
 
 
 Една хубава пролетна утрин на 1950 г. учителят по 
гимнастика Петар Бесарабич, шампион отпреди войната по 
хвърляне на копие, пети на IX-тата Олимпиада в Амстердам 
през 1928 г. - поведе всички класове извън града към поля-
ната недалече от старото православно гробище. Вървеше 
със спортна крачка на бивш ръководител на дружество "Со-
кол", горд като остарял паун, начело на дрипавата учени-
ческа сбирщина. На гърдите на тениската, с която беше об-
лечен, беше написано с избледнели букви: YOUGOSLAVIE. 
В едната ръка носеше славното си олимпийско копие, об-
легнато на рамото му, а в другата - диск. След парадното му 
спортно ходене апатично се влачеха тълпи бледи градски 
дечурлига, щастливи, че ще изгубят няколко часа в 
Gymnasium-а. Част от по-волните се разбяга по странични 
улички, още преди да излязат на главната. Останалите про-
дължиха безволево след учителя, като си правеха "бъз" един 
на друг зад гърба. Минувачите гледаха в почуда тази учени-
ческа армия, сформирана от момчета, изпълзели от градски-
те дупки, приземия, паянтови и влажни къщи с квартири 
под наем; деца от бараките и бордеите покрай железопътна-
та линия - необичани и нежелани деца, които, след като са 
се появили на бял свят, нямат нищо друго, освен гладните 
си рахитични тела и вродената дързост на улични попови 
лъжички. 
 Още от пръв поглед сред тях по ръст и сила се отк-
рояваха бързо избуялите момци от сараевското Поле, с въз-
къси палта, от чиито ръкави стърчаха широки посинели 
китки. Тук имаше и младежи от околните склонове, които 
всеки ден се спускаха пеша до Gymnasium-а и след това от-
ново се изкачваха до планинските си села; лесно се разпоз-



наваха по тромавата им балканджийска походка; а редом с 
тях крачеха малките гешефтари от Башчаршия, богаташките 
деца - синове на чантаджии, инженери и лекари; млади кав-
гаджии и свадливци, униформени питомци на домовете за 
безпризорни с угнетено изражение лицата, албиноси с хикс-
образни крака; училищни луди и постоянни жертви, зубра-
чите и доносниците и онези - безличните, за които никога 
никой не си спомня след завършване на гимназията - всички 
в пъстри одежди, прекроени и наследени от по-големите 
братя и бащите. Униформени бяха само ученическите им 
шапки, украсени с бронзови римски цифри за класовете и 
паралелките. Балканджиите, железничарските синове и 
пришълците ги носеха гордо на главите си, останалите - 
свити в джоба. 
 Щом стигнаха до целта, децата веднага плъзнаха по 
поляната, като спуснал се облак от сиви скакалци. Някои 
веднага легнаха в тревата, други извадиха смачкани карти, а 
останалите теглиха по една черта и започна безконечна 
свадлива игра на пари. 
 Ръководени от учителя Бесарабич, по-енергичните 
събираха плоски камъни, които трябваше да заменят диско-
вете и режеха с джобните си ножчета горе-долу прави кло-
ни, които да заменят копията, а отнякъде, от някой стар 
спортен склад, се появиха и няколко истински гюллета за 
хвърляне, два спортни чука, подобни на каторжнически 
окови и десетина чифта шпайкове за бягането на сто метра. 
След като не успя в бъркотията да докопа каквото и да е от 
"купешките" неща, Херцег се присъедини към групата, коя-
то скачаше на дължина. Петар Бесарабич им обясни прави-
лата на състезанието и скоро Херцег хареса скачането; нас-
лаждаваше се на неизвестността дали ще съвпаднат крачки-
те му с бялата линия на тревата; харесваше му риска на отс-



кока и краткия, но пък така напрегнат полет във въздуха - 
онази чудна надежда, че ще надскочи самия себе си, своите 
възможности и от все по-измореното тяло ще измъкне още 
няколко недостижими сантиметра. Харесваше тази самозаб-
рава в летежа, а жаждата за успех го караше с нетърпение и 
трепет да очаква реда си за скок. 
 Още през онзи първи ден на поляната извън града 
спортните специалисти, поканени от Петар Бесарабич, из-
мериха с метър и хронометри няколко републикански и два 
югославски рекорда: в бягането на сто метра и в скока на 
височина. Тези момчета, на които за пръв път се даваше 
възможност да се изявят, просто гълтаха пространство и 
време; хвърляха гюллето с отчаянието на някой, който се 
цели в невидимия си мъчител! Сиромашията ги тласкаше 
към подвиг, а множеството бягства им помагаха да пробягат 
спортната пътека по-бързо от щастливите деца. Нико Н. 
Херцег успя да скочи с около три и половина метра по-
слабо от югославския рекорд. Увери се, че спортът не е 
дисциплина, в която може да постигне каквото и да било и, 
жаден за признание, с разширени ноздри надушваше някак-
ва друга област, в която ще може да надскочи и преодолее и 
най-силните момчета - там, където най-после ще го похва-
лят и обикнат. 
 А на онова място, където учителят Петар Бесарабич 
заби олимпийското си копие в тревата, няколко години по-
късно израсна великолепен бетонен стадион.  
 


