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За да разбереш какво
е комунизма, първо тря-
бва да си живял в него.

Опитът превъзхожда
всяка теория.

Аз ви говоря от опит!
Година преди да нас-

тъпят промените бях
стигнал онзи предел на
поносимост, че вече из-
крещях премълчаното в
текстовете си, все едно
дали ги публикуваха,
цензурираха или връща-
ха; бях обзет от онази от-
чаяна смелост, когато от
страх нямаш страх и ин-
стинктът ти за самосъх-
ранение е атрофирал;
може би собствените ми
трептения съвпаднаха с
трептенията на света на-
около; на пръсти, в оча-
кване на някакво  неяс-
но, но по-различно бъ-
деще,  бе изправен и той.

Въпреки това не вяр-
вахме, че комунизмът
ще падне. Ако ние, мно-
зинството от поданици-
те му, трябваше да го
сваляме, това не би ста-
нало никога. Унгарската
революция от 1956 г. бе
обеца на ухото за цяло-
то човечество: без пов-
торна уговорка на ели-
тите, равна на ялтенска-
та, статуквото между из-
тока и запада не може-
ше да се промени.

Ние, които работехме
със словото, имахме две
алтернативи: или да се
съгласим със системата
и да сключим фаустовс-
кия договор, или да при-
емем дисквалификация-
та и да се държим о из-
куството, като удавник
за сламка; то, заедно с
мисълта, бяха единстве-
ното убежище на свобо-
дата; все още никой не
бе изобретил средство,
за да надникне зад чере-
пната ти кутия. За целта
имаше заместител: доно-
сниците. От дълголетния
ни стаж в комунизма ве-
че ни бе ясно, че лидер-
ството в която и да е об-
ласт, включително и в ли-
тературата, се плаща с
погазване на свещения
извор на всяко творчес-
тво – съвестта! Бог вина-
ги гледа в ръцете ни, в
мислите и душите ни;
всеки, каквото и да пра-
ви, дълбоко в себе си
знае редно ли е, или не;
въпросът е кое от двете
ще си позволи.

Границата между тях
е толкова тънка,че не
разбираш кога си по-ра-
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достен – когато си я пре-
минал, или когато не си.

В случая Мефистофел
бе двойникът на руско-
съветското изобретение
КГБ - родната Държав-
на сигурност; тя трябва-
ше да наруши вътреш-
ния комфорт на лично-
стта, да й покаже че вси-
чко е позволено. Тя бе
наследникът, който тря-
бваше да продължи в
делнични условия  пер-
манентната революция
след кървавия й пир, ко-
гато се режат главите за
назидание на всички.

 В изкуството догово-
рът на д-р Фауст разде-
ли творците на две нрав-
ствено-естетически про-
тивополжности: – свето-
стта и играта. Пазителят
на светостта можеше да
бъде оприличен на акро-
бат, който хем пази рав-
новесие, хем държи в
ръка свещения граал,
треперейки да не разлее
и капка. Самолишилият
се от благодатта  компен-
сираше липсата й, като
се усъвършентваше тех-
нически; понеже не съ-
здаваше - имитираше,
самопогълнат да играе с
изкусителите си, себе
си, истината и словото.

На светият се кланяха
тайно, на играча - показно

Кой кой  е можеше да
бъде идентифициран и
по текстовете.

Живеехме в статично
общество, в което всяка
гражданска активност бе
безсмислена, а всяка
спонтанност - организи-
рана; всеки бе намерил
нишата за собственото
си оцеляване; моята бе
на Съзерцателя; не ми се
искаше да напускам ста-
налите й, вече удобни
ми, селения.

Има мигове в  истори-
ята, когато и да се дърпаш,
тя  не те оставя на мира.

Всеки взрив те превръ-
ща в своя литнала части-
ца; какво остава за взри-
ва на общество, държа-
но десетилетия под при-
нудителен натиск. Ка-
менните стени на затво-
ра, в който бяхме, падна-
ха като картонени, духна-
ти от невидим вятър; вси-
чки първи стъпки са не-
сигурни, какво остава на
опитващите свободата.
Докато разбереш, че
всяка следваща крачка,
скок, вик са безнаказани;
докато се развихриш, за
всички десетилетия на
въздържане; сега си ми-
сля че и този разпус не
ни е бил даден случайно:
опияненият от собстве-
ната си сила, от недопус-
тимата дори и на сън
свобода, няма време, пък
и не се досеща, да види
какво става наоколо; у

нас за такива времена
казват, че риба се лови в
мътна вода; ей това е ста-
вало: докато ние сме вяр-
вали, че сме свободни –
управляващите ни мина-
ха от едно състояние в
друго, без да загубят при-
вилегиите си; бе извър-
шен втория етап на уни-
калното грабителство в
историята на човечест-
вото, патент на комунис-
тите: първият – чрез на-
силствено присвояване
на частната собственост
и преминаването й в дър-
жавна, на чиито гръб жи-
вяха, докато можеше;
вторият - превръщането
на държавната собстве-
ност в лична, а на наро-
донаселението - отново в
наемници. Собственост-
та, която не бе изстрада-
на с труд, пот, способно-
сти и пестене,  роди вто-
ро, по-жестоко робство.

Ето защо за мен кому-
нистите за най-големите
бизнесмени на света, а
смисълът на всяка бор-
ба - да станеш като тези,
срещу които се бориш!

Не съм от хората, кои-
то разчитат смисъла на
случващото се още в ми-
га на случването; в нас-
тоящето - да видя знаци-
те на бъдещето. Но все
пак, като неискано съм-
нение ме посети една
съпоставка: когато се
сменя двигателят на ко-
лата, онова, което оста-
ва непроменимо, е ша-
сито; шасито за мен бе
ДС, то трябваше да га-
рантира смяната и ико-
номическата непокът-
натост на господстващи-
те досега; за алиби слу-
жеше щедро отпусната-
та свобода на словото,
митингите, стачките и
сдруженията; че има ли
някой по света, който би
дал власт и пари на ня-
какви оръфляци, вика-
щи по площадите; за да
влезеш във властта тря-
бва да си платил входния
билет. Другата ми дога-
дка бе, дали свободата
на словото, на  която още
не можехме да се нарад-
ваме, не е детска играч-
ка, дадена ни временно,
за да се позабавляваме,
без да усетим как един
ден лека-полека ще ни
бъде отнета; с нея хем ни
отвличаха вниманието,
хем ни разконспирира-
ха; дори нямаше защо да
ни следят и подслушват:
ние се издавахме сами.

До следващото прена-
реждане...

Въпреки това, човек
не може да не участва.
Дори само за да прове-
ри шанса си.

Не ми стигна един жи-
вот, за да постигна рав-
ният старт; бях от съсло-

вие, насилствено лишено
от собственост и поради
това - класов враг; по
произход не бях прогре-
сивен  пролетарий, а кон-
сервативен селянин; ка-
то местожителство - про-
винциалист, натрапил се
в столицата на кореняци-
те софиянци; като идео-
логия - безпартиен, обре-
чен на социална и твор-
ческа маргиналност, а не
комунист с гарантирани
привилегии; като интеле-
ктуална потомственост -
син на на шофьор, а не
на писател, или на пар-
тиен бос.

Рухването на система-
та за мен, и такива като
мен, бе и възможност  за
реванш.

А тя каква излезе: съ-
перниците ни пак бяха
пуснати поне 50 метра
предварително в новото
състезание от категори-
ята бягане на 100 метра;
ни имахме капитал, ни
пък някой се сети да ни
даде; дори за раздаване-
то научихме след като
вече бе приключило.

За нас разликата меж-
ду недопостроения кому-
низъм и новостроящия
се капитализъм е в сте-
пента на положения труд:
по-рано трябваше да ра-
ботим поне 10 пъти по-
вече от тях, сега  – 100!

И все пак най-лесното
обяснение за станалото е,
че има предварителен
сценарий; подобна мълва
се разстели като мъгла над
тълпите още в началото,
сякаш да поостветли вза-
имозависимоста между
причина и следствие, да
охлади новородилото се
самочувствие, че  и от нас
зависи нещо; после, като
че ли за да изтръпнем от
стария страх, бяха  публи-
кувани, уж случайно отк-
рити, указания на КГБ как
да се демонтира социали-
зма; те разколебаха само-
увереността ни, усъмни-
ха ни: наистина, възмож-
но ли е довчерашните гла-
ворези изведнъж да станат
толкова мили?

 Сценарият има и това
удобство, че хем се оне-
виняваме за обществе-
ното си и политическо
равнодушие, хем се ос-
вобождаваме от отго-
ворност; неволно се се-
щам за една мисъл на
Гьоте: „Действащият ви-
наги е безсъвестен. Ни-
кой, освен наблюдаващи-
ят, няма съвест“.

При наличието на
сценарий,  обаче трябва
да признаем и превъзхо-
дството на противника –
т.е. на хората от ДС! Ни-
кой сценарий в начало-
то не може да бъде сто-
процентово осъществен,
но ако е зададена макро-

рамката, вътре в нея не-
щата се самоподреждат,
още повече че времето
е най-добрият съюзник
не само на забравата, но
и на сценаристите; в та-
къв случай и да не си из-
пълнявал преки указа-
ния, в края на краищата
пак си в сценария, все
едно с безучастието си,
или със спонтантото си
съучастие.

А не е ли манталите-
тът ни, формиран пове-
че от четири десетиле-
тия, най-големият сцена-
рист или негласен съсце-
нарист; манталитетът на
ползвателя, а не на съзи-
дателя; на колективистта,
а не на индивидуалиста;
на готованството, а не на
предприемчивостта?

цА не е ли манталите-
тът ни, формиран пове-
че от четири десетиле-
тия, най-големият сцена-
рист или негласен съсце-
нарист; манталитетът на
ползвателя, а не на съзи-
дателя; на колективистта,
а не на индивидуалиста;
на готованството, а не на
предприемчивостта?

За изминалите двайсет
години разбрах: най-тру-
дно се променя човекът.

А оттам – и светът.
Хората обичат да се

изживяват като жертви.
Но което е при хората, то
е  и при народите.

А може би и имат ос-
нование: в живота има
интереси, а не идеали;
или по-скоро - интере-
сите изяждат идеалите;
ако хората бяха склонни
да спазват Христовите
повеления, Христос не
би бил разпнат.

Вездесъщият интерес
има природата на наго-
на; за него идеалите и
идеологиите са като
смокиновия лист  за
Адам и Ева; антиподни-
те идеологии на интер-
националния комуни-
зъм и безродния капи-
тал не  попречиха на Ан-
глия и Америка да склю-
чат съюз със СССР. Сме-
тката плащат така наре-
чените народи, особено
малките.

Източна Европа тля в
комунизма със съгласи-
ето на Запада. И пак с не-
гово съгласие престъп-
ният комунистически
елит преобразува поли-
тическата си власт в ико-
номическа и се размина
със заслужения си съд.

Как тогава да не е
справедливо нормали-
зацията на Източна Ев-
ропа, да бъде изкупена
с денормализиране на
Запада; и опитомявани-
ят опитомява опитоми-
теля; нашият бивш свят
и света на запада са кон-
струирани по два разли-

чни начина; комунисти-
ческото лукавство, кое-
то надминава по изобре-
тателност  и онова, кое-
то не можеш да си по-
мислиш, изпитахме нас-
коро при Путиновия га-
зов блицкриг.

Всеки път, когато Ру-
сия ни е освобождавала,
то е било, за да ни впре-
гне в хомота на ново ро-
бство. При нас окупато-
рите винаги идват като
освободители.

А нима не бе така с цяла
бивша Източна Европа!?

Да се върна в паради-
гмата на българо-светс-
ката дружба - за мен е
все едно, след като съм
повърнал изяденото, да
ям повърнатото.

Дали пък няма да бъдем
наказани тъкмо с това!

Кръгът се затвори и
ние сякаш пак сме там,
където бяхме: подставе-
ните лица отново измес-
тиха автентичните; наре-
жданият зад гърба ни пъ-
зел придоби неочаквана
завършеност; тайната
власт пак е по-силна от
явната; естественият по-
дбор отново е дирижира-
ният подбор; новото - ка-
то старото. И като вик в
тунел без изход ечи реп-
ликата на Танкреди от „
Гепардът” на Лампедуза:
- „Всичко трябва да се
промени, за да си остане
едно и също“.

България, моята роди-
на, няма потенциал да се
справи с октопода на
Държавна Сигурност; тя
е навсякъде, вече цинич-
но безсрамна – от прези-
дента, през лидери на по-
литически партии, зам.-
председатели на парла-
мента, депутати, държав-
на администрация, непра-
вителствени организа-
ции, медии, до сина на
най-големия ни поет - фи-
лософ и моралист.

И това е само част от
върха на айсберга: на
най-големите босове до-
сиетата са унищожени
или скрити, на превер-
буваните не се отварят,
не се отварят и на умре-
лите, само на живите...

И няма как да е иначе,
щом ги отварят тези, ко-
ито ги затвориха.

След всичко това: – ние
– ни живи, ни умрели, за-
грижени за хляба, което
в България се нарича
оцеляване и с което да-
же се гордеем, ставаме
все по-равнодушни.

Наскоро бе намерен
самоубит главният сек-
ретар - дясната ръка на
лидера на етническата
ни партия; схващам го
като внезапно пускане
на високоволтов ток за
лидера, един от изтъкна-
тите сътрудници на ДС,

чието досие е публику-
вано почти изцяло; ток,
който да му напомни с
кого си има работа, ако
е сгазил, или се кани да
сгази лука.

Но този ток е предуп-
реждение и за общество-
то, за всеки от нас: -
Дръж си езика зад зъби-
те и внимавай в играта!

До сега никой от иден-
тифицираните сътруд-
ници на ДС на ключови
или неключови места
не се е оттеглил добро-
волно, поради съвест,
срам, неудобство или
здравословни причини
– една от най-любими-
те им някога формули.

И така ще бъде, доко-
гато може.

А докога ще може, оп-
ределят пак те.

И този път сметката
платиха онези, които
внаги я плащат.

Но и те имат своето
утешение: поне са свик-
нали.

Парите нямат цвят и
мирис, а комунизмът –
минало.

По-млад от всякога,
той пращи от здраве в
дружеска прегръдка с
капитализма и вече не
можеш да разбереш от-
къде започва единият и
къде свършва другият.

1 София, 19 февруари, 03 март 2009

Б.а. Случайно или на-
рочно, започването и за-
вършването на този
текст съвпадна с две са-
крални дати в нашата ис-
тория: на 19 февруари
1863 г. е обесен месията
на българите Васил Ле-
вски, създал из цялата
страна тайна революци-
онна мрежа за освобо-
ждение от турското ро-
бство; Левски е канони-
зиран от поколенията за
светец и е вчерашен и
днешен кумир на наци-
ята; на 3 март 1878 г.,
приключва поредната
руско-турската война,
донесла преждевремен-
но освобождение на ед-
на трета от българите и
замразяване под чуждо
робство на останалите
повече от две десетиле-
тия, а на една голяма
част – и до днес.

Първата работа  на
предрешените комунис-
ти след 1989 г., бе да обя-
вят 3 март за национален
празник. Предложение-
то бе на президента, до-
преди избора, лидер на
опозицията.

В контекста на тек-
ста за мен двете дати
днес означават, че на
19 февруари е екзеку-
тиран символът на
българската свобода,
а на 3 март – и сама-
та свобода.

Марин ГЕОРГИЕВ


