онова време вярваха, че от че-
тене се развалят очите, без да мислят колко се разваля цели-
ят човек, когато изобщо не чете! За какво са му тогава здра-
ви очи? 

И така, винаги със себе си на работа мъкнех по някое 
книжле. Видели, че се възползвам от всеки свободен момент 
да прочета нещо, колегите ми от канцеларията често се об-
ръщаха към мене за съвет пред някой празник или нечий 
рожден ден кои книги да купят и къде ще ги намерят по-
евтини. Знаех всички места из града, където на половин це-
на могат да се намерят още нови издания. Тъй като всички 
чудаци, които обикалят антикварните книжарници, се 
сближават след време, докато прехвърлят купища книги с 
надеждата, че случайно ще се натъкнат на нещо уникално, 



не ми беше трудно да си спечеля известен авторитет в този 
горе-долу затворен кръг и да се запозная с много хора, кои-
то живеят от книгата. Толкова се специализирах в тази ра-
бота, че успявах да изровя редки нещица, печатани още 
преди войната, които след това изобщо не са препечатвани, 
да предугадя изтеглянето на някои издания, а няколко пъти 
дори и да купя по два-три екземпляра от книга, която час 
по-късно биваше забранена и конфискувана от книжарница-
та. Един ден ми повериха да съставя библиотека на ЗУКИД. 
Имахме зала за официални заседания, в която някакъв мно-
гообещаващ архитект случайно предвидил цяла стена с 
празни полици, та трябваше с нещо да бъдат запълнени, за 
да се снимат пред тях шефовете, когато дават интервюта. 
Каква чудесна работа! Бяха ми отвързани ръцете и за отпус-
натите пари успях да закупя два пъти повече книги, откол-
кото който и да било друг. 

Защо говоря за това ли? Защото книгите, които внима-
телно четях, ми помогнаха по-добре да разбера нещата, кои-
то виждах със собствените си очи през четвъртвековната си 
работа в куриерската служба на ЗУКИД. Тъй като само един 
куриер знае колко канцеларии има в този град и колко си 
приличат една на друга! Ако имам късмет да изтърпя и поч-
тено да завърша тези записки, може би ще ми се удаде въз-
можността да открия път до сърцето на бюрократското чу-
довище, което тупти, заключено зад седем приемни канце-
ларии, седем секретарски преддверия, седем тапицирани 
врати и седем секретни брави с шифър в един кабинет. 

Какво целя с този скромен ръкопис, ако някога се сдо-
бие с корици и стане книга, в което направо се съмнявам? 
Нищо друго, освен да покажа чиновническата глупост, оне-
зи, които тровят живота на моите братя – служители всеки 
предобед! Искам да знаят, че вникнах в тях! Тази книга за-



това е предназначена за четене от полуотворено чекмедже 
(тъй като е и писана за чекмедже), в което може незабеляза-
но да изчезне всеки миг, щом се появи някой, пълнен ше-
фовски фазан, някой, пред когото трябва да се преструваш, 
че постоянно, предано извършваш канцеларската работа. 
Книгата тогава, наистина, ще изчезне, но не и смехът – 
единственият начин, който ни е останал да се борим срещу 
безсмисления живот. 
 
 


