
 
Въпреки че бюрокрацията е безсмъртна, случва се слу-

жителите все пак да умрат. Тогава на сцената излиза чинов-
ник с бледо, сериозно лице, който би се издигнал до цере-
мониал-майстор във всяко погребално бюро, а във всеки 
"Хамлет" до втори гробар. Смъртта е неговият занаят. Той 
крачи безшумно, на пръсти, изпълнен с пиетет и ням укор, 
че останалите служители са все още живи. Специалист е по 
намиране на парцел и в най-пренаселеното гробище, по по-
ръчването на венци, по отпечатването на некролози... Преди 
всичко ангажира канцеларския Човек на изкуството да на-
пише реч, която ще се държи на гробището, и никога не е 
доволен от онова, което този нещастник ще направи, та го 
принуждава да напише няколко версии. Човекът на изкуст-
вото се хваща за работа, извиквайки в паметта си всички 
некролози, които някога е чел. Но какво да се напише за 
служител, който през целия си живот тихо и незабелязано е 
преминавал от канцелария в канцелария? Как да напишеш, 
че е ИЗГОРЯЛ на поста си, ако покойният (лека му пръст!) 
цял живот само се е измъквал и се е крил на завет? Какво 
значи НЕВЪЗВРАТИМА ЗАГУБА ЗА НАШЕТО УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ, след като напоследък доста се шушукаше, че е 
мръднал и че трябва да се пенсионира? Действително ли е 
бил ГОЛЯМ АЛТРУИСТ, след като не беше дал назаем ни-
то динар на някого? Дори не е бил награждаван приживе, 
нито пък е изпълнявал някаква важна функция, не е бил 
член дори на Взаимоспомагателната каса, а що се касае до 
жена и деца, които сега ОСТАВАТ БЕЗ СВОЯ ХРАНИТЕЛ, 
на всички е известно, че отдавна е разведен, и че съдът го 
гонеше да плаща издръжка! И как всъщност да напише био-
графията му, след като тя спокойно би се събрала на един 
ред: роди се, беше чиновник и умря? Под надзора на канце-



ларския Погребален агент, Човекът на изкуството напряга 
сетни сили да изрови от моргата на вехтото празнословие 
колкото се може по-помпозни метафори и да намъкне пре-
широките им одежди на хилавото тяло на административ-
ния служител; да ги пресади в тихия му, невзрачен и скро-
мен живот. 

Естествено, канцеларският Човек на изкуството няма 
умението на Гогол или Чехов да извлече трагичната красота 
от почти анонимния живот на онези, които тихо са оставали 
в сянката на велики събития. Той папагалски повтаря нек-
ролозите от вестниците, а речта му завършва обикновено с 
думите, че „нашето учреждение никога няма да забрави ка-
кво е извършил за него и как се е ВГРАДИЛ в основите му 
и то ще поеме грижата за най-близките му хора...“ – което е 
чиста лъжа, защото скоро всички забравят и за покойния, и 
за близките му, понеже, както е известно, чиновническият 
манталитет страда от къса памет. 

ПОГРЕБАЛНИЯТ АГЕНТ, който изпълнява голямата 
си ария на канцеларската сцена, изчезва от нея до следва-
щия смъртен случай, когато пак ще излезе наяве мрачният 
му талант. Преди новата му поява, служителите плашат 
болнавите си колеги, че уж специалистът по погребенията 
разпитвал за тях. 

 
 


