
 
Няма по-абсурдно нещо от драмата, когато се опреде-

лят премиите в ЗУКИД, в учреждението, което никога нищо 
не е правело, освен да се излежава пред държавните ясли! В 
такива случаи събранията нямат край... Отначало се започва 
спокойно и с достойнство, но ако някой се опита да оцени и 
остойности с абстрактни точки живите хора, които, на всич-
ко отгоре, не произвеждат нищо с ръцете си, а само унищо-
жават тонове чиста хартия, цялото събрание моментално се 
превръща в лудница. Онова стаено негодувание сега ще из-
плува на повърхността, облечено изведнъж в принципи. Ви-
наги ще се намери някой, който да каже с глас, треперещ от 
възбуда: 

„Не е работата в точките, а в принципа! Не искам някой 
да ме прави на глупак!” 

И винаги ще се намери някой друг, който с превъзходс-
тво да мълчи, без да се меси в общия конфликт. Интересно, 
че такива хора предизвикват най-силен гняв. Към тях уст-
ремяват погледите си и онези, които губят, и онези, които 
печелят. 

- Все едно ми е колко точки ще получа! Не искам да се 
бъркам. Решавайте сами... 

- Кой си ти, че да не се бъркаш? 
- С какво си по-добър от другите? 
- Леко му е да не се бърка, щом има каквото поиска, 

ама ние пък живеем само от ЗУКИД! 
В тези моменти се раздухва жарта на омразата; нару-

шава се неутралността, пазена с месеци. Недоволните слу-
жители започват да се заяждат помежду си, мъчейки се да 
докажат, че били имали по-голямо право на награда от ос-
таналите, и така излизат наяве пазени в тайна дотогава чуж-
ди грехове: гостувания в работно време, излизане по покуп-



ки, незаконно получени суми за дневни, подправени коман-
дировъчни, злоупотреби със служебни коли, дребни кражби 
на канцеларски материали... И онзи, който не е искал да се 
намесва, бива въвлечен по този начин в играта така, че 
трябва да се защитава от обвиненията и сам да напада, да 
взима страната на един или друг. Както и да постъпи, ще 
допусне грешка и ще си спечели голям брой врагове. 

След като не произвежда нито стомана, нито машини, 
нито жито, нито обувки, изобщо, нищо, което да се премери 
с обичайния аршин, администрацията трябва да си измисля 
и собствени критерии, които да оправдаят безсмисленото й 
съществуване чрез най-причудливи правилници. Така, при 
определяне на премиите, се взима под внимание „регуляр-
ното спазване на работното време”, „отношението към кли-
ентите”, „своевременното изпълняване на текущата работа”, 
а често се появяват искания в Правилника да бъде включен 
и „броят на осъществените телефонни разговори” („Хора, 
побърках се да въртя телефона; за това трябва да се пишат 
точки!”) , а в последно време, и „часовете, отделени за съб-
рания”! 

В ЗУКИД, например, нормиран беше единствено тру-
дът на клетите машинописки, тъй като се знаеше точния 
брой на страниците, отпечатани от тях за даден месец. И 
точно около тях се чупеха най-много копия: 

- Истина е – ще каже най-напред лукавият софист на 
ЗУКИД, – че машинописките са напечатали най-много 
страници! Но, другари, да видим и другата страна на меда-
ла: нима не сме им диктували ние онова, което са преписва-
ли те? 

 
 


