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ВМЕСТО ПРОЛОГ

Бо го ве те не ме оби чат. Иначе от дав на щя ха да ме при бе рат, до ка то все 
още бях млад. Не че бя гах от смъртта. По-ско ро тя ме из бяг ва ше, но за то ва 
ще ста не реч по-на та тък в кни га та. На въз раст та, до ко я то сти гнах („на 
поп ри ще то жиз не но във края“), мо зъ кът и да е имал со ко ве, са пре съх на-
ли. На тия го ди ни е рис ко ва но да се по ся га към ка ле ма или кла ви а ту ра та 
на ком пю тъ ра, за да се пи шат ме мо а ри. И аз ед ва ли щях да се на гър бя с 
та ка ва неб ла го дар на ра бо та, ако ед на ця ла кохор та от ста ри и но ви влас-
т ни ци (от „ле ви ца та“ и ней на та про из вод на – десни ца та), от ка зи он ни 
про фе со ри по ис то рия и под дак ва щи те им пла те ни жрици на ме ди и те (за 
мал ко да ка жа, на нощ та) не от ра зя ва ха ка то в кри во ог ле дало жи во та и 
съ би ти я та, в ко и то учас т вах от дру га та стра на на ба ри ка да та. В тех ни те 
пи са ния, ако не са пре мъл ча ни, те са обе зоб ра зе ни до не уз на ва е мост. Ос-
та на ло то, ако не е из мис ле но, е раз ду то, за да пре вър не ли ли пу ти на духа 
и де ло то в ги ган ти на ми съл та и „твор ци на ис то ри я та“...

Счи там се за дъл жен да про го воря от име то на сто ти ци те хи ля ди, 
ко и то мъл ча ха. И в име то на мла ди те ге не рации, за да им раз ка жа ис ти-
на та за на ша та епо ха и ней но то смаз ва що ги нас ледство. Та зи ис ти на ще 
про дъл жа ва да ви си над гла ви те им ка то да мок лев меч и те ще ос та ват 
стис на ти в ад с ка та спи ра ла на нас то я ще то, до ка то не по желаят да я уз на ят, 
раз бе рат и... пре о до ле ят.

Не се на е мам да твър дя, че мо ят раз каз ще бъ де из чер па те лен, но обе-
ща вам да каз вам са мо ис ти на та, та ка ва, как ва то съм я пре жи вял. Тя ще 
бъ де не ли цеп рият на за „ели ти те“ и на вяр но ще ги обе ди ни във во ля та им 
да я из т ри ят от съзна ни е то на мла ди те. За що то тя ги изоб ли ча ва.

Ако тряб ва да ре зю ми рам в ед на ду ма жи во та си, тя е бор ба. През 
всич ки те прежи ве ни го ди ни аз се бо рих сре щу власт та и йе рар хи чес кия 
ред на „ели ти те“; сре щу за щи та ва щи те ги пар тий ци, бю рок ра ти и жан дар-
ми; сре щу из мис ле ните от тях „пра ви ла на иг ра та“, на ре че ни за ко ни, по 
си ла та на ко и то те гра бят, гос по да ру ват и из де ва тел с т ват над на ро да. Вче ра 
в име то на по ли цейс кия „со ци а ли зъм“, днес – на па зар на та „де мок ра ция“. 
Пре тек с тът е, че го покро ви тел с т ват от на си ли е то, про из во ла, ек с п ло а та-
ци я та и прес тъп ле ни я та, на ко и то те са най-яр ко то оли цет во ре ние...

Не твър дя, че вой на та ми сре щу дър жа ва та и ка пи та ла, ко я то во дя 
с всич ки възмож ни сред с т ва, до ри не поз во ле ни те за един анар хист ка то 
съ да нап ри мер, е по-ефи кас на от та зи на Дон Ки хот, но тя не е сре щу вя-
тър ни мел ни ци. В на шия не за вър шен дву бой по лу чих мно го по ве че уда ри, 
от кол ко то на не сох. При чини те са мно го. Ед ни са лич ни (лип са на опит, 
на тех ни чес ка и пси хо ло ги чес ка под го тов ка), дру ги не за ви се ха от мен. 
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Мо же би най-важ на та е, че на ро дът все още не из пит ва нуж на та лю бов 
към сво бо да та и ня ма не об хо ди мия ку раж, за да за щи ти пра ва та си. За то ва 
в схват ка та с дик та ту ра та ос та нах ме мал ци на. И въп ре ки то ва, ни ко га не 
се от ча ях, ни ко га не „скръс тих не нуж ни ръ це на праз ни гър ди“, не „по-
ум нях“ и не вдиг нах бя ло то зна ме. За що то ня ма ни що по-развра ща ва що, 
по-смаз ва що и дег ра ди ра що чо веш кия дух от власт та на чо век над чо ве ка. 
Ако по тър ся по-дъл бо ки те ос но ва ния за из бо ра на ре во лю ци он ното поп-
ри ще, на вяр но в пос лед на смет ка ще се ока жат нрав с т ве ни те им пул си, ако 
под нрав с т ве ност раз би ра ме оно ва по ве де ние и от но ше ние към хо ра та, 
което се дик ту ва от со ли дар ност та, от вза и мо по мощ та и със т ра да ни е то 
към тях. От обич та към всич ки оне прав да ни, без за щит ни и не щас т ни. Тя 
раж да възмуще ни е то, през ре ни е то, не на вист та и ярост та към гос по да ри-
те на све та. Срещу всич ки, ко и то се стре мят към мо гъ щес т во, бо гат с т во 
и гос под с т во над духо ве те на дру ги те, за да ги из т лас кат от из во ри те на 
жи во та, от пъ те ки те на ево лю ци я та и поп ре чат на прев ръ ща не то на „по-
ли ти чес ко то жи вот но“ в сво бо ден чо век. Не мо жех и не ис ках да ос та вя 
низ ко че ли лум пе ни, оран гу тани и ган г с те ри, ов ла дели дър жав на та власт 
под зна ме то на един от въз можните мар к сиз ми (един с т ве ни ят ре а лен и 
ре а ли зу ем мар к си зъм, каз ва пи са телят Алек сан дър Зи но ви ев), да се гав-
рят с хи ля до лет ни те ме чти на чо ве чеството. Мис лех, че тряб ва да им се 
поп ре чи да ек с п ло а ти рат, по тис кат и из на силват „низ ши те“ кла си в име то 
на „ко му нис ти че ския иде ал“ и в съ що то време с ни що да не от с тъп ват по 
ал ч ност, па ра зи ти зъм, амо рал ност, ци ни зъм, брутал ност и кръ во жад ност 
на най-зло ве щи те и от в ра ти тел ни свои пред те чи в соци ал на та и по ли ти-
чес ката ис то рия на чо ве чес т во то. Пос те пен но се ут върждава ше анар хис-
ти чес ки ят ми ми рог лед и на би рах си ли и ку раж, за да им про тивос тоя. 
Счи тах, че тря бва да им се да ва неп ре къс нат от пор, да се по ма га на наро да 
в пре мах ва не то на мо ре то от стра да ния, нес п ра вед ли вос ти и из де вател с-
т ва, ко и то ни за о би ка лят. Но най-ве че за ра ди бъ де ще то на чо веш кия род.

Те зи це ли на на ша та бор ба ос та ват скри ти от пог ле да на но ви те по ко-
ле ния, въз пи та ва ни в мер кан тил ност, его и зъм и без ду шие към „ближ ния“. 
Днес идеали те и жер т ви те на бор ба та ни са ос ме ни, оп лю ти или не раз б-
ра ни. Без с пор но, то ва не е най-дра ма тич но то. Да леч по-деп ре си ра що е, че 
аго ни я та про дъл жава и в „пос т ко му нис ти чес ка та епо ха“. И го ля ма та ви на 
за то ва, на ред с диктату ра та на но мен к ла ту ра та, но сят до нос ни ци и ди си-
ден ти, от ко и то във финал на та фа за бе съз да де на ней на та та ка на ре че на 
опо зи ция. Тя и нас лед ниците на „Сто лет на та ба ба“ из п ра ви ха до вер чи вия 
и из п ла шен на род пред безсмис ле на та, без на де ждна и па ра ли зи ра ща ал-
тер на ти ва: „Пре ди 9 сеп тември 1944 г.“ ИЛИ „Пре ди 10 но ем в ри 1989 
г.“ („Иде а ли те“ на дес ни ца та и на та ка наре че на та ле ви ца.)

Ко го пол з ва ше то зи об ра тен „ход на ис то ри я та“ от дър жав ния ка пи та-
ли зъм към па зар ни те, ли бе рал ни и со ци ал ни „иде а ли“, ве че е без въп рос но 
яс но. Оста ва „са мо“ да се про у мее, че ня ма и не мо же да има спра вед ли-
вост, сво бо да и чо веч ност, до ка то не бъ дат за ри на ти в об ща брат с ка мо ги ла 
бо га ти те наслед ни ци на маркс-ле нин-ста лин с ки те лум пе ни и от г ле да ни те 

от тях „опо зицио не ри“, с ко и то бя ха за пъл не ни раз ни те „дес ни и ле ви 
пос т ко му нис ти чески прос т ран с т ва“. Гро бар мо же да е са мо На ро дът! Без 
бог, без гос по дар и без „ли де ри“!

До те зи съж де ния и зак лю че ния не стиг нах из вед нъж. Те за поч на ха 
да по кълват в сре да та на XX век в спо ро ве, тър се ния и без сън ни но щи на 
раз ми съл. Ос тана ло то свър ши ха епо ха та и ат мос фе ра та, в ко и то рас тя-
хме. Те бя ха та ки ва, че чо век, ако не е из гу бил чо веш кия си об раз, тру дно 
мо же ше да ос та не не утра лен. Аз нап ра вих своя из бор, зас та вай ки сре щу 
власт та, и поч ти в са мо то нача ло на пъ тя по сег нах към БОМ БИ ТЕ!

Ко га то връ щам на зад лен та та на жи во та си, е труд но да ка жа в кой 
мо мент и по ка къв по вод из вър ших то ва си „са мо оп ре де ле ние“. Още в най-
ран но то ни детство ба ща ми бе вдъх нал у нас пре неб ре же ние и пре зре ние 
към власт та (особе но към ней на та бю рок ра ция, по ли ция и офи цер с т во) 
и Бо тев с ка лю бов към прав да та и сво бо да та. Не зная да ли то ва бе ше ос-
та тъ чен анар хи зъм у не го, който в юно шес ки те си го ди ни но сел чер но то 
зна ме в ан ти во ен ни те ма ни фес тации на уче ни ци те от Кюс тен дил с ка та 
гим на зия? Ма ма каз ва ше, че то е по-скоро рев ни ва ре ак ция сре щу пър вия 
ѝ уха жор, кой то бил ка пи тан от ар ми я та на вто рия Ко бург. Как то и да е 
би ло, не го во то въз пи та ние ни на ре ди поч ти ав тома тич но на стра на та на 
по тис ка ни те и онеп рав да ни те, или по-об що ка за но – на стра на та на Сво-
бо да та и Ра вен с т во то.

За то ва, ко га то дой де Чер ве на та ар мия и за ед но с нея и „ис то ри чес кият 
9.ІХ.1944 г.“, ни кой от нас не съ жа ля ва ше за про па да не то на ста ра та власт. 
Лич но у мен кра хът на Хит ле ро ва та ко а ли ция, към ко я то ни бе ше за шил 
ре жи мът на монар ха, до ри пре диз ви ка бур на ра дост. Ще бъ де пре си ле но, 
ако ка жа, че спонтан на та ми ре ак ция бе ше идей но ос мис ле на. Бях 11-го-
ди шен, ко га то нас тъ пи тази пър ва про мя на през моя жи вот в об щес т ве ния 
и све то вен ред. Кра ят на война та по-ско ро се свърз ва ше с ра дост та от 
пред с то я що то зав ръ ща не на баща ни от фрон та в Ун га рия. Мно го ско ро 
оба че но ва та ОФ-власт от но во го мо били зи ра и из п ра ти в Ко шу-Ка вак 
(днеш ния Кру мов г рад). То ва ни най-мал ко не съдей ства ше за бла гос к лон-
но то ни от но ше ние към нея и лум пе ни зи ра ния `и пълнеж. Чув с т во то на 
неп ри я зън се под сил ва ше от об с то я тел с т во то, че в ре дове те на мес т ни те 
пар тий ни ак ти вис ти се на ре ди ха мно зи на лю бим чан с ки хайду ча ги и ма-
ро де ри, ко и то бя ха нат ру па ли бо гат с т ва та си още по вре ме то на Митьо 
Га нев (ед но по бъл га ре но из да ние на Ро бин Худ) или чрез спе ку ла през 
во ен ни те го ди ни и гра бе жи по „но ви те зе ми“ – в Ма ке до ния и Тра кия.

Как то спо ме нах ве че, та те не е имал ни ко га пи е тет към дър жав ност-
та. Не зная да ли пак по ра ди анар хис ти чес ка та си мла дост, или ин стин к-
тив но, но когато още в пър ви те дни на но ва та власт до мът ни бе по се тен 
от ста на лия се га ми нис тър без пор т фейл в но во то ОФ-пра ви тел с т во, 
ге не рал-лей те нант и най-ви ден пар ти ец в об ласт та – Доб ри Тер пе шев, 
той от к ло ни офер та та му да стане член на БРП(к) или по не на ОФ. „Бай 
Доб ри“ не му ка за ни що, но си гур но гавази те му, ко и то го прид ру жа ва ха, 
са си „за пи са ли ед но на ум“ още то га ва...
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Ко га то ли де рът на БЗНС Нико ла Пет ков и дру га ри те му на пус на ха 
ОФ-пра ви тел с т во то и об ра зу ва ха заед но със со ци ал де мок ра ти те т.нар. 
ОФ-опо зи ция, сим па ти и те на на ше то семейс т во оп ре де ле но се на со чи ха 
на ней на стра на. Т.е. въп ре ки про мя на та, която в на ча ло то на ри ча ха прев-
рат, пос ле на род но въс та ние и нак рая – со ци а лис ти чес ка ре во лю ция, ние 
от но во се гле дах ме изпод веж ди с власт та.

Пос те пен но и мо же би преж дев ре мен но у мен се раз ви един ис тин с ки 
и дъл бок ин те рес към по ли ти чес ки те и об щес т ве ни бор би и ко га то опо зи-
ци я та ор гани зи ра своя пър ви ми тинг в с. Лю би мец през есе нта на 1946 г., 
аз бях на не го. На дру гия край на сел с кия пло щад БКП про веж да ше свой 
ми тинг. При със т ва щи те на не го бя ха мно го по-мал ко. То га ва ня кой да де 
на реж да не и пет де се ти на та рем сис ти,* стро е ни в ко ло на с чер ве ни зна-
ме на, се вря за ха в тъл па та на опо зи ци он ния митинг, сти гна ха до хо те ла, 
от чий то бал кон го во ре ха ора то ри те на БЗНС (Н. Петков), и пре диз ви ка ха 
сби ва не. Ми ли ци о не ри те се на ме си ха под пре текст да опа зят ре да и за-
ед но с рем сис ти те из по чу пи ха ня кол ко кръ чмар с ки ма си на пър вия етаж 
и ня коя и дру га опо зи ци он на гла ва, до ка то ак тивис ти те на Зе ме дел с кия 
съ юз из мък ва ха сво и те ора то ри от об ръ ча. За пър ви път наб лю да вах ор-
га ни зи ра но то на си лие на власт та и без по мощ ност та на огром на тъл па, 
ко я то мо же ше да ока же смаз ващ от пор, ако има ше кой да да де тая на со ка 
на нас т ро е ни я та и же ла ни я та `и и най-ве че бе ше на ме рил на чин и форми 
за ор га ни зи ра не то и под го тов ка та `и. Чув с т вах се уни зен в без си ли е то си 
и жа ду вах да се да де урок на уве ре ни те в без на ка за ност та си по бой ни ци, 
зад чий то гръб сто е ше власт та.

Об що в стра на та при по доб ни об с то я тел с т ва в пре диз бор на та кам-
па ния бяха уби ти 22 опо зи ци о не ри и БРП(к) спе че ли „из бо ри те“. Тя не 
рис ку ва вто ри вот и през ля то то на след ва ща та го ди на арес ту ва во да ча на 
пар ла мен тар на та опо зи ция, раз ту ри ней на та де пу тат с ка гру па и заб ра ни 
БЗНС, обя вя вай ки го вън от за ко ни те. Три ме се ца по-къс но Ни ко ла Пет ков 
бе осъ ден на смърт и обесен. Пар ла мен тар ни те илю зии по лу чи ха жес ток, 
убийс т вен удар, а за вър на лият се от Мос к ва вожд на „Ра бот ни чес ка та 
пар тия“ – Ге ор ги Ди мит ров, се оказа прав: „на род на та де мо кра ция“ бе-
ше са мо мас ка на ми ли ци о нер с ка та дикта ту ра на ком пар ти я та, ко я то се 
нас та ня ва ше отсе га на та тък в стра на та за по ве че от че ти ри де се ти ле тия...

Рас тях в тая ат мос фе ра ка то сред шрап не ли на бой но то по ле. Ед ни 
бя га ха през гра ни ца та, къ де то пре да тел с т ва и за са ди под ко си ха ня кои от 
при я те лите ми. Дру ги бя ха по гъл на ти от раз т во ри ли те паст кон цла ге ри и 
зат во ри. Аз из ра зя вах от к ри то чув с т ва та и про тес та си сре щу на си ли я та, 
без да под бирам ду ми те и ау ди то ри я та. Ня кои от при я те ли те ми ве че се 
бо я ха от вол но думство то и пре ми на ха на стра на та на власт та. Гле дах ме 
се с неп ри я зън. Те прес та на ха да дру жат с мен и за поч на ха да до нос ни чат. 

Но ви ят режим не по на ся ше кри ти ка та, а „ор га ни те“ му при зна ва ха са мо 
свои и... мъртви. Ми ли ци о нер с ки ят те рор не от ми на и на шия дом. Та те 
бе ше пър ви ят. Мен ме изклю чи ха от СНМ (ка зи он на та мла деж ка ор га-
ни за ция, ко я то, по доб но Бог дан-Фи ло вия „Бран ник“, об х ва на по го лов но 
и ав то ма тич но всич ки на вър ши ли 14-годиш на въз раст след заб ра на та на 
опо зи ци он ния ЗеМС (Зе ме дел с ки Мла дежки Съ юз) на зе ме дел ци те и ССМ 
(Съ юз на Со ци а лис ти чес ка та Мла деж) на со ци ал де мо кра ти те. То ва бе 
ре ше но на об що съб ра ние на пе ти те кла со ве или по-скоро там се офор ми 
пред ре ше но то ни из к люч ва не. Пос та нов ка та и де ко рът, ар тисти те и хо рът 
бя ха при гот ве ни от „тран с ми си и те на пар ти я та сред уча ща та се мла деж“ 
или „ан те ни те на ми ли ци я та“, как то ги на ри чах ме. Бе ше ми сме шен це ли ят 
ми зан с цен и ри ту а ли те, ко и то на пом ня ха сред но ве ко вен съд. Средно ве ко-
вен, за що то ни осъж да ха ка то ере ти ци – за сво бо до мис лие. В на шия клас 
из к лю че ни те бях ме бол шин с т во: 16 от 31 уче ни ка. Не дър жах да чле ну-
вам в една ор га ни за ция на ка ри е рис ти и ми жи тур ки, към чи я то дей ност 
се от на сях с най-дъл бо ко от в ра ще ние, и не се стра ху вах от из кач ва не то 
на обе ща на та ни от ком со мол с ки те съ дии и про ку ро ри „Гол го та“, но ме 
сму ща ва ше страх ливата под лост на „ближ ни те“ ми: Сред гла су ва ли те „с 
еди но ду шие“ има ше мнозина мои съ у че ни ци, на ко и то бях по ма гал ви на-
ги, ко га то има ха труд нос ти с учеб на та ма те рия, осо бе но в ма те ма ти ка та. 
Смя тах ги за при я те ли, а се га виждах как кри ят пръс т че та та си, с ко и то 
гла су ва ха зад гър бо ве те на съ у чени ци те ни, и пог леж да ха гуз но към нас, 
осъ де ни те. То ва оба че ни най-мал ко не раз к ла ти из бо ра ми на нрав с т ве на 
по зи ция, об щес т ве но по ве де ние и най-вече лю бов към сво бо да та – сво я та и 
на дру ги те, за ко я то с въз мъ жа ва не то си се чув с т вах го тов на всич ко. Ка то 
ка пак на всич ко бях пре ка ле но чув с т вителен. Мо я та лю бов към сво бо да-
та рас те ше със спон тан но то ми въ о ду шев ление от бун то ве те, въс та ни я та 
и ре во лю ци и те на на ро ди те. Ед на по е ма, ед на кни га или филм, в ко и то 
онеп рав да ни те, бед ни те, мач ка ни те на ми ра ха в се бе си ку раж и си ли да 
въс та нат, ви на ги мо же ше да пре диз ви ка спазми в гър ло то и съл зи в очи те 
ми. По-къс но слъз ни те ми жле зи пре съх на ха, защото раз б рах, че жес то-
ко то вре ме, в ко е то ми се пад на да жи вея, „не вяр ва ше на съл зи“ и не бе 
ос та ви ло мяс то за сан ти мен тал нос ти...

За жа лост, през це лия си жи вот не срещ нах мно го хо ра, год ни да въс-
та нат и да из во ю ват сво бо да та или да ум рат за нея. До днес пре об ла да ва 
мне ни е то, че вся ко по ред но „ос во бож де ние“, ко е то се свеж да ше са мо до 
наз на ча ва не то на по ред ни те „но ви“ влас т ни ци в Бъл га рия, как то ви на ги 
до се га, е би ло резул тат от све тов ни про це си и си ли, сре щу кои то мал-
ки те на ро ди не мо гат нито да ри тат, ни то да сто рят не що. Те зи, ко и то не 
ха рес ва ха Ял тен с ки те спо разуме ния за раз де ля не то на Ев ро па, счи та ха, 
че са мо по ро ят на но ви све тов ни съ би тия е в със то я ние да ги от не се в 
бок лук чийс ка та яма на ис то ри я та. Тази „фи ло со фия“ и при ми ре ние на 
„мъл ча ли во то мно зин с т во“ ви на ги са ме възму ща ва ли и опъл ч ва ли сре щу 
про по вяд ва щи те и при е ли те я.

По склон ност на ду ха аз съм „во лун та рист“, т.е. мис ля, че с по мощ та 

* РМС е младеж ка та ор га ни за ция на ком пар ти я та. То зи „ра бот ни чес ки мла-
деж ки съ юз“ прив ле че с маг ни та на власт та ма са ка ри е рис ти и кан ди дат-служ-
ба ши.
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на во ля та, ку ра жа, ин те ли ген т ността и нас той чи вост та мо же да се сме ни 
„кур са на съд ба та“ и да се от ме ни „исто ри чес ка та не об хо ди мост“. Или, 
ако не упот ре бя ва ме го ле ми ду ми, да се при ну дят гос по да ри те да от с тъ пят 
част от охол с т во то, пра ва та и сво бо дите, с ко и то раз по ла гат, в пол за на 
на ро да. Ос та на ло то, по-да леч но то, из г лежда ве че е въп рос на съз ря ва не на 
ус ло вия, ко и то би ха нап ра ви ли без с мис лени, и по ра ди то ва не въз мож ни, 
и гос по да ри те, и ро би те.

Раз би ра се, за да ста не то ва, хо ра та (до ри и те зи, у ко и то не е ос та на ло 
мно го чо веш ко) ще тряб ва да раз бе рат, че мо же и че е в те хен ин те рес да 
жи ве ят свобод ни и рав ни. Че един ден ро би те ще си вър нат всич ко, ко е то 
гос по да ри те са им от не ли (вклю чая „и ед ри те звез ди над Фа ма гус та“, как то 
каз ва по е тът), като ги при ну дят да из кар ват хля ба си с пот на че ло то, ако все 
още тряб ва да се про ли ва пот. При „ра вен старт“, как то обе ща ва ха на ши те 
но во из лю пе ни демок ра ти, пре ди са ми да ста нат „по-рав ни“ от дру ги те. 
То ест, при ед нак ви ус ло вия на здра ве о паз ва не и обу че ние, на труд и въз-
наг раж де ния, в име то на чо веч ност та и на ед на по-вис ша спра вед ли вост. 
Тряб ва да от бележа, че с из вес т ни ко рек ции то ва мое юно шес ко ве рую си 
ос та ва неп ро ме нено и до днес.

В схват ки с власт та и в хо да на све тов ни те съ би тия ат мос фе ра та над 
нас се сгъс тя ва ше. И про тив но на очак ва ни я та на близ ки и род ни ни, про-
паст та между ме не и влас т ни ци те про дъл жи да се раз ши ря ва. Кол ко то 
по ве че се уве личава ше бро ят на те зи, ко и то тай но или яв но из би ра ха ла-
кейс ко то поп ри ще, толко ва по ве че на рас т ва ше въз му ще ни е то и бун тът ми 
сре щу „нор ма ли за ци ята“. От сло ве сен кон ф лик тът ми с дик та ту ра та бе ше 
на път да се пре вър не в оло вен. За то ва спо соб с т ва ха в на ча ло то под ло то и 
са дис тич но убийс т во на не кол ци на не пъл но лет ни при я те ли от дет с т во то 
ми, ми тар с т ва та на та те из „бо го у год ни те“ или, как то ги на ри ча ха то га ва, 
„тру до во -въз пи та тел ни общежи тия“. А по-къс но и кре щя що то со ци ал но 
не ра вен с т во, с ко е то се сблъс к ва ежед нев но все ки, кой то не ис ка да си 
зат ва ря очи те. Та ка, ма кар и не о фи циално, бе на ру шен ми рът меж ду мен 
и власт та. Към то ва се при ба вя ха очак ва нията за ус ко ря ва не на раз п ла та та 
вслед с т вие ед на го ля ма, ис тин с ка... Тре та све то вна вой на. За нея тръ бе ше 
де но нощ но про па ган да та и на два та бло ка. Макар че и ед ни те, и дру ги те 
го во ре ха неп ре къс на то за мир, бе ше оче вид но, че се гот вят за вой на.

На чал ни ят ми ин те рес към анар хиз ма бе съз да ден от два ма бив ши 
анар хис ти. Ма кар и „по ум не ли“ и без сил ни да тлас кат Си зи фо вия ка мък 
сре щу све товната ре ак ция, те, кол ко то и да се раз ли ча ва ха по би ти е то си, 
бя ха ос та на ли пос во е му чес т ни хо ра. Еди ни ят, как то се до се ща те, бе ше 
ба ща ми, а дру ги ят – бра тът на май ка ми, вуй чо ми То дор. Нап ра ви ха го, 
без да зна ят, и си гур но без да го же ла ят, но то ва не ми пре чи да им бъ да 
бла го да рен. Та те, ка то по ве че то хо ра, бе ше из тъ кан от про ти во ре чия. Той 
ни въз пи та ва ше в нор ми те на семплия чо веш ки мо рал, кой то се от ли ча-
ва ше от Хрис то вия са мо по бун та и съп ротив ле ни е то на зло то. Но за ед но 
с тях той ис ка ше си но ве те му да жи ве ят обез пе че но и охол но и ко га то му 
въз ра зя вах, че то ва му же ла ние съдър жа не раз ре ши мо про ти во ре чие и че 

сме длъж ни да нап ра вим своя из бор меж ду па ри те и чест та, той пи та ше, 
къ де на ив но, къ де със са мо и ро ния: „А не мо же ли да има ме и две те?“

Спо ро ве те с вуй чо ми То дор и не му по доб на та ком па ния и де сет ки те 
про четени кни ги от биб ли о те ки те им са мо ут вър ж да ва ха раз би ра ни я та ми 
за жи вота и за сил ва ха ре во лю ци он ни те нас т ро е ния. Те на ми ра ха от з вук 
поч ти нався къ де, от къ де то ми на вах, на вяр но за що то го тър сех. Идея та 
за прев ръ ща не на бъ де ща та вой на в граж дан с ка, и в пос лед на смет ка – в 
Со ци ал на ре во люция, при до би „плът и кръв“ в Па на гю ри ще, къ де то ни 
бя ха из се ли ли „доб ро волно“. След ос во бож да ва не то на ба ща ми от кон ц-
ла ге ра, той бе „по съ вет ван“ да не се зав ръ ща по ве че в Лю би мец, къ де то 
ще ше да на ме ри са мо оз лоб ле ни е то и от мъс ти тел ност та на вла стни ци те.

В мал кия сред но гор с ки гра дец спо ме нът и ми то ло ги я та на Ап рил с ко-
то въстание бя ха още жи ви. Къ щи те на Рай на Кня ги ня и Па вел Бо бе ков, 
„ща бът на IV револю ци о нен ок ръг“, апос то ли те и не у гас на ли те ис к ри 
от ко пи та та на „хвъркова та та че та на Бен ков с ки“ пра ве ха ро ман ти ка та 
на ис то ри я та осе за е ма. Към нея се при ба вя ха близ ки и да леч ни ле ген ди 
за не ле гал ни че ти и пар тизан с ки от ря ди, си ро ма ши я та на ра бот ни ци те, 
ог раб ва не то на се ля ни те, изпраща ни я та им в кон ц ла ге ри те и мно гоб рой-
ни те съ деб ни про це си за „кон с пирации“ (как то на ри ча ха все ки по ми съл 
за съп ро ти ва сре щу дик та ту ра та и неравен с т во то).

Вза им на та не по но си мост с власт та и ней ни те пред с та ви те ли или при-
вър жени ци в учи ли ще то и вън от не го ста ва ше все по-из ра зи тел на. Реп-
ре сив на та поли ти ка, вслед с т вие та ка на ре че но то „изос т ря не на кла со ва та 
бор ба“ от стра на на „ор га ни те“ и дру ги те „тран с ми сии“ на дик та ту ра та, 
са мо ес калира ше ом ра за та ми към тях. Не кри ех, че влас т ни ци те ми ха-
рес ва ха най-мно го, ко га то се по я вя ва ха об ра зи те им на пър ва стра ни ца на 
вес т ни ци те, об г радени в тлъс та... чер на рам ка. Тър сех и на ми рах дру га ри, 
ко и то мис ле ха ка то мене, по не що се от на ся до от х вър ля не то на бол ше-
виш ка та сат ра пия. Днес ми е труд но да пре це ня съ вър ше но обе ктив но, 
да ли по ве че то от тия, ко и то се готвеха да вля зат във вой на с дик та ту ра та 
(или по не го дек ла ри ра ха на ду ми), бяха мно го по-доб ри от те зи, ко и то 
ис ках ме да съ бо рим от власт. Но то га ва (па и днес) те има ха ед но пре и му-
щес т во в мо и те очи – бя ха жер т ви. А та те ме бе въз пи тал да бъ да ви на ги 
на стра на та на сла би те. През ре ни е то и не на вистта към по-ли цей щи на та, 
ко и то той бе вну шил у нас с по ве де ни е то си и спо ме ните от анар хиз ма на 
не го ва та мла дост, се за сил ва ха от сре ща но то на вся ка крач ка без п рав ие; от 
спо ро ве те и сбли жа ва не то ми с не кол ци на та мла ди па нагюр с ки анар хис ти; 
от про че те но то и най-ве че от тре вож ни те и без сън ни нощи, в ко и то тър сех 
един иде ал, опор на точ ка и лост за бор ба та сре щу све тов ната неп рав да 
и на си ли е то, ко и то у нас бя ха при е ли урод ли ва та, зло ве ща и окър ва ве на 
му цу на на ста ли низ ма.

Анар хиз мът ук ре пи нрав с т ве но моя из бор и на жи тейска та ба ри ка да 
зас та нах твър до сре щу власт та – пър во на чал но про тив болше виш ка та 
дик та ту ра, а след то ва и сре щу власт та изоб що. Вклю чая та зи на все въз-
мож ни те де мок ра ти, ко и то се гот ве ха да дой дат на смя на с по мощ та на 
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аме ри кан с ки те ар мии, по поз на тия ве че и още не из б лед нял де ве то септем-
врий ски об ра зец. Та ка жре би ят бе ше хвър лен и всич ко, ко е то ще ше да 
послед ва, ка то че ли бе ве че пре доп ре де ле но! И из бо рът на дру га ри, и 
во ля та да бъ де смък на та ти ра ни я та, и прог рам ни те це ли на бор ба та, и 
иде я та за съз дава не на ор га ни за ция, и под бо ра на сред с т ва и ме то ди, с ко-
и то да се осъ ществи СВО БО ДА ТА. С из к лю че ние са мо на ед но: В на ши те 
про ек ти дик та ту ра та, включая „вре мен на та“, се от х вър ля ше ка те го рич но 
ка то път за дос ти га не на ИНТЕГ РАЛ НО ТО ОС ВО БОЖ ДЕ НИЕ НА ЧО-
ВЕШ КИЯ РОД! По доб на ди а лек ти ка ми бе ше аб солют но не по нят на и ме 
от б лъс ква ше ин с тин к тив но.

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА „РОМАНА“

Па ра лел но и хро но ло ги чески със съ би ти я та, ко и то опис вам в „ро ма на 
на моя жи вот“, при със т ват из вадки от „стро го сек рет ни те до ку ме нти“ на 
Дър жав на Си гур ност (ДС), съ дър жащи се в ней ни те „раз ра бот ки“ сре щу 
мен. (ДС е тай на та по ли ция на две дик та тури – цар с ка та пре ди 9.ІХ.1944 г. и 

ста лин с ка та след та зи да та. Всъщ ност то ва е име то, с ко е то прев ра та джи и те 
от 19 май 1934 г. „об но ви ха“ ста ра та „Об щес т ве на Бе зо пас ност“. ОБ ста на 
ДС. Ко га то де сет го ди ни по-къс но БКП по лу чи властта от ста ли но ви те 
оку па ци он ни ар мии, тя съх ра ни то ва име. Ней на та „ре во люци он ност“ не 
за сег на до ри „про форм“ ети ке та на тай на та реп ре сив на по лицейс ка ин-
с ти ту ция. То зи факт оба че не тряб ва да ни въ веж да в за блуж де ние. При 
фа ши зо ид на та дик та ту ра на мо нар ха ДС пред с тав ля ва ше са мо един Отдел 
към МВР на под чи не ние на ди рек то ра на по ли ци я та – с две или три от-
деления. След ус та но вя ва не то на „на род но де мо кра тич на та власт“ от де лът 
даде ме тас та зи и се тран с фор ми ра в от дел на сис те ма от уп рав ле ния, вся ко 
с по 5, 10, 15 и по ве че от де ли. В оп ре де ле ни пе ри о ди ту мо рът се прев ръ-
ща ше в ця ло ми нис тер с т во или ко ми тет – КДС! Бро ят на „опе ра тив ни те 
ра бот ни ци“ – копои и тех ни те до нос ни ци, е мяр ка на по ли цей щи на та на 
ед на дър жа ва. И до днес той про дъл жа ва да е... дър жав на тай на!)

Из вад ки те от мо е то по ли цейс ко „до сие“ при със т ват под над с лов „Ин
термецо:вкухнятанаканибалите“. Вклю чил съм ги в „ро ма на“ на мо и те 
спо ме ни, защо то през це лия ни жи вот бях ме съ път с т ва ни от „ле то пис ци те“ 
на ДС и техни те до нос ни ци, по доб но пи са ри те, ко и то вър вели след... Гай 
Юлий Це зар, за да за пис ват мис ли те и де ла та му. Над по ло вин век те са 
след ва ли вся ка моя стъп ка и мар ки ра ли из ми на тия път в хи ля ди стра ни ци. 
Опи са ли са на ше то проти вос то е не на дик та ту ра та, ви дя но от зри тел ния 
ъгъл на ней ни те жан дарми, ко е то по ня ко га не е ли ше но от ин те рес. В 
из вес тен сми съл „пап ки те“ с до но си те и справ ки те мо гат да се раз г леж-
дат ка то сво е го ро да „Днев ни ци“. Но то ва са днев ни ци, чи и то стра ни ци 
са из пис ва ни от ко по и те и пре да те лите ни. Ав то ри те им не са не ут рал ни 
и не вин ни ар хи ва ри. Те смес ват ис ти на та с лъ жа та, с ог лед це ли те, ко и то 
са си пос та ви ли, или по-точ но, ко и то им е пос тави ла „Но мен к ла ту ра та“, 
чий то „щит, меч“ и уши бя ха. Ос нов на та им цел бе ше тотал но то уни що-
же ние на вра го ве те на дик та ту ра та. За пос ти га не то ѝ те ползва ха всич ки 
сред с т ва. За то ва би би ло на ив но и под веж да що, ако ар хи ви те с до но си те 
и пос т ро е ни те вър ху тях по ли цейс ки „справ ки“ на ДС се раз г леждат без-
к ри тич но ка то обек ти вен и дос то ве рен из точ ник за на шия жи вот и борби. 
Те са със та ве ни от смър т ни вра го ве, ко и то ис ка ха не са мо „фи зи чес кото 
ни не ут ра ли зи ра не“. До нос ни ци те са из пъл ня ва ли за по ве ди те на сво и те 
вер бов чи ци. И ед ни те, и вто ри те са би ли за ин те ре со ва ни от из т ри ва не то 
на какъв то и да е до бър спо мен за нас, от свеж да не то на на ша та идей на 
и ре во люци он на бор ба с дик та ту ра та до низ от уг лав ни прес тъп ле ния...

За да поп ре ча на те зи им це ли, всеки път, ко га то пи са ри те на ДС са 
пре ка ли ли, аз ко мен ти рам и ра зоб ли ча вам лъ жи те им. В то ва от но ше ние 
ме улес ня ва не ре ши мо то про ти во ре чие, с ко е то те се сблъс к ват пос то ян-
но: от ед на стра на – да пред с та вят дела та ни в ка ри ка тур на свет ли на, и 
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от дру га – те да бъ дат дос та тъч но страшни, за да се офор мят юри ди чес ки 
смър т ни те ни при съ ди.

Пол з ва не то на ар хи ва на ДС има и сво и те по ло жи тел ни мо мен ти – с 
мал ки из к лю че ния да ти те на до но си те и ра пор ти те пра вят хро но ло ги ята 
на съ би ти я та в „ро ма на“ на спо ме ни те по-пре циз на. Той е на ре чен фан-
тастич но-до ку мен та лен, за що то на мес та „до ку мен ти те“ на ДС имат... 
не на уч но-фантас ти чен или фан тас тич но-не на у чен ха рак тер.

Мно зи на, след ка то го про че тат, мо гат да ме за пи тат, стру ва ло ли си 
е да изгубя, ако не жи во та си, де се ти ле тия от не го, за да во дя вой на с ед-
на ма ши на за уни що же ние на чо ве ка или на чо веш ко то в не го? Ма ши на, 
об с луж ва на най-често от за тъ пе ли, зли чи нов ни ци, пре вър на ли смър тта 
в свой за на ят, ко и то все още са... меж ду нас?

За да ва щи те те зи въп ро си мо гат да на ме рят от го во ра, ако се опи тат 
да откри ят сми съл в жи во та на... Дя ко на Иг на тий. За раз ли ка от ко го то, 
ние про тивос то ях ме не 7, 9 или 11 го ди ни, а над по ло вин век сре щу ед на 
дик та ту ра и ней ните ме тас та зи. В срав не ние с ко я то прог ни ла та ти ра ния 
на сул та ни те при ли ча на... де мок ра ция. И сре щу ней ни те му та нти, ко и то 
от но во са зад ръс ти ли всички по ри на жи во та. Ако не пос тиг нах ме по ве че 
от Апос то ла, по не до ка зах ме с жи во та си, че чо ве кът мо же да се съп ро тив-
ля ва сре щу сту де но то чу до ви ще „Ле ви а тан“. За не щас тие на гря ду що то 
по ко ле ние, ние не ус пях ме да из п ратим чу до ви ще то в ека ри са жа на ис-
то ри я та. В жи вия жи вот то ва ста ва въз можно, ко га то по не 1 % от на ро да 
(70–60 хи ля ди ду ши в на шия слу чай) до ка жат, че са готови да се бо рят с 
не го и да за ги нат или да бъ дат сво бод ни. А на род, кой то не може да от-
г ле да в ут ро ба та си то зи един про цент, мо же би зас лу жа ва съд ба та си...

За що на ре кох ар хив ни те вмък ва ния „Ин тер ме цо“ – мо же да се ви ди 
в реч ниците за чуж ди ду ми. Там се на ми ра обяс не ние и на ду ма та кани
бали. В го ле ми ят 10-то мен ен цик ло пе ди чен реч ник LAROUSSE пи ше:

„КА НИ БАЛ – 1) Каз ва се за ня кой, кой то яде чо веш ко ме со; 2) Каз ва 
се за ня кой, кой то се дър жи ка то ди вак – с ди ваш ка су ро вост и жес то кост.

КА НИ БА ЛИ ЗЪМ – 1) Дейс т вие или на вик при хо ра та или жи вот ни те 
да изяж дат се бе по доб ни те си; 2) Ан т ро по ло зи те пред по ла гат, че се ка сае за 
соци а лен факт на ри ту ал но и ко лек тив но прак ти ку ва не на чо ве ко яд с т во то. 
Те мис лят, че ка ни ба лиз мът ви на ги е ин тег рал на част от един ри ту ал и не 
може да бъ де обяс нен чрез гла да или вку са на ка ни ба ла.“

В мо и те „ин тер ме дии“ се за ни ма вам с един сво е об ра зен вид ка ни ба-
ли зъм – то зи на аген ти те на тай на та по ли ция, чий то обект не са те ла та или 
части от тях, а ду ши те на се бе по доб ни те. Фе но ме нът не е нов и за не го 
по не мо же със си гур ност да се твър ди, че е со ци а лен про дукт, за що то не 
се сре ща във всяко об щес т во (ня ма го ка то ма со ва ди ваш ка прак ти ка). В 
чо веш ка та ис то рия тоя вид лю до ед с т во дос ти га своя апо гей са мо в об ще-
жи тия, в ко и то гос подстват без раз дел но ин с ти ту ции от ро да на Цър к ва та 
или Пар ти я та. Тех ни те мрачни вой ни ци (би ли те „вои ни на Хрис та“ или 
„че кис ти“) изяж дат ду ши те не само на сво и те про тив ни ци, но и на съ миш-
ле ни ци те си. Жер т ви те им фор мал но ос та ват жи ви след „ри ту а ла“ и се 

раз хож дат меж ду нас, но ду хом те са по-мъртви от тру по ве те в мор ги те. 
Мо гат да бъ дат раз поз на ти по праз ни я им и безиз ра зен пог лед. Очи те им 
при ли чат на дъл бо ки чер ни дуп ки, на гро бо ве, в кои то са пог ре ба ни тех-
ни те ду ши. С ед на осо бе ност – те по ма гат на „сво и те“ ка ни ба ли да изя дат 
всич ко, все още да ва що приз на ци на жи вот...

Днес съ щес т ву ват спо ро ве, да ли по ли ти чес ка та по ли ция и ней ни ят 
ка ни бализъм са до пус ти ми в ус ло ви я та на де мок ра ция? По доб ни ди спу ти 
са фор мално-юри ди чес ки и във вис ша сте пен де ма гог с ки. За що то, ко га то 
со ци ал ни те, иконо ми чес ки, по ли ти чес ки и ду хов ни кри зи пре диз ви кат 
по я ва та на си ли, застра ша ва щи „за кон но ус та но ве ния и ос ве тен от кон с-
ти ту ци я та об щес т вен ред“, фун к ци и те на тай на та по ли ция се по е мат от 
спе ци ал но съз да де ни за слу чая ин с ти ту ции или пък съ щес т ву ва щи те (ар-
мия, по ли ция, съд и т.н.) раз ширяват пре ро га ти ви те си и свър ш ват мръс на-
та ра бо та и в най-де мок ра тич ни те стра ни, ко и то не поз на ват пар тий на та, 
бю рок ра тич на и во ен но по ли цейс ка дик та ту ра ка то фор ма на дър жав на та 
власт. Неряд ко смаз ва не то на про тивници те на об щес т ве ния „ред“ (или 
нав ли ча не то на ус ми ри тел ни ру баш ки) се пре дос та вя на па ра-ми ли та рис-
тич ни ор га ни за ции от ма фи от с ки тип ка то шпиц-ко ман ди, ес кад ро ни на 
смърт та и все въз мож ни гру пи ров ки и бан ди, най-често пок ро ви тел с т ва ни 
от „за кон ни те“ влас ти (ако не са съз да де ни от тях). На та ки ва про фе си о-
нал ни убий ци се по ве ря ват най-кал ни те и кър ва ви ак ции по „опаз ва не то на 
граж дан с кия мир“. Ако и с тях на по мощ не се „нор ма ли зира“ по ло же ни е то 
в стра на та, то га ва кон ф лик тът се ин тер на цио на ли зи ра, след ко е то по ли-
ти ци те на „кон сен су са“ се стре мят да на ло жат „на ци о нал но поми ре ние“ 
меж ду жер т ви, па ла чи и до нос ни ци и из ди гат об щи „мемо ри а ли в чест 
на пад на ли те пред ол та ра на оте чес т во то“, кое то не пре чи на ка ни ба ли те 
да про дъл жат изяж да не то на ду ши те с... кон сти ту ци о нен сос и с одоб-
ре ни е то на опи то ме на та и... „обез ду ше на“ опо зи ция. Та ка фун к ци и те на 
по ли ти чес ка та по ли ция не за тих ват ни ко га на пъл но и не... „от ми рат“ и 
в най-де мок ра тич ни те дър жа ви: Те са мо се фор му ли рат по друг на чин и 
се по е мат от дру ги ин с ти ту ции, ко и то мо гат да имат как ви то си ис ка те 
име на, но ко и то по своя „про фе си о на ли зъм“ не от с тъп ват с ни що на коя 
и да е тай на по ли ция.

Раз би ра се, би би ло ка пи тал на греш ка, ако се заб ра ви, че в не да ле чно-
то минало реп ре сив ни те „ор га ни“ бя ха точ но, ма кар и ми ни а тюр но ко пие 
на КГБ и него ви те пред те чи (МВД, НКВД, ГПУ и Че-Ка). Те при те жа-
ва ха то тал на, близ ка до абсо лют на та власт, и по ли цейс ка та им прак ти ка 
бе ше ед нак ва с тая на „братски те“ служ би. До та ка ва сте пен уед на кве на, 
че т.нар. на ци о нал на спе ци фика от със т ва ше на пъл но в де ко ра, жар го на, 
ин к ви зи ци и те и „ри ту а ли те“ при изяж да не на ду ши те. Лю до е ди те от го-
ва ря ха са мо пред „вож да“, не под ле жа ха на ни чий кон т рол и не бя ха ог-
ра ни ча ва ни в про из во ла си от как ви то и да е юри ди чес ки или нрав с т ве ни 
пра ви ла и тън кос ти.

След ва щи те ед но след дру го „ин тер ме цо“ тряб ва да съ дейс т ват за раз-
к риване същ ност та на реп ре сив на та по ли ти ка на дик та ту ра та, ма со во то 
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шпи о нира не и оп ли та не на ця ло то на се ле ние в мре жи те на по ли цей щи на та, 
под ла гането му на то та лен мо ра лен те рор (кой то не из к лю чва фи зи чес кия 
във всич ки „нет ри ви ал ни слу чаи“). Чрез тях чи та те лят ще бъ де въ ве ден 
„в кух ня та на кани ба ли те“ от ДС, за да вник не в прак ти ка та, ме то ди те и 
це ли те им, как то и да се за поз нае със спе ци фич ни те сред с т ва и „ме ро при-
я тия“, с чи я то по мощ „Но мен к ла ту ра та“ уп раж ня ва ше сво я та не ог ра ни-
ча ва на от ни що, без раз делна власт. Ще ви ди и „ог риз ки те“ или ос тан ки те 
от чо ве ко яд с ка та „дей ност“ на ДС, ко и то за съ жа ле ние не са пог ре ба ни с 
ми на ло то. На вяр но бъл гарското об щес т во ня ма да се ос во бо ди от тях (ако 
та зи за да ча е по си ли те на днешния „чо вешки ма те ри ал“ или „ка пи тал“, 
как то оби ча ха да се из ра зя ват него ви те ста лин с ки стро и те ли) по не още 
тол ко ва де се ти ле тия, кол ко то „нова та кла са“ бе влас т ва ла над не го. Ос-
вен ако на ро дът, ма кар и със ско ростта на бав но раз ви ва щи те се, про у мее 
проб ле ми те си и съ бе ре не об хо ди ми те кураж и во ля, за да ра зоб ли чи щат-
ни те и не щат ни аген ти и ка то пър ва стъп ка към СВО БО ДА ТА уни що жи 
без ос та тък тай ни те служ би, с ко и то бърза да се об за ве де вся ка власт...

*

Не раз по ла гам с „до си е та та“ на дя до ми Ге ор ги Констан ти нов Ге ор ги-
ев – Чор ба джи го шев, брат му Сла ве и ба ща им Чор ба джи Котѐ от зат во ра 
в Бе аз Ку ле, ни то с ар хи ви те на Ото ман с ка та Им пе рия, затова в „ро ма на“ 
ми ня ма да има гла ва за тях. Но в за мя на е съх ра не но „до си ето“ на ба ща 
ми, стра ни ци от ко е то съ що ще пол з вам.

Ка то „ро ман“ в не го мо же би изо бил с т ват ху до жес т вени те из мис ли ци. 
Още по ве че, че мно го от не ща та в жи вия жи вот, ко и то бя ха de facto, ве че не 
са de jure, и об рат но... Мно го от съ би ти я та, в ко и то съм уча ствал „спо ред 
до си е та та“ или съм бил те хен сви де тел, в по ве чето слу чай са сво бод ни 
по ли цейс ки съ чи не ния, а дру ги, в ко и то съм дейс т ви те лен учас т ник, са 
ос та на ли не из вес т ни за ДС-пи са ри те... В ед но обаче чи та те ли те мо гат да 
бъ дат си гур ни: Име на та са ав тен тич ни – на хо ра, ко и то са ми би ли близ ки 
или пъ ти ща та ни са се кръс тос ва ли.

Глава І

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН ЛАНДШАФТ НА 
ЕДНО ГОЛЯМО СЕЛО

Се ло Лю би мец или Хе биб кьой, къ де то на че на ця ла та та зи ис то рия, 
се на ми ра в юго из точ ния ъгъл на страна та. Раз по ло же но на дес ния бряг 
на ре ка Ма ри ца, то от с тои на 9 ки ло мет ра от гръц ка та гра ни ца и на 14 

от тур с ка та. Тук ба ща ми д-р Кон с тан тин Ге ор ги ев на ме ри прис тан, след 
ка то за ка ни те на Ван че-Ми хай ло вис ти те го бя ха прокуди ли от род на та ни 
Гор на Джу мая – „сто ли ца та“ на Пи рин с ка Ма ке до ния.

В оно ва вре ме Лю би мец бе ше ед но от най-го ле ми те се ла на Бъл га-
рия – в не го жи ве е ха шест-се дем хи ля ди ду ши. По ве че то по ми ну ва ха със 
зе ме де лие и наг лед, а мо же би и в дейс т ви тел ност, всич ко бе спо кой но, 
тъм но и ти хо ка то в... обор. За то га ваш ни те мер ки се ло то бе ше бо га то. 
Ос вен тра ди ци он ни те зър не ни кул ту ри, лю бим ча ни от г леж да ха тю тюн, 
па мук и коп ри не ни бу би. Мно зи на има ха зе лен чу ко ви гра ди ни, бос тани 
и ло зя. На ред с впре гат ния до би тък – ко не, го ве да и би во ли, се ля ни те 
прите жа ва ха ов це и ко зи. Поч ти във все ки двор има ше кур ник и ко чи на 
с об ре ченото ко лед но пра се. Ко га то за поч на вой на та, те на ме ри ха ши рок 
па зар за стока та си и мо же би за то ва не бя ха мно го опе ча ле ни от да леч-
ния све то вен пожар. До ри гар ни зо нът с раз к вар ти ру ва ни те по къ щи те им 
вой ни ци бе доб ре дошъл. Войс ка та, а мал ко по-къс но и „доб лес т ни те“ 
гер ман с ки съ юз ни ци им стана ха си гур ни кли ен ти. И то га ва се го во ре ше, 
че се ля ни те нап ра ви ли „доб ри па ри“.

То ва си гур но бе ше вяр но за сто ти на та за мож ни сел с ки сто па ни с по 
150–250 декара зе мя. Те на е ма ха по един или два ма ра таи за се зо на – от 
Гер гьов ден до Ди мит ров ден, сре щу хра на, един кат дре хи и сим вол ич но 
па рич но въз наг ражде ние. Ос та на ли те при те жа ва ха от 50 до 100 де ка ра, 
ко и то об ра бот ва ха със се мейства та си.

Има ше и сел с ка ин те ли ген ция от учи те ли, ле ка ри, зъ бо ле кар, ад во кат, 
два ма дейс т ва щи и един пен си о ни ран поп. Към сел с кия „хай лайф“ се чис-
ля ха още кме тът и сек ре та рят на об щи на та, не кол ци на мес т ни тър гов ци, 
още тол ко ва сел с ки хо те ли е ри и кръч ма ри, ня кол ко мел ни ча ри, ман д ра-
джии, соб с т ве ни ци на мас ло бой ни. Ка то вся ко по-го ля мо се ло Лю би мец 
има ше сво и те не из беж ни об щин с ки и дър жав ни чи нов ни ци. След ва що то 
стъ па ло бе за е то от за на ят чиите, раз де ле ни на майс то ри, кал фи и чи ра ци. 
А меж ду сто лич ния град и Хе бибкьой раз де ля ха сво е то вре ме не кол ци на та 
съ соб с т ве ни ци на пре дач на фаб рика. В нея ра бо те ха око ло 200 ра бот ни ци. 
Те об ра зу ва ха лю би мец кия про ле та риат – с еди ния крак във фаб ри ка та, 
с дру гия – на ни ва та.

В та зи со ци ал на стра ти фи ка ция и во ен на ко нюн к ту ра кла со ва та бор ба 
не се чув с т ва ше, а по ли ти зи ра не то с мал ки из к лю че ния се бе пре вър на ло 
в кръч марско-ка фе джийс ко по ли ти кан с т ва не, глав но око ло раз гъ ва щи те 
се от 1939 го дина по фрон то ве те во ен ни дейс т вия. То зи път бо е ве те се 
во де ха да леч от турска та гра ни ца. Да леч от Лю би мец бя ха и спо ра дич ни-
те бом бар ди ров ки, на които ан г ло-аме ри кан ци те под ла га ха сто ли ца та и 
ня кои слу чай ни обек ти. Това ста на, след ка то пра ви тел с т во то на не го во 
ве ли чес т во при съ е ди ни страна та към ос та Рим–Бер лин–То кио и по бър за 
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да обя ви сво я та „сим во лич на вой на сре щу плу ток ра ти те“, а ар ми я та за пя 
„Ний ще ли-и-тнем сре-щу Ан-гли-я, А-а-нглия!“.

Въп ре ки рек ви зи ци и те и мо би ли за ци и те на хо ра и до би тък, бун тов ни 
сло ва не се чу ва ха. Си гур но не до вол ни те се стра ху ва ха и, как то обик но-
ве но става у нас, мър мо ре ха под юр га на или сред „на пъл но до ве ре ни“. 
Та те бе ше на нож с офи цер с т во то и уда ри вед нъж ша мар на об щин с кия 
стра жар. Но съ деб ни проце си в Лю би мец или бяг с т ва през гра ни ца та по 
то ва вре ме ня ма ше. Оче вид но, и съп ро ти ва та сре щу вой на та бе ше сим вол-
ич на... Без пар тий ни ят ре жим бе забра нил вся ка къв от к рит по ли ти чес ки 
жи вот. Офи ци ал но пар ти и те не съ ществу ва ха, но и ина че не да ва ха ни ка къв 
приз нак на жи вот. Са мо мес т ни ят ка зионен ора тор – про гим на зи ал ни ят 
ди рек тор Гро зю По пов, ни раз ве се ля ва ше с пат ри о тич ни те си ре чи. Той 
взе ма ше ре дов но ду ма та след все ки во е нен парад или мо ле бен и от ана лоя 
на цен т рал ния пло щад про из на ся ше яр ки фра зи за кър ва вия ту рски ята-
ган или доб лес т ни те Ни бе лун ги. В края на ре чи те си Гро зю при зо ва ва ше 
да съ би ра ме ста ро же ля зо и дру ги от па дъ ци, за да оси гурим „край на та 
по бе да“. Под бла гос к лон ния пог лед на офи цер с т во то и по лици ята ма-
ни фес ти ра ха сво е то „ка фя во“ при със т вие и 20-30 ле ги о не ри – уче ници, 
чи и то ро ди те ли – глав но за на ят чии, чи нов ни ци или дреб ни тър го вци – ги 
бя ха из п ра ти ли да съ би рат ум и ра зум в гим на зи я та на око лийс кия цен тър 
Сви лен гад – Ка са ба та. От там прис ти га ха не яс ни слу хо ве за под ви зи те им 
и по бо и ща та с ня как ви си „ле ви ча ри“.* 

Ряд ко сел с ко то спо койс т вие се на ру ша ва ше от тре вож ни си ре ни, но 
и тре вогите бя ха фал ши ви. Ние ги бла гос ла вях ме, за що то учи те ли те ни 
из веж да ха от клас ни те стаи в мно гоб рой ни те бах чи по бре го ве те на Ма ри-
ца, къ де то ядяхме чер ни че ви ду ди или наб лю да вах ме как Гро зю при би ра 
ри ба та от за ло жените в под мо ли те край бре га на ре ка та да у ли.

Чак в края на ста рия ре жим, ко га то гер ма но фил с т во то пре тър пя фа-
лит и за сле пи те ста на яс но, че „край на по бе да“ ня ма да има, се за го во ри, 
че ос вен кмета – Ва сил Край чев, бивш ра ди кал от пре ди де вет най се то-
майс кия прев рат на Ки мон Ге ор ги ев през 1934 г., има ло и ко му нис ти. Аз 
поз на вах са мо един от тях, ста рия пен си о нер Ке рес, с ко го то иг ра ех ме 
шах в чи та ли ще то. Дя до Ке рес не го во ре ше с ме н за по ли ти ка, но си гур-
но ос та на ли те поз на ва ха пар тий ното му ми на ло. То ва си про ли ча, ко га то 
един ден в са лон-слад кар ни ца та, къ де то ра зиг ра вах ме на ши те тур ни ри, 
вле зе „ди рек то рът“ на пъ ту ва ща ме на же рия. Той се ос ве до ми от къ де мо же 

да на ме ри ня коя прес та ря ла кран та за сво и те лъ во ве. Бай Мил чо дър во-
де ле ца, прос ла вен майс тор и пи я ни ца, по со чи към наша та ма са и ка за:

– Ке рес, мис ля, мо же да пос лу жи за та зи цел.
Смя ха се всич ки, смя се и дя до Ке рес. Са мо че „след де ве ти сеп тем-

ври“ настани ла та се в ста рия по ли цейс ки учас тък „на род на ми ли ция“ 
смля ко ка ли те на бай Мил чо. Не се раз б ра да ли дя до Ке рес го бе впи сал 
в чер ния спи сък, или то ва си бе ше в ре да на не ща та, в ус ло ви я та на за-
поч ва ща та се „кла со ва“ борба.

Са мо би то ви сцен ки и клю ки от вре ме на в ре ме на ру ша ва ха мо но-
тон ност та на жи во та в се ло то. Чу ва ше се кой офи цер с коя „маз на бул ка“ 
от хай лай фа си имал взе ма не-да ва не. Раз каз ва ха се спо ме ни за вре ме то, 
ко га то Ми тю Га нев вър лу вал из тия кра и ща, за под ви зи те и гра бе жи те по 
пъ ти ща та, от ко и то се облаж ва ли и ята ци те му, ня кои от ко и то на бър зо 
„ле ги ти ми ра ли“ има не то си и се на ре ди ли сред за мож ни те сел с ки тър го-
вци и ес на фи. В офи ци ал ния по лити чес ки жи вот гос под с т ва ха ка зи он ни те 
пат ри о ти и си нът на де жур ния селски ора тор – ди рек то ра на про гим на-
зи я та – Вас ко Гро зю По пов, се бе ше ориен ти рал към поп ри ще то на ба ща 
си. Поч ти всич ки си мис ле ха, че та ка ще бъде, ако не 1000 го ди ни, по не 
и за не ро де ни те им вну ци. До ка то ба ща му го во ре ше на пло ща да по вре-
ме на во ен ни те па ра ди, Вас ко бе ше оку пи рал по ди у ма в прогим на зи я та, 
ко ято бе ше кръс те на на име то на цар с ка та щер ка, и се вжи вя ва ше в реч та 
си за под ви га на цар Иван Асен ІІ, кой то на бу чил на ко пи е то си на руше-
ния от под ли те ви зан тий ци ми рен до го вор, раз бил ги при Кло кот ни ца 
и върнал Тра кия и Ма ке до ния на май ка та Оте чес т во. На раз па ле ност та 
му съ от вет ства ха ста ри те лов джийс ки бо ту ши на ба ща му, в ко и то бе ше 
на бу тал кра чо ли те на ка фяв пан та лон, за да при до бие по-войн с т вен вид, 
и раз хож дай ки се нап ред и на зад пред чер на та дъс ка, Вас ко спи ра ше за 
мо мент да си по е ме въздух и ви ди ефек та от пат ри о тич но то си сло во...

Ос вен ре чи те и зев зек лъ ци те на фур на джи я та Грим, Сан дю Ка са пи на 
и Душ ката, кой то бе ше соб с т ве ник на ка фе-мле кар ни ца, в ко я то хай лай фа 
иг ра е ше на таб ла, а прос то лю ди е то на кар ти, дру ги за ба ви на се ло ня ма-
ше. Ако не бро им сел с кия па на ир на „Бо го ро ди ца“ (28 ав густ), ред ки те 
пред став ле ния на пъ тува щи цир ко ви тру пи и ня кои... пог ре бе ния. Нап-
ри мер, ко га то пог реб ва ха стария ни ха зя ин – фел д ше ра Пе тър Край чев, 
на път за гро би ща та за ва ля дъжд и фур на джи я та Грим, кой то бе ше не гов 
стар при я тел, ле ко пий нал, сло жи на главата си ка па ка на ков че га. А над 
по кой ни ка в ка ру ца та дър жа ха раз т во рен чадър и къ де с под мя та ния, къ де 
със спо ме ни, про це си я та, след ка то из ка чи ямача, прис тиг на на Гро бе то. 
Пред зи на лия гроб за про щал но сло во се из п ра ви коле га та на по кой ния 
– Ко лю Ко за ли я та – по ря дъч но на кър кан. Реч та си той бе на пи сал соб-
с т ве но ръч но и из ва ди сноп лис та от джо ба си. Олю ля вай ки се, ста ри ят 
фел д шер за поч на:

– В она зи тъм на епо ха, пре ди по ло вин век ту ка, в се ло Лю би мец, 
то га ва Хе бибкьой, дой де Пе тър Край чев и вся свет ли на в мра ка... – след 
про чи та не то на лис та бай Ко лю го сла га ше в джо ба си и за поч ва ше сле два-

* По ра ди от да ле че ност та на съ би тия, тер ми ни и аб реви а ту ри от но ви те по-
ко ле ния се на ла га да ги по яс ня вам: Ле ги о нът бе ше една от ор га ни за ци и те, ко и то 
по ник на ха ка то гъ би през 20-те и 30-те го ди ни на миналия век, ко га то по ли ти-
чес ка та сис те ма, из вес т на под обоб ща ва що то име фаши зъм, пре жи вя ва ше своя 
крат кот ра ен въз ход, пре къс нат от Вто ра та светов на вой на. Бъл гар с ки те ле ги о не-
ри, ако се съ ди по „прин ци пи те“, цве та на ри зи те и пар тий ния им поз д рав, бя ха 
по-близ ки до на цис ти те. От тях се различа ва ха най-ве че по то ва, че не мо жа ха да 
взе мат власт та в пос лед на та го дина на пос лед но то бъл гар с ко цар с т во.
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щия. По ед но вре ме, яв но по чув с т вал за съх ва не на гър ло то си, той из ва ди 
ед но плос ко ши ше, отпи ня кол ко яки глът ки, из т ри мус та ци те си, пляс на 
с ръ це, каз вай ки „Ха ба калъм“, брък на в джо ба, из ва ди по ред ни те лис та 
и още по-вдъх но ве но про дъл жи, олю ля вай ки се:

– В она зи тъм на епо ха, пре ди по ло вин век ту ка, в се ло Лю би мец, 
то га ва Хе бибкьой, дой де Пе тър Край чев и вся свет ли на в мра ка... – сред 
опе ча ле ни те нас тъ пи бро же ние. Усе тил не що не ред но, ора то рът спря, 
вгле да се в лис та и рече:

– Уть, то ва го ка зах ме – и за поч на да тър си про дъл же ни е то на реч та 
си, ко я то ще ше да прик лю чи Бог знае ко га, ако не му бя ха под ска за ли, че 
той я е за вър шил и му по мог на ха да сле зе от куп чи на та пръст, от къ де то 
имаше опас ност да се сри не в зи на лия гроб, за що то дъж дът се бе уси лил 
и раз калял пряс на та гли на.

На след ва ща та 1943 го ди на пог ре бах ме и кме та на се ло то – Ге ор ги 
Яй ца ров. Пред ка та фал ка та вър вя ха поп Ди ми тър, кли са рят и ком шия, 
ко йто но се ше черния кръст с бя ло из пи са ни бук ви с име то на смър т ни ка 
и две те да ти. От зад следва ха два ма та му си но ве, ко и то при дър жа ха под 
ръ ка май ка си Ка ля от две те ѝ стра ни. До ков че га в ка ру ца та се бе ше нас-
та ни ла тъ ща та, т.е. май ка та на Кали о па. Те бя ха бе жан ци от Тра кия и кой 
знае за що им каз ва ха гър ки ни те. Ка ля се сла ве ше със злия си ха рактер, а 
Яй ца ра бе ше доб ряк, бо хем, оби чащ хап ване то, пий ва не то и ве сел ба та. Но 
вмес то Ка ли о па се га из п ра щах ме не го – добря ка, и по ед но вре ме тъ ща 
му за ви на ум ря ло, как то му бе ше оби ча ят. Не о бичай ни бя ха оба че ду ми те 
на оп лак вач ка та. Съв сем яс но и от чет ли во се чу ваше:

– Ге ор ге-е-е, ка ма тен, Ге ор ге-е, на ко го ме ос та вяш, Ге ор ге-е-е! Как 
ще бъ де сега без те бе, Ге ор ге, с то ва чу до ви ще-е-е-е. – чу до ви ще то бе ше... 
род на та `и дъще ря.

Кмет за по-мал ко от го ди на и мо же би за бе ля ста на Ва сил Край чев 
– син на покой ния фел д шер дя до Пе тър Край чев и ба ща на моя най-бли-
зък при я тел от детство то – Ми лю, с ко го то из рас нах ме в до ма им, къ де то 
бях ме на е ма те ли някол ко го ди ни...

Не всич ко оба че на се ло бе ше та ка ве се ло. Мно го по-сил но от ми зе ри-
я та, в която тъ не ха не кол ци на от съ у че ни ци те ми, в дет с ко то ми съз на ние 
се е за печати ла не из ли чи мо ед на сце на на звер с ка жес то кост и без чо веч-
ност. През един го рещ ле тен ден на пре лом на та 1944 го ди на, връ щай ки се 
от ре ка та, къ де то тате ни бе заб ра нил из рич но да хо дим без не го (Ма ри ца 
то га ва бе ше пъл но водна и вся ка го ди на взе ма ше по ня кол ко жерт ви), ви-
дях в не зас т ро е но то простран с т во сре щу по пу ляр на та бан ка не що, ко е то 
ще се съх ра ни в па мет та ми до края на жи во та. В кръг се бя ха на ре ди ли 
вой ни ци за пас ня ци, ве ро ят но гла ви на се мейс т ва, ня кои на дос та зря ла 
въз раст. Под над зо ра на взвод ния си коман дир те би е ха нас тър ве но с рит-
ни ци и юм ру ци млад, рус, из мъ чен не поз нат чо век с окър ва ве но ли це и 
вър за ни на гър ба ръ це. Ня кой по-си лен рит ник в слаби ни те или ко ре ма го 
по ва ля ше на зе мя та и ко га то той не мо же ше да се из пра ви на кра ка, вой ни-
ци те се нах вър ля ха с още по-го ля ма сви ре пост и го ри таха къ де сва рят – в 

гла ва та, кръс та, гър ди те. От уда ри те не поз на ти ят за мираше без жиз не но и 
то га ва ко ман ди рът да ва ше знак да спрат, за да го вдиг нат на кра ка. Ли це то 
на не щас т ни ка бе ше си во-жъл то, с на би ти в не го пе съ чин ки, през ко и то 
про зи ра ха две из мъ че ни очи ка то те зи от ико ни те на Ии сус в църква та. 
Те ка то че ли тър се ха съ чув с т вие и по мощ от ми ну ва чи те, пред ко и то се 
из вър ш ва ше звер с т во то. Глед ка та бе от в ра ти тел на и не по но си ма. На нас, 
мина ва щи те по от с рещ ния тро то ар де ца, каз ва ха, че би ят за ло вен край 
гра ница та тур с ки шпи о нин. По бяг нах по кру сен от зре ли ще то и без си ли-
е то ни да спрем вар вар с т во то. Отто га ва ка то че ли да ти ра от в ра ще ни е то 
ми от ин к визици и те и на си ли е то над без за щит ни те, и ом ра за та ми към 
зве ро ве те в чо вешка ко жа....

Глава II

СКОК НАД ДЕТСТВОТО

В та ка ва об с та нов ка се извър ши слав на та де ве то сеп тем в рийс ка со-
ци алис ти чес ка ре во лю ция в се ло Лю би мец. С нея прис тиг на ха и но ви те 
ис то ри чес ки ак тьо ри. След ка то нем ците си за ми на ха (в Лю би мец има ше 
един взвод „дой чов ци“, ко и то си пла ща ха честно и поч те но... с фал ши ви 
250-ле во ви зе ле ни бан к но ти), се пус на слух, че на тяхна смя на прис ти-
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гат рус на ци – крас но ар мей ци, (ко и то оп рос ти ха фи нан совите от но ше ния 
–изоб що не пла ща ха). Вмес то чер ве ни те бо га ти ри на 10 сеп тември 1944 
го ди на лю бо пит на та тъл па, сред нея и ние, де ца та, пос рещ нах ме пре облек-
лия се в ге не рал с ка уни фор ма Доб ри Тер пе шев. Пред ния ден ра ди о то ве че 
бе съ об щи ло, че той е ми нис тър „без пор то фейл“ в оте чес т ве ноф рон тов-
с кото пра ви тел с т во на бив шия без пар ти ен фа шист – Ки мон Ге ор ги ев.

Бай Доб ри, как то го зна е ха мо и те съ се ля ни, бе ше ро ден в съ се дно-
то се ло Бунар чо во, но от дъл ги го ди ни жи ве е ше със се мейс т во то си в 
Лю би мец. За поч нал ка ри е ра та си ка то ов чар, той бе ста нал с па ри те на 
бъл гар с ка та ко му нистичес ка пар тия соб с т ве ник на ба кал ни ца, ман д ра и 
фаб ри ка за чер вен пи пер. След не кол кок рат ни пре би ва ва ния в зат во ри те 
на цар с т во то бай Доб ри се беше из диг нал ка то един от ръ ко во ди те ли те 
на сво я та пар тия и за да се из бегнат кон фис ка ции, не го ви те нед ви жи ми 
иму щес т ва бя ха при пи са ни на име то на си на му Сте фан. В на ве че ри е то на 
„ре во лю ци я та“ той ръ ко во де ше ман д рата и ба кал ни ца та и бе в при я тел ски 
от но ше ния със сме ня щи те се гар ни зон ни пол ков ни ци. Как то се ра зяс ни 
впос лед с т вие, всич ко то ва ста ва ло „по указание на пар ти я та“.

Та ка че в тоя ден вто ри от но ва та ера пред тъл па та лю бим ча ни сто е ше 
един дейс т ви те лен член на по лит бю ро на ЦК на БРП(к). Та ка се на ри ча ше 
то га ва партия та, ко я то ще ше да уп рав ля ва стра на та бли зо по ло вин век. 
И ни кой от нас още не си да ва ше смет ка как во зна чи да си пъ лен член на 
по лит бю ро. Ос вен ми нистър Доб ри бе ше по съв мес ти тел ство и ге не рал, 
за що то, как то на у чих ме от нови те учеб ни ци по ис то рия, глав но ко ман д вал 
и пар ти зан с ки те си ли. За ед но с не го прис тиг на още един ге не рал – Ще-
рю Ата на сов. Той ид ва ше в Бъл га рия с ар ми я та на мар шал Тол бу хин от 
СССР. Там ня ко га из бя гал след раз би ва нето на бан да та на про чу тия в 
то зи край Ми тю Га нев. Ще рю бил учас т ник в тая ба нда за ед но с дру ги 
лю бим ча ни, ня кои от ко и то бя ха за бо га те ли от оби ри те. За са мия Ми тю 
се но се ха най-раз лич ни ле ген ди – ло ши и доб ри, но поч ти всички гле да ха 
със скеп ти ци зъм на за къс не ли те обяс не ния на пар тий ни те ис тори ци, че 
гла ва та рят бил пар ти ен чо век. Ко га то на след ва ща та го ди на в съ щите те зи 
учеб ни ци мо ят учи тел Фи лип Ни ко лов – Фи ка та, ви дя вър ху стра ниците 
им пор т ре та на ге не рал-ма йор Ще рю Ата на сов, той зах вър ли учеб ни ка и 
дас ка лъ ка. Ка за, че не мо же да из ди га в култ плад неш ки хай ду ци и оти де 
на бахче ван ни ца та си да от г леж да пи пер ки и до ма ти.

Два ма та ге не ра ли, за о би ко ле ни от на ро да, ми на ха три ум фал но през 
се ло то и неп ре къс на то це лу ва ха в ус та поз д ра вя ва щи те ги бул ки. Пос ле 
на у чих ме, че то ва би ло рус ки оби чай. Бе ше тро га тел но. Бай Доб ри про-
из не се пла мен но сло во в дво ра на пре дач на та фаб ри ка. Той ни поз д ра ви с 
из г ря ла та сво бо да и при зо ва ра бот нич ки те да си взе мат от преж да та („Тя 
е ва ша!“), за да из п ле тат га щи на се бе си и че ляд та. Реч та бе мно го крат-

но пре къс ва на с бур ни ап лодис мен ти. Та ка мно го о бе ща ва що за поч ва ше 
но ва та ера в се ло Лю би мец.

Кмет на но ва та власт ста на то ку-що из лез ли ят от хас ков с кия зат вор 
Нар цис Смил ков. На рю, как то га ле но го на ри ча ха ба ща му и май ка му 
– про гим на зиални учи те ли, бе ше за вър шил Фи ло соф с кия фа кул тет и бе 
осъ ден на до жи во тен зат вор за ор га ни зи ра не на кон с пи ра ция в хас ков с кия 
ар ти ле рийс ки полк. Ста ри те влас т ни ци и учас тъ ко ви те стра жа ри не ока-
за ха ни как ва съп ро тива. Ва сил Край чев, кой то се бе впи ян чил и из тър вал 
пу су ла та, пре да де клю човете на кмет с т во то и На рю се нас та ни в ка би не та 
му. Офи цер с т во то съ що призна за кон ност та на но во то ОФ-пра ви тел с т во, 
в ко е то ко му нис ти и зе ме дел ци има ха по че ти ри ми нис тер с ки крес ла, а 
ос та на ли те бя ха по де ле ни меж ду профе си о нал ни те пре вра та джии от кръ-
га „Зве но“, со ци ал де мок ра ти те и не зависи ми ин те лек ту ал ци. В смут ни те 
вре ме на „не за ви си ми те“ се по я вя ват със съ ща та ре гу ляр ност, с ко я то плъ-
хо ве те на пус кат по тъ ва щия ко раб. („Зве но“ бе ше фа ши зо ид на гру па на 
во ен ни, по ли ти ци и ин те лек ту ал ци, ко и то из вър ши ха прев ра та на 19 май 
1934 г., с кой то за поч на де сет го диш на та ера на „без партий ния фа ши зъм“ 
в бъл гар с ка та ис то рия.)

Та ка в се ло Лю би мец „ре во лю ци я та“ се из вър ши без к ръв но или поч-
ти. Ста рият кмет бе арес ту ван, бит и ос во бо ден след две сед ми ци. Съ ща та 
участ има ха и ня кои от ле ги о не ри те. Един с т ве на жер т ва от мест ни те ста на 
един стар фурна джия, за ко го то каз ва ха, че учас т вал в шпиц-ко ман ди те 
през 1923 го ди на и се сни мал с от се че на та гла ва на един от въс та ни ци те. 
Не го ва та дъ ще ря, пар тизан ка, бе дош ла да по тър си уби е ца на ба ща си. 
Тя на тъп ка ла арес ту ва ния фурна джия в ба гаж ни ка на ко ла та и по пъ тя за 
об лас т ния град Хас ко во той издъх нал от за ду ша ва не. Вто ра та жер т ва – 
Гьо ню – сла до лед чията, бе ше ябан джия. Хо де ше с чер ни очи ла и чер ни 
ми ши не ни дре хи. По ве че то го от бяг ва ха, а де ца та се стра ху ва ха от чер ния 
чо век. Раз каз ва ха, че пре ди годи ни осъ ди ли на смърт чрез обес ва не ед но 
вой ни че. По не же ня ма ли ща тен палач, обя ви ли 500 ле ва наг ра да и Гьо ню 
бут нал бу ре то, след ко е то увис нал на кра ка та на осъ де ния и приб рал бан-
к но та та... При я те ли те на мом че то оба че не заб ра ви ли па ла ча.

Ос вен кмет с кия стол, кой то бе за ет от Нар цис, дру ги ят пост – на пар-
ти ен сек ре тар, на кой то то га ва не се от да ва ше не об хо ди ма та зна чимост, 
бе по ве рен на бра та на Ще рю – Ан гел Ата на сов. Той съ що бе ше дъл го-
го дишен по ли ти чес ки зат вор ник. Ос та на ли те служ би се раз п ре де ли ха 
меж ду различ ни чи нов ни ци, из мис ли ли или спом ни ли си сво ев ре мен но 
за сво и те младен чес ки ле ви чар с ки ув ле че ния, ня кои кал фи и чи ра ци от 
мес т ния за на ят чийски ес наф или прос то лум пе ни, ко и то се ори ен ти ра ха в 
ис то ри чес кия мо мент и бя ха при е ти ра душ но от но ви те влас т ни ци. За що то, 
как то е из вес т но, лумпе ни те ви на ги са би ли в аван гар да на по ли ти чес ки те 
прев ра ти и смя на та на... ци ви ли за ци и те.

По оно ва вре ме те зи ис то ри чес ки за ко но мер нос ти още не ми бя ха 
поз на ти и в дет с кия ми пог лед мо же ше да се съз ре из вес т на сим па тия към 
но ви те пришъл ци в уч реж де ни я та на власт та. Про чее, има ше из вест  на 
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двойс т ве ност, която на вяр но се дъл же ше на на са де ни те от ба ща ми сан-
ти мен та лен ху ма ни зъм и спон та нен бунт сре щу чиз ми те и ек сел бан ти те. 
От ед на стра на, ми бе ше мъчно, че но ви те стра жа ри – ми ли ци о не ри те, 
би е ха арес ту ва ни те ле ги о не ри, с мно го от ко и то си иг ра ех ме в ма ха ла та 
на стра жа ри и апа ши, на род на топ ка или „джан гър“ и бях ме при я те ли. От 
дру га, из пит вах из вес т но за до вол с т во, че смач ка ха фа со на на офи це ри те 
от мес т ния гар ни зон.

Та те, на мла ди ни анар хист в Кюс тен дил с ка та гим на зия, учас т вал в 
де монстрации сре щу вой на та от 1914-1918 г. и но сел чер но то зна ме с 
нах лу зе ния на пръ та нату ра лен че реп, с го ди ни те бе вля зъл в рус ло то на 
нор мал ния жи вот. Учил медици на във Вай мар с ка та ре пуб ли ка, оже нил 
се за ху ба ва та ми май ка, без да си сла га ети ке ти, бе съх ра нил ис к ри ца 
от бун тов ния дух и лю бов та към справед ли вост та. Ба ща ми про веж да ше 
ня как ва своя со ци ал на по ли ти ка, по ма га ше на бед ни те, ле ку ва ше ги без п-
лат но и им да ва ше част от па ри те, ко и то взе маше от бо га ти те. Вре ме то не 
бе про ме ни ло враж деб но то му от но ше ние към уни фор ми те и сил ни те на 
де ня, ко е то ни бе вну шил още от дет с ки те го ди ни за ед но с ня как во арис-
ток ра тич но пре неб ре же ние към па ри те и нат ру па ли те ги военнов ре мен ни 
пар ве ню та и спе ку лан ти.

По тия при чи ни ка то че ли би ва ше неп ре къс на то мо би ли зи ран от граж-
дан с ките и во ен ни влас ти и раз п ра щан да ле че от се мейст во то и ра бо та та 
си из четири те кра и ща на обе ди не но то с по мощ та на Адолф Хит лер Тре то 
бъл гар с ко царство. Пак по ра ди то ва той по ма га ше и на про тив ни ци те на 
ста ра та власт, сред ко и то и въп рос ни ят Доб ри Тер пе шев, ин тер ни ран по 
не го вре ме в се ло Сладун, къ де то го ка ра ли да се раз пис ва по три пъ ти на 
ден в об щи на та. Та те го беше улес нил в бягс тво то му, след ко е то вис ша та 
пар тий на ин с тан ция про възгла си ми на лия в не ле гал ност бай Доб ри за 
„глав но ко ман д ващ“.

Вед на га след го ре о пи са но то по бе до нос но зав ръ ща не на два ма та ге не-
ра ли в се ло, Тер пе шев удос тои на шия дом с ви со чай ше то си по се ще ние. 
И по не же нова та власт се нуж да е ше от хо ра, той пред ло жи на ба ща ми да 
се за пи ше в тяхна та пар тия. Та те от ка за, как то от к ло ни и пред ло же ни е то 
да вле зе във фантом ния още Оте чес т вен фронт. На раз дя ла Доб ри из ра зи 
на деж да та си, че приятел с т во то меж ду тях ще се за па зи. Ба ща ми го уве-
ри, че той и за нап ред ще бъде на стра на та на прес лед ва ни те, бед ни те и 
онеп рав да ни те. С то ва ге не ралска та ау ди ен ция прик лю чи.

За ра ди нея или по инер ция та те бе от но во мо би ли зи ран и из пра тен на 
фронта в пос лед на та фа за на вой на та сре щу гер ман ци те. Ко га то се за вър-
на след деве ти май 1945 го ди на, ние се рад вах ме мно го. Но той из с лу ша 
с из вес тен скеп тици зъм мо и те дет с ки въз тор зи от нас тъп ва ща та мир на 
епо ха. На хо ри зон та се за да ва ха но ви гра до нос ни об ла ци.

Око ло ед на го ди на след на ча ло то на но во то ле тоб ро е не поч ти то-
тал но то обсеб ва не на власт та от ко му нис ти чес ка та пар тия пре диз ви ка 
три е ния във вис ши те пра ви тел с т ве ни сфе ри. Още в са мо то на ча ло под 
пок ро ви тел с т во то на чер ве на та ар мия ко му нис ти те за е ха со лид ни по зи-

ции в ця ла та дър жав на ма ши на. Ми нис тер с т во то на вът реш ни те ра бо ти 
бе ше из ця ло в тех ни ръ це, там те нас та ни ха сво и те пар ти за ни и по ли ти-
чес ки зат вор ни ци. Дру га част заеха пос то ве те в съз да де на та по съ вет с ки 
об ра зец ин с ти ту ция на по ли ти чески те ко ман ди ри или ко ми са ри, с ко я то 
ус та но ви ха своя кон т рол и над ар мията. Ана ло гич ни про це си се из върш-
ва ха и в ос та на ли те ве дом с т ва. В то ва отно ше ние им по ма га ха и мно зи на та 
служ бо гон ци, ко и то се съ би рат ка то ча кали око ло вся ка власт. Поч ти още 
от са мо то на ча ло реп ре си и те се на соч ва ха дос та пла но мер но не са мо към 
пред с та ви те ли те на ста рия ре жим, ко и то за ради сът руд ни чес тво то си с на-
цис т ка Гер ма ния бя ха прес лед ва ни ка то во ен нопрес тъп ни ци, ви нов ни ци 
за по ред на та на ци о нал на ка тас т ро фа, или прос то като па ла чи, но и сре щу 
все ки, чи и то раз би ра ния и по ве де ние не бя ха в син х рон с фор му ли ра ни те 
от Мос к ва це ли на но ва та власт. За нея Оте чес т ве ни ят фронт бе ше са мо 
бла го вид на де мок ра тич на фа са да, съ об ра зе на с изис к ва ни ята и не яс ни те 
до го во ре нос ти на Ста лин с не го ви те за пад ни съ юз ни ци. Про форма бе ше 
и Съ юз ни чес ка та кон т рол на ко ми сия, нас та не на в Со фия, ка то че ли само 
за да ле ги ти ми ра съ вет с ка та оку па ция.

Пър ви жер т ви на по ли ти ка та на ели ми ни ра не на „ан ти фа шист ки те 
съ юз ни ци“ ста на ха анар хис ти те, ко и то бя ха про тив ни ци и на Оф-власт та. 
Ня кои от тях, то ку-що из лез ли от цар с ки те зат во ри, бя ха от но во арес ту ва ни 
и мал ко по-късно из п ра те ни в но во от к ри ти те кон цен т ра ци он ни ла ге ри, но-
се щи се га почти бо го у год но то наз ва ние тру до во -въз пи та тел ни об ще жи тия 
(ТВО). Пос лед ваха ги ня кои оце ле ли от т.нар. На ро ден съд при вър же ни ци 
на пре диш на та власт в очак ва не на след ва щи те пар ти ди „пи том ци“, ко и то 
ня ма ше да за къс не ят. (Каз вам та ка на ре чен, не за що то мис ля, че на ро дът 
не мо же да съ ди сво и те грабите ли и при тес ни те ли. Нап ро тив, аз счи там, 
че той един с т вен има пра во да разда ва въз ме здие или про я вя ва ве ли ко-
ду шие. Но за да сто ри то ва по съ вест, тряб ва да бъ де сво бо ден от опе ка та 
на вся как ви ин с ти ту ции или „пред с тавите ли“ и да из ра зи пря ко во ля та 
си – във вся ка об щи на, квар тал, пред п ри ятие или уч реж де ние.)

Още до ка то ОФ-ко а ли ци я та уп рав ля ва ше, ко му нис ти те за поч на ха 
ата ки срещу нас ко ро за вър на лия се от емиг ра ция во дач на Зе ме дел с кия 
съ юз – д-р Г. М. Ди мит ров – Ге-Ме-то. Да же го пос та ви ха под до ма шен 
арест, в под го тов ка на нов про цес. С по мощ та на аме ри кан с ки те во ен ни 
пред с та ви те ли Ге ме то ус пя да на пус не стра на та. Прес лед ва ни я та при-
ну ди ха и ня кои не го ви при я те ли да го пос лед ват, пре си чай ки не ле гал но 
гра ни ци те. Дру ги бя ха арес ту ва ни и мал ко по-къс но съ де ни.

Та зи по ли ти ка на ком пар ти я та, на со че на към пъл но под чи не ние на 
ос та налите ОФ-ком по нен ти или лик ви ди ра не то им, до ве де до се ри оз ни 
раз ног ла сия в пра ви тел с т во то и из ли за не то на зе ме дел ци и со ци ал де мок-
ра ти в ОФ-опо зиция. Во дач на обе ди не на та опо зи ция ста на на пус на ли ят 
пра ви тел с т во то минис тър без пор т фейл и член на не ле га лно то ръ ко вод с-
т во на Оте чес т ве ния фронт – Ни ко ла Пет ков, кой то мал ко пре ди то ва бе 
за мес тил про ку де ния главен сек ре тар на БЗНС – Ге-Ме Ди мит ров.

В се ло Лю би мец пър ви ле ги о не ри те по е ха пъ тя на емиг ра ци я та, 
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ос та вяй ки прио ри те та в бор ба та сре щу нас та ня ва ща та се дик та ту ра на 
ОФ-опо зи ци я та. Прочее, в ин те рес на ис ти на та, ня кои от тях об ра зу ва ха 
мал ка та гру па на младеж ка та ор га ни за ция на со ци ал де мок ра ти те – ССМ, 
за да на ме рят чрез нея зак ри ла. Но в Лю би мец до ми ни ра ща, ако не един-
стве на си ла на опо зи ци я та бяха зе ме дел ци те, ко и то се по я ви ха на сце на та 
с мал ко за къс не ние. Вън от тях и по е ли те власт та ко му нис ти дру ги тук 
ня ма ха про я ви. Не кол ци на та бив ши анар хис ти, ба щи на мои съ у че ни ци, 
си кро ту ва ха, а жив со ци ал де мок рат от това вре ме не поз на вам.

Гла ва III

СКОК И НАД ЮНО ШЕС Т ВО ТО

Със за поч ва не то на опо зи ци он на та бор ба ви дях първите не ка зи он-
ни съб ра ния и ми тин ги. По я ви ха се и опо зи ци он ни вес т ни ци, които та те 
ре дов но ку пу ва ше и ми да ва ше да че та. По лип са на по-доб ро не го вите 
сим па тии се на со чи ха на стра на та на опо зи ци я та, но зе ме де лец не ста на. 
Ко му нис ти те се гот ве ха най-пе дан тич но и без це ре мон но за пред сто я щия 
избо рен дву бой. При със т вах на съб ра ни е то, ко га то с по мощ та на та ки ва 
ка то новия ди рек тор на про гим на зи я та Иван Фи лев или бив шия бран ник 
Ни ко ла, син на „чер ве ния зе ме де лец“ Еню Бам ба лов, ус пя ха да раз це пят 
мла деж кия съ юз на зе ме дел ци те – ЗМС. Та зи так ти ка, ко я то по-къс но 

на ре ко ха „так ти ка на ряза не то на са ла ма“, бе при ло же на в на ци о на лен 
ма щаб. Из пол з вай ки властничес кия апе тит на ед ни, стра хът от реп ре си и те 
на дру ги и вмък ва не то на свои или бив ши по ли цейс ки аген ти в ре до ве те 
на про тив ни ци те си, ко му нис тите ус пя ха да пре диз ви кат раз цеп ле ния 
сред Зе ме дел с кия съ юз и Со ци ал демок ра ти чес ка та пар тия, не ма ло брой ни 
кри ла от ко и то ос та на ха във власт та и из гу би ха на пъл но соб с т ве на та си 
по ли ти чес ка фи зи о но мия. По доб но бе отно ше ни е то им и спря мо бъл гар-
с ка та бур жо а зия. Те зи, ко и то при е ха ко ла бо раци я та, бя ха удос то е ни със 
зва ни я та „пат ри о тич ни тър гов ци и ин дус т ри алци“.

Бор ба та се ожес то ча ва ше. Митин гът на опо зи ци он ния кан ди дат за 
де пу тат – зе ме де ле ца Ди ми тър Стоянов, за кой то спо ме нах в „Про ло га“, 
бе про ва лен. В съ щия мо мент на го ле мия сел с ки пло щад ко му нис ти те сви-
ка ха свой ми тинг. Тъл па та бе раз де ле на на две съ вър ше но не рав ни час ти. 
Та зи под бал ко на на Джо го во то зда ние, къ де то бя ха Нар цис и пар тий ни ят 
кан ди дат, бе мно гок рат но по-мал ка от опо зи ци онна та част, за е ла поч ти 
це лия пло щад, на чи ная от хо те ла на То дор че то. Ра зочаро ва ни или по-ско-
ро раз с ви ре пе ли пред на род ни те пред по чи та ния, ко му нисти те сме ни ха 
ме то ди те. За поч нах да чу вам око ло се бе си ви ко ве „Фа шистки ме ке ре та! 
До лу!“. Обър нах се и ви дях до се бе си фи зи о но мия, ко я то ни ко га не бях 
сре щал в се ло. Чо ве че цът бе ше зле, да не ка жа мръс но об ле чен, с ка скет, 
нах лу пен над очи те, но най-впе чат ля ва що то бя ха те зи очи. В тях се че те-
ше някак ва не о пи су е ма, па то ло гич на ом ра за, при ме се на със страх. Оче-
вид но не бе ше сам, чу ва ха се и дру ги по доб ни кря съ ци. Пос ле се раз не се 
поз на та та песен: „Наш’то зна ме кат кръв е чер ве но“. В тъл па та с раз ве ни 
зна ме на се вряза ко ло на от око ло 60-ина рем сис ти. Ви дях сред тях и два ма 
мои съ у че ни ци, ко ито бя ха пов та ря ли по ня кол ко пъ ти учеб ни те кла со ве. 
Ви ко ве те се уси ли ха и от с ре ща им от го во ри ха с „Чер ве ни фа шис ти!“. До-
ка то раз де ли ли те се ан ти фашис ти си раз ме ня ха лю без нос ти и се блъс ка ха 
с лак ти, в хо те ла, как то се разбра по-къс но, нах лу ли ми ли ци о не ри на че ло с 
кме та и след кра тък ръ ко па шен бой ус пе ли да от не мат ду ма та на Ди ми тър 
Сто я нов. Ви дях го са мо как се из тегля ше с не кол ци на мес т ни зе ме дел ци, 
ня кои с раз кър ва ве ни гла ви. Ми на дирек то рът Фи лев и по ли це то му се 
бе из пи са ло ра дос т но за до вол с т во. Ка то ме ви дя, ка за: „При би рай се, ту-
ка не е за уче ни ци!“ Хо ра та за поч на ха да се ра зоти ват. То га ва за пръв път 
уз нах, че бол шин с т во то са мо по се бе си не е дос татъч но и чес то се оказ ва 
без по мощ но пред ед на ма лоб рой на, но до бре ор га низи ра на бан да. По ра ди 
вли я ни е то на ба ща ми аз бях с по бе де ни те, но не раз бирах за що де сет пъ ти 
по-мно гоб рой ни от дру ги те се дъ ржа ха та ка ов че по добно.

В из бо ри те през есен та на 1946 го дина та те ста на зас тъп ник на опо-
зи ци я та в ед но от бю ра та в се ло Лю би мец. Тук тя спе че ли над 60 % от 
гла со ве те, но кар ти на та в стра на та бе ше раз лич на. Ко алици я та на зе ме дел-
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ци и со ци ал де мок ра ти раз по ла га ше с око ло 22 % от де пу татски те мес та 
в на род но то съб ра ние. На си ли я та и фал ши фи ка ци и те си каз ва ха ду ма та. 
Спо ред дан ни на опо зи ци я та в пре диз бор на та кам па ния тя да де 22 жертви 
– по ед на на про цент де пу тат с ко при със т вие в На род но то съ бра ние... Някои 
от опо зи ци он ни те кан ди да ти за е ха мес та та си в пар ла мен та, из ли зайки 
нап ра во от кон ц ла ге ри те, за да по пад нат мно го с ко ро от но во там, то зи път 
за мно го по-дъл го... Всич ко ста ва що в стра на та и най-ве че в сто ли ца та 
отек ва ше в дъл бо ка та про вин ция и дос ти га ше и до нас, уче ни ци те. То ни 
вли я еше – пря ко, чрез ра ди о то и вес т ни ци те или пос ред с т вом раз го во ри-
те в до мове те с ро ди те ли те ни и при я те ли те им. Ние, ма кар и по дет с ки, 
пов та ряй ки или про дъл жа вай ки чу то то, спо рех ме по меж ду си, взе мах ме 
стра на в род нинските и съ сед с ки, в мес т ни те и пар ла мен тар ни кон ф лик-
ти и прис т рас ти я та ни раз ва ли ха мно го прия тел с т ва, зам ра зи ха дру ги и 
съз да ва ха но ви. Още в прогим на зи я та сред нас, ма ло лет ни те, се изя вя ва ха 
оне зи, ко и то щя ха да нап равят от по ли цей щи на та своя про фе сия. Не зная 
ка къв бе ше ме ха низ мът, в та кава по лу дет с ка въз раст та ки ва въп ро си не 
си за да ва ме и от го во ри те им не тър сим. Но яв но „го ре“ има ше мо зъ ци, 
ко и то мис ле ха по тях, взе ма ха ре ше ния и ги при веж да ха в из пъл не ние. 
Пря ко, чрез та ка на ре че ни те дру жин ни ръ ководи те ли и ръ ко во ди тел ки на 
ка зи он на та дет с ка ор га ни за ция в про гим на зиите „Сеп тем в рий че“ или чрез 
ня кои от учи те ли те се по ощ ря ва ха бъ де щи те Пав лик-Мо ро зов ци. Ръ ка та 
на „на род на та власт“ на соч ва ше ве що те зи преж девре мен но съз ре ли за 
„пар тий на та прав да“ и до нос ни чес т во то на ши съ у ченици. С тях на по мощ 
тя оп ли та ше и дру ги те в мре жа та си. Там къ де то „ме роп рияти я та“ им ня-
ма ха ус пех, пар тий ни те ин с т рук то ри и учи лищ ни ят ак тив се опитва ха да 
на ло жат ос т ра ки зъм спря мо „вра го ве те“. Към та ки ва, сред ко и то аз бър зо 
за ех по ла га що то ми се мяс то, учи те ли те рем сис ти и пар тий ци не криеха 
сво я та неп ри я зън. В за мя на на то ва се спри я те ля вах ме с те зи от тях, които 
бя ха от дру га та стра на на де мар ка ци он на та ли ния – то га ва да леч не всич-
ки бя ха сма за ни или „про чис те ни“. На ня кои от тях, ка то учи те лят ми по 
исто рия Ван ге лев, съм без к рай но бла го да рен за ду ха на не за ви си мост, 
кри тичност и съп ро ти ва сре щу лъ жа та. Ед но вне зап но, теж ко и про дъл-
жи тел но заболя ва не ме при ко ва вър ху бол нич но то лег ло за дъл ги ме се ци 
и с то ва ме извади вре мен но от очер та ли те се про ти вос то я ния. Вър нах 
се от но во на учи лищния чин с па те ри ци, са мо два ме се ца пре ди края на 
учеб на та го ди на. За върших я ка то пър ве нец на про гим на зи я та, къ де то 
ат мос фе ра та бе ше ста на ла по-тя гос т на. Но во наз на че ни те учи те ли бя ха 
ед нов ре мен но до нос ни ци и над зира те ли на власт та. Оче вид но ней ни те 
ди рек ти ви бя ха да се за сил ва пре са та вър ху дет с ки те ду ши или, как то 
каз ва ха, „да се изос т ря кла со ва та бор ба“... Въз раст та ня ма ше зна че ние 
и мо же би за то ва ста вах ме зре ли да леч пре ди да на вър шим пъл но ле тие.

Бяг с т ва та от Лю би мец про дъл жа ва ха на гру пи, ус по ред но с аре сти те 
и по боища та. То ва бе ше явен знак за ка пи ту ла ци я та на мно зи на пред все 
по-яр ко очер та ва що то се ли це на дик та ту ра та и неп рик ри то то дър жав но 
на си лие. Не че у нас пре ди 9.ІХ.1944 г. е има ло де мок ра ция, но в срав не ние 

с нас тъ пи ли те след тази да та пер тур ба ции във всич ки сфе ри и плас то ве, 
ста ри ят ре жим, по не в наше то се ло, при ли ча ше на пас то рал на иди лия. 
Нап ри мер вуй чо ми То дор спореше с кме та Ва сил Край чев за „край на та 
по бе да“ и про ро ку ва ше кра ха на оста, но на пос лед ния до ри през ум не 
му ми на ва ше да из ви ка во ен ни те, за да видят смет ка та на един „бе зо те-
чес т ве ник“ и „пре да тел на на ци о нал ни те идеали“.

С нас тъп ва не то на „но во то вре ме“ всич ко се про ме ни. В по ли цей ски те 
участъ ци би е ха де сет ки, за да все ят страх у се дем те хи ля ди лю бим ча ни. 
На жертвите по каз ва ха нас ле де на та от цар с т во то дря но ви ца, на ко я то ня-
кой стра жар-ше га джия бе на пи сал с хи ми чес ки мо лив „Аз знам всич ко“. 
Ка ра ха ги да проче тат над пи са и за поч ва ха да ги би ят с дря но ви ца та, до-
ка то „си приз на ят“ всич ко, ко е то зна ят. По-ко ра ви те, ко и то не мо же ха да 
пре чу пят са мо с ня колко звер с ки по бо и ща, из п ра ща ха в ла ге ри те. След 
пър ва та въл на на „бив ши те хора“ те ро рът на но ва та власт се сто ва ри вър ху 
опо зи ци о не ри те, не до вол ници те или прос то вър ху се ля ни те, ко и то не бя ха 
из дъл жи ли на ря ди те си и криеха жи то то от рек ви зи ци и те. Има ше и уби ти 
ка то го ле мия син на за пас ния полков ник Кир пи ков. На ме ри ли го пре бит 
пред ба щи ния дом. Убий ци те му пус наха слу хо ве, че е пи ян с ка сва да или 
е пад нал и зам ръз нал. Стра хът впи ва ше но кти в ду ши те на съ се ля ни те 
ни. Те за поч ва ха да съз на ват, че на си ли я та на власт та са ес ка ли ра ли до 
не би ва ли по-ра но рав ни ща или, как то с гор дост казва ха но ви те влас т ни-
ци: „Ня ма ла ба во!“ и „С кръв сме я взе ли, с кръв ще я дадем!“, ма кар че 
в Лю би мец те не бя ха да ли ни как ва жер т ва.

Да ле че в сто ли ца та се водеха пар ла мен тар ни те ду е ли, ако та ка мо же ха 
да се на зо ват дю дю ка ни я та, в кои то над де ля ва ше по-мно гоб рой ни ят хор 
на Бай-Доб ре ви те (за мал ко да ка жа Бай-Га ню ви те) ко ле ги. Те все по ве че 
при ли ча ха на ня как ви об ре че ни ари ергар д ни бо е ве. Зад ку ли си те се чув-
с т ва ше кос те ли ва та ръ ка на Ста лин, а на сцена та глав ни те ро ли в на пи са-
на та от не го пи е са се из пъл ня ва ха от Ге ор ги Ди мит ров, Ва сил Ко ла ров, 
Трай чо Кос тов, Ан тон Югов, Въл ко Чер вен ков и други под с та ве ни ли ца, 
с как ви то е пре пъл нен бъл гар с ки ят Пан те он на мра ка. В пос ле дния акт от 
то ва пър во дейс т вие на дра ма та опо зи ци я та тряб ва ше да ка пи ту ли ра или 
да ум ре. След ка то ми си я та на ста ли но вия еми сар, ста ри ят мен ше вик и 
про ку рор в го ле ми те мос ков с ки про це си – Ан д рей Ви шин с ки, за върши 
с не ус пех, власт та пре ми на към вто ра та ал тер на ти ва. Во да чът на БЗНС 
Нико ла Пет ков бе арес ту ван в На род но то съб ра ние и след ед но „след с т-
вие по ус ко ре на та про це ду ра“ осъ ден на смърт по об ви не ния в шпи о наж, 
из мя на, терор, под го тов ка на прев рат и т.н., съ об раз но кал ни те и кър ва ви 
ста лин с ки тради ции. Тряб ва да се от да де зас лу же но то на осъ де ния, той 
се дър жа дос тойно пред сво и те па ла чи.

След про це са „ве ли ки те де мок ра ции“, ко и то ве че бя ха под пи са ли 
мир ния дого вор и приз на ли за кон ност та на па ла чи те му, за поч на ха ед на 
неп рис той на и ли це мер на ко ме дия за по мил ва не во да ча на обе ди не на та 
опо зи ция. Ко ме дия, ко я то съз да де но ви илю зии и на деж ди сред го ля ма част 
от на ро да. Та те също вяр ва ше, че Ни ко ла Пет ков ще бъ де спа сен и ко га то 



28 29

го обе си ха в края на септем в ри 1947 го ди на, уни ни е то над ми на въз му ще-
ни е то му. Вед на га след осъж дането на Пет ков пар ла мен тар на та фрак ция 
на БЗНС бе раз ту ре на, а Съ ю зът – заб ра нен. В На род но то съб ра ние ос та-
на за по-мал ко от го дина ма лоб рой на та со ци ал де мок ра ти чес ка гру па от 
де се ти на де пу та ти, за да слу жи ка то смо ки нов лист на дик та ту ра та. Не 
по мог на и сви ва не то ѝ пред хули ган с ки те и ис те рич ни кря съ ци на нас ко-
ро про въз г ла се ния „вожд“ на цело куп ния бъл гар с ки на род – мос ков с кия 
Ге ор ги Ди мит ров. След един по добен про цес сре щу со ци а лис ти те на бай 
Кос та Лул чев, вмес то смър т ни при съди, по лу чи ли ят за по вед съд раз да де 
„в име то на на ро да“ до жи вот на и мно гого диш ни ка тор ги. В пар ла мен та и 
вън от не го се пос тиг на сво е го ро да „мо рално-по ли ти чес ко един с т во“. В 
епи ло га на дра ма та на обе ди не на та опо зи ция тряб ва да спо ме на и прис-
тиг на ли те на офи ци ал но по се ще ние два ма аме рикан с ки се на то ри. Те 
пос та ви ли скри шом ве нец на пред по ла га е мия гроб на Петков с над пис: 
„На най-ве ли кият де мок рат на на ша та епо ха“...

Гла ва IV

ВЕ ЛИК ДЕН НА 1948 Г.

Про чее бро ят на бяг с т ва та през все още не ог ра де ни те с мин ни по ле-
та и телени мре жи гра ни ци рас те ше. Са мо в Лю би мец те приб ли жа ва ха 
сто те. Бя га ше се на гру пи и по е ди нич но. Бя га ха вся как ви – мла ди и ста ри, 
мъ же и же ни. Бя гаха до ри и де ца. В та зи ат мос фе ра по пи тах та те за що 
не пос лед ва ме при ме ра им. Ка то ле кар той все още мо же ше да се дви жи 
в пог ра нич ни те ра йо ни и чес то би ва ше ви кан от бол ни в се ла на са ма та 
гра ни ца. Случ ва ло ми се е да го придру жа вам и по ня ко га на е то то так си 
да бъ де спи ра но от гра нич ни те офи це ри за про вер ка на до ку мен ти, как-
ви то обик но ве но Док то ра не но се ше със се бе си. Дос та тъч но бе ше са мо 
да се те ле фо ни ра от гра нич на та зас та ва до кметство то в Лю би мец, за да 
му се да де път. Все още, въп ре ки сим па ти и те си към забра не на та опо зи-

ция, той вну ша ва ше рес пект и сред ко му нис ти те. На въп ро са ми за що и 
ние не из бя га ме в Тур ция, той ка за, че аз изоб що ня мам по ня тие колко 
теж ко е в чуж би на и пос ле до ба ви: „Не ща та ско ро ще се оп ра вят, за що 
да изпус нем пи том но то и да го ним ди во то!“ Та те не бе ше един с т ве ни ят, 
кой то се лъ же ше по то ва вре ме в сро ко ве те. По-къс но ще ста не яс но за що.

И та ка жи во тът про дъл жа ва ше без пар ла мен тар на опо зи ция. Ни то тя, 
ни то някой друг бе по со чил ня ка къв път на на ро да в но ва та об с та нов ка. 
Яв но той тряб ва ше сам да го про би ва, без ге о де зи и ин же не ри, без идея и 
ме то ди на борба. И как то мно го пъ ти в ми на ло то, та ка и се га, бол шин с т-
во то бе от п ра ви ло взор на вън. То зи път към Аме ри ка. Аз бях ста нал ве че 
гим на зист. В Лю би мец новият ре жим, об ла дан от про све ти тел с ки ус т ре ми, 
бе от к рил гим на зия за около 600–700 ду ши. Тя се на ри ча ше, с из ви не ние, 
„Доб ри Тер пе шев“ и ин те ли ген т ността и про фе си о нал на та под го тов ка на 
не мал ка част от учи те ли те не над минава ха те зи на ней ния пат рон. Бях не 
лош уче ник, но пре ка ра но то в учи ли ще то вре ме счи там по мно го при чи ни, 
сред ко и то и гор ни те, за из гу бе но. Учей ки прилеж но уро ци те и спор ту-
вай ки ак тив но – бях до бър в ле ко ат ле ти чес ки те дис цип ли ни – ча сов ни кът 
на вре ме то от б рои Ве лик ден 1948 го ди на, ко га то стана ха съ би тия, ко и то 
ка то че ли доп ри не со ха съ щес т ве но за пре доп ре де лянето на жи во та ми 
за мно го де се ти ле тия нап ред. На вяр но чак до края му.

Ве лик ден тая го ди на бе ше не пос ред с т ве но пре ди Пър ви май. В на-
ше то се мейство ре ли ги оз ни ня ма ше. Ба ща ми, ле кар, не бе ше „войн с т ващ 
ате ист“ и с Бо га бя ха ус та но ви ли ня как ви вол те ри ан с ки от но ше ния – „поз-
д ра вя ва ха се, но не си го во ре ха“, т.е. той не из гон ва ше по по ве те, ко га то 
ид ва ха вкъ щи за разни те во дос ве ти и мас лос ве ти. Ма ма бе ше по-ско ро 
су е вер на, от кол ко то на божна. И тя не хо де ше на цър к ва, но вкъ щи има ше 
кан ди ло пред ико на та. Тя го палеше по праз ни ци те и до ри хвър ля ше по 
ня кое кръс те не, ко га то фу ри и те на нещас ти е то се над вес ва ха над на шия 
дом. По тра ди ция ние с брат ми оти вах ме през дни те на Страс т на та сед-
ми ца в Бо жия храм, от кой то ни де ле ше са мо главна та ули ца. На Ве ли ка 
съ бо та в 1948 го ди на, с бо я ди са ни ве лик ден с ки яй ца в джобо ве те, пре ко-
сих ме пре пъл не ния цър ко вен двор. Вмес то да слу ша ме ли тургии те, за ед но 
с при я те ли и при я тел ки се из ка чих ме по ви ти те стъл би към камба на ри я та 
на по-мал ко то от две те ку бе та в очак ва не поп Ди ми тър да въз вести Хрис-
то во то въз к ре се ние за хи ля да де вет с то тин и пет на де се ти път. Но епо ха та 
обър ка прог ра ма та. Ня къ де към 10 ча са ве чер та откъм юг се раз не се все 
по-за чес тя ва ща стрел ба. Чу се и гро хо тът на гра на ти. Нат ру пах ме се по 
прозор ци те на кам ба на ри я та. На юг, от къ де то ид ва ше пу ко те ви ца та, се 
виж даха и раз ноц вет ни свет лин ни ра ке ти. Ня кои из ка за ха мне ние, че е за-
поч на ло сра же ние меж ду бъл гар с ки и гръц ки во ен ни час ти. По то ва вре ме 
в Гър ция се воде ха бит ки меж ду па рти за ни те на Мар кос, крал с ка та ар мия 
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и ан г ли ча ни те, ко и то ис ка ха на вся ка це на да въз п ре пят с т ват нас та ня ва не-
то на ста ли новите ви тя зи в Бе ло мо ри е то. Чес то гру пи гръц ки пар ти за ни 
се от тег ля ха на бъл гар с ка те ри то рия, за да се под гот вят за но ви ата ки. В 
ак ци и те им учас т ваха и аген ти на бъл гар с ко то ОФ-пра ви тел с т во. Съз да-
де на та от про па ган да та – бъл гар с ка и за пад на – ат мос фе ра, бе ше та ка ва, 
че ни кой не из к люч ва ше ед на но ва вой на. Да же нап ро тив.

Вне зап но на ши те раз го во ри и предпо ло же ния сек на ха, ко га то ви дях-
ме зад гър бо ве те ни сър ди то то ли це на тате. Той ни бе тър сил и от до лу го 
бя ха упъ ти ли. Без обяс не ния из ко ман д ва да се при би ра ме вкъ щи. На пус-
нах ме със съ жа ле ние въл ну ва ща та глед ка и наб лижа ва щия два на де се ти 
час на въз к ре се ни е то.

У до ма нап ре же ни е то не спад на. Тате бе нер вен и раз д раз ни те лен, 
как то ряд ко го бях виж дал. Той се ка чи на вто рия етаж и от го ле мия про-
зо рец над те ра са та дъл го се взи ра ше на юг, от къде то про дъл жа ва ха да се 
чу ват от къс леч ни из с т ре ли и взри во ве. На тре вожни те въп ро си на ма ма 
от го ва ря ше гру бо да не се ме си в то ва, ко е то не ѝ е работа. То ва той поч-
ти ни ко га не бе пра вил – у нас ца ру ва ше ня ка къв сво е го рода мат ри ар хат. 
Ма ма по чув с т ва из к лю чи тел ност та на мо мен та и млък на. Скоро в по тис-
на то нас т ро е ние всич ки се от тег лих ме в спал ни те си, без да се поздра вим 
със свет лия праз ник.

На дру гия ден по щальо нът до не се те лег ра ма. Дя до ми Ге ор ги, на чи е то 
име съм кръс тен съ об раз но оби чая в на шия род от мно го по ко ле ния на сам, 
бе теж ко бо лен от сър це и се га аго ни зи ра ше. Той ис ка ше да се прос ти с 
та те, за що то голе ми ят му син – чи чо Пе ри къл, бе ше в зат во ра в Кър джа-
ли, а по-мал кият – чичо Кольо, не ис ка ше да ви ди до ри и пред смърт та. 
Пи ян, Кольо бе вдиг нал ръ ка и дя до го бе от лъ чил за ви на ги от сър це то 
си. На мол би те на близ ки те му за пос лед но свиж да не бе от го во рил, че 
той не мо же да да де прош ка. Да я тър си от Бо га след че ти ре де сет д не вен 
пост и мо лит ва в цър к ва та. Ко га то та те пристиг нал в Бла го ев град, дя до 
бил скло пил очи на ве ки.

След от пъ ту ва не то на ба ща ми с вла ка аз из ля зох на ули ца та и ви дях 
не о бичай но чис ло ми ли ци о не ри. Спря ме един мой съ у че ник – До бю Ка-
лайджи ев. Бях му по ма гал по ма те ма ти ка в про гим на зи я та, но впос лед с-
т вие пъ ти ща та ни се раз де ли ха. За що то, би дей ки слаб в уче ни е то, той се 
ока за си лен в бди тел ността и до нос ни чес т во то (го ди ни по-къс но, ко га то 
и аз на свой ред се озо вах в зат во ра, на у чих, че До бю ста нал офи цер в 
ДС). Той ме прес рещ на и със за до волство и зло рад с т во по пи та знам ли 
как во е ста на ло с Ми лю Край чев, Ге ор ги Кара и ва нов, Фран ко и дру ги мои 
при я те ли. Гле да ше ме из пи та тел но, но аз на истина не зна ех как во мо же 
да се е слу чи ло с мал кия син на кме та – Ми лю, с Го шо – си на на бил ка-
джи я та-ко му нист, или със Сто ян Ка ра теп че то с пря кор „Франко“ (не по 
име то на ка у ди лио, а на един фил мов ге рой с чу тов на си ла). С всички тях 
бях при я тел – иг ра ех ме, спор ту вах ме, виж дах ме се ре дов но и го во рехме 
про тив власт та. До бю от ми на и аз си спом них, че сно щи в цър к ва та не 
ви дях ни кой от три ма та. Не що тре вож но за сед на у мен.

Сле до бед из се ло то се раз не со ха слу хо ве за убийс т ва при опит за 
бяг с т во през гра ни ца та. Срещ нах ле ля Тин ка, май ка та на Ми лю. Ка то ме 
ви дя, из бух на в не у дър жим плач, пре гър на ме и за поч на да ме пи та къ де 
е ней ни ят син и може би най-доб ри ят ми при я тел от то ва вре ме (ма кар 
и мал ко по-го лям от ме не и в раз лич ни кла со ве, с Ми лю бях ме из рас ли 
за ед но и дъл го бях ме не раз дел ни в дет с ки те иг ри). Не зна ех как во да `и 
ка жа, как да я уте ша. На дру гия ден всичко се изяс ни.

Бе ше Пър ви май. Вмес то мо ле бе ни за „праз ни ка на цве тя та“ (как то 
бе ше при ста ри те влас т ни ци) но ви те пре вър на ха де ня на ра бот ни чес кия 
про тест и борба за иде а ли те на Чи каг с ки те мъ че ни ци, за ко и то та те ми 
бе ше раз каз вал, в ка зи о нен праз ник. За слу чая от Со фия бя ха при стиг на ли 
Доб ри Тер пе шев и Лалю Ган чев от Обо ви те зе ме дел ци. Но пър во на чал ни те 
ув ле че ния и лю бо питство бя ха от ми на ли без въз в рат но. Пло ща дът бе ше 
по луп ра зен. Ос вен „селскора бот ни чес кия ак тив“, до ве до ха под строй са мо 
об щин с ки те чи нов ни ци и нас, уче ни ци те от ед но и мен на та гим на зия. От 
три бу на та Доб ри съ об щи, че „орга ни те“ на ми нис тер с т во то на вът реш ни те 
ра бо ти са лик ви ди ра ли зав че ра ед на бан да при опит да пре ми не гра ни ца-
та. След то ва „на род ни ят ге не рал“, как то го ве ли ча е ха съ пар тий ци те му, 
из б рои де се ти на име на на уби ти в престрел ка та, сред тях и те зи, за ко и то 
ме бе пи тал До бю. По-на татьк ора то рът каза, че и за нап ред ор га ни те ще 
пос тъп ват по съ щия без по ща ден на чин с всеки из мен ник на ро ди на та. 
(От то га ва, ка то чуя за „ор га ни“, все се се щам за сплес к ва щи ят тес ти ку-
ли те удар с две тух ли.)

Ис ти на та бе ше тол ко ва гроз на (по ве че то от уби ти те бя ха поч ти де ца), 
че дори и ка зи он ни те клакьо ри не въз наг ра ди ха ге не ра ла с ръ ко пляс ка-
ния. Гробов но то нас т ро е ние не се про ме ни и след из пъс т ре на та с ев ти ни 
ора тор с ки ефек ти и жес ти ку ла ции реч на Ла лю, кой то се опит ва ше да от-
к ло ни вни ма нието с нов, по-бе зо би ден и по-оп ти мис ти чен сю жет. Съ що 
без ефект. Бай Ата нас Мъж ка ра, един от съ се ди те ни, връс т ник на та те, 
се бе ше приб ли жил до гру па та, сред ко я то бях зас та нал, и с дрез га вия 
си бас пи та ше: „Тоа к’во са плюн чи, ба?“ От го во ри му спо да вен смях. 
Ора то ри те се от тег ли ха за ед но с об щи на рите за пър во майс кия бан кет, а 
тъл па та уче ни ци се пръс на с не ве се ли чув с т ва. Аз по бър зах да се при бе-
ра вкъ щи при ма ма и `и съ об щя кър ва ви те вес ти. От търсе щи те Док то ра 
па ци ен ти тя бе на у чи ла съ що най-лу ди, ско ва ва щи сър це то слу хо ве. Тях 
тя свър з ва ше със стран но то дър жа ние на та те по вре ме на пре стрел ка-
та сре щу Ве лик ден. По ра ди ин ту и ци я та си или от не до из ка за ни не гови 
фра зи в нея и в до ма ни се на ди га ше ня как ва зап ла ши тел на не из вес т ност. 
Не ин край сло жи на след ва щи ят ден Ге ор ги Хо джов, до маш ни ят ни дър-
во де лец. Той ме прес рещ на на ули ца та и ми раз ка за след но то: в не де ля, 
навръх Ве ликден, бил на сват ба та на Илия Ов ча ров, лю бим ча нин, брат 
на клас на та ми настав ни ца в про гим на зи я та и агент на ДС в Сви лен г рад. 
Ве чер та, ка то се по на пили, мла до же не цът за поч нал да из да ва слу жеб ни 
тай ни. От там Хо джа та на у чил, че има ло мно го арес ту ва ни, че уби ти те 
са се дем и Фран ко не е сред тях и че та те бил за ме сен в ця ла та афе ра, по-
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ра ди ко е то бил пред с то ящ и не го ви ят арест. Нак рая той ме по съ вет ва да 
на ме ря на чин да го пре дуп ре дя, до ка то е още на пог ре бе ни е то на дя до, за 
то ва, ко е то мес т ни те ко пои му гот ве ха.

Приб рах се вед на га вкъ щи и раз ка зах на ма ма чу то то. По ис ках `и да 
за ми на скри шом до съ сед но то се ло Би сер (Би сер ча от Дя до-Сла вей ко вия 
„Из вор на Белоно га та“), да взе ма от там вла ка за Со фия и Гор на Джу мая 
и раз ка жа на та те, че не му е ос та вен друг из бор, ос вен зат во ра или бяг-
с т во то. Ма ма се про ти вопос та ви ка те го рич но на то зи план. По при ро да 
тя бе ше не до вер чив чо век – при каз ки те на дър во де ле ца мо же ли да бъ дат 
ка пан, а и как во щя ла да пра ви сама с две де ца на ръ це те си, ако та те прех-
вър ли гра ни ца та. При тия `и съ об ражения ос та нах вкъ щи, за да из ча ка ме 
съ би ти я та при зав ръ ща не то на ба ща ни.

На след ва ща та не дел на ве чер ние бях ме на га ра та, за да го по срещ нем. 
Бе ше се стъм ни ло от дав на, ко га то вла кът из пух тя и спря на пред пос лед на та 
си спир ка, пре ди да нав ле зе в тур с ка те ри то рия (през Лю би мец ми на ва ха 
„Ори ент ек с п рес“ и „Кон вен ци о нал“). Та те сле зе от един от пос лед ни те 
ва го ни и аз се за си лих да го пре гър на. Пре ди да мо га да му раз ка жа на у-
че но то от Ге орги Хо джов, ед на гру ба ръ ка ни раз де ли. Бе ше Кун дю, един 
от учас тъ ко ви те милици о не ри. Той му ка за:

– Док то ре, ела с ку фа ра в бю ро то на на чал ни ка за про вер ка.
Та те раз б ра. Ни ко га не бя ха го про ве ря ва ли. Той ни из г ле да скръб но и 

продъл жи тел но, пос ле взе ку фа ра си и пос лед ва Кун дю. Ние ос та на хме от-
вън на перо на на га ра та. „Про вер ка та“ про дъл жи дос та. Ко га то ма ма вляз ла 
в бю рото на на чал ни ка Илия Ма но лов, тя с не до у мя ващ пог лед не ви дя ла 
вът ре ни тате, ни ми ли ци о не ри. Ма но лов със сни жен глас `и обяс нил, 
че Док то ра бил очакван от на чал ник Дър жав на си гур ност в Сви лен г рад 
Кав ръ ков и не го вия по мощник Дра га нов. Те го из ве ли през зад ния вход 
на бю ро то, ка то пре дуп ре ди ли тре пе ре щия га ров на чал ник да не мър да 
от мяс то то си. За ми на ли с джип на вярно за Сви лен г рад...

Кол ко то и да се опит вах ме през след ва щи те дни да ви дим та те в арес-
та на околийс кия град, то ва се ока за не въз мож но. С ма ма му за не сох ме 
оде я ла и храна, но от не го не по лу чих ме ни как ва вест.

Меж дув ре мен но ве лик ден с ка та ва кан ция бе прик лю чи ла и бях ме за-
поч на ли от но во учеб ни те за ня тия. Ня как ва ди ва мъ ка бе стис на ла гър ло-
то ми и с неохо та от го ва рях на въп ро си те на съ у че ни ци и учи те ли, че са 
арес ту ва ли баща ми на га ра та и че не знам при чи на та за то ва. Ние с та те се 
оби чах ме, той беше из к лю чи тел но до бър и благ чо век. Въп ре ки ба щи на та 
си стро гост, ни оби чаше пре ка ле но, а мо же би и ние, ка то по ве че то де ца, 
бях ме склон ни да го обо жава ме. Бях чу вал раз ка зи за звер ски те по бо и ща 
в арес ти те и си пред с та вях живо как во пре жи вя ва във все ки мо мент, в 
ко и то аз се дях на уче ни чес кия чин. Не зная как во е би ло из пи са но по ли-
це то ми, но ком со мол с ки те ак ти вис ти се въз дър жа ха от вся как ви въп ро си. 
Са мо ди рек то рът на гим на зи я та – Ки рил Сто я нов, ко му нист, за вър шил 
фи ло со фия в Гер ма ния и при я тел на та те – се бе опи тал да ме оку ра жа ва. 
Ня как си мно го бър зо и преж дев ре мен но се по чувствах въз мъ жал. Раз би-

рах, че дет с т во то си бе ше отиш ло без въз в рат но и ка то че ли бях прес ко чил 
юно шес т во то. Мо же би за то ва не се на у чих да тан цу вам и ус мив ка та все 
по-ряд ко се по я вя ва ше по ли це то ми.

Интермецо: в кухнята на канибалите

В по ли цейс ко то до сие на тате се на ми ра „Дек ла ра ция обр. № 10-1“, 
по пъл не на вед на га след арес та му от гру по вия н-к на ДС – Сви лен г рад. В 
нея ко по ят е за пи сал в гра фа 6 („В кои по лити чес ки пар тии /или ор га ни-
за ции/ е чле ну вал, къ де и ко га?“): анархокомунист,ГорнаДжумая,от
1917-1921г., а в при чи ни те за за дър жа не то му: подготовказабягствов
ГърцияиоттамвТурциясцелдабъдеобучен,въоръженивърнатв
Българиядавзявасмут,сцелдапредизвиканамесатанаАнглияиАме-
рикаввътрешнияживотнастраната. Те зи ня кол ко ре да, под к ре пе ни 
от не го ви те или на дру ги те об ви ня е ми са моп риз на ния, са пре дос та тъч ни, 
за да нах лу зят ко но пе на та вра тов ръз ка на Док то ра... „В ИМЕ ТО НА НА-
РО ДА“. Подобни обвинения са шаблонни и някои от тях... наследствени. 
40 години по-къс но та ки ва ка то Доб ри Джу ров ще ка жат: „Та ко ва бе ше 
вре ме то.“ 

Глава V

ПРОЦЕСЪТ НА ТАТЕ

До ка то се ни же ха тре вож ните дни и сед ми ци на след с т ви е то, ня кои 
не ща още то га ва, дру ги по-къс но, от раз ка зи те на ба ща ми, се из яс ня ва ха. 
Раз б ра се, че има ло две гру пи. Ед на та на въз рас т ни, во де на от ба щи ния 
ми при я тел – ма ке до нец и слад кар по не во ля Ста ной, дру га та – глав но 
от уче ни ци. Нея ор га ни зи рал учи те лят по фи зи ка Въл ков. Из п ра тен ка то 
пъл но мощ ник на пар ти я та в гим на зи я та, за да сло жи ред и съ дейс т ва за 
прек ра тя ва не на бяг с т ва та, Въл ков се въз ползвал от пре дос та ве ни те му до-
си е та на по-„опас ни те“ уче ни ци от гор ни те класо ве, гриж ли во съз да де ни и 
под дър жа ни от ком со мол с ки те до нос ни ци на ДС, за да ус та но ви кон так ти 
с неб ла го на деж д ни те и да със та ви гру па та. Впослед с т вие две те гру пи се 
обе ди ни ли и си да ли сре ща в мес т ност та „Кан да му невия кла де нец“ на два 
ки ло мет ра от гръц ка та гра ни ца. На то ва лоб но мяс то бе ста на ла ве лик ден-
с ка та стрел ба, ко я то наб лю да вах ме от чер ков на та камбана рия. Ока за се, 
че в гру па та на въз рас т ни те има ло пре да тел – сът руд ни кът на ДС Ге ор ги 
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Кал па ков, как то пи ше ше в из лез лия по-къс но об вини те лен акт. Сбор ни ят 
пункт бил заг ра ден от ми ли ция и аген ти на си гур ността и мом че та та би ли 
по ко се ни поч ти от упор, а ня кои, ко и то би ли са мо ра нени, би ли до у би ти 
впос лед с т вие. Арес ту ва ни те и по-къс но осъ де ни из бяг ва ха след из ли за не то 
си от зат во ра да раз каз ват за слу чи ло то се в тая нощ. Стрелба та, пи ше ше 
в об ви ни тел ния акт, по нев ни ма ние пре къс на ла жи во та и на Калпа ков. 
Фран ко и учи те лят Въл ков за къс не ли и чу вай ки стрел ба та се из теглят във 
вът реш ност та на стра на та. Две сед ми ци по-къс но, ко га то об са да та била 
вдиг на та, ус пя ват да пре ко сят гра ни ца та и по пад нат в гръц ки те ла ге ри 
за емиг ран ти, къ де то на ми рат Ста ной и сва та на ка му Ге ор ги Ан до нов. 
Пос ледни ят ус пял да се из мък не от об ръ ча (го во ре ше се, че го раз къ сал с 
оръ жи е то, ко е то имал). Та те е зна ел за под гот вя но то бяг с т во, дал на ня кои 
от учас т ни ци те в гру па та ре цеп ти за йод, кис ло род на во да, пре вър зоч ни 
ма те ри а ли и дори ня кол ко 9-ми ли мет ро ви кур шу ми за ре вол вер, ко и то 
до не съл със се бе си от фрон та. Ня кои от арес ту ва ни те бя ха раз ка за ли то ва 
в следст ви е то и та ка се стиг на до не го во то за дър жа не.

След арес та му и скан дал ни те убийс т ва на по лу де ца ДС в Сви лен г рад, 
за да умие ръ це те си, ре ша ва да пре върне Док то ра в из ку пи те лна жер т-
ва. И за поч ва ня как во звер с ко след с т вие с цел да го при ну ди да приз нае, 
че той е ор га ни за тор на всич ки тия мно гоб ройни бяг с т ва. Бит, из мъч ван, 
дър жан ця ла сед ми ца прав с ръ це те на го ре, гла ден и жа ден (то ва ми раз-
ка за ос вен та те и един наш зем ляк – Фо ти Ге ор ги ев, с кого то съд ба та ни 
срещ на де се ти ле тия по-къс но в емиг ра ция – с не го те ле жали за ед но в 
ка у ша-ко нюш на на сви лен г рад с ка та ДС), той бил скло нен ве че да приз-
нае то ва, ко е то са му ис ка ли, за да свър шат мъ ки те. По мог нал му Доб ри 
Тер пе шев, кой то в то зи мо мент бил на оби кол ка в око ли я та и, из г леж да, си 
спом нил ста рия дълг към ба ща ми. Той на ре дил да го до ве дат в ка би не та 
на на чални ка и го ви дял в ока ян вид. Ли це то му све те ло ка то фе нер, кра-
ка та би ли поду ти и му тряб ва ло по ло вин час, за да се дов ле че през дво ра 
от арес та. Мо же би бай Доб ри се е зас ра мил, срав ня вай ки соб с т ве ни те 
си след с т вия през стария ре жим с тая глед ка. Той раз го нил на чал с т ва та 
и раз пи тал сам ба ща ми. След ка то се уве рил, че „дру га ри те от Сви лен-
г рад би ли мал ко поп ре си ли ли неща та“, го по пи тал за що се е на ме сил в 
тая ра бо та. Та те му от го во рил, че и сега, как то в ми на ло то, по ма гал на 
уни же ни те и ос кър бе ни те. Доб ри вдиг нал раме не, но след тоя раз го вор 
ин к ви зи ци и те сек на ли и ко га то ня кол ко ме се ца по-къс но за поч на про це-
сът в Хас ко во, къ де то бя ха пре мес те ни всич ки об виня еми по то ва де ло, 
Док то ра бе под ве ден са мо по член от на ка за тел ния ко декс за „зна ел и не 
ка зал“... По не го се пред виж да ха на ка за ния до 3 го ди ни. Та те по лу чи шест 
ме се ца и след об жал ва не то във Вър хов ния съд бе ос во бо ден. От та ка ва 
при съ да Дър жав на си гур ност бе без к рай но не до вол на и мал ко по-късно 

тя да де то ва да се раз бе ре.
Меж дув ре мен но па рич ни те ни спес тя ва ния се бя ха из чер пи ли и ма ма 

склю чи ня кол ко за е ма от па ци ен ти на та те. Те вяр ва ха в не го ва та пла те-
жос по соб ност и в пре ход ност та на... ОФ-власт. Не за ви си мо от то ва, през 
ля то то и аз за почнах ра бо та. При Тос ка та – майс тор зи дар и ба ща на До бю. 
Той ми пла ща ше корек т но и до ри по ве че, от кол ко то мо же ше да из ра бо ти 
ед но 15-го диш но мом че. По-ста ра та ге не ра ция бе ше по-склон на да по ма га 
на из пад на ли те в бе да, да же кога то не ги чув с т ва ше съв сем „ближ ни“. А аз 
се чув с т вах горд ка то вре менно из пъл ня ващ ро ля та „гла ва на се мейс т во то“.

Интермецо: в кухнята на канибалите

В „доси е то“ на та те и вът ре в то мо ве те с ма те ри а ли по След с т ве но 
де ло № 2659/1948 г., пред наз на че ни за Хас ков с кия об лас тен съд, фи гу ри ра 
списъкнаДСсприсъдитенавсичкиподсъдими.Внего,снеграмо
тенпочерк,копоитесанаредилинасъдиитекомуколкодаотсъдят...

Об що взе то, въп ре ки не чо веш ки те ин к ви зи ции, Док то ра не пра ви 
ни как ви призна ния за обу че ния и въ о ръ жа ва ния на емиг ран т с ки гру пи 
в „ре ак ци он на Турция“ и „зав ръ ща не то им в Бъл га рия за ед но с ан г ло-
аме ри кан с ки те войс ки, за да за е мат ви со ки дър жав ни пос то ве“. Не са мо 
за що то (без да поз на ва тънкос ти те на юрис п ру ден ци я та и На ка за тел ния 
ко декс) е раз б рал как во му гласи ДС, но и по не же дейс т вия от та къв ха-
рак тер са дъл бо ко чуж ди на це лия му жи вот и раз би ра ния. Най-мно го то, 
ко е то би я чи те от по ли ти чес ка та по ли ция на ком-дик та ту ра та ус пя ват да 
го на ка рат, е да нап ра ви „доб ро вол ни са моприз на ния, за чи я то ве рност се 
под пис ва“ (как то стан дар т но за вър ш ват прото ко ли те за раз пит в ка у ши те 
на ДС, за да се при да де за кон ност на съ деб ните ек зе ку ции), че „още от 
юно шес ки те си го ди ни меч та ел да за ми не за САЩ“, но „то ва щял да сто ри 
по-къс но, тъй ка то се от ка зал окон ча тел но от вся как ва мисъл за учас тие в 
пре ко мер но раз рас ла та се и из гу би ла вся ко чув с т во за осто рож ност гру па 
бе гъл ци“ (стр. 3 на „Об ви ни те лен акт“ от 15 юли 1948 г.).

По вре ме на про це са (НОХД № 824/1948 г.) та те за я вя ва пред Хас ков-
с кия ок ръ жен съд: „Не се приз на вам за ви но вен. По ка за ни я та, ко и то съм 
дал пред ми ли ци я та, напъл но не от го ва рят на ис ти на та... Бях при ну ден 
да пи ша та ка, как то ис ка ха от ми ли ци я та. На пи са но то не е вяр но.“ След 
ко е то про ку ро рът Ще рев ис ка да се про че тат пис ме ни те му по ка за ния 
пред ми ли ци я та, тъй ка то се гаш ни те били в пъл но про ти во ре чие с тях. 
Док то ра въз ра зя ва и каз ва, че без да се е зани ма вал с по ли ти ка (пре ди и 
след 9.ІХ.1944 г.) е бил в по мощ на прес лед ва ни от фашис т ка та власт ли ца, 
сред ко и то и се гаш ния ми нис тър Д. Тер пе шев по вре ме на ин тер ни ра не то 
му в с. Сла дун. „След 9.ІХ.1944 г. съм се пол з вал с мно го доб ро име в с. 
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Лю би мец. Ос та на ло то са кле ве ти на хо ра от ро да на Хрис то „Па ра ти кия“ 
(без дел ни ка), кой то ми бил оби ден за не ща, ко и то са ми не из вес т ни... 
На 16 ав густ 1946 г. от ми ли ци я та ми ка за ха, че са из гу би ли пър ви те ми 
по ка за ния и по ис каха да ги на пи ша от но во. То га ва с на си лие ме на ка ра-
ха да впи ша не ща та, ко и то се га от ри чам, за що то не са вер ни, и ко и то не 
фи гу ри ра ха в „из гу бе ни те“ ми на чал ни по ка за ния.“

В уни сон с ми ли ци о нер с ко то „пра во“, „съ дът“ при зо ва ва ка то сви де тел 
срещу ба ща ми не го ви я гла вен ин к ви зи тор – на чал ни ка на Сви лен г рад с ко то 
Око лийс ко уп рав ле ние на МВР – ка пи тан Хр. Джа ма лов, за да „опро вер-
гае“ ка за но то от Док то ра. „Сви де те лят“ от ри ча го лос лов но вси чко, до ри и 
ле че ни е то на Доб ри Тер пе шев, въп ре ки, че то е зас ви де тел ства но с пис мен 
про то кол „по де ле га ция“ и от си на на „на род ния ге не рал“ – Сте фан. За да 
се по пъл ни пъ зе лът, ос та ва са мо да до ба вя, че въп рос ни ят сви лен г радски 
ко пой се са мо у би ва след 10.ХІ.1989 г., за да из бег не евен ту ал но въз мез дие 
от стра на на мно гоб рой ни те си жер т ви.

В сво я та реч про ку ро рът Ще рев казва, че „по ли ти чес ки ят ха рак тер на 
про це са не под ле жи на съм не ние и съ дът след ва да го раз г ле да ка то та къв, 
в свет ли на та на по ли ти чес ки те съ би тия в стра на та и в све та“. След ват ри-
ту ал ни те бръ що ле ве ния за „тъм ни те сили“, за „опас на та за стра на та ни 
прес тъп на дей ност на под съ ди ми те, в ко я то се чув с т ва пръс та на вра га“ 
и ко е то изис к ва „да им се на ло жи „стро го, но спра вед ли во на ка за ние“, 
за да се пре се кат уси ли я та им да ста нат оръ дие на импе ри а лис ти те-ка-
пи та лис ти...“ „За д-р Ге ор ги ев ня ма мяс то за край нос мекчава щи ви на та 
об с то я тел с т ва. Тоя чо век, кой то е имал до ве ри е то на власт та, е ис кал да 
за бие нож в гър ба ѝ...“

В от го вор Гър дев, ад во ка тът на тате, ис ка оп рав да тел на при съ да. Той 
се по зо ва ва на от х вър ле ни те от страна на Док то ра пов тор но из т ръг на ти 
с на си лие по ка за ния, и то след ка то е изля зъл об ви ни тел ни ят акт. „Те зи 
дейс т вия на Джа ма лов са про ти во за кон ни“ – каз ва той.

За вре ме то и об с та нов ка та ад во кат Гър дев се дър жи дос той но и точ но, 
за това през след ва щи те ня кол ко го ди ни „на род на та власт“ ще „про чис ти“ 
от „адво кат с ки те ко лек ти ви“ всич ки ка то не го. За да не пре чат на ней ни те 
па лачи и на реп ре сив на та ̀ и по ли ти ка спря мо про тив ни ци те на дик та ту ра-
та... С „При съ да“ № 745 от 16.Х.1948 г. та те бе осъ ден на 6 (шест) ме се ца 
зат вор и пора ди из ти ча не на сро ка го „ос во бо ди ха“.

*

Ко га то той си из ле зе от зат во ра и прис тиг на ве черта на лю би мец ка та 
га ра с денк от пос тел ки и за вив ки на гръб, по пъ тя до къ щи, в про дъл же-
ние на по ве че от ки ло ме тър и по ло ви на, ка то че ли ця ло то се ло бе из ляз ло 
да го пос рещ не. По е ха му ба га жа, де ца та ис ка ха да се доб ли жат до него, 
за да ги по га ли по гла ва та, ба бич ки му це лу ва ха ръ ка и каз ва ха на ив но 
и по сел с ки „Въх, ма ри, на ши ят Гос под си дой де!“. „Про це си я та“, ко я то 

ни съп ро вож да ше, бе ше зна чи тел но по-го ля ма от она зи, де то пос рещ на 
глав нокоман д ва щия на „на ро до ос во бо ди тел на та въс та ни чес ка ар мия“ 
на 10.ІХ.1944 г. Това, из г леж да, вбе си още по ве че по ли цей ски те ко пои и 
стрес на мес т ни те власти. Та те има ше са мо два дни на раз по ло же ние, за 
да ни раз ка же част от преживя ва ни я та си в ста рия тур ски зан дан, от къ де-
то бе ше до не съл и свои ху морис тич ни сти хо ве, пос ве те ни на ос та на ли те 
жи ви учас т ни ци в тая тра гич на епо пея. Той то ку-що бе за поч нал от но во, 
ка то че ли ни що не е би ло, да ле ку ва мно гоб рой ни те си па ци ен ти, ко га то 
по те ле фо на го из ви ка ха в ми ли ци я та за „про вер ка на ад рес на та му кар та“. 
Не си дой де до ве чер та и ние с ма ма от ново тръ гнах ме със за вив ки те и 
кан че та та с хра на към учас тъ ка. Бе ше къс на есен и ра но се смра ча ва ше. 
При е ха не ща та и по не же съ вет с ки ят опит не бе още усво ен доб ре, раз б рах-
ме, че та зи ве чер ще ги вди гат с ка ми о нет ка за Сви ленград (за ед но с та те 
бя ха на бу та ли в ма зе то на учас тъ ка и дру ги не го ви ко леги от про це са, с 
ко и то те се раз поз на ва ли по гла со ве те в аб со лют на та тъм нина). На ис ти на, 
към 9 ча са ве чер та за поч на ха да ги из кар ват един по един на сви лен г рад-
с ко то шо се и ко га то го ви дях, се спу снах да го пре гър на. По чувству вах 
си лен удар с прик лад в кръс та. Бе ше ста рият поз нат Кун дю. Ма ма, ко я то 
наб лю да ва ше сце на та, му ка за: „Що за хо ра сте вие, бе, бъл га ри ли сте?“ 
Не чувствах бол ка та. С пуш ка та си Кун дю са мо тлас ка ше та те и дру ги те 
към ка ми онет ка та и се об ръ ща ше към ме не, за да ви ди как во пра вя. Бях 
един с т ве ни ят „мъж“ в гру па та на из п ра щач ки те. По чув с т вах, че пог ле дът 
ми се из пъл ва с ед но чув с т во, ко е то не поз на вах до то га ва – не на вист та. 
Меж ду ме не и власт та пове че ни ко га ня ма ше да има мир. Пос лед ни ма ха-
ния с ръ ка и пок ри ти ят с брезент ка ми он по тег ли по ца риг рад с ко то шо се 
към око лийс кия цен тър.

В пред ло же ни е то за въд во ря ва не то му в ТВО, на пи са но от за ве дущ 
сек тор ДС – Ста ра За го ра, Иван Мин чев Ива нов, и под пи са но от министър 
Ан тон Югов, пи ше, че е „имал... мно го ло шо дър жа ние в съ да“.

Ско ро уз нах ме, че та те е из п ра тен в кон ц ла ге ра Ку ци ян, къ де то „пи-
том ци те“ ко па е ха въг ли ща. Та ка за поч на ха не го ви те ми тар с т ва ния из ос-
т ро ви те на бъл гар с кия „тру до во-въз пи та те лен“ ар хи пе лаг. След Ку ци ян 
го из п ра ти ха в ми на та край се ло Ни ко ла е во – Ка зан лъш ко, къ де то пос ре-
щал пар ти да та лаге рис ти, не съ у ме ли да скри ят ра дост та си от смърт та, 
как то каз вал един от тях, на кръ во ло ка Ге ор ги Ди мит ров. На ри ча ли ги 
„гро ба ри те“. Са ми те те устро и ли в га ле ри и те на ми на та „сим во лич но 
пог ре бе ние“, но сей ки вмес то ковчег де бе ла под пор на гре да с им п ро ви зи-
ра ни „поп“, кан дил ни ца, фак ли и църков ни пес но пе ния. (В те зи бла же ни 
вре ме на до нос ни ци те би ли ни щож но малцин с т во и на деж да та не би ла 
на пус на ла хо ра та.)

Та те за вър ши ла гер на та си Оди сея на про чу тия ос т ров край се ло 
Бе ле не – Сви щов с ко, къ де то, ко га то прис тиг нал, би дей ки един от „съ ос-
но ва те ли те“ му, не е има ло ни ка къв под с лон и е стро ил за ед но с други те 
„пи том ци“ пър ви те ба ра ки от пле те ни вър би, из ма за ни с кал и пок ри ти 
с па пур, ка къв то рас те в изо би лие из бла та та. От съ щия вър бов ма те ри ал 
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са нап ра ви ли и ле си за дву е таж ни те на ри, вър ху ко и то по на 45-50 сан ти-
мет ра разсто я ние са се раз по ла га ли „вра го ве те на на ро да“.

Глава VI

ИЗКЛЮЧВАНЕТО МИ ОТ СНМ

Меж дув ре мен но в Лю би мец оз лоб ле ни е то и про ти во пос та вя не то меж-
ду се ля ни те и власт та растя ха. За то ва, ос вен опо зи ци он ни те нас т ро е ния 
и по ли ти чес ки те страс ти, най-мно го доп ри на ся ше си сте ма та на на ря ди, 
рек ви зи ции и дру ги фор ми на опраз ва не на хам ба ри те. Въз рас т ни те си 
спом ня ха за тур с ко то роб с т во и праве ха срав не ния, да леч неб ла гоп ри ят ни 
за на род на та власт, с ко я то чер вена та ар мия и Ди мит ров ци ги бя ха ощас т-
ли ви ли. Съп ро ти ва та се смаз ва ше с побо и ща, арес ти и из п ра ща не на „из б-
ра ни ци те“ при та те. Тоя дух на „кла со вата бор ба“ ви та е ше и в гим на зи я та. 
Ня кои на ши съ у че ни ци из чез ва ха в ла ге рите, на дру ги им се раз ми на ва ше 
са мо с нат ро ша ва не на ко ка ли те в учас тъ ците. За про веж да не то на те зи 
опе ра ции бе ше ус та но ве но пъл но мо рал но-по литичес ко един с т во меж ду 
аген ти те от вът реш но то ми нис те рство и ръ ко во дители те на ка зи он на та 
мла деж ка ор га ни за ция от т.нар. уч ком – уче ни чес ки коми тет. В не го ва та 
трич лен ка по то ва вре ме вли за ха Кръс тю Доб рев – По пето, ми нис тер с ки 
пле мен ник от съ сед но то се ло Ки ри ло во, и днеш ни ят зас лу жил, а мо же би 
и на ро ден ар тист Стой чо Маз га лов. В СНМ чле ну вах ме всич ки. Запис-
ва не то ста ва ше ав то ма тич но още с пос тъп ва не то в гим на зи я та. Се га в 

обста нов ка та на „изос т ря ща се кла со ва бор ба“ от го ре бе дош ла ди рек ти ва 
да се из вър ши „чис т ка“ в ор га ни за ци я та от си но ве те и дъ ще ри те на „на-
род ните вра го ве“. Аз бях ме жду пър ви те в спи съ ци те. С та ки ва спи съ ци 
по то ва време из к лю чи ха и хи ля ди сту ден ти от уни вер си те ти те, мно зи на 
от ко и то за мина ва ха ди ре ктно от ау ди то ри и те за кон цен т ра ци он ния уни-
вер сум. При изключ ва ни ята на ша та па ра лел ка дър же ше ре корд – от 31 
уче ни ка из к лю чи ха 16, т.е. ние имах ме аб со лют но то бол шин с т во от 50 % 
плюс 1. Тър жес т ве но то съб ра ние, на ко е то пред ва ри тел но под гот ве ни те 
ак ти вис ти, ко и то бя ха и до нос ни ци „д’офис“, за е ма ха по зи ала Сен Жуст 
и си пе ха от ре пе ти ра ни об ви не ния, в ко и то бе впи са но всич ко, на чи ная с 
„про ви не ни я та“ на дя дов ци те ни. Зре ли ще то беше по у чи тел но. „Про ку-
ро ри те“ сри ча ха неч ле но раз дел но за у че ни ре чи, след ко е то се прис тъ пя ше 
към гла су ва не. Ви дях доб ри мои при я те ли от дет с т вото, с ко и то бях ме 
иг ра ли за ед но го ди ни на ред или им бях по ма гал в ус во я ване на уро ци те, 
да вди гат страх ли во-сра меж ли во ръ ка за из к люч ва не то ни. Някои от тях 
по па да ха в след ва ща та пар ти да и на мен ми бе ше твър де смеш но. В един 
та къв мо мент Стой чо Маз га лов се про вик на ар тис тич но: „Смей се, смей! 
Ти по-къс но ще раз бе реш ка къв удар в жи во та ти е на не сен на днеш ния 
ден“. Явно на ши те „дру гар че та“ и тех ни те по ли цейс ки пок ро ви те ли 
дейс т ва ха плано мер но, пе дан тич но и, та ка да се ка же... пре ду миш ле но. 
„Маз га ли те“, за разлика от оне зи, за ко и то Ии сус ис кал прош ка от своя 
Гос под, са зна е ли как во пра вят. Те са по ма га ли на по ли цейс ка та дър жа-
ва всич ки „неб ла го на деж д ни“ да имат до си е та, ко и то се ком п лек то ват и 
под дър жат в ажур със сче то во дител с ка пе дан тич ност. До си е та та с „твор-
чес т во то“ на до нос ни ци те след ват не от к лон но по пад на ли те в обек ти ва на 
тай на та по ли ция във вся ко но во место жи тел с т во или ра бо та. Справ ки те 
за все ки неб ла го на деж ден се съ об ща ват в учи ли ща та на та ка на ре че ни те 
за ву чи – за веж да щи учеб на та част, или по-точ но – по ли цейс ка та, или на 
по мощ ни ци те им от ком со мол с кия ак тив, ко и то бя ха в пре ки сно ше ния с 
„ор га ни те“. Про чее, как то ще се ви ди, тех ни те удари ед ва ли мо же ха да 
при ба вят или от не мат не що от то ва, ко е то има ше да ста ва. Ръ ка ви ца та (не 
тре та та, ко я то бай Доб ри тър сил от про да вач ка та в ма га зина) бе ше хвър-
ле на. Из ключ ва не то са мо ще ше да по мог не за по-бър зо то пре о долява не на 
ко ле ба ни я та по из б ра ния път, ко и то мо же ха да се по я вят. Осо бе но ко га то 
сме са мо в на ча ло то му и по по лу дет с ки те ни ду ши още не са се поя вили 
ма зо ли те на не на вист та. За то ва въп ре ки всич ко мо же би тряб ва да бла-
года ря на раз лич ни те Стой чов ци, ко и то „съд ба та“ из п реч ва ше сре щу ми.

*
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У нас нас та ни ха да жи вее но воп рис тиг на ла та учи телка по ма те ма ти ка. 
Из п ра ти ни я ди рек то рът, на вяр но за да ни по мог не с наема за пре жи вя-
ва не то ни. Сбли жа вай ки се, тя ни до ве ри, че при я те лят ѝ, офи цер, бил в 
зат во ра, осъ ден на 15 го ди ни. Вен да Ива но ва, та ка се каз ва ше учи тел-
ката, бе ше ху ба ви ца и флир ту ва ше с всич ки въз рас ти, не же ла ей ки да се 
раз съхне ка то ста ра бъч ва в очак ва не на лю би мия. Пред вид въз рас то ва та 
ни разлика – тя бе ше поч ти два пъ ти по-го ля ма от ме не – и по ра ди мо ята 
гла ма вост с нея дру ги проб ле ми ня мах ме, ос вен неп ре къс на ти те `и за бе-
леж ки и мол би но щем да сни жа то на на ра ди о то, ко га то слу шах „Гла са на 
Аме ри ка“ или Би-Би-Си – Лон дон. Тя пър ва ос ве до ми ма ма за сгъс тя ва-
щи те се над гла ва та ми бу ренос ни об ла ци в гим на зия „Доб ри Тер пе шев“. 
В нея ста на ха ня кои съ би тия, които урав но ве си ха ми ну си те и плю со ве те 
на „раз га ря ща та се кла со ва бор ба“. Ди рек то рът Ки рил Сто янов, въп ре ки 
че дър же ше пла мен ни ре чи сре щу бъл гарска та и све тов на ре ак ция, из ка чен 
вър ху ед на ма са, ко я то му до на ся ха за слу чая учи ли щни те прис луж ни ци, 
има ше свои пред с та ви за но вия ред и не желае ше да до пус не в по ве ре но то 
му учеб но за ве де ние да се раз по реж дат по ли цейс ки те аген ти и тех ни те 
до нос ни ци от уч ко ма. То га ва тия му скро и ха кюляфа. Ня кой от за го вор-
ни ци те от не съл ня кол ко прес ни аг неш ки ко жи от уче ничес кия стол и през 
нощ та ги хвър лил на та ва на на ни що не по до зи ра щия възпита ник и уче ник 
на нем с ка та кла си чес ка фи ло со фия. На дру гия ден ми ли ци ята по да ден 
„сиг нал“, как то на ри ча ха на по ли цейс ки език до но си те, из вър шила обиск. 
Вед на га след то ва се пус на слух, че Ки рил Сто я нов крал ко жи от стола, 
за ко е то е арес ту ван. Пос ле го пре ве до ха през се ло то пре бит, с ку фар че в 
ед на та ръ ка и прът на дру го то ра мо, вър ху кой то се ве е ха кър ва ви те ко-
жи. Глед ка та бе ше от в ра ти тел на, ди рек то рът-ко му нист гле да ше в зе мя та, 
паднали те дъл ги ко си зак ри ва ха ли це то му, а ком со мол с ки те ак ти вис ти, 
спе че лили по ред но то сра же ние в „кла со ва та вой на“, ли ку ва ха и дю дю ка ха. 
(Из г лежда нес лу чай но един при я тел на ри ча ше пра се та та, ко и то раз въж-
да ше... „ком со мол ци“.) След от веж да не то на Ки рил Сто я нов в сви лен г-
рад с кия арест, под ръко вод с т во то на гим на зи ал ния сек ре тар То дор Ла чев, 
ак ти вис ти те се раз вилня ха. Ве че ни що не мо же ше да ги спре. Ос вен... 
Ед на нощ ня кой бе ше при ча кал в тъм но то сек ре та ря на уч ко ма Кръс тю и 
му бе ше счу пил но са. Вър на се от болница та с бин то ва на гла ва и си ни ни 
по ли це то. Тия, ко и то ни из к люч ва ха и преда ва ха в ръ це те на ми ли ци я та, 
бя ха оз ве ре ни. Ни кой не мо же ше да ка же как щеше да за вър ши за поч на-
ла та ес ка ла ция, ако не ща та не взе ха не о чак ван об рат. Сто лич ни при я те ли 
на ок ле ве те ния от ком со мол ци те ди рек тор Ки рил Сто янов и на уби та та 
пре ди де ве ти сеп тем в ри не го ва сес т ра – пар ти зан ка, из ползва ли връз ки те 
си с „от го вор ни те дру га ри“ и след ед но ме сеч ни по бо и ща и опи ти да из-
т ръг нат са моп риз на ния за краж ба та от уче ни чес кия стол бя ха ус пе ли да 
го ос во бо дят от арес та. Ко га то го ви дя ха от но во да вли за в ка бинета си 
без аг неш ки те ко жи, сек ре та рят на гим на зи я та Ла чев и ръ ко во де на та от 
не го ком па ния от до нос ни ци из т ръп на ха. Се га им се на ла га ше да мис лят 
за соб с т ве ни те си ко жи и не им бе до нас.

В та ко ва за ти шие пред бу ря един Бо жи ден в на ча ло то на 1949 го ди-
на на ули ца та ме спря сес т ра та на един мой съ у че ник. Те и два ма та бя ха 
съ що от из к лю че ните. Ка тя, та ка се каз ва ше, бе ше по-го ля ма от ме не – в 
пос лед ния сед ми или 11-и клас по но во му, и се сла ве ше ка то ед на от ху-
ба ви ци те на гим на зи я та и още с „ле ко то си по ве де ние“, как то каз ва ха по 
не го вре ме. Тя ми ка за, че ба ща `и искал да раз го ва ря с ме не. Поз на вах 
го бег ло. Бе ше един от па ци ен ти те на та те, зе ме де лец от опо зи ци я та, и 
има ше брат, из бя гал в Тур ция, за чи и то под ви зи и пре ми на ва ния в две те 
по со ки на гра ни ца та се но се ха ле ген ди. Всич ки те бяха от съ сед но се ло 
на от с рещ ния бряг на Ма ри ца.

Сре ща та се със тоя след ня кол ко дни в уче ни чес ка та квар ти ра на бра та 
и сестра та. Бай Илия Ка ра бо и ков, то ва е име то на ба ща та, мъж на око ло 
пет де сетте, ви сок, с про ни ца те лен взор, не си гу бе ше вре ме то в праз нос-
ло вия. Той ми каза, че ми да ва де се ти на дни да си по мис ля же лая ли да 
пре ми на за ед но с тях гра ни ца та. Чув с т ву вай ки се за дъл жен към та те, той 
счи тал, че един с т ве ната ус лу га, ко я то мо же да му нап ра ви, е да спа си си на 
му. В Тур ция, къ де то бе ше брат му и смя та ше да се ус та но ви, той мис ле-
ше, че ня ма да е труд но да ни запише в про чу тия аме ри кан с ки „Ро берт 
ко леж“ в Ца риг рад. Връз ка та меж ду нас тряб ва ше да се осъ щес т вя ва чрез 
дъ ще ря му. Ос та ви ме да ре ша и се сбо гу вахме.

След къ си ко ле ба ния и раз миш ле ния ка то в трес ка вез ни те се нак ло ни-
ха към бяг с т во то. В близ ко то бъ де ще не виж дах ни що дру го пред се бе си, 
ос вен концла ге ри те, в ко и то бя ха за поч на ли да из п ра щат и не пъл но лет ни. 
Ма ма жи ве еше със за е ми и про даж ба на ня кои ве щи и мо е то за ми на ва не 
ще ше да я ос во бо ди от ед но гър ло. Край на ко ле ба ни ята пос та ви ха ка то 
че ли и за раж да щи те се у ме не чув с т ва към ху ба ва та щер ка на бай Илия. 
За поч нах ме да об мис ля ме подроб нос ти те. По не же жи ве ех ме в гра нич на 
зо на, мос тът на Ма ри ца се ох ра нява ше и за да не съ бу дим по доз ре ние, 
тряб ва ше да пре ми нем ре ка та с лод ка. През след ва щи те дни на ме рих ме 
един ка ик, изос та вен от ри ба ри край бре га. Прене сох ко лек ци я та си с по-
щен с ки мар ки – един с т ве но то „бо гат с т во“, ко ето при те жа вах, у ха зяй ка та 
на Ка тя – май ка та на Фран ко, чий то мъж бе ше с тате на ла гер, и ка то че 
ли бях го тов. Са мо че „съд ба та“ бе ре ши ла дру го я че. В се ло Ки ри ло во 
ня кой от гру па та бе из вър шил пре да тел с т во и бай Илия с некол ци на, ко и-
то не поз на вах, бя ха арес ту ва ни. Та ка, за доб ро или за зло, се сложи край 
на един план, кой то би мо гъл да про ме ни це лия ми по-на та тъ шен жи вот. 
Ма кар че... кой знае? На ли пет де сет го диш на та пре дис то рия на Рус ка та 
ре волюция е пъл на със си но ве и дъ ще ри на ин те ли ген ци я та и до ри на 
вис ше то об щество, ко и то плю ха в ли це то му, при съ е ди ни ха се към на ро да 
и пос ве ти ха жи вота и смърт та си на най-ве ли кия иде ал, кой то ис то ри я-
та на иде и те поз на ва – на меч та та за раз къс ва не ве ри ги те на со ци ал но то 
роб с т во и всес т ран на та еман ци па ция на чо веш кия род,  чи е то дру го име 
е Сво бо да... 

След ня кол ко дни раз б рах, че са вика ли на раз пит и Ка тя в сел ския 
учас тък. Тя ме из бяг ва ше. Из г леж да бе прого во ри ла и ве ро ят ност та още 
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то га ва да ме при бе рат бе ше съв сем ре ал на, но та ка ва пер с пек ти ва не ме 
тре во же ше осо бе но. Щях да ми на по стъп ки те на тате, до ри мо же ше да 
се срещ нем в ня кой от кон ц ла ге ри те. А и кол ко то и не ве роят но да зву чи, 
ис ках да ви дя кон цен т ра ци он ния ад и оби та те ли те му от вътре...

Ма ма не по до зи ра ше ни що. Как то мно го пъ ти по-ра но, та ка и се га, 
тя бе отиш ла да се мо ли на прис тиг на ли те в „цар с кия ва гон“ Тер пе ше ви 
за ос во бож де ни е то на та те. Ба ба Ма рий ка, ге не ралша та, ко я то из вед нъж 
бе ста на ла по-важ на от прид вор на да ма, `и ка за ла, че не всич ко за ви си от 
бай Доб ри, че по та ки ва де ла ре ша ва ща та ду ма имал Ге ор ги Ди мит ров и 
че тряб ва ло тър пе ние. В то ва вре ме се по я вил са ми ят на ро ден гене рал и 
ус по ко ил ма ма с ду ми те:

– Рад ке, ние Док то ра ще пус нем, ами не знам да ли си на ня ма да го 
за мес ти. Нека си взе ме ед но от пус но сви де тел с т во от гим на зи я та и час 
по-ско ро да се мах не от ту ка, за що то ня ма да мо га да го отър ва.

Яв но в „на род на та ре пуб ли ка“ ни що не ста ва ше без зна ни е то и съг-
ла си е то на „за бе ле жи тел ни те дей ци на бъл гар с ко то и меж ду на род но то 
раб- и ком-движе ние“.

След раз го во ра ма ма за поч на да ме раз пит ва как ва съм я свър шил. И 
по не же не по лу ча ва ше ни ка къв за до во ли те лен от го вор, ста на не прек лон-
на в на мерени е то си да ме из п ра ти в Со фия под кон т ро ла на два ма та ми 
вуй чов ци пар тийци. Та ка и ста на. Бе ше сон ди ра но и тях но то мне ние. Те  
`и ка за ли, че ако не тръг на не за бав но, ще ли да прис тиг нат и ме от ка рат 
вър зан в Со фия. През следващи те дни всич ко бе уре де но с ди рек то ра Ки рил 
Сто я нов и аз от пъ ту вах от село то, в ко е то бях из рас нал. Мъ ка ми бе ше за 
ху ба ва та сел с ка при ро да, с която щях да имам все по-мал ко сре щи. Мъч но 
ми бе ше за при я те ли те, ко и то ос тавях, и за ху ба ва та Ка тя, съ бу ди ла тол ко ва 
про ти во ре чи ви чув с т ва в ме не, без да мо га до ри да се сбо гу вам. Вла кът ме 
от не се в един мар тен с ки ден на 1949 годи на към сто лич на та га ра... Це ли 
24 го ди ни тряб ва ше да из ми нат, за да ста не възмож но по лу ле гал но то ми 
зав ръ ща не в Лю би мец, но за то ва в тре та та част на моя „ро ман“, ко га то 
му дой де вре ме то...

Ин тер ме цо: в кух ня та на ка нибали те

Ма ма и вуй чов ци те ми яв но са си мис ли ли, че ка то сменя мес то жи-
тел с т во то, всич ко ще се заб ра ви и оп ра ви. За ма ма по доб на на ив ност мо же 
би е би ла прос те на, но за бра тя та ѝ? – Зре ли и ки пе ли пар тий ни хо ра, те 
е тряб ва ло да са на яс но с „но ва та“ епо ха и с ма ши на та, чи и то вин т че та – 
по убеж де ния или по смет ка – бя ха ста на ли. Аз за ми нах, но – ма кар и с 
из вестно за къс не ние – след мен ще ше да по тег ли ка то пос то я нен спът ник 
мо ят пор т рет, на ри су ван от по ли цейс ки те „ху дож ни ци“.

На ме рих го 50 го ди ни по-късно в ед но ре зю ме на най-ран ни те до но си, 
при ши то към „Справ ка“ за ба ща ми. Изис ка на от на шия съ сед и гру пов н-к 
на ДС в Па на гю ри ще – ка пи тан Агоп Агопян, пор т ре тът в нея бе „изог-
ра фи сан“ от ок ръж ния н-к на ДС в гр. Плов див – Ат.Трайчев, и не го вия 
сек ре тар ИванЦинцаров. „Ра бо ти ли“ са по мои „ски ци“ от 1948/1949 г., 
гриж ли во съ би ра ни, кла си ра ни и прош ну ро ва ни от сви лен г рад с ки те ко пои 
(Кавръков,ДжамаловиДраганов). Ав то ри на до но си те са лю би мец ки те 
нещат ни сът руд ни ци на ДС в гим на зия „Доб ри ТЕР ПЕ ШЕВ“, сред ко и то 
вид но място за е ма ха би ти ят сек ре тар на уч ко ма Кръс тю До брев, бъ де щи ят 
„зас лу жил ар тист“ СтойчоМАЗГАЛОВ и дру ги ком со мол ски ак ти вис ти. 
В ре зул тат на тях на та „ре во лю ци он на бди тел ност“ де сет ки хи ля ди ка то 
мен ще бъ дат по гълна ти от зат во ри те и кон ц ла ге ри те, на сто ти ци хи ля ди 
ще бъ де из да ден „вълчи би лет“ вмес то „от к рит лист“ за жи во та и дру ги, 
сто ти ци хи ля ди ка то тях, ще нап ра вят „блес тя ща ка ри е ра“ – ед ни в ДС, 
дру ги в дип ломаци я та или бю рок ра ци я та, тре ти в те а тъ ра и на „кул тур-
ния фронт“...

В справ ка та-пор т рет пи ше:
„Си нът му Ге ор ги д-р Ге ор ги ев ка то уче ник в ІV и V клас в гим на зи-

я та, с. Лю бимец, се е про я вя вал край но ре ак ци он но, за ко е то би ва из к-
лю чен от ДСНМ (Димитровски Съюз на Народната Младеж). Дружил с 
мла де жи, има щи край но от ри ца тел но от но ше ние към На род на та власт, 
като нап ри мер: Пе тър Мил чев, Дим. Ван ге лов, Сте фан Бан ги ев, Ми ха ил 
Доб рев и др. Ге ор ги д-р Ге ор ги ев бил ду ша та на ре ак ци он на та гру пич ка в 
гим на зията. Всич ки ло зун ги, пи сани про тив власт та в кло зе ти те и сте-
ни те на гимна зи я та, ста ва ли под не го во ръ ко вод с т во. Всич ки про во ка ции 
на съб ра ни ята в не го ва та па ра лел ка, всич ки по бо и ща над прог ре сив ни те 
мла де жи би ли орга ни зи ра ни от не го.

Всич ки не го ви про я ви го во ри ли, че той е мла деж, ре ши тел но обвинен
(sic!) за враг на На род на та власт. В чи тал ня та на гим на зи я та е каз вал 
– за кан вал се, че ще пъл ни Ма ри ца с труповенакомунисти...“

То ва е пър ви ят до ку мент на ДС от те зи, до кой то по лу чих дос тъп. В 
не го не се ци ти рат до нос ни ци те и до но си те, из пол з ва ни за на пис ва не то на 
та зи „Справ ка“ в „Справ ка та“ за ба ща ми. Лип с ва и пис мо № 86/8.ІІ.1950 
на за ве ду ю щия ДС – Па на гю ри ще, с ко е то го ди на по-къс но е по ис ка но да 
му бъ де изпра те на. По вре ме то, за ко е то се от на сят ре до ве те на съ дър жа-
ща та се в нея поли цейс ка ха рак те рис ти ка, аз съм в чет вър ти гим на зи а лен 
клас. Ед ва 15 (петнадесет) го ди шен и са ме при гот ви ли ка то за... бе си ло. 
Мо же би тряб ва да се гордея с пре цен ка та на ко по и те? От то га ва (1948 г.) 
въп рос ни ят „до ку мент“ на ДС, надлеж но и при леж но мул тип ли ци ран и 
при ка чен към „до си е то“ ми, ще ме следва нав ся къ де ка то „пъ тен лист в 
жи во та“. Нещоповече,заедносмоятастрастнаинеизкоренималюбов
къмсвободата...надругите (за що то аз съм бил ви наги сво бо ден чо век), 
тойщегопредопределиза50годининапред(всъщностдокраяму)! 
Оттук на та тък до ден-дне шен об ви не ни я та в те ро ри зъм (ка то пъл ненето 
на Ма ри ца с тру по ве) ще ми на ват ка то „чер ве на ниш ка“ във всич ки бъ-
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дещи „раз ра бот ки“ на ДС.
Ко по и те ка то че ли са поп ре ка ли ли с ня кои щри хи в пор т ре та ми и с 

про пор цията, в ко я то са раз ме си ли лъ жи с ис ти ни.
В „ре ак ци он на та гру пич ка“, за чи я то ду ша съм обя вен, са мо пър ви ят 

(Пе тър Мил чев – си нът на дър во де ле ца) е из к лю чен от СНМ и из п ра тен в 
кон ц ла гер. Други те бя ха при леж ни ком со мол ци и гла су ва ха „еди но душ но“ 
за из к люч ва нето на всич ки те шес т на де сет, са мо от на шия клас. До ка за-
тел с т ва за вме не ните ми об ви не ния ДС ня ма, въп ре ки че ме е обя ви ла за 
„ре ши те лен враг на На родна та власт, ръ ко во ди тел и ор га ни за тор на по бо-
и ща та над прог ре сив ни младе жи, на про во ка ции в уче ни чес ки те съб ра-
ния и на пи са не на ло зун ги против власт та по сте ни те на гим на зи я та и в 
кло зе ти те“. (До нос ни кът би тряб вало да вли за след все ки, за да ус та но ви 
ав тор с т во то на кло зет ни те „гра фити“, но от та ки ва кло зет ни плъ хо ве мо же 
всич ко да се очак ва!) За по доб на дейност в оне зи вре ме на ней ни те аген ти 
щя ха да ме из п ра тят още то га ва в затвора или в „ТВО“ за... мно гая ле та...

До но си те съ дър жат и други не точ нос ти – в гим на зия „Доб ри Тер пе-
шев“ ня ма ше чи тал ня. Сле до ва телно за ка на та за „пъл не не то на Ма ри ца с 
тру по ве на ко му нис ти“ е би ла от п равена във... вир ту ал но то прос т ран ство. 
В тях ста ва ду ма за ма со ви убийс т ва, кои то мо гат да бъ дат из вър ше ни или 
за по вя да ни са мо от чо век, при те жа ващ власт та, но, как то ка зах ве че, та те 
ни бе вну шил през ре ние към нея и аз ни кога не съм се стре мял и ни то 
за мо мент не съм се виж дал в ро ля та на влас т ник. Ос вен то ва за ка на та 
не мо же ше да бъ де из пъл не на и по обек тив ни при чи ни – в пар ти я та на 
че кис ти те ня ма и не мо же да има ни то един ко му нист, ако под то ва раз-
би ра ме се бе раз да ва не и то тал но от ри ца ние на вся ка власт, собстве ност, 
ус т рой ва не за смет ка на дру ги те и т.н.

По по вод мо я та „кръ во жад ност“, ко я то ще бъ де под чер та ва на не ед-
нок рат но в по ли цейс ко то ми до сие, за я вя вам: аз при е мам убийс т во то на 
се бе по доб ни са мо в граж дан с ка та вой на, ко я то най-чес то е ини ци а ти ва 
на влас т ни ци те. Ако тя ли ши гос по да ри те от въ о ръ же ни те им паз ван ти 
и бо гат с т ва, те ще са по-без по мощ ни от го ли ох лю ви, ка мо ли да мо гат 
да на ло жат на въ о ръ же ния на род рес тав ра ци я та. Та ка че, ако най-пос ле 
ху ма низ мът е взел връх в об щес т вото (ко е то е ед на от ос нов ни те це ли на 
анар хиз ма), то тряб ва да се пог ри жи и за дов че раш ни те си по тис ни ци и 
ек с п ло а та то ри, ко и то съ що са ста на ли хо ра, пора ди фак та, че на ро дът е 
уни що жил власт та и па ри те им.

По бой ник съ що не съм бил и не мо га да бъ да. По бо и ща та и мъ че-
ни я та до се га раж дат стя га щи гър ло то ми спаз ми на въз му ще ние. Ко га то 
в края на 1948 го ди на на би ха жес то ко сек ре та ря на „уч ко ма“ Кръс тю 
По пе то, оти дох да го ви дя в бол ни ца та. Бя ха му на си ни ли и из к ри ви ли 
ли це то ка то на ки та ец. Глед ка та ме от в ра ти, ма кар че още с ид ва не то си 
в гим на зи я та, на вяр но ин с т рук ти ран от ръ ко во де щия го че кист, той се бе 
за ле пил за ме не, пред с та вяй ки се за опо зици о нер, с цел да ме про во ки ра 
и из мък не „тай ни те“ ми – та те бе ше още в затво ра – и да ги от не се „там, 
къ де то тряб ва“. Не що, ко е то си гур но е сто рил като ста жант-про во ка тор. 

При мо е то по се ще ние в бол ни ца та той ка за: „Ето какво нап ра ви ха с ме-
не тво и те при я те ли.“ От вър нах, че ня мам и не мо га да имам за при яте ли 
по бой ни ци. Не по на сям на си ли е то и по се га тел с т ва та над чо вешка та лич-
ност, осо бе но ако тя е вър за на или по-сла ба, от х вър лям при ви ле гии те и 
нес п ра вед ли вост та, го во ря сре щу тях яс но и от к ри то и то ва влас т ници те 
и тех ни те слу ги не мо гат да ми го прос тят. Ка зах още, че пре зи рам до-
носни ци те и пре да те ли те, ко и то тряб ва да бъ дат ра зоб ли ча ва ни. Не ми е 
из вестно как ва част от раз го во ра ни По пе то е за не съл. Дос тъп до най-ран-
ни те доноси още не ми е да ден...

Във връз ка със „справ ка та“ – ня кол ко ду ми за те ро ра и те ро риз ма. На 
то зи въп рос ще се връ щам мно гок рат но, до кол ко то от но ше ни е то ми към 
не го не беше окон ча тел но и не тър пя що ево лю ции. В ран на та си мла дост 
бях про чел „Мъртви те Си бир с ки по ле та“ на Вик тор Фалк и кни га та пре-
диз ви ка въз хи ще ние от ти ра но у бий ци те. Те ро рът на рус ки те „ни хи лис ти“ 
бе ше на со чен сре щу гос по да ри те, а не сре щу слу ги те им, и то ва е един с-
т ве но то на си лие, ко е то аз оп рав да вам. За ме не е аб сур д но смес ва не то на 
те ро ра на дър жав ни те или частни те ма со ви убий ци с тоя на те ро рис та, 
по ел за ед но с „ви со ко пос та ве ния си ни шан“ пъ тя към своя та Гол го та. 
До ри да проз ву чи бо го хул но, аз счи там, че той стои по не на ед но стъ па ло 
по-ви со ко от Хрис тос. Из пит вах пи е тет към жес то ве те на ге рои, ко и то при-
на сят се бе си в жер т ва за сво бо да та и хля ба на по тис ка ни те и гра бе ни те. 
Има ло е мо мен ти от жи во та ми, в ко и то съм меч таел да се при съ е ди ня към 
без с мър т на та им ко хор та. Тряб ва ше да ми нат още някол ко го ди ни, за да 
раз бе ра прос та та ис ти на, че ни кой не мо же да ос во бо ди наро да, ос вен той 
сам се бе си! Ре во лю ци о не ри те, в най-доб рия слу чай, мо гат да от с т ра нят 
са мо ня кои от пре пят с т ви я та по пъ тя му към Сво бо да та...

Гла ва VII

УЧЕ НИК В СТО ЛИ ЦА ТА

В го ле мия и чужд град ме очак ва ше вуй чо ми Лю бен – по-въз рас т ният 
от два ма та ма ми ни бра тя. Той ме нас та ни в хо ла на го ле мия си апар та-
мент на бу ле вард „Ско бе лев“, тъй ка то две от стаите бе дал под на ем на 
сту ден ти и сту ден т ки. На дру гия ден по-мал ки ят на годи ни и по-го лям на 
ръст вуй чо То дор ме за пи са в Шес та мъж ка гим на зия, с чиито ди рек тор 
би ли при я те ли. И ня ма ло да ро ви кой съм и за що в на ча ло то на послед ния 
уче бен срок се пре мес т вам от ед но учи ли ще в дру го.

Бър зо ус та но вих, че бла го да рение на бла го род ни те уси лия на лю би-
мец ки те ми учи те ли съм изос та нал ге нерал но във всич ки на у ки. Вън от 
оса ка тя ва ни я та, ко и то та ки ва ка то сек ре таря Ла чев, вре мен но из пъл ня ващ 
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и длъж ност та учи тел по ис то рия, ни бя ха на несли. Пак по тях на ви на бях ме 
изос та на ли и с цял срок в ма те ри я та по раз личните пред ме ти.

Мо же би си стру ва да от де ля ня кол ко ре да и се по яс ня чрез при ме ра с 
уни калния сек ре тар на лю би мец ка та гим на зия „Доб ри Тер пе шев“. Ла чев 
бе об ра зец на тъ по та. Той обяс ня вал, че то ва се дъл жа ло на по бо и ща та и 
уда ри те по глава та, ко и то фа шис т ка та по ли ция му на нес ла за ра ди не го-
ви те прог ре сив ни идеи. Дип ло ма та си бе по лу чил да ром в су ма то ха та при 
ус та но вя ва не на новата власт. И по не же бе не го ден за дру го, го наз на чи ха 
сек ре тар в но во открита та гим на зия. За лиз ва ше ко са та си с ня ка къв бри-
лян тин. Не пе ре ше чо рапите си, по ра ди ко е то в бю ро то му ми ри ше ше на 
пор. През про зо ре ца на пар те ра пог леж да ше по хот ли во към раз хож да-

щи те се в дво ра през меж ду ча си я та ученич ки. При неп ре къс на та смя на 
на учи те ли, ко га то до ри и на ка за ни те, сред ко и то има ше от лич ни пре по-
да ва те ли, не се за дър жа ха в то зи „ка лъп за на родни ин те ли ген ти“, един 
ден дой де ред и на Ла чев. Той пое уро ци те по древ на ис то рия: Ан тич ния 
из ток с Ела да и Рим. Не го ви те ча со ве бя ха ня ка къв ме ланж от кош ма ри 
и все об ща ве сел ба. На ши ят „ис то рик“ уче ше уроците си за ед но с нас, 
т.е. мал ко пре ди. И по не же не бе ше вър ло па ме тен, то ва му кос т ва ше си-
зи фо ви уси лия. За ця ла го ди на ус пя да на у чи на и зуст са мо се дем уро ка. 
След не ис то во зуб ре не да вал бук ва ра на Вас ка та – учи лищ ния слуга, и го 
ка рал да сле ди ду ма по ду ма по ред на та „лек ция“. Ко га то след без б ройни 
ре ци ти ра ния и без мно го за пъ ва ния ус та но вя вал, че е ус во ил ма те ри я та, 
Ла чев със за до вол с т во каз вал:

– Васка, знъм ли, знъм ли?
То ва ни го раз каз ва ше със смях Вас ка та, пък и ние ня кол ко пъ ти 

бях ме под с луш ва ли под про зо ре ца на сек ре та ри а та ро дил ни те ла че ви 
мъ ки. В час той ни раз каз ва ше на и зус те ния урок и теж ко на он зи, кой то 
го пре къс не ше в то ва му све ще но дейс т вие. Ла чев сто вар ва ше юм ру ци те 
си вър ху са ботьо ра и за поч ва ше от на ча ло. По ана ло гичен на чин ми на ва ха 
и из пит ва ни я та. Той вди га ше на чер на та дъс ка по ло вин или ця ла ду зи на 
уче ни ци и ка ра ше пър вия да ци ти ра на ча ло то на уро ка. Пре късва ше го 
след ня кол ко аб за ца и ис ка ше след ва щия да про дъл жи. Оцен ки те му бя ха 
две – от ли чен и слаб. По не же всич ко про ти ча ше мъл ни е нос но, а Ла чев 
не мо же ше да след ва на ло же но то от не го тем по, той ни из веж да ше чес то 
на разход ки край Ма ри ца, за да спе че ли вре ме, нуж но му за под го тов ка та 
на следва щия ре ци тал. Та ка за ед на го ди на в древ на та ис то рия стиг нах ме 
ед ва до сед мия урок – за фи ни кий ци те...

В Шес та мъж ка гим на зия не бе ше та ка за бав но. Тряб ва ха ми два ме-
се ца поч ти де но нощ но че те не, за да навак сам про пус на то то по всич ки 
пред ме ти. Най-го ле ми гла во бо лия ми съз даде ма те ма ти ка та, при все, че 
то ва бе ма те ри я та, ко я то ми се уда ва ше най-много, без да имам осо бе на 
сла бост към за у ча ва не то на фор му ли и те о ре ми. Мо же би при чи на та бе ше 
в пре по да ва тел ка та ба ба Рай на Стой ко ва. Поч ти във всичко тя бе ан ти под 
на Ла чев ци. За вър ши ла ма те ма ти ка в Па риж при Лан же вен, баба та има ше 
ня как ва цар с т ве на осан ка, с гър бав нос и ли це, на по до бя ва що на ри су ва-
ни те от псев док ла си ци те арис ток ра ти чес ки пор т ре ти. Зли те езици го во-
ре ха, че би ла не за кон на дъ ще ря на Фер ди нанд с ня коя от прид вор ни те му 
да ми. От цар с ки сой или не, но Рай на Стой ко ва, ста ра мо ма, прех вър ли ла 
шестде сет те, жи ве е ше са мо със и за ма те ма ти ка та. Ней ни те ча со ве бя ха 
съ що сво е го ро да, ма кар и об ра тен на пре диш ния, кош мар. Ба ба та из ла-
га ше в ня колко ва ри ан та до ка за тел с т во то на да де на те оре ма. Да ва ше за 
до маш но уп ражне ние всич ки без из к лю че ние за да чи от учеб ни ка след 
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все ки урок, ко и то поня ко га над х вър ля ха ня кол ко де се тки. И всич ко то ва 
про ве ря ва ше най-пе дантич но. Ос вен из пит ва ни я та въ рху пре по да де ния 
ма те ри ал, вклю чи тел но този от пре диш ни те сро ко ве и за да чи те от до-
маш ни те уп раж не ния, тя ни пре питва ше поч ти все ки час вър ху лис то ве 
по за пет ми ну ти в на ча ло то, за раз г рявка. Ре зул та ти те от тия без ко неч-
ни кон т рол ни, от клас ни те ра бо ти и ре довни те две или три из пит ва ния 
на дъс ка та се об ра бот ва ха най-сис тем но, су мира ха се и на края на сро ка 
все ки има ше сво я та оцен ка, из чис ле на с точ ност до сто тни от еди ни ца та. 
На то ва ад с ко тем по из дър жа ха мал ци на. На не го се дъл же ше и го ле мият 
брой кан ди да ти за бяг с т во от Шес та мъж ка в ня коя дру га от сто лич ни те 
гим на зии. Ба ба та се хва ле ше, че през пре дъл га та си пре по давател с ка прак-
ти ка ни ко га ни ко му не би ла пос та ви ла шес ти ци ед нов ре мен но по два та 
пред ме та – ге о мет рия и ал геб ра. След ка то раз уз нах си ту а ци я та, обяс них 
на учи те ли те сво е то изос та ва не и за мо лих за от с роч ка. Ба ба та ми да де 
един ме сец. Пър ви ят ми из пит при нея бе ше по ге о мет рия. Пох ва ли ме и 
ми за вър тя ед на шес ти ца. За мо лих я да ми пи ше двой ка по ал геб ра, за да 
се явя през есен та, тъй ка то вре ме то ми бе ше не об хо ди мо за ос та на ли те 
пред ме ти. Тя из ра зи аб со лют но то си не съг ла сие, ка то ми да де но ва от с-
роч ка. С це ната на ня как ви хер ку ле со ви или мо же би си зи фо ви на пъ ни 
за вър ших ус пеш но годи на та. Ба ба та ми пи са от ли чен и по ал геб ра. За-
не сох вкъ щи уче ни чес ка та си книж ка с да де на та ми за наг ра да кни га и 
по лу чих поз д рав ле ния. Осо бе но гор да с ме не бе ше ма ма. А аз мис лех, че 
це на та на тоя ус пех е мно го ви со ка и едва ли си стру ва ше в край на смет-
ка да се пла ща. На ше то учи ли ще не раз ви ва ше мис ле не то. В най-доб рия 
слу чай – па мет та, ка то ни снаб дя ва ше с поз на ния от съм ни тел на про ба, 
ко и то бя ха ос та ре ли. В до бав ка, бя ха и из лиш ни до ри за най-при леж ни те 
уче ни ци, тъй ка то с го ди ни те от тях ос та ва ше са мо ня ка къв блед и не-
си гу рен спо мен. Обу че ни е то при ли ча ше по-ско ро на ня как ва дре сура, с 
чи я то по мощ но ва та епо ха пра ве ше всич ко въз мож но да за мес ти ста рите 
апо ло ге ти ки и дог ма ти ки със свои те. То ва не бе ше шко ла за сво бод ни и 
неза ви си ми хо ра. Мо же би ви на ги и нав ся къ де е би ло та ка? Те зи, ко и то 
прог ра мира ха об ра зо ва ни е то и учеб на та по ли ти ка, яв но има ха нуж да от 
ли ше ни от своя ми съл по да ни ци. От пос луш ни ци с при мер но по ве де ние, 
ко и то гим на зи я та при гот вя ше за ог ром на та чи нов ни чес ка ар мия, ко я то 
власт та се ка не ше да сви ка под зна ме на та си. След пре ми на ва не то през 
то ва учи ли ще по пад на ли те в уни вер си те та мо же ха в най-доб рия слу чай да 
ста нат доб ри за на ят чии – все ки на из б ра но то или от ре де но то му поп ри ще.

На ред с то ва, как то каз ва ве ли ки ят пи са тел Гьон чо Бе лев, „жи во тът“ 
в ОФ-Бъл га рия си те че ше. През ме сец май 1949 го ди на се про ве до ха „из-
бо ри“. В тях парти я та ня ма ше кон ку рен ти. На ро дът на ри ча ше то ва ко шия 
с един кон. А вуй чо То дор раз каз ва ше за ня ка къв съ вет с ки офи цер, кой то 
го за пи тал как ви са тия зур ли и тъ па ни? (След из бо ра по бе ди те ли те ус т-
рой ва ха все на род на ве селба.) Ко га то му се обяс ни ло, че то ва са из бо ри, 
пол ков ни кът ка зал: „А-а, и у нас быва ют та кие цир ки.“

Ние се по диг ра вах ме, но то ва бе ше част от ме то ди ка та за мундщ ру-

ва не, уни жение и смаз ва не на сво бо до мис ли е то и ини ци а ти ва та у хо ра та. 
Пар ти я та из ползва ше по доб ни „ме роп ри я тия“, за да кон со ли ди ра сво и те 
мре жи от агит п ропи, ак ти вис ти и до нос ни ци. В ко о пе ра ци я та на Вуй чо-
Лю бе но ви та ка ва ак тивис т ка жи ве е ше на ета жа под нас. Тя бе ше съп ру га 
на увол не ния на НЦВ по ру чик Пла шо ков. Ко га то през 1943 г. ве ли чес т во то 
ум ря, ние се слу чих ме в Со фия и аз си спом нях как сър це раз ди ра тел но 
пла ка и при пад на гос по жа та. Мъ жът ѝ бе мно го раз т ре во жен и по тър си 
ме ди цин с ка та по мощ на ба ща ми. След прег ле да та те каз ва ше, че тя се 
нуж да е ла от пор ция ша ма ри. Шест го ди ни по-къс но – през 1949 го ди на 
– дру гар ка та Пла шо ко ва бе ста на ла ве че квар тал на ОФ-ак ти вистка и в 
де ня на из бо ри те ид ва ня кол ко пъ ти да ме под кан ва да си дам гла са, за да 
спе че ле ли съ рев но ва ни е то сре щу съ сед на та ма ха ла. Бе ше тол ко ва досад-
на, че ми се на ло жи да `и при пом ня при па дъ ци те от 1943-та. Ед ва след 
то ва ме оста ви на ми ра.

В на ча ло то на юли до не со ха с влак от Мос к ва тру па на Ге ор ги Ди мит-
ров, очистен от ка ран ти и те. Ре ак ци и те на граж дан с т во то бя ха сме сени. За 
про ща ва не със скъ пия по кой ник бя ха до ка ра ли гра тис тъл пи пок лон ни ци 
от ця ла та страна. По „Царя̀“ се бя ха на ре ди ли ог ром ни опаш ки, ко и то ча-
ка ха ре да си да влязат в На род но то съб ра ние, къ де то бя ха ин с та ли ра ли 
ков че га. Не мо га да твър дя, че тия тъл пи бя ха по-мно го чис ле ни от ония, 
ко и то се про ща ва ха с Бо рис Тре ти в „Алек сан дър Нев с ки“. Си гур но е 
оба че, че и то зи път има ше пла чо ве и при па дъ ци на веч но скър бя щи те 
вер но по да ни ци. Има ше и та ки ва, ко и то не кри е ха ра дост та си, и те пла ти-
ха скъ по. За то ва на вяр но тряб ва да се чув с т ват за дъл же ни на квар тал ни те 
ак ти вис ти и до нос ни ци, ко и то се га в дни те на три днев ния тра ур бро я ха 
те зи, ко и то по ли ва ха слу чая в мах лен с ки те кръч ми. Сред дош ли те от 
про вин ци я та гра тис чии ви дях и дос та лю бим ча ни. От тях нау чих, че в 
се ло власт та е за поч на ла да де пор ти ра ма со во близ ки те на бе гълци те из 
Доб ру джа, край дол ния Ду нав и Под бал ка на, да леч от юж ни те гра ници.

За ма ма ля то то ми на в тро па ния за едно с вуй чо ми То шо по ви со ки те 
пор ти и пи са не на мол би за ос во бож да ва не то на та те. Вед нъж на шест 
ме се ца той има ше пра во на свиж да не и то га ва тя се нато вар ва ше с все-
въз мож ни хра ни и пло до ве и по е ма ше с вла ка към по ред ния конц ла гер. 
Нас не ни взе ма ше със се бе си, за що то път ни те би ле ти стру ва ха скъ по. 
Ние ча ках ме ней но то зав ръ ща не и бег ли те но ви ни, ко и то тя до на ся ше от 
не кол ко ми нут ни те сре щи. По раз ка зи те ̀и та те бил ста нал „че рен ка то цига-
нин“, из пе чен и здрав. По ръ чал да я слу ша ме и да си учим доб ре уро ци те.

Глава VIII

ПРИЯТЕЛСТВОТО С ВУЙЧО МИ ТОШО
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През то ва ля то опоз нах по-от б ли зо и вуй чо ми То дор, с ко го то ме 
свър за ед но кон ф лик т но при я тел с т во, про дъл жи ло на пре се кул ки бли зо 
че ти ри де сет го ди ни, чак до края на жи во та му. Той бе ше чо век с раз но-
стран ни ин те ре си, при ро ден ху мор и ос т ро у мен раз каз вач. Мо же ше да 
мис ли и ако мар к сиз мът не ско ва ва ше ми съл та му в рамките на го то ви те 
схе ми, би пра вил чест на сво бо до мис ле щи те бъл гар с ки ин телек ту ал ци. 
Не бе ше един с т ве ният, ко го то кри во ли ци те на на шия об щес т вен живот 
бя ха сма за ли. В мла дост та си анар хис т ващ, след дву го диш на емигр ация 
във Фран ция, чи я то по ли ция го бе ек с т ра ди ра ла за ра ди учас ти е то му в 
стачки през 1929 го ди на, се бе за пи сал на след ва ща та го ди на в бъл гар с ка та 
ко му нисти чес ка пар тия. На вяр но бе пов ли ян от ви дя но то във Фран ция, 
къ де то компар ти я та се бе пре вър на ла в пър вос те пен на си ла, а ней ни те 
ак ти вис ти бя ха ов ла де ли ръ ко вод с т во то на ста ра та анар хо-син ди кал на 
Се-Же-Те. Си гур но, подоб но на мно го дру ги, и той има ше илю зии по от-
но ше ние на ре зул та ти те от рус ка та ре во лю ция. Бол шин ство то от хо ра та 
са въз пи та ни та ка – те имат нужда от жи ви, ма кар и фал ши ви ку ми ри и 
па те ри ци за мис ли те и де ла та си.

След за вър ш ва не то на Юри ди чес кия фа кул тет в Со фия вуй чо бе 
при ел наз начени е то си от без пар тий ния ре жим на „Об но ва та“ и ста нал 
кмет в ку рор т но то се ло Су лу дер вен. Раз каз ва ше ня как ви гра ни че щи с 
из мис ли ца та случ ки из сво е то кме ту ва не, за ед но с наз на че ния от не го 
об щин с ки сек ре тар анар хист Ге ор ги Клин зу ров, кой то хвър лял в печ ка та 
ежед нев на та об щин с ка ко рес понден ция и раз по ред би с ду ми те; „Вхо дящ 
но мер и из хо дящ – през ко ми на!“ Навяр но през тоя без ме те жен кмет с ки 
пе ри од вуй чо е имал ня как ви кон так ти с чле но ве те на раз пус на та та, ка кто 

всич ки ос та на ли, ко му нис ти чес ка партия, но ед ва ли е учас т вал в ня как ви 
рис ко ва ни ак ции. Мо же би за то ва чес то го во ре ше с въз хи ще ние за хо ра 
ка то Ико но мов, Кис ки нов и дру ги ге рои на юношес т во то му. Смъртта на 
не го ви дру га ри през 1923 го ди на ка то че ли го бе изпла ши ла и той чес то 
пов та ря ше съ ве ти те, да де ни от ба ща му – дя до ми Алексан дър: „Вни ма-
вай, та зи стра на из би ва сво и те об щес т ве ни ци!“

В на ча ло то на вой на та вуй чо изос та вил кмет с т во то и 9-и сеп тем в ри 
го завари ка то на чал ник ма те ри ал но от де ле ние в Дър жав на та пе чат ни ца. 
Зна ех от не дом лъв ки, че не го ви ят при я тел и пос ред с т вен пи са тел – Кръс тю 
Бе лев, е бил ре зи дент на съ вет с кия шпи о наж в Бъл га рия. Ко га то Кръс тю 
по па да в концла ге ра Гон да Во да, вуй чо го е за мес т вал в част от... фун к ци-
и те му. Имах впечат ле ние, че е вър шил тая мръс на ра бо та по убеж де ние, 
ко е то не оне ви ня ва шпи о ни те, още по ве че, че нема̀ ку ра жа да от ка же да-
де ния му от съ вет с ко то прави тел с т во ор ден „за зас лу ги“.

След ка то не го ва та пар тия по лу чи власт та, той ста на ди рек тор на 
пе чат ницата. В то ва си ка чес т во бе из п ра тен в Ру сия за за ку пу ва не на 
ма ши ни. Три месеч ни ят му прес той там бе на пъл но дос та тъ чен, за да 
раз бе ре са мо из ма ма та. Ра зо ча ро ва ни е то от ви дя но то и чу то то бе пъл но и 
кру ше ни е то на вя ра та му ка то че ли го бе ожес то чи ла. Каз ва ше, че не ис ка 
да пла ща по ве че да нък на илюзии и че не ще поз во ли ни ко му да го ма ми. 
Но на чи нът му на раз г леж да не на проб ле ми те си ос та ва ше мар к си чес ки. 
Ка то че ли мар к со ви те ис то ри чес ки схеми го бя ха по ра зи ли вед нъж за ви-
на ги и в мно гоб рой ни те ни спо ро ве, по не в нача ло то, той се опит ва ше да 
ме убе ди в ра зум нос т та и не из беж ност та на всичко, ко е то ста ва ше око ло 
нас: От роб с т во то се оти ва ло във фе о да лиз ма, от не го в ка пи та лиз ма, за 
да за върши всич ко със со ци а лиз ма. Раз би ра се, ос та тъч на та нрав с т ве ност 
и ин те лиген т ност та не му поз во ля ва ха да при е ме, че та ки ва ка то Ста лин 
и Въл ко Червен ков са пос лед ни те пре въп лъ ще ния на Аб со лют ния ра зум 
и прог ре са, разви ващ се съ об раз но „обър на ти те с кра ка та на го ре“ за ко ни 
на хе ге ло ва та ди а лек ти ка. Жи ви те „кла си ци“ на своя иде ал вуй чо не мо-
же ше да по на ся и не пес те ше яз ви тел ност та си към тях. Не го ви те кри ти ки 
сре щу ре жи ма да леч надхвър ля ха то ва, ко е то впос лед с т вие бях слу шал 
от мно го и най-раз но род ни про тив ни ци на бол ше виз ма. Но от тях по-да-
ле че не оти ва ше и ми ци ти ра ше народ на та мъ дрост: „Сре щу ръ жен не се 
ри та“. По ло же ни е то му на „чуж до тя ло“ в па рти я та се ус лож ня ва ше от 
же нит ба та му с щер ка та на бив шия ди рек тор на „Пет рол“, ко го то и пре ди, 
и след де ве ти гес та пов ци и че кис ти по до зи ра ха, че е ан г ло-аме ри кан с ки 
агент. Вуй чо ва та кри тич ност прев ръ ща ше и бра ка му в „отег ча ю щи ви на та 
об с то я тел с т ва“ и той ка то че ли бе го то ва жер т ва за бъ де щи те ста лин с ки 
про це си. То ва не му пре че ше да па да нис ко, ко га то го притис ках в спо-
ро ве те по-къс но, да гу би рав но ве сие и да ми кре щи, че и аз съм агент на 
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им пе ри а лиз ма. От го ва рях му, че ако меж ду нас има един шпи о нин, при 
то ва де ко ри ран, то ва е той. Зат ръш вах вра та та на до ма му и се връ щах 
към наши те съ бе сед ва ния, ко га то той пра ща ше дру ги поч те ни хо ра сред 
при я те лите си ка то „де ле га ции“, за да под не сат из ви не ни я та му. Каз вах му, 
че е опортюнист и меж ду мо и те при я те ли го бях кръс тил с не цен зур но то 
„Вуй чо Пу...“. А мо же и да не бях прав. За що то про ти во ре чи я та в мис ли, 
чув с т ва и де ла ка то че ли са пра ви ло в по ве де ни е то на мно зин с т во то. Те зи, 
ко и то не по дчи ня ват по зи ци я та си на смет ки, ко и то не я на пус кат въп ре ки 
„вре ме то“ и це на та, коя то тряб ва да зап ла тят, ко и то ви на ги са ка то дву-
ос т ра ка ма, на со че на към вра го ве те на чо веш кия род, си гур но са ред ки 
из к лю че ния. Как то каз ва ше вуйчо – мъч но се раж дат и ако се ро дят, още 
по-мъч но се от чу ват. И То дор Пен ков бе смлян от „мел ни ца та на жи во та“ 
или от пос те пен но то прис по со бя ва не към мръ со ти я та му, по доб но де сет ки 
хи ля ди дру ги де зер тьо ри от граж данския им дълг.

Той има ше из к лю чи тел но бо га та биб ли о те ка, съ би ра на ста ра тел но от 
края на Пър ва та све тов на вой на. Оби ча ше най-мно го от всич ко че те не то и 
ми бе открил сво бо ден дос тъп до кни ги те си. По то ва вре ме че тях всич ко 
без сис тема. Пог лъ щах то мо ве те от биб ли о те ка та му та ка, как то пещ та на 
ло ко мо тив поглъ ща то но ве те въг ли ща.

В те че ние на мо е то пре би ва ва не при не го, ко е то с мал ки пре къс ва ния 
про дължи ня кол ко го ди ни, вуй чо ме въ ве де в не го ва та пъс т ра ком па ния 
от раз каяни бол ше ви ки, де зак ти ви ра ни плад на ри (от ле ви ца та на БЗНС), 
зе ме дел ци, бивши анар хис ти и дру ги ле ви ча ри, раз го во ри те и спо ро ве те 
в ко я то ми бя ха безкрай но ин те рес ни и по пъл ва ха зна ни я та ми за по ли ти-
чес ки те и со ци ал ни тео рии и бор би от но ва та и най-но ва ис то рия. Чув с т вах 
се ка то по пад нал в няка къв сво е го ро да Но ев ков чег, поб рал на бор да си 
не кол ци на же ла е щи да се спа сят от ста лин с кия по топ.

Към ме не вуй чо има ше сла бост и про я вя ва ше оп ре де ле на раз д во е-
ност. От ед на стра на, не скри ва ше сим па ти и те си към мо и те из бух ва ния 
и неп рими ри мост спря мо ре жи ма на соб с т ве на та му пар тия, ко я то той 
ня ма ше ку раж да на пус не. От дру га, по ра ди опор тю низ ма и род нин с ки те 
си чув с т ва ис ка ше да ме пред па зи от „из га ря не то“ в схват ка та с дик та ту-
ра та и пра ве ше всичко, ко е то е по си ли те му, за да се „вгра дя в жи во та“ и 
го при е ма та къв, ка къвто е. Та зи му двойс т ве ност про дъл жи мно го след 
мо е то въз мъ жа ва не и той се осво бо ди от нея ед ва ли не нак рая, ко га то из-
г леж да раз б ра, че съм на пъл но изгу бен за нор мал ния жи вот, кой то во де ха 
на че те ни те мар к сис ти, доб ри те граж да ни и гла ви на се мейс т ва. А мо же 
би оби ча ше у мен соб с т ве на та си мла дост и ус т ре ми, ко га то е от ри чал 
всич ко, с ко е то впос лед с т вие жи во тът му го бе при ну дил да съ жи тел с т ва.

В раз го во ри, спо ро ве и че те не на кни ги лят на та ва кан ция ми на не у-
сет но. Кога то оти дох в оп ре де ле на та ми па ра лел ка на шес ти „г“ клас, от 
ста ри те ми съу че ни ци на ме рих са мо не кол ци на. Ба ба Рай на бе ше на пи-
са ла 38 двой ки и „есен ни ци те“ бя ха уре ди ли сво ев ре мен но за пис ва не то 
си в дру ги гим на зии. В бяг с т во то те на ми ра ха един с т ве но то спа се ние от 
ней на та ма те ма ти чес ка гило ти на.

Не си бях въз вър нал след вакан ци я та зуб ра чес ка та фор ма и не об хо ди-
мия ад с ки ри тъм, ко га то в края на сеп тем в ри та те бе ос во бо ден. Ние, а с 
нас и вуй чов ци те, ли ку вах ме. Той отиде да бла го да ри на Доб ри Тер пе шев, 
чи е то хо да тайс т во му спес ти още ня коя и дру га го ди на в ла ге ри те. Бай 
Доб ри по съ вет вал та те да не се връ ща в Любимец: „На ши те хо ра ня ма да 
те ос та вят на ми ра. На ме ри си ед но мес то във вътреш но стта на стра на та 
и аз ще ти из дейс т вам наз на че ни е то“. „На род ни ят ге не рал“ бил в ня как ва 
еу фо рия. В по доб но със то я ние та те на ме рил и си но вете му, в пред в кус ва не 
на ги ган т с ки ге шеф ти, в срав не ние с ко и то ли мо не ната афе ра, за ко я то нав-
ре ме то си опо зи ци я та вдиг на не въ об ра зим шум, из г лежда ла ка то не вин но 
джеб чийс т во. Ка ри е ра та на ба ща им бе дос тиг на ла своя зе нит. Ос вен шеф 
на Пла но ва та ко ми сия и пър ви за мес т ник-пред се да тел на Минис тер с кия 
съ вет, след ско ро пос тиж на та кон чи на на лайп циг с кия лъв и петднев но то 
пос т ро я ва не на мав зо лея сре щу дво ре ца, бай Доб ри, ка то в при казка та за 
злат на та риб ка, ас пи ри рал ве че за пър во то мяс то в дър жав на та и пар тий на 
йе рар хия. Прес та ре ли ят и теж ко бо лен Ва сил Ко ла ров не мо жел да му бъ де 
дъл го ве чен кон ку рент. Ос та на ли те не мо же ли да срав ня ват би ог рафии те 
си с не го ва та. Яв но „пре дсе да те лят на Пла но ва та ко ми сия“ е имал някои 
илю зии за не об хо ди ми те ка чес т ва на „вож да“ и не от чи тал доб ре ис то-
ричес кия мо мент. (Вуй чо раз каз ва ше, че в пар ти я та се раз га ря бор ба меж-
ду хората от вът реш на та съп ро ти ва и дош ли те от Мос к ва емиг ран ти. Зад 
тия схватки сто ял Ста лин и из хо дът на „чис т ка та“ бил ве че пред ре шен от 
из мя на та на Ти то. Нас ко ро арес ту ва ни ят Трай чо Кос тов щял да бъ де ней-
на та пър ва жерт ва.) Дру го, на ис ти на го ля мо съ би тие в све тов на та ис то рия 
бе ше по бе да та на за къс ня ла та с 20 го ди ни ки тайс ка ре во лю ция. На 1 ок-
том в ри 1949 г. ар ми и те на Мао Це Тунг вля зо ха в Пе кин и до то га ваш ни ят 
вла де тел на Ки тай – ге не ра лисимус Чан Кай Шек, из бя га с ос та тъ ци те на 
Ку о мин тан га на о-в Фор мо за (Тай ван). Не мо же да се ка же, че из пит вах 
осо бе на скръб от то ва, до ри се рад вах, за щото мис лех ме, че ед но за сил ва-
не на ек с пан зи я та на Мос к ва в ко ло ни ал ния и полу ко ло ни а лен свят мо же 
са мо да ус ко ри раз в ръз ка та и приб ли жи Тре та та све тов на вой на. На ли не 
са мо Ле нин е имал пра во да се въз пол з ва от... вой ната.

Гла ва IX

В ПА НА ГЮ РИ ЩЕ

До ка то в све та зре е ха но ви съ би тия, та те из б ра цен тъ ра на стра на-
та и ня колко дни по-къс но взех ме нощ ния влак за Па на гю ри ще, къ де то 
прис тиг нах ме на сут рин та, след ка то бях ме нап ра ви ли смя на в Плов див. 
От га ра та на „сто лица та“ на Чет вър ти ре во лю ци о нен ок ръг ед но так си ни 
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сто ва ри в цен тъ ра. Наста них ме се в еди ния от два та хо те ла на град че то и 
до ка то та те оти де да се пред с та ви в по лик ли ни ка та, ние с брат ми из ля-
зох ме да го раз г ле да ме.

По сре да та ми на ва ре ка Лу да Яна, ко я то поч ти пре съх ва през ля то то, 
но веднъж на мно го го ди ни, с то пе не то на сне го ве те или ня кой про ли вен 
дъжд тя изска ча от ко ри то то си и тежко̀ им на за ле ти те от во ди те на при-
дош ла та пла нинска ре ка. Те зи ред ки мо мен ти оп рав да ва ха име то ̀и – „Лу-
да“. Гра дът ня ма ше ни как ви за бе ле жи тел нос ти, ако из к лю чим свър за ни те с 
ап рил с ко то въс тание. В пре вър на ти те в му зеи ня кол ко къ щи чо век мо же ше 
да ви ди зна ме то на Райна Кня ги ня, за ко е то зли те ези ци каз ва ха, че не е 
ши то от нея. В мал кия градски му зей има ше кре мък лии пуш ки и пи що-
ви. Лю бо пит ни те мо же ха да на ме рят и ня как ва ими та ция на „че ре шо во то 
топ че“ и ка то че ли то ва бе всич ко. На около, в не пос ред с т ве на бли зост до 
гра да, има ше въз ви ше ния, по ко и то още мо жеха да се от к ри ят сле ди от 
„ук реп ле ни я та“ – ка мен ни зи до ве, зад ко и то пана гюр с ки те въс та ни ци са 
се гот ве ли да срещ нат тур с кия ас кер.

Си ла та на то ва мяс то яв но бе ше дру га де. Мо же би в ми то ло ги я та и 
все още девстве на та и тайн с т ве на окол ност. На ня кол ко ки ло ме тра са мо е 
пла ни на та. Па на гю ри ще е в по ли те на Сред на го ра, в цен т рал на та ѝ част. 
Над не го се е над ве сил Бу най, а сер пан ти нен път во ди сред про пас ти и го ри 
към пла нин с кия ку рорт „Ко ло ни и те“. При ро да та е кра си ва, ве ли чес т ве на, 
въз ви ся ва ща и при мам ва ща. Ски тай ки по тия мес та, чо век мо же да раз бе ре 
не по кор с т во то на хай ду ти те и Бен ков с ки. Раз би ра се, по мог на ло е и то ва, 
че тия пла нин с ки селища са би ли „вой ниш ки“, т.е. да ва ли са вой ни ци на 
сул та на и в за мя на са по лучи ли пра во то са ми да се уп рав ля ват. Са мо в 

Па на гю ри ще е има ло ко нак с ня колко зап ти е та, а в съ сед ни те се ла Бъ та, 
Ба ня, Меч ка, По иб ре не, По пин ци, Сми лец, Стрел ча – от тях не е има ло 
и по мен. Та ка че прок ла ми ра не то на не за ви симост та е изис к ва ло са мо да 
се зат рие ко на кът. Стра хо ве те от реп ре сии апосто ли те са пре о до ле ли с 
по  мощ та на... лъ жа та. Те каз ва ли на ра я та, че Ру сия, Румъ ния, Сър бия и 
Ев ро па до ри са го то ви да се при те кат на по мощ вед на га, щом тя се вдиг не.

Про чее, кол ко то и ня кои ис то ри чес ки фак ти да са про ти во ре чи ви и 
из вик ващи сме се ни чув с т ва, не мо же да се от ре кат не от з ву ча ли те още по 
вре ме то на наше то прис ти га не раз мир ни тра ди ции на тоя и дру ги пла нин-
с ки кра и ща. След въс та ни е то те се пре въп лъ ща ват в ле ви чар с ки те дви-
же ния. По я вя ват се отно во че ти те, сред ко и то пре об ла да ват анар хис ти те. 
Се ля ни те, и още по-точно зе ме дел ци те, са бол шин с т во то в не под гот ве но то 
Сеп тем в рийс ко въс та ние, как то и сред ята ци те на пар ти зан с ки те гру пи 
през Вто ра та све тов на война, в ко и то до ми ни ра щи ве че са ко му нис ти те, 
съ що на ме ри ли под с лон в пла нина та. Не са мал ко па на гюр с ки те къ щи с 
въз по ме на тел ни пло чи за пад на ли те в по ли ти чес ки те и со ци ал ни бор би 
през кър ва ви те съ би тия, ко и то раз търсват стра на та през 1923 и 1925 го ди-
ни или в го ди ни те на пар ти зан с ка та съп ро ти ва, коя то бе ше ма лоб рой на, за 
да лик ви ди ра ста рия ре жим, но се ока за на пъл но доста тъч на в ус ло ви я та 
на съ вет с ка оку па ция, за да ста не ин ку ба тор и ске лет на бъ де щи те во ен-
но-по ли цейс ки ин с ти ту ции на дик та ту ра та. Ед на идея за тая съп ро ти ва, 
чи е то без си лие пре диз вик ва са мо чув с т ви е то на Джи лас, могат да ни да дат 
ня кои циф ри. Тя за поч ва две го ди ни след на ча ло то на вой ната, по-точ но 
след 22 юни 1941 го ди на, с не кол ци на, на ра ства на 1500–2000 ду ши след 
Сталин г рад, за да дос тиг не два де се ти на хи ля ди в на ве че ри е то на 9.ІХ.1944 
г., ко га то „бор ци те“ за прав да и сво бо да пред в кус ват де ле жа на ба ни ца та 
на власт та. На ис ка ни я та на Джи лас да се за си ли бор ба та сре щу про хит-
ле рис т кия ре жим у нас Ге ор ги Ди мит ров от го во рил, че то ва е из лиш но, 
тъй ка то Чер ве на та армия щя ла ско ро да уре ди всич ко...

Бун тов ни ят дух на па на гюр ци, ако не е мит, има и ед на дру га при чи-
на – ми зери я та. Тя се виж да ше на вся ка крач ка и по вре ме то на на ше то 
прис ти га не социал ни те кон т рас ти бя ха мно го по-го ле ми от тия в се ло 
Лю би мец. На се ле ни ето бе ше яс но раз де ле но на мал ци на бо га ти за бъл гар-
с ки те ма ща би и мно го бедни. При пре диш ния ре жим по ве че то от бед ни те 
бя ха тръг на ли с ко му нис ти те или им сим па ти зи ра ха. След ка то те взе ха 
власт та, за поч на ед но раз мес т ване на плас то ве те, т.е. ед но пре връ ща не на 
бо га ти те в бед ни и на ня кои бед ни в бо га ти, но то ва не на ру ши съ щес т ве но 
ста ри те про пор ции на бо гат с т во и бед ност, да же... на про тив. Но за то ва 
по-къс но. В мо мен та ние с брат ми по лу чавах ме са мо пър ви впе чат ле ния 
от но во то ни мес то жи тел с т во.

В цен тъ ра и на глав на та ули ца по-бо га ти те па на гюр ци бя ха из диг на-



56 57

ли дву- и три е таж ни сгра ди и къ щи, съ об ра зе ни с ня как ви ар хи тек тур ни 
изис к ва ния, ос та на ла та част на град че то но се ше пе ча та на ми зе ри я та. Къ-
щур ки те бя ха от тур с ко вре ме – схлу пе ни, с ма лки про зор че та и из ма зан с 
гли на под. Улиците – тес ни и праш ни, хо ра та – зле об ле че ни и из г лад не ли. 
От 13-14 хи ля ди жители по ве че от по ло ви на та бя ха на ем ни ра бот ни ци. 
Пре пи та ни е то си те из карва ха с ра бо та в ки ли мар с ка та и хав ли е на фаб-
ри ки или в раз лич ни те ДИП – дър жав ни ин дус т ри ал ни пред п ри я тия. Те 
всич ки бя ха одър жа ве ни още на 23 деке мври 1947 го ди на. Та ка ва бе ше 
съд ба та и на хо те ли те, рес то ран ти те и ма га зини те, прек ръс те ни в „Хо ре-
маг“, как то и на ли бе рал ни те про фе сии: ад во ка ти, ле ка ри, зъ бо ле ка ри, 
аг ро но ми и т.н. За на ят чи и те бя ха съб ра ни в об щи по ме щения, кръс те ни 
ТПК – тру до вопро из во ди тел ни ко о пе ра ции. Бо га ти зе ме делци и ско то-
въд ци ня ма ше сред се ля ни те, но ско ро и те щя ха да бъ дат „ко о пе рира ни“ 
в Те-Ке-Зе-Се-та по ста лин с ки об ра зец.

Ко га то та те се за вър на от по лик ли ни ка та, оти дох ме да обяд ва ме на 
кре дит в рес то ран та на хо те ла и той ни обяс ни, че зап ла та та му ка то уп-
ра ви тел на полик ли ни ка та ще бъ де око ло 600 ле ва (сред на та ра бот ни чес-
ка то га ва бе ше 400 лева). И по не же то ва не бе ше дос та тъч но за че ти ри 
гър ла и пла ща не на на ем, той при ел и мяс то то на ра бот ни чес ки ле кар в 
хав ли е на та фаб ри ка. На дру гия ден аз се за пи сах в мес тна та гим на зия 
„Не шо Бон чев“, а се мейс т во то ни се наста ни под на ем в къ ща та на Доб ри 
Са пун джи ев, в гор на та чар шия. Но ви ят ни хазя ин бе ше про ше но пи сец в 
ад во кат с кия ко лек тив, пар ти ен член и ня ко га шен на ци о нал-ли бе рал, ко-
му то па на гюр ци бя ха да ли пря кор До ко Ли си ца та.

Дру ги об с то я тел с т ва съ що со чеха, че се бях ме на са ди ли на па чи яй ца. 
На вто рия етаж, къ де то бя ха на ши те две стаи, жи ве е ше съ що с мла да та си 
же на и мал ко то си де те спо ме на ти ят ка пи тан и на чал ник на па на гюр с ка та 
Дър жав на си гур ност Агоп Аго пян – бивш „конспи ра тор“ и по ли ти чес ки 
зат вор ник. (По-къс но, ко га то тръг нах из зат во рите, в ко и то та ки ва ка то 
Агоп бя ха ста на ли тъм ни ча ри, на у чих ня кои де тай ли за ми на ло то му от 
на шия при я тел Ата нас Ди мит ров – анар хист и тю тю но ра ботник от Ста ра 
За го ра. По вре ме на след с т ви е то един от аген ти те на ста ра та ДС ус т ро ил 
ло ша ше га на Агоп. Той под х вър лил на ко ле га та си:

– До ко га ще се за ни ма ва ме с тая ко му нис ти чес ка га ди на, бе? Дай да 
му све тим мас ло то! – и го обър нал с ли це към сте на та. Пос лед вал ха ло сен 
из с т рел и един от сле до ва те ли те уда рил Агоп с пряс но яй це в ти ла. Тоя 
по мис лил, че мо зъ кът му из ти ча, и пад нал, сра зен от „кур шу ма“. Ко га то 
се свес тил, из ре къл на ста ро за гор с ки: „Аман, всич ко за ка за“ – и из дал 
че та та. Осъ ди ли го на 15 го ди ни.) По нас то я щем Агоп бе ше затлъс тял и 
ка то че ли впи ян чен...

Ха зя и нът има ше че ти ри ма си на и ед на дъ ще ря. Вто ри ят – Рал чо, бе 
убит при раз би ва не то от по ли ци я та на сред но гор с кия пар ти зан с ки от ряд 
„Ге ор ги Бен ков с ки“ през 1943-та и всяка го ди на на Бо го ро ди ца – 28 ав густ, 
в де ня на смър то нос на та прес т рел ка, на лоб но то мяс то, бли зо до па на-
гюр с ки те Ко ло нии, ста ва ха въз по ме на тел ни чества ния. Май ка му – ба ба 

Елен ка, сла га ше чер на та си заб рад ка, проп лак ваше сър це раз ди ра тел но на 
все ос лу ша ние с пла ча на пла те ни те оп лак вач ки и при па да ше те ат рал но. 
Аз раз би рах май чи на та мъ ка, но ме драз не ше ос реб ряване то  `и. За то ва 
сим па ти и те ми бя ха на стра на та на ле ля Тин ка – май ка та на уби тия ми 
съ у че ник Ми лю Край чев. До ка то тя не по ис ка ше мо не ти сре щу пролята та 
кръв на си на си, ней ни ят плач ще ше да про низ ва слу ха ми и да ме ка ра да 
ис кам вмес то нея въз мез дие за убийс т во то му.

Най-го ле ми ят син на Са пун джи е ви – Ге ор ги, и тре ти ят – Пан ко, бя ха 
бив ши по ли ти чес ки зат вор ни ци. Ге ор ги бе из ля зъл от Скоп с кия за твор „на 
де ве ти“, а Пан ко – от Па зар джиш кия. Сега го ле ми ят бе ше функ ци о нер на 
цен т рал ния ко ми тет на БКП и от го ва ря ше за вис ше то об ра зо ва ние, т.е. 
ръ ко во де ше сту ден т с ки те чис т ки и осъ щес т вя ваше пар тий ния над зор над 
уни вер си те та. Пан ко за вър ш ва ше пра во и се гот веше да ста ва про ку рор, 
а най-мал ки ят след ва ше ар хи тек ту ра в Мос к ва. Сес т ра им Ми че то бе ше 
же не на за Кольо Ча мов – те хен при я тел, съ що бивш по ли ти чески зат вор-
ник и нас то ящ мес тен го ле мец. В та ко ва об к ръ же ние за поч на съ ществу-
ва ни е то ни в Па на гю ри ще.

Гла ва Х

ОС Т РА КИ ЗЪМ И „КОН Т РА ОБ ЩЕС Т ВО“

Не се чув с т вах по-уют но и в учи лище. Ако в дру ги те об лас ти на жи во-
та со ци а ли зЪ мът се ока за не е фи ка сен, в шпи он с т во то той зад ми на ка пи та-
лиз ма. Ма кар че „Справ ка та“, ко я то ци ти рах в пре диш но то „Ин тер ме цо“, 
още се ба ве ше, гим на зи ал ни те ак ти вис ти ме зачис ли ха във фа лан га та на 
„на род ни те вра го ве“. Те се дър жа ха от са мо то начало ка то с про ка жен 
са мо по ра ди фак та, че бях из к лю чен от ДСНМ. Ръ ка та на пана гюр с кия 
за вуч Мин ка Ка ца ро ва се по чув с т ва вед на га, щом до нос ни ци те свър ши ха 
ра бо та та си. Мин ка ми бе ше и клас на нас тав ни ца. Тя ме пос та ви сам на 
пос лед ния чин, отпред има ше още един пра зен чин и след то ва за поч ваше 
ре ди ца та от сме се ни двой ки на уче ни ци те и уче нич ки те от на шия шес ти 
„б“ клас. На тях тя заб ра ни да раз го ва рят с ме не. Учи те ли те вли за ха в 
кон такт са мо слу жеб но, т.е. ко га то тряб ва ше да ме из пит ват.

На ос т ра ки зъм бя ха под ло же ни и из к лю че ните от дру ги те па ра лел-
ки. Изо ли ра не то ни бе еле мент от реп ре сив на та по ли ти ка на бъл гар с ки те 
ста ли но и ди. Тя пред ве ща ва ше унищоже ни е то на все ки, кой то не при е ма 
без п ре кос лов но то под чи не ние, пос лу шание и сът руд ни чес т во. Все ки, кой-
то дър же ше на сво бо да та и дос тойн с т во то си, ня ма ше друг из бор, ос вен 
да при е ме обя ве на та от дик та ту ра та вой на. Защото ал тер на ти ва та бе ше ка-
пи ту ла ция, ко я то за поч ва със „са мок ри ти ка“ и за вър ш ва с до нос ни чес т во.
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При ех пре диз ви ка тел с т во то със съз на ни е то за не об ра ти мост та на 
из бо ра ми: В Лю би мец мо жех да из бя гам (ако не бе ше пре да тел с т во то); 
Кур сът на жи вота ми все още мо же ше да бъ де про ме нен в Со фия, ако бях 
се съг ла сил с оси новява не то ми от То дор Пен ков, ма кар че... кой знае? 
Но сдед Па на гю ри ще всич ко дой де на мяс то то си – по зи ция, по ве де ние, 
идеи, це ли и на чин на съ щес т ву ване. Власт та ис ка вой на? – Ще я по лу чи. 
До ри за мо мент не ми ми наваше през ума, че мога да из бе ра по зо ра и жи-
во та на под лец. Те ми из г леж да ха без к рай но по-страш ни и не по но си ми от 
смърт та в бор ба та или в на ка за тел ни те от де ле ния на „со ци а лис ти чес ка та“ 
тюр ма. Та ка ми на вах през своя Ру би кон в Па на гю ри ще, пре ди да на вър-
ша 17 го ди ни. След то ва жи во тът ми беше пре доп ре де лен и ко хе рентен с 
не у мо ли ма та ло ги ка на сво бод но нап ра ве ния из бор...

Об ръ чът на мъл ча ни е то се раз къс ваше по ня ко га ве чер в тъм ни те улич-

ки на подбал кан с ко то град че при слу чай ни сре щи. Ня кои от учи те ли те, 
ка то бив шия соци а лист Ко лю Узу нов, пре по да ва тел по фи зи ка, до ри ми 
стис каха ръ ка та и изра зя ваха сво я та со ли дар ност. Той ми обяс ня ваше, че 
тряб ва да хра ни че ляд та си с уро ци те по фи зи ка и за то ва в клас се дър-
жал су хо ка то с не поз нат. Съ що то пра веха и мно го от съ у че ни ци те ми. 
Не из пит вах ом ра за към тях, са мо ми беше мъчно, че стра хът на ро ба и 
ов че ду ши е то мо гат да до ве дат чо ве ци те до та ки ва без д ни. На ка за тел ни те 
мер ки в учи ли ще до ри пре диз вик ваха чув с т во то ми на гор дост. Страш на та 
ма ши на на дър жав ния те рор не мо жеше да про ти во пос та ви нищо дру го 
на ед но 16-17-го диш но мом че, ос вен реп ре са ли и те и стра хът, кой то по-
раж даха у дру ги те. Та ка щеше да бъ де през це лия ми жи вот. Влас т ни ци те 
ни ко га не рис ку ваха един от к рит иде ен дву бой. (Ос вен вед нъж в... луд ни-
ца та, но то ва е дру га ис то рия от дру га част на „ро ма на“.)

Ко га то та те по лу чи пър ва та си зап ла та, ма ма ни за ве де в ма га зи на 
за обу ща сре щу хо те ла, в кой то бях ме прес па ли след прис ти га не то си от 
Со фия. Тя попита про да ва ча имат ли дет с ки обу ща. Той ким на ут вър ди-
тел но и ѝ от вър на с въп рос:

– Кой но мер тър си те, дру гар ко? 
Без мно го да му мис ли, ма ма ка за:
– 45 но мер, дру га рю...
Про да ва чът мо жа са мо да въз к лик не:
– Ега ти де ца та...
Из бух нах ме в смях. За май ки те ви на ги ще си ос та нем де ца, но на ша та 

ка то че ли не бе за бе ля за ла, че съм се из то чил до 1,85, а брат ми Ог нян 
ме до гон ва ше бързо.

Ед но спор т но със те за ние, в ко е то спе че лих пър ви те мес та в дис цип-
ли ни те гю ле и диск, ме нап ра ви по пу ля рен в гим на зи я та. Лю бо пит ни те 
па на гюр с ки сва хи, ко и то не се бя ха про ме ни ли мно го от вре ме на та, за 
ко и то ста ва ду ма в Пен чо ва та „Кър ва ва пе сен“, на у чи ха и раз не со ха из 
гра да клю ки те за бой кота, на кой то бях под ло жен. Ско ро се спри я те лих 
с ня кои из к лю че ни от ДСНМ учени ци, а чрез тях се за поз нах в съв сем 
сък ра те ни сро ко ве с мно зи на от бъ дещи те кан ди да ти за ла ге ри и зат во ри. 
Та ка си намерих сре да и до ри съз да вах връз ки и при я тел с т ва меж ду от дел-
ни те изо ли рани гру пи, на ко и то власт та не гле да ше „с доб ро око“. Ве чер 
из ли зах на „стърга ло то“, по кое то се раз хож да ха мес т ни те мо ми и мом ци, 
и сре щах най-раз лични мла ди хо ра, ко и то „ре во лю ци он на та бди тел ност“ 
или раз мес т ва не то на со ци ал ни те плас то ве бе от с т ра ни ло от сту ден т с т во-
то и чи нов ни чес ки те служ би. Как то каз ва ше един при я тел: „Крас та ви те 
ма га ре та се на душ ват през де вет ба и ра“. От ри ца ни е то на съ щес т ву ва щия 
ред бе съз да ло общ език. Разго во ри те меж ду нас бя ха сво бод ни и без зад-
ръж ки. Не ча ках ме ни що доб ро от власт та, а и тя мо же ше да раз чи та на 
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вза им ност в чув с т ва та. Ко по и те `и разбира ха то ва до ри по раз ме ня ни те 
пог ле ди и за си ли ха „ярост та“ и по доз ри телност та си към все ки член на 
на ше то „кон т ра об щес т во“. Чес то по стър га лото усе щах ме при леп ва не то 
на ня кой под с луш вач зад гър ба ни или опи ти те на до нос ни ци те им да се 
сбли жат с нас. За да им по ка жем, че сме сво бод ни хо ра, неви на ги сме-
нях ме те ми те с по-бе зо бид ни, а в ня кои слу чаи ги из пол з вах ме и ка то... 
те ле фон ни слу шал ки.

Сблъс к ва ни я та ми с ми зер но то нас то я ще, с ог раб ва не то на ра бот ния 
на род, с по ли цейс кия те рор и ро ман тич но то при със т вие на минало то са мо 
за си ли ха нас т ро е ни я та, с ко и то бях до шъл от Лю би мец. За поч нах да се 
ро вя в кни ги те за на ше то Въз раж да не и не го ва та пос лед на ре во лю ционна 
фа за. Най-сил но прив ли ча ше вни ма ни е то ми фи гу ра та на Дя ко на Лев с ки. 
Обсъж дах ме с кол ко чо ве ка мо жем да зав зе мем учас тъ ка, за да сло жим край 
на дик та ту ра та и да прок ла ми ра ме Ре пуб ли ка та. В по ли цейс кия учас тък, за 
разли ка от ко на ка с не го ви те 3-4 зап ти е та, се га има ше око ло 80 ми ли ци о-
не ри и агенти на ДС, към ко и то тряб ва ше да при ба вим мес т ни те пар тий ни 
ча у ши, бим башии, кай ма ка ми и ка дии, ко и то на ро дът на ри ча ше ба ров ци 
или де ри беи. Сле довател но сто ти на мъ же щя ха да стиг нат за „сто ли ца та 
на ІV ре во лю ци о нен окръг“... Та те за поч на да има ло ши пред чув с т вия и 
се опит ва ше да ме на со чи към по-бе зо пас но че ти во, а ма ма мно го го ди ни 
по-къс но зас та ва ше нащ рек, кол чем ме ви де ше да раз г ръ щам ня коя кни га, 
свър за на с де я ни я та на Апос то ла.

До на ше то ид ва не в Па на гю ри ще вече бя ха осъ ди ли ня кол ко гру пи по 
об ви не ния в кон с пи ра ции. В зат во ри те бяха бра тя та на два ма от но ви те ми 
при я те ли и съ у че ни ци Сте фан Пъ ков и Рад Бо го ев, зе ме дел ци по убеж де-
ние. Съв сем нас ко ро след прис ти га не то ни се пръс на но ви на та за про це са 
в Плов див на не кол ци на па на гюр с ки сту ден ти – по ве че то ле гио не ри. На 
връх де ве ти сеп тем в ри 1949 го ди на те бя ха пос та ви ли бом ба в тур с ко то 
кон сул с т во. Пър ви ят в про це са – Сто ян Ильов, внук, как то каз ва ха, на из-
вес т ния Илю Вой во да – бе осъ ден на смърт, а след ва щи те два ма – Иван 
Ра лен ков и Иван За ха ри ев – на до жи вот. От гра да и окол ни те се ла съ що 
има ше не мал ко из п ра те ни на ла гер.

Те ро рът на властта не пре диз вик ва ше страх у нас. Не зная как во е би-
ло ду шев но то със то я ние на дру ги те, но аз бях го тов да зас та на на мяс то то 
на осъ де ни те. В бор ба та, и ако е не об хо ди мо – в смърт та. Да ли ат мос фе-
ра та на ап рил с ко то въс та ние вли я еше вър ху сър ца та, мо зъ ка и ноз дри те 
на мла ди те и вре ме то не бе из т рило пе ча та на въз рож ден с кия дух? Или 
мо е то въ об ра же ние, раз па ле но от ле генди те, виж да ше на вся ка крач ка бун-
тов ни ци? Въз мож но е ед но то и дру го то. Обори ще и се ла та, чи и то име на 
бях на у чил от ис то ри я та и „За пис ки те“ на За хари Сто я нов, бя ха съв сем 
наб ли зо. Спо ме нът за Бен ков с ки и ос та на ли те апосто ли бе още жив. Къ-
щи те на Рай на поп Ге ор ги е ва, на хи ляд ни ка Па вел Бо бе ков и пле я да още 
поз на ти име на бя ха в съ сед с т во с на ши те. Всич ко пред раз по лага ше към 
въ о ду шев ле ние, раз ми съл и во ля за дейс т вие.

Къс но през есен та на 1949 го ди на, ве чер под све те щи те про зор ци на 

„вра го вете на на ро да“ за поч на да се раз на ся ла е щи ят рев на агит ки. То зи 
път скан диращи те ис ка ха обес ва не то на Трай чо Кос тов. Стра хът на Ста-
лин от ти то вистки раз ко ли в „на род ни те де мок ра ции“ се бе на со чил към 
„вра го ве те с пар тиен би лет“. Ор кес т ри ра ни те от бъл гар с ки те ста ли нисти 
кам па нии за ля ха и пана гюр с ка та гим на зия. В меж ду ча си я та ак ти вис ти те 
на ДСНМ се прег ръ ща ха през ра ме не те в зат во рен кръг и ви ка ха „Смърт!“ 
по ко ри до ри те и вът ре в клас ни те стаи до прег рак ва не. Под х вър лих яз ви-
тел но, че са мо пре ди ня колко ме се ца ни пов та ря ха до втръс ва не раз ка зи за 
под ви зи те на „же лез ния секре тар“ и ги пи тах ко га каз ват ис ти на та? Ня кой 
нап ра ви мо мен тал но до нос и в кла са вле тя ка то ра зя рен не рез Ме то – сек-
ре та рят на уч ко ма, за ед но с шпиц ко ман да от ак ти вис ти. Го во ре ше се, че 
бил пар ти за нин. Мо же би хо ра ка то не го да са има ли ня как ви иде а ли. И 
до ри да са би ли го то ви на жер т ви за тях. Готов съм да го до пус на. Са мо 
че и то га ва, а още по-мал ко днес, не из пит вам никакъв рес пект към тия, 
ко и то ос реб ря ват стра да ни я та си и за ме нят иде а ла с пор ция власт. Про чее, 
Ме то ди Вла дов не при ли ча ше ни най-мал ко на иде а лист или на фа на ти-
чен ас кет. Ако съ щес т ву ва ня как во един с т во меж ду фор ма и съдър жа ние, 
вън ш ни ят му вид со че ше, че е го тов да ми не през тру по ве, за да се добе ре 
до... сла дос ти те на жи во та. За къс нял с об ра зо ва ни е то си, два де сет и шест 
го ди шен, зат лъс тял ка то пра се, в ми ли ци о нер с ки брич и чиз ми, се га той 
гле да ше зап ла ши тел но към ме не с мал ки те си очич ки и за пи та: „Кой ту-
ка е против обес ва не то на Трай чо Кос тов? Ти ли, бе, Го шо?“ Ка зах му, 
че ня мам ни що против да бъ де обе сен, но из ра зих съм не ние, че са мо с 
обес ва не то на един пър ви се кре тар ра бо ти те ще се оп ра вят. Ус по ко ен и 
не раз б рал двус мис ли е то на отго во ра ми, пред се да те лят на уч ко ма из х в-
рък на от клас на та стая със сви тата си...

В сре да та на де кем в ри обе си ха неп риз на лия се за ви но вен Трай чо 
Кос тов. А през яну а ри Мин ка Ка ца ро ва ни про че те скръб на вест за кон-
чи на та на Ва сил Ко ла ров. Не мо жах да по тис на на пи ра щия от вът ре смях. 
Той из риг на и пре дизви ка вце пе не ние у съ у че ни ци те ми и втрен че ния 
пог лед на клас на та. Бив ша пар ти зан ка и за вуч, как то ка зах, тя не скри ва-
ше враж деб ни те си чув с т ва към ме не, но за моя из не на да не ре че ни що 
и про дъл жи да че те, до ка то аз се щипех по зад ни те час ти, за да ук ро тя 
спон тан на та си ра дост от по ред ния на циона лен тра ур. Ви ди ми по сле ди ци 
от тая не а дек ват на, как то би ха ка за ли днес, моя ре ак ция ня ма ше, ако из к-
лю чим про дъл жа ва щи я ос т ра ки зъм, на кой то бях под ло жен, и заб ра на та 
на учи те ли и уче ни ци да раз го ва рят с ме не, но те бяха на ло же ни пре ди 
ко щун с т ве ния ми смях.

*

Мно го по ве че от изо ла ци я та и ом ра за та, ко я то виж дах в очи те на ком-
со мол с ки те ак ти вис ти, ми те же ше иди о тиз мът на изу ча ва ното в учи ли ще. 
Чув с т ву вах, че ни бя ха вмък на ли в ня ка къв ка пан. От ед на страна, ми се 
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га де ше по ра ди не об хо ди мост та да пре жи вям сла ма та на овех те ли и съм-
ни тел ни „на уч ни“ ис ти ни, от дру га, ро ди те ли те ми ис ка ха да бъ да „пръв“ 
в кла са и не про я вя ва ха ни как во раз би ра не към моя скеп ти ци зъм. До ри го 
възпри е ма ха ка то пу бер тет на ле нивост. От то ва раз д во е ние ме из ва ди ха 
без милос т ни те по ли ти чес ки нра ви на вре ме то. Част от учи те ли те-пар тий ци 
се стремя ха на вся ка це на да ме скъ сат на из пи ти те. Те не ис ка ха „пал ма та 
на пър венство то“ да им бъ де от не та от чо век, ко го то сис те ма та ве че бе 
осъ ди ла. Това ме ам би ци ра и при ну ди да зуб ря ка то смах нат по 16 ча са на 
ден шес т на де сетте пред ме та, ко и то вли за ха в про гра ма та за шес ти клас. 
Един с т ве на от ра да ми бе ше ма те ма ти ка та. Бив ши ят ар ти ле рийс ки офи цер 
Пет ко Шо пов се прес тара ва ше по ве че от дру ги те и от к ри то ме зап лаш ва-
ше, че са мо той, с три двойки по сте ре о мет рия, ал геб ра и дес к рип тив на 
ге о мет рия, без да се брои немският език при же на му, са дос та тъч ни да 
ме ос та ви да пов та рям кла са.

Яв но Пет ко гре ше ше в ар ти ле рийс кия си при цел. След сис тем на та 
„су во ров с ка“ шко ла на ба ба Рай на аз изоб що не вни ма вах в ча со ве те на 
Шо пов, кой то сри ча ше ми на ло го диш на та ма те рия. И тук бя ха изос та на-
ли с прог ра ма та. Лан с ки те бук ва ри се бя ха за пе ча ти ли до та ка ва сте пен в 
ума ми, че де се ти ле тия по-къс но бях в със то я ние, след вне запно раз буж-
да не, да до ка жа коя и да е те о ре ма от прос т ран с т ве на та ге о метрия. В час 
по ма те ма ти ка обик но ве но си че тях най-раз лич ни кни ги. То ва вбе сява ше 
Пет ко и той пра ве ше все въз мож ни опи ти да ме уло ви в не зна ние и да ме... 
„лик ви ди ра“. Вед нъж пак ме из деб на, как то си че тях книж ка, ня ма ща 
ни що общо с не го вия урок, и ми пред ло жи да го про дъл жа вмес то не го. 
Тряб ва ше да извър ша до ка за тел с т во  на те о ре ма та за обе ма на къл бо то. 
Пет ко се уми ри чак ко га то раз де лих чер на та дъс ка на три за три те ва ри-
ан та, на ко и то ни беше на у чи ла ня ко гаш на та сту ден т ка на Лан же вен. За 
да па ри рам вся как ви ковар с т ва, в един от до пъл ни тел ни те ча со ве, ко и то 
Пет ко Шо пов ор га ни зи ра ше за на вак с ва не на про пус на то то, го нап ра вих 
за смях с ед на срав ни тел но труд на за да ча. Ре ших я в ня кол ко ми ну ти, след 
ка то той се бе по тил над нея в тече ние на цял час и бе из т ри вал мно гок-
рат но не во де щи те до ни къ де свои опи ти. То ва го стрес на и той прес та на 
изоб що да ме из пит ва.

За ра дост на ро ди те ли те и още по-го ля мо оз лоб ле ние на ком со мол-
ци те, ко и то ор га ни зи ра ха „съ рев но ва ния за ви со ка ус пе ва е мост“, за вър-
ших учеб на та го ди на с пълно от ли чие. Един пос та вен в ин дек са и вън от 
кон ку рен ци я та, из к лю чен и загра ден с пра зен чин враг бе ма ти рал тех-
ни те от лич ни ци. В то ва вре ме всич ко, вклю чи тел но и учи ли ще то, бе ше 
пре вър на то в бой но по ле. Ед но по ле на безсмис ле ни бит ки, ко е то всич ки 
на пус ка ха оса ка те ни – по ве че то за ви на ги... Без да съм хрис ти я нин, съм 
го тов да прос тя на „рим ля ни те“ за всич ки фи зи че ски стра да ния, ко и то 
ми при чи ни ха, ма кар че зна е ха как во вър шат. Още по ве че, че кръс та и 
Гол го та та си бях из б рал сам. Но не мо га и мис ля, че не тряб ва да им се 
прос ти оно ва сис те ма тич но, тъ по и без душ но – ин те лектуал но и нрав с т-
ве но оса ка тя ва не на ня кол ко ге не ра ции, ко е то се из вър ши в учи ли ща та. 

Пог лед не те са мо кол ко мно го са мо до вол ни и ам би ци оз ни по луграмот ни 
иди о ти те жат ка то оло вен ка пак над ми съл та, во ля та за дейс т вие и вър ху 
са мия жи вот. Кол ко мно го жи ви мър тъв ци, до нос ни ци, под ле ци и хит ре ци 
ни за о би ка лят. По ве че то от тях са за че на ти в шко ло то и в ком со мо ла... В 
те зи тран с ми сии на пар тий на та по ли ти ка сред мла ди те хо ра ДС ги раз-
въж даше ка то брой ле ри, за що то се нуж даеше от „до не се ни я та“ им, с ко и  то 
тя пълнеше доси е та та ни.

Въз мож но е опи са ни я та на уче ни чес кия ни жи вот, нра ви и от но ше ния 
да са не нуж но дъл ги, но те под с казват, че не от лип са на дру ги въз мож нос ти 
от п ра вих пог лед към ба ри ка ди те. При дру ги об с то я тел ства и в дру га епо ха 
бих ста нал може би до бър ма те ма тик или учен, кой то при ла га ус пеш но 
ма те ма ти ка та в „сво я та“ дис цип ли на. За зло или за доб ро оба че вре ме то 
не поз во ли на мно зи на ка то мен да се зат во рят в кули те от сло но ва кост...

Интермецо: в кухнята на канибалите

Един от най-ран ни те па нагюр с ки до но си, ко и то ще се тру пат в до си е-
то ми, до ка то се съ бе ре дос та тъ чен „кор пус де лик ти“ за бъ де щия съ де бен 
про цес, е на СС (сек рет ни ят сът рудник) „Чорт“. В не го, на 14 юни 1950 
г., до нос ни кът док лад ва:

„На 12 т.м. се съб рах с „бра тов че да“ Го шо, кой то ми ка за меж ду дру-
го то, че няма сми съл да че та де бе ли кни ги за де мок ра ци я та. Тя би ва два 
ви да: За пад на и Из точ на. При За пад на та има един куп ‘ал ва и един куп 
лай на – кеф ти ‘ал ва, кеф ти лай на. Съ щи те ку по ве ги има и при Из точ на-
та, са мо че там ру чаш лай на, ама ви каш: „Ядам ‘ал ва!“

Го шо ми ка за още, че Ле нин и Ста лин не са би ли тол ко ва доб ри при-
я те ли, както се опит ват да ни убе дят. До ка то Ле нин е бил жив, за Ста лин 
мно го-мно го не се чу ва ло. Най-бли зък му е бил Троц ки. Но след смърт та 
на Ле нин Ста лин ус пял да заг ра би власт та и за поч нал прес лед ва ния на 
Троц ки, до ка то един от негови те аген ти го уби ва в Мек си ко с ед на ал-
пийс ка брад вич ка.

Съ чи не ни я та на Ле нин, ко и то днес ни про бут ват, не са ори ги нал ни те. 
Те са пре ра бо те ни. Ня кои ра бо ти, ко и то не са би ли по вку са на Ста лин, 
са из х вър лени, Ста лин из би ва на на ци о на ли зъм ка то Хит лер, за ра ди то ва 
не го ви те съ чинения са на пи са ни в опор тю нис тич но-пат ри о тар с ки дух и 
стил, кой то е чужд на ра бот ни ка ре во лю ци о нер. Аз му от го во рих: чел съм 
ра бо ти на Ста лин и наисти на му е те жък сти лът. А и мал ко съм раз б рал 
от на пи са но то...“

Об що взе то, ка то из к лю чим „чор тов с кия“ език, до но сът е ко ре ктен. 
С мал ки из к лю че ния, „из пя то то“ пред вер бов чи ка мо же да се раз глеж да 
ка то сви детел с т во за по ли ти чес кия ми ху мор от „слав на та епо ха на пре-
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ход ния пе ри од и стро и тел с т во то на ос но ви те на со ци а лиз ма“ и за ран ни те 
ми ин те ре си и поз на ния в об ласт та на от но ше ни я та меж ду три ото Ле-
нин-Троц ки-Ста лин. За подо бен ху мор и ин те ре си то га ва чу пе ха ко ка ли 
и из п ра ща ха по за ня кол ко годи ни в кон ц ла гер, но мен, как то ве че ка зах, 
ме бя ха ос та ви ли за кур бан-байря ма...

Кой е „Чорт“, не се до се щам. По не го вре ме съ у че ни ци те, с ко и то 
мо жех да водя по до бен раз го вор, не бяха мно го. Ако „пе ве цът“ от 14 юни 
1950 го ди на е сред „училищ ни те ми връз ки“, той би мо гъл да бъ де един 
от най-доб ри те ни при я те ли, който про дъл жи ка ри е ра та си... ка то те нор 
във Вар нен с ка та опе ра. То ва мо же лесно да се про ве ри, за що то все ки до-
нос, ос вен в съ от вет на та „Раз ра бот ка“, „От чет на пап ка“ или „По мо щен 
от чет за ли це то Ге ор ги Кон с тан ти нов Ге ор гиев“, оти ваше за дъл жи тел но 
и в „Ра бот но то де ло“ на съ от вет ния до нос ник, в случая – СС „Чорт“. Но 
кой то и да е той, не мо га да му се сър дя, за що то е нап равил до но са си в 
дни, кога то чув с т ва та ми към ед но мо ми че ме бяха до ве ли до състо я ни е то 
на глу хар в лю бов ния пе ри од и се ти ва та от каз ваха да ми да дат знак що за 
чор то ве се на вър тат око ло мен...

Гла ва XI

ЛЮ БОВ И ОМ РА ЗА

През ля то то на 1950 го ди на пре жи вях мо я та пър ва лю бов. Мо ми че то 
бе ше от ко му нис ти чес ки род, а са ма та тя – секре тар на съ сед ния де ви чес ки 
клас. Чув с т ва та ни бя ха вза им ни, но тя се страху ва ше да ги огол ва пред 
рев ни ви те си ко ле ги от ком со мо ла, ко и то бдя ха над чис то та та на ра са та 
си с по-го ля мо нас тър ве ние от куклукскла нов ци. Пора ди то ва тряб ва ше 
да се кри ем в го рич ка та на Дра го лин с кия хълм на края на гра да. Ко га то 
вкъ щи на у чи ха, ма ма ка за, че из б ра ни ца та ми си гур но е по вива на в че-
рен по вой. Ос вен ком со мол с ко то ръ ко вод с т во ро ди те ли те ѝ съ що не бя ха 
във въз торг от сър деч ния из бор на дъ ще ря си. За то ва, щом за вър ших ме 
учеб на та го ди на, те я из п ра ти ха на гос ти при вуй чо `и, кой то бе ше ня ка-
къв минис тър в сто ли ца та. Аз за ми нах с та те за па на гюр с ки те Ко ло нии, 
къ де то беше ко ман ди ро ван ка то ле кар на ед на от сме ни те на ле ту ва щи те 
учи те ли и учени ци.

Го ре, на Ко ло ни и те, изо ла ци я та про дъл жи и аз по тър сих при яте ли сред 
ов чари те и гор с ки те ра бот ни ци. Те ка то че ли не се стра ху ва ха, за що то 
оче видно ня ма ха мно го не що за гу бе не. Мо и те съж де ния за власт та и ре-
жи ма на ме риха ра ду шен при ем у тях и с не кол ци на ста на хме (по не та ка 
ми се стру ва ше тогава) ис тин с ки при я те ли. Са мо че вси чки те зи съ би тия 
и раз ви тия око ло мен за сил ва ха тре во ги те на ро ди те ли те ми не на ше га. 

Как то мно го пъ ти до се га, те по тър си ха по мощ и съ ве ти от вуй чов ци те, 
ко и то, без да бъ дат вла ди ци, бяха пар тий ци и съ при час т ни с власт та. На 
май чи ния и ба щин зов се озо ва ха и два ма та. Прис тиг на ха в един не де лен 
ден на Ко ло ни и те с ав то бу са през Пирдоп.

От май мун с ка или род нин с ка любов, но всич ки же ла е ха „да нап ра-
вят от ме не чо век“. Осо бе но ак ти вен бе ше вуйчо То шо, кой то, след ка то 
пре тър пя пъ лен не ус пех в опи ти те си даме приоб щи към мар к сис тка та 
док т ри на, се га ис ка ше да ме спе че ли с по ли ти ка та на мор ко ва и то я га та. 
По до зи рах го, мо же би нес п ра вед ли во, в най-ло шо то: че из пъл ня ва пар-
тий но по ръ че ние или тър си ре ванш на би то ва ос но ва, по ра ди ко ето бях 
ста нал яз ви те лен. Каз вах му, че пад на ли те ан ге ли се ста ра ят да зав ле кат 
всич ки в кал та и ако му е при ят но – не ка си стои в ко чи на та! Виж дах, 
че се нер ви ра и ме гле да зло, с ле ко кръ вя сал пог лед, а вуй чо Лю бен ся-
каш ме виж да ше за пръв път. За ли сан в ежед нев ни те гри жи за хля ба на 
нев ръс т ната си че ляд, той не бе за бе ля зал, че кри ла та ми са ук реп на ли 
и гнез до то ми е ста на ло тяс но. Ще бъ да не то чен, ако пре мъл ча, че те ме 
оби ча ха посво е му и от зле раз б ра на лю бов смя та ха за свой род нин с ки 
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дълг да ме от к ло нят на всяка це на от тра ек то ри я та, по ко я то пре ду се ща-
ха, че ще из ле тя. Там, в то зи ми полет и сблъ сък „с ва ля ка на ис то ри я та“ 
или с ма ши на та на кър ва вия те рор, те бя ха уве ре ни, че ще бъ да сма зан и 
уни що жен. За то ва бя ха го то ви да нап ра вят всич ко, ко е то е по си ли те им, 
за да ме спрат. Вуй чо То дор (по-мал ки ят на го дини и по-го лям на ръст) 
ка то по-доб ре „под ко ван в нал бат ни ца та на на уч ния со ци а ли зъм“, ре ши 
да из пол з ва от но во Хе гел, за да ми обяс ни, че „всич ко съ ществу ва що е 
ра зум но“ и че тряб ва да го при е ма, ако ис кам да жи вея. Но аз се опъвах 
и не ис ках да бъ да „ра зу мен“. От ме не – му каз вах, – То до ре, „нов чо век“ 
ня ма да ста не, ни хит рец, ни под лец. А той про дъл жи да на сто я ва на сво-
е то. Съ дей ки по соб с т ве ния си опит и на тол ко ва дру ги пре ди и след не го, 
ко и то са зах вър ля ли кръс та си и са се от д ръп ва ли още в под но жи е то от 
Гол го та, вуйчо То дор счи та ше, че бур ни те ус т ре ми и ув ле че ния от шу мя ват 
с въз мъ жа ване то и по мъд ря ва не то.

За да ус ко ри про це са на съз ря ва не то ми, той из ва ди от джо ба си ед на 
„Мол ба до дру га ри те от ЦК на ДСНМ“. На вяр но бя ха я съ чи ня ва ли за ед но 
с Лю бен – той има ше пи ше ща ма ши на. Пи са ли я бя ха в Со фия. То ва бе 
от бе ля за но в края с дата та, а под ад ре са та пи ше ше „Тук“. В нея те обяс-
ня ва ха, че та те е не ви нен и оправ дан от Вър хов ния съд на Ре пуб ли ка та, 
за де то не е до не съл през 1948 го дина на „ор га ни те“ за гот ве но то бяг с т во. 
Но пос ле ди ци те от та зи скръб на история ги но си си нът и „опи ра пеш ки-
ра“: ма кар и 15-го ди шен, е из к лю чен от ре довете на ДСНМ за ра ди то ва, 
че ба ща му е кла си ран ка то неб ла го на деж ден гражданин...

По-на та тък ав то ри те на про ше ни е то съ об ща ва ха, че в Па на гю ри ще са 
ме подложи ли на пъл на изо ла ция ка то враг на на род на та власт...

Нак рая „го ре из ло же но то“ за вър ш ва ше с мол ба да бъ да ре а би ли ти ран и 
приет на но во за член на ДСНМ, „за да ми се да де въз мож ност да при об щя 
и аз усилия та си към те зи на мла деж та в Бъл га рия, ен ту си а зи ра но учас т-
ва ща в из г ражда не то на со ци а лиз ма в на ша та прек рас на Ро ди на“. От ме не 
се ис ка ше „само да сло жа под пи са си под про то кол но то“... „С дру гар с ки 
поз д рав – две точки...“ То дор щял да я връ чи на го ле мия син на ха зя и те – 
Ге ор ги Са пун джи ев, „кой то ра бо тил в ЦК на мла деж ка та ор га ни за ция“... 
След про чи та на мол ба та и под ка на та да я под пи ша му ка зах, че до се га 
ни ко му не съм се мо лил и ня мам на ме ре ние да пра вя то ва и в бъ де ще, та 
ако ще пред ме не да зас та не са ми ят Сава от. Към уве ща ни я та му се при съ-
е ди ни ха вуй чо Лю бен, та те и ма ма, ко я то ми каз а, че при каз ка та за юна ка, 
що бо зал 25 го ди ни, не мо же да се пов то ри. Щом не ми уви ра гла ва та, ще 
тряб ва вед на га, след ка то за вър ша гим на зия, да се пръж дос вам и сам да 
по е ма гри жа та за пре пи та ни е то си, как то хи ля ди дру ги на мо я та въз раст.

Ос та нах неп рек ло нен и им за я вих, че съм го тов във все ки мо мент и 
се га, на часа, да пре къс на учи ли ще то. Сти гат ми тол ко ва „на у ки“, до ри 

са ми дош ли до гуша... Ом ръз на ми да за па ме тя вам мух ля са ли ис ти ни и 
маркс-ле нин-ста лин с ките иди от щи ни, ко и то ця ла го ди на ми втъл пя ва ше и 
тук при със т ва щи ят То дор Пен ков. Кой то ис ка, не ка си строи с „ен ту сиа зъм 
со ци а лиз ма“, но без ме не. Изриг нах още жу пел и плам по ад рес на из пол-
з ва чи те на иде а ли, ко и то, за разлика от де ца та на френ с ка та ре во лю ция, 
се ока за ха все яд ни сви не, го то ви да изя дат и ре во лю ци я та, и всич ки ни. 
Пос лед ни те ми ду ми бя ха прид ру же ни с недвус мис лен пог лед към То дор 
Пен ков. Със за сег на то чес то лю бие, той из б ра най-не под хо дящ ия тон, в 
гла са му проз ву ча ха зап ла ши тел ни нот ки и ка за, че щял да ме на бие, как то 
го нап ра вил по-ми на ла та го ди на. Ос кър би тел ни ят спомен за пес т ни ци те в 
ти ла ми още ме из га ря ха и по не же чув с т вах си ла та на юмру ци те си (на ли 
бях шам пи он в си ло ви те дис цип ли ни гю ле и диск) му ка зах, заста вай ки 
в бок сьор с ка по за, че мо же да из бър ше гъ за си с епис то лар но то си твор-
чес т во. Ма ма се из п ра ви из п ла ше на меж ду нас, но вуй чо бла го ра зум но 
не от ле пи зад ник от сто ла си. Та те гле да ше тъж но то зи не о чак ван край 
на роднин с кия съ вет...

*

На 25 юли 1950 го ди на ра ди о то съоб щи, че в Ко рея е за поч на ла вой на. 
Спо ред слу хо ве те то ва бе вой на меж ду рус на ци и аме ри кан ци, т.е. дъл го о-
чак ва на та вой на, за ко я то ни под гот вя ха тукаш ни те вес т ни ци и за пад ни те 
ра ди ос тан ции, ко и то про дъл жа вах да слу шам с вни ма ние. Вед на га сля зох 
в Па на гю ри ще, за да при каз вам със Сте фан, Рад и дру ги те при я те ли, с ко-
и то ни свър з ва ха раз ноц вет ни, но на со че ни сре щу тира ни ята нас т ро е ния 
и убеж де ния. Бях ме се пре вър на ли в сво е го ро да „не фор мал на“ гру па по 
днеш но му, го то ва „да се срещ не с мъ же те на Ста лин“, както ни пре диз-
вик ва ха с ед на от лю би ми те си пес ни. За клет ви, па ро ли, псев до ними и 
ор га ни за ция ни кой не го во ре ше, ни то за ня как во ръ ко вод ство. Не от страх, 
ни то по ра ди ня как ва пред паз ли вост. По-ско ро си пред ста вях ме раз в ръзка та 
ка то ек с п ло зия на нат ру па но то не до вол с т во, на спон тан ност та и иници-
а тив ност та. В от но ше ни я та си се чув с т вах ме рав ни и сво бод ни, ня ма ше 
йерар хия и ни кой не изя вя ва ше во да чес ки ас пи ра ции.

Ми ри сът на ба рут в да леч на Ко рея ни дейс т ва ше приш пор ва що. Ако 
слу хо ве те се ока же ха вер ни, то га ва вой на та ня ма ше да за къс нее да се 
сто ва ри и вър ху Бал ка ни те. И пред все ки от нас ще ше да се из п ра ви не об-
хо ди мост та от из бор меж ду фрон то ве те, кон ц ла ге ри те или в го ра та, при ю-
тя ва ла не ед но по ко ле ние вра го ве на власт та. За цел та все ки трябваше да 
си набави сам не об хо ди мо то оръ жие. То ва не бе ше тол ко ва лес но. Власт та 
се стра ху ва ше и бе ше из зе ла от на се лени е то вся как ви оръ жия, до ри лов-
ни те... Мо же ха да те осъ дят или из п ра тят в лагер са мо за при те жа ние на 
ед на ка ма с ос т рие, по-дъл го от 12 сан ти мет ра. Като че ли един стве на та 
въз мож ност бе ше краж ба та – от скла до ве те на ка зарми те или там, къ де-
то мо жех ме да го на ме рим. Пра ве ха се най-раз лич ни, до ри фан тас тич ни 
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пред ло же ния за въ о ръ жа ва не то ни.
След ва щи те дни оба че уга си ха на шия жар – вой на та бе ше ло ка лна и 

ар ми ите на Се вер на Ко рея нас тъп ва ха бър зо на юг. И две те стра ни го во-
ре ха за ве ролом но на па де ние и апе ли ра ха към „све тов но то об щес т ве но 
мне ние“. Про чее, въп ро си те за „спра вед ли вост та на вой на та“ или ви на та 
за за поч ва не то ѝ не ме ин те ре су ва ха. Оно ва „ут ре“, ко е то все ки виж да ше 
посво е му, бе ше зад хо ри зон та. В бор ба та с дик та ту ра та, си мис лех, из пол-
з ва не то на всич ки обсто я тел с т ва и вся как ви съ юз ни ци е поз во ле но. До ри 
на та ки ва, ко и то се стремят към „сил на та власт“, ма кар че днес точ но тя 
ги уг не тя ва ше. Важ но бе ше да се съз да де си ту а ция, по доб на на пре жи-
вя на та в края на Вто ра та све тов на вой на, ко я то да поз во ли из ми та не то 
на ста ли низ ма. По ра же ни е то във во енния кон ф ликт на „ла ге ра на ми ра и 
де мок ра ци я та“, как то бол ше ви ки те на ри чаха съз да де на та от тях „тюр ма 
на на ро ди те“, ние раз г леж дах ме ка то на ча ло на сво бод но то ни раз ви тие. 
В пос лед но то все ки вла га ше сво е  раз би ра не и на деж ди. В по-от да ле че-
но то „пос т с та лин с ко“ бъ де ще пред с то я ха бор би, които ед ва ли щя ха да 
бъ дат по-сви ре пи от те зи, в ко и то се ка нех ме да вле зем, и се от на ся ха до 
един след ващ етап. Се га на дне вен ред сто е ше вой на та, в ко ято всич ки, 
без из к лю че ние, очак вах ме по ра же ни е то на бъл гар с ка та ар мия и срут ва-
не то на ед но пар тий на та дик та ту ра. При кру ше ни е то `и не из к люч вах ме 
ни то ед на от жес то кос ти те, до ко и то за ги ва щи те влас ти при бяг ват спря мо 
сво и те про тив ни ци – на ли на ро дът каз ва, че най-зли би ли пред с мър т ни те 
ужил ва ния на му хи те на е сен. По ра же ни я та и бро ят на жер т ви те на зас-
ле пя ва щата ги от мъс ти тел ност и на стра ха им от въз мез дие щя ха да са 
тол ко ва по-много чис ле ни, кол ко то по-по кор ни или ко леб ли ви се ока же ха 
впи са ни те в спи съци те на неб ла го на деж д ни те. Ние не ис ках ме да има ме 
съд ба та на ев ре и те през Вто ра та све тов на вой на, ни то на пол с ки те офи-
це ри от Ка тин. Но счи тах ме, че по ра ди лип са та на ма со во на ди га не не 
тряб ва да за поч ва ме дейс т вия преди ан га жи ра не то на ар ми и те и си ли те 
на власт та по фрон то ве те. Та ка, деб нейки се вза им но, се ос луш вах ме за 
приб ли жа ва щи те стъп ки на Марс – бо га на вой на та.

По не же ре ших ме да се из чак ва, аз от но во се за вър нах при ро ди те ли те 
си на Ко ло ни и те. Вре ме то ми на ва ше в сле де не на во ен ни те дей ствия по 
кар ти те, в че те не и слу ша не на ко мю ни ке та та. Мно го бър зо войс ки те на 
Се ве ра на ти каха бя га ща та юж но ко рейс ка ар мия в един ъгъл на по лу ос т ро ва 
и в на ша та преса се по я ви ха ка ри ка ту ри на „да ве щи се аг ре со ри“. Ли ку-
ва не то оба че се оказа преж дев ре мен но. По пред ло же ние на то га ваш ния 
аме ри кан с ки пре зи дент Тру ман ООН осъ ди „на род но де мо  кра тич но то“ 
пра ви тел с т во  на се вер ноко рейс кия дик та тор Ким Ир Сен и под фла га 
на обе ди не ни те на ции (ООН) във война та за за щи та на „мус ку лес та та 
де мок ра ция“ на юж но ко рейс кия дик та тор Ли Син Ман се вклю чи ха шес-
т на де сет стра ни. Аме ри кан ци те, ко и то бя ха главна та си ла в те зи опе ра-
ции, из вър ши ха де сант на се вер, дъл бо ко в ти ла на север но ко рейс ки те 
ар мии, ко и то по то зи на чин по пад на ха в един ги ган т с ки чувал и мно го 
ско ро „по бе ди те ли те“ се ока за ха в още по-от ча я но по ло же ние от се ул с кия 

ек с по нат на Сво бод ния свят. Кар ти те със зна мен ца та по бой ните ли нии 
в Ко рейс кия по лу ос т ров, ко и то власт та бе ока чи ла нав ся къ де, из чезна ха 
и всич ки зам ря ха в очак ва не на по-на та тъш ния раз вой на свет ка вич но 
про ме ня щи те се съ би тия.

Интермецо: в кухнята на канибалите

За бяг вай ки нап ред в „До си е то“ на ба ща ми (№ 2379, „Ис то ри чес ки 
фонд“ 3-1. Пз), на ме рих „Стро го сек рет но пис мо“ от „епо ха та на раз гър-
на то то стро и тел с т во на со ци а ли зЪ ма“ с изх. № ЛЗ-443 от 13.ІІ.1957 г. (По 
то ва вре ме пак бях изо ли ран в на ка за тел но то от де ле ние на Па зар джиш кия 
зат вор за три го ди ни (1956-1959). Пис мо то е из п ра те но до окол. н-к на МВР 
в Па на гю ри ще. С не го вис шес то я щи ят па зар джиш ки ко пой съ об ща ва, че 
са „прих ва на ли ед но пис мо на сту ден т ка та Мар га ри та от фев ру а ри 
1957 г. до зат вор ни ка Г-63“ (т.е. моя ми лост), ко е то „при ло же но за ед но 
с ней на сним ка из п ра щат... за опе ра тив но пол з ва не. Кон с тан ти нов е 
анар хист и за ак тив на вра жес ка дей ност е осъ ден на 20 г. В зат во ра, 
по ра ди злос т но то му по ве де ние, по нас то я щем е уе ди нен...“

Вър ху пли ка е пос та ве но за пит ва не: „В как ви от но ше ния е със съп-
ру га си? Как во е от но ше ни е то на съ ща та по нас то я щем с ро ди те ли те на 
зат вор ни ка?“

В т. 2 на „План“ от 12.ІІІ.1958 г. па на гюр с ки те че кис ти пред виж дат 
„най-ща тел но про уч ва не на ли це то Мар га ри та Ни ко ла е ва Ба бе ва, за-
вър ши ла се мес т ри ал но, близ ка връз ка на Ге ор ги Кон с тан ти нов, с цел 
опе ра тив но под хож да не към съ ща та, ка то се из пол з ва пис мо то ѝ...“

В „Ра порт“ от 28.ІV.1959 г. сле до ва те лят Ат. Ге ор ги ев от ДС – Па зар-
джик, ис ка ОР да из ра бо ти „План за вер бов ка на ли це то Мар га ри та, ка то 
се из пол з ва ка то ком п ро ме ти ращ ма те ри ал на пи са но то от нея пис мо до 
зат вор ни ка“ (N.B.: пре ди по ве че от 2 го ди ни!!!)

В бе леж ка от 22.V.1959 г. на чал ни кът на око лийс ко у-ние на МВР – Па-
на гю ри ще, е за пи сал: „Пис мо то ед ва ли пред с тав ля ва ком п ро ма те ри ал.“ 
Но друг ко пой е пос та вил своя „ре зо лю ция“: „Др. Фин дже ков, въп ро сът 
е съг ла су ван с ръ ко вод с т во то и се въз п ри е ма по ло жи тел но от сле до ва-
те ля... След ос во бож да ва не от бре мен ност да се вер бу ва Мар га ри та за 
раз ра бот ка на обек та.“ (N.B.: на ба ща ми.)

С но во „стро го сек рет но пис мо“ (изх. № А-231 от 26.V.1959 г.) от 
ок ръж на ДС – Па зар джик, се пот вър ж да ва връ ща не то на ма те ри а ли те за 
„Раз ра бот ка та“ на ба ща ми и се нас то я ва „да се из пъл ни ре зо лю ци я та на 
др. н-к за из гот вя не план за вер бов ка на Мар га ри та...“ (в 2 ек зем п ля ра).

С чер ве но мас ти ло съм до ба вил: „И ти ли, сес т ро?“ (как то: „И ти ли, 
Бру те?“.

В „стро го сек рет на Справ ка“ от 26.ІХ.1959 г. па на гюр с ки ят ДС-ка пи-
тан от го ва ря на въп ро са ми: „Ме роп ри я ти е то, ко е то пред виж да раз пит 
на ли це то Мар га ри та Ба бе ва, не е из пъл не но по ра ди май чин с т во на съ-
ща та. По-къс но, по пре цен ка мо же да бъ де из пъл не но...“
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Об що взе то, та ки ва бя ха „стро го сек рет ни те де ла от из к лю чи тел на 
дър жав на важ ност“, ко и то 50 го ди ни по-къс но про дъл жа ват да са „кла-
си фи ци ра на ин фор ма ция“.

Гла ва XII

ПО ЛИ ТИ ЧЕС КИ ЯТ И СО ЦИ А ЛЕН ЛАН Д ШАФТ  
В ГРАД ЧЕ ТО

Та къв бе ше вън ш но по ли ти чес ки ят пей заж и той изглеж да ше бла-
го при я тен за ед но ак ти ви ра не на бор ба та сре щу власт та. Още пове че се 
за сил ва ше по доб но впе чат ле ние от офи ци ал на та про па ган да, ко я то пред-
ста вя ше Бъл га рия об са де на от „тур с ки те ре ак ци о не ри, гръц ки те мо нархо 
и ти то фа шис т ки те хищ ни ци“, го то ви във все ки мо мент да я раз къ сат. 
Това „меж ду на род но об к ръ же ние“ вдъх ва ше на деж ди у про тив ни ци те на 
властта и мно зи на виж да ха съв сем близ ко ед но пов то ре ние на „9-и сеп тем-
в ри“ с обра тен знак, т.е. прис ти га не то на ед на оку па ци он на ар мия – то зи 
път на „вели ки те за пад ни де мок ра ции, на че ло с брат с кия аме ри кан ски 
на род“ и назнача ва не то на ед на но ва власт, в чи и то крес ла те се гот ве ха 
да нас та нят изстра да ли те си зад ни ци. Гле дах кан ди да ти те със съ жа ле ние, 
за що то пре зи рах Власт та, но в из ми та не то на днеш на та виж дах най-мал-
ко то зло, ко е то мо же да спо ле ти на ро да.

Пре ду се ща не то на го ле ми съ би тия се за сил ва ше и от бун тов но то 
не до вол с т во. То бе по ро де но от разгъва не то на ред со ци ал ни и ико но ми-
чес ки тран с фор ма ции, ко и то оп ре де ли ха фи зи о но ми я та и по ве де ни е то 
на на ро да за де се ти ле тия нап ред. Тях на по литичес ка пред пос тав ка ста на 
по ра же ни е то на „си ли те на Ос та“ във Вто ра та све тов на вой на. Мал ка та 
изос та на ла сел с ка мо нар хия от хиб рид меж ду по лусъюз ник и по лу ко ло-
ния на Хит ле ро вия Райх, бе пре вър на та в ко ло ния на Сталино ва та Им пе-
рия. Раз би ра се, с всич ки уго вор ки, ко и то тряб ва да се нап ра вят от но сно 
фор ми те и съ дър жа ни е то на то зи нов, раз ли ча ващ се от класи чес кия тип 
ко ло ни а ли зъм. В та ки ва ус ло вия про дъл жа ва ше „со ци а лис тичес ка та“ 
ин дус т ри а ли за ция на стра на та. За ней но то ус ко ря ва не тряб ва ха сред с т-
ва, ко и то бъл гар с ка та бур жо а зия не мо жа да на ба ви са мо с ог раб ва не на 
сво е то и чуж до на се ле ние в „Но ви те зе ми“. Въз к ръс на ла та с по мощ та на 
Хит ле ро ви те ар мии Сан с те фан с ка Бъл га рия се ока за ед нод нев ка. Ком ши-
ите, на ко и то се „пад на“ да учас т ват в пе че лив ша та ко а ли ция, си по лу чи ха 
об ратно пор ци и те от „Обе ди не но то цар с т во“, а за по да ни ци те му ос та на 
по традиция са мо пла ща не то на ре па ра ци и те. Та ка един с т ве ни ят из точ ник 
за „со циалис ти чес ко то“ аку му ли ра не на пър во на чал ни ка пи та ли се ока-
за ха се ляните. Тях но то без п ре це ден т но ог раб ва не за поч на с ре кви зи ции, 
на ря ди и данъ ци, вслед с т вие на ко и то са мо за ня кол ко го ди ни сел с ки те 
тру же ни ци стигна ха до дъ но то на ми зе ри я та. Хам ба ри те се из п раз ва ха 

до ри от се ме на та за се ит ба. Се ля ни те за поч на ха да тър сят хляб от гра да. 
В Па на гю ри ще на ед на от къ си те улич ки, ус по ред на с глав на та, още от 
мал ки те ча со ве на нощ та се съби ра ха ог ром ни тъл пи от окол ни те се ла. Те 
взе ма ха хляб с чу ва ли и по ра ди пре реж да ни я та и не дос ти га чес то ста ва ха 
сби ва ния. Има ше и сма за ни от на тиска реб ра. Ня ка къв ше го би ец сло жи на 
ули ца та с фур на та та бе ла с но во име „Ули ца Ко рея“. Та ка се под гот вя ше 
поч ва та за раз къс ва не на пат ри ар хал ната тъ кан на се ла та и съз да ва не то 
на оне зи, мно го по-близ ки до фео дал ни те ла ти фун дии, от кол ко то до ка-
пи та лис ти чес ки те фер ми, при ну ди тел ни обе дине ния на зе мя и ра бот на 
си ла, ко и то на ре ко ха „тру до воко о пе ра тив ни зе медел с ки сто пан с т ва“ 
(ТКЗС). Със сво я та йе рар хия от пре дсе да те ли, бри га ди ри, зве но во ди и 
все въз мож ни над зи ра те ли и па ра зи ти, с ме то ди те си на фун к циони ра не 
и кре пос т ни чес ки нра ви те про буж да ха ан ти дър жав ния и анар хистичен 
дух на про ле та ри зи ра ния се ля нин.

Дру ги ят, не по-мал ко ва жен из точ ник за аку му ла ци я та на ка пи та ли 
бе ше текущо то тра ди ци он но и „нор мал но“ ог раб ва не на ин дус три ал ни-
те ра бот ни ци. Към съ щес т ву ва щия от „пре ди 9-и“ дър жа вен се ктор на 
же лез ни ци, ми ни, пощи, бан ки и т.н. бя ха при ба ве ни всич ки ос та на ли 
про миш ле ни и за на ят чийс ки пред п ри я тия, но то ва с ни що не на ма ли сте-
пен та на ек с п ло а та ция. Нап ро тив, раз ни те раз ря ди и нор ми, удар ни чес т ва 
и съ рев но ва ния, за ед но с раз лич ните на род ни за е ми, са мо съ дейс т ва ха 
за удъл жа ва не то на „при на де ния про дукт“. Па на гюр с ки те ки ли мар ки си 
ва де ха се га очи те, за да зас те лят с пер сийски ки ли ми до мо ве те на но ви те 
гос по да ри, а за се дем де сет го диш ни на та от рож де ни е то на „ве ли кия Ста-
лин“ му „по да ри ха“ ог ро мен ки лим-пор т рет, за кой то каз ва ха, че все ки 
квад ра тен сан ти ме тър стру вал кол ко то ме сеч на та за пла та на сред нос та-
тис ти чес ка та ки ли мар ка...

По я ви се и без ра бо ти ца в не виж да ни до то га ва раз ме ри. Сут рин по 
па ра пе тите на же лез ния мост над Лу да Яна мо же ха да се ви дят дъ лги 
ре ди ци от хо ра, които си кла тят кра ка та в очак ва не на ня кой вре ме нен 
„ра бо то да тел“. Каз ваха, че ра бо та ня мат над 800 ду ши – бли зо 20 % от ра-
бот ни чес ко то на се ле ние на Пана гю ри ще. При чи ни те за та зи „не цик лич на“ 
кри за бя ха ня кол ко. Одър жа вя ване то на пред п ри я ти я та се съ про вож да ше с 
наз на ча ва не то на но ви ди рек тори и ад ми нис т ра ция. Снаб де ни с пъл но мо-
щи я та на „еди но на ча ли е то“, те  бърза ха да наз на чат всич ки те си род ни ни 
и при я те ли. Ста ри те бя ха ели ми нирани и ос та на ха без ра бот ни. Но ви те 
„ме ни джъ ри“ уве ли ча ва ха ха о са с не вежес т во то, наг лост та и не ряд ко 
не год ност та си. Мно зи на ис ка ха да из бя гат от та зи ат мо сфе ра. Са мо то 
уед ря ва не на за на я ти, ус лу ги и съ би ра не то на дреб ни те за из вър ш ване на 
пос ле до ва тел ни про из вод с т ве ни опе ра ции в пред п риятия и „ком би на ти“ 
уве ли ча ва ше про из во ди тел ност та на тру да по ра ди въ веж да нето на ве риж-
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ни ме то ди на ра бо та, ня как во по до бие на фор до ви те кон ве йери, при ко е то, 
ма кар че ин с т ру мен ти те и тех ни ка та си ос та ва ха без на деждно ос та ре ли, 
сис те ма та поз во ля ва ше да се от с т ра нят не у доб ни те, не по корните, не за-
до во ля ва щи те се със „со ци а лис ти чес ко то“ праз нос ло вие „из лишни“ ра-
бот ни ръ це. Те се при съ е ди ня ва ха съ що към струп ва щи те се на гру пички 
по пло ща да или кла те щи те кра ка та си над Лу да Яна безработни. Към тях 
се при ба вя ха и при иж да щи те от съ сед ни те се ла бе гъл ци, ста на ли съ що 
из лиш ни по ра ди „коопе ри ра не то“ на зе ме дел с кия труд.

Съз да ва не то на те зи де па от со ци ал ни взри во ве се прид ру жа ва ше 
от из лизане то на айс бер га на кла са та на но ви те влас т ни ци от без дни те 
на дър жавното на си лие. След ка то из зе ха фаб ри ки те, до мо ве те, ви ли те 
и ме бе ли те на българ с ки те бур жоа, те по сег на ха към же ни те и дъ ще ри-
те им. Та ка в къ со вре ме от лум пе ни и дреб ни съ щес т ву ва ния, как ви то 
бя ха, те се пре вър на ха в гос по да ри по ста тут, при ви ле гии и ман та ли тет. 
Но ва та кла са на би ра ше бързо си ли. От осем хи ля ди, кол ко то са би ли в 
на ве че ри е то на де ве ти сеп тем в ри, бро ят на пар тий ци те лес но над х вър ли 
300 000. Към властта се на со чи ха вся как ви карие рис ти и спе циа лис ти в 
до нос ни чес т во то и агит п ро па. Лом б ро зов с ки ти пове, па ра зи ти и лен тяи 
за пъл ни ха всич ки по ри на „но во то“ об щес т во. На ро дът на ри ча ше тая со-
ци ал на ба за на власт та чан та джии.

Каз ват, че ри ба та се вми рисва ла от към гла ва та. Та ка ста ва и с власт та. 
Ней ни ят при мер и „опит“ се следва ше с ен ту си а зъм във вся ка па лан ка и 
се ло. Все ки мес тен де ри бей ор га низи ра ше, съ об раз но под ръч ния ма те ри ал 
и мяс то то вър ху стъл ба та, сво и те гуляи и вак ха на лии. Не му под ра жа ва-
ха пък на чал с т ва та в служ би, пред п ри ятия, учеб ни за ве де ния, ка зар ми и 
до ри зат во ри. Тоя на чин на жи вот на вър хушка та раж да ше въз му ще ние и 
ом ра за. Влас т ни ци те, въп ре ки де бе ло о чи е то си (те дъл ги го ди ни обяс ня-
ва ха ми зе ри я та и кри за та с гер ман ци те, ко и то из лапали всич ко в... аванс), 
раз би ра ха це лия фалш на де ма гог с ка та си фра зе о ло гия и се стра ху ва ха от 
от мъ ще ни е то на из ма ме ни те. За то ва, ко га то за чес т вания та на го диш ни на-
та от Ап рил с ко то въс та ние на Обо ри ще се очак ва ха го лемци те от Со фия 
(прис тиг на ха са мо Вла ди мир Поп то мов и пре бо я ди са ли ят се соци ал де мок-
рат Доб ри Бо ду ров), спец час ти про ша ри ха с де тек то ри це лия осем-де вет 
ки ло мет ров път, за да тър сят ми ни и бом би. На след ва ща та го ди на ви дях 
в Со фия по це лия път до Вра на, къ де то в бив шия цар с ки дво рец бе нас-
та нена ед на от Въл ко-Чер вен ко ви те ре зи ден ции, зас та на ли по на 25-30 
мет ра синьо капи оп рич ни ци от вът ре шни те войс ки, как то на ри ча ха се га 
жан дар ме ри я та. Наб лю да вах съ що бло ка да та на ули ца „Ра ков с ки“, до ка то 
Въл ко ми на ва ше през жи вия ту нел от трой ни сте ни от аген ти, зас ло ни ли 
с те ла та си ту ло ви ще то на своя вожд от евен ту ал ни из б ли ци на на род на та 
лю бов. С омер зе ние съм зървал про фу ча ва ща та ко ло на от ед нак ви чер ни 
ли му зи ни, в ед на от ко и то зад пер ден ца та се спо тай ва ше... Той.

Гла ва XIII

ГЛАВ НИ ЯТ ВРАГ СА СОБ С Т ВЕ НИ ТЕ НИ  
ВЛАС Т НИ ЦИ!

В по доб на „вът реш на и меж ду на род на об с та нов ка“ се приб рах ме от 
Ко ло ни и те. Де нем че тях кни ги от град с ка та биб ли о те ка и слушах ра дио, 
а ве чер из ли зах да се ви дя и спо де ля но ви ни те с при я те ли. Чувства ше се, 
че нер ви те на влас т ни ци те са опъ на ти до кра ен пре дел. Те бя ха постави ли 
ар ми я та в бой на го тов ност. Ми ри ше ше на ба рут. С Рад Бо го ев за поч нахме 
да ле ем олов ни кур шу ми за ед но ста ро „ши ша не“, ко е то на ме рих ме на 
та вана им, а със Сте фан Пъ ков прег леж дах ме пуш ки те от му зея на учи ли-
ще то, къ дето ба ща му бе ше прис луж ник. По то ва вре ме все още не бях ме 
про у ме ли, че вестни ка ри и дру ги агит п ро пи бя ха из мес ти ли по по ве те в 
из мам ни чес т во то. Не бях ме чу ва ли за „ма ни пу ла ци ята“ и не раз би рах ме 
ро ля та и си ла та ѝ във фор ми ра не то на то ва, ко е то, кой знае за що, на ри-
чат об щес т ве но мне ние. Но колко то и мощ ни да бя ха въз мож нос ти те на 
ма ни пу ла то ри те за ви ди о тя ва не на ле ко вер ни те им ми щю рии, жи во тът, 
стра да ни я та и про ти вос то е не то на ти рания та ме бя ха иму ни зи ра ли сре-
щу злов ред но то им об лъч ва не. Те не ус пя ха да ме до ве дат до оз ве ря ва не 
сре щу вой ни ци те и граж да ни те от съ сед ни те стра ни, ни то бях го тов да 
раз сея ко ка ли те си за она зи, как то каз ва ше Гео Ми лев, „без с мис ле на хи ме-
ра – Ро ди на та“. Да же нап ро тив, бях раз б рал, че то ва отечес т во не е моето 
и чеГЛАВНИЯТВРАГЕВЪТРЕВНЕГО!

По ня ко га из ли зах да се по раз хо дя по Дра го лин с кия хълм и един ден 
срещнах там млад чо век с ко за и ед на вой ниш ка тръ ба от тия, с ко и то 
свик ват войници те на про вер ка. Той ме за го во ри сво бод но, ка то не крие-
ше ра ди кал ни те си съж де ния. В тор ба та си но се ше хра на и ед на кни га. 
Бе ше след во ен но то из дание на „Хляб и Сво бо да“ от Кро пот кин, с бле до-
зе ле ни ме ки ко ри ци и чер но-чер ве но зна ме. Мо ят нов поз нат за го во ри за 
съ дър жа ни е то на кни га та, но мен по ве че ме прив ле че от к ри то то му ли це 
и спо кой ният, но ре ши те лен на чин, по кой то от ри ча ше пре тен ци и те на 
дик та ту ра та да пред с тав ля ва ра бот ни ци те, и още по-мал ко се ля ни те. Ро-
ди те ли те му бя ха соб с т ве ни ци на бръс на ро-фризьор с ки „са лон“ и чле но ве 
на ко му нис ти чес ка та пар тия. Сред нов де кор се разиг ра ва ше ста ра та Тур-
ге нев с ка дра ма меж ду ба щи и де ца. Аз му раз ка зах нак рат ко па ти ла та на 
на ше то се мейс т во и мо е то по ло же ние в гим на зи я та. Някои слу хо ве бя ха 
дос тиг на ли и до не го. В мал ко то град че всич ко се раз на ся бър зо и се раз-
чу ва от всич ки. За то ва е бил тол ко ва прям още в пър вия ни разго вор. На 
сбо гу ва не се пред с та ви: Пе тър Ни ко лов.

Пак по то ва вре ме вкъ щи, при Пан ко – си нът на ха зяи те, кой то си бе 
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до шъл от Со фия за лят на та ва кан ция на уни вер си те та, ста нах сви де тел на 
спо ра му с един мур гав, чер но кос мла деж в уче ни чес ка кур т ка. Раз б рах, 
че ни е съ сед – ба ща му, ра бот ник, се га пен си о нер по ра ди ин ва лид ност, 
жи ве е ше през две къщи на ед на от близ ки те ули ци и чес то ви ка ха та те за 
ме ди цин с ки прег ле ди. Рад ко Бо го ев – Чер но то, се бе ше за вър нал от Ка-
зан лък. Уче ник в пос лед ния ос ми клас на тех ни чес ко то учи ли ще, той бе 
из к лю чен за ви на ги от всич ки гим на зии на На род на та ре пуб ли ка. Но не бе 
до шъл да мо ли по мощ от бра тя  Сапун джи е ви, а по-ско ро да из ра зи от но ше-
ни е то си към ме то ди те на но ва та власт, пра вей ки от к ри ти срав не ния меж ду 
нея и пре диш на та, чи и то жер т ви бя ха ста на ли Пан ко и дру ги те си но ве на 
ба ба Елен ка и До ко Ли си ца та. Без да го оскър бя ва, Чер но то про низ ва ше 
Пан ко с бо тев с кия си (епи те тът бе ше на та те) поглед и го пи та ше не са ли 
би ли съ вър ше но нап раз ни же ртви те им, след ка то са до ве ли до ре зул та ти, 
рав ни на при чи ни те. Пан ко из бяг ва ше да го гле да в очите и се опит ва ше 
да вну ши, че тях на та власт е на на ро да и че и на си ли е то, което при ла га, е 
в име то на ут реш ния ден и об щи те ин те ре си. Чер но то го пре късна нер в но:

– С как во сте вие по-„на род ни“ от та ки ва ка то ме не? Мо ят ба ща бе ше 
ра бот ник. Ние из рас нах ме в ми зе рия, как ва то вие не сте и съ ну ва ли. За да 
я раз бе реш, е дос та тъч но са мо да хвър лиш един пог лед вър ху схлу пе на та 
ни къ щур ка. Готвих се да ста на ква ли фи ци ран ра бот ник, се га ще бъ да чер-
но ра бо чий, за щото не мо жах те да по не се те мо я та ис ти на. А вие? Ба ща ти 
жи вя цял жи вот от прошено пис и ад во кат с ки раз п ли та ния на оп ле те ни те 
в за ко на се ля ни. Ти съ що се гот виш да вър виш по не го вия път. Кой от вас 
е про из вел за два ле ва не що, което да пол зу ва хо ра та? Има ли по не един 
чо век, ко му то да сте сто ри ли доб ро?

– Ти, с тоя език – пре къс на го Пан ко – ще има мно го да па тиш.
Дис пу тът ста ва ше не въз мо жен. Чер но то ка за, че то ва са един стве ни те 

ар гумен ти на влас т ни ка и си за ми на. Пан ко под х вър ли след не го: „Лум-
пен!“, и продъл жи да под реж да юри ди чес ки те бук ва ри по по ли ци те на 
мал ка та си биб лиоте ка. Пос ле се обър на към мен:

– Па зи се от та ки ва ка то не го! То и ти не си мно го сто ка, но тия не 
приз на ват ни Бог, ни власт, и са ми си тър сят кур шу ма. Не зная за що на-
ши те са го оста ви ли на сво бо да!?

Ду ми те на Пан ко ме за ин т ри гу ва ха и об рат но на съ ве ти те му, още на 
дру гия ден пот ро пах на вра та та на ин ва ли да от№ 9 на ули ца „Д-р Ма-
чек“. От во ри я май ка та на но вия ми поз най ник. Ка зах `и, че тър ся Рад ко, 
и тя ме въ ве де в малка тъм на ста ич ка, пре вър на та в „ате лие“, къ де то с 
ча сов ни кар с ки очи ла пред ма са със сил на елек т ри чес ка лам па ра бо те ше 
Чер но то. По ка ни ме да сед на, ос та ви нас т ра на ня ка къв бу дил ник, кой то 
поп ра вя ше, пог лед на ме при я телски и ми ка за:

– Из к лю чи ха ме, за що то бях ор га ни зи рал сред уче ни ци те от гор ни те 

кла сове на тех ни чес ка та гим на зия кръ жок, кой то се каз ва ше „Сер гей Не-
ча ев“. Ти зна еш ли кой е Не ча ев? – и без да до ча ка от го во ра ми, про дъл жи 
– При я тел на Бо тев и уче ник на Ба ку нин, и не го ли не зна еш?

От го во рих му, че и за два ма та съм чу вал от та те и че съм чел „Мър т-
ви те Си бирски по ле та“ от Вик тор Фалк.

– Ос та ви те зи ро ма ни зи ра ни из миш льо ти ни – ме пре къс на моят съ бе-
сед ник, – аз ще ти дам ня кои кни ги и бро шу ри, за да се за поз на еш с ед ни 
от най-ин терес ни те хо ра и мис ли те ли на ми на лия век, но да се вър нем на 
ду ма та си. Меж ду нас ка за но, не им се сър дя, за де то ме го нят, дру го от 
влас т ни ци те не очак вам, са мо че тия, днеш ни те, най-труд но по на сям и 
най-опас ни те сред тях са ка питу лан ти те ка то Пан ко – той е от те зи, ко и то 
сли зат от Бал ка на при ед на амнис тия и се пре да ват на ми ло стта на по ли ци-
я та. Та ки ва не спи рат да го во рят за на ро да, за ра бот ни ци те, за ко му низ ма 
и ра вен с т во то, и ско ка в цар с т вото на без дър жав на та Сво бо да, а на де ло 
са най-страш ни те вра го ве на вся какви сво бо ди и идеа ли. Нес лу чай но още 
пре ди се дем де сет го ди ни Ба ку нин казвал на ра бот ни ци те в за ве ща ни е то 
си, че ако мар к сис ти те взе мат един ден власт та, то де се ти лет ни те бор би, 
ко и то ще им се на ло жи да во дят сре щу мар к систка та дик та ту ра, ще бъ дат 
без к рай но по-теж ки и кръ воп ро лит ни от те зи с обе ди не на та ев ро пейс ка 
ре ак ция на Бис марк и На по ле он Тре ти.

Раз го во ри те с Чер но то ми бя ха най-ин те рес ни те от всич ки, во де ни 
до се га. Те ус ко ри ха идей на та ми еволю ция. Рад ко ми ка за, че е анар хист. 
Аз не при над ле жах към ни как ва пар тия и раз лич ни те че те ния, пре ния и 
ра зис к ва ния с вуй чо ми ме бя ха до ве ли в онзи мо мент до Руз вел то ви те идеи 
от не го вия „Ню Ди йл“. В по ли ти чес ка та сфера те пред виж да ха сво бо да за 
всич ки ор га ни за ции и пар тии, а в сто пан с ка та – рав нос той ни сек то ри на 
дър жав на та и час т на соб с т ве ност, ко и то в конкурен ция по меж ду си тряб-
ва ше да съз да дат „най-доб рия от всич ки въз мож ни доб ри све то ве“. На тая 
те ма за поч на ха на ши те спо ро ве с Рад ко Бо го ев, ко ито чес то тра е ха чак до 
по лу нощ и от ко и то се връ щах с гла ва, ко я то про дъл жаваше да го ри и през 
нощ та в пре тег ля не на всич ки „за“ и „про тив“ дър жа ва та, соб с т ве ност та, 
за ко на, Бо га, ли бе ра лиз ма или мар к сиз ма. Тия дис пути раз к ла ти ха мо я та 
руз вел тов с ка прог ра ма. На вяр но „по бе да та“ на Чер ното в спо ро ве те ни 
бе улес не на и от не у ва же ни е то към па ри те, власт та и закони те, ко и то та-
те ми бе вну шил. Ос вен то ва до то зи мо мент бях до шъл са мостоя тел но 
до две идеи, ко и то и се га счи там ка то ос но ва на вся ка ак ция, на со чена 
към про мя на на об щес т во то, в ко е то се за ду ша вах ме всич ки. То ва бя ха: 
въоръ жа ва не на на ро да (без то ва вся ка сво бо да ми се стру ва не въз мож на 
или ефимер на) и ра вен с т во във въз наг раж де ни я та на тру да и дос тъ па до 
об ра зо вание то и здра ве о паз ва не то, без ко и то сво бо ди те щя ха да си ос та-
нат са мо сбор от кон с ти ту ци он ни па раг ра фи, ог ра ни че ни или уни що же ни 
от прид ру жа ващите ги за бе леж ки и пре ам бю ли. Че за пос ти га не то и на 
да леч по-скром ни це ли нени ос та ва ше друг път, ос вен ре во лю ци он ни ят, 
то ва се раз би ра ше от само се бе си в ус ло ви я та на то тал на дик та ту ра. Към 
ре во лю ци я та ме на соч ваше и пи е те тът, кой то из пит вах към дей ци те на Ве-
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ли ка та Френ с ка, вну шен ми от кни ги те. Рад ко ми да де и ед на из по къ са на 
от мно гоб рой ни пре лис т ва ния и под чер та ва ния с чер вен мо лив бро шу ра. 
То ва бе ше „Про ек топ рог ра ма та на ФАКБ“ – Фе де ра ци я та на Анар хо ко-
му нис ти те от Бъл га рия. Съ щес т ве ни възраже ния спря мо прин ци пи те `и 
ня мах, ако се из к лю чи бе гло то и мно го об що разглеж да не на мер ки те за 
прак ти чес ко то уни що же ние на на сил ни чес ки те инсти ту ции на дър жа ва та, 
ко и то бя ха ста на ли за мен цен т ра лен въп рос на револю ци я та. Та ка пос те-
пен но за ех по зи ция, ко я то дру ги те ква ли фи ци раха ка то анар хис ти чес ка. 
Пред мен се раз к ри иде ал, по-ви сок от кой то чо ве чество то не мо же ше да 
си пос та ви. По пъ тя към не го, кол ко то и стръ мен и да лечен да е, ни кой 
не мо жеше да ни об ви ни, че прес лед ва ме ко рис т ни це ли. В Со ци алната 
ре во лю ция на ме рих най-пос ле тър се ния нрав с т вен кри те рий за мис ли 
и дела. Съ щев ре мен но тя бе най-къ си ят и пряк път към ин тег рал на та 
сво бо да и ра вен с т во за всич ки хо ра и на ро ди. Лос тът и опор на та точ ка в 
бор ба та ка то че ли се бя ха от к ри ли пред тър се щиями взор. Се га не са мо 
пред чувствах бу ря та и же ла ех тя да се раз ра зи, но имах и цел, от ко я то 
ни кой и за нищо в све та не мо же ше да ме от к ло ни и за чи е то пос ти га не 
си стру ва ше да се жи вее и да се ум ре.

Иде а лът и сред с т ва та за ре а ли зи ра не то му бя ха обект на пос то ян ни 
дис кусии меж ду нас. По не же имах при я те ли и поз на ти във всич ки по ли-
ти чес ки, соци ал ни и идей ни кръ го ве, мо жех да срав ня вам все въз мож ните 
по зи ции, да ги премис лям, ко га то ос та вах сам, и да из би рам те зи, ко и то 
ми се стру ва ха най-спра вед ли ви и ре зул тат ни. В раз го во ри те с Чер но то, 
ко го то не за къс нях да свър жа с Пе тър Ни ко лов, се ра зис к ва ше с ця ла та 
раз па ле ност, на ко я то сме способ ни, ко га тосме на 17, 19 или 20 го ди ни, 
въп ро сът за от но ше ни е то меж ду терора и бав на та, но упо ри та и неп ре стан-
на дей ност на апос то ли те на ре во люцион на та ор га ни за ция – пред пос тав ка 
за ус пе ха на вся ко въс та ние. Дис куси и те ни ня ма ха от в ле чен, те о ре ти чен 
ха рак тер. Те бя ха свър за ни с на шия кон к ре тен из бор на пъ тя, кой то се ка-
нех ме да по е мем. Пос лед ни ят за ви се ше тол ко ва от об с та нов ка та, кол ко то 
и от тем пе ра мен та на все ки от нас. Рад ко Бо го ев се при дър жа ше по ве че 
към кла си чес ка та, „прос ве ти тел с ка“ схе ма – из г раж да не на кръ жо ци, гру пи 
и под по ма га не по я ва та и уве ли ча ва не броя на пос ле до ва те ли те на ре во-
лю ци он ния анар хи зъм. Пе тър Ни ко лов бе ше по-скло нен към съз да ва не 
на бой ни двой ки и трой ки за „хи рур ги чес ки ин тер вен ции“ (днес бих ги 
на ре къл... „еко ло ги чес ки“). Що се ка сае до мен, аз кло нях към син те за та 
на два та под хо да. Т.е. за раз ли ка от Дос то ев с ки счи тах, че само кра со та та 
не сти га. Бях убе ден, че све тът ще бъ де спа сен с по мощ та на книга та и 
оръ жи е то. Но и в два та слу чая съз на вах, че ня мам пра во да пред ла гам и 
изис к вам от дру ги те как во то и да е, ко е то не съм сто рил сам и за ко е то 
все още не съм дал при мер...

Гла ва XIV

КО ПОИ, БА ЩИ И ДЕ ЦА

С такива раз би ра ния и раз съж де ния за поч нах но ва та учеб на го ди на 
през есен та на 1950 го ди на. Бях нав ля зъл в 18-ата си го ди на и в послед-
ния клас на гим на зи я та. Ро ди те ли те ми ис ка ха да ме ви дят до го ди на в 
универ си те та. Меч та та на та те бе по не един от нас да про дъл жи да ра-
бо ти ка то ле кар. Но за да учас т вам в кон кур с ни те из пи ти за при е ма не в 
Ме ди цин с кия факул тет, мно го по ве че от от лич на дип ло ма ми бе не об-
хо дим фор му ляр, удостове ря ващ мо я та бла го на деж д ност и го тов ност да 
при съ е ди ня уси ли я та си към „стро и тел с т во то на со ци а лиз ма“, как то ми 
бе ра зяс не но от вуй чов ци те пар тий ци. Той (фор му ля рът, а не со ци а ли зЪ-
мът) тряб ва ше да бъ де за ве рен от петчлен на ко ми сия с пред ста ви те ли на 
пар ти я та, ДС, об щин с ки те влас ти, ДСНМ и ОФ. Ня мах ни ка къв шанс, а и 
меж ду нас ка за но – ни как во же ла ние да сту дентствам. В из вес тен сми съл 
то ва ми при ли ча ше на из мя на към на ро да, в слу жба на ко го то се бях ме 
об рек ли без клет ви, фор мал нос ти и... фор му ляри. Още по-мал ко пък ме-
ди ци на, не до ве ри е то ми към ко я то в днеш на та сис те ма беше ста на ло още 
по-го ля мо. Не до ве рие не тол ко ва към ней ни те въз мож нос ти, колко то към 
со ци ал на та ѝ фун к ция. Към ба кал с ко то и чи нов ни чес ко от но ше ние на 
ес ку ла пи те спря мо стра да ни я та на „ближ ни те“. В па зар ни те ус ло вия на 
стария ре жим ме ди ци на та бе ше тър го вия със здра ве то на хо ра та. Кой то 
мо же ше да пла ти по ве че, има ше пра во да жи вее по-дъл го. Дик та ту ра та я 
пре вър на в мило сър д на сес т ра на влас тод ръж ци те и в из де ва тел с т во над 
„обик но ве ните хо ра“, как то бе при е то да се на ри чат всич ки от дол ни те 
ета жи на пи ра ми дата, ко и то не раз по ла га ха с власт или „връз ки“ с влас-
т ни ци те. Имах соб с т вени наб лю де ния над опаш ки те до из не мо га пред 
ле кар с ки те ка би не ти и грубото ми ли ци о нер с ко от но ше ние на бол шин с т-
во то „ме ди цин с ки ра бот ни ци“ към бол ни те. От та те зна ех за ета жи ра ни те 
и пре тег ле ни гри жи в „без к ла со вото об щес т во“. Той ми бе раз каз вал за 
ви дя но то в ура ни е ва та ми на „Ел ши ца“ край ов до вя ло то ед но и мен но се ло. 
Миньо ри те уми ра ха мла ди от лъ че ни я та, защо то ла ма ри не ни те ков че зи 
стру ва ха по-ев ти но на „на род на та власт“, откол ко то не об хо ди ми те вод ни 
ин с та ла ции, олов ни об ли цов ки на тран с пор та, с кой то из на ся ха ру да та 
за „брат с кия СССР“ и от ан ти ра ди а ци он но то об лекло. На ос та на ла та 
(вън от ков че зи те) част от плеб са се по ла га ха ас пи рин, клиз ми и ог ра-
ни че но и съ об ра зе но с нуж ди те на про из вод с т во то пра во на болни чен 
от пуск. До ка то за „ба ров ци те“ има ше спе ци а ли зи ра ни бол ни ци и екипи 
от най-доб ри те бъл гар с ки ме ди ци. На най-„от го вор ни те дру га ри“, ко га то 
не ги от зо ва ва ха на „ле че ние“ в Мос к ва, бе оси гу рен дос тъп и ва лу та за 
лечение в най-ре но ми ра ни те бол нич ни за ве де ния на „прог ни лия За пад“. 
Още тогава си мис лех, че скъ по цен но то им здра ве ще ше да стру ва мно го 
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по-ев ти но на бъл гар с кия на род, ако той се бе ше обър нал към ус лу ги те на 
не бе зиз вестния Д-р Ги ло тен.

Не е нуж но да каз вам, че роди те ли те ми раз г леж да ха мо и те убежде ния, 
съж де ния и на ме ре ния от съв сем друг зри те лен ъгъл. Мас ло в тле е щия 
се ме ен кон ф ликт на ля раз го во рът, който Агоп про вел с ма ма. Пок рай дру-
го то, па на гюр с ки ят гру пен фю рер ̀ и ка зал, че пъ тят, по кой то съм тръг нал, 
ня ма ло да ме из ве де на до бър край. И до ри я посъвет вал да не си пи ле ят 
вре ме то и сред с т ва та с ме не, а да вни ма ват да не изгу бят и мал кия ми 
брат. (Яв но ня кой ни кле па ше.) Ду ми те на обер ко поя стре снаха на ши те. 
Си гур но не са мно го те зи, ко и то би ха се съг ла си ли син им да стане кур бан 
за ед на ка у за, в ко я то те не вяр ва ха, и за един на род, кой то не уважава ха 
осо бе но. След ед но ро ди тел с ко съ ве ща ние, про тив но на всич ко, ко е то бе 
го во рил до се га, та те ми за по вя да да оти да в уч ко ма и да ги по мо ля да ме 
при е мат в... ДСНМ. Не по ма га ха ни как ви ар гу мен ти от моя стра на. Оче-
вид но, майму но по доб на та лю бов на ро ди те ли те не е ра ци о нал на. То нът 
се пов диг на от две те стра ни и до ри ба ща ми по ис ка да ме уда ри. За пръв 
и за пос ле ден път Докто рът ис ка ше от ме не ком п ро мис с власт та. Пос ле 
ни ко га не пов то ри, за щото раз б ра, че се до кос ва до не що, ко е то мо же дани 
раз де ли за ви на ги. Той се из ви ни и ка за, че всич ко пра вил за ра ди ме не и не 
си да вам смет ка как ви зверо ве са нас ре ща ни. И че не ис ка да ме за гу би. 
Стра хо ва та пси хо за от властта се раз ви ва ше прог ре сив но у ро ди те ли те. 
Чрез тях се уп раж ня ва ше на тиск вър ху си но ве те. До маш ни те на мо я та 
из го ра Мар га ри та бър зо се при ми ри ха с не под хо дя щия обект на чув с т ва та 
на дъ ще ря им и бя ха за поч на ли да си ходят на гос ти с на ши те. Из ра зя ва ха 
до ри го тов ност да из пол з ват всич ки те си връз ки, за да уре дят бъ де ще то 
на зе тя. Но в на ча ло то на но ва та учеб на го дина, на вяр но пре дуп ре де ни от 
„ор га ни те“, с ко и то бя ха в съ сед с т во, са раз б рали, че „от ме не чо век ня ма 
да ста не“. Те бла го ра зум но спря ха дъ ще ря си от учи ли ще. Под пред лог 
на бо лест я из п ра ти ха при дру гия `и вуй чо, ня ка къв пловдив с ки го ле мец. 
За чест та на Мар га ри та тряб ва да ка жа, че ма кар да бе ше далече от мо и те 
убеж де ния, не бе ше ес наф ка, ни то глу па во мо ми че. И ни ко га не се опи та 
да ме от к ло ни от пъ тя ми. Тя бе раз б ра ла, че един из с т ре лян сна ряд може-
ше по-лес но да бъ де от к ло нен от тра ек то ри я та му...

Ня кол ко дни по-къс но в Па на гю ри ще от но во прис тиг на и вуй чо ми 
То дор за съвет и по мощ. Ро ди те ли теми чес то тър се ха мне ни е то му, ма кар 
че не бе ше „вуй чо вла ди ка“. Той ка за, че ми тряб ва ло го ля ма во да, за да 
плу вам. Про винци я та би ла плит ка за ме не. Лод ка та ми щя ла да за сед не... 
И дру ги, лас ка е щи ухото прит чи. В зак лю че ние ми пред ло жи да оти да да 
жи вея при не го и да уча в София, къ де то мно го не ща мо же ли да се ре шат 
по-лес но и бла гоп ри ят но за всички. Яв но след пос лед на та ни схват ка вуй-
чо бе ше про ме нил от но ше ни е то си към мен. За то ва мо же би спо ма га ше и 

по ло же ни е то му на без ра бо тен. Въл ко Чер вен ков, с ко го то се поз на ва ха от 
КНИК – Ко ми те та за На у ка, Из кус т во и Кул ту ра – ко го то той пре зи ра ше 
дъл бо ко, го бе увол нил.

Гла ва XV

ОТ НО ВО УЧЕ НИК В СО ФИЯ

Пер с пек ти ва та да се ос во бо дя от съ сед с т во то с Агоп и опе ка та на ро-
ди те лите ми над де ля и аз да дох съг ла си е то си. Ско ро прид ру жих вуй чо в 
об рат ния му път. От но во щях да съм уче ник в Шес та мъж ка.

То зи път се нас та них при не го, а той, как то ка зах ве че, бе ше ос та нал 
без ра бо та. През 1948 г. То дор Пен ков бе на пуснал дър жав на та пе чат ни ца 
и ста нал ди рек тор на От де ла за чуж дес т ран на лите ра ту ра към КНИК. Той 
кон т ро ли ра ше за ку пу ва не то и вно са на кни ги от чужби на. В ка би не та му 
бях ви дял за пръв път ху ба во под вър за ни те в яр ко червена ко жа то мо ве от 
ан г лийс ко из да ние на ме мо а ри те на Уин с тън Чър чил. Такива кни ги оти-
ва ха в спе ци ал ни фон до ве и се пре дос та вя ха със спе ци ал ни разре ше ния 
на спе ци ал ни дру га ри, по-ско ро на тех ни те „съ вет ни ци“ и ин формато ри. 
Ше фът на КНИК и шу рей на Ге ор ги Ди мит ров – Въл ко Чер вен ков, се бе 
отър вал от чис т ки те в Мос к ва с це на та на до нос ни чес т во то сре щу соб-
с т ве ните му дру га ри. Той бе ше ед на от най-зло коб ни те фи гу ри на БКП. 
Пре ди да по лучи бла гос ло ви я та на Ста лин и да се пре вър не в не го во 
бъл гар с ко ми ни ко пие, той про чис ти всич ко, ко е то би про я ви ло ма кар ми-
ни мум не за ви си мост в универ си те ти, ин с ти ту ти, ли те ра ту ра, из кус т во и 
жур на лис ти ка. При не го те рорът на дик та ту ра та дос тиг на кул ми на ци он-
на та си точ ка – все кид нев но се из да ва ха смър т ни при съ ди, де сет ки хи ля ди 
бя ха на тъп ка ни в зат во ри те и концла ге ри те ка то в кон сер ви. Не го ва бе и 
„зас лу га та“ за съз да ва не то на списъ ци за „вред на та ли те ра ту ра“. Те бя ха 
ня кол ко и все ки по от дел но над минава ше пап с кия ин декс с не го ви те заб-
ра не ни за доб ри те хрис ти я ни кни ги, които бя ха око ло 4000 на брой. Как во 
ли ня ма ше във Въл ко ви те спи съ ци – ця ла та га ма на ико но ми чес ка , со ци-
о ло ги чес ка, ис то ри чес ка и идей на книж ни на – от Ниц ше и Хит лер през 
Ка уц ки и Хил фер динг до Кро пот кин и Ма ла тес та. Вуйчо ги бе ше до не съл 
вкъ щи. И аз жад но ро вех из тях, от бе ляз вай ки всич ки загла вия, ко и то бих 
ис кал да про че та. Кни ги те по тия спи съ ци се из зем ва ха от общес т ве ни те 
биб ли о те ки за пре то пя ва не. Те зи, ко и то би ха дръз на ли да ги съх ра ня ват 
и, не  дай Бо же, раз п рос т ра ня ват, тряб ва ше да са го то ви да оти дат в зат во-
ра. В на ка за тел ния ко декс има ше спе ци а лен па раг раф за тая цел. Преди 
Въл ко Чер вен ков да ста не па тен то ван вожд на бъл гар с кия на род, той бе 
сък ра тил вуй чо То шо от ра бо та. Се га се мейс т во то им се из дър жа ше от 
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вуй на, коя то ста на учи те лка по рус ки, а на вуй чо под х вър ля ха по не що за 
пре вод от ро да на „Съ деб ни те ре чи на Ви шин с ки“ или не го ва та „Те о рия 
на дър жа ва та и пра во то“... Не мо же да се ка же, че по доб на „ра бо та“ бе ше 
чис топ лът на, но той я вър ше ше в очак ва не на по-доб ри вре ме на.

В от де ле на та ми със за ве са стая, в ко я то се хра не ше „све та та фа ми лия“ 
на раз жал ва ния пар ти ен дру гар Тодор Пен ков, със то я ща се от не го, же на 
му и бра тов чед ми Мит ко – с шест го дини по-ма лък, за ка чих над по ход но-
то си лег ло пор т ре та на Пру дон – „ба ща та“ на френ с кия анар хи зъм. Под 
не го, вър ху ши ро кия бял фон на пи сах соб с т ве норъч но:

ДЪР ЖА ВА ТА Е НА СИ ЛИЕ! 

ЗА КО НИ ТЕ СА ВЕ РИ ГИ ЗА РО БА! 

СОБ С Т ВЕ НОСТ ТА Е КРАЖ БА! 

АКО БОГ СЪ ЩЕС Т ВУ ВА, ТОЙ ТРЯБ ВА 

ДА БЪ ДЕ УНИ ЩО ЖЕН!

Вуй чо не въз ра зи про тив то ва ми ве рую и не по ис ка да сва ля пор т ре та. 
Са мо каза: „Бог да ти е на по мощ, ако не се вра зу миш!“

От ста ра та па ра лел ка, в ко я то ме из п ра ти ха, мно го не що не бе ос та на-
ло. Но баба Рай на бе ше на пос та си. Ние щях ме да бъ дем ней ни ят пос ле ден 
ви пуск. В края на го ди на та ̀и пред с то е ше да се пен си о ни ра. Още в пър ви те 
дни се сдър пахме. Аз въз ра зя вах сре щу взис ка тел ност та и кри те ри и те ̀ и, 
а тя от го ва ря ше, че гим на зи я та у нас не е за дъл жи тел на. По со чих `и са-
мо пе ти ма та, ко и то бяхме ос та на ли от по-пре диш на та го ди на, но то ва не 
про ме ни пе да го ги чес ки те ̀ и въз г ле ди. Про чее, ни то ней ни те ме то ди, ни то 
гим на зи ал но то об ра зо ва ние вече ме ин те ре су ва ха. Зна ех, че нак рая тряб ва 
да по лу ча ня как ва дип ло ма, която по-ско ро бе не об хо ди ма за ро ди те ли те 
ми. А аз, как то каз ва по е тът, бях вече „пуш ка на ра мил“ и си тър сех дру-
га ри за де ло то, на ко е то ис ках да пос ветя жи во та си. То ва ми ре ше ние се 
под сил ва ше от из га ря що то ме чув с т во за дълг към на ро да.

Знам, че ка за но то мо же да проз ву чи аб с т рак т но, дек ла ра тив но и до ри 
пом позно ка то в лош ро ман, но та ка ва е ис ти на та. От 18-ата ми го ди на 
за мен по ве че не съ щес т ву ва ха дру ги ин те ре си, мис ли и же ла ния. Ня мах 
дру га страст ос вен Ре во лю ци я та в име то на Сво бо да та. Ни що дру го не 
за ни ма ва ше ума ми. При надле жах ̀ и с ця ло то си съ щес т во. Жи ве ех за нея. 
Очак вах я и свър з вах близ ко то ̀ и при шес т вие с вся ко по-круп но све тов но 
съ би тие. То ва вну ша вах и на при ятели те си и ги под тик вах да се гот вят, 
за що то не ис ках да ни сва ри не под готве ни ка то де ви ци те от биб лейс ка та 
прит ча...

Ис то ри я та сви де тел с т ва, че ре во лю ци и те из бух ват обик но ве но в ус-
ло вия на теж ки кри зи, а вой на та бе ше най-ужас на та от тях. При ме ри те от 
Френ с ко-Прус ка та вой на от 1870 г., Рус ки те вой ни от 1905 г. и 1914-1917 
г. или Ис пан с ка та ре во лю ция пре ди и Ки тайс ка та след Вто ра та све тов на 
вой на ка то че ли до каз ва ха дос татъч но убе ди тел но, че вся ка го ля ма вой на 
пос та вя реб ром ал тер на ти ва та, която Ба ку нин бе из полз вал ка то заг ла вие 
на ед на от най-про ник но ве ни те си кни ги: „СО ЦИ АЛ НА РЕ ВО ЛЮ ЦИЯ 
ИЛИ МИ ЛИ ТА РИС ТИЧ НА ДИК ТА ТУ РА“.

За то ва на ос т рих ме уши те си, ко га то за поч на Ко рейс ка та вой на. През 
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но ември 1950 го ди на в нея се вклю чи съз да де ни ят пре ди го ди на „На ро ден“ 
Ки тай. В отговор ге не рал Мак-Ар тур, глав но ко ман д ващ да ле ко из точ на та 
аме ри кан с ка арма да, ис ка ше да се упот ре би атом на та бом ба. Вуй чо ка за:

– Тия иди о ти ще за па лят от но во све тов ния по жар.
От ду ми те му не се раз би раше кои са иди о ти те, но в слу чая то ва не 

ме ин те ре су ва ше. Аз из ра зих на деж дата си, че с по жа ра ще дой де и раз-
в ръз ка та, но вуй чо ка то ми ли о ни дру ги бе ше за ми ра в роб с т во. Раз би ра 
се, мно го по-важ ни от роб с ка та во ля бя ха дру ги фак то ри, ко и то пре че ха 
на прев ръ ща не то на сту де на та вой на в го ре ща, но тогава те убяг ва ха от 
пог ле да ми. В тая епо ха мно зи на, и аз в то ва чис ло, бя ха склон ни да да-
ват мно го по-го лям кре дит на ре чи те на за пад ни те по ли ти ци, откол ко то 
те зас лу жа ва ха. Чо век чес то е скло нен да взе ма же ла но то за ре ал но и да 
хи пер бо ли зи ра то ва, ко е то е по-да ле че от не го. У нас ни ко га не е има ло 
демок ра ция от ти па, кой то се съз да де на За пад. Ние не поз на вах ме ней ни те 
меха низ ми, ро ля та на „Чет вър та та власт“, ни то ин фла ци я та на ду ми те на 
нейните дър жав ни мъ же. Не бях ме сво бод ни и от илю зи и те, с ко и то се хра-
нят про винци а лис ти те. Но ка то че ли най-те жа що, мо же би под съз на тел но, 
в прог но зи те за близ ка та све тов на вой на бе ше она зи ти пич но на шен с ка 
на деж да, че собстве ни те ни проб ле ми мо гат да се ре шат са мо или глав но 
от вън. Та ка е би ло през тур с ко то роб с т во и сред пре об ла да ва ща та част от 
въз рож ден ци те, та ка беше и с „тес ня ци те на дя до то“, ко и то очак ва ха 3/4 
от сво я та ре во лю ция да дойде на вър ха на чуж ди щи ко ве. Та ка бе и след 
ка то БКП по лу чи власт та. Не ща та се ус лож ня ва ха от то ва, че в соб с т ве на та 
ни ис то рия те за та за са мос то я телна та бор ба и ос во бож де ние не на ми ра-
ше пот вър ж де ние. А гра мад на та част от на ши те по ли ти ци и бор ци поч ти 
не се спи ра ха вър ху ре зул та ти те от двойното „ос во бож де ние“, ко и то са 
тра гич ни от глед на точ ка на раз ви ти е то ни като на род. Те ги ус т рой ва ха 
доб ре, спес тя ва ха им гла во бо ли я та и пос тос вобо ди тел ни те раз п ра вии с 
един на род със са мо чув с т вие, кой то в ед на про дължи тел на и кър ва ва, но 
по бе до нос на бор ба би наб рал опит и си ли. За то ва и този път до ри оне зи, 
ко и то бя ха го то ви да вля зат в схват ка с дик та ту ра та, очак ва ха вой на та. 
По пу ля рен бе ше ви цът: Ние ще ум рем от ча ка не, а „те“ от страх...

В на ши те спо ро ве „за Ми ра и Вой на та“ вуй чо ми се ока за по-бли зо 
до ис ти ната. Вой ни те, въс та ни я та, прев ра ти те се ре ду ва ха, без да се сле ят 
във все общ Апо ка лип сис. На вяр но мно го не ща са се уреж да ли по ка на ли-
те на тай на та дипло ма ция, но през всич ки те де се ти ле тия от 1945 го ди на 
на сам ре ша ва що, мис ля, си ос та ваше съх ра ня ва не то на относителното
во ен но, сто пан с ко и те ри то риално рав но ве сие от две те стра ни на же ляз-
на та за ве са. Тряб ва ше да се съз даде цен тър на про из вод с т ве на и тър гов с ка 
ек с пан зия, да се зас т ра шат за е тите те ри то рии, по зи ции и па за ри, а мо же 
би и са мо то съ щес т ву ва ние на про тивни ка, за да се потретито ва, ко е то 
ста на два пъ ти вър ху во ен ни те те ат ри на ев ро пейс кия кон ти нент. Та ко ва 
раз ви тие вър ху гло бу са ка то че ли не се очер та ва ше. Един дал но ви ден 
ев ре ин ми бе ше ка зал: „До ри да си раз ме нят по недо ра зу ме ние атом ни 
ша ма ри и из го рят ня кой и друг ми ли о нен град, пак ще седнат на зе ле на та 

ма са и ще се спо ра зу ме ят.“ Не за вис мо от вой на та, ко я то очак вахме, аз не 
бях скло нен да вяр вам, че ня кой щени по да ри за тре ти път свобо да та. От 
Дя ко на и Бо тев зна ех, че „по да ръ кът“ ня ма да е сво бо да.

Ци низ мът пос те пен но взе ма ше връх у вуй чо. Той каз ва ше, че чо ве кът 
е ед но чер во, ко е то пре ра бот ва хра на та във фе кал ни ма си. И че то ва за-
ни ма ние е глав но то в жи во та му за ед но с лю бовта, ко я то той на ри ча ше... 
„три е не на чрев ца“; Че ра вен с т во то, брат с т во то и сво бо да та са илю зии, 
ко и то чо ве чес т во то ни ко га ня ма да дос тиг не и, ко е то е още по-без на деж-
д но, то не се стре ми към тях. В край на смет ка хо ра та не заслу жа ват до ри 
един ко съм да да деш от гла ва та си. Та зи „фи ло со фия“ аз от хвър лях из ця ло 
и счи тах, че тряб ва да я оп ро вер га ем с во ля та и ко лек тив ни те си дейс т вия, 
ос та вяй ки на бъд ни те по ко ле ния още един при мер за над рас нали чрев-
на та същ ност на чо ве ка. Ина че жи во тът ста ва ше без с мис лен. За то ва и в 
Со фия про дъл жа вах да тър ся ка то с фе нер дру га ри за из пъ тя към сво бо-
дата. В го ле мия град оба че то ва се ока за дос та по-труд но. Хо ра та тук не се 
познават и жи ве ят по-изо ли ра но. По ра ди ко е то беше труд но, ако ли не и 
не въз мож но, да се съз да де „кон т ра об щес т во то“, ко е то е ес тес т ве на та сре да 
за по тенци ал ни те и ак тив ни про тив ни ци на дик та тор с кия ре жим. Ог леж-
дай ки съ у ченици те си, са мо един прив ле че вни ма ни е то ми с буд ния си ум 
и ори ги нал на реч. Каз ва ше се Пе тър Пе ев, че те ше мно го и тък мо за то ва... 
бе ше пос ред с т вен ученик. По мис лих, че е до шъл до мо и те зак лю че ния и 
се опит вах да за поч на разгово ри отда ле че. Без осо бен ус пех. Той ори ги-
нал ни че ше, но из бяг ва ше по литичес ки те те ми, ко га то в тях се сти га ше до 
опас ни за вои. Раз ме нях ме си по някоя кни га, ка то той яв но има ше по ве че 
склон ност към на уч но по пу ляр на та и тех ни чес ка ли те ра ту ра, а аз към тая, 
ко я то се от на ся ше до жи во та на хо рата в об щес т во то и тях на та ис то рия. 
Ос та на ли те три де се ти на съ у че ни ци ми се стру ва ха още по-не год ни за де-
ло то. Сред тях има ше не кол ци на ком со мол с ки ка ри е рис ти, с ко и то опи тът 
ми под с каз ва ше да бъ да вни ма те лен – вре ме то на от к ри ти те схват ки с тях 
бе ше от ми на ло. Мал ко то от лич ни уче ни ци вяр ваха, че чрез уче но лю бие 
и тру до лю бие ще си про би ят път към кай ма ка на об щество то и не ги бе-
ше еня за ос та на ли те. А „ос та на ли те“? Има ше си но ве на „бивши хо ра“ 
и „де ца на на ро да“, оче вид но без осо бе ни пер с пек ти ви, но и без висо ки 
изис к ва ния. С ня кои мо же ше да се го во ри, но до оп ре де ле ни пре де ли, зад 
ко и то над зър та ше стра хът и гроз ни ят лик на пре да тел с т во то. Тая сре да ме 
по тис ка ше и съз да ва ше не га тив ни нас т ро е ния сре щу „со фи ян ци“.

Обър нах се от но во към кни ги те. Във вуй чо ва та биб ли о те ка на ме рих 
пет том но то рус ко из да ние на „Го лос Труда“ от 1920-1922 г. на съ чи не ни-
я та на Ми ха ил Ба ку нин. Сред ос та на ли те сто ти ци томове мо же ха да се 
ви дят „По ле та, фаб ри ки и ра бо тил ни ци“, „Към мла ди те“, първи ят том 
на „Ве ли ка та френ с ка ре во лю ция“ на Кро пот кин. Има ше и бро шур ки 
ка то „Бе се ди в ка фе не то“ на Ма ла тес та. Вуй чо ме за поз на и с не кол ци на 
антик ва ри, меж ду ко и то бив ши ят соб с т ве ник на из да тел с т во „Фа кел“ и 
два ми ната бра тя Ли сич ко ви, от ко и то мо же ше да се на ме ри поч ти всич ко, 
из да ва но няко га в Бъл га рия. Там оти ва ха по-го ля ма та част от па ри те, ко и-
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то та те и ма ма от де ля ха за из д ръж ка та ми. Вуй чо съ що оби ча ше кни ги те, 
но пред по чи та ше да си ги на ба вя без п лат но от не чия биб лио те ка. Или от 
из да тел с т ва та, с които има ше връз ки. Още по ве че на сър ча ва ше страст та 
ми към че те не то не го вият при я тел Ге ор ги Не нов – сек ре тар на ком со мо ла 
през 1923 го ди на – единстве ни ят от те зи, ко и то поз на вах, зах вър лил след 
Де ве ти пар тий ния си би лет. Бай Ге ор ги бе ше от та ка на ри ча ни те „ши ро ко 
скро е ни“ хо ра (епи те та си гурно бе ше из мис лен от ня кой тер зия). Той бе 
на че тен, ос т ро у мен и ря зък в съждени я та си. Оби ча ше чес то да пов та ря:

– Че ти, мо е то мом че, че ти, за що то след ня кол ко го дини ще из го рят 
всич ко и ще нас тъ пи Сред но ве ко ви е то. – Не го ва та биб ли о тека бе ше още 
по-бо га та от тая на вуй чо, но той кни ги не да ва ше. Пред ла га ше на кой то 
ис ка да че те да оти де в не го ва та къ ща и там на мяс то да ра бо ти с кни гите. 
По ня ко га се въз пол з вах от гос топ ри ем с т во то му, оти вах в тях и по глъ щах 
заб ра не на та или прос то заб ра ве на книж ни на, та ка как то пещ та на па ра ход 
гъл та купища та въг ли ща.

Глава XVI

КОМПАНИЯТА НА „КОРАБОКРУШЕНЦИТЕ“  
И МАТУРАТА МИ

Ин те рес ни бя ха и дру ги те дру га ри на вуй чо. Ка то в ня ка къв Но ев 
ков чег в нея се бя ха съб ра ли пар тий ци в неми лост, бив ши троц кис ти, 
ан ар хис ти, плад на ри и един зве нар. На ри чах ги кора бок ру шен ци. Те ме 
при е ма ха, въп ре ки ос т ро ти те, на ко и то е спо со бен един 18-го ди шен раз-
бун ту ван млад чо век. За гър б вай ки уче ни е то, чер пех с пъл ни шепи от то ва, 
ко е то Бо тев на ри ча ше „учи ли ще жи тейс ко“, и се гот вех за из пит, за кой то 
не се пред виж да ше поп ра ви тел на се сия... Учас т вах на рав но в раз гово ри те 
и спо ро ве те им. Вуй чо ме ка не ше на сут реш ни те си раз ход ки в „Пар ка 
на сво бо да та“ – бив ша та Бо ри со ва гра ди на, и по не же не бях ве че тол ко ва 
при ле жен в уче ни е то, се съг ла ся вах на дра го сър це. Те си има ха сбор ни 
мес та – в бе сед ки, в „Ари а на“ или в за кус вал ня та край от к ри та та къ пал ня, 
къ дето се съ би ра ха и за поч ва ха „прег ле да на меж ду на род но то и вът реш но 
по ложение“ или фи ло соф с ко-ис то ри чес ки те си ди ску сии.

Сред ос та на ли те му при я те ли се от к ро я ва ха Спи ро поп Гри го ров, 
То дор Ак ра бов, Ни ко лай Ге нов. Бай Спи ро бе ше из вес тен с проз вище то 
Во йво да та. Но се ше го от Ма ке до ния, къ де то се е сра жа вал сре щу тур с ката 
власт с че та та си до 1912 го ди на. По вре ме на Пър ва та све тов на вой на 
ми нал в не ле гал ност, за що то сма зал с чук но са на бюст на цар Фер ди нанд 
в Бур гас, а след вой на та, към 1923 го ди на, е бил в сек ре та ри а та на Фе де ра-
ци я та на анар хоко му нис ти те. Мал ко „пре ди 9-и“, наб ли жил 60-те, Спи ро се 

прис т рас тя ва към алкохо ла. Пак по съ що то вре ме или мал ко „след 9-и“ той 
пра ви и след ва ща та стъпка към па де ни е то – ста ва член на БКП, въп ре ки 
че е бил съ вър ше но на яс но и с но ви те влас тод ръж ци. За ра ди жлъч ни те му 
за бе леж ки по по вод бур жо аз ното им ус т рой ва не по вре ме на съп ро вож да-
що то го „стро и тел с т во на ос но ви те на со ци а лиз ма“, „от го вор ни дру га ри“ 
от сто лич на та пар тий на ор га ни за ция го бя ха из клю чи ли – за „ин ди ви ду а-
лис ти чес ки за беж ки“. Той каз ва ше, че ста вал ин ди ви ду а лист са мо ко га то 
го... раз г не ве ли. Де рай ли ра не то на Войвода та обяс ня ва ха с по-мла да та му 
же на, ко я то го би ла сло жи ла под че хъл. Подоб ни жен с ки из ви не ния на 
опор тю низ ма или пре да тел с т во то не при емах и не кри ех мне ни е то си пред 
бай Спи ро, а той ме гле да ше мъл ча ли во с тъж ни те си си ви очи, в ко и то 
мно го ряд ко прип лам ва ха ис к ри. Дру ги ят вуй чов при я тел Ак ра бов – съ-
що ре не гат – е бил ор га ни за ци о нен се кре тар на троц кис тите през 30-те 
го ди ни. Во дил сес т ра та на ед но от го ве да та от По лит бюро – Та но Цо лов, с 
чи е то вли я ние обяс ня ва ха ка пи ту лан тс т во то и вли за не то му в БКП. Ко лю 
Ге нов, чи е то при я тел с т во с вуй чо да ти ра ше от дет с т во то им, земе де лец, 
ра бо тил в ре дак ци я та на в-к „Пла дне“, съ що се бе ше впи ян чил. Всички тия 
хо ра бя ха аб ди ки ра ли и ка то че ли са мо ми на ло то им пре че ше да станат 
за вър ше ни мръс ни ци. Не ус пе ли или не по же ла ли да „из рас нат“ в ут ро то 
на на че ва ща та но ва ера, те бя ха из бу та ни в пе ри фе ри я та на жи во та. Ня кои 
от тях бя ха обек ти на бди тел ност та на „ор га ни те“ и тър се ха спа се ние за 
ду шите си и тих при стан в ра бо та та, в се мей ния жи вот или в ал ко хо ла, но 
не мо же ха да ги на ме рят. Ос та на ли им бя ха са мо спо ме ни те, към ко и то се 
връ ща ха често, и яз ви тел ност та. Раз го во ри те с тях бя ха ин те рес ни, но не 
ме за си ща ха. Ко лко то и да из де ва тел с т ва ха над „меж ду на род но то и вът-
реш но по ло же ние“, те ни ко га не тър се ха из ход от не го. Не що се бе счу пи ло 
в тях без въз в рат но. У ед ни ре ал ни ят жи вот, как то оби ча ха да каз ват, бе 
уни що жил вя ра та в идеала, дру ги умо ра та бе сло ми ла, тре ти се оп рав да-
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ва ха с де ца та си. Спи ро казваше с гор чи ви на, че при чи на та е в ста рост та, 
и ко га то ос та нех ме на са ме, подхвър ля ше, че ако бил на мо и те го ди ни, не 
би се под во у мил да ви ди смет ка та на ти по ве ка то Чер вен ков (го во ре ше се, 
че след въс та ни е то в 1923 г. им ор га ни зирал ка на ли за бяг с т во в СССР). 
Вън от по доб ни сло вес ни из бух ва ния, поч ти всич ки има ха двойст ве но 
по ве де ние, пра ве ха ком п ро ми си и се при гаж да ха, за да „оце ле ят“, по ра ди 
ко е то, ня кол ко го ди ни по-къс но, след Ун гар с ка та ре волю ция през 1956 
го ди на, ма ма ги на рек ла съв сем спо луч ли во „Кръ жо ка Хи тър Петър“. Ка-
то че ли в не го вуй чо То шо бе ше най-за вър ше ни ят опор тю нист. Би дейки 
съ вър ше но на яс но с ре жи ма, той не скъ са с пар ти я та, ко я то пре зи ра ше. 
Дори от вре ме на вре ме, при тис нат от без ра бо ти ца та, по да ва ше мол би за 
от ме ня не на на ло же ни те му по ус тав пар тий ни на ка за ния. На пуб лич ни 
мес та мне нията му бя ха дос та по-ню ан си ра ни от спо де ля ни те в ком па ни-
я та. За що то знаеше, че „дру га ри те не про ща ват на вра га с пар ти ен би лет“, 
и за да е в мир с тях, при е ма ше да из на ся лек ции в квар тал ния ОФ-клуб. 
То ва ме въз му ща ва ше и аз чес то му на ви рах Го голь в но са: „В ця ла та тая 
ком па ния има ше са мо един свестен чо век – про ку ро рът, но и той, меж ду 
нас ка за но, е сви ня“, и до пъл вах, че сред тях до ри и про ку ро рът от със т ва, 
а са ми ят той е ед на тух ла в зат во ра на на ро да. В та ки ва слу чаи вуй чо ме 
гле да ше зло и мъл че ше. Въз буж да ше се и вди га ше тон, са мо ко га то на ри-
чах мар к си чес ки те му ана ли зи на бъл гар с ка та дейс т ви тел ност... ан ал ни 
или ос пор вах прог но зи те му за све тов на та по литика, с ко и то из ви ня ва ше 
пар тий но то си член с т во. Той смя та ше, или по не така твър де ше, че ви на 
за кру ше ни е то на иде а ла им имат изос та на лост та на страни те, в ко и то той 
се при ла га, и про из ли за що то от нея не съ вър шен с т во на хора та – во да чи и 
пос ле до ва те ли. Хра не ше вя ра, че един ден, кол ко то и да ле чен да е, не ща-
та ще ево лю и рат от ка зар ме ния към сво бод ния со ци а ли зъм. В светов на та 
по ли ти ка той пред по чи та ше най-ло шия мир пред най-ху ба ва та вой на и 
бе ше съ вър ше но чужд на мак си ма та „По-доб ре ужа сен край, от кол ко то 
ужас без край!“ С тия си виж да ния и род нин с ки те си чув с т ва той се бе ше 
от ка зал да ме пок ръс ти в мар к си чес ко то ве ро из по ве да ние и се опит ва ше 
по-ско ро да ми въз дейс т ва сдър жа що. Са мо че ве че бе ше къс но. Аз не 
мо жех да по на сям „така съз да ли те се по ло же ние и об щест во“.

В гим на зи я та се чув с т вах още по-от в ра ти тел но. Из бяг вах да раз го ва-
рям с на по рис ти те ком со мол с ки акти вис ти, сред ко и то бе ше и бъ де щи ят 
ре жисьор Ме то ди Ан до нов. Те ор га низира ха все въз мож ни агит ки и „ме-
роп ри я тия“ ка то ко лек тив ни по се ще ния в семейс т во то на ня кой за ги нал 
рем сист или учас тие на уче ни ци те в т.нар. народ ни за е ми. И та зи го ди на 
ком со мол ци те за пис ва ха су ми, над х вър ля щи средната ме се чна зап ла та 
на ба щи те им, за да ув ле кат и ос та на ли те. От к ри то то про ти во пос та вя не 
при ца ру ва що то все об що ов че ду шие щя ха да да дат по-скоро об ра тен ре-

зул тат. Аз сва лих мер ни ка, ка то за пи сах ед на над ни ца, и с то ва свър ши 
тях но то аме ри кан с ко над да ва не. Гле да ха ме нак ри во, но мъл ча ха. Което 
не зна чи, че не пра ве ха ре дов ни до но си. От та ки ва ка то тях ДС из п ли та ше 
мре жа та си и един от го ле ми те въп ро си си ос та ва ше ней но то раз къс ва не, 
защо то хи пер т ро фи ра на та пред паз ли вост и стра хът во де ха до па ра лич и 
до... „края на ис то ри я та“.

След ка то бях зах вър лил учеб ни ци те, про дъл жих да си взе мам из пи-
ти те по инер ция. Са мо ба ба Стой ко ва за бе ля за про мя на та и ми се за ка ни, 
че то зи път бе леж ки те ми ня ма да са ка то по-ми на ло го диш ни те. Имах 
ед но по-ос т ро обяснение с нея, ко га то ѝ ка зах, че за мен дип ло ма та ве че 
не пред с тав ля ва ни какъв ин те рес, но съм за дъл жен да я от не са на ро ди-
те ли те си и за то ва не я съ ветвам да ми пре чи. Раз го во рът бе ше на че ти ри 
очи в ко ри до ра. Не се оп ла ка на ди рек то ра и в края на пос лед ния срок ми 
пи са пе ти ци, с ко е то си оси гу ря вах въз мож ност та да из бег на ус т ни те из-
пи ти за ма ту ра та, ко и то щя ха да са върху те о ре ми те от це лия гим на зи а лен 
ма те ри ал. (Та зи го ди на – 1951 – ма ту ра та по бъл гар с ки език и ма те ма ти ка 
бе ше за дъл жи тел на. Те зи, ко и то има ха по не пе ти ци през пре го вор ния срок 
и на пис ме ния си из пит, се ос во бож да ва ха от ус тен.)

До ка то тра я ха тия фи нал ни за ли сии, Пе тър Пе ев из чез на от кла са. 
Ка за ха, че е бо лен. Но ко га то бо лест та му се про то чи мно го дъл го, оти дох 
до тях, за да го ви дя. Жи ве е ше на ули ца „Бо рис І“. Раз б рах, че са го арес-
ту ва ли. Прес та рели ят му ба ща не зна е ше при чи ни те, но аз си мис лех, че 
ед ва ли ще са кри ми нални. „Шес то то“ ми чув с т во го под с каз ва ше. Ста на 
ми мъч но, че ме е... из п ре варил.

Та ка дой де и ма ту ра та, ко я то ис ках да прик лю ча час по-ско ро. За да 
се при бера в Па на гю ри ще, къ де то ат мос фе ра та бе ше бун тов на, въз ду хът – 
по-чист, и при я тел с т во то – по-сил но. Пис ме ни ят по бъл гар с ки език ми на 
с ня как ва „Ботев с ка“ те ма. През един ден бе ше из пи тът по ма те ма ти ка. 
Мис лех да си припом ня раз лич ни фор му ли, но още със ста ва не то вуй чо 
ми ка за, че ако до се га не съм ги на у чил, ве че би ло къс но, и ми пред ло жи 
да нап ра вим тра ди ци он на та ни раз ход ка до „Бо ри со ва та гра ди на“ на... 
„Сво бо да та“.

При ех без ко ле ба ния и ко га то се съб ра ха поч ти всич ки чле но ве на бъ-
де щия кръ жок „Хи тър Пе тър“, ре ши ха сбир ка та да се про ве де в рес то ран та 
на къ палня та. В раз го во ри и крат ки спир ки по пей ки те прис тиг нах ме към 
12 ча са. Предло жи се и да обяд ва ме тук. На че на ха с апе ри тив – мас ти ка 
и ки се ли крас тавич ки, и про дъл жи ха с мас ти ка и кар на че та. Об мя на та 
на но ви ни и мис ли вървеше ве се ло и шум но. Са мо Вой во да та, кой то бе 
спрял нас ко ро да пие, се чувства ше ня как си не на мяс то. Той нер в ни че ше 
и пра ве ше сар кас тич ни вмя та ния. Пос ле се вдъл бо чи в спо ме ни те си и 
взе да ми раз каз ва за со лун с ки те атентато ри, по ве че то от ко и то му би ли 
при я те ли. От гър ди те му се из т ръг на дъл бока въз диш ка:

– Зна еш ли как ви мом че та бя ха. И се га се пи там, зас лу жа ва ше ли тоя 
на род само жер т ва та им?

– Бай Спи ро, мно зи на от из б ра ли те сво я та Гол го та тръг ват към нея, не 
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за да се при не сат кур бан, а за що то то ва е един с т ве ни ят на чин да ос та нат 
в хар мония със се бе си.

– Мо же и да си прав, не съм се за мис лял вър ху тая стра на. За ме не 
опас ни ят начин на жи вот в те че ние на го ди ни бе ше ста нал при ви чка, за 
да не ка жа професия. Пос ле дой до ха от ча я ни е то, умо ра та, ус ми ря ва не то, 
ес наф лъ ка, пи янство то и с тях – ста рост та – то ва най-го ля мо прок ля тие 
за ре во лю ци о не ра...

– Имам един въп рос, на кой то мо жеш и да не ми от го ва ряш, ако е бо-
лез нен: Защо ста на пар ти ец? Илю зии ли има ше? Вяр ва ше ли, че от Мос к ва 
„ид ва свет ли на та“? Че Джу гаш ви ли е но ви ят „Спа си тел“ на из с т ра да ло то 
и от ру де но чо вечес т во?

– Не ща та не са и съ щев ре мен но са дос та по-прос ти...
– Не ми от го ва ряй с ди а лек ти ка та. Ка зах, ако ис каш, мо жем да сме-

ним те ма та.
– Ня ма ше да ти раз ка жа про дъл же ни е то на мо я та ис то рия, ако все 

още бях пода ник на цар Ал ко хол, но се га ще на у чиш за що се про пих. 
Мно го от при я те лите ни, при то ва и дос та по-мла ди от ме не, из го ря ха в 
пла мъ ци те на бор ба та през го ди ни те до 1925-а. По ед на слу чай ност или 
по ра ди нат ру па ния опит оце лях. Неле гал ност та ми не ме от п ра ти в че ти те. 
Ед но мо ми че от Кюс тен дил с ка та гимна зия ра бо те ше в по ли ци я та. Тя ми 
из гот ви лич на кар та с чуж до име, под което за жи вях в го ле мия град. Дви-
же ни е то аго ни зи ра ше – уда ри те сре щу нас бяха най-жес то ки и се си пе ха 
от всич ки стра ни. Ис ках да по мог на и из вър ших един „екс“. Са мо че сред 
на ши те хо ра бя ха нас тъ пи ли дъл бо ки про ме ни. Те търсе ха ле га ли зи ра не и 
от ка за ха су ма та, ко я то им пред ло жих за про па ган да на иде и те ни. Да же ме 
по до зи ра ха, че съм про во ка тор, и за поч на ха да пре дуп режда ват мла ди те. 
А аз над х вър лих 50-те и ми бе ше труд но да спе че ля до ве ри е то им с та ко ва 
ре но ме. Та ка се от къс нах от ор га ни за ци он ния жи вот и от но ви те дея те ли. 
Оже них се на ста ри го ди ни за съ ща та при я тел ка, ко я то ми бе ше из готви ла 
лич на та кар та, и не след мно го... се про пих. В та ко ва със то я ние на ду ха се 
спри я те лих с вуй чо ти, с ко го то ра бо тех ме за ед но в Дър жав на та пе чат ница. 
И ко га то дой де 9-и, мис лей ки, че ми пра ви доб ро, ме за пи са в пар ти я та. 
Не се изви ня вам, ни то му се сър дя, тъй ка то не бях нев ръс тен хла пак... 
Про дъл жа ваме да сме при я те ли, за що то ко га то ме из к лю чи ха от БКП, той 
не ми обър на гръб ка то мно зи на. Та ка ва обър ка на е мо я та ис то рия... А ти? 
Ти си в на ча ло то на живота, как во мис лиш да нап ра виш от не го?

– На ше га ми ид ва гран до ман с кия от го вор на Му со ли ни, кой то каз вал, 
че ще нап ра ви от своя „Ге ро ич на По е ма“. Мо га са мо да ти до ве ря, че и 
ние на свой ред по е ма ме пъ тя на бор ба та за иде а ла, из вър вян от ня кол ко 
по ко ле ния...

– Да ваш ли си смет ка, че тоя път не е лек и че по не го не те очак ват 
сла ва и наг ра ди? И ще имаш ли си ли да го из вър виш до края? Зна еш ли, 
че те зи, ко и то го изос та вят, не уми рат щас т ли ви, а те зи, кои то про дъл жа-
ват по не го, не уми рат в лег ла та си?

– Бай Спи ро, най-лес но е да от го во ря бом бас тич но, но пред теб ня ма 

да правя то ва. Мно го не ща са ми не яс ни, не са мо за що то то ку-що нав ля-
зох в пъл но летие то. Стру ва ми се, че ако в то зи мо мент тряб ва да за вър ша 
жи во та си, ще посрещ на раз пя ти е то с по ве че мъ жес т во от Бо жия Син, 
но мо жем ли да пред ви дим всич ко, ко е то ще ни бъ де сер ви ра но, осо бе но 
ако съ щес т ву ва ни е то ни се про то чи пре ка ле но дъл го? Мис лил ли си на 
мо и те го ди ни, че ще до жи ве еш до 70-те и че то ва ще ста не в ус ло вия ка-
то днеш ни те? Ис ти на е, че съ би ти я та ни създават или уни що жа ват, но не 
по-мал ко вяр но е и об рат но то...

– Не се вдъл бо ча вай мно го във фи ло со фи я та, жи во тът е по-си лен от 
нея и той има пос лед на та ду ма.

– Не го имам пред вид. Ако в све та нас тъ пят съ би тия, си гур но ще се 
про буди бор чес ки ят дух на на ро да. Но и се га има дос та тъч но нат ру па ни 
ек с п ло зиви, на ко и то им тряб ва са мо де то на тор...

Ня къ де към 16 ча са сле до бед ве че мал ци на слу ша ха дру ги те. Вре ме 
бе ше да се ра зо ти ва ме. Пръв ста на бай Спи ро и пре ди да си тръ гне, ми ка за, 
че след ка то се дип ло ми рам, ис кал да се ви дим и по го во рим за бъ де ща та 
ми ра бо та. Нак рая ос та нах ме са мо три ма та с вуй чо и Ко лю Ге нов, кой то 
пог лъ ща ше не ве ро ятни ко ли чес т ва ал ко хол, без да из гу би рав но ве сие. За 
раз ли ка от не го вуй чо не мо же ше да но си, а се бе ше по на кър кал, има ше 
нуж да от из по вед и не му се приби ра ше вкъ щи. За то ва, въп ре ки мно гок-
рат ни те ми на пом ня ния, че ут ре имам ма ту ра, си тръг нах ме от кръч ма та 
чак към 22 ча са. Тръг нах ме е сил но ка за но, за що то вуй чо се кан дил ка ше 
зап ла ши тел но и ед ва ли ще ше да стиг не сам до дома си, ако не го кре пях-
ме от две те му стра ни. Ко га то го сто ва рих ме с асансьора пред вра та та на 
апар та мен та, Ко лю Ге нов ме изос та ви да се оп ра вям сам с же на му, ко я то 
виж да ше в не го злия ге ний на съп ру га си. Ще спес тя раз ка за за за гу ба та 
на рав но ве сие при вле тя ва не то в хо ла на пре ка ли лия с мас ти ката Пен ков, 
нас та ня ва не то му в лег ло то, ви ко ве те на вуй на Ки ра и опи ти те `и да ме 
уда ри с юм ру ци по гър ба. Вуй чо зас па още пре ди да съм сва лил обу ща та 
му. Ко га то си ля гах, наб ли жа ва ше по лу нощ. На вих ча сов ни ка за пет ча са 
– мату ра та по ма те ма ти ка за поч ва ше в 8 сут рин та.

Бу дил ни кът ме съ бу ди, нап лис ках се със сту де на во да и прег ле дах 
три го номет рич ни те фун к ции. Към 7 и 30 бях един от пър ви те. В осем без 
пет ни въ ве до ха на гру пи в клас ни те стаи и ба ба Рай на на пи са на чер на та 
дъс ка ус ло ви я та на пет за да чи, след ко е то си из ле зе – та ка по ве ля ва ли 
пра ви ла та. За поч нах не за бав но ре ша ва не то им в ре да, в кой то бя ха из пи-
са ни. Ня къ де към 9 ча са прик лю чих, прег ле дах ги още вед нъж и към 9 и 
15 из ля зох пръв. Ко га то Стой ко ва ме ви дя да из ли зам тол ко ва ра но, ме 
по пи та ехид но:

– Из го ни ха ли те?
– Не, ре ших за да чи те.
Ба ба та прик люч ва ше пос лед на та и не мо же ше да по вярва, че е въз-

мож но ня кой да раз вие по-го ля ма ско рост от нея. За то ва по ис ка да срав ним 
от го во ри те. След ка то и то ва прик лю чи, тя ме из г ле да, пос ле въз дъхна 
шум но и ми ка за, че та зи нощ щя ла да спи със спо кой на съ вест, въп ре ки 
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незас лу же ни те пе ти ци, ко и то ми пос та ви ла в пос лед ния срок на пос лед-
ния гимна зи а лен клас...

Глава XVII

„ЗАВЕЩАНИЕТО“ НА ВОЙВОДАТА

След две сед ми ци ни раз дадо ха дип ло ми те и ди рек то рът на Шес та 
мъж ка – Сла ви Ге ор ги ев, ни го во ри за „нав ли за не то в жи во та, за за дъл же-
ни я та ни към Оте чес т во то и за Ве ли кото вре ме, в ко е то сме има ли ща сти-
е то да жи ве ем и учас т ва ме в раз г ръ ща що то се гран ди оз но стро и тел ство 
на Со ци а лиз ма“. С из вес т ни ню ан си, но с по-приглу шен па тос, та зи реч 
ми на пом ня ше на на ци о нал со ци а лис ти чес ки те ора торски изя ви от пре ди 
9.ІХ.1944 г. на ста рия ми лю би мец ки учи ли щен ди рек тор – Грозю По пов, 
на чи и то иде о ло ги чес ки сал то мор та ле та бях ста нал сви де тел след въп рос-
на та ис то ри чес ка да та. Не слу шах по ве че реч та и си мис лих как ли ще ше 
да се дър жи при по до бен об рат ди рек то рът на Шес та мъж ка?

През след ва щи те дни тряб ва ше да из с лу шам тър пе ли во на път стви-
я та на вуйчо и съ ве ти те му, ко и то ми зап ри ли ча ха на По ло ни е ви те към 
си на му в „Хам лет“. За поч на да ми ста ва до сад но, но не бях нас т ро ен за 
спо ро ве и за то ва побър зах да си ку пя би лет за Па на гю ри ще. Ис ках да си 
за ми на час по-ско ро, а и наши те да ва ха зор да ви дят... дип ло ма та ми. В жп 
бю ро то на пло щад „Сла вей ков“ оба че не про да ва ха би ле ти за съ щия ден, 
за то ва си взех за след три дни. Минути след ка то се приб рах, на вра та та 
звън на Вой во да та. Пен ков от със т ва ше от къ щи, из ля зъл да тър си ня как-
ва бро шу ра за пре вод от рус ки, а же на му никак не се из рад ва на гос та и 
до ри не го по ка ни да вле зе. За мо лих го да ме из чака и си обух сан да ли те.

– За как во те тър си тоя пи я ни ца? – из със ка вуй на та, но аз бях из с ко-
чил ве че на вън.

Ед ва на ули ца та за бе ля зах, че Спи ро е с кръг ла кош ни ца в ръ ка. С нея 
ми заприли ча на яй чар. Тръгнахме към пет те кьо ше та и на кръс то пъ тя 
той пред ложи да се от би ем в гра дин ка та на цър к ва та „Све ти Сед мо чис-
ле ни ци“ сре щу МВР.

– Слу шай, мо е то мом че – каз а Вой во да та, ся дай ки на ед на от пей ки-
те, – на мо и те го ди ни чо век мис ли за за ве ща ни е то си. Не знам още кол ко 
ми ос та ва да жи вея. А и ти за вър ши гим на зия, ис кам по то зи слу чай да 
ти нап ра вя един пода рък...

– Но, бай Спи ро, не у доб но ми е, на ли знам, че и ти си с ед на ми зер на 
пен сий ка. Мо ля ти се, не ме при тес ня вай!

– Ще ме оби диш, а и ос вен то ва не зна еш как во съм ти из б рал. Си-
гу рен съм, че ще ти ха ре са. Пос ле, не виж дам друг, на кой то мо га да го 

за ве щая. Не ис кам, кога то скло пя очи, да оти де в чуж ди ръ це.
За ин т ри гу ван, ис ках да ви дя по да ръ ка. Спи ро пос та ви кош ни ца та 

меж ду нас и каз а:
– Спрял съм се на теб, мис ля, че ин с тин к тът ми не ме под веж да. В 

кош ни ца та има въл на, а под нея – мал ка ад с ка ма ши на. В сре да та е бу хал-
ка, око ло ко я то са прик ре пе ни не под виж но шест од рин ки. Ме ха низ мът 
се за дейс т ва чрез дето на то ра на бу хал ка та. След три се кун ди тя из бух ва, 
ка то раз сей ва од ринките, ко и то на свои ред след още три ек с п ло ди рат. 
Из п роб ва на е по вре ме на солун с ки те атен та ти и по ра же ни я та сред тъл па 
са смър то нос ни в ра ди ус от 20-25 мет ра.

Гле дах го с ши ро ко от во ре ни очи, пос ле се съв зе х от из не на да та и 
му казах:

– Не, Вой во до, ни ко га не бих окър ва вил тъл па та!
– Ех, мо е то мом че, не ме ра зо ча ро вай, за ви си от ко го се със тои тъл-

па та! Но твоя во ля. Мо жеш да си по мис лиш и то га ва дами ка жеш ще 
при е меш ли по даръка ми... Са мо че не мис ли мно го дъл го, за що то ле ка-
ри те мис лят, че ня мам още мно го го ди ни пред се бе си. Ча кам ре зул та та 
от пос лед ни те из с лед ва ния...
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Стис нах съ чув с т ве но ръ ка та му над ла къ тя, вгле дах се в не го и ед ва 
се га забе ляз ах, че ли це то му е по си вя ло. Пос ле, без да се ко ле бая по ве че, 
по е х кош ни ца та. Станах ме и мъл чахме. Бях раз въл ну ван. Спи ро каза, че 
ще ме из п рати до пет те кьо ше та, за що то не ис ка да се по каз ва пред вуй чо 
То шо. На ъгъ ла на „6-и сеп тем в ри“ и „Хан Крум“ до ба ви:

– Мис ля, че не сгре ших в из бо ра си. Но ум на та – са мо по под хо дя ща та 
цел, в под хо дя щия мо мент. А се га, до виж да не, и ако не се ви дим, не си 
спом няй с ло шо за мен!

Стис нах ме си ръ це ка то за сбо гом и аз по тег лих със спа зъм в гър ло то 
към квартира та, без да се об ръ щам... Го ре пре на редих ку фа ра си, сложих 
в не го и кош ница та, зак люч их го и го пъ хнах под лег ло то. Го тов за път... 
Са мо че с та къв ба гаж ня маше да мо га да се при бе ра вкъ щи. Кош ни ца та 
не мо же да се скрие от всеп ро ник ва щи те очи на ма ма. Нес по ко ен, мислех 
трес ка во. От но во я из вадих и оти дох да скрия по да ръ ка на Вой во да та на 
вуй чо вия та ван, кой то е запъл нен със сан дъ ци с кни ги, за ко и то ня ма мяс-
то в апар та мен та. Пос та вих го в един от тях, кой то е с ка ти нар, зак люч их 
го и при б рах клю ча. Знаех, че не тряб ва да ос та вям кош ни ца та дъл го тук, 
за що то всич ко мо жеше да се слу чи...

На тре тия ден се сбо гу вах с Пен ко ви и взе х вла ка за Па на гю ри ще. 
На Пловдив с ка та га ра имаше смя на и в ку пе то на ме рих ед на поз на та на 
Рад ко Чер ното. Ос вен нея се кач иха и не кол ци на миньо ри от ми на „Ел-
ши ца“. На соч ван от мен, раз го во рът мно го ско ро при е „опас на на со ка“. 
Тия миньо ри бяха не до волни от нис ки те си зап ла ти, ви со ки те нор ми и 
теж ки те про фе си о нал ни за болява ния. Каз ах им, че с мър мо ре не не ща та 
ня ма да се про ме нят. Попи таха ме как? Отго во рих им, че све тът се тре се 
от стач ки, а те каз ват, че ня ма ло кой да ги води. Поз на та пе сен. Не ми се 
слу ша. Ста нал съм раз д раз ни те лен на те ма во да чи:

– Вие да не сте ов це, бе, та ня кой тряб ва да ви во ди. Ня ма те ли соб-
с т вен ум и во ля?

– Прав е чи ля кът – обади се по-въз рас тен, кой то до се га бе мъл чал, – 
все хитру ва ме и все тър сим ня кой, зад чий то по-ши рок гръб да се скри ем 
или да стова рим на не го ка хъ ри те си.

На Стрел ча слязоха. Сбо гу вах ме се и по-въз рас т ни ят ми каз а: 
– Ако имаш път, от бий се към нас, каз вам се бай Не но Ат ма джов – на 

тур ски ат ма джа зна чи яс т реб.
Бяхме съв сем бли зо до Па на гю ри ще, в ку пе то се беше стъм ни ло, ва-

го нът не беше осве тен. Към мен приб ли жи глава – поз на та та на Чер но то, 
и ми прошеп на:

– Не го во ре те та ка от к ри то, ня кой ще за не се и ще си има те неп рят-
нос ти. Нали зна е те в как ви вре ме на жи ве ем?

Съ що та ка шеп неш ком ѝ от в ърнах:

– Кой то са ди про со, не се стра ху ва от враб ци те...
Вла кът сп ря. Га ра та беше пос лед на. Сбо гу вах се с мо я та спът ни ца и 

към 11 ве черта бях вкъ щи. Из кач их скър ца щи те стъл би, ос та вих ку фа ра 
до вра та та на Агопо ва та кух ня, по чук ах на ба щи на та и се озо вах в прег-
ръд ки те на на шите. Те ме ча каха ра дос т ни, че съм за вър шил с от ли чие 
Со фийс ка та гим на зия и че най-пос ле, на дя ват се, съм по ум нял и ско ро ще 
съм го тов за уни вер си те та. Почти не слу шах как во са го во ри ли с го ле мия 
син на ха зя и те, кой то ги съ вет вал да ме на со чат към ма те ма ти ка та, къ де то 
по не го ва пре цен ка мог ло най-лесно да бъ да при ет. Та те до ба ви, че пос ле 
ще ли да тър сят връз ки за прех вър лянето ми в ня кое „по-со лид но учеб но 
за ве де ние“. За бе ляз вайки мо е то бе зу час тие, ме попи таха как во въз на ме-
ря вам да пра вя, след ка то съм из к ла сил. От го во рих, че съм из мо рен, къс но 
е и тряб ва да си ля га ме. И ут ре е ден.

От с ре ща, в дру га та стая, спеше братми Ог нян. За да не го съ буж-
дам, ма ма ми бе при гот ви ла дю шек в тях на та спал ня. След ка то за га си ха 
лам па та, на ши те ско ро зас паха, а аз се бях око ко рил, за що то съ вър ше но 
чуж ди тям раз мис ли, надеж ди и меч ти бяха про го ни ли съ ня ми. Жре би ят 
беше хвър лен, из бо рът – нап ра вен, и мос то ве те към ми ра с власт та, ко я-
то ле жи на три мет ра от ме не в дру га та стая – взри ве ни. За ви на ги. За що 
ста на та ка, не се и пи тах до ри. На вяр но от неу га си ма лю бов към сво бо-
да та, спра вед ли вост та и со ли дар ност та с всич ки, ко и то влас те ли нът-звяр 
уни зя ва и ос кър бя ва. Ни ко га по-къс но не съм оп лаквал съд ба та си, не 
съм съ жа ля вал, че още в не жи вя на та си мла дост въс та нах сре щу ти ра-
ни я та, ни то съм мис лил, че е въз мож но ня ко га да про тег на или приема 
по да де на та ръ ка на влас т ник или на не го ви те пре то ри ан ци в име то на 
един „по-нор ма лен“ жи вот. Все ки до пир и все ки раз го вор с тях пре диз-
ви кват омер зе ние и бунт. Чув с т ва та ни са вза им ни – те смя тат, че та ки ва 
ка то мен тряб ва да бъ дат уни що жа ва ни, аз – че тряб ва да им се ос ку бят 
пе ра та, ек селбан ти те и лам па зи те, да се смък нат от крес ла та и бю ра та на 
зе мя та и да се заста вят да си ва дят хля ба ка то всич ки прос то смър т ни – с 
об щес т ве но по лезен труд. При то ва, за да ком пен си рат раз хо ди те по слад-
кия си жи вот на господа ри или са мо до вол ни тлъс те е щи слу ги, да им се 
пре по ръ ча из ну ри те лен и по тос му чещ труд. Та къв, ка къв то прид вор ни-
те по е ти и пар тий ни те тър теи вен цес ла веха и пред ла гаха на... пле бе и те, 
убеж да вай ки ни с Ен гелс, че той ни бил пре вър нал от май му ни в чо ве ци. 
Ако ли не ус пе ем, то га ва не ка бъ де, как то сами каз ват – „с кръв са я взе ли, 
в кръв ще бъ де уни що же на власт та им“...

Гла ва XVIII

РАЗ МИШ ЛЕ НИЯ И ДИС КУ СИИ  
ЗА ОР ГА НИ ЗА ЦИ Я ТА, ВЪС ТА НИ Е ТО И ТЕ РО РА
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Съ бу дих се къс но, но не в ба щи на та къ ща, а в до ма на До ко „Ли си ца та“ 
от Панагю ри ще – на вто рия етаж. Там, вмес то ста ра та на пра га, по стъл би-
те чес то ме сре щаше мес т ният шеф на ДС – Агоп. Ня ма ги бе ло цвет ни те 
виш ни, ни то ти хият двор, но умът ми ври ка то ато мен ко тел и пре ки пя ва 
от идеи и ини ци а ти ви. Пре ка ра на та в че те не на заб ра не ни кни ги, в спо-
ро ве, тър се ния и раз мис ли годи на беше зат вър ди ла ре ше ни е то ми да се 
пос ве тя из ця ло на бор ба та с дик татура та, до ри то ва да стру ва гла ва та ми. 
Са мо че за цел та ни трябваше ор ганиза ция, ко я то мо же да дейс т ва ефи-
кас но в ус ло ви я та на все по-на рас т ващ брой пре да те ли и пре да тел с т ва. 
То ва беше проб ле мът, на кой то напоследък от де лих най-много без сън ни 
но щи, и мис ля, че стиг нах до ре ше ние, ко е то исках да об съ дя с при я те ли-
те си. Тряб ва да се раз ши ри кръ гът на учас т ни ци те в съп ро ти вата сре щу 
дик та ту ра та и съ щев ре мен но да се на ма лят въз мож нос ти те за полицейс-
ко про ник ва не меж ду нас. Ин ту и ци я та ми под с каз а, че при търсе не то на 
спът ни ци ще бъ де по-ра зум но да дру жа с от дел ни, не об щу ва щи по меж ду 
си лица и при я тел с ки гру пи, от ко и то да се об ра зу ват изо ли ра ни „двой ки“, 
„тройки“, „чет вор ки“ и „пе тор ки“ в ед на ор га ни за ци он на мре жа, с ко я то 
да покрием Сред но го ри е то. Мре жа, по доб на на ри бар с ки те или те ле ни-
те, с ко и то затва ряха ко ко шар ни ци те. В нея вся ко от дел но мно го ъ гъл ни-
че трябваше да гра ни чи са мо със съ сед ни те си, ос та вай ки из оли ра но от 
по-от да ле че ни те. Та ка „из п ле тена“, щеше да зат руд ни раз къс ва не то ѝ от 
ко по и те в слу чай на про вал, от кол ко то ед на свръх цен т ра ли зи ра на ор га-
ни за ция, в ко я то, ако ше фо ве те не из дър жат, всич ко оти ва  ше по дя во ли те.

Без да бър зам, щях да из ло жа пред най-близ ки те ми при я те ли тая ор-
ганиза ци он на идея и да об съ дим не пос ред с т ве ни те ни це ли. Мис лех да 
им пред ложа все ки да дейс т ва „мре жо во“ в ра бот ни те мес та, в ка зар ми те, 
сре ди те и компа ни и те, къ де то е на ме рил под хо дящ чо веш ки „ма те ри ал“ 
за не ле гал ния „стро и те лен про ект“. Ка то на ча ло исках да ви дя по „стър-
га ло то“ при я те ли и позна ти. Да ги чуя, да раз го ва рям, да опи пам пул со-
ве те им и за вър жа но ви за познан с т ва. След то ва ще за поч на оби кол ки на 
ня ко гаш ния „ІV ре во лю ци о нен окръг“ – най-нап ред в „сто ли ца та“ му, 
а пос ле и по се ла та... Ма ма вле зе в стаята и ме пови ка за за кус ка. Тя не 
по до зи раше ни що. Да но един ден не ка же, че съм бил неб ла го да рен син. 
До ка то дъв чех, тя по де снощ ния ни раз го вор: Как во ще пра вя? – Мо га ли 
да `и ка жа? От го во рих `и, че ис кам да ви дя Мар га ри та и до ве че ра ще я 
по тър ся. Тя започна да бие на чув с т ва: ако не жа ля тях, да по мис ля за то ва 
мо миче, чий то жи вот ня мам пра во да раз би вам. Обе ща х ̀ и, пос ле из ва дих 
от ку фара кни ги те, ко и то взех със се бе си, и ги кла си рах – ед ни по по ли-
ци те в „дет с ка та спал ня“, а дру ги об рат но и под ключ. Тях на пъх ах под 
лег ло то, дока то им на ме ря по-под хо дя що мяс то.

Ве чер та на стър га ло то очи те ми ша реха и тър сеха Мар га ри та. („Стър-
га ло“ или „дви же ние“ е мяс то то, обик но ве но глав на та ули ца в по ве че то 
бъл гар с ки сели ща, къ де то ве чер се раз хож дат и флир ту ват мо ми те и мом-

ци те.) Ня мах намере ние да прев ръ щам въз люб ле на та си в „Рай на Кня ги-
ня“. Сре щнах я в она зи част на дви же ни е то, ко я то е сре щу до ма ̀и. Тя се 
раз хож даше с мом че от кла со вете пре ди нас. Поз на вах ме се от тур ни ри 
по шах. Ра зиг рах сце на на рев ност, а всъщ ност си мис лех, че след ка то и 
спо ред Агоп жи во тът ми е по ел курс, кой то не пред ве ща ва ни що доб ро, 
ня мах пра во да обър к вам ней ния. Обе щах и пред май ка си. Мо же би на-
ис ти на ще е по-доб ре все ки да вър ви по своя си път, още по ве че, че мо ят 
и ней ни ят ед ва ли ще се пре се кат в не из вес т но то пред сто яще... Ос та вих 
я пред вра та та ̀и с ря зък кръ гом.

По об рат ния те гел се сп рях с дос та хо ра. След ка то им съ об щих по 
то зи на чин за зав ръ ща не то си, ре ших да оти да до Пе тър. Наме рих го у 
до ма сам. Тех ни те бяха още на ра бо та. Раз пит ах го за об щи те ни прия те ли 
и поз на ти. Каз а ми, че те зи от 30-и и 31-ви на бор са ми на ли през во ен на 
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коми сия. Одоб ре ни са за тру до ва та ар мия. Ще ги мо би ли зи рат до го ди на 
нап ролет, и не го в то ва чис ло. Попи тах го, ще сви ва ме ли зна ме на та по 
то зи слу чай. Той от го во ри, че чо век мо же нав ся къ де и вся ко га да бъ де ре-
во лю ци о нер, ако има дъл бо ко то убеж де ние от не об хо ди мост та на ре во лю-
ци я та и во ля та да вър ви към нея. Не въз ра зих и му казах, че ут ре сле до бед 
ис кам да ви дя Радко. Ако же лае, мо жем да се на ме рим в „ате ли е то“ му. 
Та ка за вър ш и пър ви ят ден след зав ръ ща не то ми.

*

С Пе тър се сблъс к ах ме пред до ма на Чер но то. Ко га то ни ви дя, той ос-
та ви нас т ра на ре мон ти те и ни пока ни в ед на от ста и те. Об с та нов ка та беше 
бед на, но ла ви ци те пра щяха от кни ги. Чер ното оби чаше те о ре ти чес ки те 
спо ро ве. Те ма на днеш ни те раз го во ри ста на те рорът и ис то ри чес ки ят опит 
от не го – на За пад и в Ру сия. Раз би ра се, ра зис к вахме за те ро ра „отдо лу 
на го ре“, за те ро ра сре щу дър жав ни те те ро рис ти...

Мар до хай каза, че ба лан сът на вре ди те и пол зи те от те ро рис ти чес-
ки те акто ве все още не е окон ча те лен. Ако в Ев ро па тря съ кът на бом би те 
и ре вол верни те из с т ре ли в края на ми на лия и на ча ло то на два де се ти век 
по-ско ро ужасиха ес наф с т во то и от б лъс на ха от нас мно зи на, то в Ру сия 
по ло вин ве ков на та бит ка на ге ро и те със са мо дър жа ви е то го раз к ла ти и 
под гот ви ду хо ве те за ре во лю ци я та. („Мар до хай“ беше псев до ни мът на Пе-
тър. Леп нах ме му го спон танно, ко га то в един от спо ро ве те ни за „на уч ния 
со ци а ли зъм“, къ де на ше га, къде се ри оз но ка за, че пре ди да се пок ръс ти, 
Маркс се на ри чал Ка шел Мардо хай.) Чер но то му въз ра зи. Той мис леше, 
че в то ва от но ше ние мно го по-важ на роля са изиг ра ли кръ во про ли ти я та и 
неп ре къс на ти те сре щи на обик но ве ни те хо ра със смърт та през че ти ри го-
диш на та ка сап ни ца на 1914-1918 г. Вслед с т вие на тях мно зи на пре о до ле-
ли стра ха и ин с тин к та за са мо съх ра не ние, а и няма ли из бор. Ос вен то ва 
ни как ви ге рои не мо гат да ос во бо дят на ро да, ако той сам не е до ра съл да 
го сто ри чрез сво я та ре во лю ция.

– На те о рия е та ка – от го во ри Мар до хай, – но на прак ти ка из рас т ва-
не то ста ва в бор ба та и в ор га ни за ци и те, в ко и то бой ци те се гот вят за нея. 
И преките ак ции са ед но от оръ жи я та в та зи бор ба.

– Аз не мис ля, че атен та ти те могат да бъ дат раз г леж да ни ка то пре ки 
ак ции. Под то ва аз раз би рам ак ции на маси те. А тях но то учас тие в об-
щес т ве ни те бор би се из вър ш ва пос те пен но и нерав но мер но – с из ли та ния 
на го ре и сгро мо ляс ва ния от ви си ни те, до ко и то се е из диг нал ре во лю ци-
он ни ят им дух. Ор га ни за ци и те са за то ва – да по магат тоя дух да не угас ва 
и в най-мрач ни те вре ме на. Важ но е и да не се пре къс ва при емст ве ност та 

меж ду по ко ле ни я та. Кол ко то и да са про ме не ни об с то я телства та, опи тът 
на пред шес т ве ни ци те ни и по-въз рас т ни те от нас мо же да бъ де по ле зен. 
Той тряб ва да бъ де спо де лен, пре да ден на нас, по-мла ди те, и анализи ран. 
От нат ру па ния опит, ка то се съ об ра зя ва ме с дъл бо чи на та на кри зата и 
най-ве че със сте пен та и об х ва та на ней но то ре во лю ци он но въз дейс т вие, 
тряб ва да се оп ре де ля и на чи нът на ра бо та с на ро да.

– На ро дът не е хо мо ген но ця ло. Той ни ко га не съз ря ва ед нов ре мен но. 
За то ва, ос вен с ду ми, тряб ва да му се пома га и с де ла.

– Ина че май ще се пре вър нем в анар хис ти чес ки по по ве и ще тряб ва 
да се задово лим са мо с ли тур ги и те си! – вмес вам се и аз.

– Ка зах са мо, че на въп ро си те, ко и то пос та вя пред нас кон к рет на та 
об с танов ка, тряб ва да на ме рим адек ват ни от го во ри, а не да ре а ги ра ме 
шаб лон но и да ра зиг ра ва ме ста ри пи е си. За кой път ис ка те да ви пов та-
рям, че на ши ят идеал е не о съ щес т вим без учас ти е то на на ро да или по не 
на бол шин с т во то му в бор би те за со ци ал на еман ци па ция и ин тег ра лна 
сво бо да. Ал тер на ти ва та е ръко вод на та ро ля на бол ше виш ка та пар тия и 
ней на та дик та ту ра – не ща, които, вяр вам, сме осъ ди ли и сре щу ко ито се 
бо рим. Не са мо по ра ди мо рал ни съ обра же ния, а за що то та къв път е за дъ-
не на ули ца, в чий то край ре во лю ци о не рите, до ри и да са би ли ис кре ни, 
се прев ръ щат във фа ри сеи, си ба ри ти и па ла чи на сво бо да та.

– Съг ла сен съм с те бе, Рад ко, но и Пе тър е прав. Ре ше ни е то спо ред 
мен е мо же би в син те за та на сло во то и оло во то. Нуж но е да се съз да де 
не у яз ви ма и „непро мо ка е ма“ мно го фун к ци о нал на ор га ни за ция, в ко я то 
те зи, ко и то ще вля зат, ще имат ре ши мост та да от с т ра ня ват пре пят с т ви я-
та по пъ тя към сво бо да та, да въз дейс т ват на дру ги те и съ ще вре мен но да 
из г раж дат от се бе си ре во люци о не ри, пред ко и то ни как ви „ор га ни“ не ще 
мо гат да ус то ят. Ина че тряб ва да скръс тим ръ це и да ча ка ме при шес т ви е то 
на Страш ния съд и въз к ре се ни е то на мър т ви те...

– Точ но зато ва счи там, че и днес те ро рът е аб со лют но не об хо дим, 
за що то може и тряб ва да ста не шко ла за обу че ни е то на бой ци те – пак се 
вмък на в разго во ра Пе тър.

– Ка те го рич но не съм съг ла сен с вас – ряз ко за я ви Чер но то, – 
единствено въс та ни е то на ма си те, ко е то не ста ва по по ръч ка, мо же да 
ги до ве де до осво бож де ни е то им, ако не спрат на по лу път. Ва ши те те ро-
рис ти чес ки ув ле чения мо гат са мо да улес нят дик та ту ра та в бор ба та ѝ с 
ре во лю ци о не ри те. Ос вен то ва ге ро и те за жи вя ват с чув с т во то, че сто ят над 
тъл па та. И ко га то нас тъпят дни на ре во лю ции, от тях най-чес то ста ват... 
жан дар ми. Още по ве че, че обикно ве но най-доб ри те и най-чис ти те от тях 
за ги ват пре ди да се е за зо ри ло. Якобин ци те и бол ше ви ки те са най-доб рият 
при мер за из раж да не то...

На мес их се от но во:
– Аз не мис ля, че се ка сае за из раж да не. Тях на та иде о ло гия ги за че ва 

ка то уро ди още пре ди да са взе ли власт та, ко я то е глав на цел на тях на та 
„ре во люция“. Ние има ме идеи и иде а ли, чи я то ре а ли за ция ми на ва през раз-
ру ше ни е то на дър жа ва та. Ако се от ка жем от страст та на то ва раз ру ше ние, 



98 99

ние се от казваме и от анар хиз ма. Убе ден съм, че ду хът стои над ма те ри я та, 
не за ви си мо че е ней но про из вод но. Без с пор но ре во лю ци он на та кри за не 
е кон с тан т на величи на. Ка то дру ги те кри зи тя нас тъп ва и пре ми на ва. В 
как во? – То ва е ре зултат от мно го фак то ри, за ви си ми и не за ви си ми от нас. 
От нас за ви си съз да ването на ре во лю ци он на ор га ни за ция и тук въп ро си те 
са по-ско ро тех ни чес ки: коя е оп ти мал на та ор га ни за ци он на фор ма; как да 
се съз да де; кои са кон с пира тив ни те пра ви ла, кои то би ха ни поз во ли ли да 
дейс т ва ме във всич ки ус ловия, вклю чая и в те зи на ста лин с ка та дик та ту ра, 
без да мо же ней на та по лиция да ни ма ти ра? Кои са кри те ри и те за под бор 
на учас т ни ци те, ме то ди те на обу че ние и про вер ка та на на у че но то? При 
то ва мис ля, че в та зи ни дей ност не мо жем да се ог ра ни ча ва ме в из бо ра 
на оръ жи я та. В на шия ар се нал те ро рът е са мо ед но от тях.

Чер но то считаше, че с при веж да не то в дейс т вие на по доб ни не зре ли 
раз съж дения мо жем са мо да си счу пим гла ви те. Но то ва не пре чи да се 
раз де лим ка то истин с ки при я те ли. И да си обе ща ем про дъл же ние на дис-
ку си я та за от но ше нието меж ду въс та ни е то на ма си те и те ро ра на от дел ни 
гру пи или еди ни ци срещу влас т ни ци те. На са ме Пе тър ме попи та:

– Как ти се стру ва на ши ят прос ве ти тел? Май ще е по-доб ре да го ос-
та вим с книж ки те и да си чо вър ка ча сов ни ци те...

– Не! Бор ба та има нуж да и от бу ди те ли ка то Рад ко. При то ва той не 
е от тия, кои то мис лят, че на сво бо да та ще `и стиг не един ек зарх. На ли в 
спо ро ве те с него стиг нах до иде а ла. Ис к ре но ка за но, аз не зная кой от нас 
има по ве че право. Точ но за то ва е важ но да се на у чим да пре це ня ва ме кой за 
как ва ра бо та става и да про фи ли ра ме раз го во ри те и де ла та си спо ред нея. 
Ос вен то ва той е абсо лют но прав, че анар хиз мът не е са мо за анар хис ти, 
ни то мо же да бъ де де ло са мо на на ши те уси лия. То ва е тол ко ва по-вяр но 
за бор ба та сре щу дик та ту рата – за нея тряб ва да тър сим все ки, кой то има 
ку ра жа да я за поч не, не за висимо от мо ти ви те и убеж де ни я та му. До ри 
то зи, за кой то бор ба та за вър ш ва със за взе ма не то на власт та.

– Съг ла сен съм. Са мо че, ако тия кан ди дат-влас т ни ци ще ни бъ дат 
спът ни ци в част от пъ тя, не тряб ва да им поз во лим ла упот ре бят жер т ва та 
ни за сво и те це ли. Как то то ва ста на с Бо тев, с Гер джи ков или с на ши те 
анар хис ти чес ки чети и пар ти за ни. Вся ка власт се опит ва да си прис вои 
ге ро и те и ус пя ва, ко гато те пре мъл ча ват ве ру ю то си по ра ди „так ти чес ки 
съ об ра же ния“. И не би ва да заб ра вя ме, че кан ди да ти те за ми нис тер с ки 
пос то ве ня ма да се по ко ле ба ят ни то за миг да ни пре да дат в ръ це те на ДС, 
ако по чув с т ват в нас по-голя ма зап ла ха за чес то лю би ви те си стре ме жи от 
бол ше ви ки те, сре щу ко и то днес се бо рим за ед но.

– Пет ре, то ва за ви си от дъл бо чи на та на поз на ни я та ни за све та, кой то 
ис каме да про ме ним, и за тия, ко и то го кре пят, от поз на ва не то на фор ми те 
и ме тодите на ре во лю ци он на та бор ба и опи та ни в нея, кой то за съ жа ле ние 
все още ни лип с ва. И най-ве че от си ла та и ус той чи вост та на ор га ни за ци-
я та, ко я то сме си пос та ви ли за цел да съз да дем. То ва не на пос лед но мяс-
то за ви си отстриктнотоспазваненаправилатанаконспиративната
работа. Ина че ор га низа ци я та абор ти ра. Пър во то от те зи пра ви ла е да не 

пос ве ща ва ме в ед но де ло хо ра – при я те ли или не – ко и то не са ан га жи-
ра ни пря ко в не го.

– Пред по чи там раз го во ри те ни да имаха по-кон к ре тен ха рак тер. Ка жи 
ми какво мо жем да нап ра вим днес, ос вен да го во рим?

– От к ро ве но ка за но, все още ня мам го тов план. Тряб ва да сон ди ра ме 
пред пазли во мне ни я та на всич ки, с ко и то сме при я те ли и близ ки. Да се 
на у чим да разпоз на ва ме пре да те ли те и да ги от с т ра ня ва ме от де ло то, да 
оп ре де ля ме кой за как во е го ден и от ко го ни що не ста ва, за да не си гу-
бим вре ме то с не го. Тога ва мо же би ще съ у ме ем да раз п ре де лим за да чи те 
по меж ду си. И да пре це ним все ки, и се бе си в то ва чис ло, по спо луч ли во 
на ме ре ни те от го во ри на за да чите, с ко и то сме се на гър би ли. Но и в то ва 
от но ше ние ня ма и не мо же да има го тови и ве чни ре ше ния. Ут ре си гур но 
ще зна ем и мо жем по ве че от днес, ако пос тоян с т ва ме.

С то ва свър ш и и днеш ни ят ни раз го вор, без да за сег на иде я та за мре-
жова та струк ту ра и на чи на на фун к ци о ни ра не то `и. На раз дя ла му съ об-
щих, че на ши те нас то я ват да по дам фор му ляр за следв ане в уни вер си те та:

– Ако го раз пи шат, ще тряб ва да прег ле дам ня кои фор му ли за при е мен 
из пит по ма те ма ти ка...

– Не ми се вяр ва да те ог рее, на ме не и ми на ла та, и по-ми на ла та го-
ди на ми отка за ха.

– Меж ду нас ка за но, за мен то ва ще е доб ре дош ло. Сти га ми тол ко-
ва на у ка. Виждаш ли ме ка то при ме рен чи нов ник, гла ва на се мей ство...

– ...И на че тен мар к сист, ха-ха-ха!

Глава XIX

ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛИТЕ...

Меж ду пла но ве те и ре а лизаци я та им чес то из ник ват неп ред ви ди ми 
пре пят с т вия. През след ва щи те дни ус та но вих, че на ше то гим на зи ал но 
трио – Сте фан Пъ ков, Рад Бо го ев и аз, към ко е то се бе ше при ле пил и Де-
чо Са пун джи ев, съ що из к лю чен от ДСНМ, с един клас след нас, беше на 
път да се раз пад не. Де чо, чий то ба ща е убит след 9.ІХ.1944 г., все по ве че 
ни от бяг ваше. Мо же би беше ре шен да от с тъ пи пред во ля та на май ка си 
и „да се вклю чи в стро и тел с т во то на со ци а лиз ма“. В се мейс т во то им ве че 
имаше една жер т ва, ма кар че то ва не мо же да обяс ни всич ко. Сте фан и 
Рад нап ри мер имаха бра тя – Сто ян и Бо гоя, ко и то бяха в зат во ра, съ де ни 
за уча стие в ед на от пре диш ни те кон с пи ра ции. На Бо гоя му ос та ваше по-
мал ко от го ди на. Рад ча каше да се вър не бат ко то, за да го на у чи на ум и 
ра зум. У Сте фан за бе ляз ах про ме ни. Мно го по-чес то беше с при я тел ка та 
си или с бра тов чед си Пет ко Вра гов в ком пания, от ко я то не поз на вах ни-
ко го. Дали мис ли да се за до мя ва? Мо же би и на не го му се е до щя ло да 
ста ва „нов чо век“? Ед ва ли. В един от раз го во ри те, ко и то имах ме, ми се 
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соп на, каз вай ки, че са му ом ръз на ли на шите без к рай ни фи ло соф с т ва ния. 
Ко га то му от го во рих, че за бор ба та е не об ходи ма все стран на под го тов ка, 
в то ва чис ло и фи ло соф с ка, той въз ра зи, че човек мо жел да ум ре, би дей ки 
фа на тич но пре дан на ед на ка у за, в чи я то спра ведли вост вяр ва.

– Сте фа не, аз не оби чам фа на тиз ма, ни то вя ра та. Ис кам да раз бе ра 
све та, в кой то жи ве ем, си ли те и за ко ни те, кой то го дви жат, по со ка та, в 
ко я то се раз вива. Как то и пси хо ло ги я та на те зи, ко и то мо гат, же ла ят или 
ще бъ дат зас та вени от жи во та да се бо рят...

– Про дъл жа вай те в то зи дух, но без ме не – су хо ме пре къс на Сте фан 
и сме ни те ма та, ка то ме попи та как сме с Мар го то...

Не му от го во рих, за да не се ска ра ме, но си мис лех кол ко ефи мер ни 
мо гат да бъдат ед но яд ро или един „мно го ъ гъл ник“... Кол ко важ ни са ха-
рак те ри те, тем пера мен ти те, кул тур но то ни во, ин те ре си те на участ ни ци те 
и сра бот ва не то им. Доб ре, че още с ид ва не то ни в Па на гю ри ще, с уди ви-
тел на ско рост се сбли жих с мно зи на от те зи, ко и то власт та бе ше бе ля за ла 
с клей мо то „вра го ве“. За това ми по мог на са ма та тя и ней ни те ком со мол ци 
с тях на та по ли ти ка на изолация на из к лю че ни те от ДСНМ. Ко га то „уч ко-
мът“ и дру жес т ве ни те ко ми те ти свик ва ха об щи уче ни чес ки съб ра ния или 
на па ра лел ки те от един и съ щи ви пуск, ние, „про ка же ни те“, тряб ва ше да 
на пус ка ме, за що то ня мах ме пра во да присъс т ва ме. Та ка в те зи ча со ве на 
дво ра на гим на зи я та се на ми рах ме с дру ги изклю че ни. Опоз на вах ме се и 
се спри я те ля вах ме или си сим па ти зи рах ме по ради об ща тани участ. По 
то зи на чин кръ гът от поз нан с т ва та ми се раз ши ри до та ка ва сте пен, че 
още пре ди но ва та 1950 го ди на ве че бях опоз нал всич ки „враго ве“ в учи-
ли ще то. С тях на по мощ до края на учеб на та го ди на се свър зах с мно го от 
дам го са ни те и „от лъ че ни те“, ко и то бя ха за вър ши ли ве че гим на зия, как то 
и с оне зи, ко и то изоб що не я бя ха по се ща ва ли.

В един ма лък 13-хи ля ден град, в то ва вре ме на „изос т ре на бди тел-
ност“ и по лицей щи на, все ки но во до шъл вед на га вли за ше в по ле зре ни е то 
на влас ти те и в ус ти те на клю кар ки те или ка мен г рад с ки те сва хи, как то 
ги на ри ча ше Пен чо Сла вей ков. Зна е ше ме и це ли ят „вра жес ки кон тин-
гент“. За спри я те ля ва не то с ня кои от не го ви те „еле мен ти“ ми по мог на и 
спор тът. Мес т ни ят шам пи он на къси бя га ния Го шо Зум па лов бе пър ви ят 
па на гюр с ки спор тист, с ко го то се спри я те лих ме, а чрез не го и с ця ла та му 
ком па ния, ко я то ме прие и вклю чи ка то рав нос то ен съ бе сед ник в от к ро ве-
ни те и сво бод ни раз го во ри срещу власт та. Той бе оня, кой то, раз хож дай-
ки се по дви же ни е то, на въп ро са на един от но во дош ли те кой е но ви ят, 
кой то дър жи исо то в „про тивона род ни те“ раз го во ри, от къ де е, не е ли 
про во ка тор и как е по пад нал в група та им? – се бе ше зас мял и от го во рил 
ти хо, за да не чуя:

– На ли зна еш, че крас та ви те ма га ре та се на душ ват и през де вет ба и ра!
Сред „ма га ре та та“ от 29-и и 30-и на бор се сбли жих с Дел чо Лан джев, 

ко му то бя ха прег ра ди ли пъ тя към опер но то поп ри ще. Има ше чу ден глас на 
бас-ба ри тон, но бе ше „неб ла го на деж ден“, ко е то об с то я тел ство го пре вър на 
по-къс но в ресто ран тьор – каз ва ха му Ман джа та. Вза им ни сим па тии ни 
свър за ха и с Дин ко Хър ков, кой то ра бо те ше във все още не кон фис ку ва ния 

бан циг на ба ща му. Имаше от к ри то ли це и умен пог лед, през кой то про зи-
ра ше во ля. Спри я те лих се също с Фи фи – То дор Шо пов, кой то при ли ча-
ше на Же рар Фи лип, и още тол ко ва други, спо мен ът за ко и то е из т рит от 
вре ме то. Пок рай тях се за поз нах и с при я телки те им и мно го дру ги бра-
тов че ди и бра тов чед ки, ко и то съ що бя ха сред отлъче ни те от „стро я що то 
се со цоб щес т во“. А те не бя ха ни как мал ко – са мо преди две-три го ди ни 
по офи ци ал ни, т.е. фал ши фи ци ра ни дан ни на власт та, гла сува ли те про тив 
нея и бой ко ти ра ли из бо ри те над х вър ля ха ми ли он и по ло ви на. Вре ме то, 
из тек ло от то га ва, с на си ли я та и уве ли чи ла та се ми зе рия ед ва ли бе ум-
но жи ло броя на при вър же ни ци те на дик та ту ра та. Про чее, враж деб ни те 
нас т ро е ния сре щу власт та се чув с т ва ха нав ся къ де – сред ра бот ни ци, за-
наят чии и осо бе но в се ла та...

По бър зах да се за поз ная и с нас ко ро из лез ли те от зат во ра Ев ге ни 
Зум па лов – бра тов чед на Го шо, и Стой Джу джев, съ де ни по про це са за 
бом би те в турското кон сул с т во в Плов див, в кой то Ок ръж ни ят съд бе из-
дал смър т на при съ да и две до жи вот ни. „Смър т ни ят“ – Сто ян Ильов (внук 
на Ильо Вой во да), бе ше наско ро след то ва ек зе ку ти ран.

Не ог ра ни ча вах поз нан с т ва та си са мо със съ у че ни ци те си и близ ки те 
до нашата въз раст. Тър сех при я тел с т ва и сред хо ра та от по-ста ро то по ко ле-
ние, които по раз лич ни мо ти ви ДС и пар тий ни те ак ти ви сти бя ха кла си ра ли 
ка то небла го на деж д ни и „ре ак ци о не ри“. Та ка по пад нах на на ход ки ка то 
най-го ле мия от бра тя та Гри го ро ви – Гри гор, връс т ник на та те, зе ме де лец 
по про фе сия, от Ни ко ла-Пет ко вис ти те по убеж де ния, и во доп ро вод чи ка 
и елек т ро тех ник – Иван Фин дже ков, ко му то къ де на ше га, къ де на ис ти на 
каз ва ха „ста ри и без честни зе ме де ле цо“...

По ня ко га не ча ках да ме пред с та вят – на дви же ни е то за го во рих Пе тър 
Фурна джи ев – „Исус“. Той бе ше ле ги о нер, ко му то след 9-и нат ро ши ли 
кос ти те в учас тъ ка. От то зи по бой хо де ше ка то глът нал бас тун – ви на ги 
сам. Счи та ха го за „от ка чен“, но не съм убе ден в „ди аг но за та“. По-ско ро 
си бе ше из б рал тази ро ля, за да оце лее. По ма га ше му и по я вя ващият се от 
вре ме на вре ме на луден бля сък в очи те. Но и той ми при ли ча ше на мас ка, 
за що то ко га то му спе челих до ве ри е то, раз го ва рях ме съв сем смис ле но и той 
ци ти ра ше Арис то тел: „На ин ди ви да е не об хо ди мо още роб ство, за да се 
осъз нае!“ В бръс нар ни ца та, която по се ща вах ре дов но за ра ди ра но по ка ра-
ла та ми бра да, на ме рих общ език с Ва сил Ше кер джи ев, кой то бе ше 15-ина 
го ди ни по-въз рас тен, съ що от „за ко равели те вра го ве на на род на та власт“...

Спри я те лих се със спо ме на тия па ци ент на та те от Ко ло ни и те – ов ча-
ря Кръстю Джи гов, кой то ми от во ри пъ тя към мно зи на от със ло ви е то си 
ка то Ла ко Торо ма нов, Ду де ка, Пе не лов и тол ко ва дру ги, ко и то бро де ха със 
ста да та си из пас би ща та на Сред на го ра. Име на та им ве че не си спо мням, 
по не же па мет та ми е ста на ла пре ка ле но... „се лек тив на и кон с пи ра тив на“.
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Ко га то в ед ри ли нии „кар то те ки рах ме“ год ни те да но сят оръ жие вра-
го ве на „на род на та власт“ от Па на гю ри ще, пус нах ме „пи па ла та си“ и към 
се ла та на Па на гюр с ка око лия. Тех ни те име нами зву ча ха поз на то още от 
“За пис ките” на За ха ри Сто я нов. Ед ни от „мо леп са ни те“ бя ха съ у че ни ци 
(от из к лю чените), дру ги на ми рах чрез тях или сам. В се ло Бъ та бе ше ед на 
от най-си гур ни те гру пи с два ма та Ива нов ци – Цар с ки и Ра ле н еков. С тях 
ме за поз на бра тов чедът на пър вия – „Пи пин Къ си“, съ що из к лю чен съ у-
че ник от VI „в“ клас на Па нагюр с ка та гим на зия „Не шо Бон чев“.

Във всич ки те зи гру пи (в дру го време би ха ги на рек ли „кръ жо ци“) се 
об ме няха но ви ни или се пра веха оцен ки на те ку щи те съ би тия. Но глав на 
те ма бяха кри ти ки те на ус та но вя ва щия се „нов“ по ря дък, кой то влас т ни-
ци те на ри ча ха... „стро я щия се со ци а ли зъм“... Не бя ха мал ко и те зи, с ко и то 
ра зис к ва хме и проб ле ми те на въ о ръ же на та си са мо за щита в слу чай на 
но ва све тов на вой на. Въз пол з вах ме се и от об с то я тел с т во то, че без да са 
съз да де ни ек с т рем ни ус ло вия, как ви то са вой ни те или въс та нията, власт та 
про веж даше сис тем но сво я та реп ре сив на по ли ти ка. Из вес тен процент от 
на ши те ве че бя ха осъ де ни „за на зи да ние“ и сплаш ва не на ра я та. Мно зина 
ста наха жер т ва на ней на та ПРЕ ВАН ТИВ НА КОН Т РА РЕ ВО ЛЮ ЦИЯ, ма-
кар че 90 % от тях не бя ха прек рач ва ли гра ни ца та, ко я то раз де ля ду ми те от 
де ла та... Тол ко ва по-жес то ки и ма щаб ни щя ха да са реп ре сив ни те мер ки 
в слу чай на война – све тов на или бал кан с ка.

С та ки ва раз съж де ния и раз го вори под г ря вах ме ат мос фе ра та, опип-
ва хме нас т ро е ни я та и под гот вях ме поч ва та. Жи ве ех ка то в трес ка и има х 
чув с т во то, че пре жи вя ва м от но во „Кър ва ва песен“ на Сла вей ков млад-
ши. Вяр ва х, че всич ки те зи хо ра ще за вър шат за почна то то от Бен ков с ки 
и апос то ли те де ло. Ня кои от нас си да ваха смет ка, че власт та и ней ни те 
ме ке ре та съ що не спят и че смърт та ни деб не зад все ки ъгъл. Да ли „пъ-
тят е сла вен“, мо же да се дис ку ти ра, че е „стра шен“ – съ що, но че беше 
осе ян с без б рой пре да тел с т ва, е вън от вся ко съм не ние: ста лин с ка та епо ха 
беше в своя апо гей и за най-го ле ми доб ро де те ли се пре въз на сяха бди тел-
ност та, шпи он с т во то, до нос ни чес т во то и из дай ни чес т во то. Дик та ту ра та 
ги по ощ ряваше и въз наг раж да ваше с па ри или в на ту ра, а кон ве йе ри те на 
ней ни те „ор га ни“ де но нощ но бъл ваха... „но ви хо ра“. Ед ва ли в бъл гар с ка та 
ис то рия е имало друг период с тол ко ва мно го пре да тел с т ва, с та къв го лям 
брой зат вор ни ци и ек зе куции. Въп ре ки реп ре си и те, мно го не се па зехме. 
Опо зи цион ни ят пе ри од от след де ве то сеп тем в рийс ка та ис то рия не беше 
тол ко ва да лече. От к ри ти те или на бе де ни вра го ве на ре жи ма бяха мно го-
чис ле ни. Не е тол ко ва лес но да за пе ча тиш са мо за ня кол ко го ди ни ус та та 
на един на род, до ри ко гато си слу жиш с кам шик и оло во. По ра ди то ва, че 
бяхме сто ти ци хи ля ди, ако не и мили о ни, в по ве че то слу чаи „ор га ни те“ 
и тех ни те „тран с ми сии“ в учи ли ща, казар ми, пред п ри я тия и уч реж де ния 
се за до во ля ваха засега с кар то те ки ра не то и кла си ра не то ни в раз лич ни 
ка те го рии. Сре щу ко и то щяха да пред п ри емат раз лич ни мер ки – от ин тер-
ни ра не до раз с т рел. Спо ред лич ни те „за слу ги“ на все ки от нас или спо ред 
ко ли чес т во то и ка чес т во то на съб ра ни те до но си...

На ша та неп ред паз ли вост бе ше греш ка. Тя прив ле че вни ма ни е то на 
„ку ки те“ от ДС. На дви же ни е то, до ри за два-три „те ге ла“, аз и Пе тър се 
сре ща хме с най-различ ни хо ра от от дел ни те, обик но ве но ня ма щи връз ка 
по меж ду си ком па нии, ко и то не тряб ва ше да пос та вя ме в кон та кт по меж ду 
им. Те зи де мон с т ра ции бя ха глу па во на ру ше ние на еле мен тар ни те пра ви-
ла на не ле гал ност та. За щото мо же ха да стру ват скъ по на мно гоб рой ни те 
„връз ки“, гру пи и „мно го ъ гълни ци“ от мре жа та, ко я то бях ме зап ле ли и с 
ко я то се ка нех ме един ден да щурму ва ме мес т на та власт.

Ин тер ме цо: в кух ня та на ка ни ба ли те

Са мо мал ка част от всич ки те зи хо ра от к рих след 50 годи ни в па на-
гюр с ко то си „до сие“ или в аген тур на та раз ра бот ка „Би зон“. В нея мес-
т ни те ко пои бя ха обо со би ли от дел на пап ка с ети кет: „Връз ки на Обек та 
„Би зон“ (Ге ор ги Кон с тан ти нов Ге ор ги ев) в Па на гю ри ще“. При ла гам ка то 
мос т ра един спи сък от ар хи ви те на Дър жав на си гур ност. Той е със та вен 
от наб лю да ва щи те ме куки и тех ни те до нос ни ци.

СПИСЪК НА ВРЪЗКИТЕ НА ГКГ В ПАНАГЮРИЩЕ

 № Име, презиме  Го - Занятие Место- Забе-
 по  и фамилия дини  жителство лежка
 ред  

 1. РАД СТОЯНОВ БОГОЕВ 19 свободен Панагюрище войник 
 2. КОСТА ИВАНОВ ДЛЪГНЕКОВ 22 свободен Панагюрище войник 
 3. ЛУКА ДУНДАРОВ 26 земеделие Панагюрище войник 
 4. ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ 22 свободен Панагюрище войник 
 5. ВАСИЛ ЛИСКОВ 26 общ раб. Панагюрище  
 6. ИВАН ТОДОРОВ ПЕНЕЛОВ 31 общ раб. Панагюрище  
 7. КРЪСТЬО ДЖИГОВ 26 земеделие Панагюрище  
 8. ЦВЯТКО ШУМАНЕКОВ 27 общ раб. Панагюрище
 9. МАРКО П. ХАСАНОВ ??  Панагюрище
 10. ДЕЛЧО ДУДОВ 24 общ раб. Панагюрище
11. РАДКО ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ 22 електрот. Панагюрище войник
 12. ПЕТЪР НЕШОВ БАИРОВ 31 общ раб. Панагюрище
 13. ГЕОРГИ ДИМИТ. ЗУМПАЛОВ 24 общ раб. Панагюрище войник
 14. ИВАН РАДОВ ФИНДЖЕКОВ 43 електрот. Панагюрище
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15. ГРИГОР СТЕФАНОВ ГРИГОРОВ 46 земеделие Панагюрище 
 16. ВАСИЛ ГЕОРГ. ШИКЕРДЖИЕВ 32 бръснар Панагюрище
 17. СТОЙО ИВАНОВ ДЖУДЖЕВ 26 счетовод. Панагюрище 
 18. БОГОЯ СТОЯНОВ БОГОЕВ 27 земеделие Панагюрище
 19. ДЕЛЧО Поп НИКОЛОВ 23 общ раб. Панагюрище войник
 20. ВЕНКО АНГЕЛОВ ЦЕКОВ 32 електрот. Панагюрище
 21. ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ ФУРНАДЖИЕВ 38 свободен Панагюрище
 22. НИКОЛА Поп ПЕТРОВ ИЛЧЕВ 48 дърводелец Панагюрище
 23. СИМЕОН СТ. ХАДЖИСИМЕОНОВ 28 шофьор Панагюрище

Мис ля, че си стру ва да бъде ана ли зи ран со ци ал ни ят им със тав с ог лед 
изяс ня ва не об ра за на кла со вия враг, с кой то дик та ту ра та бе по ве ла сво я та... 
„ре во лю ци он на“ вой на. От набеля за ни те в спи съ ка на ДС два де сет и три ма 
ак тив ни или по тен ци ал ни врагове на „на род на та власт“ се дем бяха об щи 
ра бот ни ци, се дем – над ни ча ри със спе ци ал ност, че ти ри ма – без ра бот ни, 
че ти ри ма – се ля ни, и един – сче товоди тел в бръс нар с ка ко о пе ра ция. Или 
19 про ле та рии и че ти ри ма ора чи и ов чари, на ко и то пред с то е ше да бъ дат 
про ле та ри зи ра ни, и един-един с т вен син на бивш бур жоа. То ест тех ни ят 
„про из ход“, на кой то по то ва вре ме ОФ-власт та дема гог с ки и ли це мер но 
се по зо ва ва ше, бе в аб со лют но не съ от вет с т вие с офици ал на та про па ган да, 
спо ред ко я то враж деб ни на „на род на та власт“ би ли глав но „бив ши хо ра“.

В об щи ли нии та ка ва бе со ци ал на та ба за на съп ро ти ва та сре щу „ко-
му ни стичес ка та“ власт в го ди наVIII от ус та но вя ва не то ̀и. От па на гюр ския 
слу чай, кой то съв сем не е изо ли ран за стра на та, мо же да се ви ди кол ко 
стру ваха приказ ки те на „ко му нис ти те“ и че кис ти те за „бур жо аз ния и ре-
ак ци о нен ха рактер на кон т ра ре во лю ци он ни те си ли“. Как то и на дне ш ни те 
за къс не ли и но во по къл на ли „ан ти ко му нис ти“, ко и то го во рят за ня ка къв 
си по ли ти чес ки, ико но ми чес ки и ин те лек ту а лен „елит“, кой то бил за ги нал 
в бор ба та с дик та ту ра та.

Отгорнитедвадесетитримачетиримащеминатпрезкаторгата... 
А об щи ят брой на бой ци те или „връз ки те“, ко и то бя ха съз да дени от нас в
„ІV ре во лю ци о нен ок ръг“ и най-ве че в „сто ли цата“ му Па на гю ри ще през 
пе ри о да 1950-1952 го ди на, въз ли за ше на око ло 600 чо ве ка. Преоб ла да ва-
щи сред тях бя ха хо ра та от на ро да, те се дър жа ха мно го по-дос тойно от 
по лу чи ли те ня как ва дип лом ка „ин те ли ген ти“ и „ин те лек ту ал ци“, които се 
смя та ха, ако не за бо го из б ра ни, за кад ри на бъ де ща та власт, ко и то тряб вало 
на вся ка це на да оце ле ят. За да ощаст ли вят „прос тия на род“, ях вай ки го 

по пъ тя на „прог ре са, сво бо да та и не за ви си мост та“...
От те зи 600 ду ши и от сто ти ците хи ля ди ка то тях в стра на та мно-

зин ство щя ха да се ока жат по-къс но уп лашените, от ча я ните, сма за ните, 
ка пи ту ли ра лите или за вер бу ва ните. Пъ тят се ока за пре кале но дъ лъг – по-
ло вин век! По-дъ лъг от „Дъл гия по ход на пред се да те ля Мао“ при без к рай-
но по-неб ла го при ят ни вът реш ни и меж ду на род ни ус ло вия. Без никак ва 
по мощ от вън, ос та ве ни на ис ти на са мо на соб с т ве ни те си си ли, по ради 
сто при чи ни, и най-ве че, за що то „съ юз ни ци те“ от САЩ и Ев ро па пред-
по чи таха да тре ти рат проб ле ми те с тех ни те ти ра ни. Из в лек ли по у ки от 
ис то ри ята, „съ юз ни ци те“ бя га ха ка то дя вол от та мян от вся ко не за ви си мо 
и още по ве че – ре во лю ци он но дви же ние, чи я то по бе да би би ла рав но сил-
на на по ра же нието им. И е раз би ра е мо: Те не ис ка ха да пла тят въ же та та, 
с ко и то можеше да бъ дат... обесе ни.

Пет де сет го ди ни след опис ва ни те тук съ би тия, за же ла е щи те да уз на-
ят истина та пра вя след ва ща та до пъл ни тел на, срав ни тел на и обяс ни тел на 
бе лежка:

В „Бъл гар с ко то въз раж да не“, в гл. 17, на стр. 404-405, Ни ко лай Ген чев 
пред с та вя со ци ал ния със тав на де сет те градски ко ми те ти (в Бра ци го во, 
Кар ло во, Кли су ра, Коп рив щи ца, Плов див, Пе ще ра, Татар-Па зар джик, 
Па на гю ри ще, Ста ни ма ка и Со пот) с дан ни за 57 ду ши. От тях са мо 1 е 
бе ден, т.е. под 2 %, сред ни соб с т ве ни ци са 27 (бли зо 50 %), бо га ти и ед ри 
– 23 (над 40 %). Срав не ни с „връз ки те“ от гор ния спи сък, те са ис тин с ка 
бур жо а зия. На ши те имат да леч по-про ле тар с ки със тав и от ком-съп ро ти-
ва та, чи и то дей ци най-много спе ку ли ра ха със со ци ал ния си про из ход, и 
сред ко и то в дейс т ви тел ност пре об ла да ва ха за на ят чи и те, чи нов ни ци те и 
лум пе ни те. Тук не за ся гам ре зулта ти те от дейс т ви я та на ед ни те и дру ги те.

„Бой ци те про тив фа шиз ма и ка пита лиз ма“, с мал ки из к лю че ния, раз к-
ри ха окон ча тел но сво я та същ ност и „идеали“ следдесетоноемврийската
тихареставрацияначастниякапитализъм,вкоятотеотновосеока
заха„авангард“, по ма гащ на де чи ца та и вну чен цата си „да ста нат хо ра“, 
ка то им про би ха път към „вис ше то об щес т во“...

За подвига на ап рил ци от Па на гюр с ко (да не се бър кат с Жив ко во то 
„об к ръ же ние“), преценя вай ки рет рос пек тив но въс та ни е то, мис лех, че то 
бе ше по силите ни, ма кар че зав ла дя ва не то на стра на та то зи път се из-
вър ши от ед на оку паци он на ар мия, с ко я то ени ча ри те на Сул та на труд но 
мо же ха да се ме рят. Тя назна чи ком пар ти я та на власт, а по след на та съз да де 
мно гок рат но по-го лям брой шпи о ни и до нос ни ци и два де сет пъ ти по ве че 
яв ни и тай ни зап ти е та от тези, ко и то оби та ва ха па на гюр с кия ко нак в дни те 
на сал та на ти те на Бен ковски. И то га ва, и сет не съм мис лил, че мо жех ме 
да прев зе мем ко на ка, да арес туваме 28-те ме стни го лем ци, чий то спи сък 
бях ме при гот ви ли, и да про въз г ла сим Ре пуб ли ка та или Ко му на та. „Връз-
ки те“, при тис на ти от гла да и без ра бо ти цата, са мо ча ка ха да им се да де 
сиг на ла. А да бъ дат под ма ме ни из г лад не ли те, от ча я ни и оз ло бе ни хо ра, 
или как то е мо дер но да се каз ва, „де зин фор ми ра ни“, не бе ше по-труд но, 
от кол ко то е би ло на апос то ли те... Тря бва ше да им съ общим „под сек рет“, 
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че „го ре“ (в Со фия или в Чуж би на) са мо ча кат бун та и „съ юзници те“ 
ще нах лу ят от три стра ни, за да сло жат край на ти ра ни я та. Но за то ва ни 
лип с ва ха бе зот го вор ност та, са мо чув с т ви е то и сла во лю би е то на раз ните 
„кня зе“ и „кня ги ни“ или „вож до ве“ и от със т ви е то на срам да обя вим края 
на ед на све тов на им пе рия в... Па на гю ри ще или да про въз г ла сим на ча ло то 
на Соци ал на та ре во лю ция в Кут ло ви ца с ней ни те 3000 жи те ли и ко га то се 
за да дат баши бо зу ци те или шпиц ко ман ди те – да се из мък нем ка то мок ра 
връв или ка то пръд ня из по ту ри и ях вай ки не раз п рег на тия фай тон, да обя-
вим от Ви е на, че окър ва ве но то цир ко во пред с тав ле ние би ло... „ге не рал на 
ре пе ти ция на ре во лю ци я та“, чи я то жер т ва ста на ха най-ве че се ля ни те, 
ма кар че тя бе ше пла нирана ка то „про ле тар с ка“.

Гла ва XX

ПРЕ ПИ НА ТЕЛ НИТЕ ЗНА ЦИ ПРЕ ПЪ НАХА  
ВЛИ ЗА НЕ ТО МИ В ALMA MATER

Ро ди те ли те ми все по-нас то я тел но ис каха да след вам. Мама чес то ми 
со чеше „ком со мол с ки те тъ па ци“, как то се из ра зи, ко и то ще завър шат, а аз 
ще хо дя „да пльо кам кал“. През юли при е маха фор му ля ри те, ко и то все ки 
кан ди дат-сту дент тряб ваше да по пъл ни и вне се в Око лийс кия на ро ден 
съвет, къ де то щеше да ги раз г леж да пет ч лен на ко ми сия. В нея вли заха по 
един представи тел на БКП, ДСНМ, ОФ, Об щин с кия съ вет и... ДС. Та зи пе-
тор ка се про из на сяше върху „бла го на деж д ност та на кан ди да ти те“. Всъщ-
ност тя ре ша ваше кои да бъ дат до пус на ти до при ем ни те из пи ти, на кои да 
се от ре жат кви тан ци и те, пре доставяй ки им поп ри ще то на чер но ра бот ни ци, 
т.е. на гръб на ка на кла са та, от чи ето име те уп раж ня ва ха „дик та ту ра та на 
про ле та ри а та“... Пос ле ди ци те от та зи „кла со ва по ли ти ка“ във вис ше то 
об ра зо ва ние ще се чув с т ват по не още 50 годи ни, до ка то кон ку рен ци я та 
и би о ло ги я та не про чис тят „де ца та и вну че тата на ре во лю ци я та“ от ака-
де мич ни те, про фе сор с ки и ад ми нис т ра тив ни пос тове във всич ки сфе ри...

Та те беше взел чифт фор му ляри от по че ти ри стра ни ци, ко и то поис ка 
да по пъл ня. Въп ро си те се от на сяха, ос вен до мен, до ро ди те ли те и близ-
ки те ми: за сег на ти ли са от „ме роп ри я ти я та на на род на та власт“, в как ви 
пар тии са чле ну ва ли пре ди 9.ІХ.1944 г. и след та зи прелом на да та? Би ли 
ли са в зат во ри и ла ге ри? В мо мен та чле ну вах ли в ДСНМ, ОФ, БКП и 
т.н., и т.н. Са мо един пог лед вър ху тях беше дос та тъ чен, за да до бия уве-
ре ност в ре зул та та, но „как во да се пра ви“? Пи шех и ма кар че та те ис-
каше по не един от нас да нас ле ди за на я та му, по соч их ма те ма ти ка та ка то 
дис цип ли на, ко я то же лая да след вам. За нея ня маше да има нуж да да се 
гот вя, а и тя все още, мис лех си, не е ста на ла жер т ва на ди а лек ти чес кия 

ма те ри а лизъм. Труд но мо жеше да се по ли ти зи ра, ня маше мно го кан ди да ти 
за нея, „пе тор ка та“ по-труд но щеше да мо ти вира от ка за си. Док то рът, т.е. 
та те, ра бо теше ка то вол и мъл чеше ка то ри ба. Беше вля зъл заед но с ма ма 
в ОФ с на деж да ко по и те на власт та да вдиг нат ба ри е ри те към „на у ка та“ 
пред си но ве те им... По не же ле ку ваше и мес т ни те го лем ци, той се на гърби 
да от не се по пъл не ния фор му ляр на па на гюр с кия кмет Бо го ев  – един от 
три ма бра тя, ко и то, до кол ко то знаех, са би ли пар ти за ни или по ли ти чес ки 
зат вор ни ци. Же на та на най-въз рас т ния от тях – Мит ра, съ що пар ти зан  ка 
– сред но тъ па и не ве ро ят но гроз на, ми бе ше пре по да ва тел ка по ли те ра-
ту ра. Кметът беше съз дал у та те илю зия за сво я та доб ро же ла тел ност и 
во ля „да ми помог не“. Сед ми ца пре ди да се про из не се ко ми си я та той ме 
из ви ка в ка би не та си. Без за о би кал ки ме за пи та „не пра вя ли не що про тив 
„на род на та власт“. Без да ми треп не око то, от го ворих от ри ца те лно. Ако 
из мъкнеше ня кой кон к ре тен факт, с кой то да ме оп ро вер гае, по не щях да 
раз бе ра кой им донос ни чи, но той се за до во ли са мо да ми ка же:

– По вся ка ве ро ят ност ще раз пи шем фор му ля ра ти, но вни ма вай, ако 
кри еш камък в паз ва та си, ни кой ня ма да мо же да те спа си...

На из ли за не от ка би не та на власт та си мис лех, че са мо ка мъ ни те ще 
бъ дат съ върше но не дос та тъч ни – ня ма да си иг ра ем на опъл чен ци те на 
Шип ка, я...

Пан ко – пред пос лед ни ят син на ха зяи те, бивш пар ти за нин и за твор ник, 
бъдещ про ку рор – беше на дру го мне ние от нос но бъ де ще то ми. Све де ни я та 
са от първа ръ ка, т.е. от при я те ли те му в ДС. Попита ме с ко го дру жа и ми 
каза да избяг вам Сте фан Пъ ков, чи я то смет ка щя ла да бъ де ско ро уре де на 
от „ор га ните“. Не го раз пит вах, но тряб ваше да пре дуп ре дя раз сър ди лия 
ми се при я тел, за да взе ме мер ки. Съ щев ре мен но пре да дох раз го во ра ни 
на ня кол ко мес та, за да ста не „но ви на та“ пуб лич на тай на...

Ня кол ко дни по-къс но по ща джи я та ми върна фор му ля ра с пе ча та на 
ОНС (Око лийския На ро ден Съ вет) и под пи са на кме та. Ос та на ли те от 
пе тор ка та от казали да се раз пи шат, т.е. бяха си раз п ре де ли ли ро ли те. Въз-
дъх нах с об лек че ние, а та те оти де да тър си обяс не ния. Бо го ев му ка зал, 
че при чи на та би ла в на чина, по кой то съм от го во рил пис ме но на въп ро си 
в гра фи те, от на ся щи се лич но до мен. Нап ри мер на въп рос „Чле ну вал ли 
е кан ди да тът пре ди 9.ІХ.1944 г. в ня как ва фа шис т ка ор га ни за ция?“, съм 
за пи сал „Не, не е!“. По съ щия на чин съм от го ворил „на тър те но“ на ана-
ло гич ния въп рос за ка зи он ния, или, как то те го на ричаха след 9.ІХ.1944, 
„съ юз на на род на та мла деж“. Та имен но та зи на тър те ност на отго во ри те 
ми с уди ви тел ни те нак рая ста на ли при чи на за от ка за на ко ми сията да ме 
до пус не до със те за тел ния из пит с дру ги те кан ди дат-сту ден ти... Тате беше 
го тов да ми се ска ра за пре пи на тел ни те зна ци – и той, си ро ма хът, по добно 
„спло те но то в мо рал но по ли ти чес ко един с т во“ с власт та мно зин с т во, 
предпо чи таше по за та на щра у са. Не ис каше да се сблъс ка от кри то и ка те-
го рич но с нея, скло нен да се пра ви на иди от при тър се не то на обяс не ние 
за пре пъ ването ми. Аз вли зах в по ло же ни е то му и съ що та ка иди от с ки и 
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на ив но му со чех като при мер фор ма та на от го во ри те, ко и то Ста лин да ва в 
сво и те „ин тер вю та“ пред ко рес пон ден та на „Пра вда“ за ми ра и вой на та... 
Та те се за лови ка то удав ник за слам ка за то ва обяс не ние и се ка неше да 
ис ка но ва сре ща с гав ре щи те се влас т ни ци. Аз пък се на дя вах, че ня ма да 
ми се на ла га по ве че да се пра вя на оли го френ – ни то пред свои, ни то пред 
чуж ди... Из ле тях ра дос тен на вън, за да съ об щя ре зул та та на при я те ли те 
си. Про чее, и да бя ха раз пи са ли фор му ляра, то ва ед ва ли ще ше да вне се 
из ме не ния в тра ек то ри я та на жи во та ми. Са мо у ня кои от при я те ли те мо-
же би щя ха да се по ро дят по доз ре ния спря мо мо я та ре во лю ци он на чест...

На „дви же ни е то“ Го шо Зум па ла ми пре да де, че Мар га ри та или Ми-
ми, как то той и близ ки те ѝ я на ри чаха, ис ка ла да се ви дим. Казах му да 
`и пре да де, че ще я чакам на 18 ав густ ве чер та в оби чай ния час на Дра-
го лин с кия хълм. Ако ка жех, че не же лая да се срещ нем, щях да из лъ жа, 
са мо че в на ше то стра хо ви то и зло време мяс то за ро ман ти ка и сан ти мен-
тал нос ти яв но ня маше. За то ва пос тъпих йезуит с ки – оп ре де лих `и сре ща 
точ но ве чер та на рож де ния ̀ и ден, ко га то ста ва пъл но лет на, на дя вай ки се, 
че до маш но то праз нен с т во ще я за дър жи... Към нас се при съ е ди ниха Рад 
Бо го ев и Дел чо Са пун джи ев. Раз казах на всич ки за фор му ля ра. Зум па ла 
ме запи та из не на дан ли съм? Рад, кой то бе по ве че ле нив, от колко то тъ по-
ват, се зарад ва, че ще про дъл жим пъ тя си ра мо до ра мо и за нап ред, вън от 
ре до ве те на „на род на та мла деж“. А Де чо ка то че ли зло рад с т ваше, но не 
се сп рях дъл го вър ху ре ак цията му.

Ин тер ме цо: през то ва вре ме в кух ня та  
на ка ни ба ли те

На 8 ав густ 1951 го ди на агент „Ан д рей“ пра ви „Аген тур но до не се ние“, 
при е то от ОР Нен чо Сла ве ев от гру па та на ДС в Па на гю ри ще. (ОР ще ре че 
опе ра ти вен работ ник, т.е. ко пой, чий то гру пен фю рер е „на ши ят“ Агоп.) 
С на ив на вя ра ста линис ти те мис леха, че ка то на ре кат до нос ни ка – агент, 
вер бов чи ка му от тай ната по ли ция – „ра бот ник“, и по ли ци ята – „на род на 
ми ли ция“, ко е то ина че зна чи въ о ръ жен на род, всич ко ще е на ред. Из г леж-
да си вяр ваха, че с по мощ та на сло вес ни фо ку си ще мо гат да се скри ят от 
зло ве щи те сен ки на сво и те предшес т ве ни ци, чи и то без об ра зия те са мо 
ум но жи ха мно гок рат но.

„Из точ ни кът“, т.е. до нос ни кът пре да ва моя раз каз за нес по лу чли во то 

ми бягство в Лю би мец. За про ва ла ми от дъ ще ря та на ръ ко во ди те ля на 
гру па та бегъл ци и „за ли ча ва не то на афе ра та“ с по мощ та на Доб ри Тер-
пе шев и вуй чо ми – съ що „го лям ко му нист“. В до но са са на ме ри ли мяс то 
ста ри и от дав на из вестни ис то рии, в ко и то „Ан д рей“ е вне съл из вес т ни 
про ме ни, по ра ди къ со- или зло па мет ност. По-съ щес т ве на е ча стта, от ко-
я то ли чи, че Пан ко Са пун джи ев ме е пре дуп ре дил доб ро же ла тел но „да не 
се дви жа с опас ния Сте фан Пъ ков, с чий то въп рос се е за е ла ми ли ци я та“. 
С Рад Бо го ев, кой то „не е опа сен, съм можел да се дви жа“... – оче вид но, 
ня кои от те зи, на ко и то съм съ об щил за на у ченото от Пан ко, е по бър зал 
да го док лад ва „пис ме но и на зак ри то“.

ОР или „Опе рът“ Нен чо му е пос та вил „но ва за да ча“ – да слух ти за 
из каз вания в Ла ко ва та гру па (Лако – умалително от Рад), ко я то е кръс те на 
„ВРА ГО ВЕ“. Как то си му е ре дът, до носът е раз м но жен в 4 ек зем п ля ра, 
един от ко и то е оти шъл в „Спра воч на та пап ка“ за моя ми лост.

Те зи кон к рет ни дейс т вия на щат ни те и не щат ни „ра бот ни ци“ в тай на та 
по ли ция на дик та ту ра та щяха да ми ста нат из вес т ни мно го по-къс но. Но 
и то га ва зна ех, че при вся ко мое по я вя ва не в Па на гю ри ще ко по и те пус кат 
по пети те ми ка то лов джийс ки ку че та сво и те до но сни ци. До кол ко то ми 
се че ше умът, се опит вах да ги под х лъз на или из пра тя за „зе лен хай вер“. 
С по мощ та на ста ри по лу ис ти ни и чрез про ти во ре чи ви, фал ши ви или 
вза им но из к люч ващи се из мис ли ци...

Ако арес ту ва ни ят не се под да де на па ни ка та и стра ха от „опе ра тив ни-
те“ и за па зи спо соб ност та си да ги наб лю да ва и ана ли зи ра, те му из г леж-
дат по-скоро... опе рет ни. Но в повечето случаи те успяваха да превърнат 
човека в дрипа. Чес то съм си за да вал въп ро са: За що ужасяват крот кото 
чо веш ко ста до? Мо же би по ра ди не ог ра ни че на та им власт да ин к ви зи рат, 
съдят и уби ват. За що то, ня ма как во да се за лъг ва ме с „раз де ле ни е то на 
влас тите“, те бяха след с т ви е то, съ дът и па ла чът. В сво я та „Пох вал на ода 
за Па ла ча“ Жо зеф де Мес тър е каз ал:

„Ця ло то ве ли чие, ця ла та мощ и под чи не ние на съ щес т ву ва щия ред 
по чи ва вър ху стра ха от Па ла ча: Той ужа ся ва и свъ рзва об щес т во то. От-
не мете на све та то зи не пос ти жим фе но мен и в съ щия миг по ря дъ кът ще 
от с тъ пи място то си на ха о са, тро но ве те ще се сри нат и об щес т во то 
ще за ги не. Бог, кой то е сът во рил све та, сът во ри и Па ла ча! Па ла чът е 
не о бик но ве но съ щес тво и за по я ва та му в чо веш ко то се мейс т во са би ли 
не об хо ди ми осо бе ни об с то я телства и во ля та на съ зи да тел на та си ла. 
Па ла чът е сът во рен, как то све тът! От БО ГА! То га ва? Мо ят от го вор 
е: Ако „съ щес т ву ва щи ят ред по чи ва вър ху стра ха от па ла ча“, то га ва 
ужа сът тряб ва да бъ де пре не сен в до мо ве те на па ла чи те (до ри ако Бог 
е тех ни ят тво рец) – чрез ТЕ РО РА, чрез ма со вия сис те мен и/или сти хи ен 
те рор „ОТ ДО ЛУ!“



110 111

Гла ва XXI

„ЖИ ВО ТЪТ СИ ТЕ ЧЕ“

На след ва щия ден сле до бед се от би вах в „ате ли е то“ на Чер но то. 
При гот вил ми беше ед на мал ка бро шу ра – „12-те до ка за тел с т ва про тив 
съ щес т ву ва ни е то на Бо га“ от Се бас ти ян Фор:

– Про че ти я! Бог и слу жи те ли те му са един от стъл бо ве те на све та, 
кой то иска ме да про ме ним...

– Не мис лиш ли, че мар к си чес ки те по по ве са да леч по-вред ни от 
чер но кап ците?

– Мо ти ви ров ки те им в пол за на свет с ка та власт са раз лич ни, но фун-
к ци и те и ре зул та ти те от „ли тур ги и те“ – ед нак ви. Ос вен то ва, ако се съ ди 
по ста ващо то в ста лин с ка Ру сия, ка ли мяв ки те и ста лин с ки те кас ке ти са 
се сду ши ли и си съ жи тел с т ват ве че дос та доб ре. Чер ни те са до нос ни ци 
и слу ги на чер вени те, а пат ри ар хът им, каз ват, бил ге не рал от ру ско то 
Гес та по – НКВД...

– Пи тах те не от да ваш ли пре ка ле но зна че ние на ре ли ги я та? За раз-
ли ка от Баку нин, кой то из веж да власт та от вя ра та в Бо га, на мен ми се 
стру ва, че властта во ди към обо жес т вя ва не то. И та ка е не са мо в Еги пет 
на фа ра о ни те. Ня ма да се учу дя, ако бол ше ви ки те про въз г ла сят Ста лин 
за свой бог и въ ве дат черве ни ман тии и раса̀ за агит п ро па...

– Ня ма ли да им из ле зе по-еф ти но, ако се въз пол з ват от опи та на 
Цър к ва та? Все пак те влас т ват у нас ед ва от 6-7 го ди ни, а в Ру сия от три 
де се ти ле тия и полови на. До ка то хрис топ ро дав ци те имат зад гър ба си 16 
ве ка – от вре ме то на Кон с тан тин Ве ли ки, кой то ги пре вър нал от под рив ни 
еле мен ти и бун тов ни ци в без раз дел ни влас тод ръж ци на ду ши те и съ соб-
с т ве ни ци на Им пе ри я та.

– Рад ко, ис то ри я та е пъл на със сюр п ри зи, но ду ма та ни бе ше за бро-
шу ра та на Се бас ти ян Фор. Ня ма ли кни ги, в ко и то да се раз нищ ват пункт 
по пункт „аб солют ни те ис ти ни“ и дог ми те на ста лин с кия мар к си зъм в 
не го ви те „Ос но ви...“ и „Въп ро си на ле ни низ ма“ или в „Крат кия курс по 
ис то рия на ВКП(б)“?

– На ши те те о ре ти ци смя тат, че в об ласт та на иде и те Ста лин е меж ду 
не за вършил се ми на рист и ро тен фел д фе бел. За то ва те об ръ щат по-го ля мо 
вни ма ние на кла си ка та и прин ци пи те на мар к сиз ма, до кол ко то ди а лек ти-
ка та е съв мести ма с... прин ци пи.

– Все пак днес ми ли о ни хо ра се въз пи та ват и обу ча ват по пи са ни я та на 
тоя „хиб рид“. До ри са мо за то ва мо же би си стру ва един кри ти чен об зор...

– Не знам ще се на ме ри ли чо век с ин те лек ту ал ни въз мож нос ти, кой-
то да отде ли от вре ме то си за вул га ри за ци и те на нис ко че лия “кла сик”? 
Прежѝвя нето на тая пля ва пре диз вик ва га де не... Ап ро по, как во ста на с 
тво е то кан ди датства не в уни вер си те та?

– Ста на то ва, ко е то пред ри ча ше Мар до хай – за да поп ре чат на ум с-
т ве но то ни раз ви тие, те ни зат ва рят пъ тя към Ал ма Ма тер и ни ос та вят 
поп ри ще то на чер но ра бот ни ци...

– Ед ва ли школо̀то е съз да де но и из дър жа но от бю дже та, за да съ-
дейс т ва на ум с т ве но то ни раз ви тие. Но ако ис каш, мо га да те на у ча да 
поп ра вяш елек т ричес ки уре ди и ча сов ни ци или фо то- и ра ди о апа ра ти?

– Рад ко, аз ня мам ни как ва тя га към тех ни ка та...
– То га ва се за е ми с не за вър ши лия се ми на рист или ако ис каш – с учи-

те лите му.
– Та ки ва мис ли ме спо хож дат по ня ко га, ко га то пре дъв к вам ста лин с ка та 

пля ва, как то я на ре че, но ме въз пи ра лип са та на не об хо ди ма та под го тов-
ка. Тая ра бо та тряб ва да се свър ши та ка, че след нея „ко ри фе ят на всич ки 
на у ки“ и учи те ли те му да ос та нат при ко ва ни ка то хле бар ки с кар фи ца. А 
и да ти призная, в на ше то ужа ся ва що нас то я ще мно го по̀ ми е при сър це 
пла ни ра не то на преки те ак ции, под бо ра на хо ра та, тях но то ор га ни зи ра не 
и под го тов ка за из пълне ни е то им... Как во мис лиш за ед но ис тин с ко, а не 
сло вес но при ко ва ва не на Йо сиф Джу гаш ви ли с „кар фи ца та“?

– Мо е то мне ние за ин ди ви ду ал ния те рор ти е из вес т но, а и днеш ни те 
ус ло вия и хо ра не са съ щи те, кой то бя ха по вре ме на ца ре у бийс т во то на 
Алек сан дър ІІ. Пък и Ста лин ед ва ли е по-не за ме ним от не го? И най-съ-
щес т ве но то, до не го няма ме и не мо жем да има ме дос тъп. То га ва за що да 
си че шем ези ци те? – Ние, анар хис ти те, сме меч та те ли, но не и фан тазьо ри, 
ни то фразьо ри. Що се ка сае до ор га ни за тор с ка та ра бо та, аз я вър ша пос во-
е му. Еди нич ни те и още по ве че систем ни те пре ки ак ции от бяг вам, за що то, 
как то ре че, не съм го тов. Все ки, който ис ка да се за е ме с тях, тряб ва да 
има от лич на под го тов ка. Но за съ жа ле ние, до кол ко то ми е из вес т но, по тая 
дис цип ли на ня ма от к ри ти уни вер си те ти, нито учеб ни ци и про фе со ри...

– Мис лех за ро ля та на пре ките ак ции ка то фак тор в съз да ва не то не 
на книж ни, а на бой ни гру пи. Под го товка та си ще из вър ш ва ме в хо да на 
бор ба та и ако оце ле ем, ще се пог ри жим за напис ва не то и на учеб ни ка...

Чер но то ме гле даше ня кол ко ми га из пи та тел но с ум ни те си и ис кря-
щи очи и заклю чи:

– Да но пре да те ли не ти ми нат пъ тя или ако то ва ста не, да е в по-ра-
нен ста дий, пре ди да си прек ра чил през па раг ра фи те на за ко на, за ко и то 
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па ла чи те нахлуз ват ко но пе на та вра тов ръз ка...
– За поч нем ли пре ка ле но дъл го да об мис ля ме и да вни ма ва ме, лу ди те 

не само ще се нас ка чат, ами ще изя дат и зел ни ка. Ос вен то ва спо ред но-
вия На ка за те лен ко декс ве че не бе сят, а раз с т рел ват. Но да не ти от не мам 
по ве че вре ме то, дай бро шур ка та. Ако е на пи са на ум но и жи во, мо же да 
пре диз ви ка съв ре мен ни и нав ре мен ни раз мис ли...

Щях да си я при пом ня и да преп ро че та 12-те до ка за тел с т ва на Се бас-
ти ян Фор „ПРО ТИВ“ съ щес т ву ва ни е то на Бо га ня кол ко ме се ца по-къс но, 
ко га то бях принуден да зуб ря „6-те до ка за тел с т ва „ЗА“ съ щес т ву ва не то 
Му“ в учеб ни ка по Апо ло ге ти ка за Бо гос лов с кия фа кул тет...

Към сре да та на ме се ца по лу чих пис мо от из чез на лия при я тел и съ-
у че ник от кла са ни в Шес та мъж ка – Пе тър Пе ев. Пи ше ше ми, че след 
три ме се чен прес той в бо го у год ни те за ве де ния се е отър вал с три го диш на 
ус лов на при съ да, но не каз ва ше за как во. Бла го да ре ше ми, че един с т вен 
от при я те ли те съм про я вил ин те рес към съд ба та му, до ка то дру ги те бя-
га ли ка то от чу мав и не ис ка ли да го виж дат, ни то да раз го ва рят с не го – 
прес тъп ни ка. След ва ха ня как ви раз съж де ния, на по до бя ва щи воп ли те на 
„Шильон с кия зат вор ник“. Съ об ща ваше ми за на ме ре ни я та си да за поч не 
как ва и да е ха мал с ка ра бо та и да за вър ши гим на зия за доч но. По не же поз-
на вах влас т ни чес ка та так ти ка на бой кот и стра ха на мни ми те при я те ли 
от „про ка же ния“, за ре кох се да го по тър ся още при пър во то ми оти ва не в 
Со фия. То ва му пи сах и в кар тич ка та, с ко я то му честитих... из бав ле ни е то.

*

Точ но в 20 ча са на 18 ав густ 1951 г., ко га то слън це то се скриваше 
зад Дра го лин, аз бях на хъл ма. Пър во чу х стъп ки, ко и то чу пят пад на ли 
клон ки, а пос ле на пъ те ка та из никна си лу е тът на Мар га ри та. Сър це то 
ми издай ни чес ки се раз туп тя . На то ва, скри то от хор с ки те пог ле ди на-
ше мяс то сред бо ро ве те, къ де то се об ре кох ме във веч на лю бов, не бяхме 
ид ва ли от ми на лото ля то... Тя пре късна поз д рав ле ни я та за рож де ния си 
ден и ме попи та нап ра во про ме не ни ли са чув с т ва та ми към нея. Уп рек на 
ме, че не съм ѝ пи сал, ни то по търсил, от как то съм се вър нал. Оп рав да вах 
се с цен зу ра та, ко я то не бих ис кал да зави ра зур ла та си в чув ства та ми. 
Но ко га то тя от го во ри, че не се ин те ре сува от то ва как во мо гат да си по-
мис лят за нея „дру га ри те“ ко пои от учас тъ ка на МВР, с ко и то къ ща та им 
беше в съ сед с т во, раз б рах, че мяс то за мън ка не и из мъква не ня ма. След 
ка то при ех да се ви дим, тряб ва да го во ря от к ро ве но като с при я тел и... 
ос то рож но. Ня ма да я на ра ня вам – тя не зас лу жа ва то ва, но без да спо ме-
на вам ни що кон к рет но, за що то ако се по чув с т ва за сег на та или изма ме на, 

ако се оз ло би, всич ко мо же да се очак ва... Ос вен то ва, кол ко то по-малко 
знае, тол ко ва по-доб ре ще бъ де и за са ма та нея. В слу чай на из вик ва не „за 
мал ка справ ка“ при ком ши и те `и.

– И – пре къс на тя мис ли те ми – ще ми обяс ниш ли, как ва бе ше тая 
глу па ва сце на на рев ност, де то я ра зиг ра ми на лия път пред къ щи?

– Мар га ри та, ня ма да ими ти рам Бо те во то пис мо до Ве не та... – тър сех 
не у дачно ду ми те си.

– За що не го во риш нап ра во, ами го увър таш? Ти да не си ре шил да 
се кач ваш вече на „Ра дец ки“?

Из бух нах ме в смях. Нуж но ми беше из вес т но вре ме, пре ди да про-
дъл жа:

– Ти зна еш, че мир меж ду ме не и власт та ня ма да има... То ма хав ка-
та от дав на е из ро ве на... Ето, вче ра ми вър на ха не за ве ре ния фор му ляр за 
уни вер си те та...

– Аз це ня и оби чам теб, а не ня как ва си дип ло ма. Все ще се на ме ри 
и за нас покрив и хляб...

– Ня мах пред вид дип ло ма та. Спо ме нах за фор му ля ра, за що то тър ся 
то ва, което е най-раз би ра е мо...

– ...За ес наф ки ка то ме не, на ли? – за вър ш и тя фра за та ми. – Мис ля, 
че с ни що не съм ти да ла по вод да имаш тол ко ва нис ко мне ние за мо я та 
пер со на.

– Та ка е, и за то ва ми е още по-теж ко...
– То га ва за що не ме по тър си?
Чув с т вах, че не на ми рам вер ния тон и млъкнах.
– ...Или си си на ме рил ня коя дру га в Со фия?
– Ако бе ше то ва, щях да ти го ка жа.
– То га ва на ис ти на ни що не раз би рам.
– Аз за то ва за поч нах с ми ра и то ма хав ка та. Не е важ но кой я е из ко-

пал пръв – аз или те? Проб ле мът, кой то ни де ли, не е ли чен. Дейс т ви я та 
на власт та спрямо мен или та те мо же да са зат вър ди ли „от ри ца тел но то 
ми от но ше ние към мероп ри я ти я та `и“. Но то ва, ко е то ме из ве де на пъ тя 
сре щу нея, е един иде ал и отвра ти тел но то `и ци нич но от но ше ние към на-
ро да, към обик но ве ни те хо ра...

– Не пре у ве ли ча ваш ли зло то, ко е то тя им но си? И как во об що имаш 
ти с тях – внук на чор ба джии и син на ле кар?

Не у доб но ми беше да го во ря за се бе си и за мо ти ви те, ко и то ме дви-
жат, но про дъл жих:

– Чув с т во то ми за спра вед ли вост е на кър не но. Не по на сям из ма ма та. 
Властни ци те бръ що ле вят за со ци а ли зъм, а жи ве ят ка то ту зо ве за смет ка 
на чуж дия труд. Па ра зи ти рат на гър ба на дру ги те, прес лед ват все ки, кой то 
не ис ка да пог лед не на жи во та с тех ни те ро зо ви очи ла. Кри ят ве до мос ти те 
за зап латите си и спи съ кът на при ви ле ги и те им е дър жав на тай на. За то ва 
се стра ху ват от сво бо да та на ми съл та и сло во то и осъж дат ка то прес тъп-
ле ние вся ко разоб ли ча ва не на мер зав щи ни те им...

– Съг лас на съм, и ти раз би раш, че не са мо за ра ди ху ба ви те ти очи се 
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от д ръпнах от ком со мол с ки те ак ти вис ти...
– Мо ля те, не ме пре къс вай. И та ка се зат руд ня вам да дам об яс не ние и 

от говор на въп ро си те ти... Пос те пен но кри тич но то ми и иро ни чно от но ше-
ние към власт та се пре вър на в убеж де ние, че тя тряб ва да бъ де пре мах на та. 
След ка то стиг нах до те зи зак лю че ния, мис ля, че бих из вър шил под лост, 
ако зат во ря очите си и по ис кам да се на ре дя в ней на та ком па ния и пред 
тях на та... ко па ня. Нали си спом няш Бо те вия стих „На ро ди ро як де чи ца, 
пък хра ни ги с си ро маш ка пот...“ То ва аз не ис кам и не мо га... Със или без 
ос но ва ние – счи там, че съм в дълг към хо ра та от на ро да, към те зи, с ко и то 
се гав рят, ко и то тъп чат и из цеждат. А те ня мат ку раж и во ля да въс та нат 
сре щу гне та, из ма ма та и си ро ма ши я та. Та ка за жи вях ка то об ре къл се да им 
бъ да по ле зен помо е му. Как ва то и да е цена та, ко я то ще тряб ва да зап ла тя. 
Ко га то чо век стиг не до та ки ва мис ли, разбира ния и чув с т ва, про из хо дът 
му по ве че ня ма ни как во зна чение.

– Е, и как во мис лиш да пра виш? 
– Как во то са бя по ка же и чест та, май ко, юнаш ка... 
Мар га ри та млък на за мо мент. Ста на тъж на – от пред чув с т вия. И от 

усе ща нето, че все по ве че се от да ле ча ва ме. Но пос лед ни ят ми от го вор с 
Бо те вия стих я про ме ни. Тя от но во пов то ри:

– Ни ко га не съм ти ис ка ла ни що дру го, ос вен да ме оби чаш. И се га не 
ис кам нищо по ве че. Не ме изос та вяй, за що то ня ма да мо га да го пре жи вея...

– Доб ре, мо е то мо ми че, то га ва не ка си ка жем, как то по по ве те по вре ме 
на венчав ка: „До ка то смърт та ни раз де ли“. И ще до ба вя – жи во тът, кой то 
чес то се оказ ва по-убийс т вен за лю бов та и об ри ча ни я та ни, от кол ко то 
она зи с ко сата..

Та зи ве чер сто яхме пре гър на ти на хъл ма мно го по-дъл го от оби кно-
ве но...

У до ма ме пос ре щнаха с уко ри за къс ния час, в кой то се приби рам. 
Все не мо жех да се ос во бо дя от чув с т во то на ви на за тре во ги те, ко и то им 
съз да вам. А уж се въз хи ща вах от „Ка те хи зи са“ на Не ча ев, кой то от х вър ля 
вся как ви лич ни при вър за нос ти у ре во лю ци о не ра. Що за про ти во ре чи ва 
на тура съм? Не е ли вре ме да из ле тя от се мей но то гнез до? И да ли не за-
ви си мост та ще ме нап ра ви неп ро мо ка ем за съл зи те на ро ди те ли те ми? 
На вяр но ак ци и те няма да ос та вят мяс то за сан ти мен тал нос ти... Жес то ко 
ще ги на ра ня, но имам ли друг из бор в на ше то жес то ко вре ме? Не ка не 
уве ли ча вам скър би те им преждев ре мен но...

Глава XXII

ЩЕ СТАВАМ ПОП...

До като ля то то се из низ а, ро ди те ли те ми не без дейс т ваха. Те не ис-
ка ха да ос та вам по ве че в Па на гю ри ще. Страх ги беше от за сил ва ща та се 
вза им на не по но си мост с власт та. От въз буж да що то въз дейс т вие на ат мо-
сфе ра та или по-ско ро на леген да та за Ап рил с ко то въс та ние. Та ки ва ка то 
Агоп и Пан ко на ха зя и те за силваха стра хо ве те им... В слу ча ен раз го вор 
с бай Лу ко Те не ке джи ев, кой то все още дър жеше ба кал ни ца сре щу Са-
пун джи е ва та къ ща, ма ма на ме ри ла „спа си телна“ идея. Го ле ми ят му син 
Ган ди, то ку-що за вър шил бо гос ло вие, бил до шъл за вакан ци я та, пре ди да 
за поч не ра бо та в Мит ро по ли я та в Гор на Джу мая. От та зи годи на Бо го слов-
с ки ят фа кул тет щял да бъ де от де лен от Со фийс кия дър жа вен уни вер си тет 
и ста вал Ду хов на ака де мия под юрис дик ци я та на Све тия Си нод. Т.е. за 
там ня ма ло да тряб ват фор му ля ри, а са мо ед но пре по ръ чи тел но пис мо от 
мес т ния ар хи е рейс ки на мес т ник – поп Нен чо Ге ми джи ев. Ган ди се поз-
навал доб ре с не го и по ел ан га жи мен та да го скло ни. Поп Нен чо ня мал 
ни що про тив да ми да де пре по ръ ка та и бла гос ло ви я та си, са мо ис кал да 
оти да и да си пого во рим...

В пър вия мо мент пер с пек ти ва та да ста вам бо гос лов ми из г ле ждаше 
сму ща ва ща – аз съм си раз чис тил смет ки те с Бо га и с Цър к ва та още в 
послед ния клас на про гим на зи я та през 1946-1947 го ди на. Но след ка то 
раз мис лих, стигнах до зак лю че ние, че в очак ва не на Тре та та све тов на мо-
же би ще е по-доб ре да съм в Со фия, па ма кар и в сгра да та на Ака де ми я та 
сре щу Съ деб на та па ла та, от кол ко то да ме вклю чат в „стро и тел с т во то на 
со ци а лиз ма“ ка то тру до вак в ня коя ми на, под над зо ра на ня кой фат мак, 
бли зост та с кой то не ве щаеше ни що доб ро ни то за не го, ни то за ме не, и 
чер таеше най-къ сия път към зат во ра, ми на ващ през от с рещ ния „храм на 
Те ми да“...

За поп Нен чо зли те ези ци го во реха, че е пре дал на по ли ци я та кри е щия 
се в мазата му ра нен пар ти за нин. Но ви те влас т ни ци и дру га ри на жер т ва-
та го ос тавили жив, за що то све ти ня му при ел да слу жи и на тях. Ма кар и 
„на род ни“, те явно са се нуж да е ли от пре да те ли и слу ги мно го по ве че от 
бив ши те. Ос вен то ва от Кре мъл се раз на ся ли ня как ви но ви праг ма тич ни 
по веи спря мо Пра вос лав ната цър к ва. След во ен ни те ди рек ти ви на не за-
вър ши лия се ми на рист и „Вожд на ця ло то прог ре сив но чо ве чес т во“ би ли 
за при об ща ва не на от ци те към проле тар с ка та дик та ту ра и из пол з ва не то 
им в Ко ми те ти те за мир и най-ве че като слу шал ки сред ено ри я ши те...

Сре ща та ми с на мес т ни ка на Юда ми на  доб ре. За Бо га до ри не го-
во рихме, той само ме попи та за що не са ми раз пи са ли фор му ля ра за 
уни вер си те та. Раз казах му кмет с ка та вер сия за пре пи на тел ни те зна ци, а 
па на гюр с ки ят про то поп ме гле даше ня кол ко ми га хит ро, след ко е то се-
дна на ма са та и до ка то раз г леж дах биб ли о те ка та в гос т на та, той съ чи ни 
пис мо то си до уп ра ви те ля на Академи я та – ар хи ман д рит Го разд. Пос ле 
го пос та ви в не за пе ча тан плик, стисна ми ръ ка и ми по же ла  ус пех в уче-
ни е то, ка то не заб ра ви да ми на пом ни, след ка то про че та на пи са но то, 
да за ле пя ад ре си ра ния плик. Ня мах тър пе ние и още на ули ца та от во рих 
пре по ръ чи тел но то пис мо. Поп Нен чо пи шеше, че „из п ра ща един до бър 
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син на май ка Бъл га рия, за кой то е убе ден, че след ка то за вър ши богос лов-
ско то си об ра зо ва ние, ще ста не пре дан слу жи тел на род на та ни Църква...“

Ста на ми смеш но.

*

Ско ро щях да за ми на от но во за Со фия. Об що взе то, с тъ га и... не-
удов лет во ре ност. Ля то то пре ми на в де сет ки, ако не сто ти ци раз го во ри, 
но на ли це ка то че ни що не из ле зе от тях, до се га. Не ми се гле даше „как 
зап ти етата бес не ят над ба щи но то ми ог ни ще“. Ня маше я вяр на та и сго-
вор на дру жи на. Само за ка ни под юр га на. Не мо жех да ка жа, че „не ме ем 
и се сме ем пред на род ни святи жер т ви“, но беше вре ме да пре ми нем към 
де ла. Да по ка жем на „мъ жете на Ста лин“, че не са все сил ни, ни то не до се-
га е ми. Съ щев ре мен но не ми се играеше с тях на Зо ро. Аз вяр вах в си ла та 
на ре во лю ци он на та ор га ни за ция. Тряб ва да се на ме рят хо ра на ак ци и те. 
На ду ми ги имаше в изо би лие.

В един от пос лед ни те дни се от бих от но во при Мар до хай. С не го мис-
лим прибли зи тел но по ед на къв на чин и се раз би ра ме с мал ко ду ми. По не 
та ка ми се стру ва. Свар их го пак да че те и да си во ди бе леж ки. Ка то ме 
видя, ос та ви книгата. Запи та ме как во смя там да пра вя, след ка то след ва-
не то ми е уда ри ло в камък. Раз каз ах му за пред с тоя що то ми „за поп ва не“, 
а той се засмя и ми на помни, че дя кон Иг на тий е тръг нал в об рат на по-
со ка – раз по пил се.

– Пет ре, ос та ви ше ги те настрана. Пре ди да за ми на, ис кам да по го во-
рим се ри оз но.

– Го во ри! В един от пре диш ни тени раз го во ри бе ше ка зал, че ще мис-
лиш над въп ро са „Что де лать?“. Из мисли ли не що?

– Стиг нах до зак лю че ние, че без хо ра и най-доб ри ят от го вор мо же да 
се ока же фан та зия. А от оби кол ки те и раз го во ри те ня мам впе чат ле ние, че 
мнозина са го то ви те да из го рят вър ху жер т ве ни ка на сво бо да та...

– Ако то ва е пос лед но то ти зак лю че ние, май не сме отиш ли по-да ле че 
от че сане то на ези ци ...

– Мис ля, че ако на ис ти на сме та ки ва, за как ви то ис ка ме да ми нем 
пред те зи, кой то ка лес ва ме, и най-ве че пред са ми те се бе си, ще тряб ва 
да бъ дем го то ви да дейс т ва ме във всич ки слу чай – и ко га то сме мно го, и 
ко га то сме не кол цина.

– Как?
– Ти каз ва ше пред Чер но то, че ня ма да ста ва ме анар хис ти чес ки по-

по ве...
– Е да, ама ти си го тов да ста неш...
– До шъл съм не да пра вим ка лам бу ри. Ис кам да зная, мо га ли да раз-

чи там на тебе, в слу чай, че се на ло жи да дейс т ва ме сре щу власт та, пре ди 
да е... из бухнал ми рът?

– Как то каз ват ска у ти те: Ви на ги го тов!
– Доб ре, то га ва ще спо де ля не що, ко е то не съм каз вал ни ко му! В Со-

фия на мерих мал ка ад с ка ма ши на, ко я то съм ин с та ли рал на един та ван. 
Мно го дъл го не тряб ва да ос та ва там. Мо же да бъ де от к ри та от соб стве-
ни ци те на та ва на...

– Дай да я скрия аз.
– Не ста ва ду ма за та ва на над гла ва та на Агоп. Ед ва ли у Са пун джи-

е ви те е най-удоб но то мяс то. А и ма ма си за ви ра но са нав ся къ де. Би я 
от к ри ла. За то ва за по-си гур но съм я ос та вил в Со фия.

– Ка то дой да, ще я при бе ра. То ва ве че на ис ти на е не що съв сем кон к-
рет но. Искам да те за пи там са мо си гу рен ли е чо ве кът, от кой то си я взел? 
Ня ма ли опасност да се раз п ри каз ва?

– Той е ве че по кой ник – из лъг ах, за да сме ним на со ка та на раз го во ра.
– Зна еш ли, от дав на ис ках да чуя как во мис лиш за въз мож но стта по-

доб но Лев с ки да се скри ем от зап ти е та та, ка то вле зем в по те ря та?
По не же го гле дах не раз би ра що, Мар до хай се по яс ни:
– Как гле даш на пос тъп ва не тони на ра бо та в ми ли ци я та или ДС?
– Слу шай, ако го во риш се ри оз но, ще тряб ва да се сбо гу ва ме...
– За що? Има ли по-си гур но ук ри тие за ра бо та та ни от нас та ня ва не 

вът ре в гнез до то им?
– Ако те раз би рам, ис каш да иг ра ем на са мот ни во и ни? Ти май че теш 

мно го крими нал ни ро ма ни. Тая иг ра са я иг ра ли Азеф и раз лич ни двой ни 
шпи о ни. Са мо че зад тях са сто я ли тай ни те служ би на дър жа ва та. То ва, 
ко е то ти се мо тае в гла ва та, би мог ло да се ока же ре зул тат но, са мо ако ус-
пе ем да съз да дем ор ганиза ци я та, за ко я то все още са мо го во рим. То га ва 
ве че мо жем да ре шим да изпра тим ня кой от на ши те в „све тая све тих“ на 
вра га. Но и за то ва е нуж на специал на под го тов ка и от лич но поз на ва не 
на про тив ни ко ви те струк ту ри, ме тоди на ра бо та и вза и мо от но ше ния. И 
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най-ве че хо ра, на ко и то двой на та иг ра и теа тъ рът са в кръв та им. Ка то 
те ат рал аз се про ва лих още в чет вър то от де ление и отто га ва си знам, че 
не съм го ден за сце на, ни то те ат ро то е по вку са ми... Ос вен то ва, как си 
пред с та вяш при е ма не то ни на ра бо та в ДС с на ши те би ографии? Та ка че, 
дай да не бя га ме от те о ри я та във фан тас ти ка та и ки но то...

– Ис ках са мо да про ве ря на чи на ти на мис ле не. Но ед ва ли ще имаш 
не що против, ако, без да сме ста на ли „че кис ти“, се пре въп лъ тим в тех ни те 
ко жи като Кош чей Без с мър т ния?

– Слу шай, ом ръз на ми да си иг ра ем на га тан ки. Ако ис каш, го во ри 
яс но и конкрет но, или да сме ним те ма та.

В от го вор Пе тър ми до ве ри, че раз по ла га с ед на не по пъл не на кар та 
на копой от ДС и рек ви зи ти за „ком п лек ту ва не то“: си ня фу раж ка и ши нел 
със си ни офи цер с ки па го ни... Поис ках да ги ви дя. Той из мък на кар та та 
из под чек ме дже на скри на в ста я та, къ де то спеше, и до ка то я раз г леж дах 
с лю бо пит с т во, до мък на ши не ла и фу раж ка та. Проб вах ги – бяха ми ка то 
по мяр ка. Ис ках да се снима ме, де ги зи ра ни с тях. И му казах, че ми на ло то 
ля то джан да ри те от не ха ловна та пуш ка на та те. След ка то бях стре лял с 
нея без пог реш но три пъ ти по време на със те за ние по па нич ки или „ас-
фал то ви гъ лъ би“. Но му ос та ви ха черните лов джийс ки бо ту ши. Те ще 
под хож дат на уни фор ма та...

– Та ка че ад с ка та ма ши на в ком би на ция с кар та та и уни фор ма та...
– ...Мо гат да се ока жат съв сем на мяс то при ед на ак ция. Взе ми мис-

ли те от устата. Ние май за почнах ме да се раз би ра ме и без ду ми. 
– Доб ре, са мо ми ка жи ко га ще за ми на ваш за Со фия?
– На 15 сеп тем в ри тряб ва да съм там, но ще оти да по-ра но. Нуж но 

е да се представя пред ва ри тел но в поп с ка та кан це ла рия, за що то не знам 
да ли тая ще ме огрее.

– Ще дой да с те бе, имам да уреж дам ня кои фа мил ни въп ро си с вуй чо 
ми Атанас.

– Чу дес но. Дру го си е с дру гар по пъ тя. Са мо още две ду ми: по не же 
на те бе шине ла та ще ти дой де мал ко въз д лъж ка, мис ля, че на кар та та е 
по-доб ре да поста вим моя лик. Съг ла сен ли си? 

– Че на кар та та ня ма да съм в цял ръст...
– Да, но ако се на ло жи да се ле ги ти ми раш с нея, ед ва ли ще ти бъ де 

въз мож но да го нап ра виш до кръс та. Ос вен то ва, стру ва ми се, че съм по-
то чен в стрел бата от те бе.

– Съг ла сих се. Ще тряб ва да се сни маш, за да за ле пим уни фор ме на та 
ти му цуна.

– До не си фо то а па ра та. Имаш ли не об хо ди мо то за ва де не на сни мки?
– На ли зна еш, че аз съм от „прак ти ци те“.
Пе тър каз а то ва по лу на ше га, по лу с гор дост и до не се ед на ста ра 

„лай ка“. До ка то нах луз их фу раж ка та и за коп ча х ши не ла, той сложи на 
сте на та един бял чар шаф, пред кой то ме нака ра да зас та на. Напра ви ня-
кол ко сним ки от раз лични раз с то я ния.

– Тай на та на доб рия фо тог раф е в по-го ле мия брой сним ки.

– Взе ми ги със се бе си, или фил м че то, и не заб ра вяй кар та та. В Со фия 
имам прия тел, кой то ще я из до ка ра по-спо луч ли во, от кол ко то ние с те бе.

– Ти пак ме под це ня ваш – аз съм един от мал ци на та ге ни ал ни фал-
ши фи ка тори, та ка че ос та ви то ва на мен. Са мо тряб ва да си из бе реш ед на 
от сним ки те.

Гла ва XXIII

В „КА ЛЪ ПА ЗА ПО ПО ВЕ“

Ко га то бях го тов за об рат ния път, из ля зох да се сбо гу вам с при я те-
лите. Оба дих на Пе тър, че ще пъ ту вам на след ва щия ден със сут реш ния 
влак. После на ме рих Мар га ри та. Тя заплака: пак ня ма ско ро да се ви дим. 
Опитах да пре вър на не ща та в па ро дия и я запи тах как ще се чув с т ва ка то 
ба ба попа дия. Ус мих на се през съл зи...

Сут рин та се сбо гу вах с та те, кой то отиваше на ра бо та. С ба щин с ка та 
це лув ка ми каз а: „Ум на та, та те!“, и по тег ли за по лик ли ни ка та. Ча сът беше 
ве че 9, вре ме за тръг ване на път. Взех ку фа ра с лов джийс ки те бо ту ши на 
док тора и ха рак те рис ти ка та от поп Нен чо Ге ми джи ев. Ма ма под х вър ли, 
че не е виж дала поп в бо ту ши. От го во рих ѝ, че ня ма да се виж дат под ра-
со то... Прег ърнах ме се и тръг нах, тя раз ля пред мен ед на ча ша, за да ми 
вър вя ло ка то по во да.

Във вла ка се на мерих с Мар до хай в праз но то ку пе. Той ми да де да 
раз г ле дам сним ки те. Из б рах та зи, на ко я то съм из ля зъл най-нам ръ щен и 
чи и то фор мат е под хо дящ за кар та та. Върнах му я за ед но с фи лма, а ос та-
на ли те на къс ах, смач ках и хвър лих в то а лет на та. Ско ро ку пе то се на пъл ни 
и ние мъл чахме ка то два ма не поз на ти...

Пре ди да се раз де лим на Со фийс ка та га ра, му да дох теле фо на на 
вуй чо То шо, къ де то щях да от сед на пак под на ем. На ши те нас то я ва ха да 
съм на квар ти ра там, за да бъ да „под око“... На е мът беше сим во личен. 
Но нямаше да остана бор ч лия на род ни ни те ха зяи – ко ле ти те с аг неш ко, 
свин с ки пържо ли, кекс или ба ни ца, ко и то ма ма из п ра ща ше ре дов но, се 
из кон су мир ва ха общо, след ко е то се хра нех на стол. Пен ков се за рад ва 
не са мо за то ва, ка то ме ви дя. В мое ли це той си бе на ме рил съ бе сед-
ник, слу ша тел и изпо вед ник, от ка къв то в та зи епо ха мно зи на пиш ман 
пар тий ци, или как то още ги на ри ча ха „аме ри кан с ки ко му нис ти“, има ха 
сър бя ща нуж да. Пър во на чал но пад на го лям смях, ко га то му ка зах, че ще 
уча за вла ди ка, но пос ле той се сети, че Спи ро Вой во да та се поз на ва с 
на мес т ни ка на Све тия Си нод – мит ро полит Ки рил. Ко го то „Пар ти я та и 
лич но дру га ря Чер вен ков“ гла ся ха за пат ри ка на Бъл гар с ка та пра вос лав на 
цър к ва – пър ви ят след Пат ри арх Ев ти мий. Ня ко га по вре ме на Пър ва та 
све тов на вой на Спи ро се под ви за вал го ди на-две из Кюс тен дил с ко. След 
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кру ше ни е то на Ма ке дон с ка та на ци о нал на и со ци ал на рево лю ция „свил 
зна ме на та“ и за из вес т но вре ме се за ел с анар хис ти чес ката про па ган да. 
Раз п рос т ра не ни е то на анар хис ти чес ки те идеи в тоя край и особе но в Кюс-
тен дил с ка та гим на зия, ко я то бе за вър шил и та те, се дъл жа ло отчас ти и на 
Вой во да та – Спи ро поп Гри го ров. Меж ду не го ви те „въз пи та ни ци“ сред 
гим на зис ти те по оно ва вре ме бил и бъ де щи ят пат ри арх със свет с ко име 
Ге ор ги Мар ков. Та вуй чо, кой то е ком би на тор, му по ис ка да ми из дейс т ва и 
владиш ка та пре по ръ ка, пре ди да за не са на ар хи ман д рит Го разд пис мо то на 
поп Нен чо. Яв но той се на дя ва ше на ста ра та връз ка на при я те ля си. След 
два дни оба че ми ка за, че ще тряб ва да се оп ра вям сам – Спи ро уда рил на 
ка мък в „Светия Си нод“. Още ка то вля зъл при на мес т ни ка и му из ло жил 
про ше ни е то си, „дядо“ Ки рил му ка зал, че с хо да тайс т ва не се за ни ма ва. 
Вой во да та раз б рал, че кан ди дат-пат ри ка та си па зи зад ни ка и му ре къл:

– Твой та ма ма, ти ед но вре ме лъ же ше нас, а се га лъ жеш Гос по да Бо-
га! – из п люл се на пер сийс кия ки лим и зат ръш нал вра та та. Доб ре, че не 
спо ме нал име то на сво е то про те же, т.е. мо е то. При то ва по ло же ние не ми 
ос та ва ше ни що дру го, ос вен да из ча кам зав ръ ща нето на Ган ди, пре ди да 
се явя пред уп ра ви те ля на „Ду хов на та ака де мия“...

Ед на сеп тем в рийс ка сут рин на 1951 г. Мар до хай ми съ об щи по те ле-
фо на, че ще се връ ща в Па на гю ри ще. Ис кал да се ви дим. На ли съм щял 
да пра щам по не го ба гаж за на ши те. Нас ро чих ме сре ща та за 15 ча са на 
Цен т рал на га ра – час пре ди потег ля не то на вла ка. Ко га то вуй чо се от тег ли 
в по ко и те за сле до бед на дрямка, нах лу пих един стар не гов кас кет, взех 
клю чо ве те от та ва на и с „ямур таджийс ка та кош ни ца“ на Вой во да та се 
от п ра вих към га ра та. На ме рих Пе тър на една пей ка в ча кал ня та.

– Но ся ти обе ща ни те яй ца...
– На дя вам се, че ня ма да се счу пят при пре на ся не то.
– Не, ако се вни ма ва. Вся ко е уви то по от дел но във вес т ник. По не же 

има ме още вре ме, ако ис каш, мо жем да се по раз хо дим.
Пе тър взе  го ля ма та си ко же на чан та, с ко я то при ли чаше на за куп чик 

на ТКЗС, аз – кош ни ца та, и из ля зох ме на пе ро на.
– Има ме те ле фо ни те си, най-доб ре е да се тър сим сут рин ра но или 

ве чер по-къс но, но са мо при фор с ма жор ни об с то я тел с т ва.
– Мис ля, че в къ ща та ни и око ло нея има дос та тъч но мес та, къ де то 

ни кой няма да от к рие „яй ца та“, но в слу чай на опас ност ще ти бъ де те ле-
фо ни ра но, че Пет ко е бо лен.

– Ако пре ди да го во рим или дейс т ва ме, мис лим се ри оз но, опас нос ти те 
мо гат да бъ дат све де ни до ми ни мум, но ще имам пред вид па ро ла та, а се га 
за пом ни доб ре, ако кош ни ца та, кар та та и кос тю мът са ми нуж ни, мо е то 
съ об ще ние ще бъде: „Има въз мож ност за на ми ра не на ра бо та по стро е жи те, 
ако те ин те ре су ва, тръг вай!“ Ако тряб ва, си го пов та ряй до Па на гю ри ще.

Пе тър ме погле дна из пи та тел но и каз а:
– Все още съм доб ре с па мет та. Ти май си на мис лил не що?
– Не, но мис ля... Ти мис ли съ що! С тия „яй ца“ мо жем да за бър ка ме 

чу де сен омлет... И още не що, не го во ри с ни ко го за тях! Не ка пре ди бой-
но то си кръ ще ние не тър сим дру ги за „ом ле та“ – на ли се раз б рах ме да не 

пос ве ща ва ме тре ти в ра бо та, ко я то е за два ма.
По могнах му да се нас та ни до про зо ре ца в ку пе то на пос лед ния ва гон. 

Той поста ви чан та та го ре, над гла ва та си, а кош ни ца та – в кра ка та, под 
се дал ка та. Беше ра но и в ку пе то бяхме са ми. След не кол ко ми нут но про-
дъл же ние на раз говора се прег ърнахме за до виж да не. Мар до хай раз гъ рна 
вес т ник „Стър шел“, а аз сля зох от зад на та вра та на ва го на.

Тръг нах пе ша през „Лъ вов мост“ към цен тъ ра и се озо вах на ули ца 
„Бо рис I“ №111, къ де то на пър вия етаж жи вееше се мейс т во Пе е ви. Дру-
ги ят Пе тър току-що се бе за вър нал от стро е жа на но ва та опе ра. След ка то 
го при вет с т вах с доб ре до шъл, в при със т вие на ро ди те ли те му по ве дох ме 
ба на лен раз го вор. Той го во рѝ за явя ва не то си на ма ту ра ка то час тен уче-
ник. Пред ложих му по мощ за под го тов ка та по ма те ма ти ка, но той каз а, че 
мо же да се спра ви и сам, което си гур но е та ка. Пе ев не бе ни как глу пав, 
са мо по-са мо на де ян... „го тов да глът не ко ко со вия орех, пре ди да си е пре-
ме рил анал но то от вер с тие“. По ради ко е то не оби чаше сис тем на та ра бо та 
с школ с ки те бук ва ри. Раз чи таше на „природ на та си ге ни ал ност“. Ко га то 
ба ща му ни ос та ви на са ме, про я вих ин те рес за как во са го за дър жа ли. Каз а 
ми, че е за краж ба на два пис то ле та от „Музея на Съп ро ти ва та“. Из дал 
го при я те лят му съ у час т ник и чен ге та та още с влиза не то си се на со чи ли 
пра во към скри ва ли ще то. Как то ще на у ча мно го го дини по-къс но, то га ва 
той скри част от ис ти на та и раз к ри са мо дру га та по ловина, ко я то го нап-
ра ви сим па ти чен в мо и те очи, ма кар да не бе обяс нил за що са му тряб ва ли 
пис то ле ти те... Раз де лих ме се, ка то си обе ща хме да се виж да ме по-чес то, 
осо бе но ако ме при е мат в „Ду хов на та ака де мия“. Пос лед но то го учуд и, 
но аз счи тах за из лиш но да се впус кам в обяс не ния, още по ве че, че от 
попския план мо жеше да не из ле зе ни що...

Ско ро след то ва на ме рих Ган ди, кой то се гот веше да за ми на ва за род-
на та ми Горна Джу мая, или по но во му – Бла го ев г рад, за да за е ме длъж-
ност та сек ре тар на но вия Нев ро коп с ки мит ро по лит Пи мен. Каз ах му, че 
имам там чи чо, брат на ба ща ми, и му дадох ад ре са. От раз го во ра на у чих 
ня кои под роб нос ти за препо да ва те ли те, ре да и от но ше ни я та в бив шия 
Бо го слов с ки фа кул тет, за пансио на и сто ла, как то и за пер с пек ти ви те 
след за вър ш ва не то. Меж ду дру го то Ган ди съ об щи ед на тай на, ко я то беше 
ста на ла пуб лич на – уп ра ви те лят на Акаде ми я та, на ко го то тряб ва ше да 
за не са пре по ръ ка та от ар хи е рейс кия на местник, бил пе де раст. Не зная 
за що, но към та зи ка те го рия съм се от на сял ви на ги с из вес т на пог ну са и 
срам – за са ми те тях. Мо же би за ра ди из ца па но то им мъжко дос то йнство, 
ако мо же да се ока чес т ви та ка съ во куп ле ни е то меж ду мъже. Тряб ваше 
да пре о до лея от в ра ще ни е то си и да се срещ на с ар хи ман д ри та преди 15 
сеп тем в ри, ко га то за поч ва учеб на та го ди на. На сбо гу ва не Ган ди ми даде 
един учеб ник по „Апо ло ге ти ка“ – фи ло соф с ка за щи та на хрис ти ян с т во то 
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за сту ден ти-бо гос ло ви от пър ви курс. См лях че ти во то за два дни и след 
като се за поз нах с „шест те до ка за тел с т ва за съ щес т ву ва не то на Бо га“, 
наме рих ка би не та на уп ра ви те ля. Той беше на вто рия етаж над „Поп с ко-
то“ – из вес т на кръч ма в при зе ми е то на „Ду хов на та ака де мия“. По чу ках на 
вра та та и вля зох. На бю ро то седеше мъж на око ло 40, с пра вил ни, поч ти 
красиви чер ти, с чер ни ка то кат ран ко си и бра да, ма то во ли це и бо лез нен 
бля сък в очи те. Сре щу не го с гръб към вра та та се беше раз по ло жил друг 
с дъл га ру са къдра ва ко са. С по я ва та си пре къснах сме ха им. Чер но о ки ят 
и по-въз рас тен, който оче вид но беше уп ра ви те лят, ми каза да из ча кам на-
вън. След око ло пет ми нути от ка би не та му се из низ а ру си ят – ис тин с ки 
ху ба вец. Вля зох пов торно, Го разд ми по да де ръ ка, ко я то, пред с та вяй ки 
се, са мо раз тър сих и не целу нах. Та те ме е учил, че ръ це се це лу ват са мо 
на ста ри хо ра и да ми. Дър жа нието ми оче вид но не се понра ви на оте ца, 
но все пак шко лов ка та над де ля и той ме запи та поч ти лю без но по ка къв 
въп рос го тър ся. Вмес то от го вор му по дадох пис мо то на поп Нен чо. Той 
го про че те, пос ле ме из мери от пе ти те до гла ва та и ме пока ни да сед на на 
сто ла сре щу не го.

– Как ва е под го тов ка та Ви? Се ми на рист ли сте?
– Не, но съм за поз нат с Хрис то во то уче ние. Ако са не об хо ди ми оп ре-

де лени по-пре циз ни зна ния за при ем ния из пит, мо га да се под гот вя, сти га 
да ми бъдат по со че ни кни ги и ав то ри.

Го разд ста на и из ва ди от биб ли о те ка та си ед на кни га в твърда бле до-
си ня под вър зия от око ло 400 стра ни ци и ми я по да де:

– То ва е „На ша та вя ра“ от не го во ви со коп ре ос ве щен с т во Ки рил, мит-
ро полит Плов див с ки и Со фийс ки. От лич но въ ве де ние в Хрис то ва та вя ра 
за на чи наещи. Про че те те я, ако е не об хо ди мо, ня кол ко пъ ти, и ела те след 
око ло ме сец да по го во рим.

– Аз бих мо гъл да я ра зу ча в дос та по-къс срок. На ли учеб ни те за-
ня тия за почват от 15 чис ло? Мо га ли да се явя при Вас пре ди та зи да та?

Го разд яв но сче те, че съм на ха лен, но ка лу гер с ка та дре су ра от но во 
над деля и ми каз а, че щом се по чув с т вам под гот вен, мо га да му се оба-
дя по те лефона, за да ми нас ро чи сре ща. Съ щев ре ме но ми на пом ни, че 
кни га та се зап ла ща. Па ри те оти ва ли за нуж ди те на „све та та ни цър к ва“. 
След ка то ос та вих на бюро то му ед на бан к но та от 250 ле ва, той се из пра-
ви от но во и ми по даде ръ ка в знак, че раз го во рътни е прик лю чил. Пак я 
стис нах и го гле дах пра во в очите. С един от ония мои пог ле ди, за ко и то 
при я те ли те се ше гу ва ха и каз ва ха, че бил ка то на про ку рор – „строг, но 
спра вед лив“. Обърнах се кръ гом и из ля зох от каби не та, в кой то ме бе ше 
лъх нал пар фюм на гю вен дия. Имах чув с т во то, че и от тая ра бо та мно го 
не що ня ма да из ле зе, но се при б рах и за ле гнах над вла дишкото съ чи не ние.

След ка то про четох два пъ ти „На ша та вя ра“ на Ки рил, а на па мет та 
ми все още `и сти гаше и ед нок ра тен про чит, из чаках де се ти на дни и оти-
дох от но во при ар хи ман д рит Го разд, за ко го то меж дув ре мен но на у чих, че 
е бил пред с та ви тел до 1947 г. на Бъл гар с ка та цър к ва в Ца риг рад. Ко га то 
му съоб щих, че съм го тов за раз го вор по кни га та, той ми каз а с иро нич на 

ус мивка, че ще бъ да пре пи тан от ня кой от про фе со ри те. Ня ма ло при чи ни 
да се бърза, след ка то съм мо жел с та ка ва ле ко та да ус воя вам бо гос лов с ка та 
ма те рия. Ос вен то ва и при тях, ма кар да ня ма фор му ля ри, се из вър ш ва ли 
оп ре де ле ни про вер ки, за ко и то е нуж но из вес т но вре ме. От го во рих му 
по швей ков с ки, че това е ес тес т ве но във вре ме на та, в ко и то жи ве ем, тъй 
ка то ате ис тич на та власт мо же да ин фил т ри ра свои те аген ти в „род на та 
ни цър к ва“. Попи тах го, мо га ли да по се ща вам лек ци и те за пър ви курс, 
до ка то трае про вер ка та. Го разд се усмих на ки се ло при ду ми те аген ти и 
ате ис тич на власт и ми каза, че за лек циите ще тряб ва да се раз бе ра с пре-
по да ва те ли те...

През след ва щи те дни обиколих ка би не ти те на ня кои от по со че ни те 
ми от Ган ди име на на про фе сор с кото тя ло или тех ни те асис тен ти, раз г-
ле дах с лю бо пит с т во ета жи те, за ли те и сто ло ва та... По лу чих раз ре ше ние 
да слу шам лек ции по Апо ло ге ти ка, Дог мати ка и Ис то рия на БПЦ. Към 
ези ци те – ста ро ев рейс ки, ста рог ръц ки и ла тински, не про я вих осо бен 
ин те рес. Те – жи ви или мър т ви – не ми се уда ват и изу ча ва не то им е ис-
тин с ка ин к ви зи ция за мен. До ка то про дъл жа ваха тия мо таници с мо е то 
ерзац-студентстване и щу ди ра не то на раз лич ни бо гос лов с ки чети ва, ко и то 
ни най-мал ко не смириха ду ша та ми, се слу чи (или по-ско ро не мо жа да 
се слу чи) не що, ко е то би мог ло да ос та ви мно го по-кървави сле ди вър ху 
дик та ту ра та и ней ни те про тив ни ци от те зи на атен та та в отсрещ на та цър-
к ва пре ди по-мал ко от три де се ти ле тия...

Гла ва XXIV

СТА ВА ЛИ ОТ ЕДИН БО ГОС ЛОВ ТЕ РО РИСТ?

Ед на ве чер, в са мия край на ме сец ок том в ри 1951 го ди на, шпи ке рът на 
ра ди о то оповес ти със скръ бен глас, че след крат ко и мъ чи тел но бо ле ду ва не 
е по чи нал ле ген дар ни ят ген. Бла гой Ива нов (те всич ки са ле ген дар ни, ге-
ро ич ни и прогре сив ни). След пок ло не ни е то пред ос тан ки те на по кой ни ка 
щеше да се из вър ши погре бе ни е то му на 1 но ем в ри 1951 г.

Мес то раз по ло же ни е то на сгра да та на бив шия Бо гос лов с ки фа кул тет 
и не гова та тра пе за рия на ка раха ума ми да за ра бо ти на бър зи обо ро ти: при 
та ки ва слу чаи тра ур на та про це сия се про точ ваше по глав ни те ар те рии на 
сто ли ца та – от цен тъ ра до гро би ща та. Ков че га кач ваха на ла фет, тег лен от 
ня кол ко чифта ко не, съ що в тра ур. От две те стра ни на им п ро ви зи ра на та 
тър жес т ве на катафал ка в съп ро вод на тра ур на му зи ка и с бав на мар шо ва 
стъп ка се кла туш каха зат лъс те ли те чле но ве на по лит бю ро на БКП, на че ло 
с бъл гар с кия ста ли ноид Въл ко Чер вен ков. След то ва се то чеха чле но ве 
на ЦК, ми нис т ри, ге не ра ли и дру ги „от го вор ни дру га ри“, за г ра де ни от 
гвар дей ци с пуш ки с на дя нати щи ко ве и от мас ки ра ни ка то опе ча ле ни 
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граж да ни аген ти на ДС. Обик но ве но опо вес тя ваха мар ш ру та на тра ур-
на та про це сия. В по ве че то слу чаи тя ми на ваше по „Ца ри ца Йоана“, се га 
бу ле вард „Ста лин“, пос ле за о би ка ляше цър к ва та „Света Не де ля“ и про-
дъл жа ваше по „Ма рия Лу и за“ (или бул. „Ге ор ги Ди мит ров“), за да свие по 
ул. „Гро бар с ка“ („Коз ло дуй“) към гро би ща та в „Ор лан дов ци“ до парце ла 
за ВИП-по кой ни ци на „на род на та власт“. Съ щес т ве но то беше, че про-
це сията щеше да ми не под про зор ци те на Ду хов на та ака де мия, от къ де то 
мо жеше да бъ де наблю да ва на. Нап ри мер от... сто ло ва та на тре тия етаж...

Без да гу бя ни то ми ну та, из ти чах до Те ле фон на та па ла та и се оба дих 
на Варвара, бра тов чед ка та на Пе тър, за да му съ об щи вед на га, че съм му 
на ме рил много ху ба ва ра бо та. За то ва тряб ва да тръг не не за бав но, за що-
то мо же да я из търве. През де ня и нощ та не миг нах. Бях се пре вър нал в 
из пъ на та до скъс ва не стру на. В трес ка во очак ва не пре жи вя вах мис ле но 
все ки де тайл на спон танно осе ни ла та ме... пог ре бал на идея. Но Пе тър 
не дой де ве чер та на 31 ок том в ри, нито на след ва ща та сут рин. С приб-
ли жа ва не то на уре че ния час ста вах все по-нер вен. Към 11 ча са за ед но с 
не ко лци на сту ден ти из г ле дах ме от го ре от ми наваща та под но са ни тра ур на 
про це сия. Наб лю да вай ки дви же щи те се ка то ав томати от две те стра ни на 
ков че га гвар дей ци с чер ве ни фу раж ки, си пред с та вях как, мас ки ран ка то 
синьо кап лей те нант от „ор га ни те“, нах лу вах в тра пезари я та и кре щях на 
кан ди дат-бо го сло ви те да се от с т ра нят от про зор ци те...

Мар до хай прис тиг на чак на 2 но ем в ри с един го лям ку фар. Дой де, ко-
га то си нята лич на кар та, ши не лът, фу раж ка та (бо ту ши те на та те бя ха при 
ме не) и по да ръкът на Спи ро поп Гри го ров бя ха ста на ли не нуж ни. Ка то 
ка пак мо ят при я тел ми съ об щи, че е раз ч ле нил мал ка та ад с ка ма ши на на 
със тав ни те ̀и бу хал ка и шест од рин ки. С тре пе рещ от въз бу да и не го ду ва ние 
глас му раз ка зах как ва акция бе про ва ле на. Той ме из с лу ша и от го во ри, че 
ако зна ел за как во го ви кам, изоб що ня ма ло да тръг не. От те зи му ду ми 
ек с п ло ди ра ця ло то аку му ли ра ло се през пос лед ни те 48 ча са нап ре же ние. 
Кой знае как во се бе из пи са ло по лицето ми? Пе тър млък на и ме гле да ше 
уп ла ше но, пос ле ме по пи та зле ли ми е. Когато нер в на та кри за от ми на, 
със спо ко ен тон за пи тах за що не би тръг нал, след ка то от два ма ни имен-
но той под дър жа ше най-нас той чи во не об хо ди мост та от „про па ган да чрез 
де ла“? На ли в слу чая мо жех ме да „на са дим дик та ту рата на па чи яй ца“ и 
то ва да се раз чуе по ця ла та зе мя.

Глав ни ят ар гу мент „про тив“ бе ше, че по до бен акт би пре диз ви кал 
къ р ва ви реп ре сии над хи ля ди не вин ни. От вър нах, че „не вин ни“ ня ма:
Тираните,мръсницитеиподлецитесъществувахасамопорадиовче
душиетона„ближните“... Те зи, ко и то тър пяха без ро пот но ти ра ни я та, 
не са не вин ни, ни то оне зи, кои то се прис по со бя ваха към нея и ѝ сът руд-
ни чеха. За съп ро вож да щи те ков чега към пос лед но то жи ли ще на ге не ра ла 
ня маше как во да ра зис ква ме – тях никога не въз п ри е мах ка то ЧО ВЕ ЦИ.

Не пос тиг нах ме съг ла сие. И по не же спо рът ста ва ше из ли шен, по ка-
них Мар дохай да оти дем до квар ти ра та, за да при бе ра се дем те бом би и им 
по тър ся скрива ли ще по со фийс ки те та ва ни. Дру ги те рек ви зи ти, с чи ято 

по мощ въз на ме рявах да се из мък на, до ка то ужа сът е па ра ли зи рал мо зъ-
ци те и миш ци те на оцелели те, му вър нах и се сбо гу вах ме хлад но. Та ка 
из п ра ща чи те от пог ре бал ната про це сия на „ле ген дар ния ге не рал“ Бла гой 
Ива нов и бъл гар с ки ят на род се раз ми на ха с ед но „пре меж дие“, пред ко е то 
не ус пеш ни ят атен тат от 16 ап рил 1925 г. би поб лед нял.

От то га ва са мо вед нъж, в зря ла въз раст, съм из па дал в по доб на си-
туа ция, но сто крат но съм раз миш ля вал вър ху то зи род пре ки ак ции. С 
днеш на да та до бавям, че те ро рът мо же да бъ де ефи кас но оръ жие сре щу
„глобалната“превантивнаконтрареволюциясамокаточастотсоци
алнитеборбинамасите,илиощепоточно,когатоеМАСОВ. Ко га то 
все ки не до во лен за па ли „своя ли тър бен зин“ или „хвър ли своя ка мък“ 
сре щу власт та. Пред ма со ви те са бо та жи и „ди вер си он ни“ ак то ве, кол ко-
то и нез на чи тел ни да из г леж дат на пръв поглед, не би мог ла да ус тои и 
най-сви ре па та дик та ту ра. Та ка как то „со ци а ли зЪмът“ гно я са и се ска па от 
ма со во то не ра бо те не. („Те се пра вят, че ни пла щат, а ние – че ра бо тим.“) 
Та ка, как то бол ше виш ка та дик та ту ра се ока за без сил на сре щу ма со ви те, 
макар и дреб ни „краж би“, с ко и то „бач ка то ри те“ си връ ща ха част от ог ра-
бе ния им труд. Но до ка то по доб на „ин ти фа да“ ста не ежед не вие на ми ли о-
ни те, те рорът тряб ваше да бъ де сис те мен, де зор га ни зи ращ и па ра ли зи ращ 
влас т ни ци те. Пос лед но то не би било тол ко ва труд но, ако се съ деше по 
ис то ри чес кия и би тов опит. В края на 60-те го ди ни на ми на лия век един 
не нор ма лен и глу хо ням – „Жо ро Па ве то“, сам сре щу ця ла та ре пре сив на 
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ма ши на рия, с ед на тух ла ус пя да па рали зи ра ед но ми ли он на та сто ли ца в 
те че ние на 10 ме се ца... Как во ли би ста на ло, ако вмес то елин луд сре щу 
„сту де но то чу до ви ще“ на дик та ту ра та бя ха застана ли сто ти на ин те ли ген-
т ни, сме ли, зна е щи да дър жат ези ка зад зъ би те си. И уме ещи да бо ра вят 
с оръ жия, как ви то „ци ви ли зо ва ни ят свят“ съз да де в изоби лие, от как то 
човекът на пус на пе ще ри те? И уд ря щи „къ де то тряб ва“... Са мо че за това 
бяха нуж ни хо ра, как ви то „май ка Бъл га рия“ не мо жа да от къс не от ут ро-
ба та си. В дву боя с дик та ту ра та тя не мо жа да ро ди оне зи Мъ же и Же ни, 
ко и то, стигнали до иде я та за са мо жер т ва та, съз на тел но и доб ро вол но щяха 
да из го рят, за да стане по-свет ло в тъм на та нощ... Та ки ва хо ра не се раж дат 
нав ся къ де и по вся ко вре ме. Те се по я вя ват ка то ляс то ви ци те, са мо ко га то 
по не от да ле че за ми рише на про лет. Ма кар че и пос ред зи ма има фал ши ви 
из мам ни за топ ля ния. То гава из бър за ли те за ги ват, без да ви дят про лет та...

Интермецо: в кух ня та на ка ни ба ли те
(Из по ка за ни я та на Ла ко)

В след с т вен про то кол от 16 май 1953 г., на въп рос на сле до ва те ля при 
ДС Иван Ц. Вачев за на ча ло то на вра жес ка та му дей ност, „ли це то“ Рад 
Сто я нов Бо го ев (Лако) от Па на гю ри ще, меж ду дру го то, каз ва:

„...Вра жес ка та ми дей ност за поч на още като уче ник в VІ клас през 
учеб на та 1949/1950 г. със Сте фан Пъ ков (се га в зат во ра за неле гал на дей-
ност) и Ге ор ги Кон с тан ти нов Ге ор ги ев, из се лен от с. Лю би мец...

...Пак по то ва вре ме Го шо ми обяс ни за що в пис мо то си от 14 ок том-
в ри 1950 г. ми бе ше пи сал да ка жа на Пъ ков ведна га да за ми не за Со фия. 
Те два ма та има ли уго вор ка, ко га то Го шо го из ви ка с пис мо, да знае, че 
се ка сае за за мис ле ния от тях те ро рис ти чес ки акт сре щу дру га ря Въл ко 
Чер вен ков. По идея на Го шо тряб ва ло на ня как во праз ненство в Со фия 
да хвър лят бом ба, уви та в цве тя, вър ху „бай Въл ко“...“

За та къв те ро рис ти чен акт в след с т ве ни те про то ко ли на Мар до хай и 
дру гите об ви ня е ми ня ма ни що. В мо и те съ що. Са мо Рад го во ри за не го. 
На вяр но Пен ко, с ко го то се бя ха сбли жи ли и за ми на ха за ед но ка то тру-
до ва ци, е спо де лял неща, за ко и то Ла ко бе про го во рил пред сле до ва те ля. 
Да ли е ре шил да се спа сява с „ис к ре ност“, ма кар че то ва е най-къ си ят път 
към мяс то то за ек зе ку ция, или е обър к вал на роч но да ти и дейс т ва щи ли ца, 
ня ма как да се про ве ри – Рад е по чи нал пре ди по ве че от 20 го ди ни и не 

мо же да бъ де пи тан. За поч нал „из повед та си пред све та та ин к ви зи ция“, 
той да ва по ка за ния – смес от из це де ни по лу ис ти ни и мюн ха у зе нов с ки 
ис то рии, ко и то съ дър жат най-теж ки об ви не ния, за щас тие ли ше ни от до-
ка за тел с т ве на стой ност. Те ми стру ва ха са мо един... зъб. През ед на нощ, 
на вяр но е би ло сре щу 17 май, за ве ду щи ят от де ле ние „Центра лен Те рор“ 
(ЦТ) на ДС – стар ши лей те нант Бо ян Ве ли нов, кой то при със т ваше по ня-
ко га на раз пи ти те, ме за пи та:

– Кон с тан ти нов, по ка же те на след с т ви е то как под гот вях те те ро рис-
тичния акт сре щу дру га ря Въл ко Чер вен ков?

От го во рих дръз ко, че ние не се за ни ма ва ме с та ки ва дреб ни ри би, 
но ако то ваго ус т рой ва, мо же да впи ше в про то ко ла, че сме за мис ля ли и 
убийс т во то на Ста лин. Ве ли нов и два ма та сле до ва те ли из пад на ха в бяс 
и от рит ни ци те и уда ри те им (ри та ха и уд ря ха къ де то и с как во то сва рят) 
из гу бих съз на ние. Свес ти ме плис на та та от го ре ми ко фа сту де на во да. 
Над мен се бе над ве си ла трои ца та с „чис ти те си ръ це, хла ден ум и го ре щи 
сър ца“. Те из чак ва ха да се изпра вя на кра ка. Гор на та че люст ме бо ле ше 
от в ра ти тел но и в ус та та ми со ленее ше. Брък нах и на пи пах счу пен зъб, 
кой то ви се ше. От къс нах го, ог ле дах не го, пос ле Ве ли нов, и с мъ ка (ус та та 
и ези кът ми бя ха на бъб на ли) ре кох бав но: 

– За тоя зъб ще бъ де че не, а за око то – гла ва!
Гру по ви ят на след с т ви е то стар ши лей те нант Рай чо Ива нов за ед но с 

по мощника си Лю бен Ча лъ ков, кой то има ше на ви ка да се хва ли с то ва, 
че на ка ра ли дори Трай чо Кос тов да си приз нае, ед ва удър жа ха ра зя ре ния 
и на ли тащ от но во Ве ли нов с ду ми те:

– Тряб ва ни жив до про це са, ина че ще се про ва лим – той е пър ви ят 
об ви ня ем.

По ве че въп ро сът за те ро рис ти чес кия акт сре щу „бай Въл ко“ не ми бе 
пос тавян. Не фи гу ри ра ше и в об ви ни тел ния акт. Един с т ве на та „до ку мен-
тал на“ следа за не го се на ми ра във въп рос ния Ла ков про то кол, кой то ми 
про че то ха някол ко пъ ти през дъл га та нощ в след с т ве ния ка би нет, ко га то 
то ку-що бях на вършил 20 го ди ни... Но за то ва и всич ко ос та на ло – във 
вто ра та част на моя „фантас тич но-до ку мен та лен ро ман“ – ко га то му дой-
де ре дът...

*

Не по до зи рай ки как во мо же ше да спо ле ти и не го, и „род на та ни Цър-
к ва, на ко я то – по ду ми те на поп Нен чо Ге ми джи ев – съм мо жел да ста-
на пре дан слу жи тел“, Го разд про дъл жаваше да ме раз та ка ва през це лия 
семес тър. До ка то мал ко пре ди Ко ле да ме из ви ка в ка би не та си и как то 
ся дах на сто ла сре щу му, из п лю ка мъ че то:

– Най-пос ле се по лу чи ха очак ва ни те све де ния за Вас – ар хи ман дри-
тът не ми обяс ни как во съ дър жа мо я та ха рак те рис ти ка, ни то кой му я е 
из п ра тил – па на гюр с ки ят ар хи е рейс ки на мес т ник или „ръ ко во де щи ят“ 
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го ко пой от ДС. Не ос та ва ше ни що дру го, ос вен да ча кам све ти ня му да 
из тър ве не що, от ко е то да се ори ен ти рам. За то ва го пре диз ви ках:

– На дя вам се, на пъл но бла гоп ри ят ни, до кол ко то ка са ят мо е то от но-
ше ние към аген ту ра та на власт та...

– Виж те как во – пре къс на ме пе де рас тът, – ние сме ло ял ни към На-
род на та власт и не мо жем да да ва ме под с лон на враж деб но нас т ро е ни и 
прес лед ва ни от нея ли ца...

– Из г леж да Хрис тос е до пус нал ка пи тал на греш ка, ка то е раз го нил 
с кам шик са мо тър гов ци те, а е ос та вил си но ве те на Ло йо ла и бра тя та на 
Юда да се ширят без п ре пят с т ве но в Бо жия храм – пре къс нах го на свой 
ред, ста нах и излязох от ка би не та му, без да си по да дем ръ це.

Та ка се пот върж даваше от но во, че ду ми те на Стой чо Маз га ла не са 
би ли са мо ед на хипер бо ла. Яв но та ки ва ка то не го и ко ле ги те им ко пои са 
„зна е ли как во правят“, ко га то са зад ръс т ва ли всич ки пъ ти ща и пъ те ки, 
ос та вяй ки ми са мо та зи, ко я то ве че бях из б рал – на Сво бо да та с глав на 
бук ва. След ка то съ об щих на вуй чо, че и вла ди ка не ста ва от мен, си стег-
нах ба га жа за об рат ния път.

Гла ва XXV

РАЗ ПО ПЕ НИ ЯТ СИН СЕ ЗАВ РЪ ЩА

В Па на гю ри ще прис ти гнах къс но ве чер та към 23 ча са с чер на та си 
ши ро ко по ла шап ка, ко я то бях ку пил за слу чая. За гъ нат в чер ния бал тон 
на Ко лю Ге нов, който ми стоеше ка то ра со и беше в тон с бра да та, ко я то 
си бях пус нал, до ка то оби ка лях Ду хов на та ака де мия. В то зи по лу поп с ки 
ка я фет се изкачих в по лу нощ по стъл би те на вто рия етаж на къ ща та на 
До ко „Ли си ца та“. Нав ся къ де беше тъм но, всич ки с пяха. Спеше Агоп с 
мла да та си же на и мал ка та Ша ки, ко я то му бе од рала ко жа та. Спяха и ро-
ди те ли те ми. Вни ма вай ки да не сбър кам вра ти те, ле ко по чуках на спал ня та 
на на ши те. След мал ко от вът ре чу х съ не ни те им тре вожни гла со ве. Пос ле 
вра та та се от к люч и и в рам ка та ѝ зас тана ба ща ми с на метна то вър ху пи-
жа ма та пал то. Бях на ме тър от не го, но в тъм но то, с тъм на та ми пре мя на 
той не ме поз на ва и попи та:

– Как во има... от че?
Из бух нах в смях и го прег ърнах, а ма ма, ко я то съ що беше ста на ла, 

ка то ме ви дя в чер ни те одеж ди, са мо въз к лик на:
– А-уу, ух, ух...
– Ух–мух, то ва е по ло же ни е то, раз по пи ха ме пред с роч но. Ще прие-

ме те ли блуд ния си син, кой то се зав ръ ща?
Та те по е  ку фар че то, а ма ма прошепна:
– Хай де вли зай, че ще съ бу диш хо ра та... 

– Ама ни ма ту ка има хо ра?
– Ш-ш-шът! – и ме из дър п а, за лос т вай ки от но во вра та та.
До ка то ми при гот вяха дю ше ка на зе мя та, за да не съ бу дим брат че то 

ми, ко е то спеше в от с рещ на та стая и щеше да ста ва ра но за учи ли ще, им 
раз каз ах на бър зо за раз ви ти е то на съ би ти я та през пос лед ни те ме се ци и 
про щал ни те ду ми на на чалство то от Ака де ми я та. Ма ма, без да се дво у ми, 
от се че, че то ва ще да е „от оня мръс ник – поп Нен чо“ и ни под ка ни да си 
ля га ме – ра бо те щи те и уча щи те ще тряб ва да се нас пят, а за раз го во рите 
има вре ме. Що са дни за нап ред, са наши...

През след ва щи те ве че ри се раз хож дах по дви же ни е то и улич ки те на 
градчето с поп с ки те си одеж ди, съз да вай ки впе чат ле ние, че ве че „не съм 
от ми ра сего“. Сре щах се с при я те ли и си раз ме ня хме по же ла ния за но ва та 
1952 го ди на. Намерих нас т ро е ни е то у мно зи на при пов диг на то, ма кар че 
пред с тоеше нов процес – беше арес ту ван Сте фан Пъ ков. Вой на та в Ко рея 
бе ста нала по зи ци он на, а ге нерал Ма кар тър, кой то нас то я ва ше да се упот-
ре бят част от атом ни те бом би срещу „на ро ден Ки тай“, бе от зо ван от пре-
зи ден та Тру ман по нас то я ва не на лейбъ рис т кия пре ми ер Ат ли. Из бо ри те 
в Ан г лия през есен та на 1951-ва оба че бя ха спе че ле ни от Уйн с тън Чър чил. 
Ста ри ят „ма терый им пе ри а лист“, как то го нарича ха бол ше виш ки те му съ-
юз ни ци от ня ко гаш на та ан ти хит ле рис т ка ко а ли ция, от но во си пе ше огън 
и жу пел със сво и те „под пал ва чес ки ре чи“. Ог ла вя вай ки „кръс то нос ния 
по ход на сво бод ния свят“, той каз ваше, че „вой на та за ос во божде ние на 
по ро бе ни те на ро ди зад же ляз на та за ве са ще бъ де ле ка, за що то няма да се 
во ди сре щу ве ли кия рус ки на род, а про тив 13-те дик та то ри от Кре мъл“, 
пра вей ки алю зии за Ста лин и не го во то По лит бю ро...

При все, че по ве че вяр вах на де ла, от кол ко то на ре чи, те въз дей стваха 
на всич ки, ко и то власт та бе дам го са ла ка то свои вра го ве. Яс но ни беше, 
че ако но ва та све тов на вой на за поч не, до ри Кре мъл да я из гу би, ко по и те 
щяха да имат дос та тъч но вре ме, за да ни арес ту ват и уни що жат. До ка-
за тел с т ва и при мери имаше в изо би лие, не са мо в съ вет с ки те фил ми за 
„Оте чес т ве на та вой на“. Щяхме ли да се оста вим ка то без с ло ве сен до би тък 
да ни вка рат в са̀л ха на та?

Пер с пек ти ва та на близ ка та вой на оку ра жи и тия, ко и то счи таха, че 
са мо със свои си ли не мо жем да нап ра вим ни що, че и две те ни „ос во бож-
де ния“ са дошли от вън. Спо ме нът за пос лед но то беше съв сем пре сен и... 
не из ле чим. Вя ра та в един „нов Де ве ти сеп тем в ри с ре ша ва ща та по мощ на 
аме ри кан с ки те ар мии“ беше по-жи ва от вся ко га. Тя бе цен т ра лен пункт в 
спо ро ве те ни. Мал ци на та анар хис ти и те зи, ко и то ни сим па ти зи раха, пов-
ли я ни от мно гоб рой ни тени съ бе седвания, се на дя ва хме на ре во лю ци о нен 
из ход от Тре та та све тов на вой на, убе де ни, че и тре то то ос во бо жде ние, без 
учас тие на на ро да, ня ма да бъ де по-раз лич но от пре диш ни те, дош ли ни до 
гу ша. За да не се ока жат ялови на деж ди те ни за въз мож ност та Све тов на-
та вой на да се пре вър не в пред дверие на ре во лю ци я та, ос вен убе ди тел ни 
фак ти и ар гу мен ти, ни беше нуж на не легал на ор га ни за ция, под го тов ка, 
на ба вя не на оръ жие и па ри, за ко е то умувахме пре ка ле но дъл го. Вре ме 
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беше да прис тъ пим към де ла, пре це ня вай ки трез во вся ка идея за бор ба с 
бол ше виш ка та дик та ту ра.

В те зи дис ку сии си ос та вах во лун та рист. И се га считам, че из вес т на та 
от бук ва ри те трой на пре по ръ ка на Дан тон: „Сме лост, още вед нъж сме лост 
и ви на ги сме лост!“, е ал фа та и оме га та на все ки бунт. И тогава, и днес – на 
поп ри ще то жиз не но към края – мис ля, че ако има ме ку раж, ако поз на ва-
ме све та, в кой то жи ве ем, и ис ка ме да го про ме ним, ако сме пос тигнали 
пре дел на яс но та за иде а ла, към ко и то се стре мим, и пъ тя, кой то во ди до 
него, и най-пос ле, ако – как то каз ва ше Кип линг – има ме во ля и сме го то ви 
да за поч нем 101-ви път то ва, ко е то зла та съд ба или пре да те ли те и ко по и те 
са прова ли ли за стот ни път, то га ва ще на ме рим лес но и оръ жие, и па ри. 
С чи я то липса дър дор ков ци те оп рав да ват без дейс т вие то, не у дър жи мо то 
тре пе ре не в коле на та пред влас т ни ци те, ла кейс т во то, ка пи ту ла ци я та, ко-
ла бо ра ци о низ ма и до ри... пре да тел с т во то.

Разгово ри те во дехме, раз хож дай ки се ка то пе ри па те ти ци по дви же-
ни е то. Око ло нас, от тъм ни те алеи в пар ка, се навъртаха раз лич ни тъм ни 
су бек ти, за ко и то по дозирах ме или зна ехме на кой гос под слу жат. То ва 
на ла гаше чес то да сме ня ме те ми те, но по ня ко га включ вах ме и „слу шал-
ки те“. От тях по-лес но можехме да се опазим. По-труд но беше с оне зи 
от „на ши те при я те ли“, ко и то можеха да се под да дат на обе щани я та или 

зап ла хи те на че кис ти те и да се пре вър нат в пре да те ли. Сред та кива бяхме 
ка то на раз ход ка в мин но по ле. Мно жес т во и най-не о чак ва ни при чи ни 
могат да тор пи ли рат ор га ни за ци я та още в за ро ди ша ѝ, ако не изо ли ра ме 
пробива и из п ре ва рим про ва ла. Нес по соб ност та да се пред вар д ва ме от 
дър дор кото, от сла во лю бе ца, же ла ещ да за е ме ге ро ич на по за пред при я-
те ли те или любов ни ца та си, греш ка та при включ ва не то в съп ро ти ва та и 
спо де ля не то, ма кар и на част от тай ни те ни, с ня кой но вак или до ве ря ва-
не то пред пър вия срещнат, кой то не до вол с т ва от ре жи ма, мо жеха да се 
ока жат фа тал ни. На вся ка це на тряб ваше да пре о до леем ди ле тан т с ко то 
от но ше ние към кон с пи ра тив на та дейност, към пре цен ки те за но во пос ве-
те ни те в нея. И най-ве че ко леб ли вост та при обез в реж да не и от с т ра ня ва не 
на пре да те ли те, щес лав ни те, не год ни те или глу па ци те. В про ти вен слу чай 
беше по-доб ре да не се за ла вя ме!

Те зи мис ли ме по гъл на ха из ця ло. Ве че ня мах дру ги гри жи и проб ле ми 
– абстра хи рах се от тях. По мог на ми власт та, още ко га то ме пос та ви сам 
на чин. Са мо та та пред раз по ла гаше към раз ми съл. А след ка то за вър ших 
гим на зия, ми зат во ри ха вра ти те на уни вер си те та, с ко е то зат вър ди ха из бо-
ра ми. Зна ех, че там, в ка лъ па за про из вод с т во на „на ро дни ин те ли ген ти“, 
ня ма да на ме ря от го вор на въп ро си те, ко и то ме въл ну ваха, но зуб ре не то 
мо же ше да ан га жи ра ми съл та и вре ме то ми. Се га бях на пъл но сво бо ден 
и го тов да се пос ве тя на бор ба та с дик та ту ра та.

В очак ва не на близ ка та вой на ние се гот вехме за ре ши тел на схват ка с 
власт та. Но вой на та мо жеше и да за къс нее. То га ва? През след ва ща та го-
ди на щяха да ме при бе рат в ка зар ма та с всич ки не из вес т ни, ко и то тя крие 
за един млад чо век, кой то не мо же и не ис ка да се дър жи ка то „храб рия 
вой ник Швейк“. Ка то лю бим и пър воро ден син си гур но бих мо гъл да по-
ле жа още из вес т но вре ме на гър ба на та те, кой то имаше сла бост към ме не, 
но по доб но по ве де ние намирах не дос той но. Тряб ваше да на ме ря ре ше ние 
на ред про за ич ни проб ле ми в жи во та, нап ри мер прех ра на та. Как во да се 
пра ви? Тър сех от го вор в при ме ра на на ши те и рус ки ре волю ци о не ри от 
ми на лия век. Те съ че та ва ха ро ман ти ка та на мла дост та и про зата на жи-
во та, оти вай ки сред на ро да, в служ ба на ко и то и ние се бяхме об рек ли и 
зак ле ли пред съ вест та си...

Те зи лъ ка ту ше щи раз съж де ния меж ду „ве ли ко то“ и „смеш но то“ ми 
на пом нят сега анек до та за „ре во лю ци он ни те“ тре во ги на френ с кия ес наф:

„Ре во лю ци я та е не из беж на – си мис лил той – тя тро па на вра ти те, но 
ако закъс нее, аз съм из гу бен. Тя тряб ва да из бух не не по-къс но от сря да 
ве чер. Защото в чет вър тък сут рин ид ва... бир ни кът и ще ми опи ше... ме-
бе ли те.“

*
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Ве че бях и фор мал но пъл но ле тен. Тряб ваше да на ме ря няка къв мо дус 
ви вен ди, с кой то раз би ра ни я та и мо ра лът да ос та нат в мир. Освен то ва 
не за ан га жи ра ност та ни в „об щес т ве но по ле зен труд“ мо жеше да за остри 
вни ма ни е то на ко по и те и им да де ос но ва ния да ни обя вят за без дел ни ци 
и па ра зи ти. Ня ма хме и сред с т ва за де ло то, ни то гру па, ко я то се е про-
фи ли ра ла в на ба вя не то им... Си ро ма ши я та, в ко я то тъ неха ро ди те ли те 
на по ве че то ми прия те ли, ги бе зас та ви ла да из кар ват хля ба си с пот на 
че ло то, как то Бог проклел чо ве ци те (ама не всич ки) по ра ди... гре хо па-
де ни е то на Адам и Ева. Со ли дарност та ми с тях и дру ги те съ об ра же ния 
нак ло ниха вез ни те към тър се не на ня как ва ра бо та. Са мо че в при лив на 
без гри жие или по ра ди на ив ност до ри не по до зи рах, че и та зи за да ча не ще 
бъ де от най-ле ки те. Въп ре ки гръм ки те декла ма ции за „раз г ръ ща що то се 
стро и тел с т во на ос но ви те“. Из бо рът на пре пита ние в ед но про вин ци ал но 
град че не беше го лям. Не са мо за ра ди ши ре ща та се безра бо ти ца, ко я то в 
Па на гю ри ще обхващаше към 20 % от ак тив но то на се ле ние. Вслед с т вие 
„уед ря ва ни я та“ на пред ри я ти я та, пос лед ва ли „на ци о на ли за ци я та“ в ин-
дустри я та, и на че ва ща та „доб ро вол на ко лек ти ви за ция“ в зе ме де ли е то и 
за наяти те бро ят на яв но без ра бот ни те е око ло хи ля да. Към тях след ваше 
да се при бави скри та та без ра бо ти ца на от ча я ни те и из г лад не ли се ля ни от 
гра да и окол ни те се ла, ко и то от тъм ни зо ри се на реж даха пред фур на та на 
ули ца „Ко рея“. Там про дъл жа ваха да се раз г ръ щат ис тин с ки ба та лии и „в 
бит ка та за хля ба“ па даха жер т ви в бук вал ния сми съл на ду ма та. В по доб на 
об с та нов ка шан со вете да си на ме рим как ва то и да е ра бо та не бяха блес-
тя щи. Ста ту тътни на „вра го ве на на род на та власт“, ко я то гле даше да сме 
по-нас т ра на от „на род но то ста до“, зат руд ни пла си ра не то ни на па за ра на 
впре гат на та си ла. Въп ре ки то ва все ки от нас тър сеше мяс то на „тру до вия 
фронт“ – за се бе си и за дру гите.

Гла ва XXVI

КОН Ф ЛИК ТИ СЪС СОЦ-РА БО ТО ДА ТЕ ЛИ ТЕ

Рад, кой то имаше по-ши ро ки връз ки, ми каз а, че мо жем да за поч нем 
след Но ва годи на тру до вия си стаж в гор с ко то сто пан с т во със се да ли ще 
на „Ко ло ни и те“. Ра бо та та се със тоеше в под дръж ка на пъ ти ща та в Сред-
но гор ския бал кан, в поправ ки на мос то ве над де ре та та и ко рек ция на 
пла нин с ки те пъ те ки. В та зи дей ност бяха за е ти око ло 40 чо ве ка, по ве че то 
в пред пен си он на въз раст, за ко и то лип с ваха кан ди дат-за мес т ни ци. Над ни-
ца та е по 16 ле ва за тру до ден или 400 ле ва на ме сец при 25 ра бот ни дни. 
За из д ръж ка та на два ма те зи па ри не сти гаха, но поне же бях сам, за ми на х 

за „Ко ло ни и те“ без ко ле ба ние.
Обек ти те, на ко и то се ра бо теше, бяха на раз лич ни мес та, от да ле че-

ни по на 10–15 ки ло мет ра от ви ла та, ко я то ди рек ци я та ни пре дос та ви за 
квар ти ра през мър т вия се зон. На ла гаше се да ста ва ме сут рин към 4 и 30 
ча са. Вед на га след измива не и за кус ка тръг ва хме пе ша към обек та. Там 
присти га хме мал ко пре ди 8 ча са. След 15-ми нут на по чив ка за поч ва хме 
ра бо та до обед. След хра на – по чи вка до 13 ча са, и от но во из си ча хме 
дър ве та за гре ди или ко па ехме още 4 ча са до 17 сле до бед, за да се за пъл-
ни осем ча со ви ят ра бо тен ден. На ви ла та се връ ща хме към 20 и 30 часа и 
до ка то се нах ра ним и при гот вим за сън, ча сов ни кът со чеше ве че 22 ча са. 
С това тем по и при то зи гра фик „бач ка хме“ през шес т д нев на та ра бо тна 
сед ми ца. Та ка, как то е пос та но вил Йе хо ва пре ди 5000 го ди ни, кой то, след 
ка то въвел пър вия „тру дов ко декс“, из го нил от Рая два ма та ни пра ро ди-
те ли и не родено то им по том с т во, за де то зми я та ги из ку си ла да вку сят от 
заб ра не ния плод на поз на ни е то... Ако ка жа, че тоя труд беше пе сен или 
че ми дос та вяше удо волствие, щях да бъ да лъ жец...

В края на сед ми ца та с те зи, ко и то ис кат и мо гат, сли за хме по пре ки-
те пъ те ки, с ко е то скъ ся ва хме пъ тя до Па на гюри ще на по ло ви на, за да се 
из къ пем, да се ви дим с на ши те и про дъл жим всич ко от но во в по не дел-
ни ка. Спо ред ра бо та та и обек ти те вся ка ве чер се раз п ределя хме в гру пи 
от по 9–10 чо ве ка и сут рин по тег ля хме, все ки за сво е то „лоб но мяс то“. 
Ма кар че с пъ тя се по лу ча ваше 16-ча сов ра бо тен ден – по лев че на час 
– про тес ти ня маше. По доб но вол, все ки вла чеше яре ма си или ако ня кой 
псу ваше, беше под но са, не оп ре де ле но и инос ка за тел но. Пос те пен но се 
опоз на х ме и раз гово ри те ста наха по-от к ро ве ни и по-кон к рет ни. Аз бях 
не лош раз каз вач и на дру ги те им беше за бав но ве чер или през обед на та 
по чив ка да слу шат за раз лични мои или чуж ди ис то рии и пре жи ве ли ци. 
От тях на ми рах по вод да на со ча разго во ра към еги пет с ко то ни би тие и да 
пре диз ви кам об съж да не на въз мож ности те, ако не да го про ме ним, да го 
об лек чим. Та ка се стиг на до иде я та за предявя ва не на ед но ал тер на тив но 
ис ка не пред на ши ят ра бо то да тел. В един по недел ник, въп ре ки опа се ни я та 
на част от по-въз рас т ни те, ре ших ме да се явим с Рад и още един от гру-
па та пред ди рек то ра, за да му връ чим ис ка ни я та си, които бя ха на пъл но 
в уни сон с „Ко дек са на тру да“: По не же ра бо та та ни беше от да лече на на 
по ве че от 8 км от мес то жи ве е не то ни – „Ко ло ни и те“, ние има хме пра во на 
ежед нев ни ко ман ди ро въч ни в раз мер на 3 % от ме сеч но то ни въз наг раж-
де ние, т.е. гор с ко то сто пан с т во тряб ваше да при ба ви още по 12 лв. вър ху 
над ни ци тени от 16, ко е то ще ше да ги зак ръг ли на 28 ле ва. В про ти вен 
слу чай ще пре дуп ре дим ди рек то ра, че от мо мен та на от ка за да удов лет во ри 
спра вед ли во то ни искане за поч ва ме да включ ва ме в осем ча со вия ра бо тен 
ден пъ тя за оти ва не и връ ща не до обек та. Как то и след ва ше да се очак ва, 
ди рек то рът от х вър ли с възму ще ние и зап ла хи вся ка ми съл за уве ли че ние 
на тру до во то ни въз наг раж дение и ни из го ни от ка би не та си.

За вър нах ме се на „Ко ло ни и те“ с най-ран ния рейс и съ об щих ме ре зул-
та та от пре го во ри те ни. С ви шег ла сие група та ре ши да вклю чим и пъ тя в 
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осем ча со вия ра бо тен ден. Ве че сут рин по теглях ме към 8 ча са и на обек та 
бяхме в еди на де сет без не що. След не кол коминут на по чив ка  ра ботех ме 
око ло час до 12. После ся да хме да обяд ва ме. След още час труд си тръг-
ва хме и към 17 бяхме пред ви ла та. Сега има ше вре ме до ри за раз ход ка из 
за пус те лия през зим ни те ме се ци ку рорт, пре ди да е пад нал неп рог ле ден 
мрак.

То зи ком форт оба че про дъл жи не по ве че от де се ти на дни, през ко и то 
поправих ме един мост, ня кол ко про се ки в го ра та и на си пах ме и трамбо-
вах ме два сек то ра от пла нин с ки те пъ ти ща – ра бо та за две-три над ни ци 
при ста рия не рег ла мен ти ран тру дов ден. Един след обед, точ но в два ча-
са, на обек та прис тиг на с дву кол ка ди рек то рът на го рско то, прид ру жен 
от унифор мен ми ли ци о нер или пъ дар. То ку-що бях ме спре ли ра бо та и 
сед нали пре ди тръг ва не.

– Мно го бър зо сте се из мо ри ли – каз а ди рек то рът, – та ка ли по чи ва те 
всеки час?

– Не! На ше то ра бот но вре ме при вър ши, за що то има ме над 3 ча са 
път бърз ход, до ка то се при бе рем до спал ни те по ме ще ния – от го во рих от 
име то на група та.

Ди рек то рът из тър ва нер ви те си:
– Ти ли ги под с т ре ка ваш? То ва е са бо таж. Увол нен си!
– Не Ви раз ре ша вам да ми го во ри те на „ти“, ни то сме близ ки, ни то 

съм Ви слуга! Що се ка сае до об ви не ни я та Ви, по тях ще се про из не се 
съ дът. Там ще ка жат да ли 16-ча со ви ят ра бо тен ден е съ об ра зен с „Тру до-
вия ко декс“.

– Ти мно го не фи ло соф с т вай, ами сли зай вед на га в гор с ко то, за да си 
по лу чиш за по вед та за увол не ние и зап ла та та за из ра бо те но то. И по ве че 
кра кът ти да не е стъ пил ту ка!

– Съ дът ще се про из не се и върху пра во мер ност та на Ва ша та за по-
вед. – след ко е то се об ърнах към ко легите си: – Не го слу шай те, той бър ка 
епо хи те и мис ли, че сме в ро бов ла дел с кия строй. В съ да ще му ка жат, че 
на ру ша ва за ко на, за ко е то ще бъ де гло бен.

След тия ду ми при б рах ед нод нев ка та и ин с т ру мен ти те си и хва нах 

преките пъ те ки. В ни ка къв съд не вяр вах, но ти ра да та про из не сох, за да 
имам свиде те ли, че дейс т ва ме в рам ки те на соб с т ве ни те им за ко ни. Та зи 
шме ке рия много го ди ни по-къс но щеше да бъ де на ре че на... ди си ден т с-
т во. Ина че си знаех, че на лагер мо гат да ме из п ра тят без вся ка къв съд, 
как то го бя ха пра ви ли хи ля ди пъти с хи ля ди дру ги. Но ня как во вът реш но 
чув с т во ми под с каз ваше, че влас т ни ците ня ма да бъ дат удов лет во ре ни от 
та ка ва ко кош кар с ка мяр ка – го ди на-две на ла гер или в ТВО („Тру до во въз-
пи та тел но Об ще жи тие“). Бях убе ден, че за ме не те ще ис кат „на зи да тел на 
при съ да“, щом тех ни те ко пои съ бе рат достатъч но да нни или до но си, за да 
спла шат дру ги те. В края на сед ми ца та Ла ко ми съ об щи, че го ре про дъл-
жа ват да включ ват по ло ви на та път в ра бот ния ден, ста нал по то зи на чин 
12-ча сов... Та ка на ша та пър ва от к ри та ак ция, ко я то можем да ока чес т вим 
ка то „по лу се дя ща стач ка“, прик люч и с по ло вин „по бе да“ и с пър во то ми 
из гон ва не от ра бо та.

Оти дох на сре ща с Мар га ри та. Тя беше тъж на и ми съ об щи, че ба ща ̀и 
е бо лен от рак. Пос ле, вмес то да се кри ем по Дра го лин, къ де то е сту де но и 
тре ва та още не е по ка ра ла, ме пока ни у тях. Мо леше ме да ̀ и да вам уро ци 
по ма те ма ти ка. При ех с из вес т но сму ще ние и я след вах по стъл би те, ста ра-
ей ки се да не скър цат. За пър ви път ос та нах ме са ми в стая с лег ло, но до лу 
бяха май ка `и и по-го ля ма та `и сестра На деж да. Пре о до ля х ме за мо мент 
тре пет но то си вле че ние и тя взе при леж но учеб ни ка със за да чи те, ко и то 
ми на ла та го ди на ре ша вах в Шеста мъж ка гим на зия под над зо ра на ба ба 
Рай на Стой ко ва. Мар га ри та че теше усло ви я та на вся ка за да ча след все ки 
раз дел – би ло от ал геб ра та, би ло от геомет ри я та. Аз със та вях за ми ну та 
съ от вет на та сис те ма от урав не ния или чертеж със за ви си мос ти те меж ду 
от сеч ки и ъг ли и я оставях да ги ре ша ва. Из г леж да бях лош пе да гог. Имам 
чув с т во то, че от уро ци те ми ня ма да има осо бе на пол за, за що то Мар га-
ри та ска та  лис та та и ми каз а, че пос ле ще прег ле да сама мо и те ре ше ния. 
След ва щия път ще ме пи та за то ва, кое то не `и е яс но. След то ва зак люч и 
вра та та и си ле гнах ме, без да за гас ва ме лам па та, за що то до машни те ̀ и ще 
раз бе рат, че уро ци те са дос та нап ред на ли. Не о пит ни, стес ни телни и нащ-
рек, пос те пен но се от пус ках ме. Ми лув ки те ни чес то би ваха пре късва ни 
от из п ра те на та да ни кон т ро ли ра На деж да. Вед нъж да же тя из т ро па по 
зак лю че на та вра та, а Мар га ри та я пра ти по дя во ли те. В ед на от на ши те 
отиш ли по-да ле че иг ри ми каз а, че е „ста на ло то ва, ко е то би тряб ва ло да 
се слу чи в пър ва та ни брач на нощ“. Чув с т вах се ви нов но, а тя ме ус по ко-
я ваше. Мно го го дини по-къс но щеше да ми ка же по то зи по вод: „Дет с ка 
ни ра бо та“, а мо жех ме да си нап ра вим и бе бе през дъл ги те зим ни ве че ри 
на 1952 го ди на, ако да не бя ха ли це мерни те „мо рал ни“ нор ми на пар тий-
ни те и ком со мол с ки не ре зи и на пра вос лавни те по по ве. Въз пи ра ха ни още 
ро ди те ли и пред раз съ дъ ци. (На ли по то ва време про вин ци я та все още си 



136 137

ос та ва ше не за сег на та от „секс-ре во лю ци я та“.) А и аз ка то че ли не ис ках 
да ос та вям след се бе си си ра че... Мар га ри та съ що не беше уз ря ла да ста ва 
май ка. Та ка ли ших ме чо веш кия род от по том с т во то си. Не съм съ жа ля вал, 
ма кар че съм да вал за при мер мно зи на из б ра ли ре во лю ци онното поп ри-
ще, ко и то бя ха ско ла са ли да по се ят се ме то си мно гок рат но. И да оста вят 
мно гоб рой ни нас лед ни ци на къс ме та им и съ от вет на та май ка. Аз не се 
виж дах же нен и ба ща... Стру ва ше ми се, би би ло нес п ра вед ли во и бе зот-
го вор но спря мо лю би мо то мо ми че, ко е то ще тряб ва да но си „клей мо то на 
по зо ра“, да по на ся го не ни я та, на ко и то ще бъ де под ло же на ка то „са мот на 
май ка“, из носила в ут ро ба та си се ме то на „на ро ден враг“. Та ка лю бов ни те 
ни иг ри ос та наха без п лод ни. Мо же би за доб ро, за що то ни кой не би мо гъл 
да пред с ка же съд бата на „пе та та ге не ра ция“, в чи е то ро до слов но дър во 
по ба щи на ли ния пър вите три от че ти ри те пред шес т ва щи ме бя ха да ли 
зат вор ни ци във вся ко по ко ление, ми на ли през тур с ки те зан да ни. Ка то се 
за поч не с пра дя до ми Чор ба джи Котѐ – син на Чор ба джи Го ше и ба ща на 
дя до ми Ге ор ги, чи е то име но ся...

Ед на ве чер ста ри ят ин с пек тор по ли те ра ту ра Ни ко лай Ба бев по же-
ла да ме види. Беше ста нал не уз на ва ем. Се днах до лег ло то му – в ста я та 
бях ме са мо два ма та. Каза ми, че съ жа ля ва, за де то не сме има ли вре ме да 
се опоз на ем и раз го ва ряме по-дъл го. Ве че е къс но и ме е из ви кал да се 
прос тим. До ве ри ми, че Ми ми му е тре во га та, оби ча я мно го и ме мо ли 
да бдя над нея в бъ де ще, осо бе но ко га то ня ма да го има. Обе ща х му да ѝ 
дам ця ла та си обич, до ка то смърт та ни раз дели. Спо де лих кол ко мно го е 
нав ляз ла в сър це то и ума ми... Ус по ко ен, той зас па, а аз се кач их го ре в 
мо мин с ка та `и стая.

*

След ка то се вър тях ня кол ко дни из гра да, Ев ге ни Зумпа лов ми каз а, 
че от ид ния по не дел ник мо га да за поч на из коп чийс ка ра бота на един нов 
обект. Ка саеше се за поч ти квад ра тен те рен с площ око ло 3 де кара и 7 ара, 
под нак лон от 30 гра ду са, кой то тряб ва да се из рав ни и при гот ви за стро еж. 
Пръст та от гор на та му по ло ви на да се из ко пае и пре во зи в дол на та полови-
на, да се трам бо ва и из рав ни. И тук за вър з ах дос та но ви поз нан с т ва през 
почти дву ме сеч на та ни об ща ра бо та. Тя беше на акорд – ра бо техме ка то 
во ло ве и през не дел ни те дни. През пър вия ме сец по лу чих ме над ни ца за 
тре ти разряд, а през вто рия щяха да ни доп ла тят съ об раз но из ра бо те но то. 
Към на ча ло то на астро но ми чес ка та про лет те ре нът беше из рав нен. Ра бо-
та та прик лю чи и техничес ки ят ни плати как то и за пър вия ме сец, са мо че 
аз съм ма гис тър в сте реомет ри я та – из ко път всъщ ност беше три ъ гъл на 
приз ма, ко я то сме свлек ли в долна та по ло ви на на дво ра и мо и те смет ки 
со чеха, че над зи ра те лят-тех ник ис ка да ми не все ки от нас с по око ло ед на 
ме сеч на зап ла та, т.е. с по 400 ле ва, ко и то навяр но щеше да сло жи в джо ба 
си. Напра вих под ро бен чер теж на про фи ла с раз ме ри те на приз ма та: ви-

со чи на 30 мет ра, ос но ва – пра во ъ гъ лен три ъгъл ник с площ 200 квад рат ни 
мет ра. Уго вор ка та беше по 3 ле ва на ку бик, 30 чо ве ка бяхме из ко па ли и 
пре вози ли по 8 ку би ка на ден, или за 50 ра бот ни дни – по 400 ку би ка на 
човек – об що 12 хи ля ди ку би ка пръст. Взех смет ки те и с „ба ра би те“ на ме-
рих ме из мам ни ка. Обяс них му как вони дъл жи. В пър вия мо мент той ста на 
дързък и се по диг ра, но ко га то му казах, че ще оти дем при ин же не ра, той 
се направи, че раз чи та мо и те из чис ле ния, след ко е то от но во оти дохме на 
обек та. Теренът на ли це, из вър ше на та ра бо та съ що – мър да не ня ма. Ос та-
вих го да из мер ва с ру лет ка та и да смя та. След два ча са на ме ри ре зул та та, 
кой то му връ чих. Гле да ше ме зло, но сле до бе да все ки по лу чи сво я та част 
от не из пла те на та су ма. Ко ле ги те бяха по ве че от до вол ни, Зум па ла каз а: 
„Уче но то си е уче но...“ Но след „ин ци ден та“ за мес т ни кът на тех ни чес кия 
не ме включи в из коп чийска та бри га да за след ва щия обект. Та ка и то зи вид 
тру до ва дей ност се оказа зак ри та за ме не. От но во по пъл них „ре зе рвна та 
ар мия на ка пи та ла“, или по-прос то – от ут ре щях да си кла тя кра ка та вър ху 
пе ри ла та на мос та над Лу да Яна...

Интермецо: през то ва вре ме в кух ня та  
на ка ни ба ли те

Око ло ме не са се вър тяли цял ро як от до нос ни ци: „Чорт“, „Ан д-
рей“, „Со кол“, „Панчо“, „Док то ра“. Око лоно во го диш ни те им до но си от 
27.ХІІ.1951, 23.І.1952, 24.І.1952 г. спо ред мен не съ дър жат ни що зас лу жа-
ва що вни ма ние, но ДС е на дру го мнение. Тя ги е прош ну ро вала при леж но 
в „Пап ки те“ за си на на д-р Ге ор ги ев, за Ла ко и дру ги, в очак ва не да дой де 
и на ши ят ред за чо веш ка та сал ха на. Ако се съ ди по нег ра мот ни те пис ме ни 
„до не се ния“, ко по и те яв но не са се ин те ре су вали от тях на та дос то вер ност 
или зна чи мост. По-ско ро от въз мож ност та да за ка чат за ко лес ни ца та си 
жи вия труп на по ред ния ин фор ма тор и да го пов ле кат „по пъ тя на прог-
ре са“ или да свле кат скал па на ня кой свой про тив ник.

На 30.І.1952 г. око лийс ки ят на чал ник на МВР – ка пи тан Петър Чо-
ла ков, е по лу чил от своя СС (сек ре тен сът руд ник) „Док то ра“ нов до нос. 
Казал съм му, че ще ста вам бо гос лов, за „да изу ча ис тин с ка та на у ка –фи ло-
софи я та и дру ги по лез ни не ща“. На ко е то той въз ра зил, че та зи про фе сия 
е без бъ де ще, но аз съм му от го во рил: „Щом в Бъл га рия 30 000 по по ве 
из кар ват хля ба си по то зи на чин, за що и аз да не ста на поп...“

„За Сте фан Пъ ков, кой то вече е в зат во ра, съм му ка зал, че той не е 
спо де лял с ме не ни що по въп ро са, че малко е го во рил по по ли ти чес ки 
въп ро си и още, че ако съм зна ел по не ед на ду ма, съм щял да го въз п ра на 
вся ка це на... До ба вил съм, че Сте фан си е по гу бил бъдеще то. И съм го 
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раз пит вал за дру ги те му съп ро цес ни ци, за ко и то изоб що не съм чу вал...“
Пос ле съм му съ об щил, че „ня кой е обе щал да ми по мог не да си на-

ме ря ра бо та, без да уточ ня вам кой и къ де?“
Чо ла ков пос та вя пред „Док то ра“ „за да ча та да уз нае как во мис ля – 

за що не ми да ват ра бо та и как ще из ля за от то ва по ло же ние“. За да ча та 
сви де телства за съг ла су ва ност в дейс т ви я та на ди рек то ри те на гор с ко то 
и на стро и телство то с ДС. Ку ки те са от во ри ли ка па на на без ра бо ти ца та и 
ча кат да ги моля, за да ми пред ло жат „сдел ка“.

На след ва щия ден – 31 яну а ри, опе ра тив ни ят „ра бот ник“ Нен чо 
Сла ве ев е приел от агент „Со кол“ друг до нос, с кой то „съ об ща ва, че ме е 
ви дял да си при казвам с Кръс тю Джи гов, ко е то бу ди съм не ние“. Опе рът 
на реж да на агента да се сдру жи с ме не и да по же лае да взе мем ви но, ко е то 
да из пи ем в къ ща та на „Со кол“. Мно гок рат но пос та вя на та „за да ча“ с да-
ма джа на та сви де телства за бед но то въ об ра же ние на па на гюр с ки те ко пои и 
за не ка дър ност та на агентур на та мре жа. По мъ те ни ят ра зум на пи я ния враг 
си ос та ва един с т ве на та им на деж да след дву го диш ни без плод ни уси лия.

„Со ко лът“ за ед но с „Док то ра“ са сред най-ак тив ни те до нос ни ци. На 
28.ІІ.1952 г. той до ла га, че съм „бил с Дел чо Ду дов, кой то не е до бър мла-
деж и въ об ще не ме е виж дал друг път с не го“. На 4 март 1952 г. до на ся, 
че „ще хо дя на на бор на ко ми сия и по не же не оби чам во ен щи на та и да ми 
се за по вяд ва, щял съм да гле дам да се от ло жа“...

Всич ко то ва се пре пис ва, раз м но жа ва в нуж ния брой ек зем п ля ри и 
оти ва в „пап ки те“ ни, в „ра бот ни те до си е та“ на до нос ни ци те и в съ от вет-
ни те от де ления и от де ли на го ре по ета жи те на по ли цейс ка та пи ра ми да, 
до ка то до си е тата ни ста нат по-теж ки от са ми те нас. Каз ват, че Хит лер из-
гу бил Вто ра та светов на вой на, ко га то до ку мен та ци я та за про из вод с т во то 
и упот ре ба та на една са мо лет на бом ба ста на ла по-теж ка от нея...

Гла ва XXVII

В НА ЧА ЛЕ БЕ СЛО ВО ТО ИЛИ ДЕ ЛО ТО?

Ви на ги съм бил по-скло нен да дам пред ни на на Гьо те вия от го вор във 
„Фа уст“ (ма кар че и той е са мо един гер ман с ки фи лис тер) пред биб лей-
ския. Но с неприят но чув с т во бях при ну ден да приз ная, че в ба лан са на 
сто ре но то до се га от нас де фи ци тът на де ла е фра пи ращ. У мен все по ве че 
се за сил ваше не у дов летворе ност та от без дейс т ви е то и на ши те без к рай-
ни уму ва ния. Из раз ход ва хме се в стро еж на пла но ве и об мен на идеи и 
мис ли, ко и то можеха да се ока жат са мо... „пре ли ва не от пус то в праз но“. 
С две ду ми, как то каз ват та ри ка ти те – многоsprechen, мал коarbeiten...
Спо де лих зак лю че ни е то си от те зи кон с та та ции с Мар до хай:

– Пет ре, ор га ни за ции, ко и то без дейс т ват, уми рат...
– Аб со лют но си прав. Зная го от ли чен опит. Ще те за ве да у Кос та 

Длъг не ков. Там от вре ме на вре ме се съ би рат ос та тъ ци те от на ша та уче-
ни чес ка кон с пира ция. Тя си има ше всич ко: ус тав, прог ра ма, член с ки внос, 
съб ра ния и идей ни бе се ди. Ня ма ше са мо ед но – де ла. И ум ря от то ва. От 
ане мия... Мо же и да е би ло за доб ро. За що то меж ду нас се бе ше про мък нал 
до нос ник и ко га то го усе тих ме, тряб ва ше да да ва ме за ден ход. Да се пра-
вим на ум ре ли ли си ци. Обя вих ме разпус ка не то на ор га ни за ци я та по ра ди 
„лип са на обек тив ни пред пос тав ки“ за дей ност та ̀и. Всъщ ност съ ще стве на 
раз ли ка в ре зул та ти те от пре ди и след „зам ра зя ва не то“ `и ня ма ше. То ест, 
в два та слу чая те бя ха ну ле ви. Ня кои от ста ри те ̀ и чле но ве – на ши бив ши 
съ у че ни ци и съ у че нич ки – и се га про дъл жават да се съ би рат, за да си... 
че шат ези ци те. Ще го во ря с Кос та и ако ис каш, можем да по се тим ня кое 
от „ли те ра тур ни те им че те ния“, как то ги на ри чат.

– Ня мам ни що про тив, да же мо га да до не са ед на по е ма. Не ме гле дай 
та ка учуде но – не е моя. Пре вод на е. Още не съм про пи сал, но на вяр но ще 
го сто ря, ако съв сем се от чая. Как то зна еш, в по доб но ду шев но със то я ние 
бъ де щи ят Вра чански вла ди ка Соф ро ний се... оже нил.

– Ти да не си на мис лил да се же ниш? До къ де я до ка рах те с Мар го то?
– До лег ло то...
– ?
Не за до во лих лю бо пит с т во то му с раз каз за уро ци те по ма те ма ти ка, 

които с на пъп ва ща та про лет бяха за чес ти ли... Не оби чам да ра зис к ва ме 
ин тим ния ни жи вот. За то ва прик лючих те ма та инос ка за тел но:

– На ли зна еш на род на та мъд рост, спо ред ко я то, ко га то дя во лът си ня-
мал рабо та, оп ра вял де ца та си. Та и на ша та... Са мо, че та зи „дей ност“, за 
раз ли ка от Ка за но ва, не мо же да по гъл не енер ги я та ми из ця ло. Се га сме 
ни ри ба, ни рак. Ако про дъл жим та ка, ще се пре вър нем в дър дор ков ци, 
ко и то ис кат не по сил на роля в те а тъ ра на жи во та...

– Не си прав. Пра вим въз мож но то...
– Съ че та вай ки го с без по лез но то!

*
По не же Рад не оти ваше по-да ле че от съ би ра не на по мощи за зат-

вор ни ци те, то ест за брат си, чи е то из ли за не от па зар джиш кия зат вор 
бе пред с то ящо, ние го бяхме изо ли ра ли от по-на та тъш ни те ни пла но ве 
и ра зисква ния от нос но ме то ди те и сред с т ва та за бор ба та с дик та ту ра та.

С гру па та в се ло Бъ та, по-точ но с Илия Ралене ков, Иван Цар с ки и 
бра тов чед му – „Пи пин Къ си“, об мис ля хме обир на оръжи е то от клу ба на 
ДО СО (Доб ро вол на ор га ни за ция за съ дейс т вие на от б ра ната) в Плов див. 
(И то зи план не се осъ щес т ви по ра ди мо би ли за ци я та на бойци те от 31-ви 
на бор и на от ло жи ли те се от 30-и и 29-и.)

По си ла та на ис то ри чес ката инер ция пог леж да хме към близ кия бал кан, 
при ю тя вал в ми на ло то хай ду ти, чет ни ци и пар ти за ни. Спом них ме си и за 
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шме ке ри и те на апос то ли те, опи са ни от За ха ри Сто я нов в „За пис ки те...“ За 
да оку ра жат ес на фа и се ля ни те отІV ре во лю ци о нен ок ръг, те пос лъг ва ли, 
че щом се вдиг нат, Ру сия, Сър бия и Ев ропа ще ли вед на га да се при те кат на 
по мощ... За „ав то ри тет“, а и за да оку ра жим вну ци те на ап рил ци, каз ах ме, 
че ще тър сим по мощ от ле га ци и те на вра жия ла гер. Ще им ис ка ме оръ жие 
и му ни ции за съп ро ти ва та в ти ла на об щия враг – болше виз ма. С Мар до-
хай съ чи них ме пис мо „до Ал ла ха“, в чи е то съ дър жа ние посве тих ме Ла ко 
(та ка га ле но па на гюр ци на ри чат все ки Рад). Той не въз ра зи, но ка то че ли 
се от несе с не до ве рие... При я те ли те от Бъ та, Ба ня, По пин ци и други се ла 
от Па на гюр с ка око лия бяха във въз торг от иде я та за пис ма та и казаха, че 
ще... ча кат с не тър пе ние ре зул та та... Ка то че ли дру ги ини ци а ти ви от тях-
на стра на не мо жеха да се очак ват пре ди на ча ло то на... Тре та та све тов на.

Ина че бяхме на яс но, че от дип ло ма ти чес ка та трън ка за ек няма да из с-
ко чи. Не се е чу ло ни къ де до ден-дне шен в ни коя от „на род ни те демок ра-
ции“ За па дът да е под по мог нал въ о ръ же на та съп ро ти ва сре щу дик та тура та.

До ка то ве чер про дъл жа вах „да се про мък вам ка то смок“ в къ ща та на 
Ба бе вите за уро ци те и уп раж не ни я та ни с Мар га ри та, Мар до хай по лу чи 
по вик ва телна за по вед за ка зар ма та. За да ми „сда де връз ки те си“ и ра бо та-
та, коя то тряб ваше да про дъл жа, той ме за поз на с Ни ко ла Гри го ров – ед на 
мис те ри оз на лич ност, как то се из ра зи, ко я то мо же ла да ни бъ де из вън редно 
по лез на с поз нан с т ва та и ин фор ми ра ност та си. По-въз рас т ни ят от бра тята 
Гри го ро ви, с ко го то ве че се зна ехме, беше ни ко ла пет ко вист, а мал ки ят им 
брат – в зат во ра по про це са за бом би те в Тур с ко то кон сул с т во в Плов див...

Мал ко пре ди края на март 1952 г. Пе тър ме въ ве де в ли те ра тур ния 
кръ жок у Длъгнеко ви. Кос та ни ча каше в го ля ма стая на вто рия етаж. Там 
се бяха нас та ни ли ве че тех ни при я те ли и при я тел ки от ня ко гаш на та уче-
ни чес ка кон с пи ра ция. Присъс т ва щи те не криеха враж деб ност та си към 
„на род на та власт“. Кос та пре късна „ре ци та ла“, за да ме пред с та ви ка то 
нов член на лит-кръ жо ка. След за познан с т во то, ко е то май беше из лиш но, 
по не же кръ жоч ни ци те ме зна е ли, с Мар до хай се днах ме на по да до бум тя-
ща та печ ка, а до ма ки нът се при го тви да ни про че те сво е то сти хот во ре ние 
от 1949 го ди на:

ПРЕД БЕ СИЛ КА

Град с ки ят ча сов ник с уда ри вер ни
от дав на от ме ри по лу нощ.
Не спиш ли?
И те бе ли тег не кош ма ра пред веч на та нощ.
Скрип ти вън тес ла та,
ко ват там без с пир
тоз ужас за все ки зат вор.
Го то ва е ве че зло ве ща та люл ка
и ча ка в тес ния двор. 
За нас та зи сут рин 
све тът ще из чез не. 
Не, дру же – ед на е смърт та 
и в ба щи на къ ща, и в мор с ки те без д ни, 
и с кър ва ва слюн ка в ус та.
Ед на е в свой та все сил на сти хия,
но кол ко раз лич на е тя.
Ко га то жи во тът стиг не чрез нея
до ве нец от без с мър т ни цве тя. 

27.Х.1949 г. 
Зат во ра –Па на гю ри ще Кос та Длъг не ков

След ка то гро бов но то нас т ро е ние се раз ся, единствени ят по-въз рас тен 
мъж, над х вър лил 30-те, с ко го то сме се сре ща ли по дви же нието, раз каза 
па ти ла та си в кон ц ла ге ри те. От там бе за па зил спо ме на за приятел ство то 
си с анар хис ти те. Се га се опит ваше по па мет да ре ци ти ра по е ма та на един 
от ла гер ни те по е ти:

И властникът звяр с устни си мазни
кристалнатачашаоблиза,
а Буда рече с гласа на жреца свой:
Роб искам да бъде Китай...

– Забравил съм я, дявол да ме вземе...
Пог ле ди те се насочиха към мен и аз из ва дих от джо ба си пое ма та на 

Ди мит ри Ме реж ков с ки

САКИЯ-МУНИ

Сбирщина от скитници бездомни,
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из далечните страни при Ганг 
спря, в клисури главоломни, 
де реве есенний ураган.
В дрипи зъзне сухото им тяло,
веч от дъжд и вятър посиняло –
два дни как не са видели сън,
ни покрив тих, нито огън. 
И тълпата в мрака поглед впери – 
нещо мярка се из техний път:
Храм е – влизат те във тъмни двери – 
там дано в убежище се сврат.
Виждат те: величествен на трона
Сакия-Муни, каменний гигант,
на порфирената му корона
свети исполински диамант. 
И един от тях говори: „Нощ е, 
братя, никой не ще види нас... 
Много хляб, пари... и дрехи още 
ще ни дадат за тоз елмаз. 
На царя на силите небесни, 
на всеблаги Буда не е нужен той – 
нему светят светила чудесни 
от небето, светила безброй...“
И пристъпват в полунощни мрак:
смелите крадци, като по даден знак. 
Но преди връз тихата светиня 
трепетни ръце да сложат те, 
огън, гръм и буря затрещя 
и навред в безмълвната пустиня 
ехото страхотно полетя... 
Всичко бе от страх окаменело, 
сал един, спокоен, величав 
из тълпата сам пристъпи смело 
Богу каза той: „Ти си неправ! 
Ил ни лъга твоя жрец-служител, 
че кат слънце пръсваш всеки мрак? 
Отмъщаваш нам за жалки камен – 
нам прострените във прах, 
Ти, всеблаг, безсмъртен, вездесъщ! 
Подвиг ли е да сипеш гръм и пламен 
над безсилните във този кът? 
Ти въстана, грозен и могъщ, 
за да вземеш от бедняка троха хлеб! 

Срам! Царю небесни – Срам за теб! 
Царю на царете! – Стреляй с огнен гръм! 
Срещу жалкия безумец през тъмата – 
аз стоя – на теб аз равен съм! 
Дигам аз глава над суети, 
казвам пред Небето и Земята:
„Царю на Света! Неправ си ти!“
Млъкна той и чудо... чудо стана:
За да вземат камъка без страх, 
истуканът Буда си прекланя
увенчаната глава пред тях... 
Пред тълпата, в доброта смирена 
Сами Бог на цялата вселена, Бог, 
велики Бог лежеше в прах!

По е ма та им ха рес а, как то я бях ха ре сал и аз, ко га то я свих от кни жа та 
на вуй чо То шо. На раз дя ла Пе тър ме попи та за впе чат ле ни е то ми.

– Още не мо га ни що да ка жа, но ми се чи ни, че не ще мо жем да въз к-
ре сим ва ша та ум ря ла от без дейс т вие кон с пи ра ция. Раз би ра се, нищо ня ма 
да ни стру ва опи тът. Ос вен ня кой нов... до нос. 

Интермецо: през това време в кухнята  
на канибалите

„Очи те и уши те“ на ДС на истина са ста на ли по-на хал ни от кон с ки 
му хи. До кол ко то мо га, се па зя от ухап вани я та им.

На 20 март „Док то ра“ се оп лак ва на своя на чал ник, „че съм за поч-
нал да го воря мно го мал ко и от в ле че но“. На въп ро са му за вът реш но то 
по ло же ние в страната съм му от го во рил, че съм „раз б рал фи ло со фи я та 
на жи во та“. Ис ти на та била да се жи вее ден за ден, тъй ка то еди ни ца та не 
мо же ла са ма да про ме ни живота, а в днеш но вре ме всич ки жи ве е ли ка то 
от дел ни бра у но ви час ти ци. Глу паво би ло да се опит ваш да про ме няш жи-
во та, за що то то ва мо же ло да на па кос ти на чо ве ка. За раз ли ка от по-ра но, 
ко га то съм се оп лак вал, че дру ги те са ме изоли ра ли ка то враг, ос та вяй ки 
ме сам и без ра бо та, се га съм твър дял, че всъщност аз съм ги изо ли рал и 
ня мам нуж да от ни ко го, ос вен от кни ги те и мал ко хляб, за да раз бе ра кол-
ко стру ват хо ра та и за ко ни те, ко и то ги уп рав ля ват. „Това му фи ло соф с ко 
раз би ра не е го ля ма преч ка да се го во ри с не го“, зак лю чава до нос ни кът.

Да ли съм раз б рал фи ло со фи я та на жи во та, не зная, но със си гур ност 
съм усетил, че „Си гу ран ца та“ се опит ва да ми про бу та „Док то ра“ или 
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бив шия ле гионер Ге ор ги Ко жу ха ров, 7-8 го ди ни по-въз рас тен от нас, 
пре чу пен и вер бу ван по вре ме на след с т ви е то по про це са на Сто ян Ильов 
и ос та на ли те, в кой то е щял да бъ де под съ дим... На то ва ко по и те каз ват 
„вер бу ва не с по мощ та на си лен ком п ро мат“, то ест пос та вя не на жер т ва-
та пред из бо ра да ста не зат вор ник или до нос ник. Се га, ос вен при мен, 
го из п ра щат и при то ку-що из лез ли те от зат во ра не го ви бив ши дру га ри 
Ев ге ни Зум па лов и Стою Джу джев от съ ща та конспи ра ция, как то и при 
Рад ко Бо го ев – Чер но то.

На 28 март 1952 г. „квар тал ни ят оДго вор ник“ мл. лей те нант Н. Во де-
ни ча ров е направил ра порт, с кой то „съ об ща ва на ДС, че в до ма на Кос та 
Длъг не ков чес то се съби рат си нът на д-р Ге ор ги ев, Пе тър Ни ко лов Пет-
ров, един уче ник, чи е то име не му е из вес т но (ка сае се за Радко Бо го ев), 
и ед на уче нич ка от сто пан с ка та гимна зия, ро дом от с. Ов че пол ци, чий то 
брат е за дър жан за вра жес ка дей ност“.

На съ щия 28 март 1952 г. агент „Со кол“ ни е срещ нал по дви же ни ето 
с Рад ко и Рад Бого е ви, час пре ди ми тин га. Пред нас се дви жел бив ши ят 
пред се да тел на уч кома – Ме то ди Вла дов, и аз съм под х вър лил:

– Та зи ве чер и тоя ис ка да заб лу ди ра бот ни чес ка та кла са с ра бот ни-
чес ка та си кур т ка. И от но во в два ек зем п ля ра – един в ра ботно то до сие 
на СС „Со кол“, вто ри – „към по мощ ния от чет на ли це то Ге ор ги Кон стан-
ти нов Ге ор ги ев“.

Глава XXVIII

„ОПАСНИ ВРЪЗКИ“

Ра но сут рин та, в един от пос лед ни те дни на март, влязох ме в дво ра 
на ед на от ония ста ри па на гюр с ки къщи, ко и то тол ко ва при ли чат на пре-
вър на ти те в му зеи до мо ве, къ де то е жи вяла Рай на поп Ге ор ги е ва, къ де то 
се е крил Бен ков с ки или са се съ би ра ли апостоли те. Кач их ме се на вто рия 
етаж в тъм на одая, къ де то на лег ло то ле жеше мъж с дъл га чер на ко са и 
бра да, на сред на въз раст, с трес кав пог лед. Петър ни пред ста ви един на 
друг. Стис нах ме си ръ це  и аз за бе лязах, че чо векът е са кат – ско ван от па-
ра ли за на дол ни те край ни ци, той се прид виж ваше с помощ та на ръ це те 
си. Пока ни ни да се дне м. Пър во на чал но раз го во рът вър веше със запъ ва не, 
но Кольо бър зо го вкар а в сър це ви на та на проб ле ма. Раз б рах, че Пе тър 
го е пос ве тил в на ме ре ни я та ни да пи шем пис ма до ня кои от ле га ци и те.

– Иде я та е мно го доб ра – каз а на шия съ бе сед ник – и аз я под к ре пям 
на пълно. От своя стра на, ще се опи там да ви по мог на с как во то мо га, на-
ли ка у за та ни е об ща...

– Кольо е анар хо зе ме де лец – по яс ни  Пе тър, а аз си пред с та вих ня-
какъв иде ен кен та вър.

– Има вре ме, ще го во рим и за иде и те, но не ка из чер пим прак ти че-
ски те въпроси. Ще ми тряб ва мал ко вре ме да вля за във връз ка с мо и те 
хо ра – в Плов див, Кар ло во, Пир доп, Шу мен и дру га де, и то га ва ще мо га 
да ви нап ра вя съв сем конкрет ни пред ло же ния...

– Те зи дни аз за ми на вам тру до вак. Вие ще под дър жа те връз ка та, ка то 
се угово рим за на чи на на вза им но ин фор ми ра не.

На 1 ап рил 1952 г. част от при я те ли те за ми на ха за ка зар ми те на тру до-
ви те войски, ко и то са сво е го ро да ал тер на тив на во ен на служ ба. По доб но 
мно го дру ги идеи у нас, и та зи се из пол з ваше от власт та ка то на ка за тел на 
мяр ка срещу неб ла го на деж д ни те и мал цин с т ва та... Сред „сви ка ни те под 
зна ме на та“, ос вен Мар до хай и Чер но то, бяха Го шо Зум па лов, Дин ко Хър-
ков, Не дел чо Лан джев, То дор Шо пов – Фи фи, Кос та Длъг не ков и дру ги. 
„Ефек ти ви те“ ни на ма ля ваха още по ве че след арес та на Сте фан Пъ ков и 
не го ва та гру па. Но сеха се слу хове и за дру ги арес ти, спо ме на ха се име на, 
ко и то чу вах за пръв път. Го во реше се за из п ра ща не на но ви пар ти ди се ля ни 
в кон ц ла ге ри те. В ин те рес на ис ти ната, те зи об с то я тел с т ва и слу хо ве не 
стреснаха ни кого от при я те ли те. Очак ва на та раз връз ка из г леж даше тол ко ва 
близ ка, че тия неща се раз г леж даха ка то ес тес т ве ни и не из беж ни спът ни ци 
на ежед не ви е то ни. Ако ня маше смър т ни при съ ди или гру по ви ек зе ку ции, 
зат вор ни ци те и ла ге ристи те ед ва ли щяха да сто ят там още ця ла го ди на...

По не же го во ри хме и пред дру ги, че ще пре дам пис ма та на дип ло ма ти те 
от „Сво бод ния свят“, за да ни по вяр ват всич ки, ко и то по до бно поп Грую 
бяхме пока нили на „сват ба“, тряб ваше да прес ко ча за сед ми ца до Со фия. 
Там оби ко лих и ог ледах раз лич ни те по сол с т ва, за да при дам дос то вер ност 
на „док ла да си за писма та“. Та ка слу чай но раз б рах, че в гор на та част на 
ули ца „Обо ри ще“, към Поду я не, на№ 95 има ан г лийс ка во ен на ми сия. 
Тя беше в съ сед с т во с квар ти ра та на два ма мои сел с ки от Лю би мец: Пе-
тър Ко ва чев – Пет рус, и Иван Ка съ ров, изклю че ни сту ден ти – пър ви ят по 
пра во, вто ри ят ме дик, ко и то ра бо теха по строе жи те в сто ли ца та.

Ко га то след те зи „ма нев ри“ се зав ърнах в Па на гю ри ще, от зат во ра 
бе ше из ля зъл бра тът на Ла ко – Бо но или Бо гоя Бо го ев, съ ден с бра та на 
Сте фан – Сто ян Пъ ков, „за кон с пи ра ция“ през 1949 го ди на. Вед на га се 
за поз на х с не го. Той беше ти пи чен друж баш, със са мо чув с т вие на по ли-
ти чес ки зат вор ник, ко му то пред с тои блес тя ща по ли ти чес ка ка ри е ра, ако 
не от на ци о на лен, то от око лийски ма щаб. Ста раех се да не по каз вам, че 
по доб ни апе ти ти ме драз нят. Раз питах го за по ло же ни е то в тюр ма та. То ку-
що са из ра бо ти ли нов на ка за те лен кодекс и нов пра вил ник за вът реш ния 
ред в зат во ри те. Ре жи мът за по ли ти чес ките е ста нал мно го по-те жък от 
то зи за кри ми нал ни те зат вор ни ци. Над зи ра тели те каз ва ли, че то ва би ло 
съв сем нор мал но, за що то кри ми нал ни те уби ва ли по един, най-мно го ня-
кол ко ду ши, до ка то по ли ти чес ки те ис ка ли да уби ят „цяла та дър жа ва“. 
На ла га ли им дос та теж ки на ка за ния, ко и то за ед но с ре жи ма и гла да до-
ве ли мно зи на до се ри оз ни за бо ля ва ния, до ри до гро ба. Раз би ра се, Бо но 
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не ми ка за, че пре ди да си из ле зе от Па зар джиш кия зат вор, чи я то сла ва 
на „без к ръв на ги ло ти на“ се но се ше из вън сте ни те му, е бил „коф ти“, т.е. 
по мощник на над зи ра те ли те, не що, ко е то щях да на у ча дос та по-къс но. 
Се га той ни раз каз ва ше раз лич ни ге ро ич ни епи зо ди, сред ко и то и то зи 
за бор ба та на „горя ни те“, чи я то дей ност бе ше по пу ля ри зи ра на от ра ди-
ос тан ция „Го ря нин“. Тя ими ти ра ше не ле гал ни пре да ва ния от го ри те и 
„ре пор та жи на жи во“ с те зи но ви пар ти за ни. Съ щев ре мен но Бо но ни уве-
до ми, че тех ни ят Ге ме то бил против под ра ни ли те во ен ни дейс т вия сре щу 
власт та. Хо ра та (или кад ри те) трябвало да се па зят за ре ши тел ния мо мент, 
кой то бил бли зък. Аз се съг ла ся вах, че е ра но, а мо же би и не нуж но да се 
ими ти ра хай дут с т во то, но пи тах „на ив но“: Не мо же ли, вмес то то ва, да 
се дейс т ва сре щу дик та ту ра та, без да се на пус кат на се ле ни те пун к то ве и 
„нор мал но то“ съ щес т ву ва ние на ра бот ни ци, се ляни, слу жа щи или уча щи 
се? Т.е. да се ор га ни зи рат ак ции, ко и то по-къс но щяха да на рекат „град с ка 
ге ри ля“? Ин те ре су вах се съ що зна ят ли в зат во ри те не що по вече за жи-
во та и дей ност та на по ли ти чес ка та емиг ра ция? Ос вен съ ве ти те на техния 
ли дер и „ди вер сан ти те“, за чи и то по се ще ния в стра на та се но се ха неясни 
слу хо ве. И сре щу ко и то от вре ме на вре ме се раз чу ва ше чрез ня кой шу мен 
про цес със смър т ни при съ ди.

Ин фор ма ци он ни ят ми глад ос та ва ше не у дов лет во рен, Бо но се из мък-
ва ше с общи при каз ки. Не мо жех да пре це ня да ли из бяг ва да спо де ля с 
но ви те си познай ни ци тай ни те на пос ве те ни те, или чис то и прос то слу-
хо ве те за съп ро тивата бя ха сил но пре у ве ли че ни...

За да ком пен си ра ме за гу би те вслед с т вие мо би ли за ци я та и из п ра ща-
не то на ед ни в ка зар ми те и дру ги в зат во ри те, про дъл жих ме да во дим 
усил но раз гово ри с ов ча ри, без ра бот ни и дру ги не до вол ни ци от ре жи ма 
с цел „за кър п ване на мре жа та“. Впро чем, съ що то бих ме пра ви ли и да ги 
ня ма ше тия при чи ни – на ли се гот вехме трес ка во за ре ши тел ния бой, 
как то се пее в пе сен та...

Раз го во ри те с Кольо Гри го ров съ що се за дъл бо чиха. Впе чат ле ни я та 
ми, незави си мо от обе ща ни я та му и при каз ки те за ве ли ки де ла, не бяха 
въз тор же ни и не ми беше мно го яс но за що Мар до хай ме свър за със са ка тия 
си при я тел. Брат му – бай Гри гор, със стра дал чес ко то си и преж де вре мен-
но със таре но ли це, на 47 го ди ни, по-сдър жан, ни съ вет ваше да се па зим, 

за що то „в наша та епо ха бро ят на пре да те ли те рас те по-бър зо от то зи на 
ге ро и те“... Каз а ми да бъ дем вни ма тел ни и с по-въз рас т ни те от не го ва та 
ге не ра ция, сред които е и Иван Фин дже ков, за що то у тях се прок рад вала 
умо ра та и от чаяни е то, а и гри жи те за по ко ле ни е то ги на лег нали. Изоб що, 
той мис леше, че ре во люци он на та бор ба е ра бо та за мла ди те, сво бод ни те 
и сил ни те ду хом, с ко е то не мо жехме да не се съг ла сим.

Интермецо: през то ва вре ме в кух ня та  
на канибали те 

Ма кар че на ко по и те е яс но, че по ве че то им до нос ни ци са раз шиф ро-
ва ни, те про дъл жа ват да им пос та вят за да чи да се сбли жат „още по ве че 
с ме не“, да си ор га ни зи ра ме пи ян с ки пик ник и дру ги подоб ни блес тя щи 
идеи на за мес т ник гру пен-фю ре ра от чер ве но то гес та по – ст. лей те нант 
На ков и не го вия око лийс ки шеф ка пи тан П. Чо ла ков. То ва ме драз ни и по-
ня ко га из бух вам, как то ли чи от по ред ния до нос на „Д-р“ Кожу ха ров, кой то 
е поч ти ка то око лийс кия шпи о нин на Бра нис лав Ну шич с гарсо нет ка та и 
ви зит на та кар тич ка на ре ве ра на ка ри ра но то си пал то. На 10.ІV.1952 г. съм 
бил по-сло во о хот лив и той е мо жал да за рад ва вер бов чи ка си:

„Имах слу чай да го во ря със си на на д-р Ге ор ги ев – Ге ор ги, кой то по ка за 
дос тареакционнизъби и изло жи сис тем но и убе ди тел но раз би ра ни я та 
си. Го во ре ше за бру тал ни те мерки на власт та, с ко и то тя „пре о ри ен ти ра“ 
не у доб ни те ней хо ра, ка то ли шаване от ра бо та, от ку по ни, от след ва не и 
др. (той са ми ят е без ра бо та и то ва навяр но оказ ва вли я ние на раз би ра ни-
я та му). Го во ре ше, че на ша та сис те ма на уп рав ле ние е без яс ни прин ци пи 
и оп ре де лен път към ко му низ ма, по ра ди което е без бъ де ще. Ако власт та 
се стре ми дейс т ви тел но към та ка ва вис ша форма на об щес т вен строй, 
сред с т ва та ѝ са не год ни. Дър жав ни ят апа рат бил на пъл но бю рок ра ти чен, 
съз да вал по да ни ци вмес то сво бо до мис ле щи хо ра, и че той мо жел да бъ де 
ос во бо ден от то зи си не дъг са мо по един на чин – ка то се премах не са ми ят 
дър жа вен апа рат. По-на та тък за я ви, че от но ше ни я та меж ду хора та и към 
хо ра та изоб що не са со ци а лис ти чес ки... Без да се ста рая да го убежда-
вам в про тив но то, раз б рах, че мо же да виж да не ща та в тях на та ис тин с ка 
свет ли на.“

За да ча та от но во не блес ти с оригинал ност: „Да се сбли жи още по ве че 
с мен и да го во ри по по ли ти чес ки въп роси. Съ що да до не се как во мис лят 
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Ев ге ни, Стою Джу джев и дру ги вра жес ки настро е ни еле мен ти.“ (В 3 ек-
зем п ля ра! От ко и то и се га не мо га да раз бе ра за що зъбите, ко и то съм му 
по каз вал, са „ре ак ци он ни“.)

На 13 ап рил 1952 г. дру ги СС-ци до на сят за но ви сре щи в пар ка. Съ що 
за при със т ва ли те 14 ду ши в цър к ва та на 20 ап рил – Ве лик ден.

Ма рия Ле ща ро ва до на ся за бра тов чед ка та си Пе на, ко я то ̀ и се из по вя-
да ла: „Кол ко мно го оби чам Рад Бо го ев, а не мо га да тръг на с не го, за що то 
той е много... из диг нат, а аз не съм.“

На 15 май 1952 г. агент „Со кол“ пи ше в зак лю че ние: „Ге ор ги Кон с тан-
ти нов Ге ор гиев не е до бър мла деж и дру жи с всич ки вра жес ки еле мен ти 
в гра да ни.“

Оче вид но, още в зо ра та на „то та ли та риз ма“ власт та е прис тъ пи ла към 
ор ганизи ра не на своя то та лен шпи о наж. По не око ло нас и в нас ней ни-
те до нос ни ци са се впи ли ка то „пу чи въш ки“ и ре зул та тът не за къс ня ва.

В 21 ча са на 7 май 1952 г. в явоч на квар ти ра „Иг ли ка“ в Ко ла ров г рад 
СС „Па вел“ прави до нос, кой то е при ет от ОР Ди мов. С не го съм пре ца кан: 
ма чът, кой то до сега бе ше с ра вен ре зул тат, ста ва 1:0 за ДС!

СС „Па вел“ или Не дял ко За ха ри ев, вой ник в Ко ла ров г рад, брат на 
Иван За ха ри ев – вто рия под съ дим по про це са за бом би те в тур ско то кон-
сулство в Плов див – по се ща ва Ни ко ла Гри го ров, чий то брат Кръс тю е 
осъ ден по съ щия про цес. Ня ма ше да има ни що не ес тес т ве но в та къв раз-
го вор, ако „Па вел“ не бе ше „сът руд ник, ко му то мо же да се вяр ва и кой то 
ра бо ти по ус та но вен вра жес ки кон тин гент“, как то е от бе ля зал в гор ния 
де сен ъгъл ръ ко во де щият го шу мен с ки ко пой, и ако са ка ти ят ни при я тел 
не бе ше бо лез не но су е тен и из лиш но бъб рив.

Мно го ско ро Кольо го за пит ва да ли поз на ва си на на д-р Ге ор ги ев. 
„Па вел“ отго ва ря, че пос лед ни ят е прис тиг нал в гра да, след ка то е бил 
мо би ли зи ран. Н. Гри го ров му съ об ща ва, че „Ге ор ги ев е мно го спо соб но 
мом че, на ко е то мо же да се раз чи та за в бъ де ще мно го. И му раз каз ва кой 
го е за поз нал и за про дължител ни те раз го во ри, ко и то са во ди ли.“

След ка то му пре да ва в ре зю ме тях но то съ дър жа ние: за ло шо то нас-
т ро е ние на се ля ни те спря мо На род на та власт и ней на та по ли ти ка, за 
из би ти те полски офи це ри от НКВД в Ка тин с ка та го ра и ин си ну а ци и те 
за бак те ри о ло гич на та вой на в Ко рея, му до ве ря ва, че имам на ме ре ние да 
съз дам не ле гал на пат ри отич на ор га ни за ция, ко я то да са бо ти ра ме роп ри-
яти я та на БКП и ОФ. На то ва Заха ри ев въз ра зил, че е не въз мож но, тъй 
ка то от с ко ро съм в гра да и не поз на вам доб ре хо ра та и ус ло ви я та.

Н. Гри го ров му до ве рил, че съм ста нал общ ра бот ник, за да раз ши ря 
кръ га на връз ки те с не до вол ни те, но и та ка поз на вам мно го доб ре поч ти 
ця ло то на селение, осо бе но враж деб но нас т ро е ни те спря мо ОФ зе ме дел-
с ки сто па ни. В до бавка го уве рил, че поз на вам мно го доб ре окол нос ти те 
на гра да и ко ша ри те и саи те на ов ча ри те, ко и то съм по се ща вал чес то. В 
за клю че ние му пре по ръ чал на вся ка це на да се за поз нае с мен, за да раз-
бе ре сам, че съм „от ли чен мла деж“. И му съ об щил по ве ри тел но, че ка то 
чле но ве на ор га ни за ци я та, ко я то въз наме ря вам да кон с т ру и рам, ще бъ дат 

прив ле че ни пре дим но мла ди хо ра и на първо мяс то Пе тър Ни ко лов и Кос та 
Длъг не ков. Пос ле го во ри ли къ де мо же да се наме ри ня коя ра ди ос тан ция 
и За ха ри ев му ка зал, че през 1951 г. се чу ло, че би ли хвърле ни три ра ди-
ос тан ции с па ра шу ти, от ко и то две за ло ве ни, а ед на – не. Ко га то „Па вел“ 
За ха ри ев изя вил же ла ние да се за поз на ем, Кольо му ка зал, че в мо мен та 
съм за ми нал в Со фия, къ де то съм щял да се мъ ча да вля за във връзка с 
тур с ка та, френ с ка та и още ед на дру га ле га ция, за да по ис кам по мощ и 
съвет при ра бо та та. Там съм щял да де по зи рам пи сме на та си ав то би ог ра-
фия, но ско ро ще се за вър на и то га ва ще ни за поз нае...

Та ка вслед с т вие бръ що ле ве ни я та на един са кат ма няк с бля сък в очи-
те, с който ме за поз на Мар до хай, бе на не сен пър ви ят удар на про ек та за 
съз да ва не на кон с пи ра ция. На вяр но и аз имам ви на и един с т ве но то, ко е то 
мо же да ни извини, е на ша та не о пит ност. В ки ли и те на зат во ри те щях ме да 
има ме пре дос татъч но вре ме да пра вим раз бо ри и из во ди от всич ки по доб-
ни слу чаи и греш ки. А те не бя ха мал ко. Су ма та им ка то че ли над х вър ля 
мно гок рат но броя на год ните и го то ви мъ же за дейс т ви тел на не ле гал на 
ра бо та и бор ба с дик та ту ра та.

Срав ни тел но ек с пе ди тив но, мо же да се ка же ек с п рес но за бъл гар ски те 
условия, па на гюр с ка та ДС чрез своя ОР млад ши лей те нант Са ва Ге ве ча нов 
пра ви „Пред ло же ние“ за от к ри ва не на Ед но лич на Аген тур на Раз ра бот ка 
под псевдо ним „Би зон“. По вод е до но сът на агент „Па вел“, „Справ ка та“ 
на Лю би мецките ко пои и „връз ки те ми в Па на гю ри ще с мла де жи – уче-
ни ци и ци вил ни – вражес ки нас т ро е ни спря мо на род на та власт, как то и с 
ня кои въз рас т ни хо ра от гра да – ней ни отяв ле ни вра го ве. С тях пос то ян но 
се дви жи и ве чер но време в тъм ни, за бу та ни мес та си шу шу ка...“ Не са 
заб ра ве ни ро ди те ли те и по-малки ят ми брат, ко и то би ли с бур жо аз ни раз-
би ра ния и ре ак ци он но и вра жес ки нас т ро е ни към на род на та власт. По ли-
цейс ки ят „до ку мент“ включ ва „План“ със сроч ни „ме роп ри я тия“, це ля щи 
„про уч ва не на връз ки те на обек та в града и око ли я та с ог лед под би ра не на 
кан ди да ти за вер бов ка“. Мо би ли зи рат се и ста ри те аген ти „Ис к ра“, „Пан-
чо“ и „Кун чо“, как то и „прос ле дя ва не в Со фия за раз к ри ва не на връз ки те 
ми с чуж ди ле га ции и тех ни те ука за ния за не легал на ра бо та“.

Пред ло же ни е то е ут вър де но от око лийс кия на чал ник кап. П. Чо ла ков 
и с не го е съг ла сен зам.-шефьт на ДС лейт. С. На ков.

И та ка, в на ве че ри е то на рож де ния ми ден, ко га то на вър ш их 19 го ди-
ни, в очи те на то ва по ли цейс ко трио от то ре а дор, пи ка дор и ма та дор аз 
из г леж дах ка то „Би зон“.

То ва, ко е то мно го по-къс но, при час тич ния дос тъп до ар хи ви те на 
ДС ще ми напра ви впе чат ле ние, е от със т ви е то от те зи „до ку мен ти“ и 
„пла но ве“ на името на ед но го, кой то бе ше не раз дел на част от на ша та 
гим на зи ал на гру па със Сте фан Пъ ков и Рад Бо го ев – Дел чо Са пун джи ев. 
Не го ва та би ог ра фия е об ремене на от убийс т во то на ба ща му на 9.ІХ.1944 
г., кой то е бил око лийс ки уп ра ви тел на Па на гю ри ще пре ди та зи да та. Той 
не фи гу ри ра ни къ де ка то „обект“ или „връз ка“. Да ли зад ня кой от гор ни те 
псев до ни ми не се крие и Де чо?
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Гла ва XXIX

„ОБ РЪ ЧЪТ СЕ ЗА ТЯ ГА“

Към края на май на сце на та в Па на гю ри ще се по я ви об ле че на в чер но, 
с чер на заб рад ка, ед на ин те рес на фи гу ра – на гра ни ца та меж ду же на та и 
мо ми че то, ко я то не бях виж дал до то га ва по „дви же ни е то“. За бе ля зах, че 
ко га то се разми на вах ме при на ши те але-ре тур по глав на та ули ца и по гле-
ди те ни се кръстос ва ха, тя ка то че ли ис ка ше да ми ка же не що. А и в мен 
не що треп на „под лъ жичка та ми“. Уло вих се, че съм скло нен да пог леж-
дам и встра ни от Мар га ри та. Изглеж да чо ве кът е по ли гам но съ ще ство. 
Бих мо гъл да оп рав дая „сла бия си ангел“ с раз ход ки те на лю би ма та ми 
по дви же ни е то със съ щия съ у че ник, за който ѝ бях нап ра вил скан да ла и 
от ко го то бе ше за поч на ла да взе ма уро ци по мате ма ти ка. И с един му ста-
кат ста ли нист и дърт кур вар. Но ня ма ше да бъ де справед ли во. За що то 
из б ли ци те ми на рев ност не бя ха тол ко ва ярос т ни, кол кото уяз ве но то от 
по диг рав ки те на ня кои при я те ли мое са мо лю бие и де бе лаш ките им на ме ци 
за пред по ла га е ми из не ве ри със... ста ли нис т кия не рез.

Та точ но в та къв мо мент но ва та не поз на та в тра ур ка то че ли ще ше да 
по пълни за раж да щия се емо ци о на лен ва ку ум. Раз пи тах при я те ли за нея и 
те ми ка заха, че то ва е „вдо ви ца та на обе се ния Сто ян Ильов“, т.е. не го ва 
при я тел ка, която след ек зе ку ци я та, от две го ди ни на сам, е в тра ур. То ва 
ми се сто ри ро мантич но и тя ми ста на сим па тич на. А бе ше и ху ба ва – с 
ня как ва осо бе на кра сота на гъ лъ бо вия си пог лед, в кой то чак по-къс но 
от вре ме на вре ме виж дах да прос вет ват змийс ки очи. Каз ват, а и спо ред 
Дар вин, пти ци те и вле чу ги те би ли в мно го близ ко род с т во...

Ед на ве чер, най-не о чак ва но, пос ред дви же ни е то, тя изос та ви дру жки-
те си и се на со чи към мен. Ка за ми, че е слу ша ла мно го за мо я та пер со на 
от Го шо Зумпалов и от дав на ис ка ла да се за поз на ем. По да де си ръ ка та и 
се пред с та ви:

– Ан ге ли на Пис ко ва от се ло Сво бо да.
Бях сму тен от не о чак ва на та за оно ва вре ме дър зост на „сла бия пол“ и 

дъл го вре ме во дих ме най-ба на лен раз го вор, ос та вяй ки ̀ и ини циа ти ва та. В 
от го вор на въп ро си раз ка зах час ти от жи во та си и я уве домих, че ще ста вам 
кли ни чен ла бо рант. Тя се за ин те ре су ва как ви са ус ло ви я та за за пис ва не и 
ми ка за, че то ва мо же да е къс ме тът ̀ и. Нап ра ви ми впе чат ле ние, че поч ти 
не го во ре ше за се бе си, ни то за Сто ян Ильов. Са мо ми ка за, че имала брат 
офи цер и ро ди те ли те `и би ли пар тий ци, но не се раз би ра ла с тях. Бе ше 
ста на ло къс но и аз я съп ро во дих до къ ща та, къ де то жи ве е ла ка то уче нич-
ка. На сбо гу ва не ми ка за, че ут ре си за ми на вала на се ло.

Интермецо: през това време в кухнята  
на канибалите 

В изпъл не ние на „Пла на“ сре щу „Би зо на“ па на гюр с ки те опер-ра бот-
ни ци ак ти вират ста ри  до нос ни ци и тър сят уси ле но но ви рек ру ти. Част от 
тех ни те секрет ни сът руд ни ци на душ вах ин с тин к тив но, дру ги се из да ват 
са ми чрез погреш ни стъп ки или иди от с ки ин с т рук ции на на чал с т ва та им. 
От „раз кон с пи рира ни те“ до нос ни ци не бя гах, кол ко то и да ме е гнус. С 
тях на по мощ че кис ти те мо гат да бъ дат обър ка ни и из п ра те ни в тре та глу ха, 
ма кар че пред по чи тах „чис та та иг ра“. Нап ри мер та зи, ко я то иг ра ят нег ри-
те в Юж на Аф ри ка, ко га то на дя ват ав то мо бил ни гу ми вър ху пре да те ли те 
и ко ла бо ра то ри те с апар тейда. Гу ми, нах лу зе ни по доб но грив ни, пъл ни с 
бен зин, ко и то се... за пал ват и изгарят за ед но с жи ви те фак ли.

Пър ви ят СС, пус нат сре щу „Би зо на“ след от к ри ва не на по ли цейс ка та 
раз работ ка, от но во е „Со кол“. На 22 май 1952 г. той до на ся на ОР Ге ве ча-
нов, че ме е срещ нал „слу чай но“ и съм му ка зал, че „Ан г лия и Ру сия се 
при го тов ля ват уси ле но за вой на, ка то в ка пи та лис ти чес ки те стра ни има-
ло го ля мо раз д виж ва не на войски. Не съм виж дал и ни как ви из г ле ди за 
сключ ва не на мир в Ко рея.“ Ге ве чанов му вме ня ва „да се срещ не с ме не 
най-къс но до 5 юни 1952 г. и да ми ка же, че при това на тег на то по ло же ние 
не мо же да ня ма по не ед на не ле гал на мла деж ка органи за ция и че той би 
се съг ла сил да се вклю чи в нея, ако има кой да го по кани...“ – Из к лю чи-
тел но „про фе си о нал но“!

Ос вен с до нос ни ци, ДС си слу жи и с про во ка то ри. При „ком би на ци я-
та“ или „игра та“ с един от тях – То дор Пе не лов – тя из п ра ща сво я та аген-
т ка „Ис к ра“ на 23 май 1952 г. Под ве що то ръ ко вод с т во на за е лия мяс то то 
на Агоп гру пов на чалник Со тир На ков, То дор се съ во куп ля ва с „Ис к ра“. 
„До ве ря ва“ ̀и, че аз (си нът на д-р Ге ор ги ев) съм об ра зу вал не ле гал на ор га-
ни за ция, в ко я то вли за ли брат ми Ог нян (уче ник в сед ми клас), Ла ко, Дел чо 
поп Ни ко лов (об що из вес тен до носник) и дру ги не у по ме на ти. Пе не лов, от 
своя стра на, „вли зал“ в ор га ни за ция с Ни ко ла Ха и нов и Ата нас Гос по ди-
нов (ко му то ня ма ли до ве рие, тъй ка то предпо ла га ли, че мо же да е пра тен 
от ми ли ци я та). Пе не лов по ка нил и Ан гел же ле заря, но той от ка зал, тъй 
ка то не же ла ел да си сло жи гла ва та в тор ба та... След някол ко дни Ха и нов 
щял да сле зе от Бал ка на, за да об мис лят пред ло же ни е то на Ге ор ги ев за 
сли ва не на две те ор га ни за ции в ед на. За па ри те, с ко и то щя ло да се за ку-
пи пре воз но сред с т во, за да се оби ка лят се ла та и да се дър жи връзка със 
съ щи те, той `и ка зал, че са на влог на ня кой от Пе не ло ва та ор га ни за ция, 
но не го раз к рил. На ков пос та вя „за да чи“ на „Ис к ра“ да се ин те ре су ва 
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каква ще бъ де цел та на сле ли те се ор га ни за ции и да ли ве че са съз да де ни 
та кива в се ла та По пин ци, Бъ та, Ба ня и дру ги, и ако да – кои вли зат в тях?“ 
И на бе лязва „Ме роп ри я тия: Да се про у чат ли ца та Ог нян, Рад, Дел чо поп 
Ни ко лов и Атанас Гос по ди нов?“ За па ри те той не се ин те ре су ва...

„До не се ни е то“ е при е то ус т но на 30 май 1952 г. и раз м но же но в 9 
(де вет) ек зем п ляра, за чи я то вяр ност га ран ти ра лейт. На ков. Че то е плод 
на плит ка про во ка ция и мон таж на пло сък по ли цейс ки ум, ли чи и с прос-
то око. „До не се ни е то“ не е от ра зе но в ни как ва „Справ ка“, ня ма ни как во 
про дъл же ние и ни как ви пос леди ци за „учас т ни ци те в две те ор га ни за ции“. 
„Че ка та“ яв но про ве ря ва „искре ност та“ на СС Пе не лов и агент „Ис к ра“. 
(Как то ги е учил др. Ста лин: „До веря вай те се, но про ве ря вай те!“) А мо-
же би пла ни ра пол з ва не то им ка то „сви дете ли“ в един съ де бен про цес....

До ка то съм в Со фия, аген ти те „Пан чо“ и „Со кол“ (юнаш ка пти ца) се 
вър тят над бра тя Бо го е ви. Кай ма ка ми нът Пе тър Чо ла ков пос та вя за да ча 
пред „Пан чо“, кой то па се Ла ко, „да му ка же, че аз съм му на ре дил да се 
срещ нат, по ра ди ко ето го е по тър сил, и да го пи та съ би рат ли още па ри и 
за как во ги съ би рат“? По ложе ни е то на Бо но се ус лож ня ва от по ли ти ко-
сек су ал ни те му връз ки с бра товчед ки те Пе на и Ма рия Ле ща ро ви.

Към раз ра бот ка „Би зон“ е при ло жен „До ку мент“ от 4 юни 1952 г., без 

об ръ ще ние и на и ме но ва ние. Той е не що сред но меж ду до нос на „до бро во-
лен за я ви тел“ и про то кол за раз пит или вер бу ва не. В по-на та тъш но то си 
раз ви тие ав тор ка та му „ра бо ти“ ка то ре дов на до нос ни ца на ДС – Па на гю-
ри ще. Пър ви ят ̀ и до нос е из пи сан с нег ра мот ния по черк на лейт. На ков и 
зас лу жа ва да бъ де въз п ро изве ден из ця ло:

„Име ну вам се Ма рия Са во ва Ле ща ро ва от гр. Па на гю ри ще, бъл гар ка, 
бъл гарска граж дан ка, омъ же на, но раз ве де на на 18 го ди ни, об ра зо ва ние 
IV клас, каз вам след но то:

С Пе на Най де но ва Ле ща ро ва сме бра тов чед ки и сме в съ сед с т во. Тя 
чес то ми дове ря ва и ми го во ри про тив на род на та ни власт. Каз ва ла ми е, 
че се съм ня ва да не би да има об ра зу ва на гру па в гр. Па на гю ри ще от Ла ко 
Ильов, Бон чо Бо гоев, Рад Бо го ев, Ге ор ги д-р Ге ор ги ев, Цу ки То па ло ва, 
Луш ка За гор с ка и др., на кои то име на та не ми ка за, и че тя има ла го ля мо 
же ла ние още пре ди 2 го ди ни да вле зе в та ка ва гру па, ка то щя ла да по ло-
жи всич ки уси лия, за да раз бе ре да ли има та ка ва гру па, и да вле зе в нея, 
за да ра бо ти не ле гал но.

Ка за ми, че след ка то вле зе в та ка ва ор га ни за ция, щя ла да ми пос та вя 
за да чи да слу шам как во се го во ри в ДСНМ. С цел да мо гат да ми спе че лят 
и на ме не дове рие, за да бъ да при е та и аз в та зи ор га ни за ция. Ка за ми, че 
Ге ор ги д-р Ге орги ев бил най-го ле ми ят те хен чо век. А да же ед на ве чер ме 
за поз на с не го и с Бон чо Бо го ев. То ва ста на на дви же ни е то. Гео рги ев се 
ин те ре су ва ше как сме, как жи ве ем въ об ще, до вол ни ли сме от то зи строй. 
По ве че го во ре ше Бон чо за рабо та та си в го ра та, къ де то бе ре дър ва. Каз-
ва ше, че в го ра та по то ва вре ме било мно го ху ба во.

Вед нъж с Пе на гле дах ме фил ма „Зак ле ти ер ге ни“ и ко га то сключ ва-
ха до говор да не се же нят до края на вой на та, Пе на ми ка за: „Хай де да 
склю чим до го вор и ние да не се же ним до края на во ен но то по ло же ние.“

Каз ва ла ми е, че при евен ту ал на вой на всич ки тех ни хо ра ще ли да 
оти дат в гора та, а съ що та ка и тя, и ме за пи та да ли ще оти да и аз с тях? Аз 
`и ка зах, че ако ме по ви ка, ще оти да. Въ об ще Пе на не се пред паз ва пред 
мен и ми го во ри мно го про тив та зи власт.

Гор но то про дик ту вах, про че те ми се, вер но е и за вер ност та му се 
под пис вам.“

На след ва щия ден (5.VІ.1952 г.) ОР Ге ве ча нов е при ел до но са на СС 
„Со кол“. „Из точникът“ ни нас тиг нал с Бон чо Бо го ев и по вел „раз го вор по 
лю бо вен ха рак тер“. След ка то Бон чо си оти шъл, той ми ка зал, „че е про тив 
днеш на та власт и ако се на ло жи, един ден ще се бо ря про тив тях“. След 
то ва Кон с тан ти нов ка зал на из точ ни ка: „Ня кой път тряб ва да се срещ нем 
и да си по го во рим по-об шир но.“

До не се ни е то за вър ш ва със съ об ще ни е то, че „Бо го ев пре ди из вес т-
но вре ме се е за вър нал от зат во ра и че два ма та сме вра жес ки нас т ро е ни 
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про тив на родна та власт“. В под к ре па ни що кон к рет но, но Ге ве ча нов му 
пос та вя не раз решима та за да ча „в срок до 12.VІ.1952 г. да ми пред ло жи да 
си об ра зу ва ме ком па ния от при я те ли, ко и то да си взе мат не що за яде не и 
пи е не и да из лез нат из вън града, къ де то да си по го во рят по-сво бод но на 
те ма та“... за да зап ри ли ча всич ко... на рем сис т ка кон с пи ра ция. (Ако се съ ди 
по пос то ян но то при със т вие на да маджа на та във всич ки пос та ве ни за да чи, 
па на гюр с ки те ко пои са из люп ва ни в един и съ щи по ли цейс ки ин ку ба тор...)

*

В съ що то вре ме (на 9.VІ.1952 г.) вуй чов ци те ми не се из мо ряват 
да обяс ня ват от мое име на „Дру га ря І-ви Сек ре тар на БКП в гр. Па на-
гюрище“, че „Аз все още съм жер т ва на не ос но ва тел ни об ви не ния, ко и то 
до днес, въп ре ки мно гоб рой ни те ми нас то я ва ния, не са би ли точ но фор-
му ли ра ни именно по ра ди сво я та не със то я тел ност...“

И ис кат „ан ке та на моя слу чай с мол ба да ми бъ де раз ре ше но да 
пос тъ пя в универ си те та, след за вър ш ва не то на кой то смя там, че ще бъ да 
по-по ле зен на нашия на род...“

На то зи етап вра ти те на Ал ма Ма тер ос та наха зат во ре ни пред мен, 
как то ста на с Ду хов на та ака де мия. С ко е то ли ши ха „На ро да“ и „Све та та 
ни Цър к ва“ от „един пре дан слу жи тел“...

Гла ва XXX

ДВА МА УВОЛ НЕ НИ ПО БО ЛЕСТ И ЕДИН КУФАР, 
ПЪ ЛЕН С... ТNТ

При ем ни ят из пит за ла бо ран ти в Сред но то ме ди цин с ко учи ли ще бе-
ше за на чало то на юли и аз за ми нах за Со фия. Ко га то вля зох в за ла та на 
учи ли ще то на „Пи рот с ка“ 3, бях при ят но из не на дан – Ан ге ли на ми ка за, 
че е ре ши ла и тя да ста ва ла бо ран т ка. Без да се уго ва ря ме, сед нах ме на 
един чин. Из пи тът бе ше само по бъл гар с ки. Раз да до ха ни лис та и из пи са-
ха те ма та на чер на та дъс ка. Беше за Бо тев. За око ло час и не що из пъл них 
че ти ри лис та за един от лю би мите си по е ти и ге рой. Ко га то се гот вех да 
ги пре дам и из ля за, пог ле дът ми падна вър ху лис то ве те на моя та съ сед-
ка. Бя ха бе ли – тя не бе на пи са ла ни то ред. Пог лед нах я и на сър чи тел но 
пос та вих пър вия лист от към нея, та ка че да може да пре пис ва. Пра вех 
се, че прег леж дам на пи са но то и вни ма вах ко га ще при клю чи, за да по-
ло жа след ва щия лист. Та зи опе ра ция от не още час и по ло вина. Ко га то 
прик лю чи, я по съ вет вах да пре да де ра бо та та си пър ва, за да не уста но вят 

ед нак вост та на тек с то ве те. Аз из ля зох чак в края на из пи та, ко гато кон-
т ро ли ра щи те ни ми на ха по чи но ве те да съ бе рат не преда де ни те ра бо ти. 
Ан ге ли на я ня ма ше в ко ри до ра, яв но си бе ше за ми на ла, без да ме до ча ка. 
Бях си гу рен, че из пи тът е из дър жан и си ка зах, че пред нас ще има ця ла 
го ди на на съв мес т но обу че ние...

С те зи „меч та ния“ след два дни взех рей са за Па на гю ри ще, заб ра вяй ки, 
че рево лю ци о не рът тряб ва да вни ма ва със са моп ред ла га щи те се не поз на-
ти красави ци, да не про я вя ва из лиш но ка ва лер с т во и да не се под да ва на 
„хор мо нално то си зас леп ле ние“ при „слу чай ни“ сре щи с тях...

Интермецо: през то ва вре ме в кух ня та  
на ка ни ба ли те 

СС „Кун чо“ пра ви до нос пред ОР Ге ве ча нов на 4 юли 1952 г. за вра-
жес ки те из казва ния на Ге ор ги Кон с тан ти нов Ге ор ги ев от 27 юни с.г. 

На въп ро са му как смя там да си на ме ря ра бо та, след като съм из к лю-
чен от ДСНМ, „обек тът“, т.е. аз, от го ва ря: „Не ис кам да им ра бо тя, ни то 
да учас т вам в тях но то стро и тел с т во (на „со ци а ли зЪ ма“). До есен та ще 
гле дам да оти да в Со фия и там с при я те ли ще по тър сим как ва то и да е ра-
бо та, защо то тук е мно го по-ло шо. Сле дят ме на вся ка крач ка и е пъл но с 
га до ве. За питах го има ли при я те ли – ка то гле дам, все сам хо ди. От го во ри 
ми, че има прияте ли, но не хо дят с не го на дви же ни е то, за що то прес лед ва-
ли и тях за ра ди него. Ако ра бо тят ня къ де, ще ги из х вър лят от ра бо та или 
ще ги из к лю чат от ДСНМ. Има та ки ва слу чаи и за то ва се па зят, но са все 
доб ри мом че та. При мен изпращат раз ни аген ти – мом че та и мо ми че та, за 
да ме из пит ват, но аз нав ре ме ги усе щам и раз би рам и са мо се по диг ра вам 
и иг рая с тях... Ко му нис ти те се страху ват от сян ка та си и по ра ди стра ха им 
ни чий жи вот и сво бо да не са га ранти ра ни. От ни що пра вят не що и не вин-
ни жер т ви ста ват кур бан на стра хо ве те им. Аз, про дъл жа ва до нос ни кът, 
да вах вид, че съм съг ла сен с не го и че ми е прият но да го слу шам. Той 
ка за, че то ва ня ма да про дъл жи още мно го дъл го и че ще дой де и тех ни ят 
ред, как то до шъл то зи на фа шис ти те... След то ва ме за пи та как е ду хът 
на вой ни ци те, има ли меж ду тях и на ши хо ра?... Ге ор ги ев се по чу ди за 
мен, как са ме взе ли във войс ка та, и ка за: „Мно го ми е ин те рес но за теб!“ 
Аз отвър нах, че и аз се чу дя, си гу рно е ста на ло ня как во не до ра зу ме ние 
и грешка при взе ма не то ми в ка зар ма та. По-на та тъкнеможахмедапро
дължимразговорасинасъщататема.“

Поставе на та за да ча е със срок до 11 юли: „Да се срещ не с Ге ор ги ев и 
да го во ри във връз ка с ос во бож де ни е то на Жак Дюк ло и за съ об ще ни ята по 
ра ди о уред ба та за зе ме дел с ки те сто па ни, ко и то не са си пре да ли на ря ди те 



156 157

за мле ко то и вълна та, за ра ди ко е то ги под веж дат под съ деб на от го вор ност, 
а чле но ве те на БКП ги из к люч ват и от Пар ти я та...“

В своя „Ра порт“ от 11 юли Са ва Ге ве ча нов до на ся на ше фа си Со тир 
На ков, че на 8 юли 1952 г., към 4 ча са сле до бед е за бе ля зал за ед но ли ца-
та Сто йо Джу джев – счето во ди тел в бръс нар с ка та ко о пе ра ция, и Ге ор ги 
Кон с тан ти нов Ге ор ги ев в най-за тън те на та алея на пар ка. През всич ко то 
вре меповъншносттанаизражениятаналицатаимсеразбираше,че
сиговорятинтереснииважнизатяхнеща.Наблюдавахгидо5,15
часа...Докогасастоялитам,немиеизвестно.

Нап ра ви ло ми е впе чат ле ние, че Ге ор ги ев мно го чес то хо ди в бръснар-
с ката ко о пе ра ция, къ де то по се ща ва спо ме на тия по-го ре Джу джев и Ва сил 
Ше керджиев, и от лич ни наб лю де ния съм ги за бе ля зал съ щи те да си го-
во рятнасамеитихо...“

Те зи важ ни до ку мен ти на Си гу ранца та ед ва ли се нуж да ят от ко мен-
тар. По ли цейс ки ят им стил и пра во пис съм кори ги рал, за да мо гат да се 
че тат. Ина че не но ся ни как ва от го вор ност за полицейс кия език, на кой то 
е „пре ве де на“ пря ка та ми реч пред съ от вет ни те донос ни ци. Тук те са на-
ре че ни сек рет ни сът руд ни ци или аген ти. В го во ри мия език с те зи по ня тия 
обоз на ча вах ме ко по и те на ДС, ко и то в но ва та епо ха се бяха са мо на зо ва ли 
„опе ра тив ни ра бот ни ци“ (ОР).

*

Ед на сут рин, до ка то ра бо тех ме на един от но вос т ро я щи те се скла до ве 
на гара та с Ев ге ни Зум па лов – под съ дим от Сто ян-Ильо вия про цес, на обек-
та се поя ви вне зап но Мар до хай. Ока за се, че не си е до шъл в от пуск. Ед ва 
за поч нал три го диш на та си тру до ваш ка служ ба, той се бе за вър нал поч ти 
в на ча ло то ѝ, увол нен по бо лест. По лу чил те жък кръ во из лив от яз ва та.

– Аз пък по мис лих, че си ста нал ге рой на соц-тру да...
– Не съм още и не съм сам. По бо лест е ос во бо ден и Ла ко – на ли има 

сър де чен по рок. Се га оти вам при на ши те в бръс на роф ризьор с ко то им 
гю ме, но след това се при би рам. Та ка че, ако имаш сво бод но вре ме и не 
си пре у мо рен, след ра бота мо же да се ви дим у нас – Пе тър ми уд ари ед но 
око. Яв но ме ви каше „по спеш ност“.

Ча ках с не тър пе ние да прик лю чи тру до ви ят ден и нап ра во с ра бот ни те 
дре хи оти дох на ул. „Дрин ча“№ 10. Завар их Пе тър из тегнат на лег ло то в 
ста я та си да че те би ог ра фи я та на Йо сиф Ста лин. Мо я та поява го за рад-
ва, той ос та ви настра на кни га та, из п ра ви се и се прегъ рнах ме. Гледай ки 
че ти во то му, го попи тах:

– Ти да не си от к рил в не го во ли це ге роя на на ше то вре ме? 
– Не, но ис кам да раз бе ра с как во та ки ва лом б ро зов с ки ти по ве ус-

пя ват да хип но ти зи рат ми ли о ни свои при вър же ни ци и да па ра ли зи рат 
де се то крат но пове че про тив ни ци? Ко га то раз бе рем то ва, ще зна ем къ де 
и как да уда рим...

– От го во рът ед ва ли е тол ко ва сло жен. Из пол з ва на е тех ни ка, ко я то 
и да не е ста ра кол ко то све та, най-мал ко е връс т ник на Власт та. Лом б-

ро зов с ки те типо ве, как то каз ваш, се ор га ни зи рат на во ен ни на ча ла, т.е. 
йерар хи чес ки. Властва щи те ган г с те ри изоб що и пар тий ни те в час т ност, 
по доб но ма фи я та, ар мията и цър к ва та, имат нуж да от „кръс т ник“, вожд 
или бог. Те го из би рат по между си (по своя мяр ка и по до бие). Или пък 
той с част от апа пи те се на ла гат над оста на ли те с по мощ та на сред с т ва 
и ме то ди, ко и то мо жеш да от к ри еш при всяко по-се ри оз но про уч ва не на 
са га та на си ци ли ан с ка та ма фия или на ня коя „сил на ръ ка“, с как ви то по-
ли ти чес ка та ис то рия на на ро ди те изо бил с т ва. Те зи пра ви ла са ва лид ни 
и за бол ше виш ка та пар тия с ней ния се га шен вожд, чи я то ка но ни зи ра на 
би ог ра фия че теш съв сем нап раз но. Там ня ма да на ме риш и грам от ис ти-
на та, ко я то тър сиш. Це ли ин с ти ту ти са на то ва ре ни с то ва да я про чистват, 
раз к ра ся ват и про ме нят до не уз на ва е мост...

– Ти твър диш, че всич ко в на шия свят е съз да де но са мо с по мощ та 
на то я га та и лъ жа та ли?

– Не всич ко и не са мо, но ние го во рех ме за Ста лин. Той е те хен про-
дукт и на подял ба та на пляч ка та меж ду бан ди ти те или на... „ма те ри ал на та 
за ин те ре сова ност“. От са мо се бе си се раз би ра, йе рар хи я та уни що жа ва 
вся ко ра венство – со ци ал но, по ли ти чес ко или ико но ми чес ко, кое то се га 
през ри тел но наричат „дреб но бур жо аз на анар хис ти чес ка урав ни лов ка“... 
Ако не гре ша, отгово рът на вто рия ти въп рос – къ де и как да уда рим, ста-
ва дос та по-ле сен. Тряб ва да се уда ри ця ла та бан да, ко е то не из к люч ва 
за поч ва не то с гла ва та ря `и. По ня ко га то ва има „чу дот вор но“, раз ла га що 
вли я ние вър ху бан ди ти те, които са ми съз да ват ле ген ди те, сла ва та и оре-
о ла на своя гла ва тар. А пос ле, ако не те, след ва ща та ге не ра ция ган г с те ри 
за поч ва да вяр ва в „на уч ност та“ на соб с т ве на та си из ма ма. Или в „бо жес-
т ве ност та“ на чу че ло то, про въз г ласено за це зар или ге не ра лен сек ре тар 
(с глав ни бук ви), с ко е то ис кат да изплашат враб ци те и да па ра ли зи рат 
из кор ка ни те хо ри ца... За то ва, в оп ре де ле на ис то ри чес ка си ту а ция и пси-
хо ло ги чес ка ат мос фе ра, Да вид мо же да съ бо ри Го ли ат с праш ка та си. И с 
то ва да пре диз ви ка раз бяг ва не то на фи лис ти мя ните или... фи лис те ри те, 
ко и то днес са ед на от най-со лид ни те опо ри на сат ра па. Как да се уда ри, 
е ве че чис то тех ни чес ки въп рос, на кой то до се гаш на та практи ка, на ша та 
изоб ре та тел ност и въ об ра же ние, и бъ де щи те ак ции на те зи, които се бо-
рят сре щу ти ра ни я та и пляч кос ва не то, ще да ват все по ве че и все по-но ви 
от го во ри..

– Виж дам, че не прес та ваш да мис лиш по те зи въп ро си и в на ше от-
със т вие. Из ви ках те да си по го во рим, пре ди да се ви дим с Рад и дру ги те. 
И до ка то на шите не са се приб ра ли. Ис ках да ми раз ка жеш как са се раз-
ви ли не ща та тук. И аз има с как во да те за рад вам...

– На ли ня ма нуж да вза им но да се пом па ме, ни то да се са мо за лъг ва ме 
с апостол с ки ша шар ми. По ло же ни е то е след но то: Не до вол с т во то е пов-
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се мес т но. Нався къ де, от къ де то ми на вам, сре щам хо ра, ко и то из ра зя ват 
го тов ност за борба. Мо ти ви те им са раз лич ни. Без ра бот ни те не на ма-
ля ват. От се ля ни те взе мат не ве ро ят ни на ря ди – не са мо жи то, мля ко и 
въл на. Един се оп лак ва ше, че му иска ли да да де мед за ра ди ма га ре то си, 
ма кар че ня мал ко ше ри. На ка ра ли го да ку пи и се из дъл жи... Не са мал ко 
и глад ни те. Дру ги са не до вол ни, че са ги изключи ли от уни вер си те та или 
че не им раз ре ша ват да вля зат в не го. Трети очак ват да за е мат мес та та на 
днеш ни те влас т ни ци след сва ля не то им. Ма кар и ма лоб рой ни, сре щат 
се и сил но оби ча щи сво бодата и мра зе щи до не по но си мост дик та ту ра та. 
Но поч ти всич ки са склон ни да ча кат сиг на ла от вън. Ча кат вой на та. На-
ли за то ва из мис лих ме ис то ри я та с пис ма та – за да им вдъхнем ку раж „от 
най-ви со ка ин с тан ция“... 

– Как во ста на с тях? Има ли ня ка къв ре зул тат? 
– ...Не ка за вър ша ми съл та си... Из к лю че ние не пра ви и Чер но то. Той 

раз г леж да еман ци па ци я та на бъл гар с кия на род и на чо веш кия род ка то 
ре зул тат от собстве ни те му бор би, вслед с т вие са мо о съз на ва не и прос ве-
ти тел с т во, пос ледва ни от са мо ор га ни зи ра не, на ко е то тряб ва да по ма га-
ме с всич ки въз мож ни и дос тъп ни ни сред с т ва. Про ме ня щи те се спо ред 
об с то я тел с т ва та сред с т ва и ме то ди на бор ба оба че не са ак ту ал на те ма за 
не го, а со ци ал на та еман ци пация е ис то ри чес ки и мо же би ве ко вен про-
цес. По ра ди то ва проб ле ми те, с ко ито ние си блъс ка ме гла ви те, не вли зат 
в не го вия дне вен ред.

– Ние съ що не мис лим, че мо жем да освободим на ро да без него. Но 
въп ро сът е мо жем ли да ус ко рим про цеса, да бъ дем квас? И което е по-
важ но, да не ос та нем на пе ро на, гле дай ки про фу ча ва щия край нас влак на 
съ би ти я та, в кой то са се нас та ни ли бан ди ти те, мо ше ни ци те и шмеке ри те 
от „аван гар ди те“. Или „ели ти те“, чи я то един с т ве на гри жа е да го отка рат 
„в де ве та глу ха“.

– Пет ре, стра ху вам се, че съз давани те от нас трой ки, пе тор ки и т.н. 
са по ве че на кни га или „на ма са“. До ка то гово рим, се зъ бим на ти ра на, 
а щом из т рез не ем – не ме ем и се сме ем, как то казва по е тът. На на ши те 
бъл га ри им се ис ка, ама не им стис ка. Или тър сят 100 % га ранция, че ще 
из тег лят пе че лив шия би лет от ло та ри я та. Най-чес то се на дя ват ня кой друг 
да ги... ос во бо ди.

– Всич ко то ва не е но во и об що взето го зна ехме. Все пак, не виж даш 
ли ня как ва про лу ка, през ко я то мо жем да се измък нем от бе зиз хо ди ца та 
на ре зиг на ци я та, ко ле ба ни я та и ча ка не то? Ня ма ли ня как ва пъ те ка, по 
коя то мо жем да се прид ви жим? За що то, ако не пос тиг нем това и си ос та-
нем пред сте на та на без дейс т ви е то и без по мощ ност та, ще е по-доб ре да 
спрем да го во рим, да си ка жем ле ка нощ и да си лег нем.

– Ако го во ре не то не е празнос ло вие, без него труд но ще стиг нем до 
ре ше ния на вълну ва щи те ни въп ро си. А и ду ма та е де ло, как то и по да де на та 
за по мощ ръ ка на сла би те. Но съм съг ла сен, че тя мо же да въз дейс т ва са мо 
до вре ме. Пос ле ще се пре вър не в словоблудство, ако не бъ де пос лед ва на 
от ак ции. Ос вен то ва...

– Слу шай, ти си мис ло вен тип. То ва не е ни то кри ти ка, ни то пох ва ла, 
а прос то кон с та та ция. Аз съм „по-зе мен“, по-бли зо до мак си ма та, ко я то 
при писват на Бо на парт. Твър дят, че бил за я вил: „Пър во да за вър жем сра-
же ни е то, после ще му пра вим раз бо ра...“

– Пет ре, аз не съм про тив за поч ва не то на боя. Но тряб ва да се опи та ме 
да прераз г ле да ме от но во и от се ем от всич ки, с ко и то сме го во ри ли до се га, 
са мо оне зи, ко и то дейс т ви тел но ста ват за бой в днеш на та, как то се каз-
ва, вът решна и меж ду на род на об с та нов ка. Пос ле да ре шим как ви ак ции 
сме в със то я ние да про ве дем с на лич ни те хо ра. След ко е то да по тър сим 
не об хо ди ми те та къ ми и сред с т ва за ус пеш но то и ефи кас но за вър ш ва не 
на пла ни ра но то...

– Е, аз ре ших да за поч на в об рат ния ред – от та къ ми те, от ма те ри али те.
При те зи ду ми Мар до хай се на ве де и из мък на из под лег ло то един 

шпер п ла тов ку фар от те зи, с ко и то мом че та та оти ва ха и се връ ща ха от 
ка зар ми те, от затво ри те или от дру ги „на ци о нал ни обек ти на строя щия 
се со ци а ли зъм“. Той го раз т во ри, из ва ди съ дър жа ни е то му и взе да ми 
обяс ня ва:

– То ва е бик фор дов фи тил, го ри и под во да. По сан ти ме тър на се кун да. 
Те зи фише ци в мас ле на та хар тия са тро ти ло ви шаш ки – вся ка от по 100 
гра ма. Тро тилът или три нит ро то лу о лът е най-сил ни ят взрив, чрез не го 
ка то еди ни ца из мерват мощ та на атом ни те ек с п ло зии. Из пол зва се в са-
мо лет ни те бом би, в ми ните и при дру ги раз ру ши тел ни ра бо ти. Ос вен ка то 
мяр ка за атом ни те и во до родни бом би, ста ва и за „во доп ро вод ни бом би“.

Пе тър про дъл жи с обяс не ния на тех но ло ги я та за при го тов ле ние на 
бом ба във во доп ро вод на тръ ба, зат во ре на с му фи и та пи в два та края:

– Тръ ба ве че на ме рих – два цо ла и по ло ви на, но му фи и та пи в Па на-
гю ри ще няма, а и по-доб ре ще бъ де да не ги ку пу ва ме от тук.

– Мо га да пи ша на един при я тел в Со фия да ги из п ра ти.
– Доб ре, а то ва в ку ти я та – прик люч и лек ци я та си той – са кап су ли 

– дето на то ри, все ки по три кон с ки си ли. С тия „та къ ми“ ра бо тех ме в ми-
на та, пробивах ме руд ни те плас то ве с го ле ми бур гии и в дуп ки те, пре ди да 
ги за пъл ним с по ня кол ко от тро ти ло ви те шаш ки, пос та вях ме бик фор дов 
фи тил нак рая с дето на тор.

Мар до хай по каз ва наг лед но как се пра ви то ва – той пъх на края на 
фи ти ла в кап су ла та, пос ле я за хап а и стис на със зъ би, за да го при тис не и 
не му позволи да се из мък не, след ко е то се ус михна:

– Ве че е го тов за въз п ла ме ня ва не и след бро е ни се кун ди или ми ну ти 
де тонато рът ще гръм не – за ви си от дъл жи на та на фи ти ла. Но тряб ва да 
се вни ма ва – ед на греш ка и гла ва та ти хврък ва – то ва са 3 кон с ки си ли 
без тро ти ла. С таки ва „ак се со а ри“ мо гат да се взри вя ват ска ли или це ли 
сгра ди, как то това се пра ви на „тру до вия фронт“ или на вой на. Свих ги 
от скла да...
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Гла ва XXXI

ПРО ПА ГАН ДА ЧРЕЗ ДЕ ЛА

На след ва щия ден Пе тър под х ва на не за вър ше ния ни раз го вор:
– А бе, ти как ва я свър ши с пис ма та?
Бях из не на дан от то ва му пи та не.
– Що за въп рос? Та ти зна еш, че иде я та ни бе ше са мо да оку ра жим 

хо ра та с „връз ки те“ си и из пол з ва ме „ав то ри тет ни мне ния на за пад ни те 
дип ло ма ти за близ ко то на ча ло на края“, т.е. да си пос лу жим още вед нъж 
с „бла го род на та лъжа“, как то са пра ви ли дру ги пре ди нас, нап ри мер в 
на ве че ри е то на Ап рилското въс та ние. Из вес т но ти е, че „ко ми ти те“ се 
хва щат за та ки ва при каз ки като удав ник за слам ка, а за тях не са ни нуж-
ни ни как ви пис ма. Ос вен то ва, нали ни ко га не сме вяр ва ли ни то на дя до 
Ко ле да, ни то на по да ръ ци те му...

– Зна чи не си пре да вал ни как ви пис ма?
– До ри и на сън не ми е ми на ва ло през ума да го пра вя, по ра ди мно го 

съ об ражения, по ве че то от ко и то сме ра зис к ва ли...
– А не те ли пи тат за ре зул та ти те?
– Пи тат. Ла ко да же ид ва на ин с пек ция, мо же би из п ра тен от Бо но...
– Как во ти е впе чат ле ни е то от не го?
– По-доб ре е сам да го ви диш и си със та виш мне ние. Каз ва, че ди рек-

ти ва та на тех ния Ге ме то би ла да си па зят си ли те...
– Зна чи всич ки са за хит ре ли? Мам ка му и на род... То га ва не ни ос та ва 

ни що друго, ос вен два ма та да за поч нем с под ръч ни те ма те ри а ли – с то ва 
ку фар че и с час ти те от тво я та „ад с ка ма ши на“...

– След ка то про пус нах ме лан с кия слу чай...
– Е, сти га де, ня ма са мо то ва да ми на тяк ваш. На ли уж пра вих ме раз-

бор на плюсо ве те и ми ну си те и ре ших ме да от ло жим преж дев ре мен ни те 
ед ро ма щаб ни акции.

– Да, но как во пред ла гаш в за мя на?
– По не же за пад ни те „ос во бо ди те ли“ ни къ де не се от зо ва ват на апе-

ли те за по мощ, мо же би е ред но да за поч нем с тях? Нап ри мер с ня кое от 
дип ло ма ти чески те им пред с та ви тел с т ва...

– Гос по да дип ло ма ти те и „ве ли ки те ца ре юдейс ки на ка пи та ла“ са 
си зас лужи ли от дав на и по ра ди сто при чи ни да по ле тят във въз ду ха. По 
то ва спор нямаме. Те дър жат по ло ви на та свят в ко ло ни ал но роб с т во и е 
смеш но да очак ваме сво бо да та си от та ки ва.

– Ма кар че кре те ни те, ко и то ви наги са се на дя ва ли на ня как ви „ос во-
бо ди те ли“, са бол шин с т во и днес. До се га да сме чу ли да са под по мог на ли 
въ о ръ же на та съп ро ти ва в коя и да е от на шите стра ни?

– Не, ос вен с при каз ки, и то фалшиви. То ва с ра дио „Го ря нин“ е ед на 

гар га ра или гав ра, ко я то мо же и да е че кистка про во ка ция. Из г ле жда та ка 
мис лят мно зи на в зат во ри те, ако мо жем да вяр ва ме на Бо но.

– Т.е. ня маш въз ра же ния за уда ра сре щу тях на та дип ло ма ция?
– Ни най-мал ко. Са мо един въп рос ме сму ща ва: ако за поч нем с дип-

ло ма ти ческите пред с та ви те ли на „Сво бод ния свят“, ня ма ли да по мис лят, 
че то ва е акт на бол ше ви ки те...

– Сле до ва тел но тряб ва да из би ра ме ни ша ни те си та ка и да уд ря ме по 
на чин, що то ни ко му и през ум да не ми не, че уда ри те мо гат да бъ дат де ло 
на дру ги, освен на хо ра, ко и то са вра го ве и на дик та ту ра та, и на ка пи та ла...

– В Со фия по пад нах слу чай но на Бри тан с ка та во ен на ми сия. Учу ди 
ме, че не я ох ра ня ват...

– След ка то аме ри кан ци те си за ми на ха, ан г лийс ки те дип ло ма ти са 
жи во то оли цет во ре ние на ка пи та лиз ма у нас. А и на Чър чил дъл жим 
„бла го дар ност“ за то ва, че след края на вой на та се озо вах ме в ста лин с кия 
„ла гер на ми ра и демок ра ци я та“...

– Мо жем да ком п лек то ва ме Ми си я та с най-го ля ма та ста туя на Ста лин 
в Со фия...

– Къ де е тя?
– В Пар ка на Сво бо да та. Ед нов ре мен но то взри вя ва не на Ста лин и 

Ми си я та, сим во ли зи ра ща ци та де ла та на ка пи та ла, ще бъ де раз б ра но от 
всич ки. Са мо тряб ва да се стре мим да из бег нем не вин ни чо веш ки жер тви...

– То ва ед ва ли ще е тол ко ва труд но – каз ва Пе тър, – щом за поч ва ме 
със симво лич ни це ли...

– Мо жем да из бе рем и сим во лич ни да ти. Но те зи ак ции не са са мо цел. 
Те ще придо би ят сми съл, са мо ако под по ма гат съз да ва не то на ор га ни за ция 
от хо ра, ре ше ни и го то ви на всич ко...

– Учас ти е то в тях е най-си гур на та про вер ка за все ки, кой то ис ка ме да 
се вклю чи в нея. На дя вам се, че взри во ве те ще по дейс т ват оку ра жа ва що и 
мо гат да ак ти ви рат и дру ги ка то нас. А хо ра за ор га ни за ци я та ние и се га 
не сме спре ли да тър сим...

– Да, но те зи, ко и то са мо дър до рят, са не год ни за та ка ва ра бо та. В 
по доб ни по-ле ки ак ции – про дъл жа вам – ще мо жем да из п роб ва ме пред-
ва ри тел но все ки бъ дещ член, вклю чи тел но и се бе си, пре ди да...

– Ня мам ни що про тив. Май ще ни се от во ри бая ра бо та. Има да ре-
ша ва ме тех ничес ки проб ле ми, свър за ни с из ра бот ва не то и проб ва не то на 
бом би те. Те трябва да са бе зот каз ни. Има и чо веш ки или кад ро ви въп ро-
си, как то се каз ва, отна ся щи се до под бо ра на из вър ши те ли те, кои то ще 
про ве ря ва ме за член с т во в ор га ни за ция, от ко я то се из ли за са мо по един 
на чин – с кра ка та нап ред.

Мар до хай оби чаше по ве че от мен го ле ми те при каз ки. Може би на 
въз раст та, в ко я то бяхме, те са поз во ле ни и не об хо ди ми. Не се за мис-
ля хме и вър ху то ва има ме ли пра во да изис к ва ме от хо ра та до жи во тна 
анга жи ра ност в ре во лю ци он ни те де ла. За дейс т ви тел ния ре во лю ци онер 
тя ни се стру ваше ес тес т ве на, а на да ли жи во тът на кой и да е от нас щеше 
да бъ де тол ко ва дъ лъг... Важ но то беше, че в тия спо ро ве пре раз г ле дах ме 
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так ти ка та и стра те ги ята и сти гнах ме до „син те за“ меж ду пре ки те ак ции 
и съз да ва не то на ре во лю ци онна та ор га ни за ция или по не до ед но ней но 
пъ рво приб ли же ние. Са мо бъ де щото мо жеше да по ка же до кол ко та зи идея 
е ре а лис тич на и пло дот вор на. При дру ги на ро ди и епо хи, ма кар и в дру ги 
ва ри ан ти, тя е да ва ла доб ри ре зул та ти в минало то. Съ щес т ву ват ре во лю ци-
он ни ор га ни за ции, ко и то дейс т ваха от десе ти ле тия, без власт та да е ус пя ла 
да ги раз к рие и уни що жи. Жал ко е са мо, че нямахме ни ка къв сис те мен 
труд по те зи и ос та на ли те въп ро си на „частната тео рия на ре во лю ци я та“. 
При ну де ни бяхме са ми да пра вим „от к ри тия“, много от ко и то щяха да се 
ока жат ка то... дър ве ния ве ло си пед на дош лия да го „регис т ри ра“ в Улан 
Ба тор мон гол с ки ов чар.

В по-ната тъш ния ни раз го вор, кой то при е  съв сем кон к рет на на со ка, 
Пе тър каз а, че най-си гур но е ръч но то за пал ва не на фи ти ла. Дру ги те – с 
ча сов ни ков механи зъм или хи ми чес ки ре ак ции – рис ку ват да за се кат и 
ос та вят сле ди. Специ фи чен проб лем е скри ва не то на пу ше ка в те че ние 
на ня кол ко то ми ну ти, които бяха не об хо ди ми за не за бе ля за но то из мък ва-
не на атен та то ри те от мяс тото на взри ва. С ре ше ни е то на та зи за да ча се 
на гър б их аз. Пе тър ще се за е ме с из ра бот ва не то на ме тал на та об вив ка, 
за ко е то ще му бъ дат не об хо ди ми, освен во доп ро вод на та тръ ба от два и 
по ло ви на цо ла, му фи те и та пи те.

– И още не що – ако за все ки обект е не об хо дим и по един аси стент, 
ще ни трябват по не два ма за пър ви те две взри вя ва ния.

– Как во мис лиш за Рад и брат му? – попи та Мар до хай.
– Бо но, кой то не от дав на си е из ля зъл от зат во ра, как то ти ка зах, е за 

„опазва не то на кад ри те“. А и не зная има ме ли пра во да ис ка ме да учас-
т ват и двамата в ак ции, ко и то мо гат да за вър шат ле тал но. До мът им ще 
опус тее от към мъжка че ляд...

– Ако не на ме рим под хо дя щи „асис тен ти“, ще тряб ва да се спра вя ме 
са ми.

Пре ди да се раз де лим, му раз каз ах за но во то ми поз нан с т во – „вдо-
ви ца та в чер но“, и за ув ле че ни е то ми по нея.

– Знам я, тя е по-го ля ма от ме не, каз ва ха ѝ „Сър не то“. Ти как во? 
Да не си се зака чил на въ ди ца та `и? Вни ма вай, за що то ней на та лю бов е 
смър то нос на. Го во ри се, че тя е пре да ла пре диш ния си лю бов ник – Сто ян 
Ильов. Ня ма да се учу дя, ако ве че е ста на ла лей те нант от „ор га ни те“ – лейт. 
Ан ге ли на Пис ко ва. Ум ната, ей, не ка то зай че – пра во в ус та та на бо а та!

Ду ми те му ми подейс т ваха ка то елек т ро шок...

Гла ва XXXII

ОПИ ТИ В „ЩА ТА НЕ ВА ДА“ И НО ВИ СРЕЩИ  
С ФАЛ ШИ ВА ТА ВДО ВИ ЦА

Про дъл жа вах ра бо та та с бай Та со, Ев ге ни Зум па лов и дру ги те на 
скла да. Това щеше да трае до за вър ш ва не на обек та, през пър ва та де ка да 
на ав густ... Са мо физичес ки все още бях на ра бот на та пло щад ка, ина че 
ми съл та ми из ця ло беше по гълна та от пу ше ка на бик фор до вия фи тил. 
Пър ва та ми идея за скри ва не то му в плон дер на фут бол на топ ка се ока за 
не удач на. Та зи го ди на Илин ден (2 ав густ 1952 г.) беше в съ бо та. Още сут-
рин та на пом них на бай Та со, че ка то ма ке дон ци ни се пола га да от праз-
ну ва ме де ня на въс та ни е то. Не бяха не об хо ди ми дъл ги уве ща ния, пред ло-
же ни е то бе при е то от всич ки и два ма та с Ев ге ни оти дох ме до ра бо те щата 
наб ли зо вър шач ка, чий то соб с т ве ник се сла веше, ос вен със сим па тич на та 
си щер ка, и с ху ба во то си ви но. С дъ ще ря та от с ко чих ме до до ма им, къ-
де то пла тихме и на лях ме от ви но то в ед на 20-лит ро ва да ма джа на, ко я то 
тряб ваше да вър нем след пир шес т во то. Ев ге ни я от не се в скла да, кой то 
при вър шихме, а аз купих от ма га зи на за хра ни тел ни сто ки са лам, саз дър-
ма, си ре не и хляб. Ня къде към 13 ча са да ма джа на та беше пре по ло ве на и 
ком па ни я та раз ве се лена, всеки при каз ваше и не слу шаше дру ги те. Каз ах, 
че оти вам да се об лек ча, за ви х зад ке не фа и се из мъкнах. В по не дел ник, 
ако ме пи тат, щях да ка жа, че ме е хва нало ви но то. Вмес то вкъ щи, отидох 
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при Пе тър. Взе х ме „та къ ми те“, един бу дил ник, за да из мер ва ме вре ме то 
на го ря щия фи тил, и ед на бу тил ка, в ко я то да го зата пим. Пе тър пос та ви 
всич ко в ед на тор ба, на рамих ме по ед на мо ти ка и се упътихме към ло-
зе то им, ко е то е на хълма край Лу да Яна, на юг от гра да. Тая мес т ност 
кръс ти хме „ща та Не ва да“ – мяс то то, къ де то ян ки те са ек с пе ри мен тирали 
пър ви те атом ни взри во ве, пре ди да пус нат бом би те си над Япо ния. В съ-
седство с ло зе то ня маше жи ва ду ша, сле до ва тел но те ре нът е „чист“, но 
ние вни мава хме все пак да не ни за бе ле жи вра же око. Пра вихме се, че 
око па ва ме ло зи те и измерих ме вре ме то, за ко е то из га ря ед но мет ро ви ят 
фи тил. След око ло ми ну та и по ло ви на кап су ла та се въз п ла ме ни. Пу ко тът 
беше мал ко по-слаб от пу ше чен гър меж, но ди мът – из дай ни чес ки си лен. 
За ка муф лаж бяхме нат ру па ли в съ седство с „по ли го на“ по лу су ха тре ва, 
ко я то съ що за пал их ме. Про ве дох ме вто ри опит с на тъп кан в ед но лит ро во 
ши ше три мет ров фи тил. След за пал ва нето с ци га ра го за пуших ме със со-
лид на кор ко ва та па. Ня къ де пре ди да е из го рял по ло ви на та фи тил та па та 
из х врък на от наг не те ни те в бу тил ка та газо ве и пу ше кът из с ко чи от нея 
със свис те не, за ди мя вай ки всич ко в дос та голям ра ди ус. Не се знае, ако 
при вър жем та па та с тел, да ли ре зул та тът ня маше да е по-до бър? Ус та но-
вих ме, че и та зи идея е не под хо дя ща. Съ б ра хме ос та тъ ка от та къ ми те в 
тор ба та и про дъл жих ме да ко па ем още око ло час. Пос ле се разделихме и 
аз се при б рах у до ма, ни лук ял, ни лук ми ри сал.

*

Ед на ве чер, в на ча ло то на ав густ (втор ник, 5-о чис ло), при вхо да на пар-
ка срещнах гру па, в чиито цен тъ р беше Анге ли на. Тя ги изос та ви и тръг на 
вед на га с мен към пей ка в край на та алея. След раз мя на на лю без нос ти и 
въп ро си око ло ла бо ран т с кия курс „Сър нето“ ми пос та ви реб ром въп ро са:

– В Со фия ти го во ри про тив властта. Ка жи ми от к ро ве но, смя таш 
ли за въз мож на ре ал на та бор ба с ко му низ ма и учас тие то на та ки ва ка то 
ме не в нея?

Охо-о, въз к лик нах мис ле но, из г леж да пре дуп реж де ни я та на Мар до хай 
не са лише ни от ос но ва ния... Ще при е ма раз го во ра, но ще го во дя по моя 
обър к ващ начин. Ина че от ка зът ми щеше да при ли ча на бяг с т во.

– Ти неп ре къс на то ме из не над ваш, ето и се га с въп ро са си. От къ де 
ти дой де наум да го за да деш на ме не? На вяр но са стиг на ли до уши те ти 
об ви не ни я та срещу ме не във всич ки смър т ни гре хо ве? Ед но от тях да бе-
ше вяр но, до се га да са ме озем ли ли.

– Се га чу вам, че са те об ви ня ва ли, и кой, ако не е тай на? 
– Ами, ше фът на ДС – Агоп Аго пян. Съ що и кме тът Бо го ев ми пра ви 

ед ни на меци, пре ди да от ка же да ми раз пи ше фор му ля ра за уни вер си те та.
– Мо ят въп рос ня ма ни що об що с те зи об ви не ния. Аз те пи там, за що то 

ти сам, още ко га то се за поз нах ме, ка за, че вся ка власт ти ран с ка има край!
– А-а-а, то ва е от Ши лер, аз оби чам кла си чес ка та ли те ра ту ра. Но 

на въп ро са: Мис ля, че ре ал на бор ба с меч ти и приз ра ци е не въз мож на – 
опитвах да от ве да раз го во ра в „де ве та глу ха“ – до кол ко то у нас и в све та 
ко муниз мът все още си ос та ва меч та или по-ско ро един приз рак, ка къв то 
е бил по вре ме то на „Ма ни фес та“ пре ди по ве че от 100 го ди ни...

– Доб ре де – пре късна ме тя – но не ка не се от к ло ня ва ме в те о ре ти-
чески и ези ко ви тън кос ти. Аз те пи тах въз мож на ли е ед на ис тин с ка бор ба 
с ре жима у нас и ако да, как я виж даш? – нас то я ваше мо я та съ бе сед ни ца, 
ко я то ка то че ли от но во се ка неше да нав ли ча... тра ур ни те си одеж ди.

Из не над а ме още вед нъж с лов кост та и реч ни ка си. Мо же би, ос вен 
кра си ва, беше и ум на? Жал ко... За мо мент се колебаех да ли да я пре гър на 
в ху ба ва та лят на нощ и да зат во ря с це лув ка кра си ва та ѝ ус та, но ме спря 
змийс ко то ези че и стряска що то със ка не, ко е то чу вах във въп ро си те. Не 
стру ва, ба нал но е, тряб ва да про ме ня под хо да:

– Въп ро сът ти е мно го се ри о зен и ни ко га не ми е пос та вян от же на...
– Че за що, ние да не сме гър ба ви? На ли сме за рав ноп ра ви е то? То га ва 

за равни пра ва – рав ни за дъл же ния и от го вор нос ти.
– Не бих ис кал тол ко ва кра си во мо ми че ка то теб да ста не жер т ва на 

по ли тичес ки те страс ти на вре ме то. Та ка ва бор ба поч ти стоп ро цен то во 
за вър ш ва със смърт...

– Ти пак не ис каш да от го во риш на въп ро са ми. Аз не пи там за опас-
нос ти те, а за въз мож нос ти те в днеш ни те ус ло вия да се ор га ни зи ра бор ба та 
за ос во божде ние на на ро да от ти ра ни я та...?

– Ан ге ли на, ще ти приз ная, че не съм мис лил по то зи въп рос, но след 
ка то го пос та вяш, не ка се опи та ме да раз съж да ва ме. Ако та ка ва бо рба се 
за мис ля сериоз но, то и ор га ни зи ра не то `и тряб ва да бъ де на съ от вет на та 
ви со та. Все ки и вся ка, ко и то би ха из б ра ли пъ тя на бор ба та с ед на ти ра-
ния, ще тряб ва да са на ме ри ли прак ти чес ко ре ше ние на ре ди ца въп ро си, 
свър за ни с ор га ни за ционна та ар хи тек ту ра или, как то каз ват бол ше ви ки-
те – с пар тий но то стро ител с т во. Сред тях на пър во мяс то е проб ле мът с 
пре да те ли те и пре да тел с т вата. Си гур но ти е из вес т но, че до ри в та ко ва 
мал ко град че ка то Па на гю ри ще всич ки до се гаш ни опи ти за конс пи ри ра не 
сре щу дик та ту ра та са лик ви ди ра ни от ДС по ра ди то зи не ре шен въп рос. 
Ето и слу ча ят със Сто ян Ильов и дру га рите му...

При спо ме на ва не то на то ва име почув с т вах, че сто я ща та до мен „го-
де ни ца на обе се ния“ треп на в мра ка и ме хвана за ръ ка та, хли пай ки:

– Мо ля ти се, не съ буж дай мъ ка та ми. Зна еш ли как во е да за гу биш по 
тол ко ва жес ток на чин лю би мия чо век, и то в раз ц ве та на мла дост та му...?

– Про ща вай, то ва бе ше пър ви ят при мер, кой то ми дойде на ум. Хай де да 
сме ним те ма та. Ще има ме вре ме да се вър нем към нея и към още тол ко ва 
дру ги, да леч по-важ ни. На ли ско ро за поч ва ме изу ча ва не то на ла боран т с кия 
за на ят. Що са дни за нап ред, все са на ши. Ка жи не що по-ве се ло.

– Ами след де се ти на дни замина вам за Со фия, ще тряб ва да си тър ся 
квар ти ра. Ако ис каш, мо жем да пъ ту ваме за ед но...

– С най-го ля мо удо вол с т вие.
Послед ва дъл го мъл ча ние, ко е то тя на ру ши:
– Къс но е ве че, ще тряб ва да се при би рам, за що то хо ра та, при кои то 
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съм от седна ла на гос ти, мо гат да си лег нат, а не ис кам да ги раз буж дам.
От но во я из п ра тих и ми напра ви впе чат ле ние, че къ ща та, пред ко я то 

сп рях ме, не е съ ща та, до ко я то я из п ра тих ми на лия път. По же ла хме си 
„Ле ка нощ“ и тя хлопна пор та та. Имах чув с т во то, че съм се раз хож дал по 
ос т ри е то на бръс на ча.

Интермецо: през това време в кухнята  
на канибалите

По ло вин век по-къс но в „доси е то“ си ще на ме ря, че „вдо ви ца та на 
Сто ян Ильов“ не е мл. лей те нант, а само сек ре тен сът руд ник – СС „Ян ка“. 
През ав гус тов с ка та ве чер, как то по дозирах ме, е из пъл ня ва ла аген тур на 
за да ча. При ем ни ят из пит за ла бо ран ти също е бил част от “иг ра та” на ДС. 
Оти шла си е вед на га, без да ме до ча ка, за що то Со тир На ков ѝ е пред ло-
жил да се дейс т ва „от вра та та за кра ка та“: да ме покани вкъ щи си на ви но 
с ме зе та и „неп ри ну ден раз го вор“. Иг ра та е заг ру бя ла и тя по соб с т ве на 
ини ци а ти ва или не чий съ вет се е от ка за ла от про дъл же нието  `и... Са мо 
че до нос ни ци те, ко и то на би рат ку раж да скъ сат с вер бов чи ци те си, са 
ряд кост. Стар ши лей те нант Со тир На ков е за по вя дал на СС „Ян ка“ или 
Ан ге ли на Ан ге ло ва Пис ко ва да про дъл жи аген тур но то „ме роп ри я тие“. 
На 8 август 1952 г. ръ ко во де щи ят я ко пой от па на гюр с ка та ДС е „при ел“ 
и за пи сал до носа `и за на шия раз го вор:

„Из точ ни кът“ до на ся, че на 5 ав густ 1952 г. Ге ор ги Кон с тан ти нов е 
ка зал след ното: „Мо е то бъ де ще е в зат во ра... На 17 ав густ за ми на вам за 
Со фия, спе ци ал но за да се ви дя с при я те ли те си.

Ко га то съ бе сед нич ка та му по же ла да оти де с не го в Со фия, той се 
съг ла си да пъ ту ват за ед но. За Сто йо Джу джев ка за, че е чо век с не чис та 
съ вест. Още когато бил вдиг нат от зат во ра и от ка ран в ла гер, той до нос-
ни чел. Из да вал друга ри те си, за да об лек чи соб с т ве но то си по ло же ние. За 
Ге ор ги Ко жу ха ров каза, че и той бил агент. На го во рил му мно го не ща, за да 
го из пи та, и очак вал да бъ де из ви кан в ми ли ци я та, оба че то ва не ста на ло.

„Бор ба та е жес то ка – ка за той – и знам, че ако се до ка же ед но от об ви-
не нията сре щу ме не, смър т на та при съ да ми е га ран ти ра на. Пъ тят на бо ре ца 
е доста тру ден и за то ва той не го пре по ръч ва на сво я та съ бе сед ни ца. От с. 
Сво бода поз на вал са мо зат вор ни ка Пе тър Мос ков, за ко го то до ста пи та.

Пос та ве ни за да чи: Да под дър жа връз ки с Ге ор ги ев и да се ин те ре су ва 
къ де ще бъ де на квар ти ра в Со фия. Да го по пи та как ви прес тъп ле ния има, 

че ако се раз бе рат, ще има смър т на пи съ да?“
Раз м но же но в два ек зем п ля ра – за „Би зо на“ и за СС „Ян ка“. Вер но, 

На ков.“
Тъй ка то още не са ми пре да де ни всич ки до но си, справ ки, пла но ве и 

иг ри по обекта „Би зон“, ня мам пре диш ни те за да чи и въп ро си, ко и то СС 
е тря бва ло да ми поста ви. А те са те зи, ко и то обик но ве но раз к ри ват до-
нос ни ка. Тряб ва да ги извле ка от от го во ри те в ци ти ра но то „до не се ние“ на 
„Ян ка“, не заб ра вяй ки, че са ми на ли през мо зъ ка и ръ ка та на па на гюр ския 
гру пен фю рер, ст. лейт. Сотир На ков.

На въп ро са за що ис кам да се мах на от Па на гю ри ще, как то се виж да 
и от дру гите до но си, съм от го во рил, че ме об ви ня ват, прес лед ват и ми из-
п ра щат раз лични до нос ни ци, ко и то са раз кон с пи ри ра ни и сле до ва тел но 
ка за но то от мен пред тях ня ма го ля ма стой ност. На след ва щия въп рос – 
как ви са об ви не ни я та на ДС сре щу мен? – от го ва рям, че са та ки ва, ко и то, 
ако се до ка жат (или се на мерят ко ша рев с ки сви де те ли за тях), смър т на та 
при съ да не ми мър да. Не съм я питал за ни ка къв зат вор ник Мос ков от се ло 
Сво бо да, тъй ка то та къв не поз навах. На пос лед ни ят `и въп рос – „же ла-
ние“: „Как да взе ме учас тие в бор бата“, съм ка зал на съ бе сед ни ца та си, 
че не я съ вет вам, за що то тая ра бо та не е за же ни.

В но во пос та ве ни те за да чи до нос ни ца та тряб ва да под дър жа връз ки с 
мен, да раз бе ре къ де ще бъ да на квар ти ра, и на пос лед но по мяс то, но не и 
по важ ност – те зи „об ви не ния“ Со тир На ков е пре вър нал в „прес тъп ле ния“, 
ко и то „Янка“ тряб ва да раз к рие (и евен ту ал но сви де тел с т ва пред съ да)...

По-съ щес т ве но то е, че след де се ти на дни ще от к ло ня по ка на та `и 
да пъ тува ме за ед но за Со фия, ко е то би тряб ва ло да под с ка же на На ков и 
ко ле ги те му, че и та зи тях на СС е раз шиф ро ва на и сле до ва тел но... обез-
вре де на. То ва е „все сил на та ДС“, от ко я то тре пе ре ха ми ли о ни. Как ви то са 
до нос ни ци те ̀ и, та кива са и опе ра тив ни те ко пои. След ва що то „Ин тер ме цо“ 
ще раз к рие пъл но то безси лие на „ор га ни те“ – щит и меч на дик та ту ра та 
– до ри пред не о пит ни и нев ръс т ни, но из пъл не ни с ре ши мост мом че та...

Гла ва XXXIII

В ТЪР СЕ НЕ НА ИЗ ЧЕЗ НА ЛИ ТЕ КА ТО ЛИ ЦИ

На 9 ав густ, пак съ бо та, скла дът беше за вър шен и бай Та со плати 
по ла гае ми те ни се над ни ци, след ко е то все ки си тръг на. Ве чер та на дви-
же ни е то Пе тър ми каз а, че Кольо Гри го ров ис кал да се ви дим. Щял да ни 
да де пре по ръ чи тел но писмо до не гов чо век, кой то мо жел да ни свър же с 
кон с пи ра то ри сред ка то ли ците от плов див с ки те се ла.

– Отко га Ва ти ка на е вля зъл в раз рез с Хрис то вия съ вет да об ръ щат 
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и другата бу за, след ка то са им уда ри ли пър вия ша мар? Тия тряб ва да са 
ере ти ци.

– Не знам, мо жеш да го пи таш, ка то го по се тим ут ре пре ди обед – Пе-
тър се драз неше, ко га то пра вех бе леж ки за не го ви те „връз ки“.

На след ва щия ден Кольо Гри го ров ни пос ре щна с при пов диг на то нас-
т ро е ние и попи та как вър ви „под го тов ка та на въс та ни е то“?

– На ду ми доб ре, на де ло ще ви дим, ко га то гръм не топ че то – ре ши х ме 
да не му каз ва ме за пред с то я ща та „бом бар ди ров ка“.

– Ще бъ де, мом че та, мяс то за уни ние ня ма. Но ви ни те са доб ри от 
ця ла та страна. Нав ся къ де ки пи, не тряб ва да изос та ва ме и ние. Ина че 76 
го ди ни след тях ното де ло ще се пос ра мим ка то нас лед ни ци на апос то ли те...

– Да но не я свър шим ка то тях, що то тях на та бе ше ка то ку че то на ни-
ва та – вме тна Пе тър.

– Пен ко, чер ве ни те ба ши бо зу ци тоя път ня ма да удър жат връх, за що то 
вой ната тро па на пор ти те ни...

– А ако за къс нее?
– Ако за къс нее или я из п ре ва рим и ни бъ де от ре де на съд ба та на пред-

те чите, то га ва ще жи ве ем в ис то ри я та и па мет та на по ко ле ни я та.
– А-а-а, бла го да ря, аз пред по чи там да жи вея два дни в жи во та, от кол-

ко то два ве ка в бук ва ри те по ис то рия. Кольо ме пог леж да и пи та:
– И ти ли мис лиш ка то не го?
– По та ки ва въп ро си не мис ля. Счи там, че ко га то дой де ча сът на 

смърт та, къде то и да е и ко га то и да е, тряб ва да съ бе рем ку ра жа си и я 
пос рещ нем дос тойно. За що то, как то е ка зал пол ков ник Дран гов: „Две ня-
ма, без ед на не мо же“. А се га, вмес то за зад г роб ния жи вот, пред по чи там 
да раз съж да ва ме за съз да ване то на ор га ни за ция и да тър сим пра ви ла та, 
чи е то спаз ва не би я нап ра ви ло по-не у яз ви ма.

– Имаш пра во, на тая те ма ис ках да по го во рим, или по-точ но, да ви 
пред ло жа нещо. По лу чих све де ния, че ка то ли ци те от Плов див с ко съ що се 
гот вят за Пролет та и имам чо век, кой то мо же да ви свър же с тях.

– Все пак мо жеш ли да ни да деш ня кои под роб нос ти – попи тах. – Как 
се готвят? Кой е чо ве кът? По ка къв на чин ще се свър жем с не го и ще се 
до ве ри ли на непоз на ти хо ра?

– Не ис кай те се га да зна е те по ве че от не об хо ди мо то. Как то аз ви вяр-
вам, така и вие тряб ва да ми има те до ве рие. Всич ко ще раз бе ре те по сте-
пен но и на мяс то. А за чо ве ка съм при гот вил пис мо. Смя там, че Гео рги 
ще го по се ти, за това не го пред с та вям в пис мо то. Ще го про че те те, пре ди 
да го за пе ча та те. На плика има и ад ре са му – на мес то ра бо та та в Плов див. 
До ма кин е на Ок ръж на та бол ни ца.

С не ра вен по черк Кольо е на пи сал на то зи, при кой то тряб ва да оти-
да, не що, кое то ми на пом ня пре по ръ ка та на поп Нен чо до Го разд. Не е 
пес тял су пер ла тиви те. Уве ря ва по лу ча те ля в аб со лют на та ми на дежд ност 

и го мо ли да ми окаже съ дейс т вие при кан ди дат с т ва не то за ра бо та при 
не го ви те при я те ли. Да вам и на Пе тър да го про че те.

– То ва дос та тъч но ли е? Ня ма ли да по мис ли, че го про во ки рам? Тая 
ра бо та не е ше га.

– Мо я та ду ма сти га! – Кольо е тол ко ва ка те го ри чен и не тър пящ про-
ти ворече не, че от не ма вся ко же ла ние за по-на та тъш ни ра зис к ва ния и уго-
вор ки. – Сам ще раз бе реш, ка то го срещ неш. Аз са мо ще го пре дуп ре дя, 
че ще бъ де по сетен. Ко га мо жеш да тръг неш?

– Още ут ре сут рин та мо га да за ми на, за да се при бе ра ве чер та, ако 
свър шим ра бо та та.

– Доб ре, вед на га ще из п ра тя да му те ле фо ни рат от мое име. За да го 
пре дизвес тя, че ут ре към обед ще има по се ще ние от кан ди дат за ра бо та.

*

На на ши те каз ах, че ще оти да до Плов див, за да си търся ра бо та, и 
че се на дя вам да се вър на до ве чер та. На въз ра же ни я та им, че това ще 
по пре чи на вли за не то ми в ла бо ран т с ко то учи ли ще, от го ворих, че пос-
лед но то не е „в кър па вър за но“. Ще тряб ва да съм под гот вен. В слу чай на 
повтор но уд ря не в ка мък на мо и те опи ти да за о би ко ля ба ри е ри те, ко и то 
„на родната“ власт пос та вя на на пъ ни те ми да при до бия ня ка къв за на ят 
пос ред с т вом уче ни е то. Ро ди те ли те ми на ми рат то ва за ра зум но и аз взех 
сут реш ния влак. От Плов див с ка та га ра до ок ръж на та бол ни ца ня маше и 
пет ми ну ти. На про пуска каз ах ко го тър ся и един от паз ван ти те оти де да 
го из ви ка. След мал ко той се върна с до ма ки на на бол ни ца та. Ръ ку вах-
ме се и му каз ах, че но ся много здра ве от бра тов чед му от Па на гю ри ще. 
Чо ве кът беше око ло пет де сет го ди шен здра ве няк, сре ден на ръст, ши ро-
ко пле щест, на бит, спо ко ен и се ри о зен. Пока ни ме да из ле зем на вън и ме 
попи та как ва ра бота тър ся. Пре да дох му пис мо то на Кольо, ко е то той 
про че те вни ма тел но. После ме изгле да из пи та тел но и ми каз а, че в гра да 
и об ласт та без ра бо ти ца та се е уве ли чи ла мно го и ще бъ де труд но, ако ли 
не и не въз мож но, да се на ме ри рабо та.

– Ама аз не тър ся пла те на ра бо та – чув с т вах се глу па во и обър ка но, 
– бра тов чед Ви ми ка за, че мо же те да ме свър же те с ка то ли ци те. На ша та 
ра бота по не засе га мо же да бъ де об ща...

– Мом че, Кольо е сбър кал не що, не раз би рам за кои ка то ли ци ти е 
го во рил. Тука в тоя край те са мно го и тия, ко и то поз на вам, съ що са без 
ра бо та и до ри по-зле... За то ва, ако при е маш съ ве ти, ус по кой се, иди си 
и виж, по тър си въз мож ност да учиш. Ра бо та та ня ма да ти из бя га, има 
вре ме за нея, не бър зай! Ти си още млад и как то из г леж да – умен мо мък. 
Из пол з вай ума си да на у чиш ня коя специал ност, за да бъ деш по-по ле зен 
на се бе си и на дру ги те.

При тия ду ми той ми по да де ръ ка, раз тър си я, с ко е то даде да се раз-
бе ре, че раз го во рът ни е прик лю чил. Чув с т вах се още по-глу па во и на ум 
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псу вах Кольо Гри го ров. Пре ди да вле зе в бол ни ца та, до ма ки нът се обър на, 
мах на ми с ръ ка за сбо гом и из чез на с бя ла та си прес тил ка. По ве че ра бо та 
тук ня мах, напра вих кръ гом и се упът их към га ра та, от ко я то бях тръг нал 
на сам са мо пре ди по-малко от час...

Раз каз ах на Мар до хай за ре зул та та от по се ще ни е то ми в Плов див и 
му предадох „поз д ра ви“ за по кой на та май ка на Кольо от мое име. Пе тър 
ми от го во ри, че щял да при съ е ди ни и сво и те „поз д рав ле ния“ към мо ите, 
за що то по лу чил от са ка тия са мо бро ня та на ед на ръч на яй це вид на гра на-
та – без де то на тор и за ряд.

– Доб ре де, ка то го виж даш, че е по кьор фи ше ци те, за що не къ саш, 
ами и ме не запоз на?

– Мо жем ли да раз бе рем вед на га кой кол ко стру ва? На ли це на та им 
не е на писана на че ло то? Пос ле, ти на ли ви на ги си каз вал, че кой то са ди 
про со, не трябва да се стра ху ва от враб ци те.

– Та ка е, но точ но за то ва не е нуж но вед на га да раз к ри ва ме на ме ре ни-
я та си пред все ки срещ нат. За що то ина че, пре ди да е по ник на ло про со то, 
ще зап латим не са мо це на та, но мо же да изя дем и боя, и сол та...

– То га ва за що прие да хо диш в Плов див?
– За що то ти ми го пре по ръ ча и мис лех, че си го про ве рил.
– Как да го про ве ря? На ли го ви дя в как во със то я ние е. Знам, че брат 

му е в зат во ра, а той, ма кар и при ко ван към лег ло то си, има мно го връз ки 
и знае мно го ра бо ти – в то ва съм се уве рил. За се га нап ра вих ме още ед на 
про вер ка, ще ви дим как во ще из ле зе от тая трън ка. Аз ще про дъл жа да 
под дър жам кон такти с не го, ка то му ка жем, че ти оти ваш да учиш в Со-
фия, ко е то си е и са ма та истина.

– Доб ре де, да не се ка ра ме. Меж ду дру го то, пъ ту вай ки сно щи на сам, 
ми дой де на ум да из п роб ва ме скри ва не то на пу ше ка с ма нер ка. Има те ли 
у вас ня коя стара?

– Не.
– Ще ви дя да ли Ла ко ня ма.
– Ще го пос ве ща ва ме ли в на ме ре ни я та си?
– На ли зна еш, ка то про ве ря ва ме все ки, мо жем да пов ди га ме край че-

ца на завеса та, да вай ки му въз мож ност сам да се до се ща с как во сме се 
за е ли. Но ви наги тряб ва да си ос та вя ме от во ре ни вра тич ки за из мък ва не 
и от ри ча не в случай на за сеч ка или про вал.

– Е, и как во обяс не ние ще му да деш за фи ти ла в ма нер ка та?
– На пър во вре ме ни как во, до ка то не го из п роб ва ме в ня коя по- дреб на 

ак ция. Ако из дър жи из пи та, ще го пос ве тим в пла на и ще го взе мем с нас 
за Со фия. Може би в пос лед ния мо мент, пре ди да тръг нем към обек ти те...

– Съг ла сен.
По пъ тя си мис лех, че вмес то да ими ти раме пар ти за ни те, ко и то из-

ли за ха в „Бал ка на“ ка то ня ко гаш ни те хай дут с ки че ти (те да же та ка на ри-
ча ха бой ни те си съ е ди не ния), мо жехме да во дим преките си ак ции сре щу 
власт та, без да на пус ка ме го ле ми те гра до ве. Та ки ва дейс т вия на ри чаха 
„град с ка ге ри ля“.

Глава XXXIV 

МАНЕВРИ В БОЙНА ОБСТАНОВКА – „ЕВРИКА!“

На дру гия ден по обед, в най-го ле ми те го ре щи ни, бях в Рад. Тех ни те 
бяха из лез ли на ра бо та по къ ра. Той ми каз а, че се е по лу чи ло ко лет че от 
Со фия с во доп ро вод чийс ки ма те ри а ли. Попи тах го имат ли ма нер ка за 
во да и той до не се ед на от те зи, ко и то има ше всеки вой ник от гар ни зо на в 
Лю би мец. Поис ках и ед на кор ко ва та па, ко я то пробих с на го ре щен шиш 
и за га сих с во да. Про карах през дуп ка та края на три мет ро вия фи тил, а 
ос та на ла та част на гъ нах в ма нер ка та, та ка че и два та му края да са на вън. 
Ла ко гле даше не раз би ра що, но не про тес ти раше, ко га то про бих и ка пач-
ка та с бор ма ши на та и я на низах на стър ча щия през та па та край на фи ти ла. 

– Се га май сме го то ви за опи та. Дай ми ед на ци га ра и киб рит, да ви-
дим да ли може да го ри без или със съв сем мал ко кис ло род.

За пал их с го ря ща та ци га ра сво бод ния край на на пъ ха ния в ма нер ката 
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фи тил, вкарах го свет ка вич но в нея, за пуш их я с та па та и за вин т их ка пач-
ка та. От вът ре се чу  със ка не то на за па ле ния фи тил, но го ня маше из дай-
ни чес ки ят пу шек. След не кол ко ми нут но нап рег на то ча ка не от ма нерка та 
за поч на да изли за със свис те не сгъс тен дим и за ед но с не го в по с лед ни те 
се кунди догаряха пос лед ни те 15 сан ти мет ра на ос та ве ния на  вън край на 
фи ти ла. То зи, който щеше да бъ де в тръ ба та с тро ти ла, за ха пан от кап су-
ла та-де то на тор. За да вен от пуше ка, не ви ках „Ев ри ка!“, но си гур но ли це-
то ми беше грей на ло от ра дост. Ма кар и да му лип с ва въ об ра же ние, Рад 
мо же би се до се щаше за ней ни те при чи ни, свър з вай ки опи та с та пи те и 
му фи те... До ка то се раз ся ди мът, из пъл нил заг ра де ния с ви сок зид двор, 
съ б рах „изоб ре те ни е то“ си в ед на тор бичка, сложих там и ко лет че то на 
Пе ев и му каз ах да я до не се до ве че ра на сре щата с Мар до хай.

Ко га то се све че ри, три ма та се днах ме на ед на пей ка в най-тъмната част 
на пар ка. От из вес т но вре ме за поч нахме сис тем на и всес т ран на „под го-
тов ка на бой ци те“. Та зи ве чер в „ме ню то“ има ше бокс. Тряб ваше да се 
научим да се би ем и да по на ся ме боя. Раз би ра се, имаше и дру ги мне ния. 
Ня кои от мина ли те през арес ти те на ДС счи таха, че кой то за поч ва бор ба 
с дик та ту ра та, не тряб ва да се ос та вя да бъ де за ло вен жив. Аз мис лех, че 
тряб ва да сме го то ви за всич ко, за що то ни кой не знае как и при как ви об-
с то я тел с т ва „ще се срещнем с мъ же те на Ста лин“? Из п ра вих ме се един 
сре щу друг с Рад, а Пе тър беше „рефер“. Би ехме се с го ли ръ це и си раз-
ме ня хме уда ри, от ко и то ли ца та ни се из к ривиха ка то на ки тай ци. Бо ят 
трая око ло 15 ми ну ти при яв но то ми над мо щие. Ко гато от но са на Ла ко 
шурна кръв, Мар до хай прек ра ти „ма ча“. Оти дохме да се наплис ка ме на 
чеш ма та и на пей ка та се на ложих ме с мок рите си кър пи, за да при до би ем 
по-чо веш ки об раз. Ако ня кой ни под слуш ваше, би чул след ния раз го вор:

– В ма зе то ед ва ли ще прек ра тят тол ко ва ско ро „ма ча“. 
– Ни що не ни пре чи да уве ли чим пос те пен но броя на рун до ве те. 
– Без ме не! Не ис кам да ос та вам без зъ би още в под гот ви тел на та фа за...
– А има ли сми съл та ка ва под го тов ка? Да ли чо век мо же да ус тои на 

всич ки инкви зи ции, ко и то един са дис ти чен мо зък би мо гъл да из мис ли?
– Си гур но из д ръж ли вост та на все ки за ви си от мно го не ща, меж ду 

ко и то подго тов ка та и опи тът му имат, ако не ре ша ва що, из к лю чи тел но зна-
че ние. Аз обаче мис ля, че най-важ но то в слу чай на про вал е да ог ра ни чим 
раз п ли та не то на мре жа та и спа сим мак си ма лен брой хо ра от по па да не то 
им в ла пи те на „ор гани те“. Не са мо по ра ди мо рал на та стра на на та ка ва 
ли ния на по ве де ние спрямо ко по и те, но и от не об хо ди мост да се съх ра-
нят хо ра и яд ра, ко и то ще поз волят ре ге не ри ра не то на ор га ни за ци я та и 
про дъл жа ва не то на бор ба та.

Та ка от но во сти гнах ме до те ма та за оп ти мал на та кон с т рук ция на не ле-
гал ната ор га ни за ция и стрик т но то спаз ва не на пра ви ла та на кон спи ра ция 
ка то гаран ция за не у яз ви мост та ѝ.

– Ти си пре ка ле но скло нен да се за ни ма ваш с тех ни чес ка та стра на 
на въпроса. До ка то на мен ми се стру ва, че ду хът на епо ха та, нас т ро е ни-
я та на хо рата, въз хо дът или кри за та на гос под с т ва щи те кла си имат мно го 

по-го ля мо значе ние за ус той чи вост та или ка пи ту ла ци я та на пле не ни те 
бо йци. Как то и за по ве де ни е то на оне зи от нас, ко и то ще се из п лъз нат от 
ка па ни те на тай на та по ли ция.

– И на теб труд но мо же да уго ди чо век, вед нъж каз ваш, че съм мис-
ло вен тип, а се га – за що се за ни ма вам с „тех ни чес ки де тай ли“?

Рад, кой то сле деше мъл ча ли во и нап рег на то дис ку си я та, се вмеси:
– А не мис ли те ли, че ед но вли за не в зат во ра за сро ка на ед на вой-

ниш ка служба мо же да се ока же най-доб ра та шко ла?
– Си гур но, но аз имам на ви ка да се гот вя за най-неб ла гоп ри ят но то сте-

чение на об с то я тел с т ва та. За то ва дър жа на пред ва ри тел на та и все стран на 
подго тов ка. За що то ед ва ли мо жем да до зи ра ме та ка ду ми те и де ла та си, 
че да избег нем теж ки те след с т вия и при съ ди. Не виж да те ли, че ве че и за 
ви цо ве дават по пет го ди ни зат вор. А мал ко ли са и мон ти ра ни те про це си, 
в ко и то са мо за раз го во ри ка то то зи, кой то во дим се га, раз да ват и смър т ни 
при съ ди „в името на на ро да“?

– Ти не ка за – пре къс на ме Пе тър – как во мис лиш за вън ш ни те фак-
то ри и обсто я тел с т ва за сте пен та на съз ря ва не на кри за та на ре жи ма и 
ро ля та ѝ при съз да ва не на ед на ре во лю ци он на ор га ни за ция, и за ней но то 
трай но фун к циони ра не.

– Ни кой не от ри ча зна че ни е то им, но и ба ба ми си гур но ще се за пи ше 
в ар мията на ре во лю ци я та или „на спа се ни е то“, ако ди ви зи и те на НА ТО 
нах лу ят в Бълга рия и ес кад ри ли те `и за поч нат да ръ сят бом би те си над 
Мос к ва. Но на ли не те о ре ти зи ра ме, а тър сим прак ти чес ки от го вор на въ-
про са: как да ос та нем рево лю ци о не ри при най-неб ла гоп ри ят на та вът ре-
шна и меж ду на род на об с танов ка? И ако не мо жем да да дем от го вор, ще е 
по-доб ре да не си че шем ези ци те, а да се при бе рем у до ма и все ки „да си 
ко пае соб с т ве на та гра дин ка“.

– То то ва без дру го ще тряб ва да сто рим, за що то ча сът ми на ва еди на-
де сет. Пен ко, ето ти ма нер ка та, с ко я то „бра тов че дът“ Го шо пра ви раз ни 
ек с пе римен ти днес.

Ръ ку ва хме се с Пе тър и той си тръг на, а ние с Ла ко по ех ме пок рай Лу да 
Яна към Гор на та чар шия. По пъ тя му казах, че ще ни тряб ват пи ше ща ма-
ши на и цик лостил за по зи ви. Той ме попи та не е ли въз мож но да се ку пят.

– До ри и да имах ме па ри, по доб на глу пост не тряб ва да до пус нем в 
ни ка къв слу чай. Те зи ма те ри а ли са под въз б ра на и най-стрик тен кон трол. 
Каз ват, че вся ка ма ши на има свой ха рак те рен шрифт, об раз ци от кой то се 
съх ра ня ват в мили ци я та...

– Ами то га ва?
– То га ва ще тряб ва да по мис лим как да за о би ко лим те зи ка па ни. Ед но 

вре ме ре во лю ци о не ри те ек с п роп ри и ра ли па ри, за да ку пят не об хо ди ми те 
оръ жия и ма те ри а ли за не ле гал на та си дей ност. И се га май ще ни се на-
ло жи да за о би каля ме тър гов с ка та мре жа...

– Ис каш да ка жеш да ги от к рад нем?
– Или ек с п роп ри и ра ме, ако то ва ти се стру ва по-бла гоз вуч но. Ек с-

про приаци я та оз на ча ва от не ма не на соб с т ве ност и как то, вяр вам, ти е 
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из вест но, още Пру дон каз вал, че соб с т ве ност та е краж ба, а прос ло ву ти ят 
ло зунг „Експроп ри а ция на ек с п роп ри а то ри те!“ не оз на ча ва ни що дру го, 
ос вен ог раб ване на гра би те ли те. При то ва, ние ще го из вър шим в име то 
на ед на без ко рис т на и бла го род на цел.

Ла ко млък на от но во и та ка про дъл жих ме до от бив ка та към тях на та 
улич ка „Ген. Ско бе лев“, къ де то си по же ла х ме ле ка нощ. Лам пи те вкъ щи 
бяха за га се ни и аз си съ бух обу ща та, за да не тро пам по стъл би те. Чу ва ше 
се хър ка не то на Агоп. Про мък нах се край тях на та вра та и вля зох в ста ята, 
къ де то спяхме с брат ми. Ле гнах си до во лен от днеш ния ден...

На след ва ща та ве чер пак се съ б ра хме на съ що то мяс то в пар ка. Из-
бяг вайки шляе не то по „стър га ло то“, с Пе тър бяхме ог ра ни чи ли кръ га на 
сре щи те с дру гите. За все ки слу чай. Пред с то ят ак ции и за тях ще е по-доб ре 
ко по и те и тех ни те „очи и уши“ да не ги виж дат с нас. До ка то ча ках  ме Рад, 
об съ дих с Пе тър въп роса за дос тав ка та на пи ше ща та ма ши на. Раз г ле дах ме 
ня кол ко то раз лич ни възмож нос ти: ад во кат с ки те кан то ри, ар хи е рейс ко то 
на мес т ни чес т во и по ликлини ка та, къ де то ра бо теше та те.

Кан то ри те бяха сре щу ми ли ци я та. Би би ло дър зък акт да ги обе рем под 
но са на джан да ри те, но ре ших ме, че дър зост та не ви на ги е най-крат ки ят 

път към ус пеха. При до бив ка та ед ва ли си стру ваше рис ка – на о ко ло бяха 
пос та ве ни пос то ве и всич ко беше ос ве те но. От х вър лихме та зи въз мож ност 
с еди но ду шие. Ко га то Рад дойде, решихме да нап ра вим ед на раз ход ка към 
цър к ва та, в чий то двор се по ме ща ваше и На мес т ни чес т во то. Да дох ме си 
сре ща след по ло вин час в дво ра на цър к ва та и се раз де лих ме. Аз пак тръг-
нах сам край ре ка та, а Рад и Мар до хай – по „дви же ни е то“. Прис ти гнах 
пръв, но вън ш на та вра та се оказ а заключе на. Вля зох в пря ка та улич ка и 
зача ках. След ми ну ти чух гла со ве те на двама та ми при яте ли и ха рак тер-
ния смях на Пе тър. Из чак ах ги да се из рав нят с ме не и ги по ви ках ти хо. 
Обяс них им пре пят с т ви е то и пред ложих да прес ко чим цър ков на та ог ра да. 
Тя се оказ а дос та ви со ка, а ке ре ми ди те – ста ри и чуп ли ви. Мар до хай каза, 
че ще вдиг нем из ли шен шум и ще ос та вим по доз ри тел ни сле ди. Той пред-
ложи да дой дем от но во ут ре с шперца. Но не зна ем вът ре в ар хи е рейс т во то 
как ви бра ви ни ча кат. Над де ля  ре шени е то да обе рем по лик ли ни ка та – там 
вън ш ни ят вход во ди нап ра во към втория етаж, къ де то е ста я та на де ло вод-
с т во то с ма ши на та. От п ра вих ме се на та тък, за да ог ле да ме об с та нов ка та. 
Пе тър по е ан га жи мен та да из ра бо ти шперц за по лик ли ни ка та, ко е то, след 
ка то ви дя бра ва та, каз а, че не пред с тавля ва ни ка къв проб лем. Про бле м 
мо жеше да се по я ви, ако вът реш на та вра та също е зак лю че на и бра ва та 
`и се раз ли ча ва съ щес т ве но от вън ш на та. Определих ме си сре ща за ут ре 
ве чер – 17 ав густ 1952 го ди на – до то по ли те, с ко и то е об ра съл брегът на 
при то ка на Лу да Яна, кой то ми на ва край по лик ли ни ка та. 

*

До към 21 ча са се раз хож да х по стър га ло то – за алиби. Всич ко е го-
то во, са мо че, ко га то се от бихме след мос та в ля во към по ли кли ни ка та, 
Рад за я ви, че не ис ка да учас т ва в „ек с п роп ри а ци я та“. Беше пре жъл тял 
тол ко ва, че то ва се виж даше до ри при нощ на та свет ли на на улич ни те лам-
пи. Спог ле дах ме се с Пен ко, но не му казах ме ни що. Ето ни пред първа та 
за сеч ка в пла на за „ор га ни за ци он но то стро ител с т во“. Оче вид но на кни га и 
на ду ми всич ко е из г леж да ло пре ка ле но пер фек т но, за да бъ де ре а листич-
но. На де ло се по я вя ват чо веш ки про бле ми, ко и то ка то че ли ще се ока жат 
най-важ ни те и на ко и то сме об ръ ща ли най-мал ко вни ма ние. Рад е го ден 
за слу ша тел, а мо же би и за дру ги де ла, но не ста ва за пре ки те ак ции. Той 
на вярно си е мис лил, че и та зи ве чер ще се раз ми не ка то снощ на та, или в 
пос лед ния миг се е стрес нал пред сра ма и опас ност та да бъ де обя вен за 
кра дец с взлом. Ня ма хме вре ме, ни то нас т ро е ние да ра зис к ва ме. За то ва 
взех шпер ца от Мардо хай и му казах след де се ти на ми ну ти да ме ча ка до 



176 177

вър би те сре щу по ликли ни ка та. Про мъкнах се към тях, все ед но, че ще се 
об лек ча вам, нах лузих ръка ви ци и пог ле днах към оре дя ва що то стър га ло. 
След ка то се уве рих, че в тъм но то ни кой ня ма да ме за бе ле жи, с бър зи крач-
ки приб ли жих вън шна та вра та, от к люч их я с шпер ца, влязох и я зат во рих 
след се бе си. За все ки слу чай пре вър тях клю ча от вът ре. Пос ле с три ско ка 
взе х стъл би те, вля зох в ча кал ня та, на тис нах бра ва та на ос тъкле на та стая 
на де ло вод с т во то – тя беше от к лю че на. През про зор ци те струеше лунна 
свет ли на, очи те ми свик на ха с мра ка. Ма ши на та беше на ма са, пре вър ната 
в бю ро. Взе х я, как то си е с ка па ка, и бър зо сля зох по стъл би те, дър жей ки 
се за па ра пе та. От во рих ле ко вра та та и през про це па видях Пен ко. По дадох 
гла ва и му свирнах със сур дин ка. Той напра ви знак, че е чис то. До ри не 
зак люч их след се бе си, по да дох му пляч ка та и му за ръчах да я скрие у 
тях. След то ва на ме рих Ла ко в ком па ни я та на при я тел ка та му и още ед но 
мо ми че. Напра вихме един те гел по „стър га ло то“, пос ле ги из п ратих ме до 
квар ти ра та им. Като ос та нах ме са ми, Рад ме попи та:

– Как во ста на?
Та зи ве чер чув с т ва та ми към не го ох лад ня ха. От го во рих ла ко нич но:
– Всич ко е на ред, са мо тряб ва да се мъл чи. На дя вам се, че по не на 

то ва ще бъдеш спо со бен.
– Ти за ка къв ме мис лиш?
Не му от го ворих и чак до раз к ло на вър вяхме мъл ча ли во. Раз де лих ме 

се, без да се ръ ку ва ме...

Глава XXXV

ПЪРВАТА „ВОДОПРОВОДНА БОМБА“ (20.VІІІ.1952 г.)

На сутрин та се съ бу дих в доб ро нас т ро е ние. Мар га ри та имаше рож ден 
ден, но не беше тук. От есен та щеше да бъде сту ден т ка. Отиш ла в Плов-
див да си тър си квар ти ра. Мо же би така беше по-доб ре – ня маше да бъ да 
при ну ден да ра зиг ра вам „на про ща ва не“, ни то да се пра вя на шут. Ако не 
про пад нем още при пър ва та си ак ция, все ще се ви дим.

Къс но сле до бед в слад кар ни ца та ме на мери от но во слу чай но... Ан ге-
ли на. Тя ме пока ни да вър вим та зи нощ за ед но за Со фия. Има ло мяс то в 
от с рещ ния во е нен ка ми он, с кой то пъ ту вал взвод „байкал ци“, т.е. синьо-
кап ци от вът реш ни войс ки. Ще ли да по тег лят в по лу нощ. Навяр но не 
съм ов ла дял пог ле да си, за що то побър за да ми по яс ни, че ко ман ди рът им 
бил при я тел на брат ѝ. На ли ми е раз каз ва ла, че се мейс т во то `и е „про-
гресив но“.

– Ис тин с ки съ жа ля вам, Ан ге ле мой, но имам още ня кои не ща да до у-
ре дя тук. Ще се ви дим в Со фия, на ли на 5 сеп тември ще из ла гат спи съ ци те 

на из дър жа ли те из пи та, а от 15-и за поч ват за ни мани я та.
Из п ра тих я до ка ми о на на пло ща да и `и по да дох ръ ка, а тя ме гле да-

ше стрес на то:
– „Ан ге ле мой“ ме на ри ча ше Сто ян...
При тол ко ва мно го съв па де ния стрес на ти ят по-ско ро тряб ва ше да съм 

аз. Започ вах да съ жа ля вам, че ня ма ме не об хо ди мо то ко ли чес т во ог нес т-
рел но оръжие. У Ла ко То ро ма нов имаше са мо ед на ка ра би на. Аб со лют но 
не дос та тъч на за една за са да. И за „от к ло ня ва не“ на ка ми о на с „бай кал ци-
те“ в ня коя от про пасти те край сер пан ти ни те по пъ тя към „Ко ло ни ите“. 
Та ка с „един кур шум можех ме да уда рим ня кол ко за е ка“ и един гли ган: 
на ба вя не то на шмай зе ри за въо ръ жа ва не то на цял взвод...

*

След ка то па дна нощ та, от „стър га ло то“ оти дох на „Дрин ча“, къ де то 
на ме рих Мар до хай. Ро ди те ли те му се гот веха да си ля гат и леля Ца на – 
май ка му, не беше осо бе но об рад ва на от нощ но то ми по се ще ние. За да не 
ни под с луш ва, из лязох ме на вън. След мал ко лам па та в спал ня та им за гасна.

– Ста ра та ка то че ли пред чув с т ва не що и е ста на ла нес по кой на и по-
доз рител на.

– Взе ми ма ши на та със се бе си. По-доб ре да не я ос та вя ме тук, за що то 
при един по-се ри о зен та раш мо гат да я от к ри ят.

– Ка то стиг нем в Плов див, ти ще ос та неш на га ра та с нея, а аз ще оти-
да да купя му фи и та пи за вто ра та бом ба. Пър ва та е го то ва, из ра бо те ни са 
на ре зи те и му фи те са про би ти с бур ги я та. Ос та ва са мо да бъ де сгло бе на.

– Да не бе ше то ва, мо жех ме да пътува ме с ес корт от цял взвод синьо-
кап ци. Ан ге ли на си пред ло жи ус лу ги те, ще пъ ту ва с ка ми о на им за Со фия.

– А бе, ти май си тър сиш бе ля та с „лей те нан та“? Ка зах ти, че я по-
до зи рат в пре да тел с т во то на Сто ян. Вни ма вай да не си из го риш крил ца та 
от тоя пла мък!

– Пет ре, раз го ва рях с нея за еманци па ци я та на же ни те и ѝ ка зах, че 
не ги смя там за по-нис ши съ щес т ва от нас, но че тряб ва да сто ят нас т ра на 
от скър ца щи те вра ти, ко и то пре маз ват нежни пръс ти. При пос ле дна та ни 
сре ща от во рих ду ма за пре да те ли те и за обесения `и го де ник. Ка зах, че 
пре да тел с т ва та, осо бе но прик лю чи ли те със смъртта на пре да де ни те, ра но 
или къс но ще бъ дат на ка за ни. Но до ба вих, че и то ва не е жен с ка ра  бо та.

– Аз мис ля, че я пра щат при те бе. Са мо не раз би рам с как во си ги 
прив ля къл?

– То ва по не е по ве че от яс но. Тол ко ва бом бас тич ни при каз ки из п ри-
каз вахме пред сто ти ци, ако не и хи ля ди раз лич ни хо ра през пос лед ни те 
две-три години. Един на сто те да е бил до нос ник, в до си е та та ни ве че 
тряб ва да има де сетки до но си.

– То га ва за що не ни за ка чат?
– За що то си гур но са ни оп ре де ли ли за след ва щи те жер т ви ав ра мо ви. 
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Ча кат да се съ бе ре дос та тъч но ма те ри ал по не за един раз с т рел – за на зи-
да ние и ужас на ос та на ли те. Ти как во се ок лю ма? В на шия „за на ят“ та къв 
край е ло гичен и оби ча ен.

– Мо же, но за ме не той не е осо бе но прив ле ка те лен. За то ва тряб ва да 
сме по-хит ри от ли си ца та.

– Да не сви риш от бой ка то Ла ко? На ли ти из мис ли „ве се ли те мър-
тъв ци“? Аз чак до там не съм оти вал, са мо съм каз вал: „Тъж но щеш гле да, 
май нольо, ти на туй хо ро ве се ло...“

– Не из бър з ва ме ли с бом бе ни те ак ции? 
– Ако на ис ти на мис лиш та ка, то га ва за що до не се ку фа ра с та къ ми те? 

Спо ред ме не не из бър з ва ме. Са мо под го тов ка та ни ку ца, но ще се учим 
в бой на об с танов ка. От к рит и се ри оз но за ни ма ващ ме, как то зна еш, си 
ос та ва въп ро сът за обез в реж да не то на пре да те ли те и па ри ра не то на пре-
да тел с т ва та.

– Та ки ва ка то Рад тряб ва ше да из пол з ва ме за прос ле дя ва не на подоз-
ри тел ни те, ко и то се на вър тат око ло нас. Пък и на всич ки, ко и то го во рят 
много и не вър шат ни що.

– То ва зна чи да ги на ка ра ме да се сле дят един друг... А мо же би и нас, 
за що то ка то ос та виш нас т ра на пи ше ща та ма ши на и кон с т рук ци я та на 
„во доп ро водните бом би“, и ние сме от съ ща та ка те го рия. За се га. Меж ду 
дру го то, дай аз да но ся та пи те и му фи те, а ти взе ми тръ ба та и ма нер ка та. 
По-доб ре е при слу чаен обиск всич ко да не е тол ко ва оче бий но.

– Ето ги, за ви ти в пар ца ли. След ден-два ще пре ми нем „Ру би кон“ и 
ще се окажем в по-теж ка ка те го рия. Ут ре сут рин все ки да си взе ме би лет 
и ще се търсим на Плов див с ка та га ра. След ак ци я та мо же би ще тряб ва 
да пре раз г ле да ме так ти чес ки те це ли и на чи на ни на ра бо та. Не мо гат да 
вър вят ръ ка за ръ ка агита ци я та на ши рок фронт и пре ки те ак ции от ро да 
на пла ни ра ни те, ко и то изискват най-стрик т на кон с пи ра ция и прик ри тия...

– Аз съ що мис ля по те зи въп ро си, са мо че за се га не виж дам с ко го 
мо жем да си раз де лим ра бо та та. Тряб ва ше да го во рим по-се ри оз но с Чер-
но то за мре жата от гру пи. Ако ние с те бе се ори ен ти ра ме към съз да ва не на 
бой ни яд ра като тия на ни хи лис ти те, ще тряб ва да ре ви зи ра ме всич ки те 
си връз ки и да променим из ос но ви по ве де ни е то си.

– Всич ко не мо жем да ре шим през та зи нощ. Ут ре тряб ва да се ста-
ва срав ни телно ра но. Сти га за днес – де нят, ако не по-мъ дър от нощ та, е 
по-трезв. Хай де, ле ка...

*

Сут рин та прис ти гнах на га ра та 15 ми ну ти пре ди по сочения в раз пи-
са ни е то час. Хвър лих един пог лед в ча кал ня та и по пе ро на. Не забе ляз ах 
Мар до хай. Взе х си би ле та и чак ко га то се нас та них с ра ни цата си в ку пе то, 
то ку пре ди по тег ля не то на вла ка, го ви дях ус мих нат. Ка къвто го зная, с 
ку фар в ръ ка та, по ри за и ле тен пан та лон. Ми на  край моя ва гон и се кач и 

в пър вия след ло ко мо ти ва. На 19.VІІІ.1952 г. за ми на х ме са мо два ма та „за 
ком би ни ра на ата ка сре щу... ста ли низ ма и ка пи та лиз ма“. През Плов див за 
София... Раз гъ рнах „Ра бот ни чес ко де ло“ и ко га то вла кът спря на Плов-
див с ката га ра – пос лед на от мар ш ру та му, бях прик лю чил с вест ни ка. 
Сля зох и отидох в ча кал ня та. Ско ро дойде и Пе тър. Той ми ос та ви да 
па зя ба га жа му, а сам, по не же поз на ваше по-доб ре Фи ли по по ли, оти де за 
до пъл ни тел на та по куп ка.

В сто ли ца та прис ти гнахме в ран ния сле до бед. Ре шихме да се ос во бо-
дим от бага жи те. Най-нап ред, без да се обаж дам на род ни ни те, ос та вих 
ра ни ца та с тръби те, му фи те и та пи те при дру ги те „та къ ми“ на та ва на на 
„Ско бе лев“, от където имах ключ. Пос ле се отбих ме до един мой съ у че-
ник на ул. „Ас па рух“ от Шес та мъж ка, с кой то се бях ме спри я те ли ли, но 
кой то си ня маше и ха бер от нас то я щите ми за ни ма ния. Каз ах му, че съм 
до не съл ба гаж за един при я тел – сту дент от про вин ци я та, но че от със т ва. 
За то ва го мо ля да ос та вя ку фар че то му за някол ко дни, до ка то се за вър-
не. Ни що не по до зи ра щи ят Ми шо Ра дос ла вов го прие с ши ро ка ус мив ка. 
Бла го да рих му, след ко е то с Мар до хай потър сихме мяс то за пре но щу ва не. 
Ре ших ме, че е по-доб ре да не се раз де ля ме. За да не без по ко им близ ки и 
при я те ли, при ве чер на е х ме об ща стая в ед но хо тел че край „Алек сандро-
ва та бол ни ца“ – за ед на нощ.



180 181

*

Съ бу дихме се ра но, за кус ихме со лид но и ос во бо дихме ста я та. На вън 
Пе тър пред ложи да изос та вим пла на за ед нов ре мен ния атентат сре щу 
два та обек та, за що то ня ма ме дос та тъч но опит и ос вен то ва днешният ден 
съв па дал с 12-ата го диш ни на от убийс т во то на Троц ки. Има ло ве ро ят ност 
да ни сбър кат със за къс не ли от мъс ти те ли от Чет вър тия Ин тер на ци онал. 
Ето за що, не ка от ло жим взри вя ва не то на ста ту я та на Ста лин за де ня на 
Ок томврийс ка та ре во лю ция или ня кой друг, по-под хо дящ праз ник. Въз ра-
зих – кол ци на са те зи, ко и то ще свър жат 20 ав густ със смърт та на Троц ки? 
Но пър вото съ об ра же ние беше ос но ва тел но. Не бях си гу рен, че ос та вен 
сам, Пе тър ще свър ши сво я та част от ра бо та та, за то ва се съг ла сих. Днес 
щяхме да пос та вим са мо ед на „во доп ро вод на бом ба“ в Бри тан с ка та во-
ен на ми сия на „Обо ри ще“, за чи е то съ щес т ву ва ние зная от жи ву щи те в 
съ сед с т во два ма лю бим ча ни. Защо из б рах ме Ан г лия ли? За що то по то ва 
вре ме САЩ ня маха свое пред с та ви телство в Бъл га рия. Ди пло ма ти чес ки-
те от но ше ния бя ха скъ са ни след Трай чо-Кос то вия про цес, а и Ан г лия все 
още, ако не ци та де ла, беше сим вол на све тов ния капи та ли зъм.

След про дъл жи тел на разход ка из гра да към обед се озо ва х ме на та-
ва на на вуй чо Лю бен. Аз из мък нах изпод ста ри дю ше ци скри ти те във 
въз г лав ни ца ек с п ло зи ви и ги пре дос та вих на Пе тър, наб лю да вай ки вни-
ма тел но пос ле до ва тел ност та на опе ра ци и те. Кога то всич ко беше го то во, 
при б рах ме час ти те за вто ра та бом ба при ос та на лия взрив под дю ше ци те 
и из ва дих от там ед на от яй це вид ни те бом би „за все ки слу чай“. За ед но с 
ус т ройс т во то ги пос та вих в ка лъф ка за въз г лав ни ца. Сложих вър зо па в 
ра ни ца та, на рам их я и тръг нах ме ка то ту рис ти.

Пред ко о пе ра ци я та на „Обо ри ще“ 95 бяхме към 3 без 15. Вре ме то 
бе ше удоб но – хо ра та са на ра бо та, а те зи, ко и то са си вкъ щи, в тоя час 
по чи ваха от го ре щи ни те. Ог ледах ме се и из качих ме стъл би те до тре тия 
етаж. Не сре щнах ме ни кого. Ос луш ах ме се. Ни ка къв шум не се чу ваше 
от апар та мен ти те. Зас танах ме пред дес ния – този, кой то до лу вър ху вход-
но то таб ло е обоз на чен ка то оби та ли ще на ми си я та на Ве ли коб ри та ния... 
Из ва дих вър зо па, по дадох гра на та та на Пе тър, за палих фи ти ла и го зат-
во рих в ма нер ка та. Всич ко стана за ми го ве, след ко е то полетях ме на до лу 
по стъл би те с го ле ми ско ко ве. От но во не сре щнах ме ни кого. Из лязохме 
от коо пе ра ци я та и след ка то не за бе лязах ме наб ли зо жи ва ду ша, с бър зи 
стъп ки за ви хме по пър ва та пря ка вдяс но. Ве че поч ти ти чеш ком по „Ва сил 
Дру мев“ сти гнах ме до трам вай на та ли ния и се ме тнах ме на „трой ка та“ по 
по со ка на па мет ни ка „Лев с ки“. Ня къ де на за воя от към „Дон ду ков“ чу х-
ме си ре на та на по жар на, пред вож да на от клак со ни ра щи ми ли ци о нер с ки 
джи по ве. Ли ней ки ня маше, зна чи всич ко беше на ред. Сме них  ме трам вая, 

за да оти дем на га ра та, от къ дето все ки по е по пъ тя си. Не бяхме мно го 
раз го вор ли ви след то ва, та ка да се ка же, бой но кръ ще ние. Мо же би все ки 
го ос мис ляше. Ку пих ме си би лети, мо ят трен за Бла го ев г рад беше пръв. 
Пе тър ме из п рати до пе ро на на вла ко ве те за Юго за пад на Бъл га рия, след 
ко е то и той щеше да от пъ ту ва за Па на гю ри ще. По желах ме си „До но ви 
бом би!“. Кач их се с ра ни ца та, в ко я то бяха са мо пижа ма та и гра на та та. В 
ку пе то имаше още чет во ри ца за Дуп ни ца. Вла кът по тег ли и мо и те спът-
ни ци из вадиха ед но тес те кар ти за „Сан та се“. Поканиха ме да им бъ да 
пи сар. Иг рата беше1:1, ко га то вла кът наб ли жи тях ната га ра, и за вър ши 
без по бе ди те ли. Ос танах сам в ку пе то. Имах още час. Понеже не бях пъ ту-
вал от дет с т во то си за Гор на Джу мая, въп ре ки че вни ма вах много, из тър-
ва х га ра та и тряб ваше да сля за на след ва ща та – Струм с ки Чиф лик. Ед на 
греш ка, ко я то с моя „ба гаж“ мо же ше да ми стру ва скъ по, ако вла кът се бе 
озо вал в гра нич на та зо на. Доб ре че раз с то я ни е то е са мо 4 ки ло мет ра. За 
все ки слу чай сло жих яй це вид на та бом ба в джо ба и се упът их към род ния 
си град. При се мейс т во то на чи чо ми Кольо, кой то след смърт та на дя до 
Ге ор ги се бе нас та нил в къ ща та му, пре ка рах де се ти на при ят ни дни сред 
пес ни и ве селие. Но всич ко има край и от но во тряб ваше да по е ма об рат ния 
път. Пъ ту вах ме за едно с Ган ди и бра тов чед ка ми. Те оти ваха да по се тят 
ро ди те ли те му. Сп рях ме в София и се от би х ме у вуй чо-То шо ви, къ де то 
пов ръ ща ща та от пъ ту ва не то заб реме не на бра тов чед ка по ис ка да си по чи не, 
а аз се ос во бо дих от то ва ра си. Скри х бом ба та в го ле мия скрин в хо ла, къ-
де то ще ше да бъ де квар ти ра та ми, ако ме при е ме ха в ла бо ран т с кия курс...

Интермецо: през това време в кухнята  
на канибалите

Па на гюр с ки те ка ни ба ли из тър ва ха „Би зо на“ (ча каха ад ре са ми от СС 
„Ян ка“), а со фийс ки те, как то ще се ви ди от при ло же ни те „до ку мен ти“, 
бяха ка то сле поци. „Куч ка ри те“ (дру го име на ко по и те от ДС) из па даха 
в без тег лов но със то я ние все ки път, ко га то из п ра тят до нос ни ци те си по 
сле да, на си па на с... пи пер.

След по жар ни те ко ли, на „Обо ри ще“ 95 са прис ти гнали „спе цо ве “ 
на ДС по ек с п ло зи и те. Ед ни от тях раз пит ват на място „доб ро вол ни те 
за я ви те ли“ (ДЗ), дру ги пра вят ог лед, сни мат и със та вят про то ко ли за по-
ра же ния та. СС (Сек ре тен Сът руд ник) „Бой чо“ или Ге ор ги Станими ров от 
1-вия етаж до на ся „на 20.VІІІ.1952 г. в 22 ча са как се вър нал от от пус ка 
сут рин та към 9,30 ч., съб ля къл се и си лег нал с же на та. Съ бу дил се към 13 
ч., обяд вал, обръс нал се и се из мил, го тов да оти де в V ра йон но, ко га то чул 
сил на ек с п ло зия. За ми ри са ло му на ба рут и ви дял из по чу пе ни про зор ци. 
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На вън ед на же на обясня ва ла на гру па хо ра, че пре ди пет ми ну ти спря ла 
ко ла пред фур на та на ъгъла с ул. „Ва сил Дру мев“. От нея из ля зъл мъж 
и вля зъл в „на ша та ко о пе ра ция“. Не след дъл го съ що то ли це се вър на ло 
об рат но в ко ла та, ко я то тръг на ла ведна га (по по со ка към ре ка та). След 
око ло 5 ми ну ти ста на ла ек с п ло зи я та, пред вра та та на гер ман ци те от ІІІ 
етаж. Ко ла та би ла чер на с ДТ № 77.“

На „Бой чо“ е пос та ве на бой на зада ча „да на у чи име то на же на та, ко-
я то е го во ри ла, и же ни те, ко и то са я чу ли. Също да се ин те ре су ва как во 
се го во ри в ко о пе ра ци я та и кои чуж ди хо ра са идва ли пре ди и след ек с п-
ло зи я та“. При е ли ят до но са ОР Къ нев го „раз м но жа ва в един ек зем пляр 
за др. пом.-ми нис тър Апос тол Кол чев“ (ше фа на ДС).

На съ ща та да та – 20.VІІІ.1952 г., „дру гар ка та Т. Рал че ва донася за ня-
как во еле ган т но чен ге в ка ри ра но пал то и с ко же на чан та. Друг другар с 
бя ла ри за се вър тял око ло ек с п ло зи я та. Той бил до бър дру гар – раз питвал 
хо ра та. Пос ле ме по пи та има ме ли те ле фон. Из п ра тих го в др. Бе ле ва. 
По мис лих си, че е от ор га ни те на ДС“.

„Дру гар ка та Ми тов с ка“ пък чу ла ра бот ни ци да каз ват на френ с ки: 
„Раз ка тах ме ги здра ва та в квар тала.“

Ге не рал-ма йо рът Апос тол Кол чев, зам.-ми нис тър и шеф на ДС, из ра-
бот ва и „План“, с чи е то „най-стро го из пъл не ние е на то ва рен др.Вучков. 
С бом ба та на „Обо ри ще“ 95 се за ни ма ват всич ки опе ра тив ни от де ли от 
II, III, IV, V, VI, VII уп рав ле ния на ДС, ней но то сто лич но у-ние с полк. В. 
Рай ков, Ди рек ци я та на нар. ми ли ция и аген ту ри те им.

Ан га жи ра ни са об що 30 аген ти, раз де ле ни в две гру пи:
1) Де вет броя от ма ха ла та в По ду я не, и 2) 21 от ця ла Со фия „с ши-

роки въз мож нос ти сред вра жес ки те еле мен ти за дос та вя не сиг на ли по 
нап равле ние те рор и ди вер сии“. Всич ки са с псев до ни ми те си. Сред тях 
има и до носник с аген тур но име „Лев с ки“. (Ко по и те яв но са из гу би ли ве че 
вся ко чув с т во за мяр ка, при рав ня вай ки Дя ко на с поп Кръс тю!) „Справ ки те 
за всич ки сиг нали да се цен т ра ли зи рат при др. пом.-минис тър Кол чев до 
7 сеп тем в ри 1952 г.!“

Ре зул та тът е ра вен на НУ ЛА. Това ли чи от без си ли е то на аген тур ния 
апа рат. Нап ри мер по све де ния, ко и то е по лу чил от при я те ля си – че хът 
Франц, агент „Жул“, до на ся:

„Ед на от ко ли те на ан г лийс ка та лега ция с два ма мъ же спи ра пред  
№ 95. Те вли зат и из ли зат бър зо, след ко е то се чу ва ек с п ло зи я та. При гер-
ман ка та (Лойхт) чес то ид ва ли хо ра със съ ща та английс ка ко ла – „Бет форд“. 
Пред ния ден тя за ми на ла на ку рорт във Вар на.“

„От го ре“ нер в ни чат и ше фът на тай на та по ли ция е при ну ден да им 
до клад ва, ка то сгло би ло ку ми те и дан ни те от про то ко ли те за ог лед. В „Спе-
ци ал но съ об ще ние“ от 21 ав густ 1952 г., ад ре си рано до вис шес тоя що то 
на чал с т во, той пи ше, че „Обект на атен та та е тър говският съ вет ник на 
ГДР – Фрид рих Ернст Лойхт. Из кър те ни са вра ти те на ета жа, про зор ци те 
са счу пе ни и е про би та бе тон на та пло ча. Раз ру ше ни са и част от ме бе ли те, 
Лойх то ви са от със т ва ли. Още:

1) Взри вът е пос та вен в ма нер ка и во доп ро вод на тръ ба. Въз п ламе нен 
с фи тил.

2) Пет ми ну ти пре ди ек с п ло зи я та е за бе ля за на ле ка ко ла, ко ято из-
чез ва след взри ва.

3) Не пос ред с т ве но след ек с п ло зи я та прис ти га ко ла на дип лома ти чес-
ко то тя ло – ДТ № 77, соб с т ве ност на ан г лийс ка та ле га ция, шофира на от 
Джон Гор дън Дик сън, вто ри сек ре тар при ле га ци я та, жи вущ на 200 м от 
про из шес т ви е то. Ко ла та спи ра пред № 95 и Дик сън во ди не кол ко ми ну тен 
раз говор с граж да ни, след ко е то се при би ра в ле га ци я та.

4) За бе ля за но е доб ре об ле че но ли це, ко е то е но си ло чан та и пред ла-
га ло вмес то по жар на та да се из ви ка ми ли ци я та. Съ щи ят не за бе ля за но се 
е от да ле чил в по со ка към ре ка та.

Про веж дат се ме роп ри я тия за бър зо раз к ри ва не на ли ца та, нап ра ви ли 
опит за по ку ше ние.“

Не мо же да се от ре че на ход чи вост та на Кол чев. Спо ред глав ния гес та-
по вец сек ре та рят на ан г лийс ка та ле га ция Джон Гор дън Дик сън и не го ви те 
агенти ра бо тят с... ма нер ки и во доп ро вод ни тръ би.

След сек ре та ря тръг ва ця ла глут ни ца от ку ки. Той ста ва обект на ак-
тив на раз ра бот ка „ПОР“. В из пъл не ние на За да ча№ 36, Ку ка № 2240пи ше 
ра порт до От де ле ние „П“, от дел Вто ри на V у-ние на ДС: „Дик сън и друг 
ан г ли ча нин де монстри ра ли лю бо пит с т во, но без да из ра зя ват ра дост или 
без по койс т во... Късно сле до бед съб лек ли ят се по бе ли га ще та Дик сън бил 
съп ро во ден от ку ки те на Апос тол Кол чев до дип ло ма ти чес ки те те нис-кор-
то ве. След още куп безсмис ле ни кон с та та ции и за тор моз ва щи „све де ния“ 
от „Цен тъ ра“ ид ва на реждане да бъ де пре ус та но ве но на блю де ни е то в 22 
ч. и 25 мин. (Дик съ но ва та е прос та ка то фа сул: той знае, че до пре ди ня-
кол ко ме се ца в апар та мен та на Лойх то ви се е по ме ща ва ла бри тан с ка та 
во ен на ми сия, чи я то та бе ла още не е сва ле на. Ис кал е да раз бе ре в ко го 
са се це ли ли атен та то ри те...)

На 23.VІІІ.1952 г. ня кой си Иван Йо тов сви де тел с т ва: „На ъгъ ла на 
„Обо ри ще“ и „Васил Дру мев“, на20.VІІІ.1952 г., към 5 ча са и 30 ми ну ти 
гру па же ни и де ца ко мен тираха взри ва. До шъл ня ка къв чо век с ко ла, ка-
чил се на чет вър тия етаж и след това се чу ла ек с п ло зия. Ня кои граж да ни 
би ли ви де ли но ме ра на ко ла та, но аз не обър нах вни ма ние кой ка за то ва. 
Пред вра та та на № 95 има ше два ма ми ли ционе ри.“

В пап ки те на мо е то до сие фи гу ри рат още де се ти на та ки ва „до не се-
ния“ на живу щи в ко о пе ра ци я та и в съ сед с т во, вклю чая две сту ден т ки, 
ко и то се над п ревар ват да да дат по ка за ния, с ко и то из п ра щат „ор га ни те“ 
за... зе лен хай вер.

Мно го до ку мен ти, опи са ни в на ча ло то на вся ка пап ка, лип с ват, но и 
те зи са дос та тъч ни, за да ха рак те ри зи рат аб со лют на та не год ност на ДС. 
До ри в борбата ѝ сре щу не пъл но лет ни по ста ри те за ко ни мом че та, ко и то 
ня ма ха ни ка къв „стаж“. Ни то има ше кой да спо де ли с тях ми на лия опит 
на бой ци те, из пол з вали пре ки те ре во лю ци он ни ак ции в бор ба та сре щу 
вла стта. То ва без си лие на ко по и те щеше да про дъл жи по ве че от се дем 
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ме се ца, до ка то на по мощ им се при те кат пре да те ли те и глу пост та или 
бе зот го вор ност та на ня кои от нас...

Гор ни те до но си ще бъ дат при ка че ни към „раз ра бот ката“post factum,
след ка то пре да тел с т во то ве че е от ве ло ко по и те по сле дите ни. Дотогава 
тя е срещу извършител „Х“.

Глава XXXVI

„ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ“ И СПОРОВЕ  
В УЧИЛИЩЕТО ЗА ЛАБОРАНТИ

В Па на гю ри ще всич ко беше спокой но, но Пе тър ме ядо са – раз ка зал 
на Рад и на брат му за на шия „под виг“, въп ре ки за ри ча не то ни. След ня-
кол ко дни за ми на х от но во за Со фия и на път през Плов див се от би х да 
ви дя Мар га ри та. За пи са ла аг ро но мия, спе циалност цве тар с т во. Раз каза 
ми за въл не ни я та и пла но ве те си, но аз поч ти не слу шах. Ней ният свят и 
коп не жи ми бяха ста на ли без к рай но чуж ди. С нея не можех да го во ря за 
съ би ти я та, ко и то ни бяха по гъл на ли, не ос та вяй ки мяс то за ни що дру го. 
Мис ли те за съв мес тен жи вот се раз би ха ка то в сте на и аз ги изос тавих 
на пъл но. Ня как ва мъ ка ме за да вяше. Стояхме пре гър на ти мъл ча ли во в 
не у ют ната ѝ сту ден т с ка квар ти ра и над гла ва та `и пог леж дах към ча сов-
ни ка на стената. До вла ка ос та ваха още три ча са. Пос лед ни те три ча са на 
на ша та лю бов. Нямах пред чув с т вия, но то ва щеше да бъ де пос лед на та ни 
сре ща, пре ди да се от во рят вра ти те на пре из под ня та...

Ве чер та бях в Со фия и при зо ри съ ну вах сън, кой то щеше да се пов-
то ри след мал ко ная ве, ко е то ми се виж даше стран но, но си го обяс ня вах 
с ня как ва фор ма на те лепа ти я та. В та зи сфе ра не бях осо бе но све дущ, а 
и по доб ни, как то ги на ри чат, „па ра нор мал ни фе но ме ни“, ни ко га не са ме 
за ни ма ва ли. В то ва от но ше ние бях ма те ри а лист до мо зъ ка на кос ти те си.

Сут рин та на 5.ІХ.1952 г. оти дох да ви дя лис ти те с ре зул та ти те от 
при ем ния из пит. Пред вхо да на№ 3 на бив ша та „Пи рот с ка“, се га „Жда-
нов“, къ де то се по ме ща ва Ди рек ци я та на сред ни те ме ди цин с ки учи ли ща, 
ме пос ре щна „вдовица та“ на Сто ян Ильов – Ан ге ли на Пис ко ва, с шум на 
гру па кан ди дат-сред номе ди цин с ки кад ри от „ІV рев. ок ръг“. Тя ми съ-
об щи, че сме при е ти, и ме пока ни да се раз хо дя с тях. Пре сякох ме бул. 
„Дон ду ков“ и по „Ца ря̀“, или бул. „Рус ки“, как то са го прек ръс ти ли, се 
от п ра вихме към „Бо ри со ва та гра ди на на Сво бо дата“. Не да леч от вхо да, 
по але я та, меж ду стър ча ща та мрач на и гроз на ста туя на Ста лин и из кус-
т ве но то езе ро тя ми каз а:

– Зна еш ли, че аз се омъ жих? – точ но как то то ва се слу чи в съ ня ми 
пре ди някол ко ча са. Не ̀и каз ах, че „знам“, а са мо ̀ и чес ти тих. Раз брах, че 

е ста на ла съпру га на лей те нан та със си ни те кан то ве, с ко го то ис ка ше да 
пъ ту ва ме в камио на с взво да „бай кал ци“. Мар до хай оче вид но е бил прав. 
Та ка всич ко си дойде на мяс то то – обе се ни ят ка то че ли с ней на по мощ 
внук на Ильо Вой во да е заме нен с един от па ла чи те. Мо е то ро ман тич но 
ув ле че ние-ви де ние пом рък на окон ча тел но. И ко га то ми ка за, че ще ̀ и бъ де 
при ят но да `и гос ту вам, от го во рих двус мис ле но, че ра но или къс но неп-
ре мен но ще я по се тя. Съ би ти я та оба че се раз ви ха тол ко ва гла во лом но, че 
не ми ос та на вре ме да из пъл ня обеща ни е то си. За пос ле ден път я ви дях 
ня кол ко ме се ца по-къс но във вла ка, кога то се връ щах за зим на та ва кан ция 
в Па на гю ри ще. Със съп ру га си нах лу ха шум но в ку пе то, в ко е то се бях 
нас та нил. Тя беше на ду ла ко рем и се напра ви, че не ме поз на ва. Ов ла дя 
бър зо сму ще ни е то от не на дей на та ни сре ща и по кра сивото ̀ и ли це ос та на 
ка то че ли са мо из не на да та, че „ор га ни те“ още не са ме приб ра ли. Пре ди 
да зас пи на ра мо то на мъ жа си или да се нап ра ви на зас па ла, ме погле дна 
с ня как ва без г ра нич на зло ба. Пог ле дът `и беше ста нал из цък лен ка то на 
змия, ко я то се е при гот ви ла да „клъв не“. „Хо ра та от в ръ щат със зло на вся ко 
добро, ко е то си им сто рил“, бе ше ка зал „Лу дият“ на Петьо фи.

Ня къ де пре ди Стрел ча синьо ка пи ят лей те нант оти де до то а лет на та и 
за момент в ку пе то ос та нах ме са мо два ма. То га ва `и каз ах:

– Ще ше да е по-доб ре да не раж да ше не щас т ни ци, а да оти деш в мо-
нас тир.

– Как во, как во ка за?
– То ва не съм го ка зал аз, а Хам лет на Офе лия. И е от Шек с пир! Но 

ли те ра турата май не е сил на та ти стра на. Не ти е би ло до кла си ка та в твоя 
нап рег нат и об ре ме нен жи вот...

Раз го во рът ни, кой то Бог знае как мо же ше да за вър ши, беше пре къс-
нат от об лекчилия се в кло зе та ко пой, кой то за поч на да при гот вя ба га жа 
им за сли за не на след ва ща та га ра...

*

Кол ко то и неп ри ят но да ми беше при ну ди тел но то обу чение с не го-
ва та иди от с ка сис те ма, чи я то цел е всич ко дру го, са мо не и раз ви тие на 
мис ле не то, и още по-мал ко на сво бод ния чо век, тряб ваше пак да ста вам 
ученик – то зи път в кур са за кли нич ни ла бо ран ти. За ня ти я та за поч на ха 
на 15 септем в ри. На ши ят ед но го ди шен курс за за вър ши ли гим на зия бе-
ше раз де лен на три по то ка от по око ло 200 чо ве ка. От своя стра на, все ки 
по ток бе раз де лен на групи за ла бо ра тор ни уп раж не ния от по 25 чо ве ка. 
Изу ча вах ме и пред ме ти, чи е то пред наз на че ние бе да за си ли ме ди цин с ка та 
ни кул ту ра, но по-го ле ми ят брой от ча со ве те беше пос ве тен на бъ де щия 
ни ла бо ран т с ки за наят. Имаше и по-спе ци ал ни из с лед ва ния и про би на 
кръв та и ури на та на па ци ентите, с ко и то тряб ваше да под по ма га ме ле ка ри-
те в ди аг нос ти ка та. Но най-чес то пов та ря щи те се бяха по ед на ду зи на от 
вся ка от две те гру пи. Те мо жеха да се усво ят от ед но сред но ин те ли ген т но 
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шим пан зе за око ло две сед ми ци – срок напъл но дос та тъ чен, за да ста не 
и то кли нич на ла бо ран т ка. Поч ти за тол ко ва ни при гот ви ха и нас – „те о-
ри я та“ в тая спе ци ал ност пре по да ваше ди рек то рът на учи ли ще то – доц. 
Йор дан То до ров – след ко е то ни раз п ре де лиха в гру пи от по 3-4 чо ве ка в 
ла бо ра то ри и те на раз лич ни ин с ти ту ти, бол ни ци и по лик ли ники в сто ли-
ца та. През то ва вре ме се по о поз на х ме и с ко ле ги те. Поч ти всич ки имаха 
ин те ли ген т ност над сред на та за гим на зис ти и ня как во пет но – лично или 
фа мил но – в би ог ра фи и те си, ко е то ги бе ли ши ло от бла го раз по ло жение то 
на „на род на та власт“, спус на ла ба ри е ра та по пъ тя ни към Ал ма Матер. И 
ма кар да не ми се учеше по ве че и кръв та и пи коч та на бол ни те да не са 
мое ам п лоа, в та зи сре да се чувс твах по-ком фор т но. На дя вах се, че сред 
тол ко ва уни зе ни и ос кър бе ни все ще на ме ря дос та тъ чен брой съ миш ле-
ни ци в бор ба та с дик та ту ра та. Очак ва не, ко е то, как то ско ро се убе дих, 
е би ло илю зор но. На въз раст от 19 до 22-23 го ди ни, съ у че ни ци те ми от 
два та по ла, въп реки опо зи ци онн ите си нас т ро е ния, с ни щож ни из к лю-
че ния, не ста ваха за не що пове че от дис ку сии с яз ви тел ни за хап ва ния 
на власт та или за раз каз ва не на по ли ти чес ки и пор ног раф с ки ви цо ве, в 
най-добрия случай за дис пу ти, ко и то не ме обо га тя ваха. В мо я та гру па 
се спри я те лих с Иван Гу ляш ки от ро да на пи сателя, са мо че от враж деб-
ния на ре жи ма клон – ба ща му беше лик ви ди ран „след 9-и“ без съд ка то 
кмет на пре диш на та власт в ед но от кул с ки те се ла. Дру ги, с които се 
„сдуш ихме“, са бъ де щи ят те ат ра лен ре жисьор Лю бен Гройс, чий то чи-
чо беше в зат во ра с до жи вот на при съ да. Имаше и два ма по-въз рас т ни от 
нас, дош ли в комплект с при я тел ки те си. Еди ни ят – Ко ко Ку ца ров – внук 
на про чу тия про фесор по оч ни бо лес ти Па шев и син на са мо у би лия се 
пос ле ден ди рек тор на полици я та на цар с кия ре жим – полк. Са ва Ку ца ров. 
Дру ги ят – Иван Стай нов, беше изтър са кът на един от бра тя та Стай но ви 
– фаб ри кан та. Сле пият ком по зи тор Стай нов и вън ш ни ят ми нис тър Пет ко 
Стай нов от пър вия ка бинет, с кой то за поч на „но ва та ОФ-епо ха“, му бяха 
чичовци. Меж ду мо ми че та та, тех ни близ ки приятел ки на вяр но по се мей на 
ли ния, ед на та е дъ ще ря на лик ви ди ра ния от „на род ния“ съд ми нис тър на 
вът реш ни те ра бо ти Габ ров с ки. Та ки ва съд би не ме трог ваха. Мис лех, че 
спра вед ли вост та по лу ча ва своя ма лък ре ванш при ели ми ниране то на все ки 
пръв по ли цай на цар с т во то или на ре пуб ли ка та. До ри ко га то е ре зул тат от 
„вът ре ви до ва та бор ба“ меж ду ста ри те и но ви влас т ни ци. Сприяте лих ме 
се и с кар лов ка та Ве са По по ва – пле мен нич ка или внуч ка на дя кон Лев с ки 
по май чи на ли ния. Имаше и дру ги, с ко и то раз го ва ря ме дос та сво бод но 
на „ан ти пар тий ни те ми“, без да поз на вам тях но то жи тие-би тие. В та зи 
ран на епо ха, ко га то „пре ход ният пе ри од“ още не бе за вър шил и не беше 
за поч на ло се рийно то про из вод с т во на „но ви ят чо век“, не кол ко ме сеч ни те 
на ши ин тен зивни, ан тип ра ви тел с т ве ни и ан ти дър жав ни раз го во ри не бя-
ха пос лед ва ни от нито един до нос. Осо бе но се сбли жих с Иван Гу ляш ки, 
ко го то пос те пен но под гот вях за „пос ве ща ва не в ри цар с ко зва ние“ и кой то 
по не на ду ми за я вяваше го тов ност та си да учас т ва в съп ро ти ва та. Же ни те, 
на вяр но под вли я ние на прес ния слу чай с Ан ге ли на и вслед с т вие „тур-

с ко то“ ми въз пи та ние, бях изклю чил от ан ти дър жав но то кон с пи ри ра не. 
Люб чо Гройс из ра зи по лу ис к рено, по лу те ат рал но съ чув с т вие и въз хи ще-
ние от ка у за та, на ко я то сме се посве ти ли. Но си приз на, че не чув с т ва в 
се бе си дос та тъч но ду хов ни си ли, за да се при съ е ди ни към нея. С Ко ко и 
осо бе но с Иван Стай нов се стигна мно го ско ро до ос т ри иде о ло ги чес ки 
сблъ съ ци. Уз на вай ки, че ро до ве те ни са „со ци ално близ ки“, в на ча ло то те 
се от на ся ха със сим па тии. Впо след с т вие оба че, когато се сблъс каха с моя 
неп ри ми рим „ек с т ре ми зъм“, кой то не пра ви ни как ва раз ли ка меж ду при-
вър же ни ци те на ста рия и но вия ре жим, за поч наха да се дразнят и зло бе ят. 
До ри сти гнаха до за ка ни и умо зак лю че ния от ро да на те зи, че типо ве ка то 
нас би ли по-опас ни (ес те стве но за „об щес т во то“) от днеш ни те влас т ни-
ци и лум пе ни; че та ки ва тряб ва ло да бъ дат уни що жа ва ни без ми лос т но. И 
дру ги би се ри от то зи род, за ко и то не ос та вах длъ жен.
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Ис тин с ка войн с т ве ност в „идейните схватки“ про я ви Иван – един 
от нас лед ни ци те на на шен с ка та ед ра бур жо а зия. Ако ня кой не пос ве тен 
на да де ше ухо за по ви ше ния и раз го ре щен тон на на ши те раз го во ри в 
меж ду ча сията или пре ди за поч ва не на сле до бед ни те уп раж не ния на гру-
па та, мо же ше да чуе лю бо пит ни и не съв сем ха рак тер ни за ла бо ран т с ка та 
про фе сия съж дения и сло вес на ожес то че ност.

– Доб ре де, вие, анар хис ти те, как во ис ка те? По как во се раз ли ча ва те 
от комунис ти те, с ко и то твър ди те, че сте смър т ни вра го ве? Как во, ка то 
ви прес ледват? Из вес т но е, че го не ни я та и вой ни те меж ду ре ли ги оз ни те 
ор то док си, секти и ере си са би ли най-кръ воп ро лит ни...

– Пър ва та и ос нов на раз ли ка е в от но ше ни е то ни към дър жа ва та и 
към властта изоб що...

– Ако я зав зе ме те, мис ли те ли, че ще бъ де те по-раз лич ни от тях и от 
вся ка подоб на дик та ту ра?

– Ще ми поз во лиш ли, без да ме пре къс ваш, ня кол ко ми ну ти, да ти 
обяс ня разлики те меж ду нас и мар к сис ти те или бол ше ви ки те. (За све де-
ние, аз съм анархоко му нист. А в Бъл га рия, и в та ка нар. соц ла гер власт ват 
при вър же ни ци те на ста лин с кия бол ше ви зъм...)

– Доб ре, но те мо ля да бъ деш пре дел но кра тък, ясен и раз би ра ем.
– То ва имам на ме ре ние да сто ря, ма кар че до ри Бог не е мо гъл да об-

яс ни сътво ре ни е то на све та в те лег ра фен стил. И му е би ла не об хо ди ма 
ця ла Биб лия. Но слу шай! За Ле нин и не го ви те пос ле до ва те ли, а ако щеш, 
то ва ва жи и за всички, ко и то се за ни ма ват с по ли ти ка, ос нов ни ят въп рос 
на ре во лю ци я та е то зи за власт та – за ней но то зав зе ма не и за дър жа не. 
Пос лед но то ста ва те хен зана ят. При то ва ле ни нис ти те не ис кат как ва да 
е власт, а аб со лют на под фор мата на дик та ту ра или, как то каз ва тех ни ят 
про рок и кла сик Маркс – „дик татура на про ле та ри а та“...

– Ко я то ще „от м ре“ на Све ти Вър бо лин – то ва го зна ем, ка рай по-на-
къ со!

– Пак бър заш, но то зи път ка то че ли улу чи – ти ка за „ще от м ре на 
све ти Върбо лин“. Ето кое е вер но и ето за що за нас ос нов ни ят въп рос на 
вся ка со ци ална ре во лю ция е уни що же ни е то на дър жа ва та във всич ки те  
ѝ фор ми – дик та торски или де мок ра тич ни. Ако то ва не ста не, ако про ле-
та ри а тът не ус пее да унищо жи дър жав на та ор га ни за ция на об щес т во то с 
ней ни те ин с ти ту ции и да ги за ме ни с то ва, ко е то ние на ри ча ме анар хия 
или са мо уп рав ле ние, или още пряка де мок ра ция, то той ще си ос та не 
про ле та ри ат, т.е. впре гат на ра бот на си ла. Ко я то соб с т ве ни ци те на час т ния 
или дър жа вен ка пи тал на е мат, упот ре бя ват и зло у пот ре бя ват с нея ежед-
нев но сре щу над ни ци или я ек с п ло а ти рат, изстис к ват и ог раб ват – как то 
ти ха ре са...

– Е, и как въз на ме ря ва те да ор га ни зи ра те об щес т во то, след ка то пре-

мах нете власт та и все ки мо же да пра ви как во то си ис ка?
– От го вор на те зи си въп ро си мо жеш да на ме риш как то в прог ра ми те, 

пи са ни от раз лич ни анар хис ти чес ки мис ли те ли и ор га ни за ции, та ка и в 
ня кол ко то вече ре во лю ци он ни опи ти във Фран ция, Ру сия или Ис па ния. 
Но ще се опи там да резю ми рам всич ко то ва, ко е то ина че би те при ну ди ло 
да че теш по не ня кол ко месе ца.

– Ин те рес но е да чу ем.
– Пър ва та мяр ка, ко я то ще съ път с т ва или до ри пред шес т ва раз ру ше ни-

е то, раз пус ка не то или пре махване то на дър жав ни те ин с ти ту ции, ще бъ де 
въ о ръ жа ва не то на ра бот ни ци те и селя ни те и ор га ни зи ра не то им в гру пи, 
ко ло ни, опъл че ния, на ци о нал ни гвардии или ми ли ция на въ о ръ же ни те 
граж да ни. Те ще по е мат фун к ци и те по за щи та на сво бо ди те и пра ва та на 
всич ки чле но ве на об щес т во то, как то и от б ра ната на стра на та...

– И то ва ня ма ли да е дър жа ва, и то от най-ло шия тип – дик та ту ра на 
въ о ръ жена та тъл па?

– Дър жа ва та или дър жав ни ят апа рат, кой то ис ка ме да уни що жим, се 
със тои от спе ци а ли зи ра ни, ов лас те ни и пла те ни ин с ти ту ции ка то по ли ция, 
ар мия, съд, зат во ри, ад ми нис т ра тив на бю рок ра ция и т.н. Те ко ман дват, об-
мис лят и решават проб ле ми те и съд ба та на под в лас т ни те, под чине ни те или 
по да ни ци те. При то ва, влас т ни ци те ги ре ша ват в своя пол за. Или в пол за 
на ек с п ло а та тори те и па ра зи ти те, от ко и то са не раз дел на част, ако са ми 
не са ста на ли експло а та то ри по си ла та на ета ти за ци я та на ико но ми ка та, 
как то е у нас. То гава влас т ни ци те из зем ват фун кци и те на ка пи та лис ти-
те за ед но със соб с т веност та им. То ва, ко е то ние ис ка ме и ко е то ще бъ де 
съз да де но вмес то дър жа вата при ед на ус пеш на ре во лю ция, е пря ко то ре-
ша ва не на соб с т ве ни те им проблеми и те зи на стра на та или об щес т во то 
от всич ки тру же ни ци. В сто пан с ки те еди ни ци, в пред при я ти я та, ус лу ги те 
и на у ка та, ко га то проб ле ми те са от иконо ми чес ко ес тес т во. Или в об щи-
ни те и тех ни те съ ю зи, ко га то се ка сае до соци ал ни или меж ду на род ни 
въп ро си. При то ва, до кол ко то ще бъ дат въо ръ же ни, те ще имат си ла та и 
пра во то да ра зис к ват, взе мат и про веж дат ре ше ни я та си по кой то и да е 
дне вен ред. Не  поз во ля вай ки на ни как ва гру па, пар тия, слой или кла са да 
им на ло жи сво я та во ля и ин те ре си. Как то то ва ста ва тук или в коя и да е, 
до ри ул т ра де мок ра тич на стра на. В то зи сми съл ти мо же би имаш право, 
ко га то го во риш с от те нък на през ре ние за „дик та ту ра на тъл па та“. След 
една дейс т ви тел на Со ци ал на ре во лю ция, ко я то ня ма да ос та ви ка мък 
вър ху камък от днеш ния дър жа вен и со ци а лен ред, еман ци пи ра ли те се 
от власт та и експло а та то ри те тру же ни ци ед ва ли ще поз во лят та ка лес но 
на ко го то и да било да ги ях не от но во. И да ги при ну ди да му ра бо тят за 
зап ла ти, ко и то в сво ята съв куп ност се дви жат в гра ни ци те от 1/3 до 1/10 
от та ка на ре че ния на ци о на лен до ход...

– Зна чи, ос вен пре мах ва не на власт та, вие ис ка те да въ ве де те и ра-
вен ство в до хо ди те?

– Аб со лют но, без то ва ре во лю ци я та ня ма да бъ де за вър ше на или ще е 
за вършена са мо на по ло ви на, ко е то е още по-опас но. За що то, как то съх ра-
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ня ва не то на власт та раж да при ви ле гии, па ра зи ти зъм и бо гат с т ва на ед ни и 
ми зе рия за бол шин с т во то, та ка за паз ва не то на не ра вен с т во то не из беж но 
ще пов ле че след се бе си нуж да та от ох ра ни те ли, от спе ци а ли зи ра ни от ря ди 
и ин с ти ту ции, т.е. в край на смет ка от на си ли е то на дър жа ва та и рес тав ра-
ци я та на ста рия „ред“ в не го ва та се гаш на или в ня как ва но ва фор ма. От 
глед на точ ка на тълпа та, как то ти се из ра зя ваш, то ва е без раз лич но или 
най-мал ко то не зас лу жава що жер т ви и за щи та.

– Вие сте да леч по-опас ни де ма го зи от бол ше ви ки те. И би тряб ва ло 
да ви разстре лят, пре ди да сте за ра зи ли тъл па та с бъл ну ва ни я та си...

– Не зная раз б ра ли раз ли ка та меж ду нас и бол ше ви ки те, но ако тряб-
ва, ще я пов то ря в два пун к та. Ние ис ка ме, пър во – уни що же ние на ин с-
ти ту ци и те или на апа ра та на на си ли е то и въ о ръ жа ва не на на ро да с ог лед 
пря ко то ре ша ва не от са мия не го на проб ле ми те му. Вмес то ос та вя не то на 
то ва пра во и при вилегия в ръ це те на бю рок ра ци я та. И вто ро – пре мах ва не 
на со ци ал но то не равен с т во чрез ек с п роп ри а ция на час т на та и дър жав на 
соб с т ве ност. Включ ване на всич ки в приз на ти от въ о ръ же ния на род ка то 
не об хо ди ми и по лез ни трудо ви дей нос ти. Сре щу рав ни въз наг раж де ния 
пър во на чал но, до ка то все още е не въз мож но да се за до во лят нуж ди те на 
вся ка и все ки, без да се из мер ват с грам, сан ти ме тър, сто тин ка и ми ну та...

Що се ка сае до раз с т ре ла ни, та ки ва ка то теб, ко и то днес ня мат ку ра жа 
да го из вър шат соб с т ве но ръч но, имат са мо ед на въз мож ност – да оти дат 
и да ни пре да дат, как то е пос тъп вал все ки пре да тел и до нос ник пре ди и 
след Юда. Но запом не те: ние не сме от те зи, ко и то об ръ щат и дру га та си 
бу за. На пре да те лите не про ща ва ме и из пъл не ни е то на при съ ди те им не 
от ла га ме за след ре волюци я та...

Очи те на Иван Стай нов ме стрел каха злоб но. Той се беше за чер вил 
ка то пред апоплек ти чен удар. И не знам как би за вър шил на шият дис-
пут, ако Ко ко Ку ца ров не го хва на за ла къ тя и не го из дър па нас т ра на. 
А Гу ляш ки ми ка за, че не е бла гора зум но да из важ дам опо нен ти те си от 
рав но ве сие. Тъй ка то с край нос ти те си, вмес то да ги спе че ля, мо га да ги 
тик на при об щия ни враг.

– Ако той оти де там, то ва зна чи, че вра гът ни не е общ и че по-ско ро 
ние сме общи ят враг на вче раш на та и днеш на по ли цей щи на. И на та ки ва 
ка то не го, ко ито са склон ни да `и пред ло жат ус лу ги те си...

Гла ва XXXVII

СТА РИ ТЕ И НО ВИ ПРИ Я ТЕЛ С Т ВА

Ко рес пон ден ци я та с Па на гю ри ще све дох до ми ни мум. С бра тя Бо го е ви 
я прек ра тих, за що то се са мо из к лю чи ха от ак ци и те в Со фия. Дру ги те „ин-
те лек туал ци“ със сред но или не за вър ше но гим на зи ал но об ра зо ва ние бяха 

в тру до ваш ки час ти. Ов ча ри те, ра бот ни ци те и без ра бо тни те, ко и то да до ха 
съгла си е то си за учас тие в пар ти зан с ка та вой на, вът ре в „Тре та та све тов-
на“, па зех от пис ме ни връз ки, за да не фо ку си ра м вни ма ни е то на ко по и те 
вър ху тях. Със съ ща та цел, ма кар и по дру ги мо ти ви, спрях раз мя на та на 
пис ма и с Мар га ри та. Тя съ що раз ре ди сво и те, след ка то не по лу ча ваше 
от го во ри. Корес пон ди рах си, и то ряд ко, са мо с Мар до хай. Уве ща вах го 
да дой де в Со фия, за да за поч не „ра бо та“ от 1 но ем в ри – наб ли жа ва 35-го-
диш ни на та от ок томврийс кия пре врат на 7 но ем в ри по нов стил. За та зи 
да та бях ме нас ро чи ли втората „во доп ро вод на бом ба“. Той тряб ваше да я 
пос та ви „меж ду кра ка та на Джугаш ви ли“, съ об раз но ор га ни за ци он ния 
план, пред виж дащ все ки от нас да има зад се бе си по не по ед на пря ка 
ак ция и съ от вет с т ва ща та ѝ смър т на при съ да. За да не мо же ни кой да да де 
за ден ход и... на пус не по ле сра же ни е то. По не же Петър мъл чеше, а да та та 
наб ли жи, пи сах пис мо до Кольо Гри го ров, в ко е то на с тоявах „да ми го 
из п ра ти, ако ще и в ко лет, но вед на га, за що то ще из  тър ве въз можност та 
да бъ де наз на чен на ху ба ва та ра бо та по пар ко ве и ук ра си към Столич ния 
град с ки съ вет, ко я то му бях на ме рил с тол ко ва уси лия...“

Го диш ни на та от ми на и вмес то Мар до хай прис тиг на ед но не го во... 
ху ли ган с ко пис мо. То изо бил с т ваше с ру гат ни и ци низ ми, ко и то в пър вия 
мо мент ме за сег наха бо лез не но, но пос ле ме по то пи ха в раз ми съл. Как во 
оз на ча ваха тия сло воизвер же ния, за ко и то не бях дал ни ка къв по вод? Не 
оби дих, ни то на ра них с дума и жест не го или кой и да е от близ ки те му. 
Да ли, ос та нал сам със се бе си, не се е уп ла шил, син ко ве цът? И се га тър си 
по не осо бе но поч тен на чин да прес тъпи да де на та ду ма. И да се из мък не от 
опас на та зо на, в ко я то сме нав лез ли, бла го да ре ние на не го вия тру до ваш ки 
ку фар с взрив ни ма те ри а ли. На пъл но въз мож но – на ли та ка пос тъ пи Рад 
при опе ра ци я та с пи ше ща та ма ши на. Пре одолях гне ва, по тис нах го то во то 
да из б лик не ра зо ча ро ва ние и омер зе ние. И му напи сах мо же би най-про-
чув с т ве но то и дип ло ма тич но пис мо в жи во та ми:

„...Ако ня ма ше цен нос ти, ко и то сто ят над всич ко и ко и то не ни поз-
во ля ват да се под да ва ме на нас т ро е ния и до ри на най-нор мал ни от вет ни 
ре ак ции сре щу неп ре диз ви ка ни с ни що смър т ни оби ди, бих ти за бил кур-
шу ма в че ре па без вся как ви ко ле ба ния. Но меж ду ре во лю ци о не ри, как ви то, 
вяр вам, сме, по доб но уреж да не на смет ки е въз мож но и до ри за дъл жи тел-
но са мо в случай, че ня кой от нас тръг не по стъп ки те на Ис ка ри от с ки...“

Не се на ло жи да ча кам дъл го ре зул та та – ско ро по лу чих пис мо, в ко е то 
той из ви ня ваше свин с ко то си пос ла ние с нер ви и до маш ни тра ги ко ме дии, 
ко и то го из ва ди ли от рав но ве сие. Обе ща  да дой де и за поч не ра бо та, но ме 
пре дупреж да ваше, че мо же да му се на ло жи да за къс нее. При ех обяс не ни я-
та и сче тох исто ри я та за прик лю че на. Ос та на да ча кам прис ти га не то му, но 
неговото за ба вяне не ми се понра ви. За то ва тър сех но ви бой ци за мре жа та 
и за ак ци и те. В „Бо ри сова та гра ди на на Сво бо да та“ ни ча каше зло ве що 
стър ча щи ят ис ту кан на ти ра на. За ко го то ву йчо каз ва ше, че ху ба во то му 
би ло, ко га то го гле дал от към гърба – съз да вал впе чат ле ние, че си за ми на ва. 
Жи вот и здра ве, ако Пе тър за къснее, ще пла ни ра ме друг „обект“ – на ли 
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сме ре ши ли пре ди на ча ло то на во ен ните дейс т вия да рек ру ти ра ме ос вен 
нас по не още 11 бой ци, за да стиг нем Ии сусо ва та ком па ния. Не че ня кой 
от нас имаше пре тен ции да бъ де учи тел и... вожд – в анар хис ти чес ка та 
ор га ни за ция по доб ни длъж нос ти не се пред виж дат, но в та ки ва го ди ни 
ня кои бяха склон ни към... фа та ли зъм.

В квар ти ра та над рес то рант „Рек ла ма“ на па саж „Св. Ни ко ла“ № 4, 
на „пло ща да на цве тя та“, къ де то се га се из ди га ЦУМ, нас тъ пи ха из вес-
т ни раз мес т вания. Франц Ха джи ев от гру па та на зе ме дел ци те-юрис ти 
се оже ни за сво я та Мими и се съб ра с нея. На не го во мяс то се нас та ни 
мъж в Бо те ва та въз раст, то ку-що прик лю чил с „пат ри о тич ния си дълг“ 
в тру до ви те войс ки. Но ви ят квар тирант бе до ве ден от Пе тър Ко ва чев и 
Па вел Ка ръ ков, с ко и то той се за поз нал на стро е жи те на бър зо про ме ня-
щия об ли ка си Цен тър. Той се каз ва Ва сил За фиров и е из к лю чен сту дент 
тре та го ди на по ме ди ци на. Как то раз б рах впос ледствие от раз ка зи те 
му, ос вен в чер ни те ро ти на тру до ви те войс ки, е пре ка рал ед на го ди на в  
Те-Ве-О „Ро си ца“ („на род на та власт“ на ри ча кон ц ла ге ри те Трудо во-Въз-
пи та тел ни Об ще жи тия). Ва сил го во реше дос та от к ри то и ра ди кал но срещу 
дик та ту ра та и то ва беше дос та тъч но, за да се спри я те лим. Мно го ско ро 
той ми ста на по-бли зък от всич ки дру ги, с кой то дру га ру вах в Со фия. 
Ва сил не бе лош по ет, до кол ко то раз би рам от по е зия. На ши те раз го во ри 
пре ми на ха бър зо от ста дия на по е тич но то твор чес т во, ви цо ве те, по ли-
ти чес ки те ана ли зи и прог но зи към по-кон к рет ни проб ле ми на бор ба та с 
власт та. Спо де лях ме взаим ния си опит, без да раз к ри ва ме де тай ли, де ла 
и име на. Но ви ят ми при я тел беше за вър шен враг на ре жи ма, кой то не се 
за до во ля ваше са мо с пи са не на сти хо ве. Раз ка за ми, че из к люч ва не то му 
от уни вер си те та при чис т ки те през 1949 г. се дъл жа ло на учас тие в гру па, 
ко я то раз п рос т ра ня ва ла по зи ви, и как то ста ва обик но ве но, един от тях се 
из п ла шил и ги пре дал. По зи ви те би ли със со ци ал демок ра ти чес ка на со че-
ност и мо же би за то ва им се раз ми на ло по-ле ко – са мо с из к люч ва не и ла гер. 
(Пар ла мен тар на та гру па на по-мал ка та от две те пар тии на Обе ди не на та 
Оф-опо зи ция – БРСДП, още не би ла раз ту ре на и де пу та ти те `и съ де ни.)

– И се га как во мис лиш да пра виш?
– Как во ще пра вя, за ви си от дру га ри те ни по тоя път. Не те зи, ко и то 

ме до ведоха в та зи квар ти ра и ме за поз на ха с теб. И с дру ги те, с ко и то 
жи вея, яв но нищо по ве че, ос вен да се при каз ва, не мо же да се нап ра ви. 
Ня мам ни що про тив, нали и ду ма та е де ло, ко га то е се ри оз на и це ле на-
со че на. Да же в еван ге ли е то е каза но „в на ча ле бе Сло во то“, но на мен не 
ми се стои все при то ва на ча ло...

– Как то зна еш, зат во ри те са пъл ни с осъ де ни за кон с пи ра ции, са бо таж 
или шпи о наж не тър пе лив ци. Позна вам дос та от те зи, кой то си из ля зо ха 
от там и от ла ге ри те. Май не са пе тимни да за поч нат от но во или по-ско ро 
да про дъл жат бор ба та с дик та ту ра та. Те и гра мад на та част от дру ги те, 
ко и то още не са ми на ли през тия бо го у год ни заве де ния, ча кат на ча ло то 
на вой на та, за да за поч нат ак тив ни въ о ръ же ни действия сре щу власт та...

– Ка то че ли вой на ско ро ня ма да има. То ва не е мне ние са мо на Ста лин. 

Ко гато чле ну вах в ССМ (Съ ю за на Со ци а лис ти чес ка та Мла деж – мла ди те 
на БРСДП), ни бя ха спус на ли ин фор ма ция за един раз го вор меж ду на ши те 
де пу та ти и техни ко ле ги – лей бъ рис ти от Бри тан с кия пар ла мент. Ан г ли-
ча ни те по па ри ли на деж ди те, ка то им ка за ли, че по-ра но от на ча ло то на 
60-те го ди ни не мо же да се очак ват се ри оз ни про ме ни в ус та но ве но то от 
вой на та Ял тен с ко ста тук во. То ва е ка за но пре ди 5-6 го ди ни. Зна чи, ако е 
вяр на прог но за та им, ос та ват още де се ти на, а мо же и дос та по ве че го ди-
ни, ко и то ни де лят от на ча ло то на края. Май до то га ва ще ста нем стар ци 
бе лоб ра ди, как то се пее в един шла гер?

– Без да оп ре де лят сро ко ве и да ти, по доб но е мне ни е то на зе ме дел ци те. 
Техни ят Ге ме то ги съ вет вал от емиг ра ция да па зят кад ри те и си ли те си...

– И до ко га?
– Ами, мо и те пред виж да ния или же ла ния за из бух ва не на ми ра са по-

близ ки до Чър чи ло ви те, от кол ко то до те зи на лей бъ рис т ка та опо зи ция на 
Н.В. ан г лийска та кра ли ца. Но в об ласт та на ис то ри чес ко то вра чу ва не, за 
жа лост, все още ни що не е си гур но. Сле до ва тел но Тре та та све тов на вой-
на мо же да за почне и през ап рил ид на та го ди на, но мо же и да за къс нее. 
То га ва ча ка щи те я ще прежи ве ят ра зо ча ро ва ни я та, раз т ле ни е то и съд ба та 
на бе лог вар дей ци те, които ве че це ли 35 го ди ни... „па зят кад ри те си“. При 
то ва, как то зна еш, те до жи вяха Вто ра та све тов на вой на, но тя не ре ши 
проб ле мите им, да же нап ро тив. Пора ди то ва мно зи на не я пре жи вя ха. От 
не кол ци на та бе лог вар дей ци, ко и то позна вам от се ло Лю би мец, къ де то 
пре ка рах дет с т во то си, поч ти всич ки се наливат с ра кия и пе ят ста ри рус-
ки ро ман си, „па зей ки си ли те си“.

– Точ но тоя жре бий не ми се нра ви, за то ва мис ля, че тряб ва да се бо-
рим, не зави си мо от пер с пек ти ва та на ед на но ва све тов на вой на.

– Аз нес лу чай но спо ме нах за Вто ра та и бе лог вар дей ци те. Вой на та 
мо же да нас тъ пи, без да за вър ши с дъл го о чак ва но то ни ос во бож де ние. 
Мос ков с ки те, а с тях и на ши те бол ше ви ки мо гат да я из гу бят и тук да 
пос ре ща ме аме ри кански войс ки, как то пре ди то ва гер ман с ки те и рус ки те. 
Си гур но ти е из вес т но, че на ши те ре во лю ци о не ри не очак ва ли ос во бо-
жде ни е то от тур с ко роб с т во да дой де от вън. Още по-мал ко от Ру сия на 
са мо дър жа ви е то и кре пос т ни чес т вото.

– Та ка е. Аз съ що счи там, че на как во то си пос те лем, на не го ще лег-
нем. Ни кой не ще про ли ва кръв та си, за да ни ос во бож да ва. Сво бо да та и 
не за ви си мост та, ма кар и да зву чи ба нал но, се из во ю ват, а не се да ря ват. 
По да ре ни, те при ли чат мно го по ве че на роб с т во...

– Не поз на вам мно го со ци ал де мок ра ти, но те зи въз г ле ди не ми при-
ли чат на „ши ро кан с ки“.

– Слу шай, аз вля зох в ССМ, за що то та ка ни по съ вет ва ха след 9-и. 
Счи та ше се, че там ще бъ дем по-за щи те ни сре щу реп ре си и те, ина че бях 
и си ос та вам ле ги онер по раз би ра ния...

– Да, но и ле ги о не ри те, по не те зи, ко и то поз на вам, са да ле че от тво и те 
виждания и на ме ре ния. Аз имах дос та при я те ли сред тях на се ло. Поч ти 
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всич ки избяга ха – гра ни ца та е бли зо до Лю би мец. Те на пус на ха стра на та, 
за да се спасят от ла ге ри те и зат во ри те. Се га са раз пи ле ни по це лия свят, 
един да же е в аме ри кан с ка та ар мия в За пад на Гер ма ния...

– Аз ня мам на ме ре ние да бя гам. Ще се бия тук, къ де то съм се ро дил 
и къ де то искам да ум ра.

– Ва си ле, ти зна еш, че съм анар хист или, ако тряб ва да съм съв сем 
то чен – анар хо ко му нист. Сле до ва тел но, оцен ки те ни за ми на ло то си гур но 
са ди а метрал но про ти во по лож ни. Още по ве че се раз ми на ват очак ва ни ята 
или же ла ни ята ни за бъ де ще то на стра на та и на све та. Ако се га ра зго ва ря ме 
спо кой но и не се стре ля ме, то е, за що то се на ми ра ме в ед нак во по ло же ние 
– дик та ту ра та ни е „из рав ни ла“ и ней ни те ко пои са ед нак во враж деб ни 
към все ки от нас. Ако из бяг вам спо ро ве те, то е, за що то не заб ра вям кой в 
мо мен та е глав ни ят ни враг. Част от пъ тя или по-ско ро ак ци и те ни сре щу 
не го мо гат да бъ дат об щи, кое то не зна чи, че те ще за пъл нят про паст та, 
ко я то раз де ля анар хис та от привър же ни ка на власт та.

– Ти на ис ти на ли вяр ваш, че ще дой де вре ме то на анар хи я та?
– То ва, в ко е то вяр вам, е, че до ка то чо веш кия род не е за ги нал, до ка то 

има бъде ще, сред не го ви на ги ще има ин ди ви ди и гру пи, ко и то ще се стре-
мят към интег рал на та сво бо да и ра вен с т во за всич ки. Как во то и да ста ва, 
ние ня ма да прес та нем да се бо рим. И на ша та бор ба мо же да за вър ши 
са мо ко га то в ре зул тат на нея нас тъ пи анар хи я та или анар хо ко му низ мът, 
т.е. об щес т во без по тисници и гра би те ли. До се га чо ве чест во то не е от к-
ри ло по-висш иде ал и не виждам ни как ви ос но ва ния да му обър на гръб...

– В та къв слу чай, ко га то дой дем на власт, ще тряб ва да те зат во рим, 
за що то та ки ва ка то теб са вред ни за на ци я та.

– От к ро ве ност за от к ро ве ност, Зе фир. Аз мис ля, че вие, ле ги о не ри те, 
сте мина ло, а „на ци я та“ ня ма бъ де ще. Ис то ри я та не е ра ци о нал на и всич ко 
е въз можно. Вклю чая и ид ва не то ви на власт. Ако то ва ста не, то га ва ще 
ви дим кой – кого? Но до то ва вре ме сме да ле че. Днес дру ги ни зат ва рят 
и уни що жа ват. За това на муш ка та са те. Те зи, ко и то дър жат власт та, или 
как то се из ра зя ват – в тях е и но жът, и хля бът! В бор ба та с дик та ту ра та, ако 
бо ре щи те се оце ле ят и усто ят на всич ко, ще раз бе рат мно го не ща и на дя вам 
се, ще по рас нат. Та ка че, ако сме жи ви и здра ви до кра ха на бол ше виз ма, 
от но во ще про дъл жим тоя разговор. А се га, да те вър на към въп ро са, на 
кой то спрях ме пре ди от к ло не ни е то в сфе ра та на иде и те и не оп ре де ле но то 
бъ де ще. Ако не си заб ра вил, тър сех ме от го вор на въп ро са на Чер ни шев с ки: 
„Как во да се пра ви?“ – Се га и сре щу днешни те влас т ни ци?

– Не съм заб ра вил и не мо га, за що то поч ти за ни що дру го не мис ля, 
от как то съм се вър нал от ка зар ма та. За ва ре но то над ми на очак ва ни я та и 
из па ри илю зиите ми.

– Доб ре, мис ли! И ако из мис лиш нещо, оба ди ми се. Аз съ що тър ся 

не пре къс на то и мо же би съм на ме рил точ ка та, коя то тър сил Ар хи мед. 
Ос та ва да се пос т рои дос та тъч но дъ лъг лост. Ще го ворим и за не го, за 
ма те ри а ла и струк ту ра та му, но ка то че ли още е ра но. Не са мо за що то се 
поз на ва ме отско ро.

Сбо гу ва хме се с Ва сил, чи я то ус та ос тана от во ре на ка то на сом. Той 
ме гле даше по лу из пи та тел но, по лу у ди ве но. Не бър зах да от го ва рям на 
увис на ли те му, не до из ка за ни въп ро си, за що то исках да се кон сул ти рам и 
с Мар до хай – след ка то из тър вах ме 7 но ем в ри, трябва да уго во рим дру га 
под хо дя ща да та за за мис ле на та сим во лич на ак ция...

Гла ва XXXVIII

„МРЕ ЖА ТА“ ИЛИ...
„СТАР СВЯТ, НИЙ ТЪ ЧЕМ ТИ СМЪР Т НИЙ  
СА ВАН“

След вай ки из б ра ния път, сред гру пи и ин ди ви ди, с ко и то об с тоя тел с-
т ва та или слу чай ност та ме пос та виха в до сег, дейс т вах ка то со вал ка на тъ-
ка чен стан. Про дъл жа вах да раз ши ря вам, да тър ся но ви и да въз с та но вя вам 
ста ри приятел с т ва и поз нан с т ва. Все с та зи един с т ве на цел – включ ва не на 
но ви хора и съз да ва не на но ви мно го ъ гъл ни ци от мре жа та, в ко я то ис ка хме 
да оп ле тем и за ду шим дик та ту ра та. Та зи ми ра бо та в го ле мия град беше 
про дъл же ние на панагюр с ка та и на по до бя ваше биб лейс кия раз каз: „Ав ра-
ам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му“, и т.н.

За поз на ва не то ми с Па вел Ка ръ ков ста на чрез Франц Ха джи ев, а с 
Франц, Иван Тю фек чи ев, Не дел чо Бе ро нов и Васил За фи ров – пос ред с т-
вом Пет рус (Пе тър Ко ва чев от се ло Ка ра Те пе). С не го се зна ех ме от Лю-
би мец и се сбли жих ме в Со фия след бяг с т во то на брат му, с кого то бях ме 
съ у че ни ци и при я те ли. В тая ком па ния ца ре ше то ле ран т ност и все ки из-
ла га ше сво бод но сво и те идеи, и ко е то е по-важ но – из с луш ва ше другите. 
Пет рус ми бе ше по да рил ед на ста ра кни га – за анар хиз ма от Ел ц ба хер, 
с пос ве ще ние. Пре во дът ѝ бе ше не тър пим, а ав то рът тол ко ва ску чен, че 
не можах да съ бе ра ку раж, за да я до че та до края. Ос вен нея ми да де за 
спо мен ед на сним ка на пе ти ма та при я те ли с ме лан хол но пос ве ще ние на 
гър ба: „Ще се пръснем по све та ка то об ру ле ни лис та...“ Ако ко по и те я бя ха 
на ме ри ли при обис ка в квар ти ра та ми, про ро чес т во то му ще ше по-ско ро 
да се пре вър не в сво я та проти во по лож ност – да ни съ бе рат в след стве ния 
от дел на ДС. Пет рус, Па вел, Франц и Иван Тю фек чи ев бя ха зе ме дел ци, а 
Не дел чо – от ССМ – мла деж ка та ор га ни за ция на пос лед на та опо зи ци он на 
пар тия – Со ци ал де мок ра ти ческата на Кос та Лул чев. Че ти ри ма та бъ де щи 



196 197

юрис ти след ва ха стрик т но пре поръки те на Ге ме то – па зе ха си ли те си. 
Но въп ре ки то ва Па вел и Пе тър бя ха изклю че ни в пос лед ния се мес тър. 
Дру ги те два ма жи ве е ха над рес то рант „Рек лама“ на ня ко гаш ния па саж 
„Све ти Ни ко ла“. Там се во де ха се ри оз ни дис ку сии, на ко и то ид ва ха мно-
зи на поз на ти, при я те ли и при я тел ки. Сиг на лът за но воприс ти га щи те бе ше 
из с вир ва не с ус та на на чал ни те но ти на „Мар си ле за та“.

Ско ро Иван Тю фек чи ев по лу чи повик ва тел на (брат му съ що бе ше 
бег лец в САЩ, кой то, как то на у чих мно го по-късно, „ра бо тил за аме ри-
кан с ки те служ би“). Мо би ли зи ра ха го и как то се по лагаше на „на ро ден 
враг“, ци га нин или тур чин, бе из п ра тен в тру до ви те войс ки. На не го во 
мяс то, на вяр но пак чрез Пет рус, се по я ви нов квар ти рант, щу ди ращ юри-
спру ден ци я та – То дор ха джи Ди мит ров – съ що от Лю би мец. То шо бе ше 
с една го ди на по-го лям от ме не. Той до ве де на па саж „Св. Ни ко ла“ моя 
съ у че ник от лю би мец ка та гим на зия Сте фан Бан ги ев – Бан го, кой то след-
ва ше ико но мичес ки на у ки. Те два ма та съ що дек ла ри ра ха, че са анар хис ти. 
Към тях се при съеди ни ха още два ма вто ро кур с ни ци от Прав ния фа кул тет 
и за ед но с въ ве де ния от ме не Пе ев об ра зу вах ме „шес тор ка“, ко я то съ що 
се „обез с мър ти“ на ед на гру по ва сним ка. На нея ус та но вих, че съм по на-
пъл нял, с пог лед на биче. Мо же би за то ва ДС ме бе ше кръс ти ла „Би зон“ 
в сво и те па на гюр с ки „раз работ ки“.

Бан го бе ше при ю тен от друг наш зем ляк от Лю би мец – Три фон или 
Трин га та. Той беше дос та по-въз рас тен от нас и ве че бе пре ми нал през 
кон цен т ра ци он ния ад, след ка то имал неб ла го ра зу ми е то да се за вър не от 
Заг реб, къ де то след вал ар хи тек ту ра. Ко га то из бух на кон ф лик тът меж ду 
Ти то и Ста лин, Три фон трябва ло да из би ра меж ду емиг ра ци я та и об рат ния 
път към „ро ди на та“. Из б рал пос лед но то и по не же бе ше вол но ду мец, т.е. 
сво бо до мис лещ, а то ва в „стро я щото ос но ви те на со ци а лиз ма“ оте че ство 
бе ше прес тъп ле ние, то се от п ла тило за вер ност та му с „въд во ря ва не то“ му 
на ос т ров Бе ле не. Там бе ше най-голямо то ТВО, за ко е то та те ми бе ше раз-
каз вал дос та ис то рии. Се га Три фон, който бе ше ис тин с ки ен цик ло пе дист, 
след ва ше за доч но ге ог ра фия и ра бо те ше как во то му по пад не. Не го ва та 
квар ти ра – ед но под зе мие на ул. „Ас па рух“ № 6, съ що бе ше раз сад ник на 
опо зи ци он ни ком па нии. Ос вен Бан го, сък вар ти рант му бе ше и Не дял ко 
Неш ков, кой то ра бо те ше по пос т рой ки те, съ що из к лю чен студент по пра во 
в пос лед ния чет вър ти курс. Друг „мно го ъ гъл ник“, как то ве че спо ме нах, 
се опит вах да съз дам в ла бо ран т с кия курс.

Ком па ни я та на вуй чо ми за е маше осо бе но мяс то сред тия мои прия-
тел с ки кръгове. Един с т ве ни ят в нея, кой то в име то на мла дост та по ис ка 
да из ку пи гре хопа де ни е то на сво я та ка пи ту ла ция чрез „за ве ща ни е то“ си, 
беше ня ко гаш ни ят войво да Спи ро поп Гри го ров. Но и той беше на икин-
дия, ма кар че ми на ло го диш на та лекар с ка ди аг но за го от ми на. Ос та на ли те, 
во гла ве с вуй чо, бяха про ти во вес на на ши те изли та ния, свойс т ве ни за 
мла до стта. От съ ве ти те им ня мах нуж да, но с поз на ни я та си бяха це нен 
из точ ник на жи ви зна ния и ана ли зи. И в нея, как то в дру ги те ком па нии, се 
ра зис к ваха сво бод но всич ки те ми на те ку ща та по ли тика. По моя ини циа-

ти ва се во деха идей ни спо ро ве по прог рам ни, со ци ал ни и иконо ми чес ки 
въп ро си на срав ни тел но при лич но ни во.

Всич ки те зи гру пи бяха сво е го ро да „не фор мал ни кръ жо ци“, как то 
би ха се изрази ли в епо ха та на къс но то ди си ден т с т во. Вът ре в тях имаше 
под гру пи и от делни ин ди ви ди, с ко и то бях за вър зал по-тес ни поз нан с т ва и 
при я тел с т ва. На дявах се, че със съз ря ва не на очер та ва щи те се на хо ри зон та 
све тов ни и вът решни съ би тия ще се тран с фор ми рат в „мно го ъгъл ни ци“ 
на про ек ти ра на та ор га ни за ци он на мре жа.

От тях, в за ви си мост от нак лон нос ти те и ха рак те ра на участ ва щи те, 
спо ред во ля та им да се бо рят с ти ра ни я та и афи ни те та им към да ден вид 
ак тив ност, щяха да из рас нат лич нос ти и яд ра. За про па ган да, за апос тол с ка 
и ор га ни за ци он на дей ност или за пре ки ак ции. В за ви си мост от за да чи те, 
ко и то ще из ник нат пред нас в хо да на яв на та или тай на граж данска вой на 
с власт та. В по ря дъ ка на ед но пос те пен но и мно гос те пен но „филтрира не“ 
на бой ци те, си пред с та вях раз ши ря ва не то на бой на та ор га ни за ция, чие-
то на ча ло пос та вих ме през про лет та с Мар до хай. Раз би ра се, ос та вахме 
от во ре ни за всич ки ини ци а ти ви, за ко и то има хме убеж де ние, че мо гат да 
издър жат на прак ти чес ка та про вер ка в ус ло ви я та на сви ре па дик та ту ра и 
то тален шпи о наж.

В гру пи те ни се ра зис к ваха сво бод но прог рам ни и ор га ни за ци он ни 
идеи, как то и пла но ве за бор ба с дикта ту ра та. В нея „на ши те“ влас т ни ци 
имаха мно жес т во пре и му щес т ва. Сред тях такива, с ко и то мо жеха да ма-
ти рат вся ко ре во лю ци он но на чи на ние: покро ви тел с т во то на ед на им пе рия 
– Мос ков с ка та, с ог ром ния опит на реп ресив ни те си ин с ти ту ции в смаз-
ва не то на вся ка съп ро ти ва. (Мос к ва из ле зе от вой на та с уве ли че на мощ и 
раз ши ре ни е то на ней ни те вла де ния про дъл жи вслед с т вие инер ци я та на ан-
ти ко ло ни ал ни те пос ле ди ци от Вто ра та све тов на вой на. За то ва ̀ и по могна 
уме ло то из пол з ва не на ре во лю ци он на та кри за във френ с ка та и бри тан с ка 
им пе рии, чи и то на ро ди се стре мяха към не за ви си мост.) Екс  пан зията на 
рус кия им пе ри а ли зъм под зна ме то на „ко му низ ма“ съз дава ше уве ре ност 
у мес т ни те му слу ги, че всич ко им е поз во ле но и ще ос та не не нака за но. 
Още по ве че я улес ни ов че то по ве де ние на на шия на род, кой то в своята ис-
то рия не е имал мно гоб рой ни прис тъ пи на ре во лю ци он но опи я не ние, или 
как то го бе оп ре де лил дя до Ва зов – на... „пи ян с т во“. У нас то нас тъп ваше 
ряд ко, а из т рез ня ва не то – мно го бър зо. След ка то чуж ди те или свои па лачи 
раз с т рел ваха ня кол кос то тин, мак си мум хи ля ди, ос ме ли ли се да въс танат 
и да на ру шат мъл ча ли во то ра бо ле пие пред „теж ка та же ляз на дес ни ца“.

Но на вой на ка то на вой на. До ри за мо мент не си за да вах въп ро са 
осъ щес т вима ли е ко ло сал на та за да ча, с ко я то сме се на гър би ли в те зи 
го ди ни и с то зи народ? Си гур но имах шанс, за що то мно го по-къс но щях 
да от к рия с удив ле ние в по ли цейс ко то си до сие срав ни тел но кол ко ряд-
ко, осо бе но през пър ви те три де се ти ле тия на че кис т ка та дик та ту ра, съм 
стъп вал на прог ни ли дъс ки. Бро ят на пре да те ли те, с чи я то по мощ ДС 
ще ше да тор пи ли ра на шия про ект, не над х вър ли и един про цент от те зи, 
към ко и то се на соч их. При то ва, не мога да се сдър жа и да не по лас кая 
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са мо чув с т ви е то си – пре да те ли те не бя ха мои „по па де ния“. Но за тях ще 
ста не ду ма по-къс но, ко га то им дой де ре дът.

В ра зис к ва ни я та ни нас то я вах вър ху ня кол ко не ща: 1) До ри в ед на 
шах мат на зада ча не сме са ми. Про тив ни кът съ що раз съж да ва и мес ти 
сво и те фи гу ри в отговор на на ши те хо до ве. Сле до ва тел но, не тряб ва да 
го под це ня ва ме. 2) Тряб ва да взе мем всич ки пре дох ра ни тел ни мер ки, за 
да из бег нем под вод ни те ка мъни на пре да тел с т во то, до кол ко то то ва е въз-
мож но. 3) Ако въп ре ки то ва бъ дем пре да де ни, тряб ва да нап ра вим всич ко 
въз мож но, за да ог ра ни чим про ва ла и помог нем за по-бър зо то въз с та но вя-
ва не на раз къ са на та ор га ни за ци он на мрежа. Са мо то га ва бихме съ у ме ли 
да пре вър нем на ша та бор ба в един на чален тла сък на ре во лю ци он ни те 
про це си пър во у нас, а пос ле и в „Ста рия континент“, пос та вяй ки го пак в 
аван гар да на чо веш ка та ис то рия и от к ри вай ки ед но но во ле тоб ро е не в нея.

За съ жа ле ние по ве че то от въз ла га ни те на деж ди се оказаха... яло ви. 
Не зная да ли са мо на на шия на род беше свойс т ве но да го во ри, пре ди да 
мис ли. И да не действа, след ка то е го во рил? Или гре шахме в оцен ка та на 
епо ха та, ко я то ни из г леждаше „пред ре во лю ци он на“? Или е де фек тен ор-
га ни за ци он ни ят ни под ход? Както и да е. От сто лич на та ми дей ност ка то 
че ли един с т ве но то „от к ри тие“ се ока за Ва сил За фи ров. Пе ев и Гу ляш ки 
ни ко га не из ля зо ха от по ло же ни е то си на „ста жан ти“ и евен ту ал ни „ре зер-
ви“ в ре во лю ци он ни те ак ции. Ос та налите? Не зная стру ва ли си да от де лям 
стра ни ци за зиг за ги те в жи во та им. Може би е дос та тъч но, ях вай ки „ма ши-
на та на вре ме то“, да по со ча са мо слу чая с Не дел чо Бе ро нов. Ко га то след 
бли зо 50 го ди ни се ви дях ме при ед на дис ку сия в „япон с кия хо тел“ вър ху 
за ко на за рег ла мен ти ра не дос тъ па до ар хи ви те на ста на ла та ве че „бив ша 

Дър жав на си гур ност“, той поч ти ще ше да се раз п ла че от уми ле ние. Но в 
го ди на 11-а от „епо ха та на де мок ра ци я та“, ко га то му по ис ках съ дейс т вие 
за съ де не на прес тъп ни ци те от ДС в ка че ство то му на член и пред се да тел 
на Кон с ти ту ци он ния съд на РБ, той се... скри. А след то ва за ед но с ко ле-
ги те си по ис ка ха да не бъ дат под ла га ни на про вер ка за... „чис то ми на ло“.

До пус нах ме и ред дру ги греш ки, ко и то мо же ха да се из бег нат. Ако 
ня кой от наши те ста ри влъх ви бе на пи сал не що ка то „На ръч ник“ или „Ка-
те хи зис на конспи ра то ра“... Но ня ма сми съл да го во рим с „ако“.

За бе ле жи тел но то в ця ла та ни ис то рия бе ше, че въс та нах ме „про тив 
бу ри те (сре щу ко и то тряб ва ше да ус то им) и бла та та (през ко и то се на ла-
га ше да ми наваме)“. И че над по ло вин век вър вим с раз вя то зна ме в ед на 
епо ха, в ко я то човеш ки ят дух бе пад нал до най-низ кия си гра дус. Ко га то 
ми жи тур ки те и пре датели те се пре вър на ха в „спло те но то мно зин с т во“ 
от на ро да; ко га то (с ня колко изо ли ра ни из к лю че ния) кон т ра ре во лю ци я та 
шес т ва ше по бе до нос но по всички кон ти нен ти. В ед на епо ха, в ко я то та ки ва 
ка то нас не бя ха мно гоб рой ни (осо бе но след кру ше ни е то на Ун гар с ка та 
ре во лю ция). Ние про ти вос то ях ме на ти ра ни я та и ус то ях ме чак до сгро мо-
ляс ва не то ѝ. То ва ме пра ви ед нов ре менно щаст лив и не щас тен. Щас т лив, 
за що то имам съз на ни е то, че по ех ме вър ху пле щи те си и за щи ти тих ме 
име то и дос тойн с т во на на ро да, ко и то те ро рът бе сма зал и обе зоб ра зил. 
И не щас тен от то ва, че в та зи, про дъл жи ла де се ти ле тия съп ро ти ва, ос та-
нах ме тол ко ва мал ко, че се чув с т вам са мот ник – ня ка къв Ро бин зон на своя 
ос т ров сред мо ре от мър тъв ци – Ла за ров ци, ко и то в на шия жи вот ня ма да 
ста нат (въс та нат).

Но не ка не из бър з ва ме тол ко ва. В мо мен та на опис ва ни те зим ни ме-
се ци от края на 1952 и на ча ло то на 1953 го ди на ние бяхме на стръх на ли в 
очак ва не на вой на та. Имах ме ли ос но ва ние за то ва? От го во рът тряб ва да 
се тър си в съ би ти я та вън от стра на та и вът ре в нея.

На Бал ка ни те сре щу ле вия фланг на „Из точ ния блок“, кой то Ста-
лин бе по верил на Бъл гар с ка та ар мия, се съз да де тро ен съ юз на Тур ция, 
Гър ция и Югос лавия. Съ от но ше ни е то на си ли те беше по не 1:7. За да си 
вдъх ват ку раж, по лит ко мисари те на „на род на та ар мия“ (се га всич ко е 
на род но – от ми ли ци я та до са лама, ло ку ма и чо ра пи те) убеж да ваха вой-
ни ци те, че са мо за ня кол ко дни ще сля зат до Ца риг рад и Бя ло мо ре. Зад 
та зи им уве ре ност се криеше на деж да та, че Червена та ар мия ня ма да ги 
изос та ви на про из во ла на „съд ба та“. Са мо че по ло жени е то на СССР не 
беше мно го по-ро зо во от бъл гар с ко то. За то ва Ста лин и агит п ропи те му са 
за мир. В слу чай на вой на ние бяхме за ре во лю ци он но по ра жен с т во, т.е. 
за об ръ ща не на оръ жи е то сре щу дик та ту ра та. За се га два та ла ге ра во деха 
„сту де на вой на“. В мо мен та един с т ве на та го ре ща точ ка меж ду тях беше 
Ко рея. Ина че съ би тия ста ваха нав ся къ де. И сле де не то им поз во ля ваше 



200 201

да про ве ря ваме прог но зи те си неп ре къс на то в спо ро ве, кон ф рон та ции на 
раз ли ча ва щи те се оцен ки и срав ня ва не то им с но ви те фак ти и съ би тия.

През но ем в ри в Мос к ва след 13-го диш но от със т вие и на фор ма лен 
пар ти ен жи вот се про ве де ХІХ кон г рес на ВКП (б), на кой то я прек ръс-
ти ха на КПСС. От снимките във вес т ни ци те се виж да ше, че без ре туш и 
грим „ба ща та на на ро ди те“ е само ед но грох на ло стар че. Тра ди ци он ни ят 
от че тен док лад бе про че тен от „нас лед ни ка“ му Ма лен ков, за кой то се 
го во ре ше, че бил не за ко нен син на Сталин.

Гвоз дей на кон г ре са стана но ва та бро шу ра „Ико но ми чес ки проб ле ми 
на со ци а лиз ма“, в ко я то Джу гашвили пра ве ше вто рия си „го лям при нос към 
те о ри я та на мар к сиз ма“: До ко муниз ма щя ло да се стиг не чрез то тал на та 
по бе да на сто ко во то сто пан с т во, т.е. чрез прев ръ ща не то на вси чко и всич ки 
в сто ки и ус та но вя ва не на все об х ватни па зар ни от но ше ния в ус ло ви я та на 
„дик та ту ра на про ле та ри а та“. (Пър во то от к ри тие или „за кон на Ста лин“ 
гла се ше, че от ми ра не то на дър жа ва та ми нава през все стран но то ѝ ук реп-
ва не.) И два та „за ко на“ бя ха ста на ли обект на ви цо ве и гар га ри, на ко и то 
власт та от го ва ря ше с реп ре сии и ра зяс ня ва не на дъл бо кия им сми съл от 
пар тий ни те агит п ро пи. Те ги бя ха вклю чи ли в програ ми те на пар тий на та 
учеб на го ди на, в ко я то учас т ва ха ня кол кос то тин милио на ду ши от Бер лин 
и Со фия до Вла ди вос ток и Шан г хай.

Дру га сен за ция бе ше ед но къ со и поч ти ед нос рич но „ин тер вю“ на 
обо жес т вения сат рап за проб ле ми те на ми ра и вой на та, взе то от „ко рес пон-
ден та на в. ‘Прав да’“. В не го Ста лин каз ва ше, че „вой на та не е не из бе жна 
и че ми рът ще по бе ди, ако на ро ди те го взе мат в свои ръ це и го от сто я ват 
док рай!“ Не зная как е въз дейс т вал тоя дър вен език на съ на род ни ци те ни, 
но на мен ми се драй фа ше от не го. Ак ти вис ти те про веж да ха кам пании за 
мир, съ би ра ха под пи си и за е ми. Пи ка со бе на ри су вал своя гъ лъб, за кой то 
Илия Беш ков ка звал, че има змийс ко око. На пре ден план в съз да де ни те 
за цел та „ко ми те ти за мир“ бя ха из тик а ни ар хи е ре и те на пра вос лав на та 
църква и раз ни дейс т ви тел ни и мни ми ин те лек ту ал ци от За па да, ко и то 
Ле нин бе на ре къл „по лез ни иди о ти“. (Учас ти е то на из то чни те се раз би-
ра ше от са мо се бе си.) Ина че рус ки те шпи о ни и уче ни, под ръ ко вод с т во то 
на ше фа на КГБ – Лав рен тий Бе рия, бя ха приш по ре ни да съ зда дат в най-
крат ки сро ко ве „со циалис ти чес ки“ атом ни бом би, с ко и то да пос тиг нат 
рав но ве сие в та зи ре ша ваща сфе ра на бъ де ща та вой на...

От дру га та стра на съ що се гот ве ха трес ка во. Мир нов ре мен ни ят бю-
джет за въоръ жа ва не на аме ри кан с ка та ар мия над х вър ли то зи от го ди ни те 
на Вто ра та све тов на вой на. САЩ и съ юз ни ци те им ме то дич но об граж да ха 
„ла ге ра на мира, со ци а лиз ма и де мок ра ци я та“ с во ен ни ба зи и про веж да ха 
неп ре къс на ти манев ри и обу че ния за под го тов ка та на Тре та та све тов на. 
Из бо ри те в САЩ през но ем в ри 1952 г. бя ха спе че ле ни от „ге не ра ла на 
по бе ди те“ – Ай зен ха у ер, или Же ле за ров, как то пре веж дах ме име то му. 
Не го во то вли за не в Бе лия дом се тълку ва ше ка то пред две рие на во ен ни-
те дейс т вия.

От две те стра ни в два та бло ка про па ган да та сто вар ва ше ви на та за 

приб лижава ща та вой на вър ху „под пал ва чи те“ от... про тив ни ко вия ла гер 
и съз да ва ше пред во ен на пси хо за у на се ле ни е то.

Гла ва XXXIX

ВЪТ РЕШ НО ТО ПО ЛО ЖЕ НИЕ НА ФО НА  
НА МЕЖ ДУ НА РОД НО ТО

В та зи ат мос фе ра у нас се из вър ш ва ше вкар ва не то на се ля ни те в кол-
хоз на та сис те ма, чи и то об ра зу ва ния тук на ри ча ха „тру до воко о пе ра тив ни 
зе ме делски сто пан с т ва“ (ТКЗС-та). Обез зем ля ва не то на дреб ни те сел с ки 
сто па ни, които в Бъл га рия със се мейс т ва та си бя ха 3/4 от на се ле ни е то, 
и прев ръ ща не то им в дър жав ни ра таи, ко и то ра бо те ха за сто тин ки и в 
на ту ра, как то е би ло в епоха та на фе о да лиз ма, пре диз вик ва ше ос т ри не-
до вол с т ва. Те стиг на ха до стихий ни сел с ки бун то ве, опи ти за съз да ва не 
на кон с пи ра ции, най-ве че сред члено ве те на заб ра не ния БЗНС (Ни ко ла 
Пет ков). Зе ме дел ци те се на дя ва ха да вземат своя ре ванш с по мощ та на 
„съ юз ни чес ки те ар мии“. Дик та ту ра та от го варя ше със сви реп те рор. В 
по ве че то слу чаи той има ше пре ван ти вен ха рак тер, не бе ше съ раз ме рен с 
дейс т ви я та им, но на ли „страх ло зе па зи“. С „ин тер нацио на ли зи ра не то“ на 
на сил с т ве ни те ме то ди на „ко лек ти ви за ция“ и мо де лиране на со цоб щес т-
во то, ста ли нис ти те ис ка ха да ус та но вят то та лен кон т рол вър ху со циа лна та 
ис то рия, да па ра ли зи рат вся ка во ля за съп ро ти ва и инициа ти ва „от до лу“.

Вън от те зи две не рав нос той ни си ли по вът реш ни те фрон то ве на 
ла тен т на та граж дан с ка вой на у нас съ щес т ву ва ха ома ло мо ще на та и 
про ле та ри зи ра на бъл гар с ка бур жо а зия и не до раз ви ти ят и без си лен про-
ле та ри ат. Не го ви те реди ци на бъб ва ха с при шъл ци от се ла та и град с ка та 
дреб на бур жо а зия. Най-едра та, до кол ко то я има ше, мно го ряд ко и за къс 
пе ри од се под ви за ва ше „в произ вод с т во то“ или по но во от к ри ва щи те се 
„на ци о нал ни обек ти“. Из пол з вайки аван са, кой то бя ха по лу чи ли в ми-
на ло то, и би дей ки „гъв ка ви“, те се приспосо би ха. И по ко ле ни е то им се 
вгра ди в по-гор ни те ета жи на „со ци а лиз ма“. Или се из мък на ле гал но от 
стра на та сре щу зап ла ща не, до ка то то ва бе въз можно. Та ка на ши те ка пи-
та лис ти ста на ха „пат ри о тич ни“. Те до ри не по мис ля ха да во дят бор ба 
за рес тав ра ция, а ра бот ни ци те не бя ха в със то я ние да из ве дат се бе си и 
об щес т во то от ис то ри чес кия кьор со как на дър жав ния ка пи та лизъм. То-
ест, по лу чи се си ту а ция, об рат на на ле нин с ка та:„Отгоре“неискаха,а
„отдолу“неможеха...

На ши те идей ни стре ме жи не на ме ри ха пок ри тие в бъл гар с ка та дейс-
т ви телност. Раз да ле ча ва не то се уве лич ава ше и от лип са та на ин фор ма ция 
за двустран ни те ма ни пу ла ции, на ко и то бях ме под ло же ни. То ва пос та ви 
в цен тъ ра на вни ма ни е то ни Тре та та све тов на вой на, ко я то офи ци ал на та 
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про па ган да предста вя ше ка то най-ве ро ят но про дъл же ние на по ли ти ка та 
(...на про тив ни ка!). При е май ки я ка то да де ност в не да леч но то бъ де ще, 
ние свър з вах ме с нея перспек ти ва та на со ци ал на та ре во лю ция. Към то ва 
ни под тик ва ше и ис то ри чес кият опит от Френ с ко-Прус ка та вой на и Па-
риж ка та Ко му на на сам.

В прог но зи те си пред виж дах ме и дру га та ал тер на ти ва – по бе да та на 
Запа да, ко е то по каз ва, че не сме ви та е ли из ця ло в об ла ци те. Във во ен на та 
обста нов ка ние се на дя вах ме да уве ли чим си ли те си, за да те жим в со ци-
ал ния и иде ен жи вот на след во ен на Бъл га рия. По ра ди то ва фик си рах ме 
вни ма ни е то си най-ве че вър ху ед на от тен ден ци и те – им пе ри а лис ти чес кия 
кон ф ликт между „два та ла ге ра“. Тен ден ция, ко я то яв но не е би ла с най-го-
ля мо тег ло. Вуй чо ми се ока за дос та по-то чен в прог но зи те си за вой на та. 
Не го ви те пред виж дания не бя ха ре зул тат на ня ка къв „на у чен ме тод“, а 
по-ско ро на же ла ни е то да не се раз бут ва ста ту та му на пат ри ций (вмес то 
пар тий ци им каз ва ха пат риции) и се мей но то му спо койс т вие. В идей но 
от но ше ние той бе ше все още „ис тори чес ки оп ти мист“ и се на дя ва ше, че 
в „меж ду на род но то ра бот ни чес ко и ком-дви же ние“ ще се на ме рят си ли, 
ко и то да ко ри ги рат „греш ки те на ста линския рас теж“ и да из п ра вят пар-
тий на та ли ния, ко я то с всич ки те си зиг за ги воде ше ди рек т но към ня как во 
но во... сред но ве ко вие.

С та ки ва мис ли, очак ва ния и на деж ди оти вах ме към но ва та 1953 г., 
ко я то, ни уверява ха нас той чи во, ще бъ де го ди на на раз в ръз ка та в приб-
ли жа ва ща та но ва све тов на вой на. Чър чил до ри бил оп ре де лил и да та та  ѝ 
с не го ва та, ста на ла прос ло ву та, фра за: „Март е ра но, май е къс но“, ко е то 
ще ше да ре че, че съд бо носният ме сец е ап рил...

Интермецо: през това време в кухнята  
на канибалите

Па на гюр с ки ят ДС-гру пен фю рер Со тир На ков и дру ги те соц-гес та пов-
ци не предпо ла гаха, ни то имат „сиг на ли“, че бор ба та ве че беше нав ляз ла 
в дру га фа за и се во деше с дру ги сред с т ва. Те про дъл жа ваха ру тин на та 
си „дей ност“ и до ка то бях в Со фия, на 16.ІХ.1952 г. пос та вили на агент 
„Пан чо“ за да ча „да се срещ не с Рад Бого ев и да му ка же, че Ге ор ги Кон-
стан ти нов му е на ре дил да го по пи та про дължа ват ли още да из п ра щат 
по мо щи за зат вор ни ци те, ка то се пос та рае да на учи кои дру ги ли ца са 
да ва ли па ри за та зи цел...“

„Из точ ни кът („Пан чо“) до на ся, че срещ нал („слу чай но“) Рад Бо го ев 
на мос та при гим на зи я та и му ка зал за она зи ра бо та, а Ла ко му от вър нал:

„Се га не ме за ка чай, че бър зам и имам дру га ра бо та. Ще го во рим друг 
път.“ След из вес т но вре ме „Пан чо“ го сре щнал пред пар тий на та кни жар-

ни ца и от но во попи тал: Как во ста на с она зи ра бо та, а той пак от го во рил, 
че не му би ло удоб но. До но сът то зи път е при ет лич но от па на гюр с кия 
кай ма ка мин, кой то със за видна упо ри тост му пос та вя съ ща та за да ча: Да 
оп ре де ли сре ща на Рад Бо го ев в пар ка и му ка же, че Ге ор ги Кон с тан ти нов 
е наредил да се срещ нат и пак да го пита за па ри те.

И ма кар че Ла ко се дър па, он ба ши я та (ка пи тан) и кай ма ка мин на Па-
на гю ри ще – Пе тър Чо ла ког лу, има да из пъл ня ва план. На 4 но ем в ри 1952 
г. той пра ви пред ло жение до ок ръж ния си на чал ник в Плов див – ма йор 
Го гов, да му раз ре ши да открие пред ва ри тел на аген тур на раз ра бот ка „Та-
ра леж“ сре щу ли це то Рад Бо гоев с цел да се ус та но ви да ли съ би ра па рич ни 
сред с т ва за под по ма га не на затвор ни ци те от па на гюр с ка око лия. По чие 
на реж да не ги съ би ра. Учас ти е то му в евен ту ал но съ щес тву ва ща не ле гал на 
ор га ни за ция, чис ле ни ят със тав на съ ща та, как то и цел та ѝ.

„Към „обек та“ ще бъ дат на со че ни агент „Пан чо“, СС „Бо ян ка“ и СС 
„Со кол“. Ще се про у чат и всич ки връСки на „Та ра ле жа“ (Ла ко) с ог лед 
на бе ляз ва не сред тях на кан ди дат за вер бов ка.“

В мо ти ви ров ка та си Чо ла ког лу пи ше, че Ла ко бил „ре ак ци он но нас т-
ро ен“, което е дол ноп роб на по ли цейс ка кле ве та. Под вли я ние на Чер но то 
и Пе тър Рад Бо го ев бе ше за ел съ що край но от ри ца тел ни „ек с т ре мис т ки“ 
по зи ции спрямо час т на та соб с т ве ност, ре ли ги я та и власт та.

Съг ла сие и ут вър ж да ва не „от го ре“ е по лу че но и ка па нът за та ра ле жи 
е за ложен.....

На съ ща та да та (4.ХІ.1952 г.) На ков съ об ща ва на „дру га ря око лийс ки“ 
н-к на МВР – Чо ла ков, в „Ра порт“-а си, че „за е ли ят се да съз да де не ле гал-
на ор га ни за ция „Би зон“ – Ге ор ги Кон с тан ти нов Ге ор ги ев, жи вее на ули ца 
„Не о фит Рил с ки“ 55 А. След ва в ме ди цин с ко то учи ли ще за ла бо ран ти 
– Со фия... Пред вид това, че чак се га мо жах ме да ус та но вим точ ния му 
ад рес, пред ла гам раз ра бот ката да бъ де из п ра те на на Сто лич но то у-ние на 
МВР за про дъл же ние до изяс няване дей ност та на съ щия.“

Пре да де на от бра тов чед ка та си, Пе на Ле ща ро ва е за дър жа на на 
25.ХІІ.1952 г. и разпит ва на. Тя е ве че на 19 го ди ни, омъ жи ла се е и се е 
пре вър на ла в Пе на Ран ге лова Мла де но ва. В по ка за ни я та си тя пи ше, че с 
Бон чо Бо го ев се е за поз на ла през май 1952 г. След ка то сър це то на Ла ко е 
оку пи ра но, тя се ув лякла по Бон чо. Първона чал но от но ше ни я та им би ли 
при я тел с ки, а пос ле ста нали „по ли ти чес ки“ и лю бов ни. Тя под дър жала 
не го ви те мне ния сре щу власт та, от ко я то не била оча ро вана. (Зна е ла е за 
кон с пи ра ци я та на Сте фан Пъ ков, но не е ка за ла ни ко му ни що!)

На ед на сре ща на 13.Х.1952 г. Пе на Р. Мла де но ва се оп лак вала от 
жи во та си. То га ва „Богой ми пред ло жи да тръг на с не го и два ма та да пре-
ми нем гра ни ца та към ня коя дър жа ва, не из вес т на за ме не. Аз се съг ла сих 
и раз го во ри те ни впос ледствие бя ха са мо на та зи те ма.“

В Ди мит ров г рад тя се свър за ла и омъ жи ла за Ран гел, но про дъл жила да 
се среща и с Бон чо. Тя ис кала да се за вър не в Па на гю ри ще, за да е близ ко 
до лю би мия си, кой то я убеж да вал да се от ка же от Ран гел и да се... взе мат. 
На Бон чо тя ка зала, че и Ста лин ще си стро ши гла ва та ка то Хит лер, че 
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БКП и ръ ко во ди те ли те ѝ са лъж ци, ко и то гле дат са мо се бе си – заб луж да-
ват хо ра та в свой ин те рес. Пена е лю боз на тел на. Тя че те заб ра не ни кни ги, 
сред тях „Ку ми рът и вож дът – Ленин“ на Спи ри дон Ка зан джи ев. На Бон чо 
каз ва, че меч тае за не ле гал на ор гани за ция ка то... „Мла да Гвар дия“.

Връз ка та ̀и с Бон чо се осъ щес т вя ва чрез... бра тов чед ка та Ма рия Ле ща-
ро ва. Тя ̀ и раз каз ва за ре ше ни е то им да бя гат зад гра ни ца. „Ин с т рук ти ра-
на“, Ма рия ис ка по ве че под роб нос ти и ги по лу ча ва: „Ко га то се съг ла сих 
да ми нем граница та с Бон чо и го за пи тах как ва ще бъ де пря ка та ни цел и 
за да ча, той ми отгово ри, че още не е до шъл мо мен тът, ко га то да ми ка же.“ 
По-на та тък Пе на за доволя ва мръс но то лю бо пит с т во на ДС-сле до ва те ля 
и приз на ва, че с мно го младежи (Л. Чо чев от Дол но Лев с ки, Хр. Ца рев от 
Бъ та и др.) би ла „сти га ла до край ност“.

На след ва щия ден Бон чо каз ва на „връз ка та (Ма рия Ле ща ро ва) да съ-
об щи на Пена, че всич ко е уре де но и най-къс но до съ бо та или по не дел ник 
(27 или 29 де кември 1952 г.) ще я по ви кат ня къ де (мо же би в ми ли ция или 
по друг на чин). Та ка Ран гел не ще мо же да оти де с нея, след ко е то тя мо же 
би ве че ня ма да се вър не вкъ щи“.

„Съ ща та та зи ве чер – от бе ляз ва Ма рия в до но са си – Бон чо бе ше с 
Дел чо поп Ни ко лов“ (из вес тен до нос ник). Пена `и раз ка за ла за раз пи та 
в ми ли ци я та, къ де то ис ка ли да приз нае всич ко за Бон ча, за дру ги те и за 
за мис ле но то бяг с т во през Сър бия. Из ва ди ли `и ця ла пап ка с до ку мен ти и 
всич ки ней ни пис ма до Бон чо. Тя за ръ ча ла на до ве ри телка та си (бра тов-
чед ка та Ма рия) да оба ди на Бон чо за всич ко слу чи ло се, да го пре ду пре ди, 
че го сле дят, и да бя га от тук, за да не го ока чат на бе сил ка та. Ако не мо же 

да я взе ме, да бя га сам!
В из пъл не ние на „Пла на“ на ДС донос ни ца та сре ща Бон чо и му 

раз каз ва за пре меж ди я та на Пе на, ка то сле ди внима тел но всич ки те му 
ре ак ции. През ця ло то вре ме Бон чо слу шал вни ма телно и се мръ щел. Той 
ка зал на Ма рия, че прос то съ жа ля ва Пе на, за де то е тол ко ва сла ба. След 
ко е то до ба вил: Пе на да не се тре во жи от ни що, за що то той имал прия те ли 
в ми ли ци я та и щял да раз бе ре на ис ти на ли имат све де ния за тях и кой им 
ги е дал. Не вяр вал, че Пе на е дър жа на 8 ча са. Пред с та вил се, че ра бо ти 
в мили ци я та – там, къ де то са из пит ва ли Пе на. За кан вал се, че ще на ре ди 
Ма рия и все ки, кой то да ва та ки ва све де ния, след ка то про у чи се ри оз но как 
стои въпро са. Щял да пи та Чо ла ков, „с ко го то сме при я те ли“. Още съ щия 
час за поч вал ра бо та по „про уч ва не то на та зи афе ра“ и до ба вил, че тряб ва 
неп ре мен но да се ви дят с Дел чо поп Ни ко лов и Ге ор ги поп Цвет ков (още 
един про нон си ран донос ник!).

Ре зул та ти те от те зи „де ла“ и думи на Бо но ня ма да за къс не ят. След 
по-мал ко от по ло вин го ди на той ще си ос порва с Рад 4-то то и 5-ото мяс то 
в про це са. При съ да та от 10 го ди ни е зас лу же на награ да за смес ва не то на 
хай душ ки те коп не ния и по ли цейс ки те пре въп лъ щения със сек су ал ни те 
ув ле че ния и... из пъл не ния, но за то ва във Вто ра част на „до ку мен тал но-
фан тас тич ния ни ро ман“.

Гла ва XL

ПРОБ ЛЕ МИ НА КОН С ПИ РА ЦИ Я ТА И...  
БИ О ЛО ГИ Я ТА

Сле до бе да бях на ре дов ни те уп раж не ния по кли нич на ла бо ра то рия 
в „Пър восте пен на та бол ни ца“ към Сточ на га ра. Ко га то се въ рнах от тях, 
за варих вуй чо плам нал, ра зя рен и нес дър жащ гне ва си:

– Как ви са тия не ща, ко и то си скрил в бельо то ми? Ти с как во се за-
ни ма ваш и как ви сте ги на мис ли ли? Ако не жа лиш се бе си, по мис ли за 
дру ги те – аз не искам да взри виш до ма ми! Ще ми се на ло жи да те из го ня 
от тук, кол ко то да ми е неже ла тел но, и да пре дуп ре дя ба ща ти и май ка ти, 
ко и то са те по ве ри ли на ме не!

– То до ре, ве че не съм ма ло ле тен и ня мам нуж да от нас той ник. Нав-
ля зох в дваде се та та си го ди на и счи там, че мо га да от го ва рям за мис ли те, 
ду ми те и делата си. Но не раз би рам как во те е на ка ра ло да зап ри ли чаш 
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на гли ган, за какво ста ва ду ма?
– Как ви са тия бом би, ди на мит и фи ти ли в скри на? Как во въз на ме-

ря ваш да правиш с тях?
– А бе, вуй чо, ти не виж даш ли, че то ва са ри бар с ки при над леж нос ти? 

С тях в Искъ ра или в язо ви ри те мо гат да се на ло вят бая ми ти ки лог ра ми 
пъс тър ва, ако са за ри бе ни. Дай да ти обяс ня как се про це ди ра...

– Аз ги хвър лих в ре ка та...
– Защо?
– За що то си по мис лих за друг лов, но и за бра ко ни ер с т во мо гат да те 

на бу тат в дран гол ни ка...
– Че ако ще пра вим за са да на „шо па ра Чер вен ков“, с та ки ва ли пат ро-

ни ще го от с т рел ва ме, бе! За та ки ва де бе ли сви не, как то каз ва ше Швейк 
за ер ц хер цога Фер ди нанд, тряб ва не що по-спе ци ал но, от го лям ка ли бър, 
ко ето пра ви го леми дуп ки...

До ка то раз гъ вах пред вуй чо хрум на ла та ми пле до а рия, го наб лю да вах 
– лице то му се от пус на и до ри при спо ме на ва не то на „шо па ра“ по не го 
започна да на пи ра смехът. Яв но по вяр ва – тол ко ва му се ис каше пър во на-
чал ни те съм не ния да се ока жат пог реш ни... За в бъ де ще тряб ва ше да вни-
ма вам по ве че, за що то ед ва ли вся ко из дън ва не ще за вър ш ва с „хе пи енд“.

– Аз ще раз ка жа на ба ща ти за ри бар с ки те ти ув ле че ния.
– Как то ис каш, са мо те мо ля да нап ра виш до но са си вън от къ ща та, 

на ли знаеш как во е па на гюр с ко то ни об к ръ же ние. До нас е ше фът на ДС 
със се мейс т во то си, а до лу са ро ди те ли те на пар ти за ни и по лит зат вор ни ци, 
ко и то не се от личават с пре ка ле но бла го род с т во. Осо бе но май ка та, ко я то 
ек с п ло а ти ра уби тия си син Рал чо ка то дой на кра ва ве че ця ла де ка да. Вся ка 
го ди на на съ бо ра на Ко ло ни и те на 28 ав густ по слу чай го ди шни на та от 
ги бел та му тя ра зиг ра ва един и съ щи етюд, кой то за вър шва с при па дък 
пред мно гоб рой на та пуб ли ка на лоб но то мяс то. Ста на ли сте бе тер ев ре и те 
с ва ши те жер т ви и стре ме жа да ги ос реб ри те...

Пос лед ни те ми ду ми от ве доха раз го во ра в съв сем дру га по со ка и 
по могнаха за от к ло ня ва не на вни ма ни е то от ин ци ден та с раз к ри тия „ар-
се нал“. Доб ре, че пред вид ли во бях ме раз п ре де ли ли тро ти ла на ня кол ко 
мес та... Жал ко за из губе ни те де се ти на шаш ки. Неп ри ят но беше, че до пус-
ка ме греш ни хо до ве, ко и то могат да ни стру ват дос та по-скъ по, но ви на та 
не е са мо на ша. Ни кой от ста ри те анар хис ти не се бе пос та рал, пис ме но 
или ус т но, да за ве щае своя кон с пи ра тивен опит и съ ве ти на мла ди те, ни то 
да ана ли зи ра и сис те ма ти зи ра фор ми те на бор ба с власт та и на чи ни те за 
из бяг ва не на ней ни те уда ри. То ва би ни спести ло дос та вре ме и лу та ни ци, 
пра вей ки ни по-ефи кас ни и не у яз ви ми сре щу преда те ли те, по ли цейс ки те 
про во ка ции и соб с т ве на та ни глу пост, не ве жество и дру ги де фек ти, свойс-
т ве ни за мла дост та... Един с т вен са мо Спи ро се пог рижи за „нас лед с т во то“ 
си, но и той ед ва ли ще ше да го сто ри, ако не бе ше мах мурлу кът му след 
дъл го то пи ян с т во. (Ис ти на та е по-ско ро в мах мур лу ка, от колкото във ви-
но то – то га ва „гла ва се люш ка и ус та прок ли на ця ла все ле на“.) Мнози на 
на ми раха най-при чуд ли ви обяс не ния за без дейс т ви е то или греш ки те си. 

Аз не се из ви ня вам с ви на та на ста ро то по ко ле ние. Въп ре ки лип са та на 
учите ли или учеб ни ци по не ле гал на бор ба и кон с пи ра тив но де ло, ни що 
ве че не беше в със то я ние да ме от кло ни от из б ра ния път и цел – си гур но 
съм при ли чал на изстре лян кур шум.

Ина че за ня ти я та в ла бо ран т с кия курс си вър вяха тя гос т но и скуч но. 
Единствено раз но об ра зие в мо но тон на та до са да вна сяше пре по да ва те лят 
по би о ло гия, кой то ни бе пре по ръ чал учеб ни ка на проф. Ме то ди По пов и 
кой то си на ба вих от Ва сил. В не го бе ле жи ти ят учен из лагаше обек тив но и 
при лич но, на уни верси тет с ко ни во, ос но ви те на ге не ти ка та и те о ри и те на 
тро и ца та Мен дел–Вайс ман–Мор ган. Учеб ни кът беше от да леч на та 1946 
г., ко га то то ва все още бе възмож но. По-къс но теж ки те ста лин с ки бо ту-
ши сга зи ха и у нас пос лед ни те кълнове на сво бо да та на на уч на та ми съл. 
Пра вил ни се ока за ха са мо те зи те на кори фея на всич ки на у ки – Йо сиф 
Джу гаш ви ли. Ста лин бе ше обя вил ге не ти ка та, на ред с ки бер не ти ка та, за 
ре ак ци он на бур жо аз на на у ка. Учеб ни кът на Ме тоди По пов, ста нал апок-
ри фен, по пад на в ин дек са на заб ра не на та ли те ра ту ра. В ця ла та им пе рия 
уни вер си тет с ки те ка тед ри бяха про чис те ни след вой на та от всич ки ре ак-
ци о не ри, ко и то по доб но Га ли лео Га ли лей смя тат, че „Зе мя та се вър ти“. 
При то ва че кис т ки те чис т ки не от с тъп ва ха по ни що на прак ти ку вани те 
от Све та та ин к ви зи ция. В Ру сия още пре ди вой на та трой ки те на НКВД 
раз стре ля ха или из п ра ти ха на дъл бо ко зам ра зя ва не в си бир с ки те кон ц ла-
ге ри цве та на рус ка та ге не ти чес ка на у ка ка то... аген ти на им пе ри а лиз ма. 
На тяхно мяс то Джу гаш ви ли ръ ко по ло жи но ви „све ти ла“ ка то Ви лямс 
с не го ва та тре во пол на сис те ма и дяд ка та Ми чу рин, но над всич ки блес-
теше звез да та на Трофим Де ни со вич Ли сен ко. Той не са мо твър деше, че 
при до би ти те бе ле зи, вследствие фи зи чес ки те ин тер вен ции на чо ве ка, се 
пре да ват в нас лед с т во, но съдейс т ваше на ста лин с ка та по ли ция в ло ва и 
уни що же ни ето на всич ки, ко и то отказ ват да при е мат или се съм ня ват в 
но ва та и най-прог ре сив на „на у ка“. Както из г леж да по всич ко, тя се прев-
ърна в „на уч на ба за“ на про це си те за ма сово про из вод с т во на „но вия 
со ци а лис ти чес ки чо век“ (не е из к лю че но да са се на дя ва ли и до нос ни чес-
т во то да ста не нас лед с т ве на чер та!). Ако се вяр ва на „ба ща та на на ро ди те 
и ко ри фея на всич ки на у ки“, но ва та чо веш ка по ро да надви ша ва ла с де сет 
гла ви сво и те съб ра тя от прог ни лия ка пи та лис ти чес ки Запад...

В та зи на уч на сре да и ат мос фе ра на ши ят би о лог, кой то се от ли ча ва ше 
с ка чества та на от ли чен пе да гог, с об шир ни поз на ния и за бе ле жи тел на 
ин те ли гентност (но се ха се слу хо ве, че са го сък ра ти ли от ка те дра та на 
про фе сор По пов, чий то гла вен асис тент бил), се па зеше ка то дя вол от 
та мян от вся ка ере ти ческа ми съл. И за да не го пос тиг не съд ба та на Джор-
да но Бру но, се про я вя ваше като сляп при вър же ник на шар ла та на Тро фим 
Де ни со вич Ли сен ко и ярос тен критик на те о ри и те на три ма та ба щи на 
ге не ти ка та. По не же „ши ло в тор ба не стои“, след ед на от лек ци и те му, 
в ко я то той бе из пол з вал в под к ре па на ли сенков щи на та твър де ни ето на 
Ен гелс от „Ди а лек ти ка на при ро да та“ за ро ля та на тру да при прев ръ ща-
не то на май му на та в чо век, т.е. за вли я ни е то на со ци ални те ус ло вия и на 
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при ну да та (за що то са мо твор чес ки ят труд не е при ну ди телен), вдиг нах 
ръ ка за въп рос:

– На ис ти на, со ци ал ни те ус ло вия, сред ко и то е и тру дът, вли я ят за из-
ме не нията в пси хо ло ги я та и све тог ле да на все ки от нас. При то ва, да леч не 
ед нознач но, но мо гат ли да пов ли я ят и до ве дат до про ме ни на со ма тич но 
(фи зич но-биоло гич но) ни во? За да бъ да по-ясен, ще фор му ли рам въп ро са 
си дру го я че: Мо жем ли да съз да дем съв куп ност от ус ло вия и въз дейс т вия, 
вклю чая и дре су ра, в ре зул тат на ко и то да пре вър нем чо ве ка в май му на?

Те зи от ко ле ги те, ко и то вни ма ваха и сле дяха лек ци и те, из бухнаха в 
смях, но на на шия би о лог съв сем не му бе до по до бен „ху ли ган с ки ху мор“. 
Схва нал опасност та, ко я то криеше моят саркастичен въп рос за пе да го ги-
чес ко-иде о ло ги чес ките му уси лия и най-ве че за са мия не го, за чер вен и 
раз г не вен, той пре ми на неза бав но в кон т ра а та ка:

– Аз съм виж дал и обор вал мно го по-го ле ми ре ак ци о не ри от дру га ря, 
кой то се гав ри не са мо с те о ри я та на Ли сен ко, но и с уче ни е то на ве ли кия 
Ен гелс. И съм го тов в дис пут да дам от пор на не го и на все ки друг, кой то 
би се опи тал да из де ва тел с т ву ва ху ли ган с ки над прог ре сив на та ми съл и 
на у ка...

В за ла та нас тъ пи кон фуз на ти ши на. Ком со мол с ка ор га ни за ция и ак-
ти вис ти, кои то по съв мес ти тел с т во са и сек рет ни сът руд ни ци на ДС, при 
нас ня маше. Обучени е то ни беше из вън ред но, а власт та все още не се бе 
пер фек ци о ни ра ла. Пос та вено беше са мо на ча ло то на съз да ва не то на „но вия 
чо век“. Ина че до ри един до носник в „елит ния“ ни курс би бил дос та тъ чен, 
за да „сиг на ли зи ра“ за „ин ци дента“ с би о ло га. За да не из де ва тел с т вам 
над не го и изос т рям ат мос фе ра та, млъкнах. Из чаках края на лек ци я та и 
ко га то той си тръг на, го нас ти гнах в коридо ра. С въз мож но най-не вин ния 
си пог лед го запи тах:

– Ко га и къ де мо жем да про ве дем на ша та дис ку сия?
Той ме из г ле да та ка, как то се гле дат па ци ен ти, из бя га ли от пси хи ат-

ри я та (в чи я то ау ди то рия про ти ча ха об щи те лек ции за три те по то ка). Не 
от го во ри нищо, са мо ус ко ри стъп ки те си, от да ле ча вай ки се от един опас но 
луд, кой то по не из вес т ни не му при чи ни бе все още на сво бо да...

При би рай ки се пе ша от лек ции, ми на х през „Ма да ра“ и „Пат ри ар-
ха“ по „Раков с ка“. На ъгъ ла с „Ас па рух“ ме сре щна Ми шо Ра дос ла вов. С 
тре во га в гла са си ме попи та ко га ще си при бе ра па ке та, кой то е пре не съл 
на та ва на им. Казах, че съм го тов да го взе ма още се га. Та ка и стана, след 
ко е то го ин с та ли рах на „Ско бе лев“ при ос та на лия „ар се нал“. След Но ва 
го ди на щях да ид вам тук в свобод ни те си ча со ве. За да на пи ша и ос та вя 
един до ку мент за „гря ду щи те поколе ния“ – сво е го ро да ре ка пи ту ла ция на 
раз би ра ни я та, до ко и то бях стигнал в два де се та та, мо же би пос лед на го ди-
на от моя жи вот. На пи са но то не нарекох „Из по вед“, за що то тя е на чин на 
об щу ва не на греш ни ка с Бо га посред с т вом по па. Аз не приз на вах ни ка къв 
бог, пре зи рах не го ви те пос ред ни ци на зе мя та и мис лех, че ня мам гре хо ве...

Гла ва XLI

ЧЕС ТИ ТА НО ВА 1953 ГО ДИ НА!

Сро кът наб ли жи края си и оче вид но тряб ваше да се явя вам на из пи ти, 
т.е. на ла гаше се да про че та по не по вед нъж бук ва ри те. То ва, раз би ра се, 
не мо жеше ни най-мал ко да от к ло ни вни ма ни е то ми от съ би ти я та у нас и 
в чуж би на. Спо ред но ви ни те то ку-що из б ра ни ят пре зи дент Ду айт Ай зен-
ха у ер по ис кал двойно уве ли че ние на аме ри кан с кия во е нен бю джет, ко е то 
ние тъл ку вах ме ка то прибли жа ва не на во ен на та раз в ръз ка. По тоя слу чай 
от п раз ну вах ме Но ва та 1953 го ди на в квар ти ра та на Бан го на „Ас па рух“
№ 6. Там бяха и сък вар ти рантите му Трин га та и Не дял ко. Тък мо по лу чих 
от ма ма ця ло пе че но аг не от Пана гю ри ще и с по ло ви на та се озо ва х на 
31.ХІІ.1952 г. в „под зе ми е то“. То ва беше превър на то в сту ден т с ка квар-
ти ра ма зе. Ос вен оби та ва ща та я тро и ца, в нея завар их То шо и един ко ле га 
на Три фон от кон ц ла ге ра. Той беше най-доб ри ят ме дик сред тех ни ци те и 
най-спо соб ни ят тех ник меж ду ле ка ри те. Док то рът бе до вел, как то каз ва ше 
ма ма, две фльор ци – ме ди цин с ки сес т ри от кож но-ве не ри чес кия дис пан-
сер, къ де то ра бо теше. Бяха на ся да ли око ло го ля ма та, зас т ла на с му ша ма 
ма са, вър ху ко я то все ки беше сло жил сво я та леп та за праз нич на та ве черя. 
От до маш на та ра кия и ви на гра ду сът се бе вдиг нал и всич ки го во реха, а 
почти ни кой не слу шаше. Ко га то раз вих по ло ви на та аг не, Не дял ко, за па-
сен офи цер, поис ка да ме уяз ви:

– То ва ли са ва ши те иде а ли? По ре цеп та на Пру дон ли е пе че но?
– Не, по гот вар с ка та кни га на Сандо Стам бо лийс ки „По ли ти чес ки 

пар тии и със лов ни ор га ни за ции“.
– Хай де, не ми раз ва ляй те ху бавото нас т ро е ние по не та зи нощ! – на-

ме си се Три фон, же ла ей ки да из га си прели та щи те ис к ри. – „Пру дон“, 
дос та си по-млад, ся дай и мъл чи! Не дял ко, бъ ди и ти ра зу мен, не сме се 
съб ра ли да се обиж да ме на иде а ли.

Със своя три го ди шен стаж в „ТВО“ и об щу ва не то му с раз но об раз на та 
по ли ти чес ка кли ен те ла в кон ц лаге ри те, Трин га та беше скло нен да це ни 
по ве че чо ве ка, от кол ко то ети ке ти те, и гле даше с из вес тен скеп ти ци зъм към 
идей ни те спо ро ве. Как то ве че ка зах, беше мно гос т ран но раз ви та лич ност, 
с мно го та лан ти и въз мож нос ти да се справи с поч ти вся ка за да ча, ко я то 
му се пос та ви. Меж ду дру го то беше мно го до бър фотог раф и ни по ка за 
по след но то си тво ре ние: „Фо то ал бум за стро я щия се соци а ли зъм.“ В не го 
имаше сним ки, на ко и то мо же да се ви ди се ля нин, кой то кър пи скъ са ния 
си цър вул, и текст „Да обу ем це ло куп ния бъл гар с ки на род“. Или друг 
не гов съб рат, кой то оре с плуг, тег лен от ма га ре с над с лов „Мал ка та ме-
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хани за ция в бъл гар с ко то зе ме де лие“. Имаше и сним ки на омър ля ни ка то 
ко ми ночис та чи миньо ри, ся каш слез ли от стра ни ци те на „Жер ми нал“. 
На бу та ни в стаич ка с раз ме ри на свин с ки бокс 5-6 чи нов ни ка, го лем ци със 
сви ре пи и тлъсти фи зи о но мии, ко и то поз д ра вя ват „въз тор же ни те строи те-
ли на но во то об щество“, по нес ли пор т ре ти на чле но ве те им, и още мно го 
дру ги сцен ки от жи вота (!) на дру жес ки те кла си (!!) в на род на та (!!!) ни 
ре пуб ли ка... Каз ах му на ухо то:

– Три фо не, за те зи „ак то ви сним ки“ не ти мър дат още пет го ди ни на 
Бе ле не!

Ко га то наб ли жи по лу нощ, шпи ке рът на на ци о нал но то ра дио пре-
ду пре ди строите ли те, че м-р пред се да те лят ще про из не се но во го диш но 
при вет с т вие. Двете мед-сес т ри се при гот виха да го из с лу шат тър пе ли во 
и чин но, но аз каз ах на до ма ки ни те:

– Взе ме те ду ма та на тоя Шо пар, пред ла гам в 12 ча са да вдиг нем тост 
за сво бода та!

– За коя сво бо да, бе, Пру до не? – Трин га та ме ве ли чаеше та ка по лу-
иро нич но, полу се ри оз но, от как то вед нъж ни бе ше скас т рил, че се на ри-
ча ме анар хис ти и не си да ва ме смет ка с ка къв те жък кръст се на гър б ва ме 
и как ва Гол го та ни чака. Той ни раз каза за дър жа ни е то на анар хис ти те в 
кон ц ла ге ра, ко и то би ли за при мер на всич ки. Чу вал съм то ва и от дру ги, 
ко и то са би ли с тях. От гово рих му, че за мен тоя из бор не е мо да, ни то 
мо мен т но ув ле че ние. Ре шен да бъ да дос то ен с жи во та си за тия хо ра, към 
чи е то де ло се при съ е ди них „за доч но“.

Ко га то ча сов ни кът от мер и два на де сет уда ра, станах ме с ча ши в ръ ка 
око ло ма са та и все ки от п ра ви поз д рав ле ни я та си за нас тъп ва ща та Но ва 
го ди на. Аз по же ла х да плам не по жа рът, в кой то да из го рят роб с т во то и 
неп рав да та. Дока то Не дял ко вди гаше наз д ра ви ца за „Же ле за ров“, аз си го 
пред с та вих в унифор ма с двой но ши ро ки чер ве ни лам па зи вър ху офи ци-
ал на та три бу на на утреш ния ден и го запи тах:

– Ти, бай Не дял ко, ка къв ще ста неш, ко га то Же ле за ров ос во бо ди 
Бъл га рия?

– Ед ва ли бай ти Не дял ко и тия, ко и то очак ват ос во бож де ни е то си от 
Же ле заров, ще тръг нат да ос во бож да ват дру ги на ро ди – вметна Три фон.

– Ни то ще пора̀чат да па сат пат ки – до ба вих, гле дай ки иро нич но към 
Недял ко, кой то ос вен де бе ли те учеб ни ци по юрис п ру ден ция, чет еше нас-
тър вено би ог ра фии на „ве ли ки пъл ко вод ци“ и един бук вар по стра те гия 
и так ти ка за ШЗО (Шко ла та за за пас ни офи це ри).

Не дял ко Неш ков ме пог лед на ло шо и крес на:
– Ти как во ис каш да ка жеш, бе?
– Не дял ко, аз не съм „бе“, но по не же е Но ва го ди на, ти про ща вам и 

пред ла гам дис ку сия на те ма: Как во ще ста не след вой на та? До се га сме 
ра зис к ва ли въпроса: Ще има ли вой на и ко га? Не ка я при е мем за свър шен 
факт и по мис лим за бъде ще то!

Док то рът видя, че фльор ци те ску ча ят, и ги пока ни на нощ на раз ход ка 
из сто лица та, до ка то из с ти не же ла ни е то ни да во дим праз ни раз го во ри... 

и уд ари ед но око на из ли за не.
– Ед ва ли си из б рал най-под хо дя щия мо мент и ком па ния – каз а Три-

фон, дока то ме ди цин с ка та гру па се из низ а от ма за та. – Но след ка то те 
е на лег нала крас та та, дай да чу ем как я виж даш след во ен на Бъл га рия?

– Тя ще бъ де та ка ва, ка къв то и след во ен ни ят свят – из бър з а Неш ков.
– За съ жа ле ние, си прав, но не ка чу ем Пру дон! – Три фон по е  фун к-

ци и те на во дещ „за се да ни е то“.
– За поч вам с най-не ве ро ят но то, за да го из к лю чим от дис ку си я та: Ако 

со ци ал на та ре во лю ция из п ре ва ри вой ната, у нас съ що ще има ре во лю ция. 
На ли Не дял ко ка за, че тук ще бъ де ка то в остана лия свят. Аз из ключ вам 
та зи въз мож ност, за що то на ро ди те на За пад и на Из ток не са го то ви за ре-
во лю ци он но ре ше ние на соб с т ве ни те си проб ле ми. И за що то изо ли ра ни те 
ре во лю ци он ни опи ти ще на ка рат „два та ла ге ра“ да се спо ра зу ме ят и ги 
за ду шат, пре ди да са се пре вър на ли в смър т на опас ност. Това се слу чи с 
Ис пан с ка та ре во лю ция в на ве че ри е то на Вто ра та све тов на война. Дру ги те 
въз мож нос ти, спо ред мен, са:

— Ед на пи ро ва по бе да на СССР, коя то съ що мо жем да из к лю чим 
ка то мал ко ве ро ят на.

— То тал на по бе да на т.нар. Сво бо ден свят е след ващата въз-
мож ност. То га ва у нас ще уп рав ля ва обе ди не на та ОФ-опо зи ция и не-
завър ши ли те юрис ти ще ста нат, ако не хо ра, ми нис т ри, или по не на род ни 
представи те ли...

— На вер но вой на та ще за вър ши с пи ро ва та по бе да на За па да – със 
или без атом ни бом би. То га ва ще се пос та ви на дне вен ред ре во лю ци я та, 
чи йто по жар то зи път, на дя вам се, мо же да об х ва не пла не та та.

– Ти мис лиш ли, че хо ра та и ус ло ви я та са уз ре ли за та ки ва ра ди кал-
ни промени?

– Зре е не то ще ста ва в ус ло ви я та на граж дан с ки вой ни. Ако САЩ и 
Ев ро пейските ве ли ки си ли не мо гат да из п ра тят оку па ци он ни те си ар мии, 
(за що то ще имат дос та тъч но до маш ни проб ле ми с бун та на соб с т ве ни те 
си пле беи), то га ва ре во лю ци я та в ед на Бъл га рия, ос та ве на на соб с т ве ни те 
си си ли, ще мо же да се спра ви са ма с от па дъ ци те на две те дик та ту ри – 
цар с ка та и бол ше виш ка та. И със стре мя ща та се към власт та ко а ли ция на 
зе ме дел ци и со ци ал де мок рати...

– И как ще се спра ви те с нас? – не за бе ля зах, че до ка то из ла гам хи-
по тези те за бъ де ще то, мал ки те очич ки на Не дял ко бяха за поч на ли да 
кръ вяс ват.

– През въз хо дя ща та си фа за, бай Не дял ко, ре во лю ци и те имат свои „за-
ко ни на раз ви тие“. Ако взе мем за при мер кла си чес ки те Френ с ка и Рус ка, 
ще ви дим, че в пър ва та на сце на та се кач ва ха и сли за ха пос ле до ва тел но 
граф Ми ра бо и кон с ти ту ци он ни те мо нар хис ти, жи рон дин ци те, кор ди ли-
е ри те и яко бин ци те, ко и то, след ка то обез г ла ви ха ебер тис ти те и бес ни те, 
на свой ред бя ха ги лоти ни ра ни от тер ми до ри ан ци те... По по до бен на чин в 
Ру сия ова кан те ни те палати на Ро ма нов ци бя ха оку пи ра ни за къ си сро ко ве 
от княз Лвов и Ок тяб ристите, Ми лю ков с не го ви те ка де ти, Ке рен с ки, и 
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нак рая – бол ше ви ки те на Ле нин и Троц ки. Въс та ни я та на Махно̀ в Ук ра-
йна и на мат ро си те и ра бот ни ци те в Крон щад не наб ра ха не об хо ди ма та 
си ла, за да до ве дат Рус ка та ре во лю ция до логич ния ̀и за вър шек. Днес, 160 
го ди ни след Ве ли ка та френ с ка ре во лю ция и 35 след Рус ка та, вяр вам, че в 
по жа ри ща та и раз ру ше ни я та на ед на но ва све тов на война чо веш ки ят род 
ще е из в ля къл по у ки от соб с т ве на та си ис то рия. И ще се ока же на ви со-
та та на за да чи те, от ко и то ми ли та рис тич ни и по ли цейс ки дик та ту ри го 
от к ло ня ват не кол кок рат но – от Па риж ка та ко му на на сам...

– И ка къв ще е ре зул та тът от та ка ва ре во лю ция? – попи та още по-
нас той чи во Недял ко.

– Аз мо га да го во ря са мо от мое име: Ако в про це са на раз ви ти е то на 
ре во люци и те вър ху пет те кон ти нен та по не в Ев ро па взе ме връх анар хо-
ко му нис тичес ка та тен ден ция, то и в Бъл га рия, как то каз ваш...

– Ста вай и на пус кай квар ти ра та ми! Не ис кам да слу шам бъл ну ва ния, 
ко и то не ве ща ят ни що по-раз лич но от пов то ре ние на кър ва ва та ис то рия, 
в ко я то ние сме да ли тол ко ва свид ни жер т ви! – при те зи ду ми, зе ле ни ят 
стра тег раз т вори ши ро ко вра та та на ма за та, в ко я то нах лу сту ден вя тър и 
сне жец. Пър во начал но сму тен, бър зо се око пит их.

– До се га ние не сме про ли ва ли кръв на друж ба ши, до ка то об рат но то е 
ста вало, ос вен то ва квар ти ра та не е са мо твоя. По ка нен съм от земл яци те 
ми и ако от ка жа да из пъл ня фел д фе бел с ка та ти за по вед, как во ще нап ра-
виш? Да ме биеш – не мо жеш, за що то си по ло вин пор ция. 

– Го шо, раз ва ляш ни праз ни ка, за то ва те съ вет вам и аз да си вър виш 
– ме подка ни Трин га та. – Не ка не ус лож ня ва ме по ве че не ща та!

Ста нах, об лякох чер ния си бал тон, нах лупих чер на та ши ро ко по ла 
шап ка и се за път их към квар ти ра та си, ко я то е на 500 мет ра, през една 
пря ка. У вуй чо-То шо ви беше тъм но. Си гур но ве че всич ки спяха.

*

Дой до ха и из пи ти те. „Зубрачес ки те“ пред ме ти ка то хи мия, ана то мия, 
фи зи о ло гия и би о ло гия не представ ля ваха проб лем. За що то мо жех и ко га то 
ми е неп ри ят но да се мо би ли зи рам и че та поч ти де но нощ но. Един про чит 
беше дос та тъ чен, за да се спра вя при лично с из пит на та се сия. Труд нос ти 
ми съз даде из пи тът по кли нич на ла бо ра то рия, кой то тряб ва ше да го твя 
по учеб ни ка на про фе сор К. Чи лов – ця ла ед на тухла. Бях я раз т ва рял на 
ня кои стра ни ци за оп ре де ле ни про би по вре ме на стажа ни, но по не же 
ма те ри я та не поз во ля ва им п ро ви за ции, мо жех да по лу ча и слаба оцен ка 
по ос нов ния пред мет, и то съв сем спра вед ли во. Спа си ме ед на слабост 
на до цент Йор дан То до ров, кой то ни че теше лек ци и те и ед нов ре ме нно 
с това беше ди рек тор на сред но то учи ли ще за „по мощ ни ме ди цин с ки 
ка дри“. Си панича ви ят до цент, вир ту оз в ла бо ра тор ни те ана ли зи, яв но 
имаше зат рудне ния с ма те ма ти ка та, и то не вис ша та, а с арит ме ти ка та. 
По вре ме на из пи та, на кой то при със т ваше ця ла та гру па, как то то ва ста ва 
в гим на зи я та, той за даде на из пит ва ния мал ки за дач ки, свър за ни с из чис-
ле ния за кон к рет ни те проби и ана ли зи. То зи ден то ва се случи с ед на от 
ко леж ки те ни. След ка то мо миче то си от го во ри на за да де ни те ѝ въп ро си, 
д-р То до ров `и пред ло жи да нап рави из чис ле ния за броя на ерит ро ци ти те 
в ку би чес ки ми ли ме тър при оп ре делена кон цен т ра ция на раз т во ра. И тип 
ка ме ра, в чи и то „х“ квад рат че та са намере ни „у“ ерит ро ци ти. Ко леж ка та 
се обър к а и приз на , че не мо же да се справи със за дач ка та. До цен тът се 
об ърна към нас с офер та та:

– Кой то ре ши проб ле ма, ня ма да го из пит вам за сро ка и ще му пос-
та вя от ли чен.

Ни кой не вди гна ръ ка. Съб лаз нен от пред ло же ни е то, из лязох на чер-
на та дъска и след ня кол ко се кун ди из пис ах от го во ра. Ек за ми на то рът ме 
погле дна уди вено и запи та да ли не съм го тър сил, до ка то на ша та съу че-
нич ка се е из мъч вала. От го во рих, че за по доб ни ба кал с ки смет ки, кои то 
се свеж дат до при ла гане на прос то трой но пра ви ло, не ми е ну жен ка лем. 
Но за яс но та на ос та на ли те изложих пис ме но из вър ше ни те на ум прес мя-
та ния. До во лен от де мон с т ра ци я та, д-р То до ров по се гна към пи сал ка та 
и бе леж ни ка си, за да офор ми шес ти ца та. Тога ва ми се при щя , съв сем 
из лиш но, да иг рая на ха зарт и нас то я х да бъ да из пи тан ка то дру ги те. Смя-
та не то ни ко га не ми е съз да ва ло проб ле ми – още в пре ду чи лищ на въз раст 
мо жех да ум но жа вам „на ум“ до ми ли о ни. Док то рът зат во ри теф тер че то 
на съ от вет на та стра ни ца с пи сал ка та си, каз а „доб ре“ и ме гле даше втрен-
че но и из пи та тел но, за да ви ди да ли по ли це то ми ня ма да мине сян ка на 
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сму ще ние. Пси хо тес тът про дъл жи не по ве че от ми ну та. Из г лежда съм го 
из дър жал „блес тя що“, за що то, след ка то оче вид но не за бе ля за нищо по 
наг ла та ми фи зи о но мия, каз а:

– Ся дай те си, ще се ви дим от но во в края на учеб на та го ди на! – и за-
вър тя в бележ ни ка си пър ва та шес ти ца за сро ка...

Ос та на ли те из пи ти ми на ха не о чак ва но ле ко. Към края на яну а ри, 
снаб ден с пис мо от кан це ла ри я та на учи ли ще то, в ко е то съ об ща ваха на 
ро ди те ли те ми, че съм по ка зал от ли чен ус пех и при мер но по ве де ние за 
пър вия уче бен срок, зами на х за Па на гю ри ще. По пътя си мислех: та зи 
ва ка нция мо же да се ока же пос ледно то ми зав ръ ща не в „Сто ли ца та на 
ІV ре во лю ци о нен ок ръг“ – при из бо ра на та къв „за на ят“ смърт та ста ва 
спът ник и тряб ва да на вик неш с тая `и близост. Ако не се на у чиш да пре-
одо ля ваш стра ха за жи во та, е по-доб ре да се оттег лиш от по лес ра же ни е то, 
до ка то не е ста на ло къс но... за дру га ри те ти. Ня кои каз ват, че на ви кът е 
вто ра при ро да и че смърт та бя га от дръз ки те. Кой знае?

Гла ва XLII

ОТ НО ВО И ЗА ПОС ЛЕД НО В „КА МЕН Г РАД“

В Па на гю ри ще до маш ни те ме пос ре щнаха с вкус ни гоз би. До вол на 
от при мерното ми по ве де ние и бе леж ки те за пър вия срок, ма ма се беше 
прес та ра ла в ку линари я та. На ма са та та те под х ва на бол на та му те ма:

– Ла бо ран т с т во то ще ти бъ де от пол за в ме ди ци на та. От те бе мо же да 
ста не добър ле кар. Па ме тен си и мо жеш да ана ли зи раш и мис лиш. Ло шо 
ли е да си ка то Цон чев – не за ви сим, тър сен и ува жа ван. Ра бо ти са мо по 
два сле до бе да през сед ми ца та в ка би не та си, но гла ден не е. Той да не е 
по-умен от те бе! Са мо трябва да ти за ве рят фор му ля ра га до ве те.

– Док то ре, бе, то ва ли е най-важ но то?
– А кое е?
– Аз мис ля, че пре ди всич ко тряб ва да ста нем или да ос та нем чо ве ци. 

А както виж даш, днес то ва е най-труд но то. Ор га ни зи ра но, пла но мер но и 
сис тем но пос та вят ба ри е ри пред чо ве щи на та, пред сво бод на та ми съл и 
чест та чо веш ка. И на ли неп ре къс на то ги слу шаш: Кой то не е с нас, е про тив 
нас! А кой то е против нас – в най-доб рия слу чай ще бъ де чер но ра бот ник...

– Все пак, за що не опи таш – иди и се по мо ли. Ло шо ли е да ста неш 
един про фесор и да не си из кар ваш хля ба с ка тор жен труд, а и на хо ра та 
ще бъ деш по-по лезен.

– Та те, мис ля, че се раз б рах ме още пре ди да на вър ша пъл но ле тие – 
пред тирани те гла ва не скла ням, до ри ако ще да я от се кат. А що се от на ся 
до ос та на лото – яв но ще тряб ва да се из би ра: Или на хля ба ме ко то, или 

чест та, май ко, юнашка...
– А не мо же ли и две те?
– В днеш ни те ус ло вия – НЕ!
– Хай де, ос та ве те тоя раз го вор се га! – на мес и се ма ма. – Ще има ме 

вре ме и за не го. По-доб ре ни ка жи как жи ве еш?
– Ма ле, доб ре съм, но из пит вам из вес т но не у доб с т во с то ва але-ре тур 

на кошни ци те и ку фа ри те. Аз ти пра щам мръс но то си бельо и го по лу ча вам 
из п ра но и из г ла де но все ки ме сец с аг неш ко, ба ни ци и кек со ве в до бав ка. 
Да но един ден да мо га по не с мал ко да ви се от б ла го да ря...

– Ти на ли зна еш как во каз ва ха лю бим ча ни – ви дял ли си кра ва да бо зае 
от теле то? Та и на ша та. Гле дай да за вър шиш и да си стъ пиш на кра ка та, 
за що то на баща ти му ос та ват още 7-8 го ди ни до пен сия, пък на де ца та си 
ще се от б ла го да рява те – та ка вър ви све тът. С То шо ви как я ка раш, имаш 
ли проб ле ми?

– Ки ра все я чув с т вам ка то чужд чо век – дър жи се сту де но и със са-
мо чувствие, ко е то ня ма пок ри тие...

– Тя знае 6-7 ези ка...
– Зна е не то на ези ци не е рав ноз нач но с ин те ли ген т ност. Вуй на ми 

че те романи за до ма ки ня та и си гот ви лек ци и те по рус ки език от един 
глу пав учеб ник, в кой то има спо ме ни на Ста лин за Ле нин, раз ка зи за 
Пав лик Мо ро зов и Стаханов, от къ си от соц-ре а лис ти чес ки че ти ва, чи е то 
на и зус тя ва не е га ран ция за ви ди о тя ва не... По ра ди то ва до ри об ща те ма за 
раз го вор не мо жем да на ме рим с нея.

– Мно го си строг, а с вуй чов ци те ти раз би раш ли се?
– Те ме ле то е до бър и сър де чен чо век, но са се за пи са ли с Над ка се мей-

но в пар ти я та и то ва ще по гу би ду ши те им. С не го се виж да ме по-ряд ко 
– той ра боти ка то вол, а в не де ля чис ти мръ со ти я та и под реж да ха о са. От 
ма зе то до та вана, и най-ве че апар та мен та, в кой то ос вен тях жи ве ят още 
пет сту ден ти и студен т ки.

– С То шо как си?
– Мис ля – доб ре. Той про дъл жа ва да вяр ва в мар к сиз ма, ма кар че 

не мо же да по на ся ни то Чер вен ков, ни то Ста лин. От как то е без ра бо тен 
ве че тре та го дина, май е изос та вил вся ка за щи та на ре жи ма и ка то че ли 
се нуж дае от съ бе седник и... из по вед ник. Спо ро ве те ни са по-ско ро фи-
ло соф с ко-ис то ри чес ки – за прог но зи те и пер с пек ти ви те в раз ви ти е то на 
све та. Ес тес т ве но, об съж да ме нас то я ще то и бъ де ще то на „со ци а лиз ма“.

– Той как го виж да?
– По ка но на – мис ли, че на ши ят или по-ско ро тех ни ят строй е по-

висш ста дий в ево лю ци я та на чо веш ко то об щес т во. И че ра но или къс но 
ще се на ло жи в целия свят и то га ва ще бъ дат ели ми ни ра ни де фек ти те и 
прес тъп ле ни я та на Сталин и съ у час т ни ци те му.

– А ти как мис лиш?
– Аз чес то му от го ва рям с ви цо ве ка то оня за ра дио Ере ван. Пи та ли 

го мо же ли да се пос т рои со ци а лиз ма в ед на мал ка стра на ка то Швей ца-
рия? Ар мен с кият шпи кер от го во рил:  Мо же, ама язък за ху ба ва та стра на.
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– А, без ви цо ве?
– Из бор меж ду тех ния со ци а ли зъм и ка пи та лиз ма не пра вя. Ако ги 

срав нява ме по сте пе ни те на сво бо да и ек с п ло а та ция, тук ня ма ни що, ко-
ето би могло да ме съб лаз ни. Ако се стиг не до вой на, мис ля че „ла ге рът 
на ми ра и де мокраци я та“ ще я из гу би. Вяр вам, че във вой на та и след нея 
ще се от во рят въз можнос ти за съз да ва не то на един по-спра вед лив свят. 
Но за да ста не то ва ре алност, хо ра та ще тряб ва да се бо рят. Най-нап ред 
сре щу днеш ни те си гос по да ри, а след съ ба ря не то им – и про тив но ви те 
„ос во бо ди те ли“. Пен ков, раз би ра се, не е съг ла сен с то ва и от там са и 
спо ро ве те ни.

– Доб ре де, ти мис лиш ли се ри оз но – ме попи та та те, – че все още е 
въз мож на бор ба та с дик та ту ра та, ко я то не е са мо у нас? На ли виж даш, че 
за ля ха по ло вина та свят.

– Док то ре, аз го во рих за вой на та – тя ще ан га жи ра во ен но-по ли цейс-
ки те сили на дик та ту ра та, ще оку ра жи мно зи на и ако не в на ча ло то, по не 
в края ще съз да де пред пос тав ки за ре во лю ци я та. Ще бъ де неп ро сти мо, 
ако не се въз ползва ме от та ка ва си ту а ция.

– А ако ня ма вой на?
– Ако ня ма вой на, то га ва, ма кар и със за къс не ние, пак ще има ре во-

лю ция. Иначе всич ко ще се пов та ря до из не мо га.
– И кой ще я нап ра ви ва ша та ре во лю ция?
– Точ но за то ва е нуж на ор га ни за ция и под го тов ка. Ни ко га не съм каз-

вал, че ще бъ де лес но, ни то без к ръв но. И те го зна ят, на ли все пов та рят – с 
кръв сме я взе ли, с кръв ще я да дем.

– Не ми ха рес ват раз съж де ни я та ти, та те. Не знам да ваш ли си смет ка 
ка къв е чо веш ки ят ма те ри ал? На ши ят на род ни ко га не е пра вил ре во лю-
ции, той по̀ е свик нал да вла чи хо мо та си...

– Не каз вам, че ре во лю ци я та ще за поч не от Бъл га рия, ма кар да ми се 
ис ка да ста не та ка. Са ма та Ру сия не е зас т ра хо ва на сре щу ре во лю ци я та. 
Ста лин ци се опит ват да я спрат, ка то раз с т рел ват или пра щат в Си бир, но 
ако по тоя начин мо же ше да се спре ис то ри я та, щях ме още да си има ме 
фа ра о ни... 

– Че се га ня ма ме ли си? – на мес и се ма ма и с то ва ни при кан и да 
прик лю чим те ма та. – Ти са мо за по ли ти ка ли ще го во риш, бе, ня ма ли да 
чу ем не що по-човеш ко?

– Ами ка же те го вие. Как я ка ра те в то ва не чо веш ко об к ръ же ние? 
– Агоп все ми пов та ря да вни ма вам да не из тър ва и Ог нян. Те бе са те 

от пи са ли, но хай де да си ля га ме. Що са дни за нап ред – на ши са.
За бе ляз вах, че ма ма за вър ш ва всич ки раз го во ри все по един и съ щи 

на чин – с от ла га не то им в бъ де ще не оп ре де ле но. Без да усе тим и то зи път, 
по лу нощ пре ва ля и печ ки те угас на ха. На дру га та сут рин та те тръг на на 
ра бо та, Ог нян – на учи ли ще, а аз щях да отида да ви дя Мар до хай.

В ран ния пре ди о бед го на ме рих сам. Имах впе чат ле ние, че се за рад-
ва, ка то ме ви дя. Казах му, че съм ре шил да не се мяр кам по дви же ни е то. 
За що то ще се получи стъл пот во ре ние, а не ис кам да се на би ва ме в очи те 

на ко по и те. Ос вен това, ни що кон к рет но не мо га да ка жа на апа пи те и не 
съм нас т ро ен да им раз тягам ло ку ми ала Бен ков с ки през ап рил 1876-а. (И 
въс та ни е то ни е из бух на ло в лъ жовен ме сец!) Ако има хме оръ жие, мо жем 
да пов то рим Ап рил с ко то, ма кар че зап тиета та са се уве ли чи ли де се ток-
рат но. Са мо че епо ха та е дру га и по-важ но е да упот ре бим енер ги я та си 
за съз да ва не на не об хо ди мия ми ни мум ор га ни зи раност. Ми ни мум ка то 
ко ли чес т во, но мак си мум ка то ка чес т во. Ор га ни за ци я та ще ни е нуж на за 
про лет та, ко я то ми из г леж да бре мен на със съ би тия, а мо же би и с Тре та та 
све тов на.

Мар до хай ох ла ди ре во лю ци он ния ми ен ту си а зъм с по ве де ни е то на 
Ла ко и Боно. Раз каз а ми и за Кольо Гри го ров. Дру ги те ни об щи прия те ли 
бяха тру до ваци. Не споменахме те зи, с ко и то връз ки те са стро го лич ни. 
Спо ред пла на ни за ор га ни за ци он но „стро и тел с т во“ все ки трябваше да 
ра бо ти на „сво и те“ учас тъ ци от мре жа та и да не пос ве ща ва дру гия в „пле-
ти во то“ – все ки му „не го ви те мно го ъ гъл ни ци“. Пи тах го ко га ще дой де, 
за да до вър шим про ек тира на та ак ция. От го во ри ми твър до, че то ва ще 
ста не, но не мо же да ка же кога. Тех ни те са за поч на ли го лям ре монт на 
къ ща та и не мо же да ги ос та ви – обе щал е да по ма га. По ве че не нас то я х, 
са мо си помис лих, че сме по-зле и от Бен ков с ки – той па лил къ щи те, а 
ние ги ре мон ти ра ме...

Интермецо: през това време в кухнята  
на канибалите

След ка то мо е то „Би зон с ко де ло“ е преп ра те но в Со фия, с моя слу чай 
се за ни ма ва Тре то то уп рав ле ние на ДС – „За бор ба с кон т ра ре во лю ци я-
та“. Ед на „ре во лю ци он на“ чет вор ка от чен ге та с йе рар хи чес ки съ став: 
ше фа на Тре то – полк. Бог дан Дум ков, зам.-на чал ник на Тре ти от дел при 
уп рав ле нието – кап. Ра ди во ев, и зам.-на чал ник на от де ле ние „Дър жа вна 
ад ми нис т ра ция“ от то зи от дел – ст. лейт. Стеф чов, при е ма пред ло же ни е то 
на ра зуз на вачка та П. Вър ба но ва за про дъл жа ва не сро ка на па на гюр с ка та 
раз ра бот ка с два ме се ца – до 28 март 1953 г., по ра ди из те къл срок. Всич-
ко при ли ча на ба на лен случай на про вер ка да ли „обек тът Би зон“ (Ге ор ги 
Кон с тан ти нов) про веж да някак ва вра жес ка дей ност, за ко я то е пос тъ пил 
„сиг нал“ от СС „Па вел“ още преди осем ме се ца.

Трой ка та се е съг ла си ла, одоб ри ла и ут вър ди ла пред ло же ни е то на 28 
яну а ри 1953 г. и е въз ло жи ла на Вър ба но ва да раз ра бо ти и „План“ сре щу 
„Би зо на“ с оглед „ус та но вя ва не да ли ор га ни зи ра и про веж да не ле гал на 
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вра жес ка дей ност сре щу ме роп ри я ти я та на На род на та власт“.

*

Тък мо станах ме от ма са та и жен с ки глас из ви ка: „Д-р Геор ги ев, д-р 
Ге ор ги ев!“ Ви дях по стъл ба та да се из кач ва Вар ва ра – бра товчед ка та на 
Пе тър. Поканих я в „гос т на та“, ко я то ед нов ре мен но е и спал ня на брат 
ми Ог нян. Тя прошеп на, че не ид ва за док то ра, ами да пре да де за ръ ка та 
на ба те си Пен ко. По ръ чал сле до бед към 5 ча са на вся ка це на да оти да у 
тях. Каз ах ѝ да му пре да де, че ще бъ да то чен. Ко га то сле до бе дът пре ва ля, 
уведомих ма ма, че тряб ва да се ви дя с ня кои от при я те ли те пре ди да си 
за ми на – наб ли жил е кра ят на ва кан ци я та и от 15 фев ру а ри за поч ва вто-
ри ят се мес тър.

Глава XLIII

„НА ПРОЩАВАНЕ“

За варих Мар до хай сам, но ми каз а, че все ки мо мент мо же да се по яви 
Бо но, кой то ис кал да раз го ва ря с мен. Съ що то же ла ние изя вил и Кольо 
Гри го ров. Отговорих, че не виж дам осо бен сми съл от по доб ни раз го во-
ри в мо мент, ко га то готвим вто ра ак ция, но след ка то е по ел от мое име 
ан га жи мент, ис кам и той да присъс т ва. Бих же лал съ що те да про те кат в 
те лег ра фен стил, за да прик лю ча още днес с две те сре щи: вдру ги ден си 
за ми на вах и ут ре ве чер ис ках да бъ да с наши те... На вра та та на Пен ко ва та 
стая се потро па и при нас вле зе Бо но:

– Как во ста ва с те бе, къ де се гу биш, за що не се обаж даш? 
– Здра вей, Бо но, ча ках ти да се оба диш, ако има ня как ви про ме ни в 

ди рек тивите на Ге ме то... 
– Про ме ни за се га ня ма, но ка жи ти как во ста на с ле га ци и те? Има ли 

ня как ви ре зул та ти?
– Има. От ка за ха ка те го рич но да же да ме из с лу шат, щом раз б ра ха, че 

ис ка ме да под к ре пят съп ро ти ва та ни сре щу дик та ту ра та. Или мис лят, че 
са мо един прово ка тор мо же да за поч не нап ра во – от вра та та за кра ка та. 
Или то ва е по лити ка та на пра ви тел с т ва та, ко и то пред с тав ля ват. Да бла го-
да рим на Ал лах, че не из ви ка ха джан да ри те. Мо же ше и то ва да се слу чи... 

– То га ва как во ще пра вим?
– Не съм спи рал да се пи там и ето до как ви зак лю че ния стиг нах: Всеки 

тряб ва сам да се пог ри жи за въ о ръ жа ва не то си. В стра на та има тол ко ва 
мно го оръ жие, че ед ва ли ще е труд но да си на ме ри. Стру ва ми се, че кой-
то не мо же да сто ри то ва, е по-доб ре да не по ся га към по-голя ма лъ жи ца, 
или ако ис каш, да не по глъ ща „ко ко со ви оре хи“, за що то, на ли се се щаш 
ка къв ще е ре зул та тът!

– А как во каз ват „го ре“ – вой ната наб ли жа ва ли?
– Ако Чър чил и Ай зен ха у ер не приказ ват праз ни при каз ки, съв сем 

ско ро тряб ва да има ме по ло жи те лен отговор на въп ро са ти...
– Нав ре ме то тия ва ши съ юз ни ци из лъ га ха Ни ко ла Пет ков – на мес и 

се Мардохай, – за що тряб ва да вяр ва ме, че се га каз ват ис ти на та? Днес те 
се ка рат, но вче ра бя ха съ юз ни ци със Ста лин. Ка ра ни ци те им са за де ле-
жа на пляч ка та. В па зар лъ ци те все ки тър си по-из год ни по зи ции и ко зо ве. 
Чес то се пи там, не гледат ли на та ки ва ка то нас ка то на ко зо ве или коз ли, 
от ко и то ис кат да направят кур бан?

– А къ де са ва ши те съ юз ни ци, на ко и то мо жем да се ос ла ня ме?
– Ние раз чи та ме един с т ве но на си ли те на на ро да и на ре во лю ци он на та 

солидар ност с дру ги те на ро ди. Ако по тис на ти те и ог раб ва ни те на ме рят 
си ли да въс та нат, ние сме го то ви да им по ма га ме да се ор га ни зи рат и да не 
по паднат от но во в ка па на на бор би те на по ли ти чес ки те пар тии за власт та. 
За що то от за мя на та на дик та ту ра та с де мок ра ци я та тру до ви те хо ра осо бе на 
пол за ня ма да имат. Как во ще спе че лят па на гюр с ки те ра бот ни ци, без ра-
бот ни те или ов ча ри те, ако вмес то Дъл гия Бо го ев кмет ста не Бо но Бо го ев?

– С тоя език си тър сиш бе ля та. И в ут реш ния ден, ако аги ти ра те и 
дейс т ва те сре щу нас та ка, как то го пра вим сре щу бол ше ви ки те, то и ние 
ще дейс т ва ме срещу вас с тех ни те сред с т ва. Ни коя власт ня ма да тър пи 
ор га ни зи ра не на смяна та ѝ с про ти во кон с ти ту ци он ни сред с т ва, та ако ще 
да е ул т ра на ро дов ластни чес ка. Зат во рът ви е га ран ти ран!

– Бо но, да ос та вим всич ко то ва на ут реш ния ден! – пре къс нах спо ра, 
кой то е на път да се пре вър не в лю ти за ка ни. – Ако взе ме те власт та и ако 
сме жи ви и здра ви, все ще уре дим ня как смет ки те си. Има и още мно го 
дру ги „ако“, по ра ди ко е то та къв дис пут е из ли шен, или най-мал ко – не 
нав ре ме нен.

– Прав си, ще му дой де вре ме то. Имам на ме ре ние да ид вам в Со фия. 
Ис кам да видим на мяс то как во мо же да се нап ра ви. Го тов ли си да ме 
пос рещ неш?

– Ако под то ва раз би раш да те под с ло ня – не, за що то раз де лям сто ло-
ва та във вуй чо вия апар та мент с още един сту дент, а тя е от де ле на от хо ла 
са мо с една за ве са – ня ма да же и вра та. Ина че хра на та не е проб лем – има 
сту дентски сто ло ве, къ де то про да ват ку по ни за обед и ве че ря.

– Зна чи всич ко е на ред. Ще спя при род ни ни, а през де ня ще бъ дем 
за ед но – при те зи ду ми Бо но ста на и си тръг на. На вън ве че беше тъм но.

– Пет ре, та зи сре ща е на пъл но из лиш на. Раз б ра ли по не за как во му 
бе ше нуж на? И ка за, че ис ка да дой де в Со фия. За как во ли?
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– А ви дя ли как си по ка за зъ би те? Още не ях нал ма га ре то, и си кла ти 
кра ка та. На ши те влас т ни ци и влас то гон ци се чув с т ват пре доп ре де ле ни от 
съд ба та да за мес тят ед но о ко и те стот ни ци на Са му и ла. Да ни во дят, яз дят, 
съ дят и до ри да ни раз ре ша ват да жи ве ем.

– За що не, ако сме... сле пи. Да вър вим при Кольо, ма кар че зна еш 
как во е мне нието ми. Той е в със то я ние да из да де че та та без зла уми съл. 
При то ва, раз казвай ки пред ня коя до нос ни ца за съп ри час ти е то си с на ши те 
„под ви зи“. Ще го сто ри със съз на ни е то, че ни от ва ря вра ти те на ис то ри-
я та. Бо лест та, ко я то го е при ко ва ла на лег ло, и са ка то то му и ат ро фи ра но 
тя ло съз да ват у не го комплекс за ма ло цен ност. Той ис ка да го ком пен си-
ра с илю зи я та и вну ше ни е то у дру ги те, че е чо ве кът, кой то знае всич ко и 
дър па кон ци те на съп ро ти ва та от ста я та си. Пос лед но то го под тик ва да 
раз каз ва не би ва ли ци, да пре у ве личава би ва ли ци, ко и то та ки ва ша ра ни 
ка то нас спо де лят с не го. А от то ва до преда ва не то ни в ръ це те на ДС има 
са мо ед на стъп ка. 

– На ли ве че ра зис к вах ме слу чая, за що го пов та ряш? 
– За що то, ако не се на у чим да спаз ва ме стрик т но пра ви ла та на кон-

спи ра цията, със си гур ност ще се срещ нем в кюр к чийс ка та ка ца на ДС. 
На ли зна еш приказ ка та за ли си че та та и май ка им. Осо бе но при пре ки те 
ак ции – там вся какви не нуж ни кон так ти мо гат да бъ дат фа тал ни. Не ис кам 
сре щи, без да си взел съг ла си е то ми...

– Не си ли ста нал мно го ва жен, от как то оти де в сто ли ца та? Май ско ро 
ще поискаш и сек ре тар ка, за да нас роч ва и ану ли ра ча со ве те на ран де ву-
та та ти.

– Пет ре, не се пра ви, че не раз би раш как во ис кам да ти ка жа: Кольо 
не мо же да ни бъ де по ле зен. И бра тя Бо го е ви съ що ни гу бят вре ме то. Те 
мо гат да тор пилират на чи на ни я та ни още в са мо то на ча ло...

– Ти си ста нал пре ка ле но мни те лен, имаш ли ня как ви до ка за тел с т ва?
– До ку мен тал ни – не, но кос ве ни – да! Не го во ря са мо за страх ли вост та 

на Ла ко. Наб лю да вал съм го как се дър жи пред при я тел ка та си Ма рия и 
друж ки те `и. Раз каз ва им с тайн с т вен вид как ви ос во бо ди тел ни чу де сии 
под гот вя ме. А Бо но е още по-го лям фук льо. Той май не си да ва смет ка 
как во мо же да про из лезе от ге ро ич ни те по зи и ло ку ми. Чу дя се как е въз-
мож но да вле зеш те ле в затво ра и да из лез неш вол?

– Иде ал ни хо ра ня ма, тряб ва да ра бо тим с ре ал ни те.
– Да, но с тия не ра бо тим, а са мо бръ що ле вим.
– Да спрем ли?
– Не, но тряб ва да зна ем с ко го как во да при каз ва ме. Нуж но е да си 

втъл пим в гла ви те прин ци пи те на не ле гал на та ра бо та и да ги пре вър нем 
в „бе зус ловни реф лек си“! И не от ла гай мно го ид ва не то си в Со фия. Ще те 
ча кам до 1-ви март – го диш ни на та от убийс т во то на „ца ря ос во бо ди тел“...

Сти гнах ме до къ ща та на бра тя Гри го ро ви. Сту дът и тъм ни на та бяха 
про го ни ли всякак ви ми ну ва чи, но все пак ог ле дах ме тяс на та улич ка, преди 
да хлът нем в двор че то. Качих ме се на вто рия етаж при Кольо, кой то, как то 
ви на ги, ни посре щна с при пов диг нат тон и на лу ден бля сък в го ря щи те си 

чер ни очи, ко и то све теха в тъм но то. На ди гна се е и стис на ед но вре мен но 
ръ це те на два ма ни:

– Ке се би ем ли, или ке се пре да ва ме, мо ре май ка та?
– Май ке бе га ме, как то каз ват ма ке дон с ки те ко ми ти...
– Не ду май те, бе, във вас ми е на деж да та. И вие ли ще пре да де те сво-

бо да та на ми ли ци о не ри те? – и Кольо ни по каза ед на ка ри ка ту ра, на ко я то 
един ми лици о нер с пре па сан през ра мо то си шмай зе р онож даше зад неш-
ком... Ста ту я та на Сво бо да та. Не беше смеш но.

– Кольо, нав ся къ де уда рих ме в ка мък. Как то зна еш, с плов див с ки те 
ка то лици не ста на връз ка та. За мал ко да из го рим с тях ка то шпи о ни на 
Па па та. От опити те да се въ о ръ жим чрез ан г ли ча ни те съ що не из ле зе 
ни що. За се га има ме само тво я та обез в ре де на гра на та. Не е мно го за ед но 
въс та ние. А и „въс та ни ците“ за хит ря ха. Из пок ри ли са се и де ви зът им не 
е „Сво бо да или Смърт“, а „Да оце ле ем на вся ка це на“.

– Го шо, ти си се от ча ял на пъл но, ос та ва са мо да се оже ниш ка то поп 
Стой ко и си го тов за вла ди ка.

– От вла диш ка та служ ба ме от ка за ха ми на ла та го ди на. От то га ва съм 
ка ле сар, ка лес ва ме за кър ва ва сват ба, но днеш ни те зап ти е та и шпи о ни са 
мно го повече от тия по вре ме то на поп Грую и Бен ков с ки. На мен не ми се 
ис ка да за лъгваме ов ча ри те и ра бо тя ги те с „бла го род ни те лъ жи“ на апос-
то ли те. По-бли зък се чув с т вам до Го це Дел чев, кой то счи тал, че ре во лю-
ци о не ри те имат пра во да жер т ват са мо своя жи вот. На ро дът тря бва сам да 
ре ша ва ми ла ли му е сво бода та, го тов ли е да при не се жер т ви пред ол та ра 
`и. За що то, ако не чув с т ва нужда от нея, то как ще я от ли чи от роб с т во то?

– То га ва как во да се пра ви?
– За дру ги те не мо га да отго ва рям. Аз дъл га си ще из пъл ня та ка, как то 

го раз би рам, пък ако ще и сам да оста на. Но сам чо век мно го не мо же да 
нап ра ви – на род на та ра бо та ис ка много ра бот ни ци, са мо че те се опъ ват, 
хит ру ват и...

При не за вър ше но то из ре че ние пог ле дът ми па дна вър ху Мар до хай, 
не виж дах доб ре в тъм но то, но ка то че ли се ус мих ваше иро нич но. За то ва 
млък нах, Кольо само из пъш ка, пре мес ти се към за гас ва ща та печ ка и каза:

– Мам ка `и и съд ба, за що не бях здрав и прав ка то вас?
Ни кой не до ба ви по ве че ни що. Мълчахме и три ма та. Ед на по-дъл га 

па у за беше знак, че тряб ва да се разделя ме, Кольо се ос ве до ми ко га ще 
пъ ту вам. От го во рих, че ут ре ми е пос ле ден ден и тряб ва да си стя гам ба-
га жа. За то ва от казах ве че ря та. Пе тър, пока нен нас той чи во, се съг ла си да 
ос та не. Ста нах, сбо гу вах се с два ма та с креп ка прег ръ дка и си по же лах  ме 
до но ви сре щи.

*

В не де ля та те беше вкъ щи. Раз го ва ря хме ти хо, за що то ма ма каз а, че 
и сте ни те имат уши – уши те на Агоп.

– Го шо, та те, ка жи бе, ще имат ли край без чин с т ва та на тия га до ве? 
– Си гур но, Док то ре, но ще тряб ва да им се по мог не. На ли зна еш при-
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каз ка та за хо джа та, кой то за ка чал бед на та вдо ви ца и мом че то ̀и по мог на ло 
на Ал лах да го на ка же, ка то го из деб на ло ед на сут рин, бут на ло го от ми-
на ре то и раз ляло ши ше ра кия до раз би та та му гла ва... 

– Сил ни са, си не, кой то въс та не сре щу тях, са мо кур бан ще се сто ри. 
– Сво бо да та, та те, ис ка мно го от всич ки, ко и то я лю бят и са го то ви да 

се жертват за нея. Са мо Ка ра джа та ня ма да стиг не.
– А зас лу жа ва ли тоя на род жер т ва та? – на мес и се ма ма.
– С друг не раз по ла га ме, а сред не го жи ве ем. Ни кой не мо же да бъ де 

сво бо ден, до ри и тъм ни ча ри те, ако на ро дът не из ле зе от тъм ни ца та. За то-
ва тряб ва да му се по мог не, но не ка то на хо джа та. Нуж но е да се раз би ят 
вра ти те на затво ра, в кой то са зак лю чи ли ду ша та му. За да се раз ви ва и 
креп не на сво бо да заед но с не ро де но то още по ко ле ние. Чак то га ва ще ви-
дим, да ли е зас лу жа вал жер т ва та.

– А той има ли нуж да от тая сво бо да? За що пре да ва тия, ко и то се бо-
рят сре щу па ла чи те и над зи ра те ли те му?

– Ма мо, до ри ди ви те жи вот ни се стре мят към сво бо да, ко га то ги зат-
во риш. Освен ако са опи то ме ни и пред по чи тат да я за ме нят сре щу ко па-
ня та с три ци те. Но на ро би те и три ци не да ват, а им из т ръг ват и за лъ ка от 
глът ка та. За ро бовла дел ци те ня ма как во да го во рим – те не са хо ра.

– А пре да те ли те? – нас то я  ма ма.
– Пре да те ли те не се раж дат. Съз да ва ги сис те ма та, ко я то не мо же да 

съ ществу ва без тях. И те ще си оти дат за ед но с нея.
– Си не, на ши ят род е пла тил скъ па дан за сво бо да та. Не ка се га дру ги 

да дадат сво я та леп та. Все ние ли ще сме сред пър ви те?
– Та те, и в еван ге ли е то е ка за но: Ко му то е да де но мно го, от не го мно го 

ще се ис ка. Аз не съм еван ге лист, но удо вол с т ви е то да да ваш на дру ги те 
е мно го по-го ля мо от то ва да взе маш – по не за ме не е та ка.

Ма ма пре къс на пак раз го во ра ни, то зи път, за да ка же как во ми е при-
гот ви ла за Со фия: в два ку фа ра пра но и из г ла де но бельо, ри зи, чар ша фи 
и хра ни – толко ва мно го, че чак ме хва на срам да го во ря за гла ду ва щи те.

– Да но ско ро си взе ма хля ба в ръ це те, че и вие да се по раз то ва ри те.
– Го шо, татьо во то, и кал та под нок ти те си сме го то ви да да дем, сти га 

вие да се изу чи те и за е ме те мес та та в жи во та, за ко и то сте се под гот ви ли и 
ко и то ви по до ба ват. То га ва и ние с май ка ви ще бъ дем щас т ли ви и спо кой ни.

Пос ле ден ден. Не ис ках да го раз ва лям с не у мес т ни реп ли ки. За то-
ва сме них те ма та. Раз пит ах та те за ра бо та та му, за па ци ен тите и бо лес-
ти те им. Каза ми, че след смя на та в по лик ли ни ка та хо ди по до мо вете 
им – пра ви по ня кол ко ви зи ти на ден, от ко и то взе ма по лев-два, или ги 
преглеж да без п лат но, спо ред до хо ди те им. Как то бе ше и в Лю би мец ка то 
час т нопрак ти ку ващ ле кар. Раз каз а ми, че има дос та бол ни от ту бер ку ло-
за – ре зултат от бед но ти я та, но се на дя ват да я ов ла де ят с но ви те ле кар-

с т ва. Имах чувство то, че оби ча про фе си я та си. Ни ко га не се е оп лак вал, 
ви на ги е от к ликвал и но щем на нуж да е щи те се от ле кар с ка та му по мощ, 
ма кар че обик но ве но денят му е бил пре то ва рен – сла ва та му на до бър 
ле кар ви на ги е струп ва ла пред ка би не та му ог ром на кли ен те ла... Но аз 
не оби чам тоя за на ят, осо бе но лекари те – от 200 зва ни труд но се на ми рат 
два ма „приз ва ни“. Ос та на ли те са търгов ци с не по но си мо са мо чув с т вие 
и не въ об ра зи мо не ве жес т во...

С ма ма го во рихме за про че тени те от нея през го ди на та кни ги. Попи та 
ме ка къв е тоя мой ку мир – Ба ку нин. Про че ла беше бу ле вар д ния ро ман на 
Вик тор Фалк „Мър т ви те си бир с ки по ле та“, в кой то той е един от глав ни те 
ге рои – вяр но ли е, че Ба ку нин е ор га ни за торът на смър то нос ния атен тат 
сре щу рус кия им пе ра тор Алек сан дър ІІ, „ца ря осво бо ди тел“?

– Ня ма как да го е сто рил, за що то уми ра в ед на го ди на с на шия Бо-
тев – на 1 юли 1876 г., а са мо дър же цът е убит пет го ди ни по-къс но – на 1 
март 1881 г. Ос вен то ва, до кол ко то съм за поз нат с де ла та и пи са ни ята му, 
ни ко га не съм срещ нал аполо гия на те ро ра. На кон с пи ра ци я та и на не ле-
гал ни те ор га ни за ции – да, но един с т ве но ка то ин с пи ра то ри и ка та ли за то ри 
на ре во лю ци я та на ма си те...

В спал ня та, къ де то се во деше то зи раз го вор, вле зе брат ми, прег лад-
нял. Ма ма ни изви ка да ми нем в кух ня та. Там раз го во ри те при до биха 
от къс ле чен, битов ха рак тер и се ре ду ваха с дъл ги па у зи. Май с брат ми 
ня маше как во да си кажем. Раз ли ка та ни е са мо три го ди ни, но ка то че ли 
при над ле жахме на две раз лични ге не ра ции. Раз лич ни са ин те ре си те ни, 
при я те ли те и ако не зву чи пре тенци оз но, цел та в жи во та ни. Ско ро си ле-
гнах ме. Пре ди да зас пим, поговорихме за учи ли ще то. Той учеше упо ри то 
и „щеше да ста не чо век“, как то каз ват в та ки ва слу чаи.

Сут рин та, след ка то си взе х до виж да не, та те ре ши да ме из п ра ти до 
га рата, пре ди да оти де на ра бо та. До вла ка, кой то още не е ком по зи ран, 
има по ловин час. Па на гю ри ще е на чал на га ра.

– С тия два теж ки ку фа ра ще мо жеш ли да се спра виш със смя на та 
на Плов дивска та га ра?

– Та те, не виж даш ли, че съм як ка то бик.
– Го шо, тре во жиш ме, та те, с раз съж де ни я та си. И аз съм ми нал на 

тво я та възраст по съ щия път. Но то га ва – в края на Пър ва та све тов на вой на, 
бе ше дру го вре ме. Вни ма вай, с тия га до ве ше га не би ва. Ще те уни що жат...

– Док то ре, от как ро дът ни се пом ни, пред мъж ка та му че ляд стои въ-
про сът „Кой – ко го?“ – га до ве те или ние. Ня ма да из ме ням на тра ди ци я та, я.

Очи те на та те се на ляха със съл зи. Той ги бър шеше с кър пич ка та си 
и ме гледаше умо ля ва що. Тая сце на къ саше сър це то ми, но не на ми рах 
как во да му ка жа. Обезоръ жен бях от съл зи те му, ко и то про дъл жа ваха да 
на пи рат и ще ос та нат гра вира ни в па мет та ми за ви на ги. Прег ърнах го и 
му обе щах да му пи ша и ско ро да се ви дим, ако не тук, в Со фия, ко га то 
дой дат с ма ма. Кач их се с ку фа ри те и ги нас та них един вър ху друг над 
гла ва та ми, след ко е то от во рих про зо реца на ку пе то. Беше сту де но и му 
ка зах да тръг ва, но той ос тана на пе ро на до потег ля не то на вла ка. Ма-



224 225

хах ме си дъл го, фи гу ра та му ста ваше все по-мал ка, до ка то из чез на след 
пър вия за вой на жп ли ни я та. Седнах на мяс то то си и си помис лих колко 
неб ла го дар на е съд ба та на ро ди те ли те. На дя ват се и тол ко ва мал ко искат, 
при то ва не за се бе си, а пак за нас. Ед ва ли ще мо га ня ко га да им се от п-
ла тя. Да но по не ме раз бе рат един ден и ми прос тят за всич ко, ко е то съм 
им причи нил до се га и... в бъ де ще.

Гла ва XLIV

ТЕ РО РЪТ НА ДЪР ЖА ВА ТА  
И АН ТИ ДЪР ЖАВ НИ ЯТ ТЕ РО РИ ЗЪМ

Лек ци и те и уп раж не ни я та по е ха нор мал ния си ход. За вто рия се мес-
тър отново ни раз п ре де лиха на гру пи за прак ти чес кия стаж. С ар ме не ца 
Ар ши Бед рос и гър кин че то от Со зо пол Щи ля на Джа фе ро ва ни из п ра ти ха в 
по лик ли ни ка та на ул. „Цар Си ме он“. Те два ма та пу шеха и по вре ме на по-
чив ки те из ли заха във вътреш ния двор при шад ра ва на, око ло кой то имаше 
пей ки. Обик но ве но ги прид ру жавах, за да си по го во рим. От пей ка та, на 
ко я то ся дах ме, се виж даше ку по лът на Со фийския цен т ра лен зат вор (СЦЗ). 
По ня ко га из ли зах сам в из вън по чив но вре ме и го „съ зер ца вах“. Ако един 
ден не ме прос т ре лят при опит да бъ да за дър жан, ще мо га да съ зер ца вам 
по лик ли ни ка та от там. ДС има след с т вен от дел в СЦЗ и ней ни ят кон ве йер 
ра бо ти с ус ко рен ри тъм... Сме хът на ко ле ги те про ряз а болез не но съз на-
ни е то ми. Зас луш ах се в раз го во ра им. Кол ко да ле че от мис лите ми бяха 
два ма та. Ве се ли, не пок ва ре ни и доб ри мла ди хо ра. Са мо че и ов ца та... 
е доб ра. От та ки ва „сват ба ри“ ня маше да ста нат. За то ва, ма кар и да „не 
зна еха как во пра вят“, мис лех, че не са „не вин ни“. Ако не на ме рят в се бе 
си си ли да проти вос то ят на дик та ту ра та, ще ги сме ли и пре вър не в свои 
слу ги. Ро би те са от го вор ни на рав но с ро бов ла де ле ца за ока я на та си съд ба 
и за тоя им „статут“ част от ви на та е тях на...

С приб ли жа ва не на про лет та ат мос фе ра та се сгъс тя ваше и в съ деб ни те 
за ли на сто ли ца та и го ле ми те гра до ве поч ти все ки ден имаше про це си със 
смър т ни при съ ди. По ве че то от тях, как то ни раз каз ва ха бив ши зат вор ни ци, 
се из пъл нявали но щем. От две го ди ни на сам – с раз с т рел в ти ла. Нас ко ро 
вес т ни ци те и ради о то съ об щи ха за го лям про цес сре щу 43-ма ка то ли чес ки 
све ще ни ци и мо нахини от ця ла та стра на. То ва обяс ня ваше за що ми на ло то 
ля то Кольо ва та „връзка“ с до ма ки на на Плов див ска та бол ни ца за се че и 
не се осъ щес т ви ха ни какви кон так ти. Шест от под съ ди ми те бя ха осъ де ни 
на смърт и че ти ри ма ек зе кутира ни. Съ ща та участ има ше за вър на ли ят се 
от Тур ция не ле га лен, ко го то осъди ха с при ю ти лия го Ди ми тър Се ра фи-
мов Раз ви го ров. Не го поз на вах, но бла гоз вуч но то му име се за пе ча ти в 

па мет та ми...
За осъ де ни те и ек зе ку ти ра ни сел с ки мом че та пре сата и ра ди о то па зеха 

гроб но мъл ча ние. Тях на та ис то рия не мо жеше да пос лу жи за оправ да ва не 
на бол ше виш кия те рор... Франц Ха джи ев ми бе ше ка зал, че са аресту ва ли 
Па вел Ка ръ ков и про це сът му е нас ро чен за 24 март 1953 г. Бях ме ре ши ли 
да оти дем и го оку ра жим. Да му ка жем, че про ку ро рът ще ле жи ос та тъ ка 
от при съдата. Един ден, оби ка ляй ки с Пе ев съ деб на та па ла та, влязох ме 
в ед на от за лите, в ко я то се гле даше по ли ти чес ки про цес. Под съ ди ми те 
– че ти ри ма, об ле че ни в ши ро ки ра йе та, с ос т ри га ни гла ви, от с лаб на ли и 
по жъл те ли, бяха ка то ох ти ча ви. Об ви не ни е то – най-чес то сре ща ното – 
„съз да ва не на не ле гал на ор га низация/гру па, пос та ви ла си за цел да съ бо ри 
с бунт, те рор, ме теж или въс та ние за ко но ус та но ве на та на род но де мок ра-
тич на власт“ (чл. 70 от НК, чи я то пър ва али нея пред ви жда смърт или 20 
го ди ни зат вор за ръ ко во ди те ли те ѝ). Пред се дател на съ да бе ше пе чал но 
из вес т на та Ека те ри на Би ол че ва, за ко я то каз ва ха, че е из да ла най-мно го 
смър т ни при съ ди – на ри ча ха я „Ги ло ти на та“. (В епо ха та на спо ле тя ла та 
ни пос т ко му нис ти чес ка де мок ра ция ней ни ят син бе избран за „рек тум“ на 
ака де мич но то тя ло в Со фийс кия уни вер си тет.) Вслу швайки се в пос лед-
на та ду ма на под съ ди ми те, раз б рах, че са зе ме дел ци от Пер ник и се ла та. 
Глав ни ят об ви ня ем Бо ян Мар ков имаше от к ри то и из мъ че но ли це – като на 
све тия от ико ни те. Ко га то и пос лед ни ят му дру гар про из не се послед на та 
си ду ма, в ко я то ня маше ни що за пом ня що се, Ги ло ти на та зак ри  съ дебно-
то за се да ние и опо вес ти, че при съ ди те ще бъ дат про че те ни в по не делник 
сут рин. Беше съ бо та, 21 фев ру а ри 1953 г.

На по-мла ди те по ко ле ния, кои то не са жи ве ли в та зи епо ха, мо же да 
се сто ри не ве ро ят но, но су ро ви те присъ ди и ек зе ку ции, все въз мож ни те 
арес ти, ин к ви зи ции, реп ре сии, ин тер нирания и „въд во ря ва ния в ТВО“, 
ня ма ха ни как во въз пи ра що въз дейс т вие вър ху нас. Да же нап ро тив. Те ни 
оз ло бя ва ха и ак ти ви ра ха за дейс т вия сре щу ме сомелач ка та на ти ра ни я та...

Из ми на ха още ня кол ко дни. Бо но та ка и не дой де, въп ре ки че се бе 
за ка нил, а и Мар до хай се за ба ви. Ня мах от го вор и на пис мо то, ко е то пи сах 
на Кольо Григоров да го... из п ра ти, ако ще и в ко лет. Сре щи те с Пе тър Пе ев 
и дру ги те „ъг ли и ръ бо ве“ или, как то би ха ка за ли по-къс но, „не фор мал ни 
чле но ве“ на про ек тира на та мре жо ва ор га ни за ция раз ре дих. За що то мо и те 
по ве че или по-малко за во а ли ра ни или кон к рет ни раз ка зи за раз лич ни ак-
ции и про ек ти не предиз вик аха у тях осо бен ен ту си а зъм и же ла ние да се 
вклю чат в „мре жа та“. Обсъж да не то на об що фи ло соф с ки те и те о ре ти чес-
ки проб ле ми на бор ба та с диктату ра та ми втръс на. За мен де ло то стру ва 
по ве че от хи ля ди ду ми за не го. Но на дру ги те, „ос то рож ни“ до не год ност, 
им тряб ваше още вре ме, за да уз ре ят. Не очак вах въз му ще ни е то на гот ве-
щи те се да ста ват юрис ти да пре лее от без за ко ни я та на дик та ту ра та и да 
ги из п ра ви сре щу нея. Вед нъж падна го лям смях, ко га то Трин га та за пи та 
То шо: „Ко му ку ра ще из п ра вяш с твоето пра во, бе? Още ли не си раз б рал 
в как ва епо ха жи ве ем?“ Въп ро си те му ос танаха без от вет. Оче вид но не от 
вся ко ад во кат че ста ва Дан тон или Ро бес пи ер...
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В края на ме се ца, при ед на от за чес ти ли те на пос ле дък сре щи с Ва-
сил За фи ров му на пом них, че наб ли жа ва го диш ни на та от убийс т во то на 
„ца ря ос во бо дител“. Със или без връз ка с то зи акт на рус ки те те ро рис ти 
раз го во рът се на сочи към ста ва що то око ло нас. От ду ма на ду ма дойдох-
ме до зак лючение, че на па ла чи те са нуж ни уро ци. Да не се ре а ги ра, би 
би ло под ло и без н рав с т вено. Вре ме на та, в ко и то жи ве ем, ще ос та нат в 
ис то ри я та ка то ед ни от най-бе зизход ни те. А по зор но то ни мъл ча ние и 
без дейс т вие ще ги нап ра ви най-срам ните – за нас, и по зор ни за на ро да, 
кой то в го ди ни те на сво я та яло вост не можа да ро ди по не сто ти на мъ же 
ка то Ико но мов и Шей та нов, ко и то да му из ми ят лице то.

– За ра ди са ми те нас и за ра ди бъ де щи те по ко ле ния не тряб ва да ос-
та вя ме тира ни те да мис лят, че всич ко им е поз во ле но; Че тех ни те жес то-
кос ти и про изво ли ня ма да срещ нат ни как ва съп ро ти ва, ни то да по лу чат 
въз мез дие...

– Го шо, те ма та я под х ва ща ме за кой ли път ве че – отвърна Ва сил, – но 
по-да ле че от за ка ни не сме сти га ли. Ако про дъл жим та ка, ня ма да се раз-
ли ча ваме по ни що от дър дор ков ци те и фи лис те ри те, как то ги на ри чаш. 
Вре ме е или да млък нем, или...

– Или да дейс т ва ме – за вър ш их фра за та му. – Как во ще ка жеш, ако 
сри нем сим во ла на ти ра ни я та?

– Кой?
– Ста лин. С не го во то име ми ли о ни ви ди о те ни идо ло пок лон ци и ужа-

се ни жертви ос та ви ха кос ти те си по фрон то ве те на вой на та, ко я то на ри-
чат Оте чес т вена. В не го во име ста ли нис ти те умър т ви ха дру ги ми ли о ни в 
кон ц ла ге ри те и кра ят не се виж да. Те про дъл жа ват да мач кат чо веш ка та 
ду ша, да съз да ват подле ци и да те ро ри зи рат и уни що жа ват все ки, кой то 
се ос ме ля ва до ри са мо да мис ли. Как во ще ка жеш, ако взри вим идо ла?

– Та той е по-не дос тъ пен от ца ря и Бо га, съб ра ни за ед но.
– Ня мам пред вид Джу гаш ви ли „пер со нал но“, а го ля ма та му бро нзо-

ва ста туя в Бо ри со ва та гра ди на на „сво бо да та“. Ва сил ме пог ле дна със 
свет на ли очи:

– Иде я та е ве ли ко леп на, осо бе но ако я осъ щес т вим се га, през наб ли жа-
ва щия 3-ти март. След ня кол ко дни е 75-го диш ни на та от ос во бож де ни е то 
ни от турско роб с т во...

– Аз не се чув с т вам ос во бо ден, но щом дър жиш да из вър шим сим во-
лич ния акт на сим во лич на да та, съм го тов. На дя вам се, че мно зи на ще го 
въз п ри е мат като про тест сре щу „двой но то ос во бож де ние“.

 – А от къ де ще на ме рим ди на мит?
– То ва ос та ви на мен. Имам тро тил, кой то е дос та по-мо щен от ди-

на ми та. Статуя та е го ля ма и со лид но вко па на в пи е дес та ла `и, за то ва и 
екс пло зи вът трябва да е по-си лен.

– На ли зна еш, че за цел та са мо взрив не сти га...
– Пог ри жил съм се за всич ко... до ка то дър до рех ме през из тек ли те 

ме се ци... Ако си съг ла сен, се раз би ра ме та ка: Ще дой да у вас в 18 ча са на 
3-ти март. При го товле ни я та ня ма да ни от не мат по ве че от час, но дру ги те 

не тряб ва да имат достъп до квар ти ра та през то ва вре ме.
– Ще им ка жа, че ще имам гос тен ка. Ис кам да ти на пом ня, че на 3-ти 

на ша та Бо ди (ка то всич ки Сво бо ди) има имен ден. По ка не ни сме офи ци-
ал но. Ка то си свър шим ра бо та та в Пар ка, ще я ува жим с при със т ви е то си.

– Доб ре. Ако въз ник нат ня как ви проб ле ми до то га ва, мо жеш да ми 
звън неш по те ле фо на. Ще бъ да вкъ щи до 16,30 ча са на уре че ния ден.

Стис нах ме си ръ це и се раз де лих ме. Бях при ят но из не на дан, че Ва сил 
се съг ласи без мно го уве ща ва ния да учас т ва в ед на ак ция, ко я то мо же ше 
да се ока же смърто нос на. Омир твър ди, че по до бен акт пре диз ви кал злоб-
ни те прес лед ва ния на По сей дон сре щу Оди сей. А Джу гаш ви ли бе къ де 
по-от мъс ти те лен от древ ногръц ки бог... За фи ра не мо жеше да не си да ва 
смет ка в как во го във ли чам. Той или е стиг нал пра га на не по но си мост 
към прес тъп ле ни я та на дик та ту ра та, или ве че му бе дош ло до гу ша от 
„стро и тел с т во то на со ци а лиз ма“ и пред по чи таше мъл ни е нос ния край пред 
мъ чи тел на та аго ния. До кол ко то го поз на вах, ми се стру ваше, че дей на та 
му на ту ра е взе ла връх, а и по е тът в не го не мо жеше да не се стреми към 
Сво бо да та. Пъ тят към нея ми на ва през срут ва не то на ку ми ри те на властта. 
Ни ко га не го по пи тах как во мо ти ви ра тол ко ва бър зо съг ла си е то му да учас-
т ва в ак ци я та. Ни то той ме не. Яв но и два ма та при е мах ме взри вя ва не то на 
брон зо вия ис ту кан, ко му то се кла нят ро би те, за не що, ко е то се раз би ра от 
са мо се бе си и не се нуж дае от ни как ви по яс не ния.

За мен са ва лид ни всич ки мо ти ви, сти га да во дят до неп ре къс ва щи и 
пов се местни уда ри сре щу дик та ту ра та. Ако са мо ед на стот на от уг не тя-
ва ни те и преслед ва ни те имаха ку ра жа да дейс т ват та ка, от нея ско ро не 
би ос та нал и по мен...

Интермецо: през това време в кухнята  
на канибалите

Ня ма ни що чуд но в то ва, че 6 ме се ца след бом ба та на „Обо ри ще“ все 
още не ни бяха пог ре бали в зат во ра или в бе зи ме нен гроб. Без слу шал ки-
те си „ор га ни те“ бяха глу хи и сле пи, но в за мя на на то ва бяха... ле ни ви и 
при род но тъ пи. То ва не правеше про фе си я та на шпи о ни те на дик та ту ра та 
по-мал ко кал на, от в ра ти тел на и кър ва ва.

На 11 фев ру а ри 1953 г. зам.-на чал ни кът на Тре то от де ле ние на ДС – 
Сл. Ра ди во ев, е ут вър дил „Пла на“ на „ра зуз на вач ка та“ Пав ли на Вър ба но ва 
за про дъл жа ване на пред ва ри тел на та раз ра бот ка „Би зон“. На бе ля за ни са 
мес т ни те и вносни до нос ни ци и е ре ше но да за поч нат да па сат „обек та“, 
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кой то тя ще пре кръсти от „Би зон“ на „Щур чо“. Мно го ско ро вис шес то я-
щи те ко пои ще ̀и ка жат, че... щур я е онож дал. Не са мо за що то е сгре ши ла 
име то на „обек та“, ка то го е за менила с то ва на ба ща ми КОНС ТАН ТИН 
ГЕ ОР ГИ ЕВ КОН С ТАН ТИ НОВ. (Греш ка та с име то ми на пом ни ви ца за 
пи рот с ки те уд ба ши, ко и то на за пит ва не от Бел г рад, да ли Йован Йо ва но вич 
и Йо ван Йо ва нов са „ядан тич ни“, от го ворили още съ щия ден, че Йо ван 
Йо ва но вич „ве че е приз нал да е ядан ти чен“ и дру ги ят ня ма къ де да мър да, 
до ден-два „и он мо ра да приз на!“)

На 26.ІІ.1953 г. съ ща та р-чка Пав лин ка из п ра ща „стро го повери тел-
но“ пис мо до кай ма ка ми на на око лийс ко то уп рав ле ние в Па на гю рище с 
ис ка не да `и се из п ра тят ка то „мар ш рут ни ци“ най-къс но до 10 март 1953 
г. в помощ ня кои от па на гюр с ки те СС-ци „Кун чо“, „Со кол“ и „Чорт“...

*

В по не дел ник, 2 март 1953 г., преди да оти да на лек ции, от к люч их с 
шперц сек рет но то чек ме дже в биб ли о тека та на Пен ков, къ де то дър жеше 
пис то ле та си – ма лък, 7,65-ка либ ров бра у нинг. Заре дих пач ка та му с шест 
кур шу ма и го пос та вих в джо ба, след ко е то от но во зак люч их скри ва ли ще то.

На ду ша та ми беше ле ко. В ау ди то ри я та на пси хи ат ри я та, къ де то най-
чес то се провеж даха лек ции, поч ти „си раз пасах по я са“. Вър ху чи на, на 
кой то се дяхме, на редих пат ро ни те от пач ка та ка то пи он ки на шах мат на 
иг ра и „но ми ни рах“ нишан за все ки от тях... Не пос та вих ни как ва сур-
дин ка на сло ва та си. Ка то че ли ве че е за поч на ла вой на та с дик та ту ра та. 
Ня кои гле даха стрес на то и си гурно се пи таха то зи не е ли „ку ка“? Са мо 
Иван Гу ляш ки ми бе по вяр вал бе зус лов но, как во то и да сто рех. Обик но ве-
но след за ня тия си тръг ва хме за ед но и аз чес то му гос ту вах в квар ти ра та 
на „Обо ри ще“. С не го съ що бяхме при каз ва ли за ня кои ак ции, но те бяха 
още в ста дия на „идей ни про ек ти“. След шум ни те и кър ва ви про це си през 
пос лед ни те го ди ни, мис лех, че про ку ро рът Пет рин с ки тряб ва да по лу чи 
въз мез дие за мно жес т во то смър т ни при съ ди. Той жи ве ел в съ сед ство. Иван 
ми каз а, че в ко о пе ра ци я та, в ко я то е квар ти ра та му, чес то се раз минават 
с един съ вет с ки ге не рал, прид ру жа ван от ох ра на. За те зи „обек ти“ бяха 
необ хо ди ми пре циз ни пла но ве. То ва пред по ла гаше по-се ри оз ни про уч ва-
ния на ежед не ви е то, та би е ти те и мар ш ру ти те им. Гу ляш ки беше съг ла сен 
да прос ле дя ва про ку ро ра и ге не ра ла... Пог ле дът ми па дна вър ху старата 
му ко же на чан та. Нея мо жехме да пос та вим в кра ка та на ста ту я та. Поис-
ках му я, без да обяс ня вам за как во ми е. Иван я да де вед на га, ма кар че 
му каз ах да си ку пи но ва.

Сле до бед бяхме на прак ти чес ки за ня тия в ла бо ра то ри я та на по ли кли-

ни ка та. В съ сед ния ре ха би ли та ци о нен ка би нет ра бо теше ви со ко и кра си во 
мо ми че, почти на на ша въз раст. За поз нах ме се в при зем ния етаж, къ де то 
имаше ма са за пинг-понг – чес то иг ра ехме на двой ки с Ар ши и Щи ля на. 
Пар т ньо ри те ми за бе ляз аха, че ре ха би ли та тор ка та не е без раз лич на към 
мен и ар ме не цът ми на ми гна поощ ри тел но. В дру го вре ме и при дру ги 
об с то я тел с т ва си гур но бих се „раз мекнал“. Но се га беше по-доб ре да си 
ос та нем са мо доб ри поз на ти през ми ну ти те на ежед нев ни те ни пар тии 
те нис на ма са...

*

Тре ти март е офи ци а лен праз ник „на приз на тел ност към бра тя та ос-
во бо ди те ли“. Сут рин та с Пен ков из ля зох ме да нап ра вим тра дици он на та 
си раз ход ка в Пар ка. Как то обик но ве но, спо рихме за „из хо да от създало то 
се вът реш но по ло же ние“. Вуй чо за поч на пак със схе ма та на пос ле до вател-
но сме ня щи те се „стро е ве“ в ис то ри я та и че ни що не мо же да се нап ра ви 
сре щу не у мо ли мия ход на ней но то ко ле ло.

– А бе, вуй чо, аз не съм фа та лист и мар к си чес ки те лек ции по „ис т-
мат-ди а мат“ не ме впе чат ля ват. Ос вен то ва, на ли в Мон го лия „ско чих те“ 
нап ра во от феода лиз ма в со ци а лиз ма?

– Да, ама с по мощ та на Чер ве на та ар мия.
– Зна чи приз на ваш, че „хо дът на ис то ри я та“ мо же да бъ де про ме нен 

с на силие? Та ка, със или без по мощ та на чуж ди ар мии, и ние ще от ме ним 
ва ша та „ис торичес ка не об хо ди мост“, ко я то уни що жа ва ми ли о ни ан ти пар-
тий ни и без пар тийни ка то нас, но и хи ля ди ка то те бе...

– Вие под це ня ва те ма ши на та, ко я то има те нас ре ща си. Ти не виж даш 
ли, че даже аме ри кан ци те не мо гат да я спрат и прег лът на ха гор чи вия хап 
на Ки тайска та ре во лю ция.

– То до ре, ние не се пла шим от „ма ши ни те“. Бих мо гъл да из ло жа пак 
въз г ле дите си, но ще тряб ва да по мъл чиш час-два.

– Ще ми бъ де лю бо пит но да те чуя, ве че си пъл но ле тен. Да ли си зрял, 
не зная, съм ня вам се.

Не об ърнах вни ма ние на пос лед но то му ухап ва не. Тоя раз го вор мо же-
ше да ни е пос ле ден. А ми се ис каше, ако ут ре ня ма да ме има, да ос та вя 
един сви де тел, кой то ще мо же да обяс ни доб ро съ вес т но на на ши те, на 
при я те ли те, а до ри и на врагове те, как во ни е на соч ва ло по из б ра ния път...

По пъ те ка та сре щу нас прис тъп и кла те ща се, по бе ля ла, на де бе ля-
ла, тан турес та въз рас т на же на. Оказ ва се, че е ста ра поз на та на вуй чо, 
от при я те ли те му в „Бя ло то брат с т во на учи те ля Дъ нов“. Пре гърнаха се 
и след ка то се ос ведо миха за здра ве то и об щи те си поз на ти, Пен ков ме 
пред с та ви и под х вър ли:

– Сес т ра Бал то ва (по меж ду си дъ но вис ти те се на ри чат бра тя и сес т-
ри), мо жеш ли да пред с ка жеш бъ де ще то на тоя млад чо век?

Же на та ме пог ле дна из пи та тел но и от го во ри:
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– Мо га, но не тук. Не ка оти дем до мо я та ко ли ба.
В къ щич ка та ̀и беше чис то и сем п ло. На сте на та бе ока чен го лям пор т-

рет на дя до Дънов, кой то съм виж дал в кни ги те на вуй чо. Се днах ме око ло 
ма са та и „сес т ра Бал то ва“ ми каз а: 

– В Ита лия те виж дам. В Рим. Ка то стиг неш там, да ми из п ра тиш ед-
на ша мия – за спо мен. Но не се за ни ма вай с по ли ти ка. Виж дам смърт та, 
над ве се на над теб. Вни ма вай!

– Аз не съм яс но ви дец и ня мам връз ка със си ли те на доб ро то, но му 
каз вам също то от го ди ни. Не му уви ра гла ва та, ще си оти де на вя тъ ра. 
Жал ко за ума му, би мо гъл да се спра ви с жи во та.

– То до ре, пър во се на ре ди ти, че пос ле ще мис лим за ме не.
– Ето, виж даш ли го! Но ми е бли зък, на сес т ра ми е син. Тя жи вее с 

мъ жа си в Пана гю ри ще, а не го са ми го по ве ри ли...
– От кар ма та си ни кой не ще из бя га, но с ра зум мо жем да си спес тим 

мно го непри ят нос ти. При теб оба че – об ърна се към мен „Сес т ра та“ – въп-
ро сът е на жи вот и смърт. Тряб ва да си от ва ряш очи те на че ти ри, до ка то 
стиг неш до Рим. А и там не тряб ва да я ка раш през про со то.

Ня мах как во да въз ра зя, са мо си мис лех да ли вуй чо не е при гот вил тоя 
ми зансцен с „про ро чи ца та“? По не за се га ня мах ни как во на ме ре ние да хо дя 
в Рим, нито къ де то и да е вън от Бъл га рия. (То ва ще ста не след 20 го ди ни 
при дру ги обстоя тел с т ва и друга врач ка. Но за не го – в третата част на 
„ро ма на“.) Се га во дехме бит ка та за сво бо да та и тряб ваше да я за вър шим 
тук. Сес т ра Бал то ва ни пока ни за обяд – беше сгот ви ла ле ща. Ос танахме, 
но поч ти не слу шах раз го во ра в мал ка та кух ня. Умът ми ви таеше око ло 
ста ту я та на „бо жес т ве ния“ Ста лин...

Ко га то се при б рах ме, вуй чо отиде да си дрем не. И аз послед вах при-
ме ра му. За все ки слу чай на ви х бу дил ни ка за 16 ча са.

*

Сеп на ме звън. Бях се уне съл, ма кар за мал ко, и се събу дих, обод рен 
и от по чи нал от нап рег на тост та, ко я то ме беше об в зе ла през послед ни те 
дни. Об лякох шли фе ра, взех праз на та Ива но ва чан та и тъкмо се гот вех 
да из ли зам, ко га то Пен ков се по я ви по пи жа ма в рам ка та на ос тък ле на та 
си вра та и ме запи та ще се вър на ли за ве че ря. Казах му да не ме ча кат, 
за що то съм ка нен на имен ден.

С бър зи крач ки сти гнах до ко о пе ра ци я та на „Ско бе лев“, в ко я то жи-
вееше дру гият ми вуй чо, и без да се обаж дам, се кач их на та ва на. Къс-
ме тът ми ра бо теше – не сре щнах ни кой по стъл би те. Го ре се зак люч их и 
из мъкнах из под дю ше ка „такъ ми те“. Пос та вих та пи, му фи, ма нер ка, фи тил 
и де се ти на фи ше ка тро тил в чанта та, зак люч их зад се бе си и засли зах със 
ско ко ве на до лу. По об рат ния път пресякох „Ра ков с ка“ и от во рих вра та та 
на от с рещ на та ра бо тилни ца. По дадох бе леж ка та, из да де на ми от во доп-

ро вод чи ка, и по лу чих 50-сантимет ро ва та тръ ба с го то ви вън ш ни на ре зи. 
Пос та вих я при дру ги те части и се от п ра вих към квар ти ра та на па саж 
„Све ти Ни ко ла“. По ули ци те беше оживено. Пред квар тал ния ОФ-клуб се 
беше съб ра ла мал ка тъл па от сък вартал ци. Ня кои с пла ка ти, дру ги с пор т-
ре ти, тран с па ран ти с ло зун ги и чер вени зна ме на. Имаше и ед но триц вет но. 
От го вор ни ци те съ що бяха на ли це. Гот веха се за „спон та нен ми тинг“ по 
слу чай спо ле тя ла та ни сво бо да. От ми нах ги с ускоре на крач ка. В 18 и пет 
ми ну ти ми на х пок рай „Рек ла ма“, от къ де то се раз насяше ми рис на ска ра. 
Кръч ма та беше пъл на. Вля зох през един с т ве ния вход на дву етаж на та жъл та 
сгра да и се из кач их на вто рия етаж на един дъх. Звън нах два пъти. След 
мал ко Ва сил от во ри вра та та на сту дент ска та квар ти ра.

– Бях за поч нал да гу бя тър пе ние. Вли зай, ня ма ни кой.
– „Двой ка та“ не ра бо ти. Спре ли са трам вая, за що то ули ци те са за-

дръс те ни от на род. При го тов ля ват ги за праз нен с т во то.

Гла ва XLV

ВТО РА ТА „ВО ДОП РО ВОД НА БОМ БА“

Се днах ме на сто ло ве те до нис ка та, об ко ва на с ла ма ри на ма са. Из-
празних съ държа ни е то на чан та та вър ху нея. Ва сил пус на рай бе ра за 
все ки слу чай.

– Всич ко е го то во, ос та ва са мо да я сгло бим.
– Доб ре, да за поч ва ме. Ня ма кой да ни без по кои. – Ва сил за ви в два-

та края на тръ ба та му фи те и неп ро би та та та па. Точ но по опи са ни е то, 
ко е то му бях правил он зи ден. Схва щаше бър зо. На вяр но му по ма га ше и 
по е тич но то въ об ра же ние. Пъ хнах фи ти ла в кап су ла и го стис нах с мал-
ки те кле щи, за да за ха пе. Пос ле го про карах през про би ти те гу ме на та па, 
ка пач ка на ма нер ка та и през вто рата же ляз на та па, с ко я то тряб ва да се 
зат во ри „во доп ро вод на та бом ба“. След то ва стри х ме на прах блок че та та 
три нит ро то лу ол. Ско ро върху вес т ни ка на ма са та се об ра зу ва куп чи на, на-
по до бя ва ща ед ро смля но, жъ лто ца ре вич но браш но. Ко га то прик лючих ме 
и та зи опе ра ция, на тъп к ах по лови на та от „браш но то“ в за та пе на та тръ ба. 
Пос та вих там края на бик фор до вия фи тил с кап су ла та и про дъл жих ве че 
съв сем вни ма тел но, с лек на тиск на чу ка ло то от ха ва на, да за пъл вам и 
вто ра та ѝ по ло ви на.

– То ва е най-де ли кат ни ят мо мент при фаб ри ку ва не то на ед на бом ба. 
На тискът не тряб ва да е мно го си лен, за да не гръм не де то на то рът. Ина че 
по доб на греш ка ще ни раз ле пи вър ху сте ни те във вид на кър ва ви пър жо-
ли. Вка рай другата част на фи ти ла в ма нер ка та, ка то ос та виш края му да 
стър чи на вън, го тов за за пал ва не.
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– Си гур на ли е та ка ва бом ба?
– Ра бо ти бе зот каз но. Изоб ре те ни е то е ми на ло всич ки из пи та ния – на 

по лигон и в ре ал на об с та нов ка.
– И как во е пред наз на че ни е то на ма нер ка та?
– Със скри тия в нея три мет ров фи тил, след за пал ва не то му тя ни га-

ран ти ра спо кой ни пет-шест без дим ни ми ну ти за из тег ля не то ни. За що то 
та къв фи тил из га ря с бял, гъст дим, кой то се виж да от сто мет ра и би ни 
из дал. Всич ко то ва е плод на тър се ния и про би, до ка то се пос тиг не си-
гур ност във вся ко от но ше ние. Та зи ве чер, ако ос та нем сред тъл па та, ще 
мо жеш да видиш как дейс т ва.

– Не е зле из мис ле но.
– ...И е прос то. Осъ щес т ве но с под ръч ни ма те ри а ли.
Ко га то тръ ба та по гъл на ця ла та куп чи на тро тил, за вин т их и вто ра та 

та па, след ко е то прибрах сгло бе но то ве че съ о ръ же ние в чан та та.
– То ва е всич ко. Во доп ро вод на та бом ба, про из вод с т во март 1953-та, 

е го то ва.
Ва сил беше ра дос т но въз бу ден. Та зи ве чер ще бъ де бой ното му кръ-

ще ние. По чис тихме ма са та и За фи ра хвър ли вес т ни ка в бум тяща та печ ка. 
Об ле чени, тък мо ко га то се ка ним да из ле зем на вън, ня кой се опит а да от-
во ри зак лю че на та с рай бер вра та. Стис нах ре вол ве ра в джо ба на шли фе ра 
си и от кач их пред па зи те ля. Ва сил попи та:

– Кой е?
– Аз бе – чух гласа на Тошо, – забравих си портфейла.
– Ела след малко, ако обичаш.
За ле пен на вра та та, се бях пре вър нал в слух. Стъп ки те на То шо се 

от да ле чиха на до лу по стъл ба та. 
– Хем му ка зах, че та зи ве чер ще имам гос тен ка... 
– Да но да е са мо лю бо пит с т во. Да не би да е на ду шил не що? 
– Ня ма от къ де, с не го во дим са мо по ли ти чес ки спо ро ве. Не го ви ят 

ан ар хи зъм се от ли ча ва дос та от твоя.
– Ва си ле, нав ся къ де, във всич ки сре ди има вся как ви. Вер но е, че 

меж ду юриспру ден ци я та и анар хи я та ле жи про паст, но за що да ня ма и 
„анар хо ю рис ти“? Още по ве че, че То шо е анар хист, за кой то ре во лю ци я та 
е най-ве че те о ре ти чен проб лем. Той е убе ден, че прак ти чески мо же да 
ста не ед ва след мно го по ко ле ния, ко га то хо ра та се про ме нят и ко га то... 
нас ня ма да ни има. За то ва ве че и не спо ря с не го. Как то ка зал Ниц ше, „не 
ми се го во ри с мър тъв ци“.

– Стран но не що е жи во тът. Ние с те бе сме ан ти по ди в по ле то на иде-
и те, а ето, се га сме за ед но в ед на ак ция.

– Вас ка, ис кам да бъ да чес тен с те бе, още по ве че, че та зи ве чер мо же 
да се окаже пос лед на та ни. За ме не де ло то е по-важ но от ду ма та. Без дейс-
т ви е то и несъп ро тив ле ни е то на дик та ту ра та са смърт за ду ха. Смърт за 
раз ви ти е то на лич ност та и об щес т во то. Мо е то дъл бо ко убе жде ние е, че 
сре щу нея тряб ва да се дейс т ва ви на ги и при всич ки ус ло вия...

– Не мис лиш ли, че дейс т ви я та ни мо гат да до ве дат до ре зул та ти, 

про ти вополож ни на очак ва ни я та ти.
– Раз би ра се, осо бе но ко га то и та ка на ре че ни ят сво бо ден свят е враж-

де бен на на ши те иде а ли и стре ме жи. Но до ри и да по бе ди За па дът, а 
то ва ще ста не, ако на ме ри дос та тъ чен брой „оте чес т ве ни“ слу ги, ние ще 
дейс т ва ме и сре щу не го, и сре щу слу ги те. На ша та „фи ло со фия“ ня ма да 
пре тър пи съ щес т ве ни изме не ния.

– То ва не е ли фи ло со фи я та на те зи, ко и то на ли ват ка ци без дъ но?
– Ще ти от го во ря, но мис ля, че е вре ме да се из низ ва ме, за що то, как-

то каз вал слу га та на граф Сен-Си мон, нас ни очак ват ве ли ки де ла, а и ти 
ре че на То шо да дой де след мал ко.

Из ля зох ме и Ва сил зак люч и вра та та. На до лу по стъл ба та, в под ножие-
то `и, ви дях ме То шо.

– То ва ли е при я тел ка та ти?
– Тя си оти де пре ди мал ко, а Го шо то ку-що дой де. Оти ва ме на ми тинг.
– Мно го по оте чес т ве ноф рон тов с ки го да ва те.
– Ти на ли каз ваш, че сре щу ръ жен не се ри та. До виж да не.
– До виж да не! – и се раз ми на х ме.
– Не ми ха рес ва, че ни ви дя. Ако ут ре се раз чуе, мо же и да се до се ти.
– Ня ма до ка за тел с т ва. Въп ре ки опор тю нис ти чес кия му или пла то ни-

чес ки „анар хи зъм“, не мис ля, че е пад нал до до нос ни чес т во то, ма кар че, 
кой знае? Него ва та жи тейс ка „фи ло со фия“ – да не се ри та сре щу ръ же на 
на власт та и да се спаз ват за ко ни те, не ми се нра ви. Тя мо же да го от ве де 
твър де да ле че. Параг ра фът за не до но си тел с т во прев ръ щаipso factoвсе ки 
в до нос ник.

Още от пло щад „Ле нин“ се озовахме в мно го люд на та тъл па. Тръг нах  ме 
с нея и се от би х ме по бул. „Дон ду ков“, къ де то хо ра та бяха по-мал ко. Тук 
трам ва и те се движеха, но ние вър вяхме пе ша, за да по чув с т ва ме ат мос-
фе ра та. Ми на х ме не да леч от град с ка та ба ня и про дъл жих ме на до лу към 
бу ле вард „Тол бу хин“, по който съ що се прид виж ваха към пло ща да мал ки 
гру пи от при мер ни оте чес т ве нофрон тов ци...

– Въп ро сът ти бе ше за без дън ни те ка ци. Виж даш ли го тоя на род? Той 
ед ва ли се е про ме нил мно го от вре ме то на Дя ко на и Бо тев, ко га то ги на ри-
чал чап къни. Не зная как ва е оцен ка та ти за тях но то де ло или по-ско ро за 
ре ал ния ре зултат от бор ба та на два ма та, но аз все си мис ля, че без та ки ва 
дон ки хо тов ци жи во тът ни ще се вме ри ше на пъл но и ска пе не поп ра ви мо.

– Улу чи сла бо то ми мес то, но въп ро сът се от на ся ше до раз ми на ва не то 
между тво и те иде а ли и очак ва ни те ре зул та ти от съв мес т ни те ни ак ции. 
Мис ля, че ти ча каш не що, ко е то ня ма да дой де, по не в рам ки те на на шия 
жи вот. Ча кам отгово ра ти.

– Не смя там да се крия в деб ри те на ди а лек ти ка та. Зна еш, че съм без-
к рай но да ле че от нея... Раз би ра се, че е смеш но да очак ва ме ре во лю ци я та 
в ре зул тат на ня кол ко ак ции ка то пред с то я ща та. Ние не сме донки хо тов ци, 
ни то сме наивни ци. Те зи ак ции са са мо еле мен ти от на ша та под го тов ка в 
ус ло ви я та на криза, ко я то е ста на ла пос то я нен спът ник на све та, в кой то 
жи ве ем. Све тов ният кон ф ликт мо же да я ре во лю ци о ни зи ра и да до ве де до 
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раз ви тие, ко е то ще помете не са мо бол ше ви ки те, но и кон ку рен ти те им. 
Но са въз мож ни и дру ги, не толко ва оп ти мис тич ни хи по те зи. При коя и да 
е от тях оба че ние из би ра ме Со циал на та ре во лю ция пред рес тав ра ци я та, 
„пък как во то са бя по ка же и чест та, май ко, юнаш ка“...

– Раз б рах те. То га ва на ше то „общодел с т во“ при ли ча на ка за но то от 
един френ с ки ра ди кал-со ци а лист: „Съ ю зът е бор ба!“ („L’union est un 
commbat!“)

– Точ но та ка, но не ка спрем диску си я та. За що то Пар кът на Сво бо да та 
не е да ле че и ще тряб ва да из к лю чим от съз на ни е то си всич ко, ко е то мо же 
да раз цен т ро ва вни ма ни е то ни.

Ча сът наб ли жа ваше 19 и 30. Ми тин гът бе за поч нал. Три бу на та на 
ора торства щи те беше пред „На род но то съб ра ние“ сре щу ко ня на царя 
„ос во бо ди тел“. Чу ваха се са мо ре чи те по ви со ко го во ри те ли те. За ви х ме 
пок рай уни вер си те та към „Ор лов мост“. Гру пи от граж да ни, при дош ли 
от из точни те квар та ли на сто ли ца та, за пъл ваха жъл ти те па ве та на „Ца ря“ 
поч ти до са мия мост. По да ден сиг нал ком со мол с ки те ак ти вис ти за поч ваха 
да сканди рат „въз тор же но“ „Ста-лин! Ста-лин!“, пос лед ва но от „Чер-вен-
ков! Чер-вен-ков!“ и „Веч-на друж-ба!“.

– Ка рай през тъл па та не чис ти ва! Ис кам да пог лед на ес наф с ка, чи нов-
ни ческа и по ли цейс ка Бъл га рия в очи те. Зна еш ли, Вас ка, ка то ги ви дя 
тръг на ли като ста до ов це, вце пе не ни от страх и угод ни чес т во, ми се ис ка 
да съм атом на бом ба и да дръп на за пал ка та в най-гъс та та част на то ва 
тес то от ро би.

– Те не са ви нов ни, Го шо. Пет ве ка роб с т во не са ше га, а и се га...
– А кой е ви но вен за пет ве ков но то роб с т во?
– Стро го съ диш на ро да, при я те лю, а каз ваш, че го оби чаш... 
– Ва си ле, мо я та лю бов при над ле жи на оня на род, кой то ще оти де на 

ба ри ка дите, за да за щи ти чо веш ко то си дос тойн с т во, сво бо да та и хля ба 
си. А не на тая тъл па, ко я то поз во ля ва на джан да ри те да се гав рят с нея. 
И ка то я ду шат и грабят, да из т ръг ват от гър ло то `и, на ред с на я де ния за-
лък, сла вос ло вия и осанна за убий ци те. Виж ги, по мък на ли хо руг ви те и 
ико ни те на ти ра на! До ри ня кои пе ят, ка то че ли за да да дат пра во на Ве-
ли кия ин к ви зи тор, кой то каз вал на крот кия Ии сус, че те оби чат роб с т во то 
и мра зят сво бо да та. Хи ля ди тех ни братя ги нат в тюр ми те и ла ге ри те, а те 
си чоп лят но са. И с об лек че ние въз дъхват, ко га то джи по ве те на ми ли ци я та 
спрат пред вра та та на съ се да. То ва е тяхна та не вин ност. Са мо под ле ци, 
ко и то се ка нят ут ре пак да ги ях нат, мо гат да ги лас ка ят и ту пат сниз хо ди-
тел но по ра мо то. Сти га илю зии! Сти га фа ри сейщи на! Да се мъл чи сре щу 
ов че ду ши е то на ес наф с ко то мно зин с т во и да поз волява ме на не го ва та 
„жи тейс ка фи ло со фия“ да се про мък ва и в на ши те мо зъ ци, аз смя там за 
прес тъп ле ние. Ние тряб ва да сме нав ся къ де ки се ли на та, ко я то бав но, но 
си гур но ра зяж да и роб с кия дух, и ро бов ла дел с ки те ве ри ги! Са мо с чу ка 
на ре во лю ци он на та ис ти на мо гат да се раз кър т ват роб с ки те плас то ве в 
ду ши те на хо ра та. И кой то оби ча на ро да, тряб ва да му я каз ва в ли це то! 

За да го под гот ви ут ре да вър ви под огъ ня на кар теч ни ци те.
– Ка то те слу шам, си мис ля как ва бол ка се е нат ру па ла в ду ша та ти!
– Тряб ва ше да я из ка жа. Та зи ве чер или в ня кой не да ле чен ут ре шен 

ден може и да ни ня ма по ве че. За то ва го во рих ка то за пос лед но, а бол ка та 
ми е за тия, сред ко и то се про мък ва ме се га...

Трам ваи „трой ка“ и „чет вор ка“ се дви жеха по ли ни я та, ко я то за оби-
ка ля уни вер си те та и по „Ца ря̀“ про дъл жа ва към ул. „Иван Асен Вто ри“. 
Прид виж их ме се по „стър га ло то“ с ди ви те кес те ни сре щу те че ни е то към 
пар ка. Приб ли жих ме „Ор лов мост“. От тук брон зо ви ят ис ту кан се ви жда-
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ше. Не що без чо веч но, мър т веш ки теж ко имаше в нес ко пос на та скул п ту ра, 
кра че ща вър ху пи е дес та ла. Сти гнах ме до мос та и в ля зох ме в гра ди на та 
през цен т рал ния вход край езе ро то. Там се от бих ме по але я та вдяс но, 
ко я то за о би ка ля затре ве на та площ, къ де то се из ди гаше ста ту я та. Та зи 
алея, меж ду ста ту я та и езерото, беше по-тъм на и по-без люд на. Дру га та, 
ля ва та, обик но ве но по-ожи ве на и ос вете на, беше съ що опус тя ла. Ми тин-
гът и сту дът бяха про го ни ли по ве че то по се ти тели от пар ка. Са мо тук-там 
се дви жеха от дел ни двой ки или за бър за ни са мот ни ци. Не се виж даха и 
ми ли ци о не ри те, ко и то ох ра ня ват пар ка. То ва беше най-доб ро то, кое то мо-
жехме да же ла ем. Пей ки те по „на ша та“ алея бяха праз ни. Из б рах ме ед на, 
на де се ти на мет ра от към гър ба на ти ра на, и се днах ме. Прос т ран с т во то, 
ко е то ни отде ляше от статуята, беше за пъл не но с храс ти. Ча сът ми на ваше 
19,30. Без да се ба вя, каз ах на Ва сил:

– За па ли ед на ци га ра и кога то съм го тов, с нея ще под па лим фи ти ла. 
След ка то го зат во ря в ма нер ка та, взе маш чан та та, без да се ба виш, и я 
пос та вяш вър ху пи е дес та ла, меж ду кра ката му. През то ва вре ме ще на-
блю да вам дви же ни е то по але и те. Ако слу чай но някой те за бе ле жи и от 
прес та ра ва не се раз ви ка, ще от к рия огън по не го. В сума то ха та, ко я то ще 
пос лед ва, тряб ва да се сме сим с тъл па та, за да ни из гу бят.

– А за що не пос та виш ти бом ба та?
– За що то ве че съм пра вил то ва и за що то не съм те из ви кал за сви де-

тел. Аз ще бъ да с гръб към те бе и с ре вол вер в ръ ка та. Ко га то си свър шиш 
ра бо та та и изле зеш на але я та, ко я то во ди към из хо да, тряб ва да ми из ви-
каш, за да те послед вам.

Ва сил не въз ра зи и прик ри вай ки клеч ка та киб рит в зат во ре ни те си 
в ше пи ръ це, за пали ци га ра та с нея – края на фи ти ла, кой то му по да дох. 
След това го пъхнах със свет ка вич на бър зи на в ма нер ка та, за пуш их я с 
гу ме на та тапа и за вин тих ка пач ка та. Зат во рих чан та та, в ко я то със каше 
го ря щи ят фи тил, и се из п ра вих ме. По дадох му я и си стиснах ме ръ це те. 
Ви дях как хлът ва в храс ти те, ко и то ни де ляха от скулп ту ра та на „ба ща-
та на на ро ди те“. След това ог ле дах нап рег на то об гър на тия в мрак парк. 
Са мо „Ари а на“ и езе ро то бяха об ля ни от свет ли на, но там не се виж даше 
ни кой, ос вен два ма мла ди, кои то, об лег на ти на пе ри ла та на мос т че то, се 
ог леж даха в езер на та повър х ност. По але я та, на ко я то тряб ваше да из ле зе 
Ва сил, в об рат на по со ка се движеше во е нен с при я тел ка та си. Пог ле д нах 
към ста ту я та, ко я то се виж даше от място то, къ де то бях на пост. Тя се от к-
ро я ваше на фо на на свет ли ни те от лам пи о ните на „Ор лов мост“, но Ва сил 
го ня маше там. Стру ваше ми се, че ос та ва съв сем мал ко вре ме до взри-
ва. Фос фо рес ци ра щи те стрел ки и ци фер б лат на ча со вни ка ми сочеха 19 
ча са и 52 ми ну ти. Из ми на ли бяха две и по ло ви на ми ну ти от за пал ва не то 
на фи ти ла. Ако Ва сил ча ка в храс ти те, до ка то от ми не офи це рът, бом ба та 

мо жеше да го нап ра ви на къ со ве. За що ли се ба ви?
– Пе шо-о, бър зай, Пе шо, че ще из тър вем трам вая! – се раз не се гла сът 

му от към из хо да на гра ди на та.
Въз дъх нах с об лек че ние и хук нах след не го, за да се сме ся с хи ля дна та 

тълпа на ми тин гу ва щи те. Сти гнах до из хо да и ве че без да ти чам се упът их 
към трам вай на та спир ка, но трам ва ят се из мък на поч ти под но са ми и от-
не се със себе си Ва сил. Ще сви ря от но во „Мар си ле за та“ под про зор ци те 
над рес то рант „Рек ла ма“. Об ле гнах се на пе ри ла та на мос та в очак ва не на 
след ващия трам вай. Пог ле днах ча сов ни ка. Ос та ваше са мо ед на ми ну та. 
Не дале че от ме н беше зас та нал ми ли ци о нер, ре гу ли ров чик на дви же ни-
е то. Даваше път на ко ли те, ко и то се дви жеха от две те стра ни на ка на ла.

Стра хо тен тря сък, прид ру жен от свет ка ви ца, раз тър си въз ду ха. Ста-
ту ята, об ви та в бял дим, се нак ло ни нап ред и за би нос в зе мя та. Ми ли-
ци о не рът изтич а до те ле фон на та буд ка. Нас тъпи па ни ка. Те зи око ло мен 
се спог ле даха и за поч наха да се от тег лят пла хо към ми тин га. По „Ца р`я“ 
в об ратна по со ка, прив ле че ни от гър ме жа, лю бо пит ни прииждаха към 
мос та. Око ло себе си чу вах:

– Как во ста на?
– Са мо лет на бом ба ли бе ше?
В то ва вре ме прис ти гна нов трам вай. Качих се в пос лед на та ко ла, за 

да се отда ле ча от „лоб но то мяс то“. Чу  се пи ще не на клак со ни и си ре ни. 
През про зорци те на трам вая се виж даха чер ни ми ли ци о нер с ки рей со ве. 
Един, два, три. Около тях пре пус каха джи по ве през раз бяг ва ща та се тъл-
па. Те се прид виж ваха към глав ния вход на пар ка. На ши ят трам вай сп ря.

Да ли ще про ве ря ват и тук? От но во ос во бо дих пред па зи те ля на ре-
вол вера. Чу х ня кой да каз ва, че спи ра не то се дъл жи на раз бя га ли те се от 
про фу чава щи те рей со ве и джи по ве хо ра, ко и то зад ръс т ваха трам вай на та 
ли ния. От задно то стък ло на вто ра та ко ла се виждаше, че ед на от ка ми о-
нет ки те спря пред глав ния вход. От нея из с ко чиха де сет ки ми ли ци о не ри 
и хук наха към овакан те ния пи е дес тал. С тях по але и те на гра ди на та нав-
ля зоха и джи по ве. Другият рейс про дъл жи на го ре по Ца риг ра дско то шо се, 
а тре ти ят сви по канала пок рай пар ка в по со ка, об рат на на дви же ни е то. 
Об г раж даха „гра дината на Сво бо да та“. След мал ко в ос ве те ни те от лам-
пи о ни те ко ну си, вър ху централ на та алея към из хо да се ви дяха ми ли ци-
о не ри, ко и то мък нат под миш ници дър па щи се мла ди мъ же и мо ми че та. 
За поч ваха арес ти. Всич ко се раз ви  със свет ка вич на бър зи на. Трам ва ят 
по тег ли от но во. Не из пит вах ни как ви угризе ния на съ вест та от арес та на 
влю бе ни те. Не бях ви но вен за то ва, че тази ве чер не е ве чер за обич, че на 
тре ти март 1953 го ди на в пар ка ня маше мяс то за любов.

За мо мент трам ва ят сп ря пак, то зи път на спир ка та до уни вер си те та. 
Ту к тъл па та беше мно го по-гъс та, ми тин гът на пло щад „На род но  съб ра-
ние“ беше в разга ра си. Раз ноц вет ни ра ке ти се пръс каха в не бе то, пре ди 
ис к ри те им да се изсипят на до лу към скан ди ра щи те гру пи. Как то се каз ва: 
„За ед ни сват ба, за други брад ва...“
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Гла ва XLVI

НА ИМЕН ДЕН

След ня кол ко кри во ли ци и спир ки трам ва ят ме от ве де на „Ха ли те“. 
От там до „Пло ща да на цве тя та“ ня маше и 100 мет ра. Зас та нах под про-
зор ци те на Ва си ловата квар ти ра и изсви рих на чал ни те но ти на хим на на 
Френ ска та ре во лю ция. От осве те ния квад рат на ле вия про зо рец се по да де 
гла ва та на За фи ра и ми правеше знак с ръ ка да го ча кам – сли за вед на га. 

– Как во ста на? За що не се ка чи с ме не в трам вая? 
– Из тър вах го и тряб ва ше да ча кам след ва щия. 
– А бом ба та? 
– Йо сиф Джу гаш ви ли е из ди на ми тен.
Вас ка та ми стис на ръ ка та и ме под кан и да вър вим към квар ти ра та на 

Сво бода. От па за ра ку пих ме цве тя. На ша та при я тел ка жи вееше не да леч 
от тук, в та ванска стая на ста ра, по лу раз ру ше на сгра да на ул. „Цар Са му ил“. 
По раз не би тени те, да не ка жа раз па да щи се стъл би, из качих ме ня кол ко 
ета жа и чу хме глъч и тан цо ва му зи ка. През не зак лю че на та вра та Бо ди се 
спус на към нас. Васил це луна имен ни ца та и под не се бу ке та:

– Чес тит имен ден, тоя зе лен чук е от два ма ни. 
– Да ти е жи во име то, Сво бо до, и от щас тие да не се отър веш! – до-

ба вих, ръ кувай ки се.
– Бла го да ря, бла го да ря, че не сте ме заб ра ви ли. За по вя дай те и се за-

поз навай те с те зи, ко и то не поз на ва те. Ва сил и Го шо – пред с та ви ни тя 
на дру гите гос ти, – а то ва е мо ят при я тел, до шъл е в от пуск. Дру ги те са 
при я тел ки и коле ги, все свои хо ра.

Ръ ку вах ме се с всич ки, сва лих ме връх ни те си дре хи и се нас та них ме. 
Се днах в ъгъ ла, об шар вайки с пог лед ли ца та на хо ра та. При я те лят на Бо ди 
– Сте фан, беше до шъл с уни фор ма та си на трудовак. Сим па ти чен мо мък 
с ин те ли ген т но ли це. Около ма са та бяха на ся да ли ос та на ли те: Чер на та 
Ана – при я тел ка и сък вар ти рантка на до ма ки ня та, с ко я то съм ги сре щал 
и друг път. Ра бо теха за ед но в ня каква тек с тил на фаб ри ка. Ед на ви со ка, 
поч ти кра си ва и из г леж да ща по-въз растна за го ди ни те си сту ден т ка – Ка-
тя. Нея виж дах за пръв път, и съ сед ка та ѝ – ру са, об ле че на в чер но да ма 
на око ло 30 го ди ни. То ва бяха дру ги те пред с та вител ки на „неж ния пол“. 
Ва сил се нас та ни до ру са та. Сек на ли ят глъч бликна на но во. Ана объ рна 
пло ча та на ста рия гра мо фон и обя ви: 

– Да ми ка нят!
Ру са та пока ни Ва сил, Бо ди тан цу ваше със Сте фан, а към мен, по ра-

ди липса на дру ги ка ва ле ри, се на сочиха Ана и Ка тя. Сму тен – не знаех 
да танцувам – се опъ нах, ко га то ми пред ложиха да ме учат. Гле дай ки ме 

уко риз не но, две те тан цу ваха на мяс то в тес но ти я та. Ко га то по ред но то 
тан го за вършви, Бо ди побър за да ме из ва ди от не у доб ство то, ка то за моли 
при я тел ки те си да сер ви рат сан д ви чи и ви но. Из п ра вих ме се и вди гнах 
ча ша та си за наз д ра ви ца:

– Пия за теб и за Сво бо да та, Бо ди!
– За коя сво бо да? – ме стрел на Ва сил.
– За тая, ко я то ще дой де!
– Наз д ра ве, наз д ра ве! – от пи х ме и за е х ме мес та та си.
– Жал ко, че го ня ма Па вел, ще ше да бъ де още по-ве се ло, каз ва Ана 

и пред ложи тост за не го.
– Де ло то му е нас ро че но за 24 март сут рин та, в 14 за ла на Съ деб на та 

па ла та. Ще го раз г леж да Со фийс ки ят ок ръ жен съд.
– Зна еш ли за как во е за дър жан?
– Об ви ни тел ния акт още не му е връ чен, но се го во ри, че в квар ти ра та 

му са наме ри ли мно го оръ жие.
Спо ме нът за Па вел ме на тъ жи. Млък нах в ъгъ ла, мис лейки си кол ко 

мно го хо ра около нас про па дат, са мо за що то изо ли ра но, все ки посво е му, 
зле ор га ни зира но тър си път към сво бо да та. Кол ко скъ по кос т ва то ва са-
мос то я тел но „изобре тя ва не“ на ед на вло ше на тех ни ка на кон с пи ра ция и 
прин ци пи на не ле гално то ор га ни зи ра не. Кол ци на от нас ста ват и ще про-
дъл жат да ста ват „от к рива те ли“ на от дав на из вес т ни, из п роб ва ни схе ми и 
ме то ди на бор ба с по ли цейщи на та? До ко га ще ни лип с ват сис те мни све-
де ния за на чи ни те на действие на про тив ни ка? И най-ве че – спо де ля не то 
и за поз на ва не то с опи та на всич ки, ко и то са кон с пи ри ра ли, ми на ли през 
пре из под ня та и из ка чи ли своята Гол го та пре ди нас! Мо же би оз ве ре ли те 
жан дар ми и тех ни те до нос ни ци са по-мал ко ви нов ни за хи ля ди те жер т ви, 
от кол ко то са ми те ние и на ши те предте чи?

Сеп на ме нас тъ пи ло то мъл ча ние. Ут ре беше ра бо тен ден. Вре ме бе да 
ос та вим Бо ди с при я те ля ̀ и. Ана съ що ня маше да спи тук та зи нощ. Тръг-
нахме си вку пом. За фи ра ми по да де клю ча. Ис каше да съп ро во ди ру са та 
ши вач ка до лег ло то `и. Каза ми да от ве да дъл го то Ка те. Въз ра зих ряз ко и 
на ъгъ ла на „Бо рис І“ и „Стам бо лийс ки“ се сбо гу ва хме с три те да ми. След 
ми ну ти бяхме пред „Рек ла ма“, която съ що бе зат во ри ла вра ти те си. Из кач-
ихме се по стъл би те на пръс ти и без да па лим ос вет лени е то, си ле гнах ме с 
чув с т во за доб ре свър ше на ра бо та. Скоро зас пах със съ ня на пра вед ник...

Интермецо: през това време в кухнята  
на канибалите

В та зи част от до ку мен ти те на ДС ца ри пъ лен ха ос, а за „лип си те“ 
мо же да се съ ди по трой на та и чет вор на но ме ра ция вър ху ос та тъ ци те 
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от до си е та. Нап ример вър ху ци ти ра на та по-до лу „Док лад на за пис ка“ от 
пос то вия ми ли ци о нер Па раш кев Ан ге лов има три по ред ни но ме ра:346, 
333 и 16. Ня къ де но ме ри ра не то на лис та та в пап ки те е чет вор но и до ри 
пе тор но. То ва оз на ча ва, че в раз лични мо мен ти през пос лед ва ли те 44 
го ди ни до 1997 г. при раз ни те „прег ле ди“ на архива ед ни до ку мен ти са 
из зем ва ни, дру ги са пре на реж да ни, тре ти са раз мества ни от ед ни „де ла“ 
в дру ги. За при чи ни те мо жем да га да ем, но ре зул та ти те са на ли це. Ос вен 
до ку мен ти, пап ки и це ли „де ла“, лип с ват и за дъл жи тел ни те про то ко ли за 
уни що же ни е то им.

И та ка, в пър вия на ме рен до ку мент от 4.ІІІ.1953 г. въп рос ни ят ми ли-
ци о нер до нася:

„До др. На чал ник Стол. у-ние МВР. Тук... че ка то ча со ви на „Ор лов 
мост“ в 21,10, ми на вай ки един ка ми он на го ре по ца риг рад с ко то шо се, в 
този мо мент в „Пар ка на Сво бо да та“ из бух на един го лям гър меж към брюс
веранадр.Сталин, тъй ка то пог лед нах на го ре, ви дях, че се из да де дим. 
Из лизай ки граж да ни от „Пар ка на сво бо да та“, аз ги за пи тах ка къв е то зи 
гър меж и все ки каз ва, че и те се чу дят как во ста ва. През то ва вре ме ид ва др. 
сер жант Тодор Ге ор ги ев от на ша та служ ба и му ка зах, др. сер жант виж те 
как во ста ва в гра ди на та и той оти де. По то ва вре ме ид ват ед ни мла де жи и 
ми каз ват за ня какъв мо тор, че е ми нал на го ре към иг ри ще то и аз вед на га 
ги из п ра тих при др. сер жант да му обяс нят на не го и те оти до ха при не го.

Горното, др. Началник, Ви донасям за сведение.
Подпис: ...........“

За що „го ле ми ят гър меж“ е чут два ча са по-къс но, ка къв е то зи „брюс-
вер на др. Ста лин“ и за що в „до си ето“ ня ма ни как ви док ла ди от оку пи ра ли-
те пар ка три рей са с жан дар ми, ни то от аген ти те на ДС, до шли с джи по ве 
– не е яс но! Ня ма ни що и за про ве де ни те още съ ща та ве чер арес ти в пар ка. 
Ос та на ли са са мо ня кол ко нез на чи тел ни доно си, им п ро ви зи ра ни раз пи ти 
и два про то ко ла за ог лед на по ра же ни я та от взри вя ва не то на най-го ля ма та 
ста туя на Йо сиф Джу гаш ви ли в Со фия.

Нап ри мер уче нич ка та и член ка на ДСНМ Ли ля на Ста ни ше ва раз каз ва 
пред лейт. Ник. Сте фа нов от ДС при Сто лич но у-ние на МВР, че „би ли на 
пей ки в пар ка с мом че та и мо ми че та, ко га то чу ли ек с п ло зи я та...“

При я те лят ѝ Ивай ло Ва си лев по мис лил, че взри вът е на ча ло то на 
ар ти ле рийска та ка но на да по слу чай 75-го диш ни на та от 3-ти март. Но го 
оза да чи ло то ва, че из с т ре лът не се пов то рил, и ви дял пу шек в по со ка на 
па мет ни ка. „Не по до зирах ме, че то ва е бом ба, хвър ле на от про во ка тор с ка 
ръ ка...“ Ня ка къв мо то цик лет бро дел око ло и по але и те. Ви де ли и съм ни-
те лен чо век с вдиг на та яка, но няма ли ос но ва ние да го за ка чат (на вяр но 
и ку раж).

Мла деж и де вой ка ка за ли на пос то вия ми ли ци о нер на „Ор лов мост“, 

че чо векът до шъл от из ток (т.е. по Ца риг рад с ко то шо се!?).
Член на БКП и ми ли ци о не ри да ват по ка за ния за раз пи та ния от тях 

Ге ор ги Васи лев – „аф то мон тьор“...
На въп ро са как во са пра ви ли през це лия ден на 3 март 1953 г. Гиз да та, 

Хе ро и Бимбо за я вя ват, че са „ви де ли 30-40-го ди шен мъж, кой то тръг нал 
към „Граф Иг на тиев“ (по ка на ла), къ де то бил мо то цик ле тът с ко ша, кой то 
очак вал те ро рис та... Разсто я ни е то меж ду „бюс та на Ста лин“ и гру па та би-
ла 30-40 мет ра, а до кри е щия се в храс ти те чо век – око ло 5 мет ра... Чу ли, 
че граж да ни те не пра ве ли ко мен тари, но се чу де ли кой мо же да е пос мял 
да хвър ли бом ба та!“ То ва е всич ко.

N.B.: Вед на га след про це са, ко га то ни съб ра ха в ки лия№ 21 на ІІІ 
(ре жим но) отде ле ние на СЦЗ с още шей се ти на прес но осъ де ни, на у чих ме, 
че поч ти ед нов ремен но с нас е во де но след с т вие и на гру па сту ден ти от 
Ме ди цин с кия фа култет, съ що об ви не ни за взри вя ва не ста ту я та на... Ста-
лин... Два де сет го ди ни по-къс но Иван Стай нов ще ми раз каз ва в Па риж, че 
един от гру па та му бил при я тел. По ра ди ко е то го тер за е ло жес то ко мо рал-
но из пи та ние, ко га то тряб ва ло да ре ша ва ко го да по жер т ва, по до зи рай ки, 
че атен та то рът съм аз: при я те ля си, ка то мъл чи, или да го спа си, ка то ме 
пре да де? За щас тие, всич ко за вър ши ло с „хе пи енд“, след ка то че кис ти те 
ме... арес ту ва ли. По-къс но се раз каз ва ла и след на та ле ген да: На у ча вай ки 
за не вин но арес ту ва ни те, аз съм се пре дал, за да ги спа ся от мон та жа на 
же ла е ща та да се от че те на вся ка це на бъл гар с ка ДС. Ос та вям без ко мен-
та ри та зи дос той на за „Ли мо на де ния Джо“ ме ло дра ма. „Раз ра бот ка та“ 
на сту ден т с ка та гру па и ней на та свет ка вич на „ре али за ция“ от „про фе си-
о на лис ти те на ДС“ не фи гу ри рат в пап ки те по на ше то де ло. Няма ги и 
сле ди те от „ак тив но то след с т вие“, в ко е то не щас т ни ци те се приз нават за 
ви нов ни в смър т ния грях и са при гот ве ни за съд и ек зе ку ция по бър зата 
про це ду ра... „в име то на На ро да!“.

На дя вам се един ден да от к рия в ар хи ви те на ДС ос та на ли те до ку мен-
ти и фотоси от по ра же ни я та на вто ра та бом ба. Мо же би те се съ хра ня ват 
по не мар ливост в „Де ло то“ на не вин ни те сту ден ти по ме ди ци на, ко и то си 
го во ри ли още през 1951 го ди на да взри вят гип со вия ма кет на ста ту я та. И 
ко га то се раз чу ло, че то ва е ста на ло факт, един от тях по бър зал да це лу не 
юдин с ки дру га ри те си пред ко по и те. Но не се обе сил, за що то, ако всич ки 
пре да те ли си окач ва ха въжето, Бъл га рия, вмес то на ро зи те, ще ше да се 
пре вър не в гра ди на от веч но цъфтящи ман д ра го ри. (Каз ват, че обе се ни ят 
се из п раз вал пред с мър т но и от се мето му по ник ва ло то ва цве те...)

Гла ва XLVII
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СУТ РИН ТА НА ДРУ ГИЯ ДЕН (4 март, сря да)

...Съ буди ме бу дил ник. Ва сил трябваше да хо ди на пос т рой ка та. Ста-
нах ме и се об лякох ме. То шо се объ рна към сте на та и про дъл жи съ ня си. 
Сля зох до от с рещ на та мекичар ни ца и ку пих 10 броя за за кус ка. За фи ра 
се беше об ръс нал и об ля къл ва тени те си одеж ди. Закусихме пра ви, по-
глеж дайки към спя щия.

– Да из ле зем на вън! Ще те из п ра тя до обек та, а пос ле оти вам в ка фе-
не то. Там се съ би ра кръ жо кът на вуй чо ми.

– Не си ли гу биш вре ме то с тях? Ако мо же да се вяр ва на ду ми те им, 
ми на ли през огън и во да, те са оце ле ли, не за сег на ти от всич ки бу ри. Са мо 
то ва не е ли вече съм ни тел но?

– Вас ка, те са ин те рес ни съ бе сед ни ци. От тях на у ча вам мно го. А аб-
ди ки ра нето им, мис ля, е от ра зо ча ро ва ни е то, умо ра та и въз раст та.

– Или хит рост та... Ко га ще дой де Пе тър?
– Тръг ва ут ре ра но и ще бъ де тук още сут рин та. След ра бо та ще се 

от би ем към вас, за да ви за поз ная... ис кам да хва на трам вая. До ут ре!
– До виж да не.
Нас ти гнах „двой ка та“ и ско чих в дви же ние. Сля зох на „Граф Иг на-

ти ев“ пре ди ка на ла, пре сякох го и от там взе х рей са по по со ка на „Ор лов 
мост“. Озо вах се на мяс то то, къ де то бях сно щи. Приб ли жих до ъгъ ла на 
ко о пе ра ция „Царе вец“ и пог ле днах към „Ари а на“. На сто ти на мет ра от 
наб лю да тел ния ми пункт бяха из диг на ли ши ро ка и ви со ка 6-7 мет ро ва кръ-
го ва ог ра да от дъс ки, около ко я то оби ка ляха ми ли ци о не ри с ку че та. Ис каха 
да скри ят снощ но то ни де ло и се на дя ваха да от к ри ят прес тъп ни ка, кой то, 
как то каз ват, се връ щал на мес топрес тъп ле ни е то. Око ло ста ту я та псе та та 
в най-доб рия слу чай мо жеха да на душат сле ди те на Ва сил и да от ве дат 
ко по и те до трам вая. Ми на х по мос та от дру га та стра на на ка на ла, от да-
ле ча вай ки се от мяс то то на ек с п ло зи я та. От най-близ ка та спир ка се кач их 
в ав то бу са в об рат на по со ка. Спрях пак на „Гра фа“, ку пих си вес т ни ци 
и от но во про дъл жих с „двой ка та“ по по со ка към Се ми на ри я та. Раз гънах 
офи ци о за „Раб. де ло“ и го прег ле дах „по ди а го на ла“. На пър ва стра ни ца 
– сним ки и съ об ще ния за снощ ния ве личес т вен ми тинг. Увод на ста тия за 
ран на та про лет на оран. И как то се по ла га – „Обе ща ния на тру до ви те ко-
лек ти ви лич но до ге не рал ния се кре тар на БКП и м-р пред се да тел на НРБ, 
дру га ря Чер вен ков, да пре из пъл нят три ме сеч ните си пла но ве“. На пос лед-
на та стра ни ца – ко мю ни ке за вой на та в Ко рея. Но вини за брат с ки те стра ни 
от „ла ге ра на ми ра и де мо кра ци я та, на че ло с ве ли кия Съ вет с ки Съ юз...“ 
Да-а-а, ка то че ли съм чел ве че мно го пъ ти все съ щия вестник. Сгъ нах го в 

джо ба и слязох на спи рка та при Се ми на ри я та. Вдяс но е но вопос т ро е на та 
„Пар тий на шко ла“. (Каз вах ме ѝ „нал бан т ни ца та“, по не же ста линис ти те 
на ри ча ха все ки агит-проп чик, про чел из вес тен брой книж ле та, „идейно 
под ко ван“!) Тръг нах към Пар ка и се на сочих към те нис кор то ве те. Пред 
тях бяха на ре де ни ле ки ко ли. Раз де ле ни, как то и све тът, „на два ла ге ра“, 
на двата пла ца иг ра еха по от дел но ед на и съ ща иг ра за пад ни дип ло ма ти – 
на еди ния, и „де ца та, ко и то изя до ха ре во лю ци я та“ – на дру гия. Въп ре ки 
мар тен с кия студ, бяха в бе ли шор ти, еле ган т ни, с аро ган т но са мо чув с т вие. 
Топ ки те отска чаха от ра ке та на ра ке та. Там, от две те стра ни на мре жа та, 
зас та на ли два ма строй ни блон ди ни – мъж и же на, уд ряха топ ка та и се 
за ли ваха в гър лен смях при все ки про пуск. Доб ре жи ве ят тия се вер ни ек-
зем п ля ри в най-доб рия от всич ки въз мож ни све то ве. И ка то че ли пла чат 
за... бом ба с мощ ност ня колко фи ше ка Те-Ен-Те.

И на ши те син ков ци про я вя ват вкус към арис ток ра тич ни те за бав ле ния. 
Ако имат вре ме, то ку-виж след 2-3 по ко ле ния и но со ве те им за поч на ли да 
се из гърбват. Ко жа та ста на ла бле до бя ла със син ка ви жил ки. Ма кар че за-
се га но со ве те им са чи пи и ли ца та – чер вен да лес ти... Ут ре, в ка рие ри те и 
ми ни те или в Те-Ке-Зе-Се-та та, те зи здра ве ня ци ще из дър жат по-лес но на 
тру до ви те нор ми, ко ито са ми са оп ре де ли ли, за да вър нат на на ро да по не 
мал ка част от из п люс ка ното. За се га си иг ра ят и се гле дат из под веж ди с 
дип ло ма ти те от съ сед но то игри ще...

По гъл нат от мис ли те за бъ де ще то им, за о би ко лих иг ра е щи те и се от-
п ра вих към рес то ран та при плув ния ба сейн, къ де то е сбор ни ят пункт на 
вуй чо вия „кръ жок“. През стък ло то ви дях, че по-го ля ма та част от ком па-
ни я та ве че се е съб ра ла. Ня маше го са мо бай Ге ор ги Не нов, ко го то пре ди 
го ди на от не се сър де чен удар. Вля зох и се ръ ку вах с вуй чо, Спи ро Вой во-
да та, Кольо Ге нов и Хрис то Тодо ров, зве нар и крат кот ра ен наш дип ло мат 
в Бел г рад. Вуй чо ми пред с та ви още два ми на не го ви съ пар тий ци, ко и то 
пла чат за из к люч ва не или са из п ра тени меж ду тях със „спе ци ал на за да-
ча“... Пи таха ме къ де се гу бя? Обяс них, че от из пи ти, лек ции и прак ти ка 
поч ти не ми ос та ва сво бод но вре ме.

– Пак ра зис к ва ме края на пре ход ния пе ри од – под х вър ли Кольо Ге нов.
– Сно щи слу шах реч на Ай зен ха у ер – Хрис то, знаещ ня кол ко ези ка, 

за веж даше „ин фор ма ци он на та служ ба“ на ком па ни я та. – Той ка за, че та зи 
про лет би ла съд бо нос на и при зо ва „за Кръс то но сен по ход на сво бо да та“...

– Хай де, пак ще ни ос во бож да ват. Бак тън от доб ро же ла те ли!
– Ако за па лят по жа ра, на ши те ще ги на ти кат в оке а на – каз ва един от 

два мата пар тий ци.
– То ва съв па да със стра те ги чес ки те пла но ве на ге не рал Брад ли – от-

го вори Хрис то, – той пред виж да от тег ля не от Ев ро па в пър ви те сед ми ци 
на войната. И пос т ро я ва не на за пад на та от б ра на по Пи ре не и те, до ри по 
Ат лас ки те пла ни ни. След ко е то – на на ся не на атом ни уда ри по ви тал ни те 
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цен т ро ве на нашия ла гер.
– А ние ще ги по га лим...
– Все пак – на мес их се и аз, – как во мо же да се очак ва от по доб на 

раз мяна на атом ни уда ри?
– Аз съм убе ден – каза вуй чо, – че ед на по бе да на аме ри кан ци те ще 

оз начава по не 50-го диш на ре ак ция и ти ши на в це лия свят.
– А ед на то тал на по бе да на съ вет с ки те ос во бо ди те ли? – нас то я вах аз.
– Тя да за поч не, пък ня ма що да га да ем – вме тна Вой во да та. – Ид ват 

ми на ум ду ми те на Ул рих фон Ху тен, ко га то наб лю да вал дву боя меж ду 
Мар тин Лу тер и Па па та. Бил ка зал: „Дву бой меж ду по по ве. Не ка се са-
мо и зяж дат и нак рая ще ги изя дем.“

– Спи ро, ве че ня мам илю зии, виж как за вър ши Вто ра та све тов на. 
За то ва съм за ми ра. Сти га без с мис ле на кръв! А и след де се ти на го ди ни 
ще се пен си о ни рам. Ис кам да си ям спо кой но пен си я та. Пък как во то ще 
ста ва, не ка да е след нас.

– То шо, че та ед на кни га, в ко я то пи ше, че 3/4 от чо ве чес т во то гла ду ва. 
Не знам да ли на глад ни те им е нуж но тво е то спо койс т вие?

– Е, и как во? Да им дам пен си я та си ли ис каш?
– А бе, ка то из бух не ми рът, те ще ти я изя дат, без да те пи тат... 
– Ня ма да има вой на, не ис кат да си раз ва лят ра хат лъ ка ни то ед ни те, 

ни то дру ги те.
– Вуй чо, на ли зна еш, след Мо ха мед всич ки про ро чес т ва би ли ма га-

ре шки. Или мис лиш, че е дош ло вре ме то на Кан то вия ве чен мир?
– Не го во ря за ми ра изоб що, а за след ва щи те ня кол ко го ди ни, до ри... 

де се тилетия. Са мо ня кой ка то Хит лер мо же да я за па ли, но днес от съст ват 
ус ло ви ята от 1939 го ди на.

Те ми те се сме няха ед на след дру га. Ми на ха през на ря ди те на се ля ни те, 
за да стиг нат до мет ре са та на ми нис тър-пред се да те ля – опер на та пе ви ца 
Не ли Ка ро ва. Го во реше се за по кач ва не на це ни те. Но сеха се слу хо ве за 
но ва об мя на на па ри те. 

– Да му мис лят тия, ко и то имат па ри – взе ду ма та мъл ча ли ят до се га 
Кольо Ге нов. – Мо и те аз об ме ням не мед ле но във „Ви дин с ка сре ща“ и 
дру ги те квартал ни кръч ми.

– Точ но има щи те ня ма да за сег не, ами пак ще пос т ра да дре бо съ кът...
– На ли ед но вре ме каз вах ме: Кол ко то по-зле, тол ко ва по-доб ре! Та ка 

че всичко е на ред. Аз ще си тръг вам – и бай Спи ро се на ди гна от ма са та. 
– Ча кай, ще обяд ва ме тук по ед ни крем вир ши. Как во ще пра виш 

вкъ щи?
– Же на му ще го бие с мет ла та...
– Вой во до, ста нах ме за смях. Уж сме ко ми ти и ре во лю ци о не ри, а 

нак рая „Пе чально и грус т но свер ша ет наш жиз ненный путь“, как то ре-
къл по е тът.

– На ша та на ис ти на свър ши, То до ре. На мла ди те не ка сто рим път... 
Май ка му стара, тряб ва да съм ста нал го лям шме кер – всич ки те ми при-
яте ли за ги на ха, кой по чу ка ри те на Ма ке до ния, кой през 23-25-а, че и 

по-къс но. Са мо аз съм още жив. Из г леж да, че чо век ка то прех вър ли шей-
сет те, ни Гос под, ни дя во лът мо гат лесно да го при бе рат. Хай де, ос та не те 
си със здра ве!

– Бай Спи ро, и аз тръг вам с те бе. Ис кам да се на о бяд вам в сто ла. Сле-
до бед от 2 ча са имам ла бо ра тор ни за ня тия.

Вър вяхме смъл ча ни, два ма анар хис ти от две раз лич ни епо хи, от две 
по ко ле ния – Вой во да та и аз – еди ни ят на 69 го ди ни, дру гият – на 19.

– След Бал кан с ка та вой на един ден се раз хож дах ме в тоя парк с Ми-
шел Герджи ков. Нас ре ща ни се за да де Иван Ва зов. По то ва вре ме той 
пи ше ше глу па ви пат ри о тар с ки сти хов це, до ка то на ши те се ля ни хвър ля ха 
ко ка ли те си по Ча талджа и Бу ла ир, за да влез нел Фер ди нанд на бял кон в 
Ца риг рад. Те с Ми шел се поз на ва ха и се поз д ра ви ха. Той бе ше швей цар-
ски въз пи та ник, но аз не сдър жах бал кан с кия си нрав и му из дек ла ми рах 
ед но не го во двус ти шие:

„Ро ди на та кой то не оби ча, 
лош чо век се той на ри ча...“,

след ко е то се из п люх в кра ка та му и до ба вих:

„Све ще на глу пост, ве ко ве це ли 
ра зум и съ вест с нея се бо рят, 
но ка жи ми що са мог ли да сто рят?“

Бях млад и бу ен то га ва. Дяд ка та ни из г ле да стрес на то, а аз хва нах Ми-
шел под ръ ка и го от к ло них от же ла ни е то да си поп ри каз ва с „пат ри ар ха 
на бъл гарска та ли те ра ту ра“.

Бай Спи ро се впус на в спо ме ни, ко и то ве че съм слу шал: 
– Ами в 15-а го ди на на кея в Бур гас има ше бюст на Фер ди нанд. С още 

един при ятел оти дох ме сред бял ден, ка чих се на ра ме не те му и до ка то да 
до ти чат джандари те, с един дву ки лог ра мов чук му сплес ках но са и бра-
дич ка та. Па из пла нини те на Ма ке до ния, па 23-та го ди на, пос ле атен та та 
в „Све та Не де ля“. То га ва прех вър лих тая сви ня Чер вен ков по наш ка нал 
за Ру сия – на ли бях от еди нофрон тов ци те. Ех, мом че то ми, за що не съм 
по-млад? Да граб на ре вол ве ра, че да натър ка лям „съ юз ни ци те“ на ня кой 
пло щад – за на зи да ние на гря ду ще то...

– Вой во до, все ще се на ме рят от май ка ро де ни мъ же.
Ув ле че ни в раз го во ра, не забе ляз ах, че сме приб ли жи ли на опас но 

раз с то я ние до „лоб но то мяс то“ на заг ра де на та с дъс ки ста туя. За все ки 
слу чай каз ах на Вой во да та:

– От тук днес не ис кам да ми на вам. Ела да из ле зем на ли ни я та на 
двой ка та и от там ще взе мем трам вая.

– За що бе, Го шо, ти да не си ста нал су е ве рен? От тук не е да ле че, хем 
ще ми нем по жъл ти те па ве та.

– Бай Спи ро, не ис кай да ти обяс ня вам съ об ра же ни я та си се га. Тия 
дни си гурно ще ги на у чиш.
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Вой во да та ме пог ле дна мал ко учу де но, но не нас то я по ве че. Сме них ме 
маршру та в по со ка към ра ди о то.

– Как сте вие, мла ди те? – про дъл жи пре къс на тия раз го вор бай Спи-
ро. – Нещо скъ сах ме връз ки те, а? По не с опи та си мо жех ме да ви бъ дем 
в по мощ.

– Ще до ве да и дру ги при я те ли да се ви ди те и раз го во ри те.
– Ама ум на та, и вни ма вай с при каз ки те пред ком па ни я та. На пос ле дък 

за почна ха да при иж дат в нея но ви, за ко и то не зна ем от къ де са и кой ги 
из п ра ща? 

– А как во ще ка жеш за те зи, ко и то не са до нос ни ци?
– За раз го во ри, об мен на мне ния, ана ли зи на по ло же ни е то ги би ва, 

но ос та на ло то е ра бо та на мла ди те. И за помни ед но, кол ко то и теж ки и 
под ли да са вре ме на та, кол ко то и смаз ващ да е терорът и да леч но да из-
глеж да осъ щес т вя ва не то на на шия иде ал, в име то на бъдеще то тряб ва да 
на ме ри те в се бе си си ли, жер т во го тов ност, енер гия и во ля за дей ствие!

– Мис ля, че не без дейс т ва ме съвсем, бай Спи ро. 
На мос та на „Граф Иг на ти ев“ си стис нах ме ръ це и се раз де лих ме. То ва 

беше пос ледни ят ни раз го вор. По ве че ня маше да се ви дим.
Тръгнах на го ре към „Ра ков с ка“, сви х по нея и след ня кол ко ми ну ти 

вля зох в сто ла на бив ше то Ба ла ба но во бир ха ле. Из лапах на бър зо пор ци я-
та си пани ран каш ка вал и се упътих към пър вос те пен на та бол ни ца „Ра чо 
Ан ге лов“, не да леч от Сточ на га ра...

Интермецо: през то ва вре ме в кухня та  
на ка ни ба ли те...

„...раз ра бот ват не из вес тен из вър ши тел“. Част от съб ра ни те сре щу не-
го докумен ти ще бъ дат прик ре пе ни към де сет те то ма от „раз ра бот ка та“ и 
„ре а лизаци я та на НОХД 117/53 г. Ха о сът в ар хи ва на „Си гу ран ца та“ ста ва 
още по-го лям и навяр но е сът во рен от „опе ра тив ни те ра бот ни ци“, пре ди 
да про чис тят или преда дат бу ма ги те си за прош ну ро ва не и съх ра не ние в 
ма за та на ул. „6-ти сеп тември“№ 29.

На стр. 173 в том Тре ти на де ло № 117/53 се на ми ра „Про то кол за 
ог лед“:

„Днес, 4 март 1953 г., гр. Со фия, под писани ят Лю бо мир Па не ков, 
ин спек тор І-во кри ми нал но от де ле ние при Стол. у-ние Н.М. по ус т на та 

за по вед на н-к от дел кри ми на лен (?), оти дох в Пар ка на сво бодата и на-
пра вих ща те лен ог лед на па мет ни ка на др. Ста лин сре щу го ля мо то езеро, 
при ко е то кон с та ти рах след но то:

Бюс тът е пос та вен на гра ни тен блок с раз ме ри – ви сок око ло 2 м и 
ши рок около 1,30 м. Вър ху не го е пос та вен бюс тът на др. Ста лин, ви сок 
око ло 4 м, брон зов, обър нат с ли це на се вер.Кракатанабюстасаполу
разкрачени... От вът решната стра на, в ос но ва ни е то на дес ния крак е бил 
пос та вен взрив, ве ро ят но във во доп ро вод на тръ ба, кой то при екс пло зи я та 
е раз ру шил част от вът реш ната стра на на кра ка. На ме ри се елип со вид на 
дуп ка с дъл жи на око ло 30 см.Отдоленабюстаиполевиякракличат
побитостиотметалическипарчетаиобгорениместаотвзривното
вещество. Пос тав ка та под са мия бюст, вследствие сил но то на ля га не при 
ек с п ло зи я та, се е огъ на ла на до ле и се е об ра зу вала трап чин ка... По ра ди 
то ва, че ду ха ше мно го си лен вя тър, пръс то ви от пе ча тъци не се на ме ри ха 
и на о ко ло мес то то бе раз га зе но мно го, ко е то не да де въз можност да се 
на ме рят стъп ки от ав то ра на прес тъп ле ни е то.

На мяс то то бе из ви кан во е нен пи ро тех ник, кой то не мо жа да оп ре де ли 
с ка къв за ряд е дейс т ва но, как во ко ли чес т во и по ка къв на чин. За пад но от 
бюс та, към ста ди он „Ва сил Лев с ки“ се на ме ри ха сле ди от мо то цик лет с 
кош. Съ щи ят е до шъл от към Аг ро но ми чес кия фа кул тет, обър нал е пред 
вхо да на ста ди о на и се е вър нал по съ щия път. Мо же да се пред по ло жи, 
че из вър ши те лят е до шъл с мото цик ле та и след из вър ш ва не на прес тъп-
ле ни е то е из бя гал с не го...“

В съ щия ден е със та вен и друг про то кол от пре по да ва те ля във Во ен-
но тех ничес ка та ака де мия, под пол ков ник Ста ме нов, „за ед но с дру га ри от 
Сто лич но у-ние на МВР“. Те из вър ш ват нов ог лед и със та вят вто ри про-
то кол, в кой то пише:

„...Та ка ек с п ло зи вът е сло жен чрез по кач ва не на са ма та статуя от ли-
це то, ко е то е из вър ши лоразрушенията. Са мо то за пал ва не е извър ше но 
най-ве ро ят но със за пал ка, ка то бик фор до ви ят фа тил е пос лу жил ка то за-
къс ни тел при ек с п ло зи я та, за да да де въз мож ност назлодея да се отда ле чи 
от мес то то... Ве ро ят но с тро тил – от 500 г до 1 кг...“

И то ва е всич ко. В де сет ки те пап ки ня ма ни как ви док ла ди, раз по-
реж да ния, плано ве за про веж да не на ме роп ри я тия, мо би ли за ция на ку-
ки и до нос ни ци и т.н. Ко е то е аб сур д но, ако го срав ним с ре ак ци и ите и 
мер ки те след ек с п ло зи я та в15 ча са на 20.VІІІ.1952 г. До ри ня ма и ал бум 
със сним ки, ус та но вя ва щи по ра жения та от бом ба та в „Пар ка на Сво бо-
да та“ в19,30 ча са на 3.ІІІ.1953 г. И още не що – в те зи до ку мен ти, как то 
и в про ку рор с ка та реч по де ло № 117 се твър ди, че „въпре ки зло ба та на 
про во ка то ри те и зло де и те, дръз на ли да вдиг нат ко щун с т вена та си ръ ка 
сре щу ба ща та на ця ло то прог ре сив но чо ве чес т во“, ста ту я та му, ко я то на-
ри чат ту брус т вер, ту па мет ник, и най-ве че бюст (че ти ри мет ров! – по чти 
ка то те зи на Ве лик ден с ки те ос т ро ви), въп ре ки три нит ро то лу о ло ва та ата ка, 
си е ос та на ла по ста лин с ки не пок ла ти ма вър ху пи е дес та ла, са мо с някои 
нез на чи тел ни... на тър те нос ти.
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То ва е пи са но, въп ре ки сгро мо ляс ва не то ѝ по очи, ко е то пред на та 
ве чер наблю да вах от Ор лов мост. И пря ко ви со ка та 6-7 мет ро ва дъс че на 
ог ра да, из дигната през нощ та око ло „брус т ве ра“ и мно жес т во то оби ка-
ля щи я ми ли ци о нерски и по ли цейс ки ку че та, ко и то ви дях на съ щия 4-ти 
март пре ди обяд от ъгъ ла на ко о пе ра ция „Ца ре вец“.

Как во е обяс не ни е то на лъ жов но то пред с та вя не на ре зул та та от 
„атен та та“? – Ед ва ли е, за да ни оне ви нят. То га ва? То га ва, тряб ва да съ-
пос та вим фактите с опи са ни я та им. „До ку мен ти те“ са със та ве ни на 4-ти 
март пре ди обяд (а някои още през нощ та на 3-ти сре щу 4-ти),т.е.преди
оповестяванетонаобеднияздравословенбюлетинв13часана4март
1953г.,откойтозапръвпътсеразбираотпростосмъртните,четака
наречениятСталинеполучилтежъкинсулт,т.е.,чеитойесмъртен. 
До то га ва не го ви те пре то ри ан ци и идо ло пок лон ци вярват, че той ще жи вее 
по-дъл го от пла ни ни те, как то му по же ла ва ше да гес танският „на ро ден пе-
вец“ и хит рец Джам бул Джа ба ев. Но ако ти ра нът про дъл жа ва да здрав с т ва 
и да влас т ва в Кре мъл, в та къв слу чай съд ба та на все въз мож ните на чал-
с т ва, ми ли ци о не ри, до нос ни ци, че кис ти, пи ро тех ни ци и про то кол чици 
ед ва ли ще е съ щес т ве но по-раз лич на от та зи на атен та то ри те. „Дру га рят 
Джу гаш ви ли-Со со-Ко ба-Ста лин“, ка кто е из вес т но, не про ща ва и на 
сво и те, когато те не са на ви со та та на „ре во лю ци он на та бди тел ност“ и 
пи ле ят зоб та бам-ба дя ва... (Как то ще ус та но вим и на дру ги мес та в „кух-
ня та“, ка ни ба ли те послъг ват, без око то им да миг не, все ки път, ко га то е 
зас т ра ше на слу жеб на та им ка ри е ра или соб с т ве на та... ко жа.) Та ка на 3-ти 
сре щу 4-ти март ин с тин к тът за само съх ра не ние е про го во рил и сле ди те, 
ули ча ва щи са ми те ко пои, са би ли зали че ни. Но за що и след смърт та му 
про дъл жа ват да под дър жат съ ща та вер сия? За що ли?–Защотомнозина
оттяхвярваха,„сосстрахомБожи“,вбезсмъртиетона...сталинизма
иочаквахавъзкресениетому.

Ако лип с ва щи те до ку мен ти не са уни що же ни мо мен тал но от схва на-
ли те смър то нос на та опас ност че кис т ки на чал с т ва и га ва зи, те про дъл жа-
ват да са дър жав на тай на до ден дне шен. И презXXI век де мок ра тич ни те 
нас лед ни ци на ком-ко по и те ми от каз ват дос тъп до тях, въп ре ки (или по-
точ но с по мощ та на) из ну ри тел ни про ку рор с ки ша шар ми и мо ше ни чес ки 
съ деб ни про це ду ри...

Гла ва ХLVІІІ

В СЪ ЩИЯ ДЕН (4 март, сря да) СЛЕ ДО БЕД

В дво ра на Пър вос те пен на та се бяха съб ра ли ко ле ги на гру пич ки. В 
ед на от тях два ма та Ива нов ци, Ко це и ня кол ко мо ми че та, сред ко и то и 

Ве са – пле менни ца та на Дя ко на, раз го ва ряха ожи ве но и не що ра дос т но 
блес теше в очи те им. 

– На у чи ли пос лед на та но ви на?
– Коя?
– Джу гаш ви ли бе ре ду ша. Ве че мо же би е пук нал.
– Кой ви ка за?
– Съ об щи ха по ра ди о то в обед ни те но ви ни.
– По лу чил е удар, все ки час ще пре да ват бю ле ти ни за здра вос лов но то 

му състо я ние.
– В та къв слу чай днес ня ма да учим. Да вър вим в ня коя слад кар ни ца, 

аз черпя.
Тръг на хме вку пом на го ре по бул. „Тол бу хин“. От с ре ща се за да доха 

още не колцина от на ша та гру па. Бях въз бу ден сил но от но ви на та. „Мо же 
би то ва ще е нача ло то на края?“

– Чух те ли но ви на та? – попи тах не тър пе ли во на свой ред за пъ ти ли те 
се за упраж не ния ко ле ги. 

– Как ва но ви на?
– Как как ва, за Ви са ри о но вич, раз би ра се...
– Охо, доб ро ут ро – ме пре къс на ед но от мо ми че та та. – А ти раз б ра 

ли, че снощи са вдиг на ли във въз ду ха ста ту я та му в Пар ка на сво бо да та?
– Коя ста туя, ма?
– Тая, брон зо ва та, сре щу езе ро то. Има ло е и арес ти.
– Бра во! Виж даш ли как во пра вят хо ра та, бе – ме стрел на из дън ка та 

на Дя коно вия род, – а ти са мо при каз ваш.
– Та ка е в жи во та, Вес ке, ед ни при каз ват, дру ги я вър шат. Тряб ва да 

има разделе ние на тру да.
– Тая бом ба е ка то пред вес т ник.
– Тръг вай те с нас. Има ме дос та тъч но ос но ва ния да праз ну ва ме. 
Та ка сти гна хме до слад кар нич ка та при па мет ни ка на Апос то ла. В тоя 

час вътре беше пус то, съ б рах ме две ма си и ги на о би ко лих ме. По ръчах на 
кел нер ка та ед на тор та, бо за и ли мо на ди и за поч нах ме на шия пред с ро чен 
па рас тас.

– До ве че ра тряб ва да си взе мем ня ка къв ал ко хол, за да по ле ем пог ре-
бе нието, че ка то оп не тър на ци ба щи ца та, кой знае кол ко ще трае все на-
род на та скръб – ме съ вет ва Гу ляш ки. 

– Ко га то ум ря Ге ор ги Ди мит ров, кръч ми те и ки на та бя ха зат во ре ни 
ця ла седми ца.

– Да, ама от во ри ха ши ро ко вра ти те на учас тъ ци те и из п ра ти ха ня кол ко 
хиляди в кон ц ла ге ри те...

– Сре щал съм та ки ва, ви ка ли им „Ди мит ров с кия на бор“. 
– Се га ще има Ста лин с ки на бор. Та ка, как то сме се съб ра ли, май сме 

го то ви за по пъл не ни я та му.
– Ако съ рат ни ци те и уче ни ци те на на шия без с мър тен ба ща се сда вят 

за наслед с т во то, не се знае ще имат ли вре ме за та ки ва ка то нас.
– Не очак вам ни що от тая тъм на стра на с ней ния впиянчен и за тъ пял 
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на род – вмес и се в раз го во ра дру ги ят Иван. – В 1850 го ди на Херцен пи сал, 
че още един век мър т веш ки сън на ро би те и всич ко ще бъ де без възврат-
но из гу бе но. Сто те го ди ни из те ко ха ве че. Най-мно го то, ко е то мо же да се 
случи, е по я ва та на един Ста лин Вто ри.

– В интерес на истината, в 1917-а робите се събудиха...
– За да ги приспят още по-безнадеждно.
– И толкова по-страшно ще бъде тяхното пробуждане.
– Яло ви на деж ди. Са мо атом ни те ша ма ри мо гат да ре шат за да ча та, 

то ва е един с т ве ни ят език, от който бол ше ви ки те раз би рат...
– По-ти хо, за що то не ми се тър ка по да на учас тъ ка – ни под кан и да 

сни жим то на Гу ляш ки.
– Хай де да про дъл жим раз го во ра на въз дух.
Раз п ла тих се с кел нер ка та, въп ре ки про тес ти те и же ла ни е то и дру ги 

да участват в смет ка та. В бив ша та „Цар с ка гра ди на“ сре щу уни вер си тета 
продължихме на пей ки те на че на та та дис ку сия.

Как то мно го пъ ти, и се га опо нен ти бяха Иван и Ко це. Ка то „но та би-
ли те“ и те раз чи таха ар ми и те на НА ТО да им въз вър нат из гу бе ния рай. 
Вся как ви из ка зани на деж ди за но ви ре во лю ции пре диз вик ваха тях на та 
не тър пи мост, оз ло бе ност и сар каз ми. При ех хвър ле на та ръ ка ви ца, за що то 
имаше слу ша те ли и бяхме във въз раст та на ис к ря щи те сло вес ни схват ки.

– Вой на та са ма по се бе си не е ре ши ла до се га ни то един от про бле-
ми те на наро ди те. Не що по ве че, раж да не то и въз хо дът на бол ше ви ки те 
бя ха ка та ли зирани от две те ми на ли вой ни...

– То ва е ка то във вес т ни ци те – ме апос т ро фи ра Стай нов, – ос та ва да 
ка жеш, че Тре та та све тов на вой на ще до ве де до пъл на та им по бе да. И то-
га ва трябва да се за пи та ме, да ли спо ро ве те с теб са бе зо пас ни.

– Зна еш мно го доб ре, как во съм каз вал, но из г леж да не си мно го при-
дир чив в из бо ра на ар гу мен ти. На ши ят ан ти бол ше ви зъм е ре во лю ци онен, 
до ка то ва шият е по ли цейс ки...

– Как во зна чи та зи аб ра ка даб ра?
– То ва „зна чи“, че ние каз ва ме на на ро да да се въз пол з ва от кри за та 

и война та, ка то обър не оръ жи е то сре щу дик та ту ра та, а вие раз чи та те на 
во ен но-поли цейс ко „ос во бож де ние“. В ми на ло то пре дос та вих те бор ба-
та сре щу болшеви ки те да се во ди от на ем ни ци, но ко га то но жът уда ри в 
ко кал, те се раз бягаха и ви изос та ви ха. Днес мал ци на от вас са бор ци... 
на ду ми, за що то бол ше виките ви брък на ха в джо бо ве те и ги из п раз ни ха. 
Ако пи таш ме не, в то ва на ми рам из вес т на ис то ри чес ка спра вед ли вост: 
За що все ед ни и съ щи да имат пра вото на ле ност и сла дък жи вот за чуж да 
смет ка? То ва, ко е то вие или ва ши те ба щи пра вех те вче ра, се га се вър ши 
мно го по-ор га ни зи ра но, ма щаб но и ако щеш... по-на уч но от тия, ко и то 
нас ле ди ха власт та, имо ти те и... же ни те или сес т ри те ви.

– Ти ста ваш ци ни чен и вул га рен...
– Не аз, а ва ши ят мо дус ви вен ди е та къв. Днес очак ва те от вой на та 

да из върши от но во ед на со ци ал на ро ка да и ви въз вър не и ле гио ни те, и 
ми ли о ни те. Това е ва ша та „бор ба“!

– А вие как во ис ка те – „Сво бо да, ра вен с т во и брат с т во!“ – из вес т на и 
изтър ка на пло ча. Ве че ня ма кой да иг рае под зву ци те на тая свир ка.

– Прав си, че пло ча та е из тър ка на, но с нея на власт дой до ха фре нски те 
буржоа. Бол ше ви ки те са мо при ба ви ха тро и ца та „Мир, Труд, Со ци али-
зъм!“ С то ва аз ня мам ни що об що. Вмес то ку хи ло зун ги ние каз ва ме на 
на ро да: Ако ис каш да бъ деш сво бо ден, тряб ва да се ор га ни зи раш, въо ръ-
жиш и сри неш всич ки ин с титу ции. На пър во мяс то, Дър жав на си гур ност, 
по ли ци я та, съ да, ар ми я та и бю рокра ци я та. Но са мо то ва не сти га. За да 
за па зи те сво бо да та си, тряб ва още в заро диш да смач ка те по ли ти чес ки те 
шар ла та ни, пре ди да са ви на дя на ли отново ог лав ни ка. За го во рят ли за 
пра вов ред, дър жав ност и „на ци о нал на си гурност“, стре ляй те на ме со! 
Ня ма да сгре ши те...

– Го ля ма сво бо да ни пред ла га те, ня ма що.
– Да! Ние се бо рим за тая сво бо да, ко я то ще съз да де ус ло вия на все ки 

да развие по тен ци ал ни те си спо соб нос ти до ес тес т ве ни те им пре де ли. И 
за вас също, ако до жи ве е те и пре жи ве е те ре во лю ци я та, за ко я то го во ря. 
Тя ще га ран тира и пра во то, и въз мож ност та да раз п рос т ра ня ва те ва ши те 
идеи, ако... ги имате (кол ко то и иди от с ки да са, как то е ка зал Вол тер). На 
ни то един от вас ня ма да бъ де от ка за но вли за не то в уни вер си те та, ни то 
пра во то да из кар ва те хляба си ка то всич ки дру ги. И ни то един от вас ня-
ма да по лу чи за тру да си по-мал ко от кой и да е ра бот ник или се ля нин...

– А вие кол ко ще по лу ча ва те?
– Кол ко то всич ки ос та на ли.
– Та вие ис ка те да уби е те всич ки сти му ли у чо ве ка.
– Да, на ша та мяр ка не е ба кал с ка та, с ко я то все ки бо га таш и влас т ник 

ме ри чо ве ка... Ние мис лим, че хо ра та и брат с т во то меж ду тях стру ват мно-
го по ве че от сто тин ки те, ко и то им пред ла га те, за да ги из пол з ва те ка то... 
го во рящ добитък. Чо ве чес т во то има мно го по-ви со ко пред наз на че ние от 
то ва да бач ка за ро бов ла дел ци те си. Но за да прес та нат си ли те му да бъ-
дат сто ка и чо веш кият род да се за е ме с ко ло сал ни те за да чи, ко и то мо же 
да си пос та ви, хо ра та на тру да ще тряб ва да обез оръ жат сти му ли ра щи те 
се бан ди ти, да из ри тат всички па ра зи ти от кан то ри те, кан це ла ри и те и 
ща бо ве те. И да ги вка рат в производ с т во то, ка то им да дат чес т но всич ко, 
ко е то се по ла га за тру да им.

– И ня ма да има учи те ли, ле ка ри, ин же не ри?
– Мис ля, че бях ясен – има ка те го рии, ко и то ще тряб ва да се прек ва-

ли фи цират. За що то про фе сии ка то по ли тик, ад во кат, прос ти тут ка, ми нис-
тър, на чал ник, по ли цай, офи цер, съ дия, бан кер, фаб ри кант, тър го вец и тям 
по доб ни ня ма да ги има в „ща та“ на но во то об щес т во. А ос та на ли те, над 
чий то гроб про ли ва те съл зи, ще си гле дат ра бо та та, по лу ча вай ки сре щу 
нея тол ко ва, кол ко то и други те от фаб ри ки те, ми ни те и ни ви те.

– А ако не ис кат?
– Ще ис кат, за що то мо же щи те оби чат про фе си я та си и не ме рят всич-

ко със стотин ки те...
– Лъ во ве те изя до ха пър ви те хрис ти я ни. Не ми ли пла тиш, и то кол ко то 
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ми е нуж но, ня ма да ти ра бо тя!
– Ти ня ма да ра бо тиш за ни ко го, ос вен за се бе си. Ако не ти ха ре сва 

кли ничната ла бо ра то рия, ни кой ня ма да те спре да ра бо тиш то ва, ко ето 
ис каш, сти га да си се под гот вил и да го мо жеш. Но нуж ди те си за из вес т но 
вре ме ще тряб ва да оп ре де ляш в съг ла сие с ос та на ли те.

– А вие, де то ще оп ре де ля те нуж ди те на дру ги те, ня ма ли да за поч не те 
да си об лиз ва те пръс ти те, ка то бър ка те в ме да?

– До ри не съм по мис лял, че ще има та ки ва, ко и то да оп ре де лят нуж-
ди те. Производ с т во то на про дук ти за пот реб ле ние (и на всич ко ос та на ло) 
ня ма да бъ де ни то дър жав на, ни то тър гов с ка тай на, а раз п ре де ле ни е то им е 
тех ни чес ка рабо та, ко я то ще се из вър ш ва от ли ца, из б ра ни, кон т ро ли ра ни 
и сме ня е ми от произ вод с т ве ни те съ ю зи, или още по-доб ре – от квар тал ни-
те и об щин с ки събрания. Все ки ра бо тос по со бен, по ло жил ча со ве те труд, 
приз нат от всич ки за необ хо дим, ще по лу чи за се бе си и се мейс т во то си 
та ка ва част от об щи те продук ти, как ва то и дру ги те.

– И ня ма да има ни как ви краж би?
– За съ жа ле ние ще има, но един с т ве но то сред с т во за бор ба с крад ци те 

е контро лът на въ о ръ же ни те граж да ни, ор га ни зи ра ни по жи ли ща, квар та ли 
и се лища, в ми ни, за во ди и служ би. Смеш но е кон т ро лът над краж би те да 
бъ де по ве рен в ръ це те на па ра зи ти, ко и то жи ве ят от ед на раз но вид ност 
на краж ба та, която не ста ва по-мал ко вул гар на от уза ко ня ва не то  ѝ... Да 
не го во рим за ма ща бите: на фо на на дър жав но-ор га ни зи ра ния гра беж Ал 
Ка по не е аг нец бо жий.

– И все пак, ти не ми от го во ри как во ще пра ви те с те зи, ко и то ще от-
к рад нат? И кой ще го пра ви? На ли ня ма да има те по ли ция, съд и за т во ри?

– Да, ние мис лим, че въ о ръ же ни ят на род не се нуж дае от жан дар ми и 
над зи рате ли. Ин те ре су ва те как ще се пос тъп ва с та ки ва, на ко и то би им 
се при щя ло да имат по ве че от дру ги те и за тях на смет ка? Ами да за поч нем 
с те бе. Ако брък неш в чуж ди те гър ла...

– Не се от к ло ня вай от въп ро са!
– Ня мам тоя на вик. Ако ти си взе меш, без да пи таш и бъ деш раз к рит, 

тво и те друга ри от квар та ла или ра бот но то ти мяс то ще ре шат как да пос тъ-
пят с те бе. Въз мож но е са мо да съ об щят на ближ ни те ти, че си кра дец, за да 
се па зят от тебе. При из вън ред ни об с то я тел с т ва или ед ро ма щаб ни краж би 
оба че мо гат и да те „озем лят“. Знам, че ще се раз ви каш, но су ро вост та 
на мер ки те за ви си от обсто я тел с т ва та. Нап ри мер, ако в ед на граж дан с ка 
вой на хо ра та имат даж би от по 150 гра ма хляб на ден, а ти си поз во лиш, 

раз п ре де ляй ки го, да взе меш един ки лог рам, с то ва осъж даш шест чо ве ка 
на глад на смърт. Аз на ми рам за по-справед ли во и це ле съ об раз но в та къв 
слу чай... да ум ре са мо един.

– А кой ще раз к ри ва краж би те?
– Виж дам, че то зи въп рос те въл ну ва дъл бо ко. Ли чи си, че си син на 

об щес т во, в ко е то краж ба та е ал фа и оме га на съ щес т ву ва ни е то. Ка зах ти, 
че не виж дам ни що по-ефи кас но от кон т ро ла на въ о ръ же ни те тру же ни ци...

– Зна чи все ки ще мо же да те об ви ни, че си кра дец?
– Все ки тряб ва да до ка же об ви не ни я та си с фак ти. В про ти вен слу чай 

въ о ръже ни те ра бот ни ци ще съ дят „об ви ни те ля“.
– Зна чи все пак ще има съд?
– Ня ма да има пла те ни и „иму ни зи ра ни“ съ дии, за да осъж дат все ки, 

кой то посег не сре щу при ви ле ги и те и власт та на гос по да ри те. Вмес то то ва 
ще има ред на анар хи я та, в кой то въ о ръ же ни те тру же ни ци ще раз да ват 
спра вед ли вост по съ вест. По ра ди то ва в та ко ва об щес т во за вла стни ци и 
па ра зи ти ня ма да има мяс то.

– Ами ако крад ци те са по ве че от те зи, ко и то са за ва шия ред?
– Ако те са бол шин с т во, то га ва... за вас ня ма да ос та не мно го не що. 

Но да бъдем се ри оз ни! Ка зах ти, че при зо ва ва ме ра бот ни ци те да се въ о ръ-
жат, за да унищо жат дър жа ва та и ка пи та ла и да ор га ни зи рат со ци ал ния и 
сто пан с кия живот съ об раз но ду хов ни те и ма те ри ал ни те си нуж ди. За що то 
ни кой друг, ос вен са ми те те, не мо же да ги ос во бо ди от на си ли е то и ог-
раб ва не то. Ко га то в по жара на граж дан с ка та вой на хо ра та прис тъ пят към 
осъ щес т вя ва не то на та къв ред, те се про ти во пос та вят на мал ци нство то 
от по тис ни ци и крад ци не на думи, а на де ло...

– А за що с граж дан с ка вой на, вмес то да ги убе ди те и съ бе ре те бол-
шин с т во. Пък то га ва из ме няй те об щес т ве но то ус т ройс т во и съз да вай те 
ва ша та уто пия.

– Как ва иди лия! Мо же би ще ни пре по ръ чаш да осъ ществим анар хи я та 
с по мощ та на по ли ци я та и ко му низ ма, да да дем иш ле ме на предпри е ма-
чи и ро бов ла дел с ки над зи ра те ли? Те зи, ко и то имат дър жа ва та, бан ките, 
пред п ри я ти я та и зе мя та, не са рав ни с оне зи, ко и то се вър тят в сме ни те 
на приз вод с т во то или ра бо тят от звез ди до звез ди по ни ви те, до пъл но 
ос котява не и ви ди о тя ва не. За то ва ние не приз на ва ме пра во то на съ щес т-
ву ва ние на ка пи та лис ти чес ка та сис те ма, на ней ни те ин с ти ту ции и во ля та 
на фор ми рано то от нея бол шин с т во! Из пол з ва не то на вся ка въз мож ност 
да се на не се удар сре щу то зи „ред“ и да се раз ру ши е мо рал но и ис то ри-
чес ки оп рав да но!

Иван Стайнов не сдържаше повече злобата си:
– Такива като вас трябва да бъдат избивани като бесни кучета!
– Виж, то ва ве че е се ри озен раз го вор. Ние го во дим се га с бол ше ви-
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ки те. И сме на яс но, че ут ре, ако отново се об за ве де те с по ли ция и съ ди-
ли ща, ще го про дъл жим с вас. Но за се га ваша та по ли ция и съд са мър т ви. 
Един с т ве на та въз мож ност да ре а ли зи ра те „идеа ли те“ си днес и тук, е да 
вле зе те в БКП. Тя е ед но со лид но ак ци о нер но дружес т во, от лич но ох ра-
ня ва но от си ни и зе ле ни паз ван ти.* И по бър зай те, за що то, ко га то дой дем, 
ние ще зак ри ем за се да ни я та на „ди рек тор с кия му съ вет“. Прочее, ис кам 
да ви ус по коя, ние ня ма да бъ дем от мъс ти тел ни. На ши те ус ло вия са ви 
из вес т ни – ще тряб ва да прес та не те да гле да те на дру ги те ка то на впрега-
тен до би тък...

– Ко це, хай де да си вър вим, спо рът с фа на ти ци е без с мис лен! – Иван 
ста на от пей ка та и за ед но с при я те ля си тръгнаха към уни вер си те та.

– Го шо, за що му при каз ваш та ка? Та ти го от б лъс к ваш!
– Ве се, не съм ка зал ни що не ис тин но. То ва е въп рос на убеж де ния, 

ко и то изповяд вам, и счи там за свой дълг да каз вам оно ва, ко е то мис ля. 
Още по ве че, че той да де тая на со ка на раз го во ра ни. Се га и аз си оти вам, 
и кой то е имал уши, да слу ша! Би би ло доб ре да има и гла ва, за да от съ-
ди... До виж да не до ут ре.

– До виж да не...

Гла ва XLIX

СМЪРТ ТА НА ДЖУ ГАШ ВИ ЛИ

5 март на 1953 го ди на. Все още беше по лу нощ на ве ка. В Мос к ва 
ти ра нът бе реше ду ша. Кра ят на дик та то ра про зи раше меж ду ре до ве те 
на за чес тили те здра вос лов ни ко мю ни ке та. То ва събу ди сме се ни чув с т ва 
и нас т рое ния. Него ви те съ пар тий ци, съ у час т ни ци, съ рат ни ци и уче ни ци 
от це лия свят, считащи го за свой и „на ця ло то прог ре сив но чо ве чес т во 
вожд и ба ща“, си гур но скър бяха, ис к ре но или по каз но. С тях съл зи щяха 
да пролеят и без б рой лум пе ни, фи лис те ри и под ле ци, ко и то се на вър тат 
ви на ги око ло вся ка власт. Мъл ча ли во то бол шин с т во ще е ка то па ра ли зи-
ра но и има за що: Кога то след „ус пеш но то ле че ние“ в Мос к ва ни вър на ха 
Ге ор ги Ди ми тров, из кормен и го тов за пос та вя не в са ла му ра та, кон ц ла ге-
ри те зи на ха паст и по гълна ха хи ля ди. За „Ди мит ров с кия на бор от пи том-
ци“ на Те-Ве-О-та та („Тру до во-Въз пи та тел ни Об ще жи тия“ в бъл гар с кия 
ГУ ЛАГ) зна ех от пър ва ръ ка. Та те като кон ц ла ге рист в ми на „Ни ко ла е во“ 
край Ка зан лък бе ста нал сви де тел на техния плен. Прис ти га ли на пар ти ди 
през це лия юли на ле то Гос под не 1949-о. По добни спо ме ни бяха все още 
прес ни в па ме тта на всич ки. При то ва се га не ста ваше дума за ня ка къв си 
Жорж Та ра би ен – Ге ор ги Ди мит ров – ту зе мен вожд на местна та БКП и 
по съв мес ти тел с т во учи тел на бъл гар с ко то пле ме. За ко го то злите ези ци 

твър дя ха, че се опи рал по та ра би те след но щи на без п рос вет но пиянство. 
На дне вен ред беше за ле зът на един „бог“. Не го ви те ос ко те ли и оси ро-
тели „ор га ни“ и идо ло пок лон ци, из п ла ше ни и обър ка ни от спо ле тя ла та ги 
кос мичес ка тра ге дия, мо жеха да за ро вят про из во лен брой жи ви жер т ви в 
пи ра ми дата му. За то ва беше труд но да се ка же кол ци на очак ват бал са ми ра-
не то му с блик нали в ду ши те на деж ди. Си гур но беше ед но – „чап къ ни те“ 
ка то нас, ко и то из ра зяваха нес дър жа но ра дост та си, не бяха мно зин с т во. 
Ина че всич ко би про тек ло по съвър ше но раз ли чен на чин... 

*

След ча со ве те по „вът реш ни бо лес ти“ си па ни ча вият до цент д-р Йор-
дан То до ров ни че те лек ции за чер нод роб ни те про би, но аз бях да ле че от 
хи ми чес ки те и мик рос коп с ки из с лед ва ния. Ду ми те му не дос ти гаха до 
съз на ни е то ми. Ако всич ки, на ся да ли по бан ки те, и още ми ли о ни ка то 
тях има ха мал ко по ве че сме лост, от дав на да бях ме за ро ви ли дик та ту рата. 
Ка къв ли сбор от об с то я тел с т ва раз чуп ва ле тар ги я та и во ди до пре о долява-
не на стра ха? Как во още тряб ва да уз рее? Не из бър з ва ме ли? „Зър-р-р-р“ 
– звъне цът пре къс на оп ле те ни те ми мис ли. Ка то че днеш ни те лек ции по 
кли нич на ла бо ра то рия прик лю чи ха по-ра но от обик но ве но. С Иван Гу-
ляш ки тръг нах ме в при пов диг на то нас т ро е ние, ко е то кон т рас ти раше на 
ста е но то нап рег на то очак ва не и страх.

Ко мен ти ра хме въз мож ни те съ би тия след пред с то я ща та смърт на то зи, 
ко му то до вче ра по же ла ва ха да жи вее кол ко то пла ни ни те. Не ов ла дял чув-
с т ва та си, хва нах под ръ ка моя при я тел и вър вей ки де кла ми рах по е ма та 
на Пен чо Сла вей ков за смърт та на фа ра о на:

„Секирата на Истината“

През улиците прашни на Мемфис 
процесията се повлече мудно;
в безмълвие жреците там вървят, 
безмълвна е тълпата многолюдна.

Такава беше волята на тоз, 
когото те отнасяха към гроба;
животът го не сепна, пред смъртта 
го ужаси на вещий сън прокоба.

И счу му се: „Дохожда сетний час 
и няма воля мъртвият над живи... 
Секирата на истината... тя с позор 
ще завърши дните ти щастливи!“
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Тогава, сепнат, рече той: „Мълчанието, 
живота ми то спази. 
Да бъде страж и во смъртта ми то, 
мълчанието, заповядвам ази!

Да няма стон и вопли зарад мен, 
ни химни за световната ми слава! 
Такваз е мойта воля, ней господар 
и роб да бъде подчинен!“

По улиците прашни на Мемфис 
процесията стъпва мълчаливо;
Аменготепу раб и господар 
последня чест да отдаде отива.

И всекиму е на душата ням 
въпрос: „Защо? Последня чест въздават 
дори на сетний роб, и пред смъртта 
с ридания от него се прощават.

А за великий цар – ни плач, ни стон, 
ни химн за чест в живота велелеп... 
Той беше в живота тъй несмутим –
нима смъртта смути Аменготеп?

Живот, тъй шумен, а тъй глуха смърт.
Защо такваз таинствена поръка?...“ 
Въпроса тъмен остри нокти впи 
и рови им душата с тъмна мъка...

Вървят рабите безконечен рой 
со дарове и жъртвени съсъди, 
оръженосци мрачни подир тях –
всевластний цар, тъй както сам отсъди.

Пристъпват мирно двоен ред жреци, 
и пътя ръсят со свещена влага;
и като златна лодка над вълни 
люлей се над тълпата саркофага.

А отподир безредица народ...
Ни звук, ни глас. Чела се нямо свождат...
Като че ли мъртъвци мъртвеца
во царството на мъртвите спровождат.

Ей тъмната обител на смъртта 
се отдалеч пред погледа изправи –
незиблема за своя зиблем прах 
Аменготеп я приживе направи.

Жреци, народ и род пред нея спре, 
от мълчане, и от пътя морни, 
сложиха те златний саркофаг 
на царский гроб пред портите просторни.

И вдигна жезъл старий първожрец:
„Така стои в законът ни отколен:
Да дигне слово, който е в света 
от волята на царя недоволен!“

Но никой се на зов не отзова. 
В мълчанието глухо прозвучаха 
призивни думи, като в тъмна нощ 
невидимий полет на птица плаха.

И повтором, да въззове, в ръка 
пак първожреца вдигна своя жезъл 
и спре... Изстъпи войн до прага 
на гроба, там, на камъка възлезъл:

„Аменготеп, висшият закон,
пред тъмний праг на вечността запира –
аз дигам слово съд да отсека 
на истината с тежката секира!

Мълчанието над живота бдя, 
преди смъртта мълчание на нази 
той заповяда – от последний съд
и от гневът народен да се спази!

Тойразруши,потъпка,оскверни
ипреобърнавмъртвинибезплодни
народнийдухисъвест,исърце–
единственитенивиплодородни...

На Озириса волята света 
на моите устни тия думи сложи:
„Над живий мълчанието бдя –
над мъртвий творете съда Божи!“
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Не даде той на хората, а взе 
и скудното им щаст’е на земята. 
И Озирис му зема вечността 
и щастието в нея за отплата.

Аменготеп, висшият закон,
пред тъмний праг на вечността запира,
аз дигам слово съд да отсека
на истината с тежката секира!“

Замахна с жезъл първожреца стар, 
но да запре секирата не свари –
и на парчета златний саркофаг 
се разлетя под тежките удари.

Удар подир удара кат гръм 
отекваше се надалеч пренесен, 
и ужаса тълпата вкамени, 
на тъмна буря ужаса несвесен.

Но миг – и дива стръв я налетя, 
и екнаха от бесен вик простори... 
При саркофага на великий цар 

мълчанието бясно проговори

и неговия говор бе жесток –
и урна се, и струпа се тълпата,
и под нозе разтъпка, разтроши 
на мъртвий труп разръфани месата.

*

Парчета плът и кървави петна... 
Изпотрошени жъртвени съсъди... 
Ей пада нощ и тя довърши туй, 
което стръвно тъй денят отсъди.

Парчета плът и кървави петна... 
Чуй! Диво вий хиената свирепа –
с тоз погребален химн отдаде тя 
честта последня на Аменготепа.

То ку-що бях про из не съл пос лед ния стих, ко га то ня кой ме стис на 
изот зад над ла къ тя на ля ва та ръ ка и из със ка: „До ку мен ти те!“ Искаше да 
ме за вър ти към се бе си. Ин с тин к тив но дяс на та ми ръ ка се на соч и към 
ля вата миш ни ца под бал то на. Об ърнах се бав но и до кол ко то е въз мож но 
– спо койно. Вмес то не ка не но то чен ге ви дях хи ле ща та се фи зи о но мия на 
Мар до хай. След пред ста вя ни я та той ми съ об щи под сек рет, че но си три-
лит ро ва бу тилка за ми не рал на во да, пъл на с двой но пре пе че на па на гюр с ка 
ра кия. За да от праз ну ва ме смърт та на „без с мър т ния“. Пред вид лив, той 
знаеше, че по време на все на род ния тра ур ще заб ра нят вся ка про даж ба 
на ал ко хол ни на питки. Как то бе ше след кон чи на та на Ге ор ги Ди мит ров, 
ко га то кръч ма ри те ги прода ва ха в ли мо на де ни ши ше та. Каз ах му, че 
мо жем да зап разнѝм още се га, тъй ка то все мир на та скръб не ни мър да. 
Пред ложих да се от би ем до квар ти ра та ми – вуй чо ка за сут рин та, че оти ва 
на Ви то ша, а вуй на беше на ра бо та сле до бед. С нас дойдоха Гу ляш ки и 
още не кол ци на кан ди дат-ла бо ран ти, с ко и то се бяхме сдуши ли. По пъ тя 
Мар до хай подхвърли:

– Все ки мо мент очак ват ста рия уби ец да пре да де Бо гу дух. Май за-
къс нях ме със ста ту я та. Се га е все ед но на ум ря ло ку че нож да ва дим.

– Тая е свър ше на, до ка то ку че то бе ше жи во...
– Без мен? Без нас?

* „Сини“ бяха униформите на вътрешните войски, а „зелени“ – на гра нич-
ни те. И едните, и другите бяха съставна част от МВР.
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Не мо жах да раз бе ра в гла са му ра зо ча ро ва ние или об лек че ние зву че-
ше. Раз казах му шеп неш ком то ва, ко е то наб лю да вах ве чер та на 3 март от 
Ор ло вия мост: сил на ек с п ло зия съ бо ри го ля ма та брон зо ва ста туя на Ста-
лин в Пар ка на „свобо да та“ сре щу езе ро то. Той пог ле дна въп ро си тел но, 
пи тай ки с очи и дви жение на гла ва та за прид ру жа ва щи те ни. След ка то го 
сръг ах с ла кът в реб рата, млък на. По ве че нямаше ни как ви не де ли кат ни 
въп ро си. Са мо каз а: „И този път ни из п ре ва ри ха!“

Вля зох ме в апар та мен та на вуй чо и се раз по ложих ме око ло го ля ма та 
ма са в столо ва та, ко я то съ щев ре мен но беше сту ден т с ка спал ня. Пе тър из-
ва ди три литров ка та и за поч на нап ра во от ши ше то. След ня кол ко оби кол ки 
гра ду сът се вди гна и ние про пя х ме. По не же се сго ре щи хме, аз от во рих 
про зо ре ца и песни те за ех тя ха на вън към смъл ча лия се двор и за о би ка ля-
щи те го ко о пе ра ции. В тоя мо мент в хо ла вле зе вуй на, чие то прис ти га не 
не бяхме чу ли. По ли це то `и се из писа ужас от де ря щи те гър ла „ри ца ри 
на кръг ла та ма са“. Миг след това тя се спус на към про зо ре ца, зат во ри го 
и закре щя: „Не год ни ко, ти как во искаш – да ни за па лиш къ ща та ли?“, и 
по се гна към бу тил ка та. Аз я из бут ах неж но и замо лих ко ле ги те да прек ра-
тим вре мен но скром но то ни тър жес т во. Пе тър при б ра ра ки я та в ди са ги те 
и се из низах ме под дъжд от клет ви и за ка ни на вуйчова та ми же на.

На вън си взе х ме до виж да не с дру ги те. Мар до хай про я ви жив ин те рес 
към взри вя ва не то на идо ла и за до вол с т во, че слу чай ност та е поз во ли ла 
то да ста не пре ди обя вя ва не то на здра вос лов ни те бю ле ти ни. Съг ла сих се 
с него – в про ти вен слу чай на ис ти на би зап ри ли ча ло на ва де не нож на 
мър т во куче.

До ка то вър вяхме към цен тъ ра, той ми съ об щи, че е до шъл меж ду дру-
го то и за да се срещ не с бра тов че да на май ка си – Ата нас (ба ща на бъ де-
щия ца ред во рец – Хрис то Кур тев, из вес тен сред ко ло ни я та на па риж ки те 
гурбет чии ка то „Хрис то Фа шис то“). Има ло из г ле ди да се на ме ри оръ жие 
и то ва щяло да се изяс ни в близ ки те дни.

– С оръ жи е то на ис ти на сме съв сем зле. То ку-виж, че за пад ни те ле-
шо я ди се нахвър лят вър ху след с та ли но ва Ру сия. А ние има ме са мо един 
ре вол вер, се дем бом би и ед но сан дъ че с тро тил. Не е ли мал ко за ед на 
ре во лю ция?

– Точ но оръ жей ния въп рос очак вам да бъ де ре шен с по мощ та на бра-
тов че да. Но за то ва ще го во рим, ко га то имам по ве че ин фор ма ция и си гур-
ност. На ли знаеш кол ко не ща из ли зат кьор фи ше ци.

До ка то се ос ве до мя ва хме вза им но за по ло же ни е то в Па на гю ри ще и 
Со фия, си раз каза хме кой как во е свър шил. Сти гнахме до пло щад „Све та 
Не де ля“, който бяха прек ръс тили на „Све ти Ле нин“. В цен тъ ра ки пеше 
стро и тел ство – ле ку ваха го от аме ри кан с ки те бом бар ди ров ки по вре ме на 
„сим во лич на та вой на“ с бившия ре жим. За поч на ло беше пре об ра зу ва не то 
му в стил ста лин с ки „Вам пир“. Вне зап но пред нас из ник на на би та та фи-
гу ра на Ва сил, кой то се при би раше от рабо та в ома за ни те си с вар до чен 
пан та лон и па мук лий ка. По шуш нах на спът ника си с ко го му пред с тои да 
се за поз нае и ус ко рих ме крач ки, за да го нас тигнем. При тис нат от две те 

стра ни (Мар до хай от но во из ре че: „Го ре ръ цете!“), За фи ра треп на нер в но 
пред не поз на тия. От пус на се чак ко га то чу  гласа ми:

– Пет ре, прес та ни с тво и те глу па ви ше ги! За що то ня кой с по-сла би 
нер ви не на ше га мо же да ти тег ли кур шу ма, кой то ти се раз ми на днес по 
обяд в дво ра на „Алек сан д ров с ка та“!

Съв сем бли зо до квар ти ра та на Ва сил на па саж „Св. Ни ко ла“, ре ших  ме 
да се от би ем. От пред с та вя ния ня маше нуж да, те ве че се знаеха за доч но 
от мо и те раз ка зи. У Ва си ло ви за варих ме част от тях на та ра бот ни чес ко-
сту ден т с ка ком па ния, с ко я то про дъл жи пре къс на то то от вуй на та „опе ло“. 
Раз го ворът от но во се завър тя око ло пос лес мър т на та си ту а ция в пар ти я та 
и об щес т вото... Въп ре ки об ща та ра дост, очак ва ни я та на „юрис ти те“ не 
бяха оп ти мис тич ни. Част от ком па ни я та уче щи или из к лю че ни сту ден ти 
от Прав ния фа кул тет ни съ вет ваха към по-го ля ма ос то рож ност, пред вид 
раз жу жа ло то се ка то ритнат ко шер войн с т во на ко по и те и тех ни те до нос-
ни ци...

Къс но ве чер та се при брах за но ви ни те. Вуй чо се беше за ле пил за ра-
ди о апа рата и слу шаше еми сия на Би-Би-Си, в ко я то съ об ща ваха, че Йо сиф 
Джу гаш ви ли е пат ладя сал и че граж да ни те на Мос к ва са из т ръп на ли във 
все въз мож ни про ти во полож ни пред чув с т вия. То дор Пен ков каз а убе де но, 
че ни що осо бе но ня ма да се слу чи. Вмес то „Ста-лин! Ста-лин! Ста-лин!“ 
се га агит ки те ще ли да скан ди рат „Мо-ло-тов! Мо-ло-тов!“. Фей ле то нис тът 
от „Гла са на Аме ри ка“ имаше по-ню ан сирано мне ние. Ка то Иван Стай нов 
и той счи таше, че на рус ка та по ли ти чес ка сце на ще се по я ви Ста линII, 
пра вей ки алю зии за нас лед ни ка Ва си лий Джу гаш вили. На деж да та ми, че 
ду хът на бун та мо же да из с ко чи от от пу ше на та бу тил ка, вуйчо се опита 
да по пар и с ар гу мен ти за не сък ру ши ма та си ла на Чер ве на та ар мия. Пос ле 
ме смъм ри за днеш на та раз пив ка:

– Ти зна еш ли кои са тия бан ди ти, де то ги мък неш в къ ща та ми? Не 
зна еш ли, че се га всич ки ку ки и про во ка то ри са на щрек и са мо ча кат 
сиг нал? Ако про дъл жа ваш та ка, кол ко то и да ми е мъч но, ще тряб ва да 
зат во риш вра тата... от вън.

Обяс них му, че ни бе не въз мож но да по тис нем ли ку ва не то си, и обе ща х 
това да не се пов та ря. След ко е то си ле гнах. Дъл го не за спах, тър сей ки 
от го вор на за гад ка та: Смърт та на дик та то ра приб ли жа ва ли, или от да ле-
ча ва развръз ка та?

Гла ва L

ВСЕС ВЕ ТО ВЕН ТРА УР

Сут рин та, вмес то с лек ция по фи зи о ло гия, учеб ни ят ден за поч на с 
по я ва та на зам.-ди рек тор ка та, ко я то из пъл ня ваше ро ля та на по лит ко ми сар 
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в сред но то меди цин с ко учи ли ще. Тя зас та на на ка тед ра та, раз гъ на ня ка-
къв го ля мо фор матен лист и за поч на да че те с тра гич на нот ка в гла са си:

– С дъл бо ка скръб По лит бю ро на ЦК на КПСС съ об ща ва... – и т.н.
Нас та нен в най-гор ния по лук ръг от чи но ве, на най-ля ва та се дал ка,  

мо жех да наб лю да вам ед нов ре мен но ця ла та ам фи те ат рал на ау ди то рия на 
пси хи ат рич на та кли ни ка, из пъл не на с 600-те пи том ци от три те кур са на 
учили ще то. Всич ки ли ца из ра зя ваха пе чал, гра ни че ща със стра да ни е то. 
Пе чал като от за гу ба на най-свид но то им съ щес т во. А все ки знаеше ис тин-
с ки те чув с т ва на дру ги те. На ли са мо пре ди два дни но ви ната за теж ко то 
за бо ля ва не на Йо сиф Ви са ри о но вич пре диз ви ка въз г ла си на диво ли ку ва не. 
И по ка на та ми да от п раз ну ва ме съ би ти е то с по чер п ка в слад карни ца та бе 
пос рещ на та с не под п ра вен въз торг... (Дву ли чи е то – на рус ки двуруш ни-
чес т во – е ста на ло нор ма на по ве де ние. От не го се въз му ща ва ше в речи те 
си и по кой ни кът, кой то има ше най-го ля ма та „зас лу га“ за на саж да не то му 
в соц-об щес т во то.)

В нас тъ пи ла та мър т веш ка ти ши на ка ка ни же не то от долу за не за ме ни-
ма та за гу ба пре о до ля пет на де се ти на та мет ра, ко и то от деляха ора тор с ка та 
от пос лед ни те ска мей ки. То дос ти гна до все ки един от нес меещи те да се 
пог лед нат 600 „вра жес ки еле мен ти“ от два та по ла, за ко и то на родна та 
власт бе зат во ри ла вра ти те на Ал ма Ма тер, ос та вяй ки им от к рит дос тъпа 
са мо до сред но то-„спе ци ал но“ об ра зо ва ние, т.е. до кръв та и ури на та на 
боледу ва щи те пле беи. Тях но то дву ли чие раз бу ди у мен бе со ве те на въз-
му ще нието от прок ле ти те страх и ли це ме рие, съ бо ри вся как ви зад ръж ки 
на пред пазли вост и в ау ди то ри я та про гър мя ха думи те от Бо те вия „Сме-
шен плач“:

„Задръж те съл зи те си, гос по да, за по-ве ли ки съ би тия, ко га то ще 
тряб ва да оп ла чете всич ки све тов ни ти ра ни и без чо веч ни вам пи ри...“

Гла со ве те ни с по лит ко ми сар ката Да мя но ва се сре щнаха ня къ де в сре-
да та на ам фи те а тъ ра и тя не чу  моя, както аз ней ния. Но по-го ля ма та част 
от ау ди то ри я та раз г ра ни чи яс но сблъска ли те се зву ко ви въл ни. Глед ка та, 
ко я то до пре ди мал ко бе ше смеш на и жалка, ста на не о пи суе ма: вце пе ня ващ 
ужас и страх ка то по вре ме на зе мет ре се ние се из пис а по ли ца та на всич-
ки, ко и то чу ха Бо тев ия ци тат. В та зи епоха и в та къв мо мент те мис леха, 
че са мо луд или про во ка тор мо же да си поз во ли по доб но „све то тат с т во“. 
„Раз па сах по я са си“ и ча ках да из бухне ми рът, за да мо га, по доб но об за-
ло жи лия се дя до игу мен от ви ца, да раз вържа уч ку ра и от ве да в ки ли я та 
си по бе де на та от две те сбо ри ли се ка лу гер ки... Ре ак ци я та на „вра жес ка та 
ау ди то рия“ ме нака ра да се по чувс твам поч ти като слез лия от пла ни на та 
За ра тус т ра, що ка зал: „Не са мои те сло ва за тия уши...“ И по не же до лу от 
по ди у ма ри да е щи ят глас про дъл жа ваше да про из на ся думите от нек ро ло га, 
не ми ос та на ни що дру го, ос вен да ста на и из ля за на чист въз дух. Тряб-
ваше да вдиг на се дя щи те на пос лед на та най-гор на и най-ля ва ска мейка в 
ам фи те а тъ ра – „ска мей ка та на мон та ня ри те“. То ва раз д виж ва не не оста-

на не за бе ля за но до лу, до ри пре късна за миг тра ур но то че те не. Пос ле ми 
раз каз ва ха, че на въп ро са на Да мя но ва за що съм на пус нал ня кой хит рец 
ѝ казал, че ми ста на ло ло шо от не по но си ма та мъ ка...

*

Два дни по-къс но, на праз ни ка на же ни те – 8 март, рано сут рин та имах 
по се ще ние у до ма. Съ бу диха ме три пос ле до ва тел ни на тис кания на бу то на 
на звъ не ца в неделната утрин. Вуй чо, съ що съ нен, пог ле дна от про зо реца 
на сво я та стая и из па дна в нер в на кри за от ран ния не ка нен гост, кой то ме 
тър сеше. Гла сът му прокън тя през хо ла:

 – Ще за ле пя до лу на вход на та вра та ед но съ об ще ние: Бан дити, шпи-
о ни и ди вер сан ти, ва ши ят ре зи дент от със т ва, не го тър се те!

Аз съ що над ни чах зад гър ба му. На тро то а ра стоеше Мар до хай и ка то 
ме ви дя, започна да ми ма ха да сля за. Нах лузих дре хи те вър ху пи жа ма та 
и се за тич ах по стъл би те на до лу, къ де то ме зас ти гна след ва ща та ву йчо ва 
по лу ше га, полуза ка на:

– Ка жи му да по ча ка, до ка то си на ме ря ре вол ве ра, за да го гръм на!
– Про ща вай за ран но то по се ще ние, но имам ед на мол ба към те бе: 

Май ка е дошла на гос ти и днес или ут ре ще ме при бе ре в Па на гю ри ще, 
къ де то „ки пи стро и телство“. Ро ди те ли те ми ис кат да об ли цо ват бръс на-
ро-фризьор с кия си „са лон“ в Па на гю ри ще. Ето за що те мо ля да по тър сиш 
шпер п лат в Бла го ев г рад. Там имало фаб ри ка. Ос та вям ти и 350 ле ва за 
цел та.

Обе ща х да из п ра тя пис мо до чи чо ми Кольо в Гор на Джу мая с по ръч ка 
за 15 листа шпер п лат и те лег ра фи чес ки за пис с тия па ри още ут ре, пре ди 
да оти да на лек ции по фи зи о ло гия. Пе тър беше ос та вил „за де серт“ ра-
дос т на та вест, че бра товче дът Кур тев се за ел се ри оз но да ни по ма га. Той 
щял да го свър же с Ки рил Кат ран джи ев, не гов при я тел и ко ле га, бивш 
тър го вец, кой то имал връз ки с англи ча ни те, за да пре го ва рят за дос тав-
ка та на оръ жие. Попи тах не до вер чи во сигу рен ли е чо ве кът и Пе тър ми 
каз а, че ня ма ме го лям из бор, а и бра тов че дът га ран ти рал с гла ва та си. Те 
се зна е ли от пре ди Де ве ти, има ли и по-къс но не мал ко об щи „афе ри“. 
Сре ща та с Кат ран джи ев щя ла да бъ де уго во ре на до ня колко дни. Пе тър 
ме попи та да ли ис кам да при със т вам. Каз ах, че ед ва ли е нуж но, след ка то 
те два ма та с бра тов чед си са се за е ли. Ос вен то ва, на ли бяхме ре ши ли да 
не вкар ва ме в да де на ра бо та по ве че хо ра от не об хо ди мия за свър ш ва не то 
ѝ ми ни мум. Пос ле про дъл жих да го раз пит вам:

– Как стои въп ро сът с пла ща не то на сто ка та?
– Изоб що не стои. Ако го пос та ви, мо жем да обе ща ем, че ще се из-

дъл жим след ос во бож де ни е то.
– Да, или да му до ве рим, че ка си ер ни е Хрис то Бо тев. Да се обър нат 

към не го. Как во оръ жие ще ни дос та вят? 
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– До кол ко то раз би рам, ан г лийс ко. 
– Че от ко га аген ти те на ко вар ния Ал би он са по лу чи ли поз во ли тел но 

да се на мес ват във вът реш ни те ни ра бо ти? 
– Ка то се срещ на с чо ве ка, ще раз бе рем. Как во мис лиш за ли ни я та, 

към ко я то тряб ва да се при дър жа ме?
– Мо жеш да му ка жеш, че за раз го во ри те те е де ле ги ра ла мощ на не-

ле гал на ор га ни за ция...
– А ако пос та ви ня как ви ус ло вия?
– Не при е ма ме ни как ви ус ло вия. Ако ре шат да ни да дат оръ жие, то 

ще оз на чава са мо, че в то зи мо мент и в то зи ра йон це ли те ни съв па дат, а 
ре зул та ти те всеки ще ис ка да ос реб ри за своя смет ка.

– Не ти ли се стру ва, че си ли те ни са мно го не рав ни и те мо гат да 
по ис кат да ни пос та вят в за ви си мост сре щу ус лу ги те си?

– Аз мис ля, че ако сме ре ши ли да се жер т ва ме за ка у за та на ре во лю-
ци ята, ни кой не мо же да из ле зе на гла ва с „гла ви, ко и то са го то ви да се 
от къс нат от пле щи те си“, как то е ка зал по е тът.

– Ис кам да зная да ли пре цен ки те ни за „съ юз ни ци те“ съв па дат. Съг-
ла сен съм с то ва, ко е то ка за, а за ос та на ло то аз съм по ел ан га жи мен та...

– Пет ре, все си мис ля за пла ща не то. Без ко рис т ни и без с ре бър ни тър-
гов ци едва ли се сре щат – още по-мал ко та ки ва, ко и то тър гу ват с оръ жие.

– Та ка е, но на ли гер ман с ки ят ге не ра лен щаб бе ше фи нан си рал Ле нин, 
а американ ци те – Ста лин, по вре ме на Вто ра та све тов на вой на.

С Мар до хай оти дохме до „Ско бе лев“, за да при бе ре пи ше ща та ма ши на. 
Там му да дох ед но ко пие от до ку мен та, кой то на ре кох „На ше то ве рую“, 
а аз взех ори ги на ла. На раз дя ла Пе тър пов то ри, че тряб ва да се вър не в 
Па на гюри ще – май ка му ис кала да го при бе ре – на ли стро ят. Бра тов че дът 
щял да го из ви ка те лег ра фи чес ки, ко га то то ва ста не не об хо ди мо... Та ка 
се раз б рах ме и се сбо гу ва хме.

Той си тръг на с „вър зо па“, за да се вър не от но во след ня кол ко дни 
„за пре гово ри те с ан г лийс кия оръ же ен дос тав чик“. Ка то че ли все ки се 
връ щаше към ежедне ви е то си... Са мо че всич ко беше из мам но...

Интермецо: през то ва вре ме в кухня та  
на ка ни ба ли те

На 9 март 1953 г. на чал ни кът наІІІтиотделнаДСкъмСтолично
униенаМВР м-р Тер зи ев из п ра ща „Стро го по ве ри тел но“ пис мо № 1111 
до Н-кIII у-ние на ДС, с ко е то ис ка „да се раз ре ши Бог дан Си мов, н-к 
от де ле ние, да прег ле да за ве дената раз ра бот ка сре щу ли це то Ге ор ги Кон-
с тан ти нов Ге ор ги ев по ли ния „Държа вен апа рат“. Ако не бъ де раз ре шен 
прег лед, мо лим да ни бъ де да де на справка, тъй ка толицетосезасичапри
насповаженсигнал.“ За се га все още не мо га да про ве ря в ар хи ва на ДС 

кой е ав то рът на „сиг на ла“. Да ли с не го Иван Стай нов „слу чай но“ не е 
сло жил край на мо рал ни те си тер за ния? Мис те рия! За що то и „сиг на ли те“ 
в сто лич ния от дел на ДС са „за сек ре те ни“ в ХХІ век!

Отсъщатадата е и фа тал ни ят първидонос на агент „Ге ро“ или 
Ки рил Кат ран джи ев, при я тел на Ата нас Кур тев, жи вущ в Со фия, на ули-
ца „Чер ков на“ № 33. След не го ще пос лед ват още ня кол ко свет ка ви чни 
до но са, до ве ли до прова ла ни. С тях ще се сло жи на ча ло то на но ва та Гру-
по ва Аген тур на Раз ра ботка – ГАР „ЗЛО ДЕИ“. В нея ще бъ дат вклю че ни 
и ин ди ви ду ал ни те, или как то ги на ри чат още, „обек то ви раз ра бот ки“ за 
все ки от де лензлодей, сред които е и мо я т „Би зон“, на че на т ми на ла та го-
ди на в Па на гю ри ще.

Пър ви ят до нос на „Ге ро“ е при ет от ста рия ни па на гюр с ки поз на йник 
Нен чо Сла ве ев. Той е „из рас нал“ ве че до стар ши ра зуз на вач от от де ле ние 
„ФОБХ“ към І от дел на Тре то уп рав ле ние на ДС („за бор ба с кон т ра ре во-
лю ци я та“) в цен т ра ла та. До но сът се от на ся за раз го во ри те, ко и то аген тът 
е имал с Ата нас Хрис тов Кур тев. Пос лед ни ят му до ве ря ва, че „не го ви ят 
пле мен ник от Па на гю ри ще и при я те ли те му, все доб ри мом че та, тър сят 
по мощ от За па да, за да се бо рят сре щу те ро ра и дик та ту ра та на БКП“. 
„Ге ро“ обе ща ва да сто ри „това, ко е то е по си ли те му“ и по бър з ва да из-
пъл ни... дъл га си.

„Раз ра бот ва не то“ се ус ко ря ва, до но си те ста ват ежед нев ни и с тях се 
приближа ва и раз в ръз ка та. Стар ши ят р-ч Нен чо по лу ча вавториядонос 
на „Геро“ от10.ІІІ.1953 г., кой то ще ци ти рам из ця ло. Той, как то пи ше в 
справ ка та, се отна ся за дей ност та на Пе тър Ни ко лов Пет ров – Пик лев, от 
гр. Па на гю ри ще. (Този пря кор на Мар до хай – Пик лев, не ми е из ве стен и 
ко га то го чух за пръв път от ко по и те, мис лех че го обиж дат.)

В до но са си Ки рил Кат ран джи ев пи ше:
„Из точ ни кът Ви до на ся, че при днеш ния ни раз го вор с Ата нас Хр. 

Кур тев мо жах да раз бе ра, че мла де жът, за кой то Ви пи сах вче ра, се каз-
ва Пен ко Пет ров, който по нас то я щем жи вее в гр. Па на гю ри ще за ед но с 
май ка си, ко я то е дош ла да го взе ме.

Ако ли пък слу чай но не за ми не и се ви ди с Ата нас Кур тев, по след ни ят 
обе ща неп ре мен но да го из п ра ти при мен, за да се за поз на ем.

Ба ща та на Пен ко Пет ров е бил соб с т ве ник на бръс на ро-фризьор с ки 
са лон в Пана гю ри ще. Меж ду дру го то, Ата нас Кур тев ми ка за, че Пен ко 
лич но му съ об щил, че те би ли че ти ри ма ду ши при я те ли, ка то на пос ле-
дък са би ли за ед но на служба тру до ва ци и са ра бо ти ли към Кър джа ли, но 
из г леж да, че еди ни ят от тях е бил убит, но точ но по ка къв на чин, не зная.

Ос та на ли те два ма ду ши са би ли – еди ни ят от Лом, а вто ри ят от Ви дин. 
За четвър тия (уби тия) то ва е ста на ло към Зла тог рад. А ос та на ли те два ма 
за се га се на ми ра ли в Лом и Ви дин.

Поставенизадачи: Чрез Ата нас Кур тев да се срещ не и за поз нае с Пе-
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тър Пет ров и раз бе ре с как ва цел е до шъл в Со фия, и при удо бен мо мент 
да го зап риказ ва по меж ду на род но то и вът реш но по ло же ние на на ша та 
стра на.Дамуподхвърли,чеакоимануждазанещо,тотойможеда
мупомогне.“

Та ка във втор ник, на 10 март 1953 г., с по мощ та на Ата нас Кур тев е 
иден ти фи ци ран Мар до хай. Кра ят на пър ва та част на на шия „до ку мен тал-
но-фан тас ти чен роман“ се виж да. Той ид ва с бър зи стъп ки, и то по един 
тол ко ва ба на лен, три ви ален и глу пав на чин...

Гла ва LI

АК СЕ ЛЕ РА ЦИЯ

На 14 март (съ бо та) към по лу нощ Пе тър ми те ле фо ни ра, че е прис-
тиг нал спеш но и че има важ ни но ви ни. Ут ре ра но тряб ва да се ви дим на 
вся ка це на... Сут рин та на 15 март (не де ля) го при чак ах на ъгъ ла с „Ра-
ков с ки“. Раз каз ва ми, че братов че дът го е из ви кал по спеш ност. Кур тев 
му съ об щил по те ле фо на, че „работа та е опе че на“, да тръг ва вед на га! С 
прис ти га не то му ка зал, че се е срещал с Кат ран джи ев, как то се уго во ри ли, 
и му до ве рил, че пле мен ни кът от Па нагюри ще и при я те ли те му, „доб ри те 
мом че та“, взри ви ли ня ка къв па мет ник. Те са ре ше ни да се бо рят без ком-
п ро мис но сре щу те ро ра и дик та ту ра та на БКП. Зато ва тър сят по мощ от 
За па да и оръ жие. Кат ран джи ев обе щал да сто ри „то ва, кое то е по си ли те 
му“ и по ръ чал бра тов че да Ата нас да за ве де Пе тър у до ма му. Сре ща та би ла 
уго во ре на и Кур тев му те ле фо ни рал не за бав но. Сно щи, в 22 часа (на 14 
март) два ма та отиш ли на гос ти при Ки рил Кат ран джи ев. Впе чат ле ни ята 
на Пе тър би ли от лич ни: „очи те му свят ка ли ка то на хищ ник“. Три ма та 
би ли до вол ни от про ве де ния раз го вор и Кир чо, как то му каз вал ин тим но 
Кур тев, се уго во рил с Пен ко да се срещ нат от но во в по не дел ник (16 март) 
в 10 ча са сут ринта. Же ля зо то тряб ва ло да се ко ве, до ка то е го ре що. Как во 
се е го во ри ло на тазипърваипоследнасрещамеж ду три ма та, мо же да 
се ви ди в след ва що то

Интермецо: през то ва вре ме в кухня та  
на ка ни ба ли те

Тя е опи са на от агент „Ге ро“ – Кат ран джи ев, вед на га, още в недел ния 
ден (на 15 март 1953 г.), пред „из по вед ни ка“ Нен чо Сла ве ев и се на ми ра 
в него вияДОНОСТРЕТИ:

„Из точ ни кът Ви до на ся, че сно щи, съ бо та, 14 март 1953 г., в 10 (22) 
ча са пре ди по лу нощ дой де вкъ щи при мен ли це то Пен ко Ни ко лов Пет ров 
от Па на гю ри ще за ед но с Ата нас Кур тев, не гов чи чо. Пен ко ид ва от Па на-
гю ри ще по по ка на на Ата нас Куртев, кой то му обе щал, че ще го за поз нае 
с ня кой, кой то ще му по мог не да вле зе във връз ка с ед на чуж дес т ран на 
ле га ция, за да мо гат Пен ко и при я те ли те му да бъ дат под к ре пе ни с взри-
во ве и оръ жие. Те ис кат да ор га ни зи рат те ро ристич ни гру пи в стра на таза
разрушаваненажпмостовеилинии и да пос тиг нат ед но зат руд не ние в 
сто пан с кия жи вот на Ре пуб ли ка та ни. Имен но за та ко ва ли це съм по со чен 
аз от Кур тев на Пен ко Ни ко лов Пет ров от Па на гюри ще.

В раз го во ра ни Пен ко ми ка за, че те са всич кооколо15душимлади
хораотразличникраищанастранатани, ка то два ма от тях се на ми рат 
в Со фия – сту ден ти.Единиятоттяхпредивремеепредалобширно
писмованглийскаталегация,асъщоивбелгийската,смолбадаим
сепомогнеснабавяненавзривниматериалииоръжие, но и до се га 
от го вор не са полу чи ли.

Според ду ми те на Пен ко те са нап ра ви ли опит с ня ка къв взрив, кой то 
са взе ли от ка зар ма та, но има ло опас ност да бъ дат раз к ри ти. ПетърНи
коловмеувери,чевПанагюрищеималдобреподготвенихоразатази
цел,асъщоинякоимладежиотЛомскоиВидинско. Уве ри ме съ що 
та ка, че в Па на гю ри ще по ве че то са би ли ан ти ко му нис ти. Обе щах да се 
по мъ ча да му бъ да в ус лу га, до кол ко то ми поз во ля ват си ли те.

Ето за що, ут ре (по не дел ник, 16 март 1953 г.) в10часапредиобед
ПенкоНиколовПетровщедойдеудома, за да из лез нем за ед но и му 
съ об щя ре зул та та от по ложе ни те от мен гри жи за на ба вя не на оръ жие и 
взри во ве. А съ що тъйщепоискамотнегодамезапознаеснеговите
хоравСофия, за да мо га да взе ма и тяхно то мне ние.

Ча кам Ва ши те на реж да ния.
Задачи:
Да се срещ не с Пе тър Ни ко лов Пет ров и в раз го во ра да ка же, че ще 

гле да да им по мог не с не що, но че той тряб ва да знае с как ви хо ра има ра-
бо та.Целтаедаустановиконтактслицата,даузнаеколкоса,каква
ецелтанаорганизациятаипр.“

След сре ща та в 10 ча са сут рин та на 16 март Кат ран джи ев из пълнил 
от но во „слу жеб ния“ си и „граж дан с ки“ дълг вЧЕТВЪРТИЯ до нос. Разго-
во рът с Пе тър се про вел „на че ти ри очи“:

„(На) днеш на та сре ща с Пе тър Ни ко лов Пет ров от Па на гю ри ще се 
със тоя следният раз го вор:Пенко,заедносъссинанадрГеоргиев(ин-
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тер ни ран в Па нагюри ще) – Ге ор ги Кон с тан ти нов, кой то по нас то я щем е в 
Со фия и след ва за ла бо рант,съвместносЕвгениЗумпаловотПанагю
рище,ВасилЗафировотЕлховоиГуляшкиотЛом,възнамеряватда
образуваттерористичнагрупа. За да пос тиг нат же ла на та цел, те зи хо ра са 
го то ви на всич ко и ето за що се стре мят да вля зат във връз ка с ня коя чуж да 
ле га ция, за да мо гат да по лу ча ват взрив ни ма те ри а ли и па рич на под к ре па.

От го ре из б ро е ни те ли ца ни кой не го во ри чуж ди ези ци. Всич ки дру ги, 
с из к люче ние на Зум па лов, се на ми рат в мо мен та в Со фия.Георгиеви
Гуляшкиследватзалаборанти.ЗафировотЕлховоработикатообщ
работникнастроежанановитепостройкинапл.„Ленин“.ПетърНи
коловПетроввмоментаетук,аЗумпаловсенамиравПанагюрище.
ТойевзелучастиевпловдивскияатентатвТурскотоконсулствоие
билосъденна2годинизатвор.

Довечерав17часа(пакна16март)щесесрещнемсПенкоиГеор
гивсладкарница„Алтай“набул.„Руски“, а че ти ри ма та за ед но – ут ре, 
пре ди обед, за щотоЗафировенаработаинеможедадойдедовечера. 
Та зи сре ща ще бъ де да се взе ме мне ни е то на ос та на ли те хо ра, с ко и то ще 
тряб ва да се опоз на ем...“

*

В по не дел ник по обед (на 16 март) Мар до хай ми пре да де по ка на та 
и описа сут реш на та си сре ща със „зре лия и пре ки пял мъж на около 65 
го ди ни, чи и то очи свет кат ка то на хищ ник“. За ав то ри тет Пе тър му раз-
казал, меж ду дру го то, за от к рад на тия взрив от ка зар ма та и го пос ве тил 
в част от де я ни я та ни, без да вли за в под роб нос ти. Той до ба вил, че сме 
15 ду ши, мла ди хора, от раз лич ни кра и ща на стра на та, го то ви на всич ко. 
„Уго во рих ме се от ново да се ви дим още днес, на 16 март сле до бед, за да 
до у точ ним въз мож нос ти те за на ба вя не на взри во ве и оръ жия.“

На та зи сре ща (в 10 ча са на 16 март) Мар до хай дал ня кои до пъл ни-
тел ни под роб ности по до се гаш ни те ни ак ции. За по-го ля ма ав тен тич ност 
спо ме нал име на та на Ва сил За фи ров, Ев ге ни Зум па лов и Иван Гу ляш ки. 
Той от бе ляз а със за до волство, че „Кир чо“ (при я те лят на бра тов че да Кур тев 
и ре зи дент на „Ин ти лиджън сър вис“ за НРБ) му ка зал, че съм се пол з вал 
„с от лич но ре но ме сред оп реде ле ни кръ го ве на За пад“. Пе тър пот вър дил, 
че сме не раз дел ни и дейс т ва ме за ед но. Ко га то го попи тах не му ли е на-
пра ви ло впе чат ле ние от къ де Кат ранджиев мо же да поз на ва „ре но ме то“ 
ми, Пе тър от го вори, че той му е раз ка зал за пис ма та ни до ле га ци и те и 
ве ро ят но от там са го на со чи ли...

Не що ме жег на: на ли знаеше, че ни ко га ни как ви пис ма не са сти га ли 
до ни как ви дип ло ма ти, во ен ни ата ше та или ра зуз на ва чи на „им пе ри а лис-
ти чес кия За пад“ ни то в Со фия, ни то в чуж би на. На пом них на Мар до хай, 
че още пре ди да за мине тру до вак през про лет та на ми на ла та го ди на се 
бях ме раз б ра ли да из ползваме три ка на апос то ли те от ІV Па на гюр с ки ре-

во лю ци о нен ок ръг за ра ди „ко мити те“ и че не го вият „Кир чо“ ня ма от къ де 
да е на у чил за „от лич но то ми ре номе“. При тис нат, Мар до хай приз на , че 
още на пре диш на та сре ща му ка зал, че рабо тим за ед но и за „ав то ри тет“ 
спо ме нал за ле га ци и те. Нер ви ран от пъл ното на ру ша ва не на вся ка кон с пи-
ра тив ност, аз попи тах пов тор но на деж ден ли е чове кът. Пе тър ми от го во ри, 
че още днес ще мо га да го пре це ня, тъй ка то Кат ранджи ев сам по ис кал да 
се срещ не вед на га с ме не и ня кои от дру ги те ак тив ни чле но ве на на ша-
та ор га ни за ция. За да си със та вел по-яс на пред с та ва за боеспо соб ност та 
ни и да чу ел мне ни е то и на ос та на ли те хо ра. Чув с т вах се ка то по пад нал 
в ка пан. За още по-го ля ма те жест на ши ят пар ла мен тьор му раз ка зал, че 
има ме ве че из вър ше ни те ро рис ти чес ки ак ции и с учас ти е то на За фи ра, 
но ад с ки те ма ши ни би ли дос та при ми тив ни за гра нди оз ни те ни пла но ве, 
по ради ко е то сме по тър си ли по мощ та му...

Мири шеше на за го ря ло, но ве че беше къс но за от с тъп ле ние. Как то 
се каз ва, жре би ят беше хвър лен. Хвър ли ха го Пе тър и бра тов чед му Кур-
тев, ко го то съ що не бях виждал ни ко га. Аб со лют на та ми уве ре ност, че 
сме на ле те ли на пре да тел от части се раз ко ле ба  от га ран ци и те на Кур тев 
за „Кир чо“ и жи во то о пи са ни е то му. Пре ди 3 го ди ни той бил по мог нал на 
ед на гру па да ми не гръц ка та гра ни ца. И от дав на бил свър зан с ан г лийс ко-
то ра зуз на ва не. Навре ме то ор га ни зи рал пре на ся не на ан г лийс ко оръ жие 
за гър ци те по вре ме на вой на та им сре щу ке ма лис ти те през 1921-1922 г. 
Пе тър не мо жеше да скрие въз тор га си от таз сут реш ни те раз го во ри и уве-
ре ност та, че най-пос ле, бла го да ре ние на не го ва та ини ци а ти ва, въп ро сът с 
оръ жи е то е на ме рил сво е то ре ше ние. Като до ба вим и то ва, че бяхме мла ди 
и зе ле ни – аз още нена вър шил два де сетата си го ди на – не бе ше труд но да 
се раз бе ре как без мно го-мно го да му мис лим вля зох ме в клоп ка та и за що 
та ка лес но взе х ме же ла но то за ре ал но... 

Про чие, да ста ва, как во то ще!

Гла ва LII

ЛИ ЦЕ В ЛИ ЦЕ С „ПОЛ КОВ НИК ЛА У РЕНС“

Сле до бед ни те ни при го тов ле ния с Мар до хай за на ше то ран де ву с 
Кат ран джиев се различаваха от сут реш на та уго вор ка и нарушаваха „пра-
ви лата на мре жа та“. Вмес то Мар до хай да про дъл жи сам кон так ти те, ние 
оти дохме на стро и тел на та пло щад ка и опис ах ме вкрат це по ло же ни е то на 
Ва сил. Той на мери съв сем ес тес т ве но же ла ни е то на Ки рил Кат ранджиев 
да ни ви ди и си съз да де собст ве но мне ние, на ли и той рис ку ва жи во та си... 
Пи тах ме го ис ка ли да дой де? – Къ де без не го? За фи ра на пус на ра бо та та 
си, пре об ле че се и три ма та се за път их ме за сре ща та. Той ис каше са мо да 
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знае си гурен ли е чо ве кът? Пе тър от го во ри:
– До ка зан ан г лийс ки агент и бивш тър го вец, се га про да вал ги псо ви 

бюс тове на Ле нин и Ста лин за ка муф лаж.
– Ама че ком би на ция сте на ме ри ли. Но щом сте пре це ни ли, че мо же 

да ни бъ де от пол за, ня ма да се це пя от ко лек ти ва.
От тук на та тък съ би ти я та се по несоха с гла во лом на ско рост. В къс ния 

сле до бед на 16 март, точ но в 17 ча са се състоя пър ва та ни об ща сре ща 
с „ре зи ден та на ан г лийс ко то ра зуз на ва не“ Кирил Кат ран джи ев, жи вущ 
на ули ца „Чер ков на“ № 33 в По ду я не. В уре че ния час трима та бяхме на 
ли ния. За да не стряс ка ме на шия оръ жей ник, в на ча ло то За фи ра стое ше 
настра на, до ка то го из ви ках ме. В по лум ра ка сре щу уни вер си те та светна 
ци га ра та на въз рас тен мъж със со лид на вън ш ност, с шап ка „идън ка“, в 
добре сто я що му пар де сю „ри бе на кост“, ко е то поч ти прик ри ваше ко ре-
ма, със златни пръс те ни по ръ це те, злат ни зъ би, ци га ре и очи ла. Той ни 
очак ваше. След за познан с т во то и пов тор ни те ком п ли мен ти за ре но ме то ми 
(аз, иди о тът, не го по питах вед на га кой е из точ ни кът на то ва лас ка тел но 
мне ние) тръг нах ме по „Ца ря̀“, ка то да дох ме знак и на За фи ра да се при-
съ е ди ни към нас. Късно беше за заден ход и не ни ос та ваше ни що дру го, 
ос вен да за я вим го тов ност та си и за най-рис ко ва ни те и опас ни ак ции. С 
Ва сил пот вър дих ме ав тор с т во то на ек с п ло зи я та в „Пар ка на Сво бо да та“ 

на 3 март и раз ру ше ни е то на ста ту я та на Ста лин, за ко е то му е го во рил 
Кур тев. Пак хо дом пре ми нах ме към де ло ва та част на раз го во ра – за нуж-
ди те ни от оръ жие. След ка то ни раз каза как, още ко га то бил на на ши те 
го ди ни, пре на сял с ге мии де сет ки то но ве ан г лийс ко оръ жие за гър ци те, 
Ки рил Кат ран джи ев пот вър  ди, че дос тав ка та на ис кани те от нас на чал ни 
ко ли чес т ва ня ма ло да пред с тав ля ва тех ни чес ки ни каква труд ност. Вмет нах, 
да ли на ша та „за ве ра“ ня ма да за вър ши ка то тая на гръц ки те му кли ен ти? 
(Из гу би ли вой на та, гър ци те раз с т ре ля ли в ком п лект целия си ми нис тер с ки 
съ вет.) На ши ят съ бе сед ник вди гна веж ди, ка то да не раз бираше за как во 
му на мек вам, а Пе тър ме смуш ка в хъл бо ка.

– Вие сте мла ди хо ра – про дължи той, – ха рес ва те ми, из пъл не ни с ре-
ши тел ност и се бе от ри ца ние. В таки ва е за ло гът за по бе да та над вра го ве те 
на сво бо да та. Де да има ше в Бъл гария по ве че ка то вас. Но ня кои не ща са 
ру тин ни, нуж ни са ня кои про вер ки – вие са ми раз би ра те кол ко рис ко ва на е 
на ша та ра бо та и кол ко мно го за ла гам са ми ят аз. Не ста ва ду ма за не до ве рие, 
ни то за опас ност та, ко я то лич но ме гро зи. Ка сае се за вис ши те им пер с ки 
ин те ре си на ед на Ве ли ка си ла, за която ра бо тя ве че чет вър то де се ти ле тие. 
Тя не би прос ти ла ни ка къв про вал и ком п ро ме ти ра не на офи ци ал на та си 
по ли ти ка, ко я то се га, след пред с тоя щите про ме ни в Мос к ва, си гур но ще 
пре тър пи се ри оз ни из ме не ния. Ако не в същ ността си, то във фор ма та, 
и ес тес т ве но – във фра зе о ло ги я та. Зато ва, в слу чай, че бъ де те раз к ри ти 
от Дър жав на си гур ност, във ваш ин те рес е да ме заб ра ви те – все ед но, че 
ни ко га не сме се поз на ва ли и не сме се срещали.

Ва сил му от го во ри, че ние всич ки сме да ли дос та тъч но до ка за тел с т ва 
за наша та жер т во го тов ност, че ня ма ме на ме ре ние да се пре да ва ме жи ви, и 
най-леките съм не ния ни обиж дат. Кат ран джи ев от върна, че са му нуж ни 
ня кои до пълнител ни дан ни, за да мо гат да се из вър шат про вер ки. Попи та 
има ме ли хо ра на Запад, ко и то мо гат да ни атес ти рат. Аз се на мес их и казах, 
че мо га да му предста вя спи сък на хо ра, ко и то ще сто рят то ва. Но на ши те 
ус ло вия са: в мо мен та на пре да ва не то му да по лу чим пър ва та пар ти да от 
25 пис то ле та с му ни ции. Това ще бъ де сво е го ро да до ве рие за до ве рие.

– Ва ши ят под ход ми ха рес ва – каз а ре зи ден тът – и ще има те ис ка но то 
при ед на от след ва щи те ни сре щи. Аз пред ла гам да се ви дим от но во ид-
на та не деля в съ щия час, на съ що то мяс то. До кол ко то раз б рах Пен ко ще 
се връ ща те зи дни в Па на гю ри ще. Та ка че в бъ де ще връз ка та ще под дър-
жа ме лич но с Вас – и ми по да де ви зит на та си кар тич ка. – Ако се на ло жи 
да ме по тър си те спеш но по те ле фо на, не се пред с та вяй те, ка же те са мо, 
че ис ка те да го во ри те с Кир чо и аз ще се до се тя кой ме тър си. Раз б ра но?

Прек ра тих ме раз ход ка та по со фийс ко то „стър га ло“ и си стис нахме 
ръ це. Той про дъл жи на до лу към Ор ло в мост, а ние три ма та по е х ме в об-
рат на посока.
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– Е, как во ще ка же те? – запи та Мар до хай.
– Ка то че ли нав ли за ме в дъл бо ки во ди – от го ва ря Ва сил. – Тоя май 

не се шегу ва. Не му лип с ва и кон с пи ра ти вен опит.
– Бра тов че дът ка за, че бил пол ков ник от Ин ти ли джън сър вис. След 

тия ду ми на Пе тър за Кир чо Кат ран джи ев спон тан но го кръ стих ме „Ла у-
ренс“ – ка то пол ков ни ка от „7-те стъл ба на мъд рост та“.

– Как во то и да ста ва, по ве че ни как ви дан ни за дру ги хо ра – у нас или 
в чужби на. До ка то „пол ков ник Ла у ренс“ не ни дос та ви пър ви те 25 ре вол-
ве ра. На ли сам ка за, че тър гов с ки ят ни под ход му ха рес вал.

Пе тър до ба ви, че ис ка да из ча ка ре зул та та от след ва щи те сре щи с 
„тат ко Лауренс“. Щя ло да е пре въз ход но, ако най-пос ле мо же да от не се 
ед но сан дъ че с пис то ле ти на па на гюр ци.

Интермецо: през то ва вре ме в кухня та  
на ка ни ба ли те

Ето как е опи са на сле до бед на та ни сре ща с „Ге ро“ Кат ран джи ев – във 
вто ра та част на не го вия до нос от 16 март:

„При таз ве чер на та ни сре ща, ко я то се със тоя в 17 ча са сле до бед пред 
слад карни ца „Ал тай“ с Пе тър Ни ко лов Пет ров, Ге ор ги Кон с тан ти нов 
Ге ор ги ев и Ва сил За фи ров Ди чев, (се про ве де) след ни ят раз го вор – и 
три ма та се над п ре варва ха да ми зас ви де тел с т ват, че са го то ви на всич ко, 
сти га са мо да имат подкре па с нуж ни те взри во ве. Ка то при мер ми ка за ха, 
че те са ав то ри те на ек с п лози я та в Пар ка на сво бо да та, ка то са ис ка ли да 
раз ру шат ста ту я та на др. Сталин. То ва са из каз ва ния и на Ва сил За фи ров 
Ди чев и Ге ор ги Кон с тан ти нов Георги ев. Раз го во рът ни се во де ше все в 
та зи на со ка. Под го тов ка та е би ла направе на по след ния на чин: две тръ би, 
на пъл не ни с взрив, и при ка че на ма нер ка, ко я то е слу жи ла за за къс ни тел.“

То ва са до но си те на „Ге ро“, в ко и то аген тът е опи сал две те си сре щи 
от по недел ни ка на 16 март – сут риш на та с Пе тър и сле до бед на та с три ма 
ни. Те са приети от стар ши ра зуз на вач Нен чо Сла ве ев от Тре то уп рав ле-
ние на ДС, кой то е ком би ни рал сут реш ния и сле до бе ден раз каз, слял ги в 
един общ до нос и го е снаб дил със след на та справ ка:

„От на ся се за из каз ва ни я та на Ге ор ги К. Ге ор ги ев и Пе тър Н. Пет ров от 
Па нагюри ще и Ва сил За фи ров от Ел хо во, ко и то го во рят за съ щес т ву ва ща 
ор га ни зация в Па на гю ри ще, ко я то има за цел да про веж да те ро рис ти чес-
ки ак то ве. Същите пра вят приз на ния пред из точ ни ка, че са из вър ши ли 
те ро рис ти чес ки акт на бюс та на др. Ста лин в Пар ка на сво бо да та и пр.“

На вяр но на чи та те ля пра вят впе чат ле ние раз ли ки те меж ду на шия раз-
каз за сре щи те и раз го во ри те ни с Ла у ренс и опи са ни я та им в до но си те. Те 

са ре зултат от на ме са та на сти лис та от ДС. За то ва ин те рес пред с тав ля ват 
ори ги нали те, на пи са ни соб с т ве но ръч но от до нос ни ци те. Те се под ла гат на 
„об ра бот ка“ от ръ ко во де щи те ги ко пои, ко и то най-чес то са по-нег ра мот-
ни от сво и те СС. За се га оба че „ръ ко пи си те“ се съх ра ня ват ка то дър жав на 
тай на и до кол ко то се прос ти рат све де ни я та ми, не са по каз ва ни на ни кой 
„прос тос мър тен“. „За да не бъ дат иден ти фи ци ра ни по по чер ка“ предате-
ли те и про во ка то ри те, на ко и то дик та ту ра та е пла ща ла и из п ра ща ла при 
против ни ци те си, как то са мо ти ви ра ли ре ше ни е то си от 15.ХІІ.2003 г. 
„вър хов ни те“ съдий ки от ВАС...

От след ва щия до нос на та тък Нен чо е ели ми ни ран. По добна е съд ба та 
и на ра зуз на вач ка та Вър ба но ва. А „агент Ге ро“ е по ет от но вия ин с пек-
тор – Л. Фи ли пов, под пря ко то ръ ко вод с т во на то га ваш ния зам.-на чалник 
на от де ле ние „Цен т ра лен Те рор“ (ЦТ) Бо ян Ве ли нов, с ко го то ще се сре-
щаме в след ва щи те бли зо че ти ри де се ти ле тия мно гок рат но, в... кух ня та 
на каниба ли те.

*

До като се раз ви ва сю жет на та ли ния в Цен т ра ла та на ДС, сто лич ни ят 
ѝ фи ли ал и прик ре пе ни те към не го до нос ни ци съ що не без дей стват. В от-
го вор на „Строго по ве ри тел но то“ пис мо№ 1111 на на чал ни ка наIII от дел 
на ДС към Сто лично то уп рав ле ние на МВР – ма йор Тер зи ев,от9март
1953г., ра зуз на ва чътСт.Вучков (съ щи ят, кой то през 1952 г. бе на то ва-
рен от Апос тол Кол чев с разслед ва не то за пър ва та во до про вод на бом ба) 
из гот вя на17мартс.г. след ната

„СтрогоповерителнаСправказаразработка„Бизон“
на па на гюр с ка та ДС-гру па сре щу Ге ор ги Кон с тан тин Ге ор ги ев 

от Па на гю ри ще по ли ния МЛА ДЕ ЖИ:

„Би зон“ е за ве де на на 27.V.1952 г. по по вод до не се ние на агент „Па-
вел“ от 7.V.1952 г. Агентът по се тил ли це то Ни ко ла Гри го ров, чий то брат е 
в зат во ра за про ти во народ на дей ност. Гри го ров до ве рил на из точ ни ка, че 
е бил по се тен вкъ щи от Геор ги ев, кой то го раз пит вал за ня кои мла де жи и 
въз рас т ни от гра да, ка то му казал, че се ин те ре су ва от жи во та на хо ра та, 
осо бе но на сел с ки те сто па ни. След про дъл жи те лен раз го вор на раз лич ни 
по ли ти чес ки те ми Кон с тан ти нов до ве рил на Гри го ров, че въз на ме ря ва 
да съз да де не ле гал на ор га ни за ция, изклю чи тел но от мла де жи. За цел та 
хо дил в Со фия, за да тър си връз ка и по мощ от чуж ди те ле га ции, на ко и то 
дал пис ме на та си ав то би ог ра фия...

(След ват по ли цейс ки ха рак те рис ти ки за Ге ор ги ев и за дреб но бур жо-
аз но то му и ре ак ци он но се мейс т во. Из в ле че ния и ком пи ла ции от раз лич-
ни до не се ния и ста ри справ ки ка то та зи на до нос ни ци те от лю би мец ка та 
гим на зия, очерта ва щи кръ во жад ния ха рак тер на обек та, кой то се „за кан вал 
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да на пъл ни Марица с тру по ве на ко му нис ти“...)
„С ид ва не то си в Па на гюр с ка та гим на зия, още в на ча ло то той се свър-

з ва с вражес ки нас т ро е ни спря мо нар. власт мла де жи и с въз рас т ни хо ра, 
ко и то са нейни отяв ле ни вра го ве.

От про ве де ни те аген тур но-опе ра тив ни ме роп ри я тия е вид но, че агент 
„Искра“ се е срещ на ла на 28 май 1952 г. с То дор Пе не лов, с ко го то го во-
ри ли за об ра зу вана та от Ге ор ги ев не ле гал на ор га ни за ция, в ко я то вли за ли 
брат му Ог нян – уче ник в сед ми клас (ІІІ про гим на зи а лен по ста ро му), 
Рад Бо го ев, Дел чо Попнико лов и дру ги. Пе не лов до ба вил, че след ня кол ко 
дни от бал ка на ще сле зе Нико ла Ха и нов, за да об мис лят пред ло же ни е то 
на Кон с тан ти нов за сли ва не на две те ор га ни за ции. Във вто ра та, ос вен 
Ха и нов и Пе не лов, вли за ли Ата нас Госпо ди нов, ко му то ня ма ли до ве рие, 
за що то пред по ла га ли, че е из п ра тен от мили ци я та, и же ле за ря Ан гел 
Тер зи ев, кой то не ис кал да си сло жи... гла ва та в торба та... Ор га ни за ци я та 
има ла на влог ня кол ко хи ля ди ле ва за за ку пу ва не на пре воз но сред с т во за 
оби ка ля не на се ла та и под дър жа не връз ка с чле но вете на ор га ни за ци я та...

От до не се ни я та на Ма рия Ле ща ро ва е „вид но, че бра тов чед ка ѝ Пе на 
до ве рила, че се съм ня ва ла да не би да има об ра зу ва на гру па в Па на гю-
ри ще от Ла ко Ильов, Бон чо Бо го ев, брат му Рад, Ге ор ги Кон с тан ти нов, 
Цу ки То па ло ва, Луш ка Загор с ка и др. Още пре ди две го ди ни Пе на има ла 

го ля мо же ла ние да вле зе в такава гру па, за да ра бо ти не ле гал но... Ка за ла  
`и още, че Кон с тан ти нов бил най-голе ми ят те хен чо век. При евен ту ал на 
вой на всич ки ще ли да оти дат в го ра та. За пи та ла я да ли и Ма рия ще оти де 
с тях. Тя от го во ри ла, че ако я по ви кат, ще отиде“.

„Обек тът „Би зон“ – Кон с тан ти нов, има ре ди ца из каз ва ния пред сек-
рет ните сът руд ни ци „Со кол“, „Кун чо“, „Ян ка“, „Пан чо“, „Док то ра“ и др. 
по раз лич ни по ли ти чес ки въп ро си и от ли чен ха рак тер, свър за ни с не да-
ва на та му въз можност да след ва и ра бо ти.“

Кол ко то ску чен и ед но об ра зен да е то зи „до ку мент“, кой то по ве че 
от по ловин век ще се пов та ря до без к рай ност в нез на чи тел ни ва ри а ции, 
с прог ре сивно на рас т ва щи до бав ки от ци та ти на но ви и ста ри щат ни и 
не щат ни шпи о ни на власт та, го вмък нах в то ва „ин тер ме цо“. За що то си 
стру ва да бъ де ана ли зиран. По ли цейс ки ят му език е ко ри ги ран, до кол ко то 
то ва е въз мож но, за да може да се че те.

„Справ ка та“ пред с тав ля ва миш-маш от про во ка ции, из мис ли ци на 
до нос ни ците или из пъл не ние на пос та ве ни те им за да чи, ре дак ти ра ни от 
ръ ко во де щи те ги ко пои с ог лед изискванията на На ка за тел ния ко декс. Ни-
то един от из ло же ни те в нея „фак ти“ за ор га ни за ции, гру пи и участ ни ци, 
пре ми на ли през ня кол ко уши и ус ти, не съ от вет с т ва на ре ал нос ти те. Но те 
са в ду ха на це ли те, ко и то сме си пос та ви ли. Яв но аген ту ра та на ДС се е 
доб ра ла до ня кои идеи и на ме рения за съз да ва не на мре жо ва ор га ни за ция, 
бла го да ре ние на сло во о хот ли востта, глу пост та, бе зот го вор ност та и ев ти-
на та „ге ройс ка“ по за на ци ти ра ните в справ ка та „ли ца“ пред ата ши ра ни те 
към тях до нос ни ци на тай на та по лиция. Тя оба че не е ус пя ла да раз га дае 
схе ма та на про ек ти ра на та „мре жа от мно го ъгъл ни ци“. Ко по и те все още 
не раз по ла гат с пря ка моя реч, ни то с кон крет ни све де ния и „ре а ли за ции“ 
на тая те ма. За от бе ляз ва не е, че „ли ца та“, ко и то бръ що ле вят, ме из тък-
ват ка то „гла ва тар“, „шеф“ или „иде олог“, зад чий то гръб ще мо гат да се 
скри ят, ако, не дай, Бо же, се стиг не до про ва ли и арести и но жът уда ри в 
ко кал. Срав нен с дейс т ви тел но то по ло же ние на не ща та и фа за та, в ко я то е 
нав ляз ла на ша та дей ност, до ку мен тът сви де телства за „без ха бе ри е то“ на 
ДС и аген ти те ̀ и. За не год ност та им да нав ля зат в един по-доб ре об мис лен 
и ре али зи ран ор га ни за ци о нен ла би ринт. Уди ви тел на е тая без по мощ ност 
на „ор га ни те“ при мно жес т во то греш ки, които до пус ка ме в под бо ра на 
хо ра та и съ об ра зя ва не то на въз мож ностите им с пос та ве ни те за да чи, и 
аб со лют но то нес паз ва не на пра ви ла та на кон с пи ра тив ност та и изо ла ци я та 
на от дел ни те дей нос ти и гру пи. Но за едно с то ва по ли цей ска та „справ ка“ 
со чи и на ша та соб с т ве на не о пит ност и нес по соб ност да се пред па зим от 
то тал ния шпи о наж на дик та турата. То зи про блем се нуждае от по-на та-
тъш но об мис ля не, раз ра бот ва не и на мира не на ре ше ние. (В ма те ма ти ка та 
„ре ше ние“ е и до ка за тел с т во то, че за да чата е не ре ши ма!)
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За учуд ва не е и зас лу жа ва да се от бе ле жи, че са из ми на ли седем
месеца от въз п ла ме ня ва не то на пър ва та „во доп ро вод на бом ба“. Ако в 
гла ва та на Мар до хай не се бе ро ди ла иди от с ка та идея да тър сим по мощ 
от Запа да чрез един оли гоф рен (а мо же би и под лец) ка то бра тов чед му 
Кур тев, който ни „свър за“ с Ла у ренс, щя ха да ми натощеседемгодини, 
пре ди да направим фа тал на та греш ка, ко я то си гур но съ що би мог ла да се 
из бег не при сис тем но про уч ва не и про ве ря ва не на все ки, пре ди да бъде 
вклю чен в „мре жа та“,истриктноспазваненапринципитенанелегал
натаработа...

Гла ва LІІІ 

1:1

Въп ре ки до го во ре ност та ни да про дъл жа „кон так ти те и ра бо та та по 
достав ка та и въ о ръ жа ва не то ни с ан г лийс ко оръ жие“, Мар до хай е про  вел 
на следния ден още единtкteаtкte по ек с п рес но то ис ка не на Ки рил Кат-
ран джи ев, без да е имал вре ме да ни пре дуп ре ди. За да ча та е пос та ве на 
на агент „Ге ро“ от по е лия ръ ко вод с т во то му зам.-на чал ник на отде ле ние 
„ЦТ“ (Цен т ра лен те рор) – ст. лей те нант Б. Ве ли нов, който е сме нил „опе-
ра тив ния ра бот ник“ Нен чо Сла ве ев и „пе рач ка та“ Вър ба нова. По ра ди та зи 
при чи на нас то я ща та гла ва за поч ва не о би чай но с по ред ното

Интермецо: през то ва вре ме в кухня та  
на ка ни ба ли те

То съ дър жаПЕТИЯДОНОС на Ки рил Кат ран джи ев – „Ла у ренс“, за 
сут решна та му из вън ред на сре ща във втор ник на 17 март 1953 г. с Мар до-
хай. Кир чо пра ви доно са си не за бав но след раз го во ра им (в 13,45 ч. съ щия 
ден) и по лу ча ва ус т но то нареж да не на Ве ли нов да ус ко ри „пре го во ри те“. 
В сво е то „до не се ние“ агент „Ге ро“ пи ше:

„Из точ ни кът Ви до на ся, че на днешна та сре ща пред Ха ли те, при 
спир ка та на трам вай № 3 се със тоя след ни ят разговор с Пе тър Ни ко лов 
Пет ров от Па на гю ри ще:

Три ма та: Пе тър за ед но с Ге ор ги Кон с тан ти нов Ге ор ги ев и Ва сил За фи-
ров Ди чев са ре ше ниприпръвудобенслучайдахвърлятвъввъздуха
жплинията в Сред но го ри е то. Те са уве ре ни, че през все ки два-три дни 
сед мич но по нея се дви жат вла ко ве, на то ва ре ни с воен ни ма те ри а ли. По-

не же не им се е уда ло да про ник нат в са ма та фаб ри ка, която се ох ра ня ва 
доб ре, са дош ли до то ва зак лю че ние. Пен ко ще си за ми не та зи ве чер за 
Па на гю ри ще. От нос но опи та за вди га не във въз ду ха на ста ту я та на др. 
Ста лин в Пар ка на сво бо да та, го на у чих лич но от тях при снощ на та ни 
среща. Туй не що ми за гат на и са ми ят Ата нас Кур тев още на 14 т.м. ...

Ка то твър дят, че вла ко ве те се дви жат от и за фаб ри ка та, на хо дя ща се 
в Ка занлък, още по-важ но е, че те зи хо ра дейс т ви тел но не ще да се спрат 
пред ни що. Петър Ни ко лов Пет ров ми за я ви: „Нас не ни ин те ре су ват 
тол ко ва фи нан со ви те сред с т ва, кол ко то взри ва и си гур ния ме ха ни зъм.“

Дой дох ме до зак лю че ние, че след като Пен ко си за ми не, аз ще тряб ва 
да под дър жам връз ка с Ге ор ги Кон с тан тинов, кой то жи вее на ул. „Не о фит 
Рил с ки“ № 55 А, II етаж. Въп ре ки че се уго во рих ме да не пред п ри е мат 
ни що без мое зна ние, все пак за то ва не ми се да де ни каква га ран ция.“

N.B.: По доб на ак ция срещу жп ли ни я та ни ко га не е ра зис к ва на меж-
ду нас. Ве ро ят но тя е част от локу ми те на Мар до хай за „из ди га не на 
ав то ри те та ни пред им пе ри а лис ти те“. Но пре ди да прис тъ пи към по доб-
ни из х вър ля ния, би тряб ва ло да по лу чи об що то ни съг ла сие. Или да се 
ан га жи ра са мо ав то рът на „про ек та“ и да но си от го вор ност в слу чай на 
въз мо жен про вал...

*

До ка то „Ге ро“ е пра вил до но са си, ние три ма та се съб рах ме в квар-
ти ра та на За фи ра и Мар до хай ни раз каз а за неп ред ви де на та сре ща. „Ла-
у ренс“ му се оба дил по те ле фо на да се ви дят не за бав но. Меж ду дру го то, 
по ис кал ад ре са и те ле фо на ми за в слу чай на неп ред ви де ни проме ни. 
Пе тър счел то ва за на пъл но нор мал но: в край на смет ка и „Ге ро“ ни е дал 
ко ор ди на ти те си с ви зит на та кар тич ка. Нап ра ви ло му впе чат ле ние, че на 
та зи сре ща Кат ран джи ев пов та рял ве че уго во ре ни не ща, ка то нап ри мер 
спора зу ме ни е то ни моя ми лост да про дъл жи кон так ти те.

– Как во има да про дъл жа ва ме? На ли бях ме по ве че от яс ни: на пър во 
вре ме искаме мо дер ни ад с ки ма ши ни и ед но сан дъ че с 25 ре вол ве ра и 
му ни ции. Сре щу това обе щах ме да пред с та вим спи сък на хо ра от по ли ти-
чес ка та емиг ра ция, ко ито да га ран ти рат за нас. До се га ни що. Що се ка сае 
до пов то ре ни е то или забравя не то на ве че уго во ре ни не ща, то ва мо же да 
се от да де на скле ро за та...

– Ти мис лиш ли, че Ла у ренс мо же да е скле ро тик? – попи та Ва сил.
– Все та ки ва ще ги из мис лиш! – ме уко ри Мар до хай.
– Не се хва щай за вся ка ду ма, ами раз каз вай как во ста на по-на та тък...
– Ка зах му, че нас ни кой и ни що не мо же да ни спре, че сме бор ци, 

ко и то не търсят ни как ви об ла ги. Не за ви си мо от то ва да ли ще по лу чим 
по мощ, ние сме плани ра ли и дру ги ак ции. На дне вен ред е вла ко ва ком-
по зи ция с оръ жия от Ар сенала в Ка зан лък...

– Ко га сме го во ри ли за та ка ва ак ция? И за що му раз каз ваш за бъ де щи 
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на ме рения? Са мо за то зи ти „за ми съл“ смър т ни те при съ ди не ни мър дат 
– се вмес и в раз го во ра и Ва сил.

– Вас ка, ти не зна еш ли, че ве че сме си за ра бо ти ли смър т ни те при-
съ ди – аз за Бри тан с ка та во ен на ми сия на „Обо ри ще“, ти за ста ту я та на 
Ба ща та на цялото прог ре сив но чи вя чес т во, а „бра тов че дът Ге ор ги“ – и за 
две те. Та ка че ед на ком по зи ция в по ве че или в по-мал ко не иг рае! Не мо-
гат да ни ек зе ку ти рат по два пъ ти – го ус по ко и Мар до хай, упот ре бя вай ки 
па на гюр с ки ди а лект – там вмес то чо век каз ват чи вяк. Пос лед ни те му ду ми 
пре диз вик аха общ смях. Не сме си за гу би ли и ху мо ра.

– Мис ля, че не тряб ва да му пре да ва ме ни ка къв спи сък на хо ра в чуж-
би на и нито един чо век вът ре в стра на та, пре ди да ни е дал ре вол ве ри те.

И два ма та се съг ласиха. Пе тър трябваше да ни съ об щи вед нага за 
об с та нов ка та в Па на гю ри ще. Вмес то та зи ве чер, как то бе ка зал на Ла у-
ренс, той щеше да от пъ ту ва ут ре сут рин та. Раз б рах ме се съ що за се га да 
не спо де ля за пре го во ри те с ни кой от па на гюр ци...

След то ва се раз де лих ме. Аз оти дох в ла бо ра то ри я та, къ де то та зи сед-
ми ца прак ти ка та ни е сле до бед. По ех мо я та част от про би те. Ка то вся ка 
но ва ра бо та тя можеше да ме ув ле че и от в ле че от мис ли за над вис ва ща та 
опас ност. В по чив ка та изиг рах ме пар тия пинг-понг по двой ки.

Са мо че спо койс т ви е то беше при вид но. Как то каз ват – ка то пред бу-
ря. Ко га то се завъ рнах от ла бо ра то ри я та на кли ни ка та, къ де то след обед се 
провеж даха уп раж не ни я та на жи во, за вар их вуй чо То шо, це лия по чер ве нял 
от яд, стрел кащ ме с уни що жи те лен пог лед:

– Как ви са тия мис те ри оз ни лич нос ти, ко и то те тър сят? И как ви са тия 
сре щи по мес та, от къ де то се оти ва нап ра во зад ре шет ки те? – и ми опис а 
бом бе то, ци га ре то и злат ни те зъ би на по се ти те ля.

Гле дах го с неп рес то ре но не до у ме ние, до ка то той ми на тика в ръ це те 
още една от ви зит ни те кар тич ки на Ки рил Кат ран джи ев. На гър ба ̀и бе ше 
на пи са но: „На 18 март в сря да, в 12 и 30 ча са на обяд ще Ви ча кам във 
фо а йе то на хо тел Бъл гария.“

Въп ре ки из не на да та от по се ще ни е то на Ла у ренс, съ об ра зя вах бър зо 
и казах, че ви зит ка та е от вуй чо то на Мар га ри та (Ма джи ров – за мес т ник-
минис тър на ле ка та про миш ле ност). Ка ни ме на обяд, за да раз го ва ря ме 
за от ношени я та ни с пле мен ни ца та му и за мо и те на ме ре ния спря мо нея.

– Зна чи, ра бо ти те оти ват към сват ба? – вуй чо се проме ни и от пус на 
на пъл но. Ши ро ка, по лу и ро нич на, по лу ра дос т на ус мив ка се раз ля по ед-
ро то му ли це. – Хай де да е чес ти то! Вре ме ти бе ше и ти да се очо ве чиш. 
Се га с то ва род нин с т во ще ти се от во рят вра ти те нав ся къ де. Пос ле се сети, 
че съм съв сем не под хо дя що об ле чен за та ка ва важ на сре ща и за почна да 
ро ви в гар де ро ба си. От там из ва ди скъ та ния стар вен ча лен кос тюм, който 
му беше отес нял. На ме ри бя ла коп ри не на ри за с ръ ка ве ли и вра тов ръз ка 
и ме накара да ги проб вам. Ми ри шеха на наф та лин, но ми сто яха ка то по 
мяр ка. Са мо ед на от под мет ки те на чер ни те му ла че ни обу ща беше раз п-
рана. Той по е  ан га жимен та вед на га да я за не се на квар тал ния кър пач. От 
бла го дар ност му раз казах пос лед ния виц:

Джу гаш ви ли бе ре ду ша в Кремъл и край одъ ра му ми на ват на съл зе-
ни те съ рат ни ци и уче ни ци от цял свят. За да си взе мат пос лед но сбо гом 
със своя вожд и учи тел. По ед но вре ме це ремони я та би ва пре къс на та от 
ле ку ва щия го пер со нал. Тряб ва да му пос та вят инжек ци я та. Сва лят бри ча 
му и за мо мент го об ръ щат към сте на та. Пре ди боц ване то Ста лин усе ща 
це лув ки по го лия си зад ник и с глас на поз на вач пи та, задъх вай ки се:

– Бъл гар с ка та... де ле га ция ли... прис тиг на? 
Ви цът раз вед ри окон ча тел но об с та нов ка та и вуй чо си ле гна съ вър-

ше но успо ко ен с ра дос т ни пред чув с т вия за бъ де ще то на лю би мия му 
пле мен ник...

На 18 март, в сря да сут рин та, вмес то да оти да на лек ции, те ле фо ни-
рах на Мар дохай. За да се ви дим и му съ об щя за не о чак ва на та ви зи та, за 
ча са и мяс то то на про ме не на та сре ща и за аб со лют на та ми уве ре ност, че 
сме по пад на ли на преда тел. Той по бър за да ме ус по кои и до ба ви, че след 
ка то се ви де ли вче ра пред Ха ли те с „Ла у ренс“, ко га то му раз ка зал за жп 
ли ни я та в Сред но го ри е то, по която се дви жат вла ко ве те с во ен на про-
дук ция от ар се на ла в Ка зан лък, за да ус ко ри по лу ча ва не то на по-го ле ми 
ко ли чес т ва взрив (и без то ва ня ма как во по ве че да гу бим), Кат ран джи ев 
въз ра зил ряз ко, че с по доб ни ма щаб ни ак ции не мо жел да се ан га жи ра, 
без да сон ди ра мне ни е то на ан г ли ча ни те...

– На ли ня ма ше да при е ма ме ни как ви ус ло вия? – въз ра зих нер в но.
– Той ис ка ше да ни въз п ре на вся ка це на, ина че щя ла да бъ де пос та-

ве на под въп рос оръ жей на та дос тав ка. За то ва по ис ка и ад ре са ти.
На въз ра же ни я та ми за не под хо дя що то мяс то – хо тел „Бъл га рия“, Пе-

тър отвърна ядно, че пре ка ле на та ми по доз ри тел ност гра ни чи с па ра ноя. 
Не мо жем да раз кар ва ме въз рас т ния чо век по за ле де ни те ули ци в нощ-
ния студ... Прекра тих спо ра, за да не се ска ра ме от но во, но съм не ни я та 
ми останаха нераз сяти. Мо ят при я тел и съ кон с пи ра тор нас то я ваше да 
под дър жам на ме ре на та с тол ко ва труд „обе ща ва ща връз ка със сво бод ния 
свят“. По не до ка то по лу чим обе ща но то оръ жие. Той беше съв сем спо ко ен 
и възнамеряваше ут ре сут рин да взе ме пър вия влак за Па на гю ри ще. Казах 
му да вни ма ва и за все ки слу чай да дох за ко респон ден ция ад ре са и име то 
на Сте фан Бан ги ев, с ко го то ги бях за поз нал. Пос ле се при б рах вкъ щи.

*

По ло вин час пре ди оп ре де ле на та сре ща, об ле чен като ка то ли че ски 
кръ щел ник, под одоб ри тел ни те пог ле ди на вуй чо и вуй на, която по ля стъл-
би те пред ме не, за да ми вър ви ка то по во да в „сва тос ва не то“, се упът их 
към „Ца ря̀“.

Прис ти гнах дос та по-ра но. Вля зох в хо те ла, за да ог ледам об с та нов ка-
та. Не ми ха рес а. Фо а йе то беше об ли цо ва но с дър ве на лам пе рия и точ но 
над един с т ве на та ма са, око ло ко я то тряб ваше да сед нем с Ла у ренс, зее ше 
ог ро мен от вор, от кой то ку ки те можеха да ни под с луш ват ди рек т но... Ис-



280 281

ках да го при ча кам пред вхо да и да го от ве да да ле че от при ли ча що то на 
ка пан място. Об мис лях прип ря но как да се дър жа в пред с то я щия раз го вор. 
Из лязох на вън и за почнах да се раз хож дам нап ред-на зад. Ла у ренс за къс-
ня , а аз се вър тях ка то об ран ев ре ин пред „Гранд хо те ла“. От но во вля зох 
през вър тя ща та се вра та, за да про ве ря да не би да се е вмък нал, без да 
го за бе ле жа. Се кун да по-къс но той из ник на зад мен, с маз на ус мив ка, в 
ко я то имаше не що мно го фал ши во. Каз ах му нап ра во, че фо а йе то не ми 
ха рес ва. Въп ре ки обяс не ни е то му, че тук всич ки го поз на ва ли и би ло иде-
ал но мяс то за де ло ви сре щи, нас то ях да изле зем на вън. Кат ран джи ев ме 
пос лед ва. От но во за поч нахме да пра вим те ге ли по со фий ски те ули ци. Той 
пов та ряше въз ра же ни я та си за вла ка с му ни ции, а аз се пра вех, че ги чу вам 
за пръв път. Запи тах го кой би мо гъл да му го во ри за не ща, ко и то ни ко га 
не са би ли об съж да ни в ор га ни за ци я та? Ко га то ми съ об щи за вче раш на та 
си сре ща с Пе тър, аз из бух нах и го уве рих, че ще ис кам най-строго то му 
на ка за ние. След то ва се впус нах в „за маз ва щи“ обяс не ния за същност та 
и це ли те на на ша та ор га ни за ция:

– Г-н Кат ран джи ев, на ша та за да ча е под го тов ка та на на ро да за учас тие 
в ос во боди тел на та бор ба, ко я то ще съ път с т ва бъ де ща та вой на. Не ви жда те 
ли, че прове де ни те ак ции имат зре ли щен ха рак тер и са съ вър ше но да ле че 
от те ро ра. Те це лят пов ди га не ду ха на хо ра та и под го тов ка та на бой ци те 
в об с та нов ка, близ ка до ре ал на та. Та ка че ни как ви ма щаб ни опе ра ции не 
са пред с то я щи. Оръжи е то, ко е то ви ис ка ме, е пред наз на че но за са мо от б-
ра на и за на па дение в „пос лед ния и ре ши те лен бой“, как то се пее в един 

ре во лю ци о нен химн.
След та зи дек ла ра ция раз го во рът се върна към спо ра зу ме ни е то ни. 

До ка то „Кир чо“ обе ща  да до не се пис то ле ти те при след ва ща та ни сре ща, 
аз пов то рих, че спи съ кът на хо ра та от емиг ра ци я та ще му бъ де пре да ден, 
ко га то ги получа. Раз хож дай ки се, аз се ог леж дах и се стре мях да ня ма 
в бли зост до ме не други ми ну ва чи, па би ли те и слу чай ни. През ця ло то 
вре ме дяс на та ми ръ ка в джо ба на бал то на стис каше пис то ле та със сва лен 
пред па зи тел. То ва ед ва ли убягна от вни ма ни е то на моя спът ник. Ре ших 
да раз ду вам броя на чле ну ващите в ор га ни за ци я та и на ши те въз мож нос ти. 
Но не спо ме на х ни чие име. Така, мис лех, ще спе че лим вре ме то, нуж но 
на ко по и те за про вер ка на нах вър ля ната пред „Ла у ренс“ апо ка лип тич на 
кар ти на на на ша та ре во лю ци он на кон с пирация. Пос ле му каз ах, че съм 
за дър жал Пен ко, за що то има ме све де ния, че па нагюр с ка та ДС е за си ли ла 
наб лю де ни е то над на ши те хо ра. След то ва поис ках да не ме тър си в квар-
ти ра та, тъй ка то „ха зяи нът“ е пар ти ец, про явя ва пре ко мерна бди тел ност, а 
е ра но да го раз с т рел вам. Съ об щих му „под сек рет“, че съм ре гис т ри ран на 
друг ад рес по кон с пи ра тив ни съ об ра же ния. Нак рая пов торих, че ор га ни-
за ци я та ни раз по ла га с чо веш ки ре сур си и сред с т ва, на пъл но дос та тъч ни 
за вся как ви бой ни дейс т вия, но та ки ва не са в днев ния ̀и ред. Хората ни са 
се зак ле ли да жи ве ят или да ум рат в бор ба та за сво бо да. Дис цип лината е 
же ляз на и вся ко вол но или не вол но пре да тел с т во се на каз ва без по щадно.

Мо же би ду ми те ми про из ве доха жела ния ефект вър ху „Ла у ренс“, 
за що то ле ко преб лед ня. На раз дя ла насроч ихме след ва ща та ни сре ща за 
съ бо та ве чер, в 19 ча са на 21 март, в ед но мал ко ве ге та ри ан с ко рес то ран-
т че на ули ца „Граф Иг на ти ев“ № 32, къ де то, до ба вих, е един от сбор ни те 
ни пун к то ве в сто ли ца та.

Интермецо: през то ва вре ме в кухня та  
на ка ни ба ли те

ШЕСТИЯТДОНОС от 18 ча са на 18.ІІІ.1953 г. е снаб ден със справ ка 
от сме ни лия Нен чо Сла ве ев че кист Лю бен Фи ли пов. В нея той пи ше, че 
до но сът на „Ге ро“ се от на ся до сре ща та му с ме не в хо ла на хо тел „Бъл-
га рия“, на ко я то меж ду друго то съм за я вил, че аз съм ръ ко во ди те лят на 
не ле гал на та те ро рис ти чес ка орга ни за ция:

„Ге ор ги ев ми ка за, че по не го во на реж да не е за дър жал Пе тър Ни-
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ко лов да остане в Со фия, за що то в Па на гю ри ще се съм ня ват, че са под 
наб лю де ние. В до ма, къ де то жи вее по нас то я щем, е без ад рес на кар та. Има 
ре гис т ра ция в дру га квар ти ра, но не жи вее в нея. Имал уго вор ка с ха зя и те 
при про вер ка или ако го потър сят там, да му съ об щят вед на га, за да взе ме 
мер ки нав ре ме. До мът на „Неофит Рил с ки“ 55 А е на зас лу жил пар ти ец, 
не гов род ни на. Но не за ви си мо от това, той ка за, че ако под раз бе ре не що 
съм ни тел но, е го тов да го раз с т ре ля на мес то.

В мо мен та ор га ни за ци я та им разпола га с ня кол ко хи ля ди ле ва и до-
ста тъч но хо ра за вся как ви се ри оз ни ак ции. Те се съ би рат чес то във ве ге-
та ри ан с кия рес то рант на „Граф Иг на ти ев“ № 32, къ де то ще се срещ нем в 
съ бо та ве чер в 19 ча са (на 21 март 1953 г.) То га ва ще ми бъ дат пре да де ни 
и ад ре си те на тех ни близ ки хо ра, на ми ра щи се зад гра ни ца. То ва ис кам 
да ми слу жи за га ран ция.

Ос вен то ва те са го то ви на вся какви дейс т вия. Кон с тан ти нов ми под-
чер та, че те не при над ле жат на се бе си. Също та ка на тър те но ми ка за, че 
умее да се спра вя със сво и те хо ра и при най-малко не под чи не ние е го тов 
да при ло жи най-стро ги сан к ции.

В съ бо та ве чер на уре че но то мяс то ще се срещ нем с не го, Пе тър Ни-
ко лов и Васил За фи ров. Кон с тан ти нов ми ка за, че след на ша та раз дя ла 
ще ми не да се ви ди със За фи ров.“

То зи до нос е по-то чен, с из к лю че ние на то ва, че за при със т ви е то на 
Пе тър и Васил на сре ща та във ве ге та ри ан с кия рес то рант изоб що не е 
ста ва ло ду ма. Ако За фи ров щеше да при със т ва, ня маше за що да го тър-
ся, след ка то се раз де лим. Ос вен то вадоноситебяхаконтролирании
цензурираниоткопоитеивсичко,коетонеобслужвашеилипроти
воречешенасхематаи„спуснатитеимпланове“,сеелиминираше.
Нанеговомястодоносникътилиприелият„донесението“копой е
вмъкналтерминии„факти“,задаулеснифизическото,идейноили
морално„неутрализираненаразработванитеврагове“повъзможно
найкъсатапроцедура. Нап ри мер че кис ти те го во реха с охо та за те ро рис-
ти чес ки, кон т ра револю ци он ни или вра жес ки спря мо „на род на та власт“ 
ор га ни за ции и це ли, но избяг ваха ка то та мян ду ми от ро да на дър жа вен 
ка пи та ли зъм, во ен но по ли цейска дик та ту ра, со ци ал на ре во лю ция, анар-
хо ко му ни зъм и до ри СВО БО ДА.

*

Пре ди по я ва та на сце на та на Ки рил Кат ран джи ев софийс ка та ДС бе ше 
на то ва ри ла сво я та „ра зуз на вач ка“ Пав ли на Вър ба но ва да се за е ме с преп-
ра те на та от Па на гю ри ще „раз ра бот ка Би зон“. Оче вид но, името на ди во то 
аме ри кан с ко жи вот но, с ко е то ме бяха иден ти фи ци ра ли па на гюр ските 
ко пои, не ѝ се е пон ра ви ло и тя ме е прек ръс ти ла на „Щур чо“. Са мо след 
някол ко дни оба че ней ни те на чал с т ва ще `и из зе мат „де ло то“ от ръ це те, 
ка то го прек ръс тят на гру по ва аген тур на раз ра бот ка (ГАР)... „Злодеи“. 

Въпре ки нас той чи вост та ми, не мо жах да по лу ча до ку мен та ци я та, с ко-
я то са `и отне ли „де ло то“ и са го по ве ри ли на стар шия ка тил – стар ши 
лей те нант Боян Ве ли нов...

Гла ва LIV

МИ ТЪТ ЗА ЕФИ КАС НОСТ ТА НА „ОР ГА НИ ТЕ“

У до ма (ако мо га да се из ра зя та ка) от но во ме очак ваше бур но пос ре-
ща не. За варих вуй чо още по-из нер вен от вче ра и ка то че ли по уп ла шен:

– Ти ко го ще ба ла мос ваш, че ще пра вим сват ба, бе?
– То до ре – та ка или с „дру га рю Пен ков“ се об ръ щах към вуй чо при 

об тег на ти от но ше ния или из бяг вах да де мон с т ри рам род нин с т во то ни пред 
чуж ди хо ра, – как то зна еш, ху ба ви те ра бо ти не ста ват бър зо.

– Не ста ват, ама ня кои нямат тър пе ние. Ид ва ха от ДС да ме раз пит-
ват за те бе – и той ми раз каз а за сле до бед но то по се ще ние на пол ков ник, 
с ко го то се зна е ли по пар тий на ли ния. Раз пит вал го най-под роб но, не 
зна ей ки, че съм му пле мен ник. Вуй чо свър з ва съ би ра не то на све де ния с 
мо и те съм ни тел ни поз на ти и с още по-съм ни тел ните ми сре щи. Не зная 
до кол ко ус пя х да го убе дя, че на ис ти на съм бил на обед със „за мес т ник-
ми нис тъ ра“ и че про вер ка та мо же да е свър за на с ох ра на та на та ки ва 
„от го вор ни дру га ри“. Вуй чо ми каз а, че пол ков ни кът за вър тял раз пи та 
околоадреснатамирегистрация. Нак рая го пре дуп ре дил да запази в 
тай на нап ра ве но то му по се ще ние от пред с та ви тел на „ор га ни те“. Лег нах си 
по-ра но от обик но ве но, но съ нят ми беше нес по ко ен. Ви зи та та на чен ге то 
и при каз ки те за ад рес на та ре гис т ра ция сви де тел с т ваха за задейства не на 
за ло же ни те ка па ни в раз го во ра с „Ла у ренс“. И за то ва, че об ръ чът скоро 
щеше да се зат во ри, ако не взе мем вед на га кон т ра мер ки. Вре ме за гу бе не 
ня маше. Към пет ча са при зо ри бях на крак. Дви жех се без шум но, за да не 
съ бу дя „сък варти ран ти те“. Из мък нах се на пръс ти и ог ле дах без люд на та 
ули ца. Ня маше никой и трам ва и те бяха още в де па та. Упът их се пе ша към 
Ва си ло ва та квар ти ра над рес то рант „Рек ла ма“ на па саж „Св. Ни ко ла“ № 
4. Хо ра та още спяха и бу ле варди те пус тееха. Из с вирих от до лу „Мар си ле-
за та“. Със зна ци казах на по да ла та се от про зо ре ца тре вож на съ не на гла ва 
на Ва сил да слезе. След мал ко, об ле чен за ра бо та, беше до лу. Раз казах му 
за сре ща та и разго во ра с „Ла у ренс“, за по се ще ни е то на пол ков ни ка при 
Пен ков и зак лю чих:

– Мис ля, че сме пре да де ни, и тряб ва да пре дуп ре дим вед на га Мар-
до хай, който за ми на ва та зи сут рин за Па на гю ри ще. Там най-ве ро ят но го 
очак ва арест! Тряб ва да из п ре ва рим „ор га ни те“ и тех ни те до нос ни ци!

От „Св. Не де ля“ взе хме трам вай „еди ни ца“ за га ра та. Вед на га за поч-
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нах ме пре тър с ва не на ком по зи ра ния ве че на пър ви ко ло воз влак, кой то 
тряб ваше да потег ли след по-мал ко от час за Плов див. Сис тем но и пе-
дан тич но, ва гон по вагон, над зър тай ки във вся ко ку пе, на ме рих ме на шия 
чо век, вдъл бо че но за чел се в раз гър на то „Ра бот ни чес ко де ло“. Беше сам. 
Ка то ви дя да на хъл т ва ме при него, ни се ус михна ка то ва ре на свин с ка 
гла ва. Пре ди да си е от во рил ус та та, му казах ме, че пъ ту ва не то се от ла га, 
да тръг ва с нас. Сля зох ме не от към пе рона, за о би ко лих ме вла ка и се из-
мъкнах ме от ра йо на на га ра та в по со ка към „Работ ни чес ка та бол ни ца“. 
След ка то го уве до мих за пол ков ни ка, без мно го обяс не ния ре ших ме да 
оти дем в гра дин ка та на бив ша та „Чер на Джа мия“ срещу МВР. Там е най-
бе зо пас но, за що то ко по и те от Си гу ран ца та ед ва ли би ха пред по ло жи ли 
чак та ка ва наг лост от на ша стра на – сре ща под но са им.

Ка то прис тиг нах ме, ку пих ме ця ла та ва ми лин ки. Се днах ме на ед на 
пей ка точно сре щу вхо да за ко ли те на МВР от към „Сте фан Ка ра джа“ и 
на ченах ме за кус ката. Убе ден, че Ла у ренс ни е пре дал, пред ложих да не 
се раз де ля ме и с под ръчното оръ жие, кол ко то и ми зер но да е, да оти дем 
в са и те на ов ча ри те в Сред на гора. Да вле зем във връз ка с па на гюр ци, да 
ги пре ду пре дим и там да ре шим какво да пред п ри е мем. Мо жем да взе мем 
все ки, кой то е съг ла сен да тръг не с нас за Бал ка на или да тър сим брод 
през гра ни ца та. Ма кар и не та ка ка тего рич но, Пе тър от но во беше про тив. 
Той смяташе, че е ру тин на про вер ка на ад рес ните кар ти, до ба ви, че „на 
стра ха очи те са го ле ми“ и че след ка то на мерих ме най-пос ле въз мож ност 
за въ о ръ жа ва не на ця ла та бъл гар с ка съп ро тива, пред ре ши тел ния мо мент 
(на ли Чър чил е ка зал: „Март е ра но – май е къс но“) аз бия от бой. И как во 
пред ла гах в за мя на? Пре къснах го раз дразне но и пов то рих, че на пър во 
вре ме тряб ва да ми нем всич ки в не ле гал ност, до ка то по лу чим по ве че 
ин фор ма ция и ако съм не ни я та ми се пот вър дят, да уредим смет ки те си с 
„Ла у ренс“, след ко е то не ни ос та ваха мно го въз мож нос ти: или Бал ка на 
(ид ва про лет), или пря ко гра ни ца та – пър во то не из к люч ва ше второто. Ще 
пре ка ра ме ля то то и есен та по го ри те. Пос ле, ако вой на та или въс та нието 
за къс не ят и смърт та ни от ми не, за пред по чи та не е да сме емиг ран ти, откол-
ко то по кой ни ци или зат вор ни ци. Мо и те пред ло же ния бяха от х вър ле ни 
„с вишег ла сие“, ос вен смя на та на ква рти ри те и из чак ва не ре зул та ти те от 
уго воре на та за съ бо та сре ща с Кат ран джи ев. Два ма та нас то я ха да оти да 
на нея, защо то лип с ва ли ка те го рич ни до ка за тел с т ва за пре да тел с т во то 
на „Ла у ренс“. Меж дув ре мен но Ва сил щял да спи при своя при я тел ка, а 
Пе тър да спо де ли с Кур тев съм не ни я та ни, да взе ме всич ки мер ки сре щу 
евен ту ал ния арест и да се за вър не през нощ та в Па на гю ри ще. Да про ве ри 
на мяс то по ло же ни е то, да пре дуп ре ди хо ра та и ги сон ди ра за евен ту ал-
но из ли за не в не ле гал ност. Васил при е то ва ка то да леч по-ра зум но и аз 
от с тъп их пред „мно зин ство то“. Са мо нас то ях на сре ща та в съ бо та ве чер 
на 21-ви да при със т ва и той, ин когнито, „ка то фон“, във ве ге та ри ан с кия 
рес то рант. Да сед не на от дел на ма са, да наб лю да ва по се ти те ли те и раз-
воя на съ би ти я та. Ако за бе ле жи не що не о би чайно и сму ща ва що, след 
ка то из ле зем с Кат ран джи ев от рес то ран та, да ми не пред мен, за да ме 

пре дуп ре ди. Той каз а, че ще взе ме със се бе си ка то ка муф лаж Дан че то на 
Иван Тю фек чи ев, на чи на ю ща ад во кат ка. Щял да ѝ обяс ни, че имам неп-
ри ят нос ти с ня ка къв мо ше ник, кой то ме е във ля къл в сво я та спе ку лантска 
тър го вий ка с ле кар с т ва. Бях про тив – в та ки ва си ту а ции е по-доб ре без 
„стък лен ба гаж“. Раз де лихме се и от но во все ки по е по по лу ле гал ните 
пъ те ки на своя жи вот. Не вяр вах ни най-мал ко в нат ру па ли те се на пос-
ледък „слу чай нос ти“. Из г леж да и у дру ги те зрееха съм не ния в Ла уренс. 
Но въп ре ки всич ко ко ле ба ни я та им про дъл жа ваха, а аз се съг ла сих с тях. 
За що? „Ето къ де е въп ро сът!“

Интермецо: през то ва вре ме в кухня та  
на ка ни ба ли те

Ме со ме лач ка та на ДС е за дейс т ва на. Съ щия ден, на вяр но още пре ди 
„Ге ро“ да е нап ра вил до но са си в 18 ча са, ин с пек тор Бо ян Ве ли нов пра-
ви сво е то „Пред ложе ние“ за от к ри ва не наГАР„ЗЛОДЕИ“ по ли ния на 
„ЦТ“ (Цен т ра лен те рор):

„От до не се ни я та на агент „Ге ро“ от9, 10, 15, 16 и 17 март т.г. ста на 
из вес т но, че гру па реакционнонастроени мла де жи от Па на гю ри ще, 
по ве че то от ко и то по нас то я щем са в Со фия,сасеобособили в не ле гал на 
те ро рис ти чес ка гру па. Тя има ла за цел да из вър ш ва по ку ше ния, ди вер сии 
и пр. сцелдапривлекатвниманието на ка пи та лис ти чес ки те ле га ции, от 
ко и то да по лу чат по-усъ вър шен с т ва ни взри ва те ли за атен та ти и ди вер сии. 
Ка то чле но ве на група та се со чат:

1. Пе тър Ни ко лов Пет ров,
2. Ге ор ги Кон с тан ти нов Ге ор ги ев, и
3. Иван Вел ков Гу ляш ки...“,dixit агент „Ге ро“ въз ос но ва на разтя га-

ни те от Мар до хай ло ку ми.
След ват ха рак те рис ти ки на все ки от нас, из пъс т ре ни със ста лин с ко-

по ли цейски ква ли фи ка ции, сред ко и то най-чес то сре ща на та е ре ак ци о нер. 
Не що, което то га ва ме драз не ше и пре диз вик ва ше бур ни те ми ре ак ции. 
За що то на ми рах ос кър би тел но жан дар ми, па ла чи и по ли ти чес ки ган г с те ри 
да се са мо оп ределят ка то ре во лю ци о не ри и прог ре сис ти. То га ва и по-къс но 
с тях во дех ме ярос т ни спо ро ве, ко и то обик но ве но за вър ш ва ха с жес то ки 
на ка за ния. Мар к сичес ки те ко пои се опит ва ха да за пу шат ус ти те ни чрез 
про из во ли и ди во на силие. Те ня ма ха дру ги ар гу мен ти. Лип сва ха им иде ен 
и мо ра лен по тен ци ал, за да из дър жат на ата ки те ни. Ви на ги съм из пит вал 
чув с т во на пре въз ход с т во в схват ки те с тях. Днес не спо ря, за що то счи там, 
че е обид но да сли зам тол кова нис ко. След 150 го ди ни те и тях на та пар тия 
– „аван гард на прог ре сив но то чо ве чес т во“, стиг на ха до то ва да го во рят за 
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„со ци а лен ка пи та ли зъм“, “социал на гло ба ли за ция“, „со ци ал на дър жа ва“, 
„со ци а лен пре зи дент“, а за що не и „со ци ал на“ по ли цей щи на, шпи он с т во 
и ми ли та ри зъм? Жал ки со ци ал ни шме кери и па ра зи ти...

Бъ де щи ят по ли цейс ки ге не рал Ве ли нов съ чи ни тел с т ва:
„Ба ща та на Пет ров прес лед вал прог ре сив ни еле мен ти. (За май ка та е 

про пуснал да от бе ле жи, че чле ну ва в БКП.) Си нът бил член на Фи ло вия 
„Бран ник“. (Аб солют но не вяр но, до ри са мо по ра ди то ва, че не мо жеш да 
чле ну ваш в та зи фа ши зоид на ор га ни за ция, без да си на вър шил по не 14 
го ди ни, а на 9.ІХ.1944 г. Мар до хай е едва 13-го ди шен. И ка то че ли е “по-
прог ре сив но да си в „Ди мит ров с кия ком со мол“?)

Аз съм от дреб но бур жо а зен про из ход (ко е то съ що не е вяр но, за що то 
съм от... чор ба джийс ки). Пра вя злос т ни из каз ва ния сре щу та ка на ре че на-
та на род на власт и дру жа са мо с вра жес ки еле мен ти. До о фор мя не то на 
пор т ре та ми е от „народ ния ху дож ник „Ге ро“ Кат ран джи ев.

Иван Гу ляш ки е ста нал жер т ва на бръ що ле ве ни я та на Мар до хай пред 
пре да те ля и на зло щас т на та съд ба на ба ща си–„ликвидиранна 9.ІХ.1944 
г.“, как то неж но се е из ра зил прог ре сив ни ят па лач и би яч.

По-ната тъш ни ят ни атес тат е по пъл нен с из вад ки от до но си на „Ла-
у ренс“, ко и то ще пос лу жат при фор му ли ра не то на об ви не ния, с чи я то 
по мощ ко по и те въз на меря ват да ни из п ра тят на Оня свят.

Пред ло же ни ят „План“ пред виж да, на ред с дру ги те аген тур ни „ме ро-
при я тия“: „Ге ро“ да ни раз ко ле ба ва, за да не из вър шим но ви те ро рис ти чес-
ки и ди верси он ни ак то ве; Да се про у чи бър зо За фи ров; Най-под хо дя щи ят 
от гру па та да се арес ту ва сек рет но, за да се про ве рят до не се ни те от „Ге ро“ 
раз го во ри; Кон с тан ти нов да се под ло жи на 10-днев но неп ре къс на то наб-
лю де ние,задасезасекатостаналитечленовенанелегалнатагрупа,
закоитоПетровеговорилпредагента. След то ва да се пред ло жи „ре-
а ли зи ра не на гру па та“ (т.е. из п ра ща не на част от на бе ля за ни те в гро ба, а 
ос та на ли те – в зат во ра).

С пред ло же ни е то е съг ла сен ка пи тан Иван Пен чев, на чал ник на Ве ли-
нов. То е одоб ре но от ше фа на Вто ри от дел към Тре то у-ние на ДС – кап. 
Иван Ди мит ров. На 19 март е ут вър де но от под пол ков ник Ст. Ми тев, 
за мес т ник-на чал ник на „управ ле ни е то на ДС за бор ба сре щу кон т ра ре-
во лю ци я та“ (не що ка то бол ше вишки ек ви ва лент на цар с ка та ох ран ка в 
Ру сия на са мод ръж ци те).

По по до бен на чин, с не о це ни ма та по мощ на пре да те ли те, ми на вай ки 
през море от на си лия и гра бе жи, по луг ра мот ни иди о ти и жес то ки па ла чи 
смаз ва ха с оло во, кръв, мон та жи и шан та жи вся ко сво бо до лю бие и вся ка 
съп ро ти ва сре щу ти ра ни я та в те че ние на 45 го ди ни,задастигнатдотам,
откъдетотръгнахана9.ІХ.1944г.–до...недоразвитиякапитализъм
наБългариянаКобургите.

Гла ва LV

НЕ ЩО КА ТО „ЗАВЀТ“

Пе тък, 20 март 1953 г. През нощ та поч ти не спах. Прех вър лях през ума 
си все ки де тайл от пос лед ни те две сед ми ци и миста ва ше все по-яс но, че 
преда те лят ни е по со чил, зап ти е та та са ак ти ви ра ни, а ние не бях ме на ви-
со та та на сре ща та ни с тях на та ма ши на... Не би ва да се раз де лям с мал кия 
7 и 65-ка либ ров пис то лет на вуй ча та, ни то да се при би рам по ве че у тях...

Станах и из ва дих от ва за та със „су хи цве тя“ в сто ло ва та до ку мен та, 
който пи сах на пос ле дък с ма ши на та на та ва на на „Ско бе лев“. Преп ро че тох 
го още вед нъж, пре ди да го „за ве щая“ на Пен ков, ка то до ба вих на ръ ка 
бе леж ки по по ле та та на ори ги на ла (тук те са в ско би):

НА ШЕ ТО ВЕ РУЮ
На все мир ний по жар  

ний сме пла мък... 
(Наш марш)

Ние не въс та нах ме сре щу ко му низ ма! До ри да ис ках ме, то ва би би-
ло не въз можно: Не мо жем да во дим бор ба с не що, ко е то не съ щес т ву ва. 
(Ко му низ мът е об щество на сво бод ни и рав ни мъ же и же ни, ко и то са се 
съ ю зи ли и въ о ръ жи ли, за да разо ръ жат и „сък ра тят“ дър жав ния апа рат. 
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И за ед но с не го да пре мах нат йе рархи я та, соб с т ве ност та и от но ше ни я та 
на ко ман д ва не, под чи не ние и ек с п лоата ция.)

Ко му ни зъм ня ма и не мо же да има, дока то се следват Маркс-Ле нин-
Ста лин. От „приз ра ка“ на Маркс мо жа да се ро ди са мо вам пи рът на Ста лин!

Ние се бо рим сре щу бол ше виш ката из ма ма:
– Че дър жа ва та мо же да бъ де про ле тар с ка или на род на;
– Че у нас се „строи“ со ци а ли зъм;
– Че държавна та соб с т ве ност е со ци а лис ти чес ка;
– Че тру дът на на ем ни те ра бот ни ци мо же да бъ де ос во бо ден и от но-

ше ни я та им с пар тий на та и дър жав на оли гар хия – ко му нис ти чес ки.
(Ние се бо рим с маркс-ле нин-ста ли низ ма ка то с раз но вид ност на 

ка пи та лизма, от ли ча ва ща се „са мо“ по то тал ния мо но пол вър ху власт та, 
соб с т ве ност та и ду ха.) 

Чрез ус та но вя ва нето на ед но пар тий на дик та ту ра и одър жа вя ва не 
на ико но мика та (прок ла ми ра ни още в „Ко му нис ти чес кия ма ни фест“) 
бол ше ви ки те стигнаха до дър жав ния ка пи та ли зъм. То ест, до ек с п ло а та-
ция та на ра бот ни ци те и се ля ни те от пар тий на та, ад ми нис т ра тив на та и 
во ен но-по ли цейс ка бю рок рация. Та зи новаексплоататорскакласа се 
ро ди от дик та ту ра та. Ако държав ни ят ка пи та ли зъм е ре зул тат от ней на та 
вът реш на по ли ти ка, про дъл жение то ̀и на меж ду на род на та аре на е старият 
рус ки им пе ри а ли зъм и ко ло ниалното вла ди чес т во на Мос к ва. Ре а ли зи ра-
ни с по мощ та на чер ве на та ар мия и Пе та та ко ло на на ком пар ти и те, те са 
само раз к ра се ни с ком-ети ке ти. Ко мин фор мът е пог ре бал но то бю ро на 
ко му нис ти чес ки те иде а ли.

Ема на ция на съз да де но то от Ле нин, Ста лин и тех ни те съ у част ни ци 
об щество е кон ц ла ге рът с не го ви те на чал с т ва, над зи ра те ли и ла ге рис ти. 
Дър жав ният ка пи та ли зъм е пред шес т ве ник на на циз ма и съ щев ре мен но – 
не гов „най-висш ста дий“. Той съ би ра ка то във фо кус най-от в ра ти тел ни те 
чер ти на всички ми на ли „стро е ве“ – от ро бов ла дел с ки я  Еги пет и Рим до 
съвремен ни те ко ло ни ал ни им пе рии.

Дик та ту ра та на дър жав ния ка питал, оли цет во ря вана от апа рат чи-
ци те и ха рак те ри зи ра щи те я по ли цейс ки и експло а та тор с ки от но ше ния, 
тряб ва да бъ де пре мах на та! Цел та на на ша та борба е уни що же ние не на 
хо ра та, до ри ко га то те не зас лу жа ват то ва проз ви ще, а на съз да де на та от 
тях сис те ма. Но Ста лин и съ у час т ни ци те му раз би рат отлич но, че ако въс-
та ни е то на ма си те из т ръг не на гай ка та от бро ни ра ния им юм рук, те ня ма 
да из бег нат ней на та участ... Ста ли но ва та „те ория за все по-изос т ря ща та 
се кла со ва бор ба до окон ча тел на та по бе да на социа лиз ма“ е от ра же ние 
на стра ха на оби та те ли те на Кре мъл. В стре ме жа си да из п ре ва рят со-
ци ал ни те ек с п ло зии и ре во лю ци ста ли но и ди те ор га ни зи рат своя кър вав 
дър жа вен те рор. С по мощ та на убий ства, съ деб ни про це си, ми ли ционер-

с ки и ад ми нис т ра тив ни реп ре са лии сре щу всич ки ре ал ни и по тен ци ални 
вра го ве, ор га ни за ции, гру пи и до ри мис ле щи ин ди ви ди, ко и то мо гат да се 
пре вър нат в ем б ри он на ан ти дър жав ни кон с пи ра ции и въс та ния, те ис кат 
да спрат со ци ал на та ево лю ция на чо веш кия род и уве ко ве чат гос под с т во то 
си. Та къв е бил веч ни ят стре меж на всич ки гос по да ри – от фа ра о ни те и 
пат ри ци и те до бур жо а та и пар тий ци те. Той е об ре чен ис то ри чес ки. Ина че 
не би има ло история!

*

От ре во лю ци он на та ре ор га ни за ция на днеш но то общес т во са за ин-
те ре со ва ни:

– На пър во мяс то – про ле та риатът. Той се уве ли ча ва неп ре къс на-
то и има тен ден ция да вмес ти в се бе си всич ки ста ри кла си и сло е ве на 
бур жо аз но то об щес т во. Бро ят на на ем ни те работ ни ци рас те за смет ка на 
про ле та ри зи ра не то на це лия на род.

– Се ля ни те, ко и то в ми на ло то во ди ха сел с ки  вой ни сре щу фе о да ли те, 
са под ло же ни на то тал на ек с п роп ри а ция и тран с фор ма ция в про ле та рии;

– Лум пен-про ле та ри а тът съ що рас те, вслед с т вие со ци а ли ко но ми чес ки  
про ме ни в дър жав но-капи та лис ти чес ко то об щес т во, и прид ру жа ва щи те 
ги без ра бо ти ца в се ло то и гра да. Днес лум пен-про ле та ри и те са на път да 
над х вър ляткритичнияпраг, под кой то те слу же ха са мо ка то чо веш ки 
пъл неж за раз лич ни те им перски и дак та тор с ки про ек ти...

Във всич ки те зи кла си и сло е ве ки пи не до вол с т во по ра ди ут вър ж да-
ва не и задъл бо ча ва не на ан та го низ маим с тех ни те „но ви“ гос по да ри. То 
мо же да ста не ре во лю ци он но. Кол ко то по-нап ред нал е про цесът, тол ко ва 
по-голям ще бъ де на тис кът и „за ра за та“ в дол ни те ета жи на гос под с т ва ща та 
пар тия. То ва е ста ва ло с нис ше то ду хо вен с т во и дреб на та арис ток ра ция 
в раз га ра на Ве ли ка та френ с ка ре во лю ция. (Ти, дру га рю Пен ков, си още 
ед но потвър ж де ние на та зи те за!)

Вслед с т вие „изос т ря ща та се кла со ва бор ба“ Со ци ал на та ре во лю ция 
мо же да за поч не в коя да е стра на от ко ло ни ал ни те пе ри фе рии или в мет-
ро по ли ята на Ста ли но ва та им пе рия. Тя оба че мо же да за вър ши, са мо след 
ка то об х ване пет те кон ти нен та.

Ней ни ят „На ча лен тла сък“ мо же да бъ де пре диз ви кан от:
– Всес т ран на та кри за на дър жав ния ка пи та ли зъм;
– От кон ф лик ти те меж ду ко ло ни и те и мет ро по ли я та (днес с Югос ла-

вия, ут ре в дру ги те „на род ни де мок ра ции“ и Ки тай);
– Вслед с т вие им пер с ки те про ти во ре чия (с дру ги те „ве ли ки си ли“). 

Те  са бре мен ни с Тре та та све тов на вой на. С нея или без нея, с го реща или 
„сту де на“ вой на меж ду „два та ла ге ра“, ние счи та ме, че едно об щес т во на 
сво бод ни  хо ра мо же да бъ де ре зул тат са мо на ре во лю ци он на та кла со ва 
бор ба. На Из ток тя ще се во ди от про ле та ри зи ра ни те на ро ди сре щу дик-
та ту рата на дър жав ния ка пи тал. След ней но то уни що же ние ра бот ни ци те 
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ще прес танат да бъ дат про ле та рии, до кол ко то са се ос во бо ди ли от на ем-
но то роб с т во и от ме ни ли про даж ба та на ра бот на та си си ла на па за ра на 
впре гат ния до битък и на... тру да.

Те зи са не об хо ди ми те си ли и ус ло вия за ед на ши ро ко ма щаб на со ци-
ал на ек с п ло зия и вой на на кла си те. Дос та тъч но то ус ло вие за крис тализи-
ра не то на Со ци ал на та ре во лю ция от кри за та е съз да ва не то на въз п ро-
извеж да ща се и фун к ци о ни ра ща (в ус ло ви я та на дик та ту ра) не ле гал на 
анар хо кому нис ти чес ка ор га ни за ция.

За пад ни те влас т ни ци и ка пи та лис ти виж дат в та ка ва ре во лю ция 
смър т на опас ност за соб с т ве но то си гос под с т во и охол с т во. За то ва, ако 
ре во лю ци он ните тен ден ции взе мат връх и ма си те се про ти во пос та вят с 
оръ жие на из де вател с т ва та на ста ли нис т ка та дик та ту ра, ро ля та на „сво-
бод ния свят“ ня ма да се раз ли ча ва от по ли ти ка та на „не на ме са“ на ве ли-
ки те си ли (вклю чая т.нар. СССР) в Ис пан с ка та ре во лю ция от 1936-1939 
г. и ней но то по ту ша ва не...

*

Со ци ал на та, ико но ми чес ка и по ли ти чес ка кри за в Бъл га рия ка то част 
от „ла ге ра на со ци а лиз ма“ се за дъл бо ча ва от:

– Оку па ци я та на стра на та през 1944 г. и прев ръ ща не то ѝ във во ен но 
и по ли ти ческо ос т рие на им пе ри а лис ти чес ка та по ли ти ка на Кре мъл на 
Бал ка ни те;

– От пря ко то и кос ве но свръ хог раб ва не на на се ле ни е то от но ва та ек с п-
лоата тор с ка кла са. (Един пос ле ден при мер е „пре мах ва не то на ку по ни те“ и 
съпът с т ва що то го „на ма ле ние на це ни те“: Пос лед но то се из вър ши спря мо 
т.нар. сво бод ни (всъщ ност чер но бор са джийс ки) це ни, по ра ди ко е то с ед но 
драс ва не на пе ро то всич ки, ко и то не се пол з ват от при ви ле ги и те на спе-
ци ал но то (закри то) снаб дя ва не, обед ня ха не кол кок рат но. Напр. оли о то с 
ку по ни се про даваше по 160 ле ва ли тъ ра, а на „сво бод ния па зар“ стру ва ше 
740 ле ва. При „на ма ле ние“ с 10 % = 74 лв.,реалнотомупоскъпванее
400%!!!) Обед ня ва не то на на ро да е в пряка за ви си мост от „за мог ва не то“ 
и тлъс те е не то на пар тий на та вър хуш ка!

– Ата ка та сре щу се ля ни те, ко и то са 80 % от на се ле ни е то, тях но то 
ог раб ва не, пау пе ри зи ра не и зак ре пос тя ва не се из вър ш ва с ме то ди, ко и то 
пре въз хож дат във вся ко от но ше ние опи са ни те от То мас Мор ан г лийс ки 
ужа си от ХVІ век. Вслед с т вие по ли ти ка та на на ря ди и про ле та ри зи ра не-
то им пос ред с т вом Те-Ке-Зе-Се-та та, пе ри о дът 1947-1953 г. е из пъл нен с 
ак то ве на съп ро ти ва: ук ри ва не на ре колта та, уни що же ние на до би тъ ка, 
са бо та жи, ма со ви бяг с т ва, кон с пи ра ции и откри ти бун то ве сре щу власт та. 
(В Кул с ко и Ви дин с ко.) В пер с пек ти ва те зи разпокъ са ни и не ко ор ди ни ра-
ни ак ции мо гат и тряб ва да се сле ят в об що въс та ние илиселскавойна
срещудиктатурата.

То зи про цес има сво и те „на ци о нал ни осо бе нос ти“. Въп ре ки не колко-

крат но то чис ле но уве ли че ние на бъл гар с ка та ра бот ни чес ка кла са, засега 
тя е па сив на. Обяс не ни я та тряб ва да се тър сят в лип са та на ре во лю ци онни 
тра ди ции (в гъ де лич ка що то са мо чув с т вие и иде о ло ги чес ко мо ше ни чество, 
че тя е „кла са хе ге мон“) и в смаз ва не то и обез к ръ вя ва не то на поч ти всички 
яд ра и ор га ни за ции, ко и то мо же ха да по мог нат за мо би ли зи ра не  и ко-
ордини ра не  на съп ро ти ва та и нас тъп ле ни е то ̀и сре щу дър жав ния ка пи тал 
и него ва та дик та ту ра.

Сле до ва тел но и у нас глав ни ят въп рос си ос та ва съз да ва не то на ор-
га ни за ция за под по ма га не на бор би те на „низ ши те“ кла си и по бе да та им 
в ре во лю ци он на та вой на сре щу влас т ни ци те-ек с п ло а та то ри. От не го во то 
ре ша ва не за ви си бъл гар с ки ят на род ще има ли бъде ще? За то ва сме му 
пос ве ти ли си ли те и жи во та си.

Ние сме убе де ни, че ис тин с ки те ре во лю ции на ма си те се раз ви ват по 
свои зако ни, ко и то в пос лед на смет ка ще ги до ве дат до на ми ра не на со-
ци ал ре во люцио нен из ход от ус та но ве но то про тив во ля та им со ци ал но и 
меж ду на род но статук во на Бал ка ни те, в „ла ге ра на ми ра и де мок ра ци я та“ 
и в ка пи та лис ти ческия свят. Та зи е тен ден ци я та, вър ху ко я то ак цен ти ра ме 
в на ша та ра бо та за съз да ва не на мре жа от ре во лю ци он ни гру пи. В бор ба та 
за съ ба ря не на днешния ре жим ние се стре мим да прив ле чем всич ки не го ви 
вра го ве в име то на непос ред с т ве ни те ак ции сре щу ста ли нис т ка та дик та-
ту ра. Но на ша та край на цел е ре а ли за ци я та на анар хо ко му нис ти чес ка та 
прог ра ма. Имен но тя е оп ре деля щи ят мо тив в ре во лю ци он на та ни дей ност.

Мно зи на ще ни ка жат: Ня ма при ме ри на со ци ал ре во лю ци о нен из ход 
от „стро я щия се со ци а ли зъм“. Не що по ве че, в Из точ на Ев ро па и Ки тай 
след Вто ра та све тов на во и на той е в ек с пан зия. Единстве но то из к лю че ние 
е Ти то ва Югос ла вия, но и там раз ви ти е то, въп ре ки нюан си те, не е отиш-
ло от въд дър жав ния ка пи та ли зъм и во ен но по ли цейс ка та бю рок ра тич на 
дик та ту ра на ком пар ти я та.

Те зи, ко и то твър дят то ва, не пом нят (или ис кат да заб ра вим!) при-
ме ра на Мах новското дви же ние и на въс та на ли те ра бот ни ци и матро си 
в Крон щад през март 1921 г. Те зи опи ти на част от ук ра ин с ки те и рус ки 
„нис ши кла си“ да осъ ществят ТретатафазанаРускатареволюция, оти-
ва ща от въд ле ни низ ма, в по со ка на без дър жав но то и без к ла со во об щес-
т во, бя ха сма за ни с кръв, картеч на и оръ дей на стрел ба от бол ше виш ка та 
ар мия и Че-Ка. Но то ва не мо же да зали чи тех ния сми съл и ве ли чие. И 
днес на ша стра те ги чес ка цел си ос та ва реали зи ра не то на та зи Тре та фа за 
на Со ци ал на та ре во лю ция, т.е. до веж да не на бор би те на про ле та ри а та, 
кой то е един с т ве ни ят ан ти под на съз да де на та чрез ок том в рийс кия прев-
рат „но ва“ гос под с т ва ща кла са, до ло гич ния им за вършек. Ин тег рал но то 
ос во бож де ние на тру же ни ци те мо же да се осъ щес т ви, само ко га то тях на та 
кла со ва бор ба за вър ши с ек с п роп ри а ция на дър жав на та собстве ност от 
про из вод с т ве ни те съ ю зи и включ ва не на вси чки па ра зи ти и насил ни ци в 
про из вод с т во то сре щу ед нак во въз наг раж де ние с то ва на тру дови те хо ра. 
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Вмес то от дър жа ва та, вът реш ни ят ред и от б ра на та на стра на та тряб ва да 
се по е мат от въ о ръ же ния на род (от 15- до 60-го диш на въз раст). Ре во лю-
ционна таборбанамаситеможедаприключисамосунищожениетона
държавата (на ней ния апа рат и реп ре сив ни ин с ти ту ции)ипремахването
наексплоатациятаинаемниятруд;СъсзамянатаимотеднаСВЕ
ТОВНАсамоуправляващасе,анархистическафедерациянаКомуните
(поподобиенаПарижката)исвъвежданенакомунизмакатосистема
насоциаликономическоравенствозавсички.

ТоваевсъщностСоциалнатаилианархокомунистическарево
люция,коятоенашанепосредственацел.“

*

Ка то че ли не е нуж но да до ба вям още па раг ра фи. Ко га то вуй чо се 
върна и ме пока ни за ут рин на  раз ход ка, аз се напра вих, че имам мно го за 
уче не и вед на га, след ка то из ле зе, из ва дих плик и лист, се днах пред го ля-
ма та ма са, ко я то поч ти из пъл ва сту ден т с ка та ни стая-сто ло ва, и съ чи них 
то ва пис мо:

„Дра ги То до ре,
Мо же би де сет ки пъ ти от дел но и в ком па ни я та ти сме спо ри ли и об-

съж да ли различ ни со ци ал ни, ико но ми чес ки, по ли ти чес ки, идей ни или 
ис то ри чес ки сю жети, но по ра ди „тем пе ра мен т ни те ни раз го во ри“ ни ко га 
не ус пях да из ло жа сис тем но раз би ра ни я та си. Точ но то ва се опит вам да 
нап ра вя в при ло же ни те стра ни ци. Пи сах ги през пос лед ни те сед ми ци на 
един та ван. Пи ше ща та ма шинка не е пос лед на ду ма на тех ни ка та, но тек с-
тът е чет лив. По не же ис ках да съм ла ко ни чен и съ щев ре мен но из чер па те-
лен, на пи сах ня кол ко ва ри ан та, то зи е окон ча тел ни ят. Мо же би тряб ва ше 
да на пи ша бро шу ра, но ня мах не об хо ди мите из точ ни ци и ус ло вия, ни то 
нуж но то вре ме. За то ва съм „те лег ра фен“, но мисля, че и та ка ка за но то е 
яс но. Осо бе но за на че те ни мар к сис ти ка то теб.

В на ша та (или по-ско ро във ва ша та) епо ха ни кой мис лещ, и още по-
мал ко – действащ чо век, не е си гу рен, че ще осъм не! За то ва ис кам да ос та вя 
то ва идей но „за ве ща ние“ за близ ки те си и за тия, ко и то (ко га то пре ва ли 
нощ та) ще се за инте ре су ват от раз би ра ни я та и мо ти ви те, ко и то са ни им-
пул си ра ли в бор ба та с мар к си чес ко то мра ко бе сие и ти ра ния.

Ако имаш ку ра жа, за па зи те зи стра ни ци, но взе ми мер ки сре щу евен-
ту ал ни обис ки на ко по и те. Бъ ди здрав, бо дър и чес тен, до кол ко то то ва е 
въз мож но за един пар ти ец.

Со фия, 20 март 1953 г.
 Го шо“

Преп ро четох още вед нъж на пи са но то, сгъ нах го в пли ка за ед но с 
„Ве ру ю то“ и го пос та вих меж ду стра ни ци те на Ниц ше ва та „Тъйрече
Заратустра“, ко я то вмък нах пак меж ду кни ги те на бо га та та вуй чо ва 
биб ли о те ка. Пос ле се из мък нах от жи ли ще то, ко е то ве че бе ста на ло по-
не си гур но от ка пан...

(N.В.: Де се ти на го ди ни по-къс но, в края на 1962-а, ко га то си из ля зох 
от зат во ра, Пенковми вър на съх ра не ния текст. На ме рих го пов то рно, след 
зав ръ ща не то ми от емиг ра ция, сред ос та тъ ци те от се мей ния ни ар хив...)

Гла ва LVI

ПОС ЛЕД НА ТА МИ СРЕ ЩА С НА ШИЯ ЮДА

Сле до бед в пе тък, на 20 март 1953 г., оти дох за пос ле ден път на стаж, 
в нап рег на то очак ва не на не же ла на та съ бот на сре ща. От дво ра на по ли кли-
ни ка та, сед нал на ед на от пей ки те, съ зер ца вах с неп ри ят ни пред чув с т вия 
ку по ла на Со фийския цен т ра лен зат вор. По ве че ня ма да хо дя ни то на стаж, 
ни на учи ли ще. И лаборант от ме не ня ма да ста не.

Къс но ве чер та на вес тих Сте фан, кой то е ос та нал сам. Раз каз ах му 
„за непри ят нос ти те с ми ли ци я та за ра ди ле кар с т ва та“, а той пред ложи да 
пре но щувам в квар ти ра та им. И тък мо нав ре ме, за що то, как то ста ва яс но 
от след ва щото „Ин тер ме цо“, на дру гия ден по сле ди те ми пус наха цял 
екип от 7 ко пои.

Интермецо: през то ва вре ме в кухня та  
на ка ни ба ли те

Спо ред ПРО ТО КОЛ №48 от пе тък, 20 март 1953 г., ал хи ми ците на ДС 
са про ве ли ек с пер ти за на ма те ри а ли, из п ра те ни им от МВР. Про то ко лът се 
е от на сял за ек с п ло зия, из вър ше на от не поз на ти „ко ле ги“ сре щу не о писан 
„обект“. От не го, ма кар и с по ло вин ве ков но за къс не ние, раз би рам, че през 
она зи ран на про лет на 1953 г. не сме би ли са ми ка то в кос ми чес ка пус тош.

*
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От „Рапорт в из пъл не ние на за да ча№ 3477 на ІІІ у-ние ДС“ мо же да 
се ви ди, че начиная съ щия то зи пе тък (20 март 1953 г.), от 10 ча са сут-
рин та, по ис ка не на хун та от висши офи це ри на ДС, ра зуз на ва чи те №№ 
920, 863, 935, 5282, 842, 5376 от VIІ от дел и при съ е ди не на та към тях  
р-чка Пав ли на Вър ба но ва тряб ва да за поч нат ре гис т ри ра не то на вся ка моя 
стъп ка и сре ща в те че ние на след ва щи те 10 дни... Да де ни са им ад ре си, на 
ко и то мо гат да ме „прих ва нат“. Пре дуп ре де ни са, че съм учас твал в ди-
версион ни ак то ве. И в ско ро вре ме ще из вър ша те рор и круп на ди вер сия. 
В кой то слу чай тряб ва да бъ да за дър жан. Към за по вед та е при ло же на моя 
сним ка. Връзка ще се под дър жа с Бо ян Ве ли нов (ОР 3295).

Куч ка ри те са ос ве до ме ни и за мес то ра бо та та на За фи ров – на стро е жи-
те в Цен тъ ра. На реж да не за прек ра тя ва не на сле де не то ми те ще по лу чат 
пред с рочно на 27 март, пре ди да е из те къл 10-днев ни ят срок. Фак ти чес ки 
аз го „прек ратих“ още на 21.ІІІ.1953 г. със ско ка ми в трам вая под но са на 
прес лед ва чи те, след пос лед на та ни сре ща с „Ла у ренс“.

*

Нас тъп иха дни, из пъл не ни с нап ре же ние за две те страни. За нас и за 
тях. След ка то с по мощ та на пос лед ни те до но си на агент „Геро“ ко по и-
те стигнаха до зак лю че ние, „че ка то ръ ко во ди тел на не ле гал на та гру па 
се очер та ва Ге ор ги Кон с тан ти нов“, Ве ли нов пред ла га да бъ да под ло жен 
на неп ре къс на то наб лю де ние, а Пе тър Ни ко лов – арес ту ван „сек ре тно“. 
След ка то се раз де ли с ме не, да бъ де от ве ден с ко ла на Уп рав ле ни ето в 
Ми нистер с т во то (на Лю бов та, как то го на ри ча Джордж Ору ел). Це лта е 
да се пре дотвра тят „по ку ше ния над от го вор ни ръ ко во ди те ли“. „От поч-
вай ки ак ти вен и нас тъ па те лен раз пит” (т.е. по бо и ща, без съ ние, глад и 
жаж да, хи ми ко фар ма цефтич ни от ро ви и ця ла та стъл ба от ин к ви зи ции, 
из мис ле ни през ве ко ве те от извра те ни те по ли цейс ки мо зъ ци), да из т ръг нат 
приз на ни я та му за„вдиганетовъввъздухасвзривнастатуятанадр.
Сталинна3срещу4мартт.г.“(SIС!)(А не за от бе лязани те в про то ко ла 
от 4 март „по би тос ти“!)

В из ра бот ва не то на то зи „план“ от но во учас т ва поз на та та ни от преж-
ните до ку мен ти по ли цейс ка шпиц ко ман да от ше фо ве на Тре то уп рав ле ние 
на ДС и не го ви те от де ли и от де ле ния: Бог дан Дум ков, Иван Ди мит ров, 
Иван Пен чев и Бо ян Ве ли нов. Ако при ба вим и но вия Обер щур мбан фю рер 
на ДС – ге не рал Ге орги Кум би ли ев, до шъл на смя на на Апос тол Кол чев, 
по лу ча ва ме не що ка то ОФ-екви ва лент на удуш ва чи те от „Пор ко ва та пе-
тор ка“ по вре ме на уп рав ле ни е то на про фе сор Алек сан дър Цан ков. Как то 
ще ви дим, шпиц ко ман да та тър пи ред про ва ли в бор ба та си с още нез ре ли, 
не о пит ни и не за ка ле ни мла де жи.

*

Точ но в 19 ча са, в съ бо та, на 21 март 1953 г., се озо ва х пред № 32 на 
„Граф Иг на ти ев“. Пог леднах през про зо ре ца на необи чай но ос ве те но то 
„за ве де ние“, ко е то та зи ве чер беше пре пъл не но. Обик но вено то е поч ти 
без люд но и в не го се вла чат ле ни во мър ша ва кел нер ка и ед на още по-мър-
ша ва кот ка. Се га ня маше не за е та ма са. По ве че то по се ти те ли бяха... уни-
форме ни. По неч их да се от д ръп на от ка па на, но точ но сре щу ме не, на ма са 
в среда та седеше „Ла у ренс“. Той ми напра ви знак да вля за. Пос та вих ръ це 
в джо бове те на бал то на и от во рих с крак вра та та. След три крач ки се из п-
ра вих пред Кат ран джи ев, ка то му по дадох ля ва та си ръ ка за здра вис ва не. 
Се днах, гле дайки го пра во в очи те „стро го, но спра вед ли во“. В ле вия ъгъл, 
та ка че „Кир чо“ да не мо же да го за бе ле жи, се беше раз по ло жил Ва сил...

Сак ра мен то! И Дан че то беше тук. Преодо лях гне ва си, за да със-
ре до то ча вни ма ни е то си вър ху сто я щия срещу ми пре да тел. Раз го вор ът 
ни беше ба на лен, из пъл нен с ки тайски уч ти вос ти и дву смис ли ци, ко и то 
съ бе сед ни кът ми ка то че ли раз га да  доб ре. „Ла у ренс“ запи та как во ще ве-
че рям? Поисках един сут ляш, той по ръч а два. Ка не ла ня маше. Хранех се 
бав но и об мис лях съз да ло то се по ло же ние. Съ бот на та претъп ка ност във 
ве ге та ри ан с ко то рес то ран т че, в ко е то ня ма и ал ко хол, беше още ед но до-
ка за тел с т во, че сме пре да де ни. Трябваше да из ча кам иши ре ти те на Ва сил.

– Вие ле вак ли сте, та дяс на та Ви ръ ка е ви на ги в джо ба?
– Ни що не убяг ва от пог ле да Ви. Ле вак съм, но не за то ва дяс на та е в 

джоба. Аз съм зи мор ни чав и обик но ве но дър жа две те ръ це в джо бо ве те 
си, но сега се хра ним. А Вие как сте със здра ве то? След тол ко ва пре жи-
ве ли ци сър це то дър жи ли?

– Сла ва на Бо га, не мо га да се оп ла ча.
– Да но още дъл ги го ди ни да не го спо ле ти ня кой ин ци дент и да се 

рад ва те на щас т ли ви и спо кой ни ста ри ни.
– За що ин ци дент?
– Та ка се каз ва на ме ди цин с ки език, на ли зна е те, че уча в сред но-ме-

ди цинс ко учи ли ще – из г леж да про фе си о нал на та де фор ма ция за поч ва да 
фор ми ра и езика ми.

– Да по ис ка ме ме ню то и ви дим как во дру го имат за яде не?
Дъв чей ки бав но, му каз ах, че ве че рям мно го ле ко. Но ако има апе тит, 

мо же да си по ръ ча не що ве ге та ри ан с ко. Той от го во ри, че съ що па зел ди-
е та. То га ва вдигнах сво бод на та си ля ва ръ ка, за да из ви кам кел нер ка та.

– Смет ка та, мо ля!
– В ни ка къв слу чай, вие сте уче ник, аз пла щам! – и Кир чо раз т во ри 

с из п ревар ващ жест пор т фей ла си. Съг ла сих се и до ба вих при ми ри тел но:
– Ня ма да се ка ра ме, на дя вам се да се ре ван ши рам. След ва щия път 

аз ще Ви платя, без да ча ка ме за бо га тя ва не то ни след ос во бож де ни е то. 
По ка нен сте на обяд в „Ари а на“ на 23 март. Аз ще бъ да точ но в 12 и 30 
ча са сре щу па мет ни ка на „друга ря“ Ста лин.
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– О, то ва ще бъ де въз по ме на те лен и сим во ли чен обяд?
– Не тол ко ва, аз не си па дам по сим во ли ка та. Прос то мис ля, че мя-

сто то е по-под хо дя що за де ло ви сре щи.
Кир чо пла ти и му ос танах за дъл жен с един сют ляш. На вън по е х ме 

на до лу към па мет ни ка на Пат ри арх Ев ти мий. Дви жехме се бав но, той от 
ля ва та ми стра на, а аз се вглеж дах в ли ца та, тър сей ки Ва сил. Раз го во рът 
вър веше муд но.

– Без па кет сте, из г леж да от но во не но си те уго во ре ни те пис то ле ти. 
Труднос ти ли има те? Не би би ло доб ро на ча ло, ние ча ка ме от вас то но ве 
оръ жие... – в гла са ми прозву ча иро ния.

– Аз ги ня мам вкъ щи на склад, а ан г ли ча ни те са ста на ли из вън ред но 
пред пазли ви. Но обе ща ха да ми ги пре да дат в на ча ло то на та зи сед ми ца.

– Да но, за що то ина че ня ма сми съл да си гу бим вре ме то в праз ни при-
каз ки, веге та ри ан с ки ве че ри и... пър за ля ния по за ле де но то.

За ви хме по „Тол бу хин“ към Зо о пар ка. От Ва сил ни кост, ни вест. На-
о ко ло само ми ну ва чи с вдиг на ти яки. Сту де но. Мис лех си, на вяр но след 
ка то не е за белязал ни що по доз ри тел но, Вас ка та се е чу пил с Дан че то. 
Про дъл жих ме без целно то ша ре не с Ла у ренс по за ле де ни те со фийс ки ули-
ци. Сви хме на ля во по ули ца „Гур ко“ и пре ди да стиг нем МВР, се от би хме 
на дяс но по „Шиш ман“ после пак на ля во по „Иван Ва зов“ и все на ля во 
по „Ра ков с ки“.

– Г-н Кат ран джи ев, ра бо та та, с ко я то се за ни ма ва ме – и ние, и Вие 
– не е от най-бе зо пас ни те. Осо бе но във вре ме на ка то на ши те. Не се ли 
стра ху ва те от смърт та?

– Чо веш ко е да се стра ху ва ме и ще Ви из лъ жа, ако ка жа об рат но то. 
А Вие?

– Зна е те ли, док ле е мла дост, как то се пее в пе сен та, или по-точ но, 
как то го е ка зал Ше ли, до ка то на иде а ла фа ра грей в ду ша та на чо ве ка, 
ка то че ли по-лесно се уми ра.

– Ех, бла зя Ви то га ва.
– Об що взе то – да! Но зна е те ли, пре ди да от пъ ту ва ме за дру гия по-

до бър свят, мис лим да из п ра тим ня кой и друг мер за вец в ада.
– Не се ли стра ху ва те, че мо же да сгре ши те в оцен ка та си за хо ра та? 

Пък и не е ли тя пра во са мо на Бо га?
– Г-н Кат ран джи ев, стру ва ми се, че под ле ци те си ли чат, кол ко то и 

опит ни да са, ос вен то ва аз не съм ве ру ющ. Все пак, ако ста нат греш ки 
– на вой на те са до пус ти ми – ве ру ю щи те мо гат да очак ват спра вед ли ва 
ком пен са ция: по мощни кът на Все виш ния – све ти Пе тър, ще раз п ре де ли 
ду ши те им – кой за ада, кой за рая или чис ти ли ще то...

Ва сил все го ня маше. Сти гнах ме от но во до „Гур ко“ и сп рях ме на ъгъ-
ла, къ де то беше рес то ран тът на Ашин гер. Вър тяхме се все око ло МВР. 

От но во си по дадох ля ва та ръ ка за сбо гу ва не. Ла у ренс тръг на на до лу по 
„Гур ко“, а аз, ус по ко ен, се приб рах на „Не о фит Рил с ки“, къ де то от два 
дни не бях стъпвал, от как съм по лу не ле гален...

Гла ва LVII

ПРЕ МИ НА ВАМ В НЕ ЛЕ ГАЛ НОСТ

Щом чу  от к люч ва не то на вра та та, вуй чо, кой то се беше раз по ло жил 
в хо ла за нови ни те, ме изви ка в ста я та си. Пока ни ме да сед на в крес ло то 
и след ка то преп речи пъ тя към из хо да, ми из к ре щя :

– Дай пис то ле та, раз бой ни ко! Той ми е спо мен и ос вен то ва е обез-
вре ден...

Треп нах – на ис ти на го бях за редил с шест кур шу ма „7 и 65“, но не 
бях го проб вал. Да ли вуй чо не ме лъ же? За се кунда се поко ле бах да ли да 
го на со ча сре щу не го, за да го от с т ра ня, но пос ле бръкнах в джо ба, хва-
нах го за ду ло то и му го по да дох ми ро лю би во. Ня маше как во пове че да 
до ба вя – обяс не ни я та бяха ста на ли из лиш ни...

Ис ках да се по раз хо дя, за да си раз х ла дя гла ва та, а тряб ваше да ви дя 
и Ва сил. Да ми ка же за що не се оба ди, въпре ки уго вор ка та ни. Ста нах и 
из ля зох. Пен ков об лече на бър зо бал то на си, за да ме прид ру жи. На вън бе-
ше съв сем тъм но. По не же тряб ваше да го во ря с Вас ка та, се на со чих към 
цен тъ ра. Вуй чо вървеше плът но до мен. От пло щад „Сла вей ков“ тръг нахме 
по „Со лун с ка“ и пътьом раз го варяхме:

– Ще ми ка жеш ли как ви си ги оп лес кал с тво и те бан ди ти? – та ка, къ-
де се риозно, къ де на ше га, вуй чо на ри чаше при я те ли те ми. Той ис каше да 
раз бе ре до къ де сме стиг на ли в нес к ри ва на та си враж деб ност към власт та.

– Ско ро ще се раз бе ре, но то не те за ся га.
– Как та ка не ме за ся га? Аз съм от го во рен пред май ка ти и ба ща ти и 

ос вен родни ни, мис ля, че сме и при я те ли.
– То до ре, ве че съм пъл но ле тен, а и ти ни що не мо жеш да сто риш в 

слу чая. Ще тряб ва да се оп ра вям сам.
– Ка жи ми за що те тър сят ко по и те? Пак пов та рям, ако е не що дреб но, 

ще по магам да за ма жем ра бо та та.
– Ка зах ти. Спо ред ме не не е мно го ед ро, но не зная как во мис лят 

по въп ро са пол ков ни кът и ко ле ги те му от Си гу ран ца та. На ли каз ват, че 
на стра хът очите би ли го ле ми и виж да ли ка то с лу па за о би ка ля ща та ни 
ре ал ност...
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– Ча кай да се об лек ча, че ми се до пи ка от фи ло соф с т ва не то ти – и вуй-
чо влезе в един тъ мен вход, а аз про дъл жих на го ре към „Ца ри ца Йоана“, 
ко я то сега се на ри чаше бул. „Ста лин“. Ско ро той ме нас ти гна и за по чна 
от но во да ме обсаж да с въп ро си те си.

– Слу шай, То до ре, кол ко то по-мал ко зна еш, тол ко ва по-доб ре ще е за 
теб и за „све то то ти се мейс т во“. Се га е най-доб ре да се раз де лим, за що то 
та зи нощ трябва да свър ша ня коя и дру га ра бо та. Ако не ми ми не кот ка 
път, ще се срещ нем пак. В про ти вен слу чай ще се тър сим „пост рес тант“ 
в дру гия, по-до бър свят, или ко га то се пре ро дим. Хай де сбо гом! – и по-
неч их да ус ко ря хо да си.

– Къ де ще хо диш по но щи те, да вай да се при би ра ме!
Вуй чо ме сграб чи за ръ ка ва, но с ря зък за мах се от с куб нах и се съг-

ла сих:
– Доб ре, ще те из п ра тя до вас, но ня ма да се кач вам!
Сти гнах ме от но во до „Сла вей ков“ и на ъгъ ла на „Граф Иг на ти ев“ с 

„Ра ков ски“ си стиснах ме ръ це. В очи те на вуй чо имаше съл зи.
– То до ре, ра но е да ме оп лак ваш... Ко га то се при бе реш вкъ щи, ще на-

ме риш моето „пос ла ние“ в „Тъй ре че За ра тус т ра“. Про че ти го и не ща та 
ще ти се изяс нят!

С трам вай № 2 сля зох на „Све ти Ле нин“ и след ня кол ко ми ну ти бях 
пред квар тира та на па саж „Св. Ни ко ла“. Без да сви ря „Мар си ле за та“, с 
ня кол ко ско ка изкач их стъл би те и позвъ них. За фи ра от во ри вра та та и ме 
пос ре щна с нес к ри та трево га. Гле даше уп ла ше но към не ос ве те но то стъл-
би ще и ме попи та с укор:

– За що ид ваш тук? Ти ги до ве де със се бе си.
– Кои бе?
– Ела да ви дим, но вни ма тел но – и от во ри поч ти без шум но про зоре-

ца – ето ги пред вра та та.
Над зърнах. До лу бяха зас та на ли в по лук ръг не кол ци на уни фор ме ни и 

ци вилни. Ня кои от тях гле даха към про зор ци те на гор ния етаж. От дръпнах 
се и след като прит во рих ти хо, Ва сил ми раз каза след но то:

– Ко га то вие с Ла у ренс ста нах те, след вас се из п ра ви ха и тръг на ха 
три ма мъже и ед на же на...

– Уго вор ка та ни бе ше да ме пре дуп ре диш ...
– Да, за то ва по бър зах да пла тя и ви пос лед вах ме, но с нас се на диг-

на ха от дру га ма са още не кол ци на – ци вил ни и уни фор ме ни със си ни 
ша пки. При то ва, до ри не се кри е ха. То га ва Дан че то се из п ла ши, раз т ре-
пе ра и поч ти в ис те рия зак ре щя: „То ва не са ни как ви кри ми нал ни афе ри. 
Не же лая да ме за мес ва те във ва ши те по ли ти чес ки прес тъп ле ния. Ис кам 
вед на га да се мах нем от тук, от Геор ги и от не го ви те прес лед ва чи, ина че 
ще оти да да им обяс ня, че си ме до вел, за да ти бъ да па ра ван.“ – Ви дях 

се в чу до. Стис нах я за кит ка та и я пов лякох към вхо да на ко о пе ра ци я та 
с ня кол ко но ме ра по-на до лу, къ де то има ше цветар с ки ма га зин. Пра вей ки 
се, че ще ку пу ва ме цве тя, за о би ко лих ме ма га зи на и от зад ния из ход из ля-
зох ме на ули ца „6-и сеп тем в ри“. Поч ти се за ти чах ме към 5-те кьо ше та и 
там се сврях ме в един вход на „Хан Крум“. Ко га то се уве рих, че ни кой не 
ни сле ди, я за ве дох до квар ти ра та ѝ. Приб рах се, но ето, че ти ги дове де 
и се га те ни ча кат.

– Из чез ва не то ти оз на ча ва ше за ме не, че всич ко е на ред. На ли все 
ме убеж давах те с Мар до хай, че раз ви вам ма ния за прес лед ва не. Пос ле, 
ти за що си тук, след ка то си се уве рил, че сме пре да де ни? Нали ре ших ме 
всич ки да си сменим квар ти ри те...

– За що то си мис лех, че все ти се при виж дат пре да те ли... 
Ня кой хлоп на външната вра та и миг след то ва във Ва си ло ва та квар ти ра 

нах лу ха сък вар ти рантът му То шо и един не гов със ту дент. Ръ ку вах ме се и 
до ка то сла гаха ма са та за вечеря, им казах, че тряб ва да си вър вя, за що то 
ме ча ка при я тел ка та ми. Ко гато За фи ра из ле зе да ме из п ра ти в ан т ре то, 
промъл вих в ско ро  го вор ка:

– Се га ще от в ле ка със се бе си тия до лу, но ти не тряб ва да ос та ваш 
ни то минута по ве че в тая квар ти ра. Наб лю да вай от го ре и ко га то из хо дът 
е чист, бягай. Връз ка ще ни бъ де Сте фан Бан ги ев. Той знае, че ми ли ци я та 
ме тър си по афера та с ле кар с т ва та.

– А как ще се из мък неш от тук?
– То ва не ми е съв сем яс но. Имам из вес т на идея, ко я то ще про ве ря 

след малко. Все пак гле дай през про зо ре ца!
Сля зох по стъл би те. Мис лех и съ об ра зя вах бър зо: „На вяр но, след 

пре да телство то на „Ла у ренс“, ко по и те са би ли та зи ве чер в за си лен съ-
став и на две маси във ве ге та ри ан с кия. Ко га то из лязох ме с Кир чо, ста ват 
от ед на та ма са и тръг ват след нас. Пос ле из ли зат За фи ра и Дан че то, но 
по то ва вре ме пла щат сметка та си и чен ге та та от вто ра та ма са. Те съ що 
са бър зали да из ля зат в под к репление на ко ле ги те си, а Ва сил и Дан че то 
мис лят, че то ва е за тях – на стра ха очи те са по-го ле ми от би вол с ки те. Те 
са ме изос та вили, за да се спа сят по еди нич но...“ (След 45 го ди ни не на-
ме рих в до си е то си ни то ду ма за мо я та „ох ра на“! Ако жанда ри те я бяха 
на ду ши ли, най-мал ко щя ха да от бе ле жат то зи факт в ра пор та си.) До лу 
вън ш на та вра та беше прит во ре на. Приб ли жих без шум но и се ослуш ах. 
Ко по и те бяха съв сем наб ли зо и раз го ва ряха:

– Ча сът е 22, до ко га ще ви сим тук?
– Мо же би най-доб ре ще бъ де ня кой от нас да оти де в уп рав ле ни е то 

за инструк ции или за раз ре ше ние да ги за дър жим...
– До ко га ще им се це ре мо ним? Да се ка чим го ре и да арес ту ва ме всич-

ки. За някол ко дни ще из п лю ят и май чи но то си мля ко!
В тоя мо мент, на пъ хал от но во ръ це в джо бо ве те на бал то на, от во рих 

с крак врата та и зас та нах на гор но то от две те стъ па ла, ко и то я от де ляха 
от тро то а ра. Гле дах ги от ви со ко – шест мъ же и ед на же на, зас та на ли в 
по лук ръг. Кръс тоса хме пог ле ди за ня кол ко ми га, след ко е то сля зох по 
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стъл би те и се на соч их пра во към же на та, ко я то стоеше в сре да та на сед-
мор ка та. От во риха ми път, за да ми на през тях. След ваха ме от б ли зо, а аз 
не из важ дах ръ це от праз ни те си джобо ве и раз чи тах са мо на... „доб ро то 
си ре но ме сред ня кои кръ го ве на За пад“. Яв но уче ни ци те на Дзер жин с-
ки, въп ре ки „хлад ни те си умо ве, го ре щи сър ца и най-ве че чис ти ръ це“, 
мо жеше да бъ дат рес пек ти ра ни и с ед ни... праз ни джо бове. Но прес лед-
ва ща та ме глут ни ца ко пои ме следеше из късо на 2,5–3 мет ра зад мен. Те 
мис леха, че стис кам бом би, и се въз дър жаха от „резки дви же ния“. Един, 
на вяр но гру по ви ят, каз а:

– Не ка нав ле зе сред хо ра та, то га ва ще го при тис нем. Об ърнах се за миг 
и те сп ряха. За бър зах и сви х пок рай рес то ран та. Из ми на х поч ти ти чеш ком 
де се ти на та мет ра и сти гнах до бу ле вар да. Ко га то тръг нах по плат но то на 
„Мария Лу и за“, или „Ге ор ги Ди мит ров“, те се по каз аха бо яз ли во из зад 
ъгъ ла на „Рек ла ма“. Де ляха ни 7-8 мет ра. Упътих се на до лу към „Лъ во вия 
мост“ и то ва като че ли ги ус по ко и – оти вах сам „в ус та та на лъ ва“, т.е. 
към Ди рек ци я та на ДС. Вър вей ки по сре да та на дяс но то плат но, мис лех 
нап рег на то как да се из мък на от прес лед ва чи те, ко и то се прид виж ваха по 
тро то а ра меж ду мно жес т вото ми ну ва чи, още не приб ра ли се по до мо ве-
те си в съ бот на та нощ. В то зи мо мент ре ше ни е то се по я ви са мо. Не съм 
фа та лист и още по-мал ко вяр вам в про виде ние, при ви де ния или дру ги 
свръ хес тес т ве ни си ли, но зад гър ба си чу х режещ ухо то звън на трам вай. 
Той на би раше ско рост след за воя, за о би ка ляй ки цър к ва та „Све та Не де-
ля“. След ня кол ко се кун ди край ме не из с вис тя  пър вата ко ла. „Се га или 
ни ко га!“ – про свет на в мо зъ ка ми, и по сре да та на вто рата ве че се за ти чах, 
как то на вяр но не е ти чал и Дже си Оу енс, ко га то е поставял олим пийс кия 
си ре корд на 100 мет ра през 1936 г. в Бер лин. По ло вин се кун да по-къс но 
ве че ска чах на пос лед но то стъ па ло на про фу ча ва ща та вто ра ко ла, вкоп ч-
вай ки се в ме син го ва та ос...

Всич ко се раз ви та ка мъл ни е нос но, че ре ак ци я та на сед ми на та за къс-
ня фа тално за... слу жеб но то им по ло же ние. Виж дайки ги как се сма ля ват 
през зад но то стък ло, се прид виж их нап ред под въз му те ни те пог ле ди на 
път ни ци те и на след ва ща та спир ка при Ха ли те сля зох, пре сякох гра дин-
ка та, из ля зох на „Ек зарх Йо сиф“ и на зиг-заг из чезнах из не ос ве те ни те 
со фийс ки ули ци, от да ле ча вай ки се от бу ле вар да в по со ка към но во пос т ро-
е на та опе ра. Бързо пре сякох „Ца ря̀“, лъ ка ту шей ки, за о би колих На род ния 
те а тър и от но во се озовах на „Со лун с ка“. Про дъл жих по нея, пре ко сих 
бул. „Ста лин“, сви х наля во по „Бо рис I“, сти гнах „Ас па рух“ и към 23 ча са 
пот роп ах на при зем ния прозо рец от към дво ра на № 6. Сте фан не беше 
зас пал. От во ри ми. Оп лаках му се, че съм имал те жък ден и съм из мо рен. 
Ле гнах в лег ло то на Трин га та. Ко га то той изгас и лам па та, го пре дуп ре-
дих, че ни кой не тряб ва да знае къ де съм ос вен За фи ра. Каз ах му още да 
не тър си ни кой в квар ти ра та им, за що то е под наб люде ние – Ва сил ще ни 
на ме ри сам, ко га то мо же. Ще ча ка ме, до ка то се оба ди. Стефан въз дъх на:

– Раз ге ле, че сък вар ти ран ти те ги ня ма. Осо бе но Не дял ко, кой то не 
до люб ва на ши те анар хис ти чес ки „за маш ки“ и ко га то ар гу мен ти те не му 

дос ти гат, прик люч ва дис ку си и те с по соч ва не на вра та та.
Наб ли жа ваше по лу нощ сре щу 22 март 1953 г. Умо ра та над де ля над 

въз бу да та и аз зас пах ка то по тъ нал в бла то то ка мък.

Интермецо: в кухня та на ка ни ба ли те

(СТРА НИ ЦИ на „ВН“ – Вън ш но наб лю де ние)

В ра пор та на куч ка ри те за „За дача № 3477“ на Тре то у-ние на ДС те зи 
съ би тия са пред с та ве ни ден по ден по след ния на чин:

„На20т.м. от 10 ча са за поч нах ме из пъл не ни е то на за да ча та с из чак-
ва не на обек та („Щур чо“) пред № 3 на ул. „Жданов“,къдетосепредпо
лагаше,четойучи.

До 14,00 ча са обек тът не из ле зе от посо че ния ад рес, след ко е то прех-
вър лих ме из чак ва не то му пред кож но то от деле ние на Алек сан д ро ва та 
бол ни ца. До 18,00 ча са обек тът не бе за бе ля зан и тук, след ко е то прех вър-
лих ме из чак ва не то му пред до ма на ул. „Не о фит Рил с ки“ 55 А. До 22,30 
ча са обек тът не бе за бе ля зан, след ко е то прек ра тих ме из чак ва не то му.

На21т.м.(всъбота) за поч нах ме изчак ва не то му ед нов ре мен но пред 
„Жда нов“ 3 и на „Не о фит Рил с ки“55 А. До 19 ча са обек тът не бе за бе ля зан 
на по со че ни те ад ре си,следкоетопрехвърлихмеизчакванетомупред
вегетарианскияресторантна„ГрафИгнатиев“№32...“

И та ка 7 аб да ли ви сяха вто ри ден ка то па я ци и на вяр но щя ха да ви сят 
до второто при шес т вие, ако мо и те ко ле ба е щи се дру га ри не бя ха нас то я-
ва ли да отида на сре ща с пре да те ля К. К. ...

„В 19,15 ча са обек тът вле зе в рес то ран та, ка то сед на във вът реш ния де-
сен ъгъл, на ко я то ма са пред ва ри тел но го ча ка ше ли це на око ло 50 го ди ни, 
сре ден на ръст, с об ло ли це и по бе ля ла ко са, об ле чен в зе ле ни кав бал тон 
и си ва шап ка – тип „идън ка“. Обек тът се ръ ку ва с въп рос ния и за поч на-
ха раз го вор, ка то малко след то ва си по ръ ча ха не що за яде не... (Дреб на 
лъ жа, чи я то при чи на не е яс на – ма са та бе ше в сре да та на рес то ран т че то, 
точ но нас ре ща от вра та та, до под пор на та „ко ло на“ вля во от сто ла ми.) В 
19,45 ча са те ста на ха, пла ти ха си смет ка та (ре дът е об ра тен) и из ля зо ха 
на ул. „Граф Иг на ти ев“, дви жей ки се бавно, и ка то раз го ва ря ха, сви ха по 
бул. „Тол бу хин“, „Гур ко“, „Шиш ман“, „Ва зов“, „Лев с ки“, от но во „Гур ко“ 
и на ъгъ ла с ули ца „Ра ков с ки“ се раз де ли ха в 20,05 ча са с ли це то, прид-
ру жа ва що обек та,коетоеизвестнонаслужбата. Обек тът про дъл жи по 
„Гур ко“, сви по ул. „Поп Ан д рей“, „Ст. Ка ра джа“, „Ра ковски“, „Не о фит 
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Рил с ки“ и в 20,15 ча са се приб ра в до ма си...
(N.B.: Яв но „из вес т но то на копои те ли це“ се е от п ра ви ло по по со ка 

на „служ ба та“. Жал ко, че Ва сил не из пълни за дъл же ни я та си та зи ве чер. 
Ина че, ако го бе ше прос ле дил са мо сто ти на мет ра, ще ше да ви ди как 
„Ла у ренс“ по тъ ва в тъм ния вход на тъм но то ве домство, къ де то Ве ли нов 
и сие са го очак ва ли с не тър пе ние. Ин те рес но за що сред доку мен ти те на 
ДС лип с ва до но сът на „Ге ро“ от съ бо та на 21.ІІІ.1953 г. в 20,30 ча са?)

„В 20,20 ча са обек тът из ле зе, прид ру жен от един мъж на око ло 55-60 
го ди ни, ръст – по-висок от сре ден, сред но пъ лен, с на би то тя ло, об ле чен 
в сив бал тон, сив пан талон и сив кас кет, кой то но си ка то ста лин ка. Два-
ма та про дъл жи ха по ул. „Ра ковски“, пл. „Сла вей ков“, „Ко ла ров“ и мъ жът, 
прид ру жа ващ обек та (кой то е не гов вуй чо), вле зе в са ло на на учи тел с ка та 
ка са, а обек тът зас та на за мо мент на са мия вход, вър на се вед на га об рат-
но и про дъл жи бър зо, ми на пред ки но „Култу ра“, про дъл жи по ул. „Граф 
Иг на ти ев“. (Пен ков е имал нуж да да се об лек чи и не е на ме рил по-под-
хо дя що мяс то от... учи тел с ка та ка са.) Мал ко след то ва вуйчо то на обек та 
из ле зе, ог ле да се встра ни, на вяр но смя та ше, че обек тът го чака, и бър зо 
про дъл жи по пъ тя на обек та, ка то ли че ше, че има же ла ни е то да го нас-
тиг не. Към ъгъ ла на ул. „Ала бин“ той нас тиг на обек та и за поч на да му 
го вори дос та ожи ве но, ка то го дър па ше, но обек тът от каз ва ше да се вър-
не. Те продъл жи ха по ул. „Ала бин“ и на ъгъ ла с бул. „Ста лин“ се спря ха. 
След раз го вор от две ми ну ти те се вър на ха по ул. „Ала бин“, ка то по пъ тя 
про дъл жа ва ха да раз го ва рят ожи ве но и от вре ме на вре ме се спи ра ха. Та-
ка стиг на ха до ул. „Раков с ка“ и пл. „Сла вей ков“, спря ха се за мо мент и 
в 20,50 ча са се раз де ли ха, ка то вуй чо му про дъл жи за до ма си, а обек тът 
оти де на трам вай на спир ка № 2. От тук той се ка чи на трам вая, от кой то 
сле зе на пл. „Ле нин“, про дъл жи по бул. „Ста лин“ (всъщ ност по про ти во-
по лож ния „Г. Ди мит ров“) и точ но в 21,00 ча са, пред бив шия вход за към 
па саж „Св. Ни ко ла“ – се га вход за към рес то рант „Рек ла ма“, се срещ на с 
два ма мла де жи, ко и то из ли за ха на бул. „Ге ор ги Ди мит ров“. Ли ца та бя ха 
око ло 23-25-го диш ни, ка то пър ви ят от тях – със сре ден ръст и об ле чен в 
кафяв бал тон, синьо та ке, че рен клин и спор т ни обув ки(предполагаме
дабеТодорхаджиДимитров),вто ро то ли це – съ що сре ден на ръст, със 
свет ло кесте ня ва ко са, мур га во про дъл го ва то ли це, об ле чен в сив бал тон, 
че рен пан талон и чер но та ке. След раз го вор око ло по ло вин ми ну та обек тът 
се вър на с двете ли ца об рат но по бул. „Ге ор ги Ди мит ров“, из ми на ха око-
ло 19-20 крач ки и точно пред № 4 на бул. „Ге ор ги Ди мит ров“ обек тът се 
от де ли с еди ния от тях (точ но с кой, не мо жем да ка жем с по ло жи тел ност) 
при каз ва ха 3-4 ми ну ти и се раз де лиха. От тук обек тът се вър на об рат но, 
сви за към рес то рант „Рек ла ма“ и влезе на па саж „Св. Ни ко ла“ № 4, на 
кой то ад рес жи ве ят То дор х. Ди мит ров и За фи ров(SIC! То ва е сво бод но 

съ чи не ние, но е важно, че още на 21 март те са зна е ли кой е То шо и къ де 
жи вее!) Раз де ляй ки се с обек та, въп рос ни те мла де жи про дъл жиха и оти до-
ха в хле боп ро дав ни ца „Оте чес т во“, от къ де то си взе ха хляб, и по обрат ния 
път се приб ра ха в квар ти ра та на па саж „Св. Ни ко ла“ № 4.

В 22,25 ча са обек тът из ле зе, прид ру жен от един мла деж, за кой то то чно 
не мо жем да оп ре де лим да ли бе един от два ма та, с ко и то се срещ на, но 
съ щи ят бе ше със сив бал тон и та ке. (Не мо же те с точ ност да оп ре де ли те 
кой бе ше прид ру жа ващи ят ме, за що то про дъл жа ва те съ чи не ни я та си – аз 
из ля зох сам, с ръ це в джобо ве те! Но ко мен та ри те – по-къс но, под роб нос-
ти те мо гат да се срав нят с моя раз каз по-го ре!) Два ма та про дъл жи ха по 
бул. „Г. Ди мит ров“,затичахасепопл.„Ленин“ивдвижениесекачиха
натрамвай№1. На спир ка „Ко ла ров“ те сля зо ха, ка то гле да ха кой ще 
сле зе от трам вая. От тук про дъл жи ха по „Ко ларов“, „Асен І“, по ко я то се 
спря ха, ка то обек тът про дъл жи, а прид ру жа ва щи ят го се спря да за па ли 
ци га ра, ка то се об ръ ща ше и гле да ше на зад. Та ка те продъл жи ха, сви ха 
по ул. „Вл. Поп то мов“, „Бо рис І“, по ко я то се спи ра ха в тъм ни те мес та 
и гле да ха на зад, сви ха по „Пар че вич“, „Са му ил“, „Ас па рух“итукбяха
изпуснати в 22,40 ча са, ка то в мо мен та пред по ла гах ме, че са влез ли на 
„Аспа рух“№ 1, с вход от към бул. „Хрис то Бо тев“... (Пре ди по ве че от час 
и по лови на, към 21,10 ча са, им бях ка зал „Ади ос Му ча чос!“ със скок в 
трам вая точ но в обрат на по со ка – към „Лъ во вия мост“. С ко е то им по ка зах 
сре ден пръст... Ос тана ло то е из ма ма, ка кто е ка зал по е тът...)

До 2,20 ча са на 22 март (не де ля) обек тът и прид ру жа ва щи ят го не 
из ля зо ха от мястото, къ де то пред по ла гах ме, че са влез ли, след ко е то пре-
кра тих ме из чак ването...

От 5,30 ча са (пак на 22.ІІІ.1953 г.) от но во про дъл жих ме из чак ва не то 
насъщотомясто. До 10 ча са обек тът не из ле зе, след ко е то ус та но вих ме 
из чак ва не и пред дома му на „Не о фит Рил с ки“.

До 23 ча са (toujours, не де ля, 22 март) обек тът не из ле зе от две те ме-
ста, след ко е то прекра тих ме из чак ва не то му...“

(N.В.: Ра пор тът на шес ти ма та ко пои е из пъс т рен с лъ жи. Чув с т ва се 
па ни ка та, ко я то ги об зе ма. То ва се случ ва чес то с „ри ца рите“ на Фе ликс 
Ед мун до вич. При чи ни те и прес лед ва ни те с лъ жи це ли са раз лични. В слу-
чая те лъ жат ко лек тив но и има за що: обу че ни те в прес лед ва не на жертви те 
си по ли цейс ки псе та са поз во ли ли още в на чал ни те ча со ве на де сетднев-
на та си за да ча обя ве ни ят за стра шен те ро рист 19-го ди шен юно ша да се 
из мъкне под но са им. Са мо бла го да ре ние на пре да тел с т во то те го на ми рат 
от ново, за да го из гу бят поч ти миг но ве но. А пос ле ви сят ка то смах на ти от 
ран на утрин до къс ни до би пред „не о пе ра тив ни“ ад ре си. Се дем ча ка ли 
(за ед но с присъ е ди ни ла та се р-чка Вър ба но ва) ще ча кат се дем дни и се дем 
все по-удъл жаващи се но щи, за да за вър шат все ки път при зо ри ежед нев-
ни те си ра пор ти със сухо то, без на деж д но и ед но об раз но „не мо жах ме да 
от к ри ем обек та и прек ратих ме из чак ва не то му“. Та ки ва аб да ли пла чат за 
увол не ние, че и за вът ре шен съд. Не им ос та ва дру го, ос вен да си плю ят 
в ус та та и да си ка жат ка то ци га ните от Вто ро от де ле ние на Цен т рал ния 
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зат вор:„Инкярмуемайката!“
В оне зи сту де ни мар тен с ки дни, ко га то те са „из пъл ня ва ли слу жеб ния 

си дълг“, Кир чо бе ше точ но на 67 го ди ни, а вуй чо ми – по-млад с 20 го ди-
ни – на 47. За подоб ни греш ки не тряб ва да бъ дат ви не ни – мно зи на имат 
зат руд не ния в опреде ля не на въз раст та, как то и на цве то ве те на ке пе та та 
в тъм ни на та: синьо и чер но – на То шо и ко ле га та му. Но за ос та на ло то?

Сре ща та ни с пре да те ля бе ше за 19 ча са и аз бях то чен ка то смърт та. 
Как то казах ве че, вът ре в мал ко то рес то ран т че по мое нас то я ва не се бе ше 
нас та нил Васил. Той тряб ва ше да сле ди как во ще ста не и да ме пре дуп ре ди, 
ако за бе лежи не що не о би чай но, ко е то бих мо гъл да из пус на в за ли си я та 
си с Ла у ренс.

В пос лед ния зи мен ден на 1953-а го дина, в 19 ча са бе ше все още тъм но. 
Спрях се пред стък ле на та вра та и по не чих да се дръп на на зад – вът ре бе 
не о би чай но пъл но и на ня кои от ма си те бя ха насяда ли офи це ри – синьо-
кап ци. В тоя мо мент Ла у ренс вдиг на гла ва, ви дя ме през стък ло то и ми 
нап ра ви знак да вля за. Ве че бе ше къс но за дру го – стис нах пис то ле та с 
ръ ка в джо ба на бал то на си, за да из г леж дам по-страш но, и на хълтах въ-
тре на топ ло. Ръ ку вах ме се и сед нах. Ко га то из чис тих за по те ни те стъкла 
на очи ла та си, има ше нов по вод да се ядос вам: За фи ра бе ше с Дан че то 
– юрис т ка и при я тел ка на сък вар ти ран та му – Иван Тю фек чи ев, оти шъл 
ве че в някое от тру до ви те по де ле ния, как то поч ти всич ки те ни при я те ли. 
По ръ чах на кел нер ка та един сут ляш. Ос та нах за ви на ги за дъл жен на Ла у-
ренс и гос по дари те му с та зи ча ша сют ляш. От ка зах да го во ря по съ щес т во 
в пре пъл не но то поме ще ние – ще го во рим на вън. Обик но ве ни ят раз го вор 
съ що не вър ве ше. Катран джи ев бе ше нес по ко ен – дър жа ни е то ми го пла-
ше ше: знае ли се как во имам в джо ба... Из ла пах ме мъл ча ли во сют ля ши те 
си, той пла ти, а аз ста нах, за да изле зем на чист въз дух. Тръг нах ме на до лу 
по „Гра фа“, след то ва свих ме по „Тол бу хин“ и из ля зох ме на „Ца ря̀“. Не 
ва дех ръ це от джо бо ве те си и бях нащ рек. Пра вех ме дви же ния нап ред-на-
зад, меж ду уни вер си те та и „На род но  съб ра ние“. От Ва сил – ни вест, ни 
кост. Пос те пен но се ус по ко их, си гур но не е за беля зал ни що „не ред но“ и 
е оти шъл да из п ра ти Дан че то до жи ли ще то ѝ. Раз го варях ме за спи съ ка с 
га ран ти те и сан дъ че то с ре вол ве ри те – фран цу зи те казват до нан-до нан. 
Как то и очак вах, ни що не из ле зе и от та зи сре ща, но за все ки слу чай, пре ди 
да се раз де лим, си оп ре де лихме но ва – за по не дел ник, на 23-ти март по 
обяд. Пос ле се от бих до вуй чо, за да му ка жа, че из вес т но вре ме ня ма да 
се при би рам за спа не. По не чих да си тръг на, но той си по ис ка пис то ле та 
и настоя да ос та на на ве че ря, за да си по го во рим. Ка зах му, че вре ме то за 
при казки из те че и раз го во ри те с ко по и те се во дят на друг език, но той ме 
бе ра зоръжил, при би рай ки си своя „не о пе ра ти вен“ спо мен. Вуй чо нас то я-
ва ше на своето и ка за, че ако е не що дреб но, щял да мо би ли зи ра връз ки те 
си и да оп ра ви неща та. От го во рих, че оп ре де ля не то на дреб но то и ед ро то 
за ви си от глед на та точ ка, и че и за не го – без ра бо тен и с пар тий но на ка за-
ние – ще е по-доб ре да не сме под един пок рив. Тръг нах си, а той се об ле че 
на бър зо и из ле зе с мен, за да про дъл жи с уве ща ни я та си без ре зул тат но... 

Пос ле се сбо гу вах ме и аз отве дох глут ни ца та пред вхо да на Ва си ло ва та 
квар ти ра над рес то рант „Рекла ма“, чи и то оби та те ли са би ли ве че... „из вес-
т ни на служ ба та“. За що ку ки те са ико но ми са ли пов тор но то ми из п лъз ва не 
и са би ли при ну де ни да съ чи ня ват прав до по доб ни из мис ли ци, мис ля, е 
яс но ка то бял ден... Нееясносамооткъдеикогаиместанализвестен
адресътнаул.„Аспарух“№6, къ де то пре но щу вах след та зи нап рег на та 
и из пъл не на със сил ни пре жи вя ва ния мар тен с ка нощ?

Във все ки слу чай не е на 21, ни то на 22 март 1953 г., за що то, ако 
още от 5,30 ча са на дру гия ден са ме из чак ва ли „на съ що то мяс то“, как то 
пи шат в ра пор та си, щя ха „да ме прих ва нат“ със си гур ност за тре ти път 
на из ли за не от Сте фа но ва та квар ти ра... Оче вид но, ня кой им е съ общил 
по-къс но то зи ад рес и то ва ка то че ли би мо гъл да бъ де са мо То дор ха джи 
Пуцьов... За то ва, вни ма вай те с анар хо ю рис ти те!!!

Гла ва LVIII 

КО ЛЕ БА НИ Я ТА СА...
НАЙ-КЪ СИ ЯТ ПЪТ КЪМ СТРЕЛ БИ ЩЕ ТО  
ИЛИ ЗАТ ВО РА

След ва щи те три дни до 25 март пре кар ах в раз лич ни квар ти ри – у 
Бан ги ев, Гуляш ки и Лю бо Гройс.

Още със ста ва не то си у Сте фа но ви из п ра тих крат ка бе леж ка на „др.“ 
Кат ран джи ев. Съ об щих, че сре ща та на 23-ти ня ма да се със тои, по неже 
„ма ма е теж ко бол на и ще тряб ва да за ми на вед на га да я ви дя“, но му обе-
щах, щом оз д ра вее... да го по тър ся. 

(N.B.: Мер ки те за си гур ност, ко и то ДС е взе ла за ох ра на на жи во та на 
своя до нос ник, на вяр но се на ми рат в „ра бот но то или в лич но то му де ло“. 
Там тряб ва да е и пос лед ни ят до нос за сре ща та ни във ве ге та ри ан с ко то 
рес то ран т че, за що то в ГАР „ЗЛО ДЕИ“ го ня ма...

Ла у ренс е пре дал пис мо то на „ръ ко во де щия“ го де сар. Ка то моя „ин-
те лек туална соб с т ве ност“, аз си го приб рах след 45 го ди ни от Ди рек ция 
Ин фор ма ция и Ар хив (ДИА) на МВР на 24 юни 1998 г. Ка то „Фан то мас“ 
отІІІ се рия ос та вих на копо и те са мо си ния плик, кой то е бил ад ре си ран 
до по кой ния Ки рил Кат ран джиев – „Ге ро“. Той (праз ни ят плик, а не „Ге-
ро“) мо же да бъ де на ме рен на стр. 27 в том І на III раз. 21423 в ар хи ва с 
„кла си фи ци ра на та ин фор ма ция“ на де мок ра ти зирано то МВР от епо ха та 
на Си ме он Сакс-Ко бург го тов...

Пак там, в пап ки те за „ре а ли за ци я та“ на ГАР „ЗЛО ДЕИ“, фи гу ри ра ла-
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ко нич но съ об ще ние, чепрез1957годинаагентътнаДС„Геро“–Кирил
Катранджиев,е„загиналприизпълнениенаслужебниясидълг“... За 
съ жа ле ние, „за ги на лите при из пъл не ние на слу жеб ния дълг“ до нос ни ци 
са обид но мал ко. Ос танали те уми рат от ес тес т ве на смърт или все още се 
вър тят око ло нас...)

*

На 24 март се по лу чи пис мо от Мар до хай, в ко е то ни съобща ваше, 
че па на гюр с ки те че кис ти ча ка ли „на гю ме“ око ло къ ща та им, за да го ар-
ес ту ват, но ус пял да се из мък не. Оп ре де ляше ни сре ща на Кар лов с ка та 
гара – по обяд на 1 ап рил 1953 г. След крат ко съ ве ща ние с Ва сил, кой то 
ме на мери у Сте фа но ви, ре ших ме да за ми на на 25-и за Бла го ев г рад. Тря-
бва ше да при бе ра 350-те лева от чи чо Кольо и да про ве ря въз мож ност та 
за евен ту ал но пре ми на ва не в Югос ла вия. Съ щия ден, на 24 пре ди обяд, 
се за вър тях око ло съ деб на та па ла та, къде то щеше да се гле да де ло то на 
Па вел. Кри ей ки се зад ко ло ни те, видях да го водят два ма ми ли ци о не ри. 
Пред за ла та го ча каха мно го от об щи те ни поз на ти. Би било из ли шен риск 
да вля за и аз с тях... От бих се в уни вер си тет с ка та библио те ка. Там из карах 
ос та тъ ка от де ня, за бил гла ва в нас ко ро из да де на книга за след с т ви е то и 
про це са сре щу Лев с ки по „До ку мен ти от тур с кия ар хив“. При ве чер оти-
дох в квар ти ра та на Лю бен Гройс, къ де то заварих и Гу ляш ки. Ве че рях ме 
и от раз го во ра ста на яс но, че при ю ти ли ят ни ко ле га е пос ве тен в на ша та 
„заве ра“. Ба ща му съ що беше убит на 9.ІХ.1944 г., а чи чо му – в зат во ра. 
То ва беше дос та тъчно, за да спе че ли до ве ри е то на Иван. На 25-и по обяд се 
раз де лих ме. Гройс до ри зап ла ка, ка за, че сме ис тин с ки мъ же, че ни за виж-
да и ис к ре но съ жа ля ва, че не може да се при съ е ди ни към на ша та епич на 
бор ба. (Ка то че ли ня кой го спи раше?) Имаше не що те ат рал но в съл зи те 
и ду ми те, но кой да ти знае, че те а тъ рът бил в кръв та му! Де се ти на го ди-
ни по-къс но той щеше ве че да е един от го ле ми те ре жисьо ри на Бъл га рия 
за ед но с Ме то ди Ан до нов, съ що стар поз най ник – кул тур п рос ветник в 
Уч ко ма наVI мъж ка гим на зия... По ка за тел но е, че след из ли за не то ми от 
Бе ле не, ко га то се бях сбли жил с ба ба лък му – Брай ко Ге ор ги ев, от компани-
я та на вуй чо – те ат ра лът Лю бен Гройс ни ко га не по же ла да се срещ нем. 
И не про я ви ин те рес към слу чи ло то се през тия дра ма тич ни дни. Ся каш 
ис ка ше да ги заб ра ви...

Към 13 ча са в сря да взех вла ка за род ния ми град. В Гор на Джу мая, 
или Бла гоевград, ня маше ни що оку ра жи тел но. Чи чо Кольо беше без па-
ри чен и на лег ло с грип. В чет вър тък (на 26-и март) се раз хо дих ме със зет 
му Ган ди до Мит ро по ли я та. Беше станал сек ре тар на мит ро по лит Пи мен. 
Ко га то му обяс них в ед ри щри хи по ло же нието, Ган ди ми каз а, че вед нъж 
се уми ра и че чо век тряб ва да е го тов да пос рещне дос той но смърт та. То-
ва, об що взе то, е вяр но, но оз на ча ваше, че на ни кой не мо га да раз чи там 
и ня ма кой да ни по со чи пъ тя към гра ни ца та. От го ре на всич ко бяхме без 

па ри и оръ жие. Докато бях ме за ед но, мо и те прия тели се ко ле ба е ха и не 
ис ка ха да рис ку ва ме. Се га, пръс на ли се и пре след ва ни от ко по и те, мо жехме 
да се съ бе рем от но во са мо с тях на по мощ в пред наз на че ните за цел та ка-
у ши или... ка ци. Из ку ша ваше ме ми съл та да тръг на сам на За пад. След 
глу пост та на Пе тър, пре да тел с т во то на Кат ран джи ев и не ре ши тел ност та 
на об ре че ни те „жер т ве ни коз ли“ ня маше как во по ве че да гу бя и бях сво-
бо ден от ан га жи мен ти... Сп ря ме са мо при я тел с т во то и со ли дар ност та. 
Бях обе щал на Ва сил да се вър на в Со фия най-къс но до 30 март.

Интермецо: през то ва вре ме в кухня та  
на ка ни ба ли те

За те зи дни, в пос лед ни те стра ни ци от ра пор та, за та ка на ре че но то ВН 
(външно наб лю де ние) ве ли ко леп на та сед мор ка е за пи са ла:

„На23март (по не дел ник) от 6,00 ча са до 23,00 ча са из чак ва не то на 
обек та про дължих ме пред до ма му, пред па саж „Св. Ни ко ла“ (от ча сти), 
но съ щия не мо жах ме да от к ри ем.

На24март (втор ник) съ що от 6,00 ча са до 24,00 ча са не мо жах ме да 
от к ри ем обек та, след ко е то прек ра тих ме из чак ва не то му. (Тре ти ден ве че 
ни обект, ни гя вол!)

На25март (сря да) от 6,00 ча са за поч нах ме из чак ва не то на обек та пред 
до ма му и пред№ 111 на „Бо рис І“(ACHTUNG!) До 0,20 ча са обе ктът не 
из ле зе и не се прибра в до ма си, след ко е то прек ра тих ме из чак ва не то му. 
Съ що та ка ни то из лезе, ни то се приб ра и на ул. „Бо рис І“ № 111 до 3,40 
ча са на 26 март 1953 г. (чет вър тък, шес ти ден), след ко е то прек ра тих ме 
из чак ва не то му.

На26март за поч нах ме из чак ва не то на обек та на „Бо рис І“ от 5,30 
ча са, а на „Не о фит Рил с ки“ – от 6,00 часа. До 13 ча са обек тът не бе за бе-
ля зан, след ко е то прек ра тих ме из чак ва не то му.

От 17 ча са за поч нах ме из чак ва не то на обек та пред№ 111 на „Бо рис 
І“. В 18,15 ча са от дом № 111 из ля зо ха ли це то Пе тър Пе ев, прид ру жен от
единрусмладеж,койтоеизвестеннаслужбата...Прос ле дих ме ги с цел 
откри ва не то на обект „Щур чо“. (От нос но прев ръ ща не то на „Би зо на“ в... 
щу рец, вече го во рих ме. Ка то ня ма ри ба, ра кът Пе ев ед ва ли ще мо же да 
ми не за „Щур чо“.) Съ щи те про дъл жи ха по ул. „Бо рис І“, ка то на ъгъ ла на 
бул. “Стам бо лийс ки“ ру си ят мла деж се спря за мо мент, ка то гле да ше по 
ули ца „Бо рис І“ и след малко про дъл жи ха по бу ле вар да, за о би ко ли ха по 
пл. „Ле нин“ цър к ва та „Св. Не деля“, про дъл жи ха от но во по „Стам бо лийс-
ки“ и на ъгъ ла на ул. „Ле ге“ се спряха пред ча сов ни кар с кия ма га зин, ка то 
ру си ят про дъл жа ва ше да се об ръ ща след се бе си – ли че ше, че тър се ше 
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ня кой. След мал ко про дъл жи ха, ми на ха през град с ка та гра ди на, по ул. 
„Лев с ки“, бул. „Рус ки“, пл. „На род но Съб ра ние“, градин ка та, ул. „Шип-
ка“ и в 18,45 ча са вля зо ха в биб ли о те ка та „Ва сил Ко ла ров“, като по се ти ха 
чи тал ня та... В 20,10 ча са те из ля зо ха, вър на ха се об рат но по ул. „Шипка“, 
ка то се дви же ха мно го бав но и раз го ва ря ха, ми на ха през гра ди на та, пл. 
„На род но Съб ра ние“, „Шиш ман“, „Граф Иг на ти ев“, „6-и сеп тем в ри“, 
„Не о фит Рилски“ и в 20,45 вля зо ха в до ма на „Щур чо“.

В 20,55 ча са те из ля зо ха, ка то след тях но то из ли за не про дъл жих ме 
из чак ва не то на обек та пред до ма му, откъ де то той ни то из ле зе, ни то се 
приб ра до 22,15 ча са, след ко е то прек ра тих ме из чак ва не то му.

Из ли зай ки от до ма на обек та, Пе ев и прид ру жа ва щи ят го се вър на ха, 
по „Не офит Рил с ки“, „6-и сеп тем в ри“, ка то съ що се дви же ха из вън ред но 
бав но, „Граф Игна ти ев“, по ко я то се спи ра ха по вит ри ни те, пред ко и то се 
ба ве ха по ми ну та–две, сви ха по „Ала бин“, „Ла ве ле“, бул. „Стам бо лийс ки“ 
и в 21,40 ча са вля зо ха в до ма на Пе ев на ул. „Бо рис І“ № 111.

В 22,30 ча са ру си ят мла деж из ле зе и оти де на ул. „Бу дапе ща“ № ??, 
след ко е то прекра тих ме из чак ва не то му...

До 23,00 ча са обек тът „Щур чо“ ни то из ле зе, ни то се приб ра на ули ца 
„Бо рис І“ № 111, след ко е то прек ра тих ме из чак ва не то му.

разчи№№920,863,935,5282,842,5376.“

(Меж ду нас ка за но, и тия ги е щур... оно дил...)
Как во всъщ ност е ста на ло и за що от 25 март 1953 г. в по лум ра ка от 

ран ни зо ри ко поите за поч ват да ме ча кат и пред до ма на по ра Пе ев („Бо рис 
І“ № 111), не е из вестно. Мо жем са мо да га да ем по след на та „Справка“
заобектанаоперативнонаблюдателнаразработка„Ученик“, во де на 
от Сто лич но у-ние, от дел кри мина лен, от де ле ние II:

Обек тът, опас ни ят кри ми на лен прес тъп ник Пе тър Пет ров Пе ев, чи-
ито ро дители са при мер ни оте чес т ве ноф рон тов ци, е осъж дан за взлом ни 
краж би на часов ни ци, фо то а па ра ти и др. от ока зи он ния ма га зин на ул. 
„Ка ло ян“ № 6 и на два пис то ле та от во ен ния и един от му зея на „Съп ро-
ти ва та“ на ули ца „Москов с ка“ 1...

На 1 ап рил 1952 г. СС „Де те лин“ до на ся, че Пе ев е про я вил по ли-
ти чес ки ук ло ни под вли я ние на при я те ли – ра бот ни ци – бив ши ле ка ри, 
ин же не ри и ад во ка ти.Тойсчитал,чеприединполитическиобратще
бъдереабилитиранкатокриминаленпрестъпник...

Съ щи ят сек ре тен сът руд ник до на ся, чена22август1952г. е бил 
при не го и забе ля зал ед напощенскакартичкаотПеевдоГеоргиКонс
тантиновГеоргиев от гр. Па на гю ри ще, на пи са на мно го сим во лич но, по 
пред ва ри тел но уговорен на чин, ка то Пе тър се под пи сал с псевдонима
„Марийка“. На15.VІІІ.1952 г. Пе ев имал те ле фо нен раз го вор с Кон с-
тан ти нов. На31.Х.1952 г. „Дете лин“ до на ся, че се срещ нал с Пе тър Пе ев, 
кой то бил с Ге ор ги Кон с тан ти нов, с един ра ди о ин же нер, за вър шил през 
1946 г. в Югос ла вия, нас ко ро из ля зъл от ТВО, и с още един аг ро ном, из-
к лю чен от уни вер си те та през 1950 г. Виж дай ки ук раса та на един пар ти ен 

клуб, те се по диг ра ли, ка то ка за ли, че са го на чер во сали ка то прос ти тут ка 
за пос ре ща не на ок том в рийс ка та ре во лю ция, след което се раз де ли ли.

На 8.ХІ.1952 г. Пе ев ка зал, че за се га бор ба та ще се во ди със сло во и 
аги та ция, а физи чес ка та (на вяр но сво бо ден стил!) – през вре ме на вой на...

На 17 или 18 фев ру а ри 1953 г. Пе ев бил арес ту ван от един ми ли ци о-
нер, кой то го за ловил, че ри су ва с те бе шир пре чу пен кръст.

ПетърПеевкаралсътрудниканяколкопътидаходятв„Парка
наСвободата“, а същотака ходили самичък.ТамОГЛЕЖДАЛИ
ОКОЛОЕЗЕРОТОудобниместазаснимки,ноненамерилитакива.
СпоредПетъртенебилиудобни.ИСТОЧНИКЪТПРЕДПОЛАГА,ЧЕ
ОГЛЕЖДАНЕТОЕЗАНЕЩОДРУГО...

Новата1953г.ПетърПеевпразнувалсприятелинаГеоргиКон
стантиновотПанагюрище,къдетодържалипротивонародниречии
хулеливласттанаОФ. (Чества не то, ма кар и на па те ри ци, е уве ко ве че но 
„за ис то ри я та“ от фо тог ра фа Пе ев. Гру по ва та сним ка на „Шес тор ка та“ 
се... на ми ра съ що в до си е то ми.)ЗАБОЛЕСТТАНАДР.СТАЛИНСЕ
ИЗКАЗАЛ:„НЕКАПУКНЕ!“

Та зи „Справ ка“ е нап ра ве на от разузнавачСт.Вучков–съ щи ят, 
кой то бе съставил „Справ ка та“ за „Би зо на“ Кон с тан ти нов от 17.ІІІ.1953 
г., в от го вор на „Стро го по ве ри тел но то“ пис мо № 1111 на на чал ни ка на 
III от дел на ДС към Столич но у-ние на МВР – ма йор Тер зи ев, от 9 март 
1953 г., с ко е то той съ об ща ва , че „лице то Ге ор ги Кон с тан ти нов Ге ор ги ев 
от гр. Па на гю ри щесезасичапринасповаженсигнал“.

„Справ ка та“ на Вуч ков за „Уче ник“-а е със съ ща та да та –25.ІІІ.1953 
г., от ко я то ко по и те за поч ват да ви сят пред... „Бо рис І“ № 111!!!

И та ка, „Уче ни кът на дя во ла“ П. П. Пе ев от но во е по пад нал на „при-
я тел“-до носник, кой то го кис не сис те ма тич но пред „ор га ни те“ в те че ние 
на ця ла годи на пре ди арес ти те ни. Бла го да ре ние на ев ти но то позьор с т во 
и фразьорство на „Уче ни ка“ пред не го вия СС „Де те лин“ (най-ве ро ят но 
по кой ния до цент, д-р на фи ло ло ги чес ки те на у ки и ви ден се де сар – Чар ли 
Сте фа нов-ПО ПОВ), послед ни ят пре да ва на вер бов чи ка си мно гоб рой ни 
фак ти, на ме ци и наб лю де ния, дос та тъч ни не са мо, за да пре диз вик ат ис-
ка не то от сто лич ни те ко пои на въпрос на та „Справ ка“ (по ра ди „за си ча не то 
на Ге ор ги Кон с тан ти нов по ва жен сиг нал“), но и да пос лу жат ка то злат на 
ми на за след с т ви е то при „ак тив ни те и нас тъ па тел ни раз пи ти“, на ко и то 
би я чи те от ДС под ла га т все ки от арестува ни те по на шия про цес. В на-
шия слу чай, об рат но на на род на та мъд рост,ТОВА,КОЕТОКОТКИТЕ
СТРОЯТ,ПЛЪХОВЕТЕРАЗВАЛЯТ!

Ос вен то ва още на 16 март, след сутриш на та сре ща на Мар до хай с 
„Ге ро“, в обек ти ва на ку ки те са вка ра ни Ва сил Зафи ров, Гу ляш ки и Ев ге ни 
Зум па лов. Под наб лю де ние са пос та ве ни квар ти рите, сък вар ти ран ти те и 
по се ти те ли те. Как то се виж да от ра пор та за 21 март, те ве че са в със то я ние 
да иден ти фи ци рат в тъм но то су бек ти ка то кан ди дат-юриста и „анар хист“ 
То дор х. Ди мит ров... А ак ти ви ра не то на раз ра бот ка та на Петър Пе ев и очак-
ва не то от 25 март на та тък да се по я вя сам на „Бо рис І“ № 111 са ре зул тат 
от са мо и ни ци а ти ви те, пре ка ле но то лю бо пит с т во и не у дър жи мата ло го рея 
на „Уче ни ка“. (Един от над зи ра те ли те в Пле вен ска та хап са на, намирай ки 
при обиск учеб ник по Ден д ро ло гия, ще на ре че дос та спо луч ли во Пе ев 
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„дрън до лог“, смя тай ки, че тая на у ка е свър за на с „дрън до ре не то“... ) А 
аз, за да го пред па зя от по доз ри тел ност та на „Си гу ран ца та“, прес та нах 
да го по се ща вам след кон чи на та на Йо сиф Ви са ри о нич, оставяйкиму
единпакетсжълтоцаревичнобрашно...за„проверка“натерориста
впроект...

Как то и да е би ло, „Справ ка та“ наВучковзаПеев (съ щи ят ко пой 
бешенатоваренот Апос тол Кол чевисразкриванетонапървата„во
допроводнабомба“на„Оборище“95!), заедно с ре зул тата от „Вън ш но 
наб лю де ние“, са би ли ве че на пъл но дос та тъч ни ус ло вия за арес та на ста-
жант-кон с пи ра то ра... На вяр но са мо с ня кол ко ша ма ра, а мо же би и без 
тях, те са при ну ди ли за дър жа ния „уче ник“ Пе ев (ако мо же да се вяр ва на 
раз ка за му – арес ту ван слу чай но в квар ти ра та на Ва сил За фи ров на па саж 
„Св. Ни ко ла“ № 4) да из си пе от тор ба та си всич ко, ко е то съм му до ве ря вал. 
Още пове че, че е би ло... за чуж да смет ка и на чужд гръб...

Все пак, в ин те рес на спра вед ли вост та, ни то Пе тър Пе ев, ни то ня кой 
от ос танали те тряб ва да бъ де ви нен за тая мак сиг лу пост или ми нип ре да-
тел с т во – пър во пред до нос ни ка „Де те лин“, а пос ле и в ка би не та на сле-
до ва те ля. Вино вен съм си аз, та ка, как то„виновенебилБачовиКиро,
загдетоговедатасчиталезахора!“ (Виж ед но и мен на та по е ма на Пен чо 
Сла вей ков.) Ви но вен съм, за що то съв сем къс но раз б рах, че без вся как ви 
се ри оз ни ос но ва ния съм се на дя вал да вклю ча „Дрън до ло га“ в ня коя от 
след ва щи те ни пре ки ак ции.Тукгрешкивоценкатанахоратасане
допустими!Внашатаработатесапочтикатогрешкитенасапьора!
Плащалгие,плащагиищегиплащаскъповсеки,койтозабравя
изстраданатанароднамъдрост:„ОТВСЯКОЛАЙНОКИРПИЧНЕ
СТАВА!“–КАМОЛИМИНА?

Гла ва LIХ

ВТО РО ТО ПРЕ ДА ТЕЛ С Т ВО 

В23,00часа, пре ди по лу нощ, в чет вър тък, на26март1953г., „бро е-
не то“ е прекра те но пред с роч но! Пред ни те дни „Ор га ни те“ немена мери ха 
на ни кой от ад ре си те, на ко и то ме при чак ваха, за що то раз б рах, че съм 
пре да ден и че пре да те лят е „Ла у ренс“. Пре дуп ре дих всич ки, ко и то имаше 
за що, да взе мат мер ки, след ко е то пре ми нах в „по лу не ле гал ност“. По ве-
че не посе ща вах съм ни тел ни ад ре си и поз на ти. Прес пи вах при раз лич ни 
при я те ли, като сме нях квар ти ра та си вся ка ве чер. Не хо дех и на лек ции, 
ни то на прак ти чески за ня тия в по лик ли ни ка та, от чий то двор наб лю да вах 

ку по ла на... Цен т ралния зат вор. Как то ве че ка зах, че кис ти те не би хаме за-
сек ли и в рес торан т че то с мър ша ва та кот ка и още по-мър ша ва та кел нер ка. 
Но мо и те при я те ли дър жа ха на вся ка це на да не из пус нем пад на лия ни от 
не бе то „ан г лийс ки“ келе пир, а пос ле, ко га то ста на не у мо ли мо яс но, че сме 
пре да де ни... за поч на ха да се ко ле ба ят. Ако бях вдиг нал ръ це от ко ле ба е щи-
те се Ва сил и Пе тър и ги бях изос та вил на „съд ба та им“, ве ро ят ност та да 
ста на емиг рант 20 го ди ни по-ра но и да си спес тя де сет го диш но то пре би-
ва ва не в зан да ни те на НРБ бе ше стоп ро цен то ва. Но сти га с то ва ус лов но 
нак ло не ние! И за миг не съ жа ля вам за на чи на, по кой то из жи вя вах жи во та 
си. Ни то оп лак вах „по гу бе на та си мла дост“.КойторазбираотЖивот,
знае,чеимазакакводамизавижда!

Вяр но е, че раз к рих пър во то пре да тел с т во, но на 26 март към по лу нощ 
в ща ба на зап ти е та та съ що са про у ме ли, че ча ка не то на гру па та аб да ли от 
ВН се е обез с мис ли ло,защотонякойенаправил„донесение“,чесъмв
Благоевград. С то ва се обяс ня ва на реж да не то да бъ дат вдиг нат пу си и те 
око ло мен в София. Ня кой ме е пре дал за вто ри път. Как е ста на ло то ва? 
Кой? Ко га? – Не е ясно. „Ор га ни те“ на ДС са про чис ти ли съ от вет ни те до-
ку мен ти от до си е томи. Или доносниците са все още „опе ра тив ни“? За то ва 
се га тряб ва сам, ка то Кю вие, да въста но вя вам ске ле та на то ва пов тор но 
пре да тел с т во с по мощ та на фраг мен тарни фак ти.

Да ме пре да дат можеха са мо при я те ли те, ко и то зна е ха, че съм за ми нал 
за Благо ев г рад. Или тех ни те при я те ли и при я тел ки, с ко и то са спо де ли ли 
„тай ната“ ми и ня кой е по бър зал да ин фор ми ра „Си гу ран ца та“.

По не об хо ди мост зна е ха Ва сил За фи ров и Сте фан Бан ги ев, кой то тряб-
ва ше да ни слу жи за връз ка, до кол ко то смя тах ме, че е вън от по доз ре ние. И 
той на истина е бил, по не до ка то но щу вах при не го. „Раз кон с пи ри ра не то“ 
му на вяр но е де ло на То шо х. Ди мит ров, в чи я то квар ти ра бях пре дуп ре дил 
Бан го да не стъпва „до вто ро на реж да не“. Гу ляш ки и Лю бо Гройс съ що 
зна е ха за къ де съм от пъту вал. За що то беше нуж на ре зер в на яв ка. Те бяха 
пос лед ни те, в чи и то квар ти ри спах до за ми на ва не то за Бла го ев г рад. Там 
един с т ве ни ят, ко го то уве до мих частич но за по ло же ни е то ми, бе ше мъ жът 
на бра тов чед ка та Ол га – Ган ди. И ни кой друг! То га ва? То га ва тряб ва да 
се ана ли зи ра все ки слу чай по от дел но до арес та ми. Ще тряб ва да взе ма 
под вни ма ние и дан ни те от ед но пред пос лед но

Интермецо: през то ва вре ме в кухня та  
на ка ни ба ли те

Всич ки ци ти ра ни до тук „до ку мен ти“ са из в ле че ни от десе ти на та то-
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мо ве на III раз. 21423 (по сиг на ту ра та на спе ци ал ния ар хив на ДС). От 
тях мо же да се зак лю чи, че още в на ча ло то на „но ва та ера“ – 9.ІХ.1944 г., 
око ло нас е гъм жа ло от „но ви хо ра“, чий то за на ят – до нос ни чес т во то, е 
стар по не колко то тоя на „жри ци те на пла те на та лю бов“ и че всич ки ние 
от Па на гю ри ще или дру ги те кра и ща на стра на та, ко и то ще бъ дем из пра-
ве ни пред три бу на ла в „Тър жес т ве на та за ла“ на Съ деб на та па ла та от 12-15 
юни 1953 г. (Ге ор ги Кон с тан ти нов, Пе тър Ни ко лов, Ва сил За фи ров, Бо гоя 
и Рад Ст. Бо го е ви, Иван Гу ляш ки, Пе тър Пе ев, Ев ге ни Зум па лов и др.), 
сме би ли сле де ни, „во де ни на от чет“ или „раз работ ва ни“ ка то „обек ти“ 
на раз лич ни ин ди ви ду ал ни и гру по ви „Де ла“ на ДС, при то ва дос та пре ди 
да се поз на ва ме по меж ду си. За ня кои „до не се ни я та“ дати рат още от 1948 
г., че и пре ди нея. От де лен въп рос е как ва стой ност и колко резул тат ни са 
били всич ки те зи ро дил ни уси лия на ко по и те...

За Пе тър Ни ко лов има до носи от агент „Ни ки та“ и др. от 1948 г. – за 
опи та му за съз да ва не на не ле гал на орга ни за ция. В тях се сре щат име-
на на хо ра, ко и то ще бъ дат прив ле че ни ка то проку рор с ки сви де те ли или 
вклю че ни в бъ де щи раз ра бот ки на ДС.

Съ щес т ву ват „ма те ри а ли“ за Ва сил За фи ров Ди чев от Ел хо во от пре-
ди шен пери од. В опи са към том ІV-ти са из б ро е ни над 70 „до ку мен та“ на 
ДС за го ди ни те от 1946 до 1952 г. Напр. на гър ба на „Справ ка“ за Ва сил 
За фи ров от 1 март 1949 г., н-к сек тор ДС – Бур гас – НиколаДворянов,
пред ла га да бъ де из се лен за 6 ме сеца. (Тук още се чув с т ват ос тан ки те от 
гни лия ли бе ра ли зъм и съ вет с ки те специ а лис ти не са пре да ли своя опит, 
ни то са за поз на ли бъл гар с ки те си уче ници с ос но ви те на ми ли ци онер с-
ко то пра во.)

Два ма от из б ро е ни те по-го ре „обек ти“ бяха съ де ни пре ди: Ев ге ни 
Зум па лов по про це са за бом би те в тур с ко то кон сул с т во в Плов див, кой то 
за вър ш ва със смър т на та при съ да и ек зе ку ци я та на Сто ян Ильов и Бо гой Ст. 
Бо го ев, съ ден със зе ме дел с ка кон с пи ра ция. (Тех ни те про це си са от 1949 г.)

Ве че ци ти рах и раз ра бот ки те „Уче ник“ сре щу Пе тър Пе ев и „Та ра леж“ 
за Рад Бо го ев. Ви дях ме как е вмък нат Иван Гу ляш ки в „Про це са сре щу 
не ле гал на та те ро рис ти чес ка ор га ни за ция в Со фия и Па на гю ри ще“. Не-
го во то прос ле дя ване и прес лед ва не от ко по и те е про дъл жило и след ка то 
им е на ре де но да прекратят мо е то в Со фия. По дан ни от Опе ра тив но (а 
не „Вън ш но“) Наб лю де ние, на 28 март 1953 г. след не го са пусна ти три ма 
па ла ши, от бе ля за ни в ра пор та с но ме ра та си:920, 935, 842. То ва са част 
от ата ши ра ни те към мен шес ти ма ко пои, ко и то, след ка то ме из тър ва ха, 
се га „ус та но вя ват“ сре щи те му с Пе тър Пе ев и... де бе ла та Хас миг Си мон 
Ад ве рян:

„В 1,30 ча са след по лу нощ, на 29 март 1953 г. обек тът (siс!) из ле зе от 
за ба ва. За ед но с прид ру жа ва щи те го мом че та и мо ми че та те пе ят и ви кат.“ 
(По-доб ре та ка, от колкото да „пее“ пред ко по и те.) След ко е то „обек тът“ 
Гу ляш ки си лег нал с ед на девой ка на ул. „Ап ри лов“ 62 и ку ки те не го 
ви де ли чак до 13 ча са на дру гия ден... кога то За фи ров го из п ратил да ме 
тър си в Бла го ев г рад...

Ко по и те са за поч на ли да наб лю да ват „Уче ни ка“ Пе тър Пе ев във или 
без връзка с мо е то из чез ва не. То ва е или ре зул тат от до но си те на па ся щия 
го СС „Детелин“ и соб с т ве на та му глу пост, или при не го ги е за вел Иван 
Гу ляш ки, за кого тотесазнаели,чеесвързансмен,отразговорана
Мардохайсагент„Геро“в10часана16март. В до но са той е пред с-
та вен ка то член на не ле гал на теро рис ти чес ка ор га ни за ция, по ра ди ко е то 
ОР Бо ян Ве ли нов го е вклю чил в пред ло же ни е то си за от к ри ва не на ГРУ-
ПО ВА ТА ПРЕД ВА РИ ТЕЛ НА РАЗ РА БОТ КА „ЗЛОДЕИ“ по ли ния „ЦТ“. 
От не го мо мент (18.ІІІ.1953 г.) той съ що ста ва обект на про сле дя ва не, 
осо бе но след из чез ва не то ми от по лез ре ни е то им на 21 март вечер та. Не 
е яс но за що ко по и те не са сле ди ли по я ва та ми око ло не го вия дом, а ме 
тър сят при Пе ев? Ос вен то ва те ка то че ли по па дат по сле ди те на по се ти-
лия го „рус мла деж“ слу чай но, ке сей ки пред№ 111 на ули ца „Бо рис І“ на 
25 март ве чер та“, след ко е то прос ле дя ват два ма та в тях но то але-ре тур до 
квар тирата ми на Не о фит Рил с ки 55 А! Яв но по ло же ни е то ве че е из ляз ло 
„из вън кон т рол“.

Мо е то „до сие“ съ що е об ре ме не но от мно жес т во до но си на „Ян ка“, 
„Со кол“, „Пав лов“, Ма рия Ле ща ро ва и дру ги СС от Па на гю ри ще, но фа-
тал ни ще се ока жат „до не се ни я та“ на „Ге ро“ и на не ус та но ве ния агент 
от Со фия, чи е то пов тор но пре да тел с т во до веж да до раз в ръз ка та в след-
ва ща та гла ва...

Гла ва LX

АРЕС ТЪТ, ИЛИ 2:1 ЗА ТАЙ НА ТА ПО ЛИ ЦИЯ

Ис ках да от пъ ту вам още в пе тъ ка, но чи чо Ко лю каза, че ще мо же да 
си вър не бор ча на Цвет ни ца – в не де ля. Пока ни ме да ос та на да от п раз-
ну ва ме имен ния ден на по-мал ка та му дъ ще ря Цве тан ка и да си за ми на с 
па ри на „ве ли ки по не делник“. Не ми беше до имен ни дни, но бяхме без 
лев в джо бо ве те, а дру га ри те ми гле даха (къ де от страх, къ де от дреб но-
бур жо аз ни „прав ни“ пред раз съ дъ ци) с пог нуса на ек со ве те, до ри ко га то 
те са за ре во лю ци он ни нуж ди.

Ос та нах... но в съ бо та, на 28 март 1953 г. ве чер та, ме арес ту ва ха в 
род ния ми дом в Бла го ев г рад на ул. „Ва рош“ № 24 (се га ул. „Бис т ри ца“ 
№ 4). В 23 ча са, ко га то при го тов ле ни я та за праз нен с т во то бяха в раз га ра 
си и ця ла та фа ми лия пееше ма ке дон с ки и ста ри град с ки пес ни (в ин те рес 
на ис ти на та, всич ки пе еха мно го доб ре), на вра та та се по чука и в кух ня та 
нахлуха два тъм ни су бек та, об ле че ни в чер ни бал то ни.

– Има те ли гос ти? – попи та по-ниски ят (кой то, по всич ко ли чеше, е 
шефът), гле дай ки към моя ми лост.
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– Аз съм гос тът – от го ворих от мин де ра, къ де то бях сед нал с кръс то-
са ни по тур с ки но зе.

– Има те ли ад рес на ре гис т ра ция?
– Не, за що то дой дох да ку пя шпер п лат и да си за ми на.
– Ще тряб ва да ни прид ру жи те до уп рав ле ни е то във връз ка с не из-

прав на та Ви ад рес на кар та.
До ка то се на ди гах, Ган ди, кой то се деше от дяс но, ми про шеп на: „То ва 

е Гра фа“, т.е. на чал ни кът на мес т на та ДС – Г. Да ви дов, или бла го ев г рад-
с ки ят ек ви ва лент на Агоп. Нас тъп и мал ка су ма то ха. Бра тов чед ки те, яв но 
не раз би райки си туаци я та, се сме еха, но стрин ка из п лака:

– Къ де ще го во ди те пос ред но щи те? 
А „гра фът“ я ус по кои:
– Ня ма ни що страш но, дру гар ко. Са мо ще нап ра вим справ ка та и ще 

си дой де още та зи ве чер.
Уд арих око на чи ча та, обу х обу щата, об лякох и чер ния бал тон, кой то 

бях ку пил от Кольо Ге нов, и тръг нах с двама та ар хан ге ли. Те ме из чак а ха 
„уч ти во“ да из ля за пръв от къ щи. На вън беше студе на мар тен с ка нощ. 
На ули ца та по-ви со ки ят из с вир и про ни зи тел но и видях как от раз лич ни 
мес та – от дво ра, от съ сед на та улич ка или от гра дин ката сре щу път на та 
пор та – заша ваха и се прок рад ваха раз лич ни сен ки. Вди гнаха блока да та и 
тръг наха на тум ба зад нас. Ко га то поис ках да скрия ръ це в джо бо ве те си 
от сту да, вър ху тях увис наха два ма та ми прид ру жи те ли. Усе тих ду ло на 
револ вер през бал то на: „Го ре ръ це те!“ Пре бър каха ме и ка то не на ме ри ха 
то ва, което тър сеха, по тег лих ме пак на го ре към цен тъ ра на гра да, ве че с 
ек с корт от дузи на въ о ръ же ни до зъ би зап ти е та-кас кет лии, ко и то до пре ди 
ми ну ти бя ха залег на ли на пу сия око ло род на та ми къ ща. Яв но ра бо та та 
беше на де бе ля ла след измък ва не то ми пре ди сед ми ца от по доб на си ту а ция. 
Са мо че тия бяха пре дуп реде ни, вуй чо си приб ра пис то ле та – спо мен, а 
и трам ваи тук ня маше. Та ка мъл чали во сти гнах ме до ня как ва дву е таж-
на сгра да, къ де то по стъл би се из кач их ме на вто рия етаж. Въ ведоха ме 
в ка би нет с бю ро, пред не го – стол, а зад сто ла кана пе, на ко е то се бяха 
раз по ло жи ли два ма с вид на би я чи. „Гра фа“ се дна в кресло то зад бю ро то 
и ми посо чи сто ла. Раз пи тът за поч на вед на га.

– Кон с тан ти нов, зна еш ли къ де се на ми раш?
– По ня тие ня мам...
– Не се пра ви на уда рен, ти си в ръ це те на ор га ни те на ДС и тук не 

ми на ват никак ви но ме ра!
– Не раз би рам как во ис ка те да ка же те... и пос ле, за що ми го во ри те 

на ти?
„Гра фа“ ско чи, зас та на зад мен и за почна да ме чу ка ле ко с юм ру ка 

си – ту по гла ва та, ту по ра мо то:
– Къ де е Пе тър? Къ де е За фи ров? Ос та на ли те? Го во ри!
– Че от къ де мо га да зная къ де са тия ли ца и за кой Пе тър ста ва ду ма?
– Слу шай, ние не бър за ме. Ако трябва, ще те раз пит ва ме 20 дни, два 

ме се ца или две го ди ни и нак рая ще си ка жеш всич ко.

– Мис ля, че има те ня как ва грешка, ко я то не мо же да не се изяс ни.
– Зна чи, ти от ри чаш вра жес ка та си дей ност със спо ме на ти те ли ца?
– Ка те го рич но!
От го во ри те ми бяха крат ки и точ ни, а от въп ро си те за почнах да се 

ори ен ти рам за раз ме ри те на про ва ла. След дъл ги па у зи в раз лич ни ва ри-
ации пов та ряха поч ти съ щи те въп ро си и зап ла хи, пос лед ва ни от съ щи те 
от го во ри. От раз пита раз б рах, че за се га Пе тър Ни ко лов и Вас ка та не са в 
ръ це те им. По ня кое вре ме „Гра фа“ за поч на да се про зя ва, пог ле дна ча-
сов ни ка си и учу ден каза:

– Я, то ста на ло 3 ча са, бе. Доб ре, съг ла сен ли си да на пи шеш ед на 
де кла ра ция, че не си из вър шил ни как ви прес тъп ле ния?

– Раз би ра се! – пог ле ди те ни се сре щнаха, той ми ти кна един фор му-
ляр и пе родръж ка, с ко я то на писах с едър по черк:

„Ге ор ги Кон с тан ти нов Ге ор ги ев, ро ден на 15 май 1933 г. в гр. Бла го ев-
г рад, жи тел на гр. Па на гю ри ще, учащ в Со фия, в Меди цин с ко то учи ли ще 
за ла бо ран ти на ул. „Жда нов“ № 3.

Дек ла ри рам, че на 25 март т.г. по сетих Бла го ев г рад, за да за ку пя 15 
лис та шпер п лат за Ни ко ла Пет ров от Па на гюрище сре щу да де ни те ми от 
же на му 350 ле ва, ко и то из п ра тих на чи чо си.

Гор но то под дър жам пред ор га ни те на ДС в гр. Бла го ев г рад. Ако се 
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ока жа не честен и че съм из лъ гал, то ще от го ва рям пред за ко ни те на НРБ 
в ця ла та им строгост.

Бла го ев г рад, 28 март 1953 г.
 Г. Конст. Ге ор ги ев“

„Гра фа“ про че те дек ла ра ци я та, из г ле да ме умо ре но и каз а:
– Яв но си от де бе лог ла ви те и хич ня ма да ти е лес но – и от но во ми 

обе ща  да ме дър жат в ма зе то 5-10 дни, а ако тряб ва 5-10 ме се ца или го-
ди на-две. Пос ле се обърна към два ми на та си „асис тен ти“:

– Обис ки рай те го и в кар це ра! 
При пребъркването ми намериха потрета на Шилер, който по това 

вре ме носех със себе си. „Графа“ го погледна подозрително и ме попита:
– Кой е тоя?
Отговорих му и последва нов въпрос:
– Къде живее?
Напуши ме смях, но отговорих сериозно:
– Не знам.
– Всичко ще си кажеш...
Из п раз ниха джо бо ве те, сва лиха ко ла на, вра тов ръз ка та и връз ки те за 

обу ща, за да не съм се обе сил, и взеха очи ла та ми. Аз поис ках за по вед за 
арес ту ването ми, а той каз а, че се га е къс но, фор мал нос ти те ще оп ра вя ме 
в по не дел ник. Из зе ти те ве щи описаха и пос та виха в тор бич ка, след ко е то 
сля зох ме по ви та стъл ба към кар це ра. В под зем ния етаж све теха де но нощ-
но лам пи. Пос то ви ят мили ци о нер от к люч и вра та та на един от ох ра ня ва-
ни те кар це ри и ме вкар а в не го. Зак люч и и пог ле дна през шпи он ка та. Над 
вра та та све теше с мъж ду ка ща свет ли на елек т ри чес ка кру шка с на мор д ник. 
Дъс ки те бяха на ма за ни с по до во мас ло. Сва лих бал то на, сгъ нах го от към 
хас та ра и с не го си зас т лах. Пос ле пос та вих обув ки те за въз г лав ни ца и 
си ле гнах. Пос лед но то, ко е то ви дях, бе окото на ча со воя през шпи он ка та. 
Мал ко след то ва зас пах ка то мла де нец...

По ня кое вре ме чу х, че ня кой сри та вра та та и каза да се при гот вя за 
из лиза не. Ня мах ча сов ник, но при те жа вах от лич но чув с т во за ори ен та ция 
във време то: на вяр но беше към осем сут рин та. Ко га то от к люч и вра та та, 
ми ли ци о не рът каз а, че мо га да си из мия ли це то. От го во рих:

– Да се ми ят мръс ни ци те.
Об лек чих ме ху ра си в нуж ни ка и ед ва то га ва ви дях, че ме ча кат два-

ми на. Те ме по ве доха на го ре по стъл би те. „Раз пи ти те про дъл жа ват“ – си 
помис лих, но вмес то на гор ния етаж през ед на стра нич на вра та ме из ве-
доха във вът ре шен двор. Там ме чакаше „гра фът“ с три ма, въ о ръ же ни с 
шмай зе ри ми ли ци о не ри.

– Те ще те кон во и рат. Све де ни я та са, че си пра вил опи ти да бя гаш. 
Вни ма вай, пре дуп ре де ни са да стре лят на ме со!

– Греш ни са ви све де ни я та, ня мам при чи ни да бя гам.
Из ля зох ме на ули ца та и по тег лих ме пе ша. Пред мен вър веше един ми-

ли ци о нер, после на 3-4 мет ра аз, и зад мен – дру ги те два ма, ка то еди ни ят 
от тях, ос вен шмай зе ра, но сеше и ве щи те ми. На сочих ме се към цен тъ ра 
и след не кол кос то тин мет ра сп рях ме пред не кол ко е таж на сгра да на глав-
на та ули ца. Пред вхо да ни ча каше уни фор мен ма йор. Въ ве доха ме в не що 
ка то ча кал ня и след мал ко ма йо рът до не се ня как во дъл го въ же, с ко е то ми 
вързаха ръ це те и ме опасаха ня колко пъ ти вър ху бал то на. 

– Вър зан поп, мир но се ло – засмя се ма йо рът. 
И аз се смеех. Пос ле из ля зох ме от но во на ули ца та и тръг нах ме към 

га ра та. Вър вяхме по сре да та пак в съ щия ред. Беше Цвет ни ца и ба бич ки и 
стар ци отиваха на цър к ва. По по ве те щяха да раз да ват вър бо ви кло нки за 
здра ве. За да напом нят за мас ли но ви те, с ко и то тъл па та пос ре ща ла Ии сус, 
ви кай ки му „Осанна!“ Вър ви на ше то шес т вие, ко са та ми па да и аз чес то 
тряб ва да я от мя там назад със за мах на гла ва та. Ба бич ки те ни за бе ляз ват, 
спи рат по тро то а ри те, пок ла нят се, прек ръс т ват се и пак про дъл жа ват. 
Ня къ де по сре да та на пъ тя съв сем слу чай но ме ви дя бра тов че дът на та те 
Ге ор ги поп Ми хай лов. В пър вия мо мент гле даше стрес на то и уп ла ше но, но 
се съв зе  бър зо и ми напра ви знак, че ще пре дуп ре ди чи чо. Прис ти гнах ме 
на га ра та час пре ди по тег ля не то на сутреш ния влак за Со фия. То зи, с кой то 
щях да пъ ту вам в по не дел ник. Зас та нах с мо и те га ва зи мал ко встра ни и 
еди ни ят от тях оти де да уреж да би ле ти те или дя вол знае как во. По ед но 
вре ме към нас се приб ли жи чи чо Кольо. Той по говори със стар шия на 
кон воя и след ка то по лу чи раз ре ше ние, ми ка за:

– Но ся ти част от па ри те – 170 ле ва – то ва мо жах да съ бе ра. И ги на-
тика в джоба на бал то на, по не же бях вър зан. Про шепна на ухо то ми, че 
ще съ об щи на вуйчов ци те в Со фия за арес та ми.

Във вла ка оп раз ниха пос лед но то ку пе в пос лед ния ва гон, къ де то се 
нас та них ме, а един от ми ли ци о не ри те зас тана пред вра та та, за да пре чи 
на лю бо питни те. Мис лех си, че на Со фийс ка та га ра мо же да се зър нем с 
ня кой от род ни ните, ако чи чо ги е пре дуп ре дил, но ме сва лиха на Гор на 
Ба ня. Там ме ча каха ча ка лите на ДС с ед на чер на „Вол га“. Вмък наха ме в 
нея, нака раха ме да лег на на зад на та се дал ка и ме за ви ха през г ла ва с ед но 
оде я ло. След мно го за вой по со фийските ули ци „Волга“-та влезе в дво ра 
на МВР. От там по стъл би те ме съп ро во диха до четвър тия етаж. Тук с не-
тър пе ние ме чакаха над две ду зи ни уни фор ме ни и ци вилни ку ки. Ко га то ме 
видяха да се из кач вам опа ко ван с въ же та та, те за поч наха да ос т ро ум ни чат.

– То ва ли е ге ро ят? – попи та ня кой по диг ра ва тел но.
– Не, ге рои са те зи, ко и то са на ре ди ли да ме въ ве дат вър зан във ва-

ша та крепост.
– А за що се ос та ви да те вър жат?
– То ва е един до бър въп рос?
Ко по ят се нах вър ли с юм ру ци и из ре ва:
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– Ето ти един още по-до бър, мръс на гад! – бух, бух. – Го во ри за тво-
я та вражес ка, шпи он с ка и те ро рис ти чес ка кон т ра ре во лю ци он на дей ност!

Та ка на пос лед ния етаж на МВР, в ран ния не де лен сле до бед на 29 
март, ДС за почна раз пи ти те на „глав ния об ви ня ем по де ло№ 117/53“.За-
поч на мо я та „страс т на сед ми ца“,последванаотмногооще„страстни“
месециигодини,закоитощестанедумавъввторатачастнатези
полуроманизирани,полудокументалниспомени...

Последно интермецо за тази част от моя 
„роман“, къ де то с по мощ та на ог риз ки те от кух-
ня та на ка ни ба ли те се опит вам да раз бе ра 
КОЙ Е ПО РЕД НИ ЯТ ПРЕ ДА ТЕЛ?

И та ка, пос лед но то пре да тел с т во беше из вър ше но на 26 март към 
по лу нощ. Ган ди не ме е пре дал, за що то, ако бе ше той, арес ту ва не то 
ми ще ше да ста не по ини циати ва на бла го ев г рад с ки те чен ге та – за 
да обе рат те лав ри те. А аз бях аресту ван по за по вед на пол ков ник 
Бог дан Дум ков. Сле до ва тел но пре да тел с т вото беше из вър ше но от 
со фи я нец или вре ме нен со фийс ки жи тел.
Слу ча ят Пе ев бе раз г ле дан в по-пре диш но то „ин тер ме цо“. Бях го 
изо ли рал по не два де се ти на дни пре ди пов тор но то пре да тел с т во. 
Ос вен то ва бе ше съден, по ра ди ко е то бих го из к лю чил от лис та та на 
пре да те ли те... ако не бя ха „Справ ки те“ на Вуч ков.
Ос та ват Гу ляш ки, Гройс и Бан ги ев, без да се пре неб рег ва неб ла го-
вид на та роля на То шо х. Пуцьов...
Уп ла шен от въз мож ни те пос ле ди ци, Иван би мо гъл да се пре да де в 
ръ це те на копо и те с всич ки све де ния и да се пос та ви на тях но раз-
по ло же ние. В ра пор та за 26 март па ла ши те пи шат за рус мла деж, 
„из вес тен на служ ба та“, как то се каз ва за агент (но и за „обект“), с 
ко го то Пе ев оти ва да ме тър си у Пен ков. Ако той е пре да тел, то га ва 
за що ще го прос ле дя ват до квар ти ра та на Лю бен Гройс на ул. „Бу-
дапеща“? А и по-къс но, след мо е то за дър жа не, съ що го сле дят като 
„обект“, нап ри мер в не де ля на 29 март. Ос вен то ва той ме тър си в 
Гор на Джумая и пре дуп реж да ва Мар до хай за про ва ла и гро зя ща та 
го опас ност. Арес туван пов тор но на 16 ап рил 1953 г., Иван Гу ляш-

ки ще бъ де осъ ден на 5 го ди ни зат вор, а аген ти те обик но ве но не 
ги съ дят. Аген тур ни ят си псев до ним „Ми ми“ той ще при е ме на 3 
ап рил 1953 го ди на, след опис ва ни те тук съ би тия, и то „не ис к ре но“ 
и вре мен но, по ра ди ко е то ДС ня ма да му прос ти! Сле до ва тел но и 
не го тряб ва да оне ви ним.
Не и зяс не но ос та ва как и ко га са стиг на ли до Сте фан Бан ги ев? 
Той би мо гъл да из вър ши пре да тел с т во то, как то и Лю бен Гройс, 
при ко го то прес пах пос ледна та нощ. Тех ни те име на изоб що не се 
по я вя ват ни къ де в след с т ве ни те ма тери а ли. Пър ви ят фи гу ри ра в 
аген тур ни те спи съ ци ка то агент „Ви то ша“, но имам впе чат ле ние, че 
е вер бу ван по-къс но. Към не го, „спаз вай ки за ко ни те“, би мо гъл да 
ги на со чи То шо Ха джи-Пуцьо вия, ако Сте фан му е до ве рил, че съм 
бил при не го „на ко нак“, пре ди да за ми на за Бла го ев г рад. След на-
шия про цес той за вър ш и сво е то „пра во“ и ста на... съ дия, а Сте фан 
– ико но ми ка, ожен и се за со фи ян ка и ос та на на ра бо та в сто ли ца та. 
Вмес то да ста не ла бо рант, Гройс за писа и за вър ш ва ре жи су ра. За 
спо тай ва не то му, след ка то си из ля зох от зат во ра и бе на у чил от ба-
ба лък си, че сме при я те ли, ве че спо ме нах. Пак по него вре ме (след 
зат во ра) при мен в По ду ен с ка та „сту ден т с ка ко чи на“ дой де Бан ги ев 
и поискадамистанесъквартирант,задабъделреабилитиранв
очитеналюбимчани:Тегообвинявали,чемеепредал. Но не ка 
не из п ре вар ваме съ би ти я та – за тях (и за още мно го дру ги не ща) ще 
ста не реч в ос та на ли те час ти на „ро ма на“.
Всич ки те зи хи по те зи от нос но повтор но то ми пре да ва не в ръ це те 
на чер ве на та ин к ви зи ция мо же ха да не се раз г леж дат, ако раз по ла-
гах с до ку мен ти те (или по-точ но с до но си те), на ос нование на ко-
и то на чал ни кът на ІІІ у-ние на ДС – пол ков ник Бог дан Дум ков – бе 
из п ра тил сво я та за по вед до „Гра фа“ за за дър жа не то ми от бла го ев-
г радска та ДС. По доб ни до но си и за по ве ди оба че про дъл жа ват да са 
„дър жав на тайна“ и се га – в го ди на 15-а от... де мок ра ци я та, по ра ди 
ко е то през 2003 г. за ве дох дело  
№ 1270/2003 във Вър хов ния ад ми нис т ра ти вен съд сре щу ми нис-
тъ ра на вът реш ни те ра бо ти. Но и то се ока за са мо още един съ де-
бен фарс, то зи път при „не за ви сима съ деб на власт“, как то е спо ред 
Мон тес кьо в „Ду хът на за ко ни те“. По ра ди то ва и днес, след 51 (пет-
де сет и ед на) го ди ни, въп ро сът: Кой от че ти ри ма та (Пеев, То дор х. 
Ди мит ров, Бан ги ев или Гройс) е пре да те лят, ос та ва от к рит, а име то 
му се прик ри ва ка то „кла си фи ци ра на ин фор ма ция“...
В до бав ка, 45 го ди ни по-къс но, в томове те на „ЗЛО ДЕИ“ на ме рих 
са мо ед но прид ру жи тел но „Лич но по ве ри тел но“ пис мо от за мес т-
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ни ка на „гра фа“ – ст. лей те нант Ал. По пов, до на чал ни ка на Тре то то 
уп рав ле ние на ДС – полк. Бог дан Дум ков: 

„Из п ра ща ме Ви, дру га рю На чал ник, ли це то Ге ор ги Кон с тан ти нов 
Ге ор ги ев от град Па на гю ри ще, за държан по Ва ше на реж да не на 
28.ІІІ.1953 г. вед но с лич ни те му ве щи.“

Съ щи ят ст. лейт. Ал. По пов, зам.-н-к от дел ДС в Бла го ев г рад, е при-
ел в „явоч на квар ти ра“ и един не да ти ран до нос от агент„Тренда
филов“, кой то за почва с ка за но-ре че но от фо тог ра фа То дор Бо жи-
ков, про дъл жа ва с раз го во ри за Чан Кай Шек с Яна ки Та нев – „враг 
на днешна та власт“, кой то имал тър говска буд ка в ми на ло то и др., 
след ко е то аген тът сме ня те ма та на до но са си:

„На 25.03.1953 г.доденагостибратовиямисин–Ге ор ги Кон с тан-
ти нов. Беше ми из п ра тил 350 ле ва па ри, за да му взе ма шпер плат, 
но бех бо лен и не мо жах да му взе ма шпер п ла та. До де да се ви ди-
ме и в пе тъ ка (на 27 март) ис ка ше да си замине, оба че аз го спрех 
по не же мой та дъ ще ря има ше имен ден, да ис ка ра ме празни ка и в 
по не дел ник да си за ми не, оба че на 28 ве чер та той бе ше приб ран от 
орга ни те на власт та и би де из п ра тен об рат но за Со фия по не ре до-
вен пас порт.

До на ся „Трен да фи лов“

Мо же би тук му е мяс то то да ци ти рам и нег ра мот но напи са но то 
пис мо по съ щия по вод, ад ре си ра но до ба ща ми, от съ щия „Трен да-
филов“, ко е то на ме рих в се мей ния ни, а не в спе ци ал ния ар хив на 
ДС:

„Дра ги Ко це, 
Гор чи ва бе ше из не на да та ни та зи ве чер ко га то доб рия Гош ко ни го 
взе ха точно в 11 ча са през нощ та от къ щи, ка за ха ни за ед на мал ка 
справ ка да до де съ нас и ще го пус нем. Оти де гор ко то мом че и ве че 
не се вър на. Це ла нощ не спах ме. През нощ та в 3,30 ча са Сий ка и 
Ган чо оти до ха на га ра та да ви дят евен ту ал но да не би да го ис п ра-
тят за Со фия но вър на ха се без да го ви дят. На сут рин та аз оти дох 
на га ра та въ ч. 10 и ви дях Гош ко с два ма ду ши ми ли ци о не ри въ 
мо мен та кога то вли за ха в ку пе то, след тях вле зох и аз въп ре ки че 
ми ли ци о не ри те не поз во ля ва ха да се стои при не го.Веселогопоз
дравих ка зах му че ще обади ме по те ле фо на на ву чо ве те ти за да те 
ви дят на га ра Со фияимупожелахкуражидобърпът. Брат ко, съ 

съл зи на очи ис пра тих вла ка и си оти дох въ къ щи, всич ки ме ча ка ха 
с не тър пе ние и ка то им ка зах че съм го ви дел вле зохме си в ста я таи
исипахметолковамногосълзиколкотоникойотнаснеепла
калтолковаизанищокактопонего,итазимъкаощепродъл
жаваданимъчиитоващенитормозидотогавадокогаточуем
радостнотозаГошкозатовахубавоиневиннодете,тоегордост
зацелатаникъща,икактоживеязамоитедецатакаживеяиза
него. Сий ка два пъ ти го во ри по те ле фо на съ Лю бен за да ни дър жи 
в те че ние за Гош ко, пи сах му и аз и аз ис ках съ що то оба че и до днес 
ни що от Лю бен.
Натебнибешемногонеудобно и се чу дех ме как во да ти пи шем, 
за то ва Любен ни ка за че той ще ти съ об щи. Се га дру го ос вен то ва 
да ни ин те ре су ва пове че не ма и за то ва що да ти пи ша. Рад ка е би ла 
в Со фия. Да но Лю бен и То дор нещо на ре дат.
Ис ка ни се мно го да се ви дим но то ва ще ста не по на та тък.
Мно го здра ве на теб и Ог нян чо от Сий ка, Оле то, Це ца и Ган чо.

Це лу ва те брат ти Кольо („Трен да фи лов“)

16 ап рил 953 г., Бла го ев г рад, Алек сан дар Ди мит ров, № 24“

(N.В.: Хо ра, па зе те се от „брат с ки“ це лув ки!)
Пис мо то е за къс ня ло с 20 дни, за що то е тряб ва ло да се ча ка поз во-
ле ние от чекис ти те. И те са се до го ве ди ли с ал бан с ки те си ре о та ни, 
че мъл ча ни е то на агента ще го раз кон с пи ри ра. Как то каз ва на ро дът: 
Братбратанехрани,нотежкому,койтосигоняма! Ина че жи-
во тът си е текъл „нор мал но“ и ре ка та на вре ме то е ос та ви ла мал ко 
на брой стран ни пи сания, ня кои от ко и то ще бъ дат пуб ли ку ва ни в 
след ва щи те час ти на „фан тас тично-до ку мен тал ния ро ман“. За на зи-
да ние на гря ду щи те по ко ле ния, с ко мен тари и обяс не ния за мер-
зос ти те и шме ке ри и те на Си гу ран ца та и ней ни те СС-ци (Сек рет ни 
сът руд ни ци)...
Пос лед ни до ку мен ти за та зи част (от 28 и 30 март 1953 г.) са два та 
„Ак та“ за въз наг ражде ни е то на до нос ни ка „Со кол“ за опе ра тив на та 
му „ра бо та“ по раз ра бот ка „Зло деи“. Те са раз пи са ни от Бо ян Ве ли-
нов и пре кия му на чал ник – кап. Иван Пен чев, а раз хо дът е раз ре-
шен от под пол ков ник Ст. Ми тев, зам.-на чал ник на ІІІ у-ние на ДС. 
Ако се съ ди по раз ме ра на от пус на та та су ма (150 лв. + 20 лв. = 170 
ле ва), яв но „бор ци те с кон т ра ре во лю ци я та“ са или ци ции, или са ме 
оце ни ли ос кърби тел но ев ти но.



322 323

ЕПИ ЛОГ

Ако ис кам да бъ да на пъл но чес тен към се бе си и към мла ди те, за-
ра ди ко и то се на гър бих да пи ша то зи „фан тас тич но-до ку мен та лен 
ро ман“, в зак лю че ние тряб ва да ка жа, че ви нов ни са не са мо „го-
ве да та“. Ви на но сим и ние с „Ба чо ви Ки ро“, за що то се ос та вих ме 
ка то ов це да ни арес ту ват – не го – зап ти е тата на Сул та на, нас – яни-
ча ри те на по кой ния Джу гаш ви ли. И ни как во оп рав дание не мо же да 
бъ де то ва, че сме ня ма ли оръ жие или па ри.–НалиОРЪЖИЕТО
СЕРАЗХОЖДАПОУЛИЦИТЕ,АБАНКИТЕСАПЪЛНИС
ПАРИ!
Про чее, ето как во е мне ни е то и на Сол же ни цин по тоя въп рос в за-
бе леж ка (4) към гла ва І – „АРЕС ТИ“, от част пър ва в том пър ви на 
не го ва та ве ли ка кни га „АРХИПЕЛАГГУЛАГ“:
„...А как ни из га ря ше в ла ге ри те мисъл та: Как во би ста на ло, ако 
все ки че кист, оти вай ки но щем да арес ту ва, не бе ше уве рен, че ще 
се вър не вкъ щи и тряб ва ше да се про ща ва все ки път със семейс т-
во то си? Ако по вре ме на ма со ви те арес ти, нап ри мер в Ле нин г рад, 
къ дето ед на чет върт от жи те ли те му бя ха на ти ка ни в под зе ми я та 
на НКВД, хо ра та не се дя ха в сво и те дуп ки, тръп ней ки от ужас при 
вся ко хлоп ва не на вън ш на та вра та и стъп ки по стъл ба та, а бя ха про-
у ме ли, че по ве че ня ма как во да гу бят и нап ра ве ха за са ди във вхо до-
ве те от по ня кол ко чо ве ка с брад ви, чу ко ве и лос то ве, с как во то им 
по пад не под ръ ка? На ли от на пред им бе ше из вес т но, че пока не ни те 
нощ ни кас кет лии не ид ват с доб ри на ме ре ния и че ня ма опас ност да 
сгре шат, сто вар вай ки то по ра по гла ви те на ду ше губ ци те. Ако за диг-
не ха ча ка ща та на ули ца та джип ка от са мот ния шофьор или по не ѝ 
на ре же ха гу мите. Ско ро „ор га ни те“ щя ха да по чув с т ват не дос тиг от 
сът руд ни ци и ми ли ционе ри, и не за ви си мо от ця ла та кръ во жад ност 
на Ста лин, прок ле та та ма ши на би се за да ви ла!
Ако... Ако... Не ни дос тиг на СБО БОДОЛЮ БИЕ. А пре ди не го – и 
осъз на ва не на дейс т ви тел но то по ло же ние. Ние се израз ход вах ме в 
ед но-един с т ве но не у дър жи мо из бух ва не през се дем найс та го ди на, 
а след то ва по бър зах ме да се по ко рим и... с удо вол с т вие се по ко-
ря вахме. Про чее, ето как Ар тур Рънс е опи сал един ра бот ни чес ки 
ми тинг в Ярос лавск през 1921 г.:
От ЦК от Мос к ва бя ха дош ли да взе мат мне ни е то на работ ни-
ци те по спо ра за проф съ ю зи те. Пред с та ви те лят на „Ра бот ни-
чес ка та опозиция“ Ла рин ра зяс ни на ра бот ни ци те, че тех ни ят 
проф съ юз тряб ва да ги за щи та ва от ад ми нис т ра ци я та, че те 
имат за во ю ва ни пра ва, на ко и то ни кой ня ма пра во да по ся га. Ра-
бот ни ци те се от не со ха съ вър ше но рав но душ но към ду ми те му,не

разбирайкиоткогоименужназащитаизащосаимтияправа. 
Ко га то на три бу на та зас та на пред с та ви те лят на ге не рал на та 
ли ния и започ на да ги уко ря ва за тях на та раз хай те ност и мър-
зел и им по ис ка жер т ви, допъл ни тел ни ча со ве без п лат на ра бо та, 
ог ра ни ча ва не на даж би те и во ен на дис цип ли на спря мо за вод с ки те 
на чал с т ва–товапредизвикавъзторгаиаплодисментитенами-
тинга...“
Ние прос то си зас лу жих ме всич ко, ко е то пос лед ва по-на та тък...“
(Ци та тът е от том І, стр. 26-27 на Пър вото из да ние на „Ар хи пе лаг 
ГУ ЛАГ“ на рус ки език от 1973 г. – YMCA-PRESS, Librairie – № 11, 
rue de la Montagne S-te Geneviève, Па риж, V арон дис ман).

*

Опи са на та от Ар тур Рънс реакциянаЯрославскиямитинг ми 
на пом ня един стар виц:
„Си нът на Сул та на се влюб ва в млада ци ган ка и каз ва на ба ща си, 
че или ще е тя, иди ще се са мо у бие. Ви де ли ят се в чу до ба ща из п-
ра ща Ве ли кия ве зир с най-скъ пи да ро ве при ба ща та на мо миче то в 
ко ли ба та край Ис тан бул, за да по ис ка ръ ка та `и. Ста ри ят ци га нин 
обаче се за и на тил и от ка зал. Вър нал се Ве зи рът с да ро ве те и раз ка-
зал на Сул тана за слу чи ло то се, а тоя ре къл на мом че то си: „Си не, 
ба щи на е во ля, не мо га да я стро ша, ще си тър сиш дру га из б ра ни-
ца.“ Но прес то ло нас лед ни кът за ли нял, ще мре от лю бов. Сул та нът 
се чув с т вал без по мо щен и изп ла шен. То га ва един от яни ча ри те-паз-
ван ти му ка зал: „Раз ре ши ми, Па ди шах ефен ди, аз да ида да пого во-
ря с ба ща та.“ Не до вер чи во го из г ле дал Сул та нът, но ня ма ло що да 
чи ни.
Ко га то яни ча ри нът вля зъл в ко ли ба та, за поч нал да на ла га ци га ни на 
с би ча си, без да му обяс ня ва за що го бие. След ка то го на си нил от 
гла ва та до пе тите, са мо му из ръм жал: „Взе май щер ка та и тръг вай те 
пред ме не, да не ви за почна два ма та!“
След по ло вин час в дво ре ца влез ли три ма та, яни ча ри нът зас та-
нал на оби чайно то си мяс то на „га ди-борд“, а ба ща та и дъ ще ря та 
с ла зе не се дов лек ли до тро на и ста ри ят ци га нин, ка то под бут нал 
мо ми че то нап ред, ка зал на сул та на: „Ха лал да е на си на ти, Ва ше 
Ве ли чес т во!“
Учу ден, Па ди ша хът го за пи тал: „Ка жи ми, Ман го, аз та къв их ти бар 
ти сто рих, но ти ми вър на да ро ве те, а се га без ни що да ваш всич ко. 
За що?“ – „Ами, за що то ми из п ра ти един раз б ран чо век, ба щи це. Ка-
за ми два-три бла ги ла фа и вед на га се раз б рах ме...“
Тъ жен стар виц, но за съ жа ле ние, все още про дъл жа ва да бъ де 
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прав до по до бен и... „адек ва тен“.

КРАЙ НА ПЪРВА ЧАСТ
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