
 
След като внимателно разгледах малката изложба на 

чиновническа графика отляво и отдясно край себе си и така 
си убих времето за двайсетина минути, се съсредоточих 
върху образа на ПАЗИТЕЛЯ НА СВЕТИТЕ АДМИНИСТ-
РАТИВНИ ТАЙНИ и се опитах да нарисувам портрета му. 

Както всяка сериозна държава има свой протокол, така 
и всяко, макар и съвсем малко, учреждение има служител, 
който изцяло е посветен в тайните, предшестващи едно та-
кова събрание. Ето го как свръхщастлив седи между две 
протоколни книги като някаква праисторическа птица и 
следи за правилното провеждане на събранието. Както за 
ведомствения Човек на изкуството Нова година е обетовано 
време, когато му се удава напълно да изяви малките си 
страсти и умения; за Снабдителя – времето на туршиите, а 
за Оплаквача – нечие погребение; така за Пазителя на све-
тите административни тайни едно събрание е същински 
празник! Оргазъм! Там, където на другите е досадно, той 
цъфти! В днешно време – изпълнява ролята на някогашния 
придворен церемониал-майстор. Единствено той помни 
всички ритуални тънкости, които осигуряват на едно събра-
ние пълноценно и законно протичане. Само колко работа за 
този възстар чиновник от юридическия отдел, който, зака-
лен в множество реорганизации и чистки, прегрупирания в 
хода на работата, изменения и допълнения, е минал през 
огън и вода! 

Достатъчно е в заседателната зала да влязат случайно 
трима служители, за да се договорят за някакво честване по 
профсъюзна линия или за доставка на въглища по домовете, 
и той се втурва с гарафа вода и циклостилни материали: 

- Как мислите да провеждате събрание! – пита ужасен. 
– Не си играйте, хора! Къде ви е дневният ред? А председа-



телят на събранието? Кой ще води протокола? Къде са ви 
парафиращите? Имате ли кворум? На кого ще бъдат изпра-
тени копия? 

И докато те се опитват да му обяснят, че заседателната 
зала е избрана съвсем случайно, защото другите канцеларии 
са били заети, той вече избира председател на събранието и 
предлага дневен ред, в който профсъюзното мероприятие, 
естествено, се озовава на последно място, под точка, „орга-
низационни въпроси“ като „някои въпроси из културно-
масовия живот на колектива в рамките на набелязаните ме-
роприятия по укрепването му и под.“. Залата се пълни с ос-
таналите участници, които е трябвало да прекъснат работата 
си, понеже Пазителят на светите административни тайни ги 
е изхвърлил от канцелариите със заплахата, че щял лично на 
директора да представи списъка с онези, които не дойдат на 
събранието. 

 
 


