
 
С течение на времето, от продължителното дремане на 

завет, много чиновнически колонии започват психически да 
затлъстяват. След всички реорганизации, промени, слива-
ния, реформи и административни войни, след периода на 
търкания и сблъсъци, в които онези, най-въодушевените, 
правеха неуспешни опити да потеглят нещата от мъртвата 
точка, всички се примирихме някак си с положението, в ко-
ето отбивахме чиновническата си повинност. Настъпи вре-
ме на всеобща дрямка и уют. И онези, най-непримиримите, 
схванаха най-сетне, че не могат повече да напреднат, след 
като толкова пъти са се опитвали да пробият с глава неви-
димия таван над средата, към която принадлежат. На амби-
циозните съветници стана пределно ясно, че никога няма да 
бъдат повишени в помощници, а на референтите – че по-
скоро ще умрат, отколкото да се издигнат до съветници! 
Който не можа да се примири с този порядък, ни напусна 
още отдавна, за облекчение на всички. 

Забелязвам, че ЗУКИД все повече прилича на задружно 
семейство, в което вече сме привикнали едни с други. Вече 
със сигурност се знае кой редовно закъснява за работа, кой 
използва фалшиви болнични, кой е таен милионер, а явен 
просяк и кой е склонен да доносничи за колегите си и да 
пише анонимни писма... Също като във всяка голяма фами-
лия, знае се и кой се бои от жена си, кой играе ролята на 
Дон Кихот, на кого какво е страст или хоби, кой с кого по-
държа тайни връзки – тук вече никой никого не може да из-
ненада. 

И така, горе-долу всички сме доволни от стария ЗУ-
КИД, който прилича на бракуван кораб – плаващо гробище, 
от което са вдигнали ръце и собствениците, и пристанищни-
те власти, и все по-често го сравняваме със сродни учреж-



дения, в които, според очевидци, царяла същинска разруха. 
Ако някой служител, въпреки всичко, е запазил искрица 
съмнение за рая, в който живее, останалите го успокояват: 

"Мълчи! Трябва да видиш как е при онези отсреща, в 
ЗУБРЕКС! Изядоха се. Ние вее пак ЖИВЕЕМ!" 

След това, и самият недоволник се успокоява, прещас-
тлив, че под умелото и мъдро ръководство на ведомството, 
все пак е на сигурно място. Интересно е, че чиновниците 
никога не се сравняват със съседите, при които е по-добре, а 
винаги с онези, при които е по-зле! Често се изтъква задру-
жната атмосфера и това, че няма големи сътресения. При 
все това се забравя, че мир цари само защото отдавна вече 
живеем в застояло административно блато, където са из-
мрели всички живи организми, с изключение на онези, най-
издръжливите – чиновническите. 

Все пак, под привидното спокойствие все още тлее 
притаена враждебност. Никой не е доволен от положението 
си. В основата на всяка нетърпимост се крие, както забеля-
зах, някаква дълбока обида. В ЗУКИД, където почти не се 
напредваше благодарение на способности и труд и където 
не се цени нито енергичността, нито предприемчивостта, за 
тази обща обида, нанесена от живота, винаги се обвинява 
невидимото голямо Ръководство-майка, сляпо, но справед-
ливо, което стои над всички и ръководи нашите съдби. Ви-
наги ТЕ са виновни за неправдата, нанесена на някой слу-
жител, винаги ТЕ го определят за мястото, което не е зас-
лужил... Всяко ведомство от тоя род е отделен свят и с те-
чение на времето човек започва да вярва, че извън него няма 
други места, за които си заслужава да се бориш, където да 
може да се започне отначало. Твърде много години е про-
пилял, превръщайки килията си в удобно леговище, та да 
остави сега всичко и да отиде сред хора, които не познава. 



Осъдените на постепенна и безболезнена смърт сродни на 
ЗУКИД учреждения, крият в своето на пръв поглед добре 
организирано устройство, гнилота и разложение. 

От привидната летаргия, в която вече сме се унесли, от 
време на време ни разбуждат ерупции на натрупан гняв. 
Онези служители, които имат висше образование, неочак-
вано нападат шефовете си, които нямат такова. По-
възрастните чиновници пък, онези без образование, посто-
янно изтъкват дългия си трудов стаж и опит, които уж не 
можели да бъдат заменени от никакво висше образование! 
Сираците от войната непрекъснато споменават заслугите на 
загиналите си родители, забравили, че отдавна вече са над-
хвърлили четиридесетте и че е крайно време да станат най-
после възрастни. Пришълците се хвалят със селския си про-
изход и със здравето си, присмивайки се на буржоазните 
навици и външен вид на уплашените граждани, докато те 
шепнат по коридорите, че са кореняци белградчани и че ка-
то такива заслужават много по-добри места от местата на 
онези, които току-що са слезли от планината. Най-
конфликтни са, все пак, псевдополиглотите, които уж вла-
деели пет-шест чужди езика. Никога не пропускат случай да 
се оплачат, пълни с огорчение, че въпреки знанието на тол-
кова езици имат същата заплата като някои, които не умеят 
и да се подпишат! 

- Колко езика говорите? – ще попита онзи, който не 
можел и да се подпише. 

- Английски, френски, италиански, испански и руски... 
- Та какво правите тук, човече?! Защо не потърсите ра-

бота в някоя хотелска рецепция? На нас не ни трябват ези-
ци! 

 
 


