
 
СЪБРАНИЕ, без съмнение, е най-често употребяваната 

дума в омагьосания свят на администрацията. Чува се още 
от рано сутринта: „Беше ли вчера на събрание?“, „Бързам за 
събрание!“, „Как мина събранието?“, „Кога ще имаме съб-
рание?“, „Ще докладвам за това на събранието...“, „Какво, 
пак ли събрание?“ 

Всички ние толкова сме свикнали с тази дума, че вече 
не забелязваме прекалено честата й употреба. Онези, които 
не знаят езика ни смятат СЪБРАНИЕ за ключова дума на 
цялостния ни обществен живот. Доказателство за това бил и 
случаят с група японски специалисти по електроника, които 
прекарали в ЗУБРЕКС много месеци по договор. Послович-
но любезните японци, естествено, веднага, се постарали да 
научат няколко наши думи и с това да предразположат на-
чумерените домакини. И научили! 

- Как сте, съ-бра-ни-е? – дълбоко се поклонил шефът на 
групата. 

- Имате много хубава страна, съ-бра-ни-е! – похвалил 
ни втори. 

- Яшида Мицуки, съ-бра-ни-е! – представил се трети. 
Забелязали, че сутрин у нас се употребява най-често 

думата СЪБРАНИЕ, японците помислили, че при всички 
положения тя трябва да означава нещо като ДОБРО УТРО! 
И не сгрешили много. 

Понеже няма служител, който поне една трета от живо-
та си да не е прекарал по събрания, няма да е зле да разгле-
даме отблизо типологията на вече класическите участници 
във всяко събрание, в което е проникнала плесента на за-
дължителния ритуал. 

На всяко събрание, при деветдесет и девет процента от 
случаите, изложението на участниците се завършва с ТОВА 



Е! – което напомня на индианското „Хауг!“ или латинското 
„Дикси!“. Съществуват и два варианта: „Това е, друго ня-
ма!“ и „Засега друго няма, това е!“, които запазват право да 
се вземе още веднъж думата, за ужас на присъстващите. За-
палените покерджии при всички положения са забелязали, 
че „Засега друго няма, това е!“ – напомня на тяхното „По-
нататък, с всички права...“ Само дето в това конференция-
джийско изречение няма никакъв хазарт. 

Най-честият оратор от голямото семейство дискутира-
щи за нищо (да го наречем ЛУНАТИК) спада към онази 
група нещастници, които никога не успяват да намерят ня-
кого, който да ги изслуша докрай, дори и сред най-близките 
си. А той, както и другите, има дълбока потребност да бъде 
слушан. Лунатикът чувства, че някъде дълбоко в същество-
то му, напират като прилив някакви съдбоносни истини: все 
удивителни, замъглени и неизразими мъдрости, които, раз-
бира се, щели да спасят човечеството, само ако успее някак 
си да ги изкаже, което за съжаление никога не му се отдава. 
Седи на края на масата за заседания и със стиснато гърло се 
решава, да вземе думата. Значи, прекалено рано съм се на-
дявал, че това събрание ще мине без налудничавия му мо-
нолог! Забелязвам, че лицето му се облива в пурпурен цвят; 
разхлабва възела на вратовръзката си и конвулсивно се 
хваща за ръба на масата, за да овладее разтрепераните си 
ръце – вдига два пръста и иска думата, а всички присъства-
щи предварително са обзети от паника, представяйки си 
разпокъсаната му параноична реч. Отначало само отваря 
устата си като риба на сухо, следвайки някакъв само на него 
известен вътрешен ПЛЕЙБЕК (присъстващите викат: „По-
високо!“), след тава се дочува съскане и накрая от него бли-
ква мънкащия порой на моно-спектакъла, който не може да 
бъде нито разбран, нито спрян от някого, тъй като онези, 



по-жалостивите, ще му викат: „Остави човека, нека завър-
ши!“. Ако се опитат с някое подмятане да го насочат към 
темата, ще отвърне обиден, че не бил прекъсвал другите, 
докато говорели! А ако някой започне да се смее, останали-
те ще го обвинят, че е безсърдечен, тъй като Лунатикът явно 
е болен човек. Остава ни да изтърпим тази подземна река от 
думи. На Лунатиците винаги им се струва, че те единствени 
са открили същността на някой важен проблем, който измъ-
чва всички, и все се чудят, че никой не награждава с ръкоп-
ляскане тяхното разрешение. 

- Чу ли само как им натрих мутрите! – пита със светна-
ло лице съседа си след едночасово мъгляво изложение. Ща-
стлив е, че под закрилата на събранието най-сетне е наме-
рил слушатели, макар и по принуда. Изпитал е словесен ор-
газъм. Спокоен е до следващото събрание. 

ОНЗИ, КОЙТО ОБОЖАВА ДА СЛУША СВОЯ ГЛАС 
спада към семейството на нереализиралите се басове или 
бившите баритони, на които на млади години са им пред-
виждали успешна певческа кариера. След като не ги е огря-
ла оперната сцена, те запълват собствената си празнота по 
събранията с действително хубавия си школуван глас, в ко-
йто се вслушват с любов, без да обръщат внимание на съ-
държанието на онова, за което говорят. 

Интересен е и типът на жлъчния холеричен служител, 
който започва всяко свое участие в събранието винаги с 
драматичното изречение: 

„Аз, всъщност, този път не мислех да говоря, но все пак 
трябва да кажа няколко думи....“ 

Естествено, той не се задоволява с „няколкото“ обеща-
ни думи, а отнема на слушателите си цели тридесет и пет 
минути. Традиционното изречение „Аз, всъщност, не мис-
лех....“ прави предразполагащото впечатление върху ауди-



торията, че ораторът рядко или почти никога не иска дума-
та, и щом вече се е решил да направи тази страшна крачка, 
значи се е случило нещо изключително. Ако не нещо друго, 
то поне търпението му се е изчерпало! Никой, естествено, 
не се сеща, че на предишното събрание на този оратор беше 
дадена думата по същия начин и че той се възползва до ду-
пка от това, макар че „не бил мислел...“ 

Не трябва да се забравя и хитрият и опасен оратор, ко-
йто започва всяко свое изложение с неуязвима комбинация 
от ласкателство и обвинение: 

„Предварително се извинявам пред уважаемото събра-
ние, че няма да мога да се изразявам така добре и изискано 
като току-що изказалия се...“ 

Така с един замах предшественикът още с първото из-
речение бива причислен, разбира се, правилно, към опитни-
те оратори, но, както се подразбира, и към посредствените 
работници; от което трябва да се направи извод, че типът 
така наречен НЕОПИТЕН ОРАТОР ще е точно обратният 
случай. Слушателите твърде скоро разбират, че типът Нео-
питен оратор си служи и още как с думи, съвсем не по-зле 
от Току-що изказалия се. 

Типът подлизурко – ПЛАЗМОДИЙ (на жаргон), пък 
използва всеки удобен случай да изрази лоялност и да въз-
хвали прекомерно преките си началници, което оставя у ау-
диторията и у онези, които хвали, тягостно чувство. Стара 
чиновническа поговорка казва, че най-голям подмазвач е не 
онзи, който пише доклад на шефа си, та после му ръкопляс-
ка, докато последният го чете, а онзи, който при това си во-
ди дори и бележки! Все пак, всеки малък канцеларски вла-
детел е обкръжен винаги с по няколко Плазмодия. И въпре-
ки отвращението, което изпитват към безвкусното им ласка-
телство, шефовете ги влачат подире си през службата, дока-



то не прекрачат онази фатална граница, когато чуждото 
възхищение им стане до такава степен необходимо, че в 
хвалебствията на Плазмодиите не намират вече нищо стран-
но. 

Съществува още и ОРАТОР ОТ ЗАСАДА, който през 
време на цялото събрание, независимо от това за какво ста-
ва дума, чака да нареже съперника си, щом вземе участие в 
разговора. 

От другата страна на масата е и нашият ШЕГАДЖИЯ – 
това е съвременният вариант на вечния придворен шут, на 
когото по неписан закон всичко му е позволено и казаното 
от когото никой не взима на сериозно. Подмятанията на 
Шегаджията помагат за малко разведряване на натегнатите 
ситуации; това са малки освежаващи почивки на ръба на 
нервната криза. Шегаджията съзнателно е приел да играе 
ролята на чиновнически комедиант; любимец е, но не го 
уважават и, макар че не се забелязва на пръв поглед, твърде 
хитър и много по-рафиниран е от другите служители, та 
умее точно да дозира шегите си и никога не ги насочва на-
там, накъдето не е необходимо. При някаква критична ситу-
ация, когато Председателят изговори съдбоносното изрече-
ние: „Има ли някой някакви въпроси?“ – Шегаджията обик-
новено пита кога ще се дава заплата или колко е часът. След 
такъв тъп въпрос напрежението рязко спада, а натрупаното 
нетърпение се приземява сред смях и хората започват да 
дишат с облекчение... 

Типът ДЕЗЕРТЬОР се различава от останалите най-
вече по това, че поставя над всичко свободното си време. 
Обикновено заема място най-близо до вратата и при първо-
то отиване на Пазителя на светите административни тайни 
до клозета, той незабелязано се измъква от събранието. 



Умее да хитрува и поръчва фалшиви телефонни разговори, 
който легално го измъква от задимената зала. 

Трябва да споменем още и ВЕЧНИЯ АВАНТАДЖИЯ, 
който пръв на всяко събрание разпитва дали ще се поднася 
кафе и евентуално цитронада, както и редовно СПЯЩИЯ – 
чиновник, който вече се е специализирал да спи с отворени 
очи, без главата му да пада на масата. 

Да, съществува още един интересен тип: това обикно-
вено е някой недоволен човек, който трудно се съгласява с 
идиотизмите на чиновническия живот. Той седи и се опитва 
да запомни всички останали смахнати типове, заклевайки 
се, че някой ден ще напише смешна книга за тях. Обикнове-
но не я написва. 

Това съм аз. 
 

 


