
 
Често се случва на някое отговорно място да се намър-

да някоя отрепка; сполучлива комбинация от честолюбие, 
примитивизъм и, естествено, глупост – насилник – подли-
зурко към всички по-висшестоящи от него, жесток към под-
чинените си, достатъчно хитър, за да изпълнява умело всич-
ко, което си наумява, така, че никой нищо да не забелязва, с 
изключение на изтезаваната жертва. Животът в канцелария-
та, който по начало си е като каторга, под властта на такъв 
тиранин се превръща в същински кошмар. Събуждаш се със 
страх в сърцето, също като дете, на което са казали, че ще го 
изпитат по всички възможни предмети в училище; отиваш 
на работа а тялото ти се бунтува срещу страха, вгнездил се в 
главата ти. Някои получават язва на стомаха, други посто-
янно са неспокойни и треперят, трети страдат от гастрит, 
потиснати са, чувстват главоболие и отпадналост; болести, 
чиито истински причинители не може да открие нито един 
лекар. Гледано отстрани, всички отношения са толкова ко-
ректни, че няма какво повече да се иска. Страничният наб-
людател, незапознат с канцеларския живот, не открива ни-
що странно в страшния кошмар, в който е натикан клетият 
служител. Дори приятелите и семейството му, а често и са-
мият той, не забелязват нищо. Само тялото бяга в някаква 
болест с вик за помощ, докато събранията си протичат спо-
койно и шумолят ли, шумолят документи. Всред цивилиза-
цията, въпреки гарантираните свободи и човешки права, 
един малък диктатор те държи в робство с най-изтънчени 
средства! Вече е оформил у теб чувство за вина; все изоста-
ваш с изпълнението на нещо, никога не свършваш работата 
както той е очаквал, по всяко време на деня те вика за разни 
дреболии, намира хиляди претексти да те задържи и след 
работно време... Всяка командировка на такъв шеф човек 



посреща като празник! В тези редки промеждутъци болес-
тите изчезват като с магическа пръчка; събуждаш се радос-
тен и пълен е въодушевление, сякаш не отиваш в канцела-
рията, а на излет! Естествено, такъв шеф не би се намърдал 
на своята длъжност, нито пък би я запазил и седмица, ако не 
познава до най-малката тънкост механизма на властта. Как-
вото и да прави, той все пак не прекрачва определени гра-
ници, отвъд които, заслепен от отчаяние, подчиненият, като 
камикадзе може да унищожи и себе си, но и мъчителя си. 
Това правило е твърде старо и се споменава по нашите земи 
още по време на царуването на княз Милош, който се осве-
домявал от един свой министър какво прави народът му: 

- Негодува, княже, негодува... – отвърнал му министъ-
рът. 

- Затягай по-силно! – наредил князът. Министърът за-
тегнал. 

- Какво прави сега? 
- Пак негодува! 
- Затягай още! 
А когато един ден министърът казал, че народът бил 

онемял, тозчас князът наредил да се отпусне! 
Идеалният шеф-чудовище има тънко чувство кога да 

стяга и кога да отпуска. Така, хванал в ръце невидимите ад-
министративни юзди, той, ако е умен и хитър, никога няма 
да се остави на изкушението да ги стегне докрай. Щом, тър-
пението на изтезавания служител почти се изчерпи и стигне 
границата на ОНЕМЯВАНЕТО, готов за решителна и пос-
ледна защита на своята личност, мъдрият шеф точно в този 
момент ще похвали някой негов доклад, ще изтъкне усърди-
ето му като пример за останалите. Така бунтът се отлага, а 
мъчението продължава. Защото лесно може да стане така, 
че на изнервения служител да му стигне до гуша и на някое 



събрание да светне шамар или плисне кана вода в лицето на 
началството. Наистина, това ще му струва дисциплинарно 
наказание, но веднъж завинаги ще разклати положението на 
шефа, тъй като ръководството не обича някой от членовете 
му да бъде белязан по такъв драстичен начин от чиновниче-
ския гняв. Затова всички шефове се боят като от чума от от-
критите стълкновения. Спокойно мога да кажа, че, опирай-
ки се на дългогодишния си опит, те стават специалисти по 
водене на своеобразна позиционна война, окопани в добре 
отбраняваните си кабинети. Цялата тази игра обикновено 
остава в допустимите граници на войната на нерви, в която 
шефовете непрекъснато се прикриват зад писани правила, 
колективни договори и закони, така че, гледано отстрани, 
във всичко това няма абсолютно нищо лично. Това всъщ-
ност е продължителна битка. 

През пролетта служителите се споразумяват кога ще 
ползват годишните си отпуски, така че работата да не стра-
да и канцеларията да не остане съвсем без хора. Всеки шеф, 
който по тези въпроси има последната дума, може с умел 
трик да направи така, че някой нещастник, на когото има 
зъб, да получава дългоочаквания си отпуск винаги през вто-
рата половина на ноември – значи периодът, през който не е 
възможно нито да ходи на плаж, нито да кара ски, нито да 
отиде някъде с децата, защото тогава, както е известно, ня-
ма ваканция. Напълно са опропастени двайсетте дни за по-
чивка, а и никаква възможност няма човекът да се оплаква 
или да протестира, защото шефът му ще обясни на началс-
твото си, че някой все пак трябва да остане край телефона в 
канцеларията, докато другите са в отпуск през лятото. Как-
во друго му остава, освен да се примири със съдбата и да 
чака по-добри дни. Това е само един от безбройните начи-



ни, по които може да бъде почернен животът на подчине-
ния, а вълкът да бъде сит и агнето – цяло. 

Но безспорно най-коварни са онези шефове, които уж 
не желаят власт и навсякъде изтъкват, че като образовани 
хора я презират, но без да престават да си служат с нея. Ле-
сно ще ги откриете по това, че непрекъснато въздишат и го-
ворят, че всичко това не им било необходимо, а просто били 
ПРИНУДЕНИ да дойдат на поста, който заемат, тъй като 
никой друг не желаел да се хване с тази тежка, отговорна и 
неблагодарна работа, от която те (както всички знаели) ня-
мали никаква лична изгода, а напротив, само загуба! 

В тези огромни белосани ведомства и учреждения, как-
вото е ЗУКИД, съществува твърде прецизен закон, според 
който даден шеф изпада в немилост с онази скорост, с която 
се е издигнал до поста си и по абсолютно същия начин, по 
който е отстранил предшественика си. При всяко бързо чи-
новническо израстване пък, бъдещият шеф допуска поне 
дузина непростими грешки, от които безспорно най-
фатално е БЪРЗОТО ИЗДИГАНЕ! Особено любопитно е 
това, че бъдещата жертва изобщо не забелязва началото на 
своето падение, тъй като отровата, която му е поднесена, е 
обвита в сладка вафлена кора, която постепенно се топи в 
устата, оставяйки след себе си горчив вкус. Обикновено се 
започва със серия покани за разни симпозиуми в приятни 
крайморски курорти, а често и в чужбина – хитрост, която 
има за цел да отдели командира от поверената му част. Бъ-
дещата жертва е все по-рядко в своята канцелария, а все по-
често се връща с тен и очебийна вече елегантност. След из-
вестно време й съобщават, че благодарение на качествата и 
способностите си е надрасла старата началническа длъж-
ност, като й се присъждат обикновено титлите "специален 



съветник", "координатор" или "представител в съответни 
органи и ведомства"... 

Някой ден, след завръщането си от приятно пътуване, 
бившият шеф, който отдавна вече е изгубил рефлексите на 
чиновническа лисица, не намира бюрото си в канцеларията! 
Сега там, седи наследникът му, който в този момент води 
телефонен разговор. Телефонът, този стар предател, не про-
тестира, че са сменили господаря му. "Къде е бюрото ми?" – 
пита спокойно, усещайки как по гърба му лазят ледени тръ-
пки. Познал е една отдавнашна ситуация, в която сега са 
променени ролите. "Вярвайте, колега, понятие си нямам! – 
спокойно отговаря натрапникът. – По време на отсъствието 
ви тук стана голяма реорганизация и всичко е нагоре с кра-
ката! Лудница! Блазе ви, че не бяхте тук! Вижте в партера! 
Сигурно е там". 

Наследникът, и още как, добре знае къде е бюрото на 
предшественика му, тъй като по негово лично разпореждане 
е преместено в така наречената "стая за дивеч", "дом на 
лордовете" или "гробница на слоновете", както наричат в 
ЗУКИД полумрачното помещение, в което доизживяват по-
следните си чиновнически дни юбилярите-бъдещи пенсио-
нери. 

От деен, а в последния стадий – самодоволен човек, 
бившият шеф изведнъж се превръща в огорчен и разочаро-
ван философ-опозиционер. Тъй като има на разположение 
много време, той обикаля чуждите канцеларии в ролята на 
жертва, търсейки съчувствие за своето положение, именно 
от онези, които през време на властта си най-много е тормо-
зел. Обикновено говори за черна неблагодарност, подлагане 
на крак, кариеризъм, безочие, разни трикове и машинации, а 
ако е от селски произход, тогава, въпреки градските навици, 
метафорите му все още са пасторални, та често изтъква, че 



му били турили прът в колелото, което градските чеда изо-
бщо не разбират! Слушателите му по принуда кимат с гла-
ва, пълни уж със съчувствие, а вътрешно ликуват, че бив-
шият им шеф сам е попаднал в капана. Интересно е, че през 
време на цялата си служба никога не съм ставал близък с 
някой от шефовете на ЗУКИД, докато са били на власт; 
опознавах ги едва след като биваха свалени и когато у тях 
се появеше искрица човечност, запалена от поражението. 
Още нещо – всички те страдаха от къса памет – сякаш на-
пълно забравяха времето, когато тормозеха други служите-
ли, сваляха шефовете си, нареждаха, забраняваха, разреша-
ваха, дозираха свободата, проверяваха, отменяха, ликвиди-
раха – всичко по много по-страшен начин от този, по който 
се върши това с тях сега. Всички низвергнати шефове смя-
тат за наказание това, че са станали съветници, без да счи-
тат обидно това, че ние цял живот все си оставаме обикно-
вени чиновници! 

В края на краищата, когато на такива хора се случи 
онова, от което най-много се боят, остават им няколко изхо-
да: съзерцание, някакво хоби или смяна на фирмата. Най-
малко са онези, които се решават на последното, тъй като 
добре знаят, че никъде няма да могат да си живеят така удо-
бно, както в ЗУКИД – закътано и непроветрено учреждение, 
където все пак тлее искрица надежда, че редът ще бъде про-
менен и че някой ден ще започнат отново кариера. Естест-
вено, това, като правило, не се случва никога, но винаги ос-
тава надежда за ненадеен малък дворцов преврат, който от-
ново ще ги изтласка на повърхността. Защо е невъзможно 
това? В системата на ЗУКИД всеки трябва по някакъв начин 
да се обяви през време на службата си против някой низвер-
гнат шеф; така всички стават съучастници в неговото сваля-
не и, каквото и да се променя, те никога няма да позволят 



този човек пак да вземе властта, след като сигурно ще иска 
да си отмъсти. 

И така, когато сваленият шеф най-накрая се укроти и 
всички във ведомството постепенно забравят и начина, по 
който някога се е домогнал до властта, и историята на него-
вото падение, той, заедно с всички останали недоволници, 
следи внимателно издигането на някой нов амбициозен 
пришълец, приготвяйки със злорадство място в партера на 
ЗУКИД за изхвърленото му бюро. 

Интересно е, че и след като са снети от длъжност, бив-
шите шефове още известно време запазват диагоналното 
разположение на бюрото си. 
 


