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От автора

Цяло десетилетие тази книга 
„лежа“ в чекмеджето на 
писалището ми. Дойде ли й ред да 
види бял свят?„А^зае^но с това дй 
се види света на един застаряващ 
мъж, за първи път прекосил 
някогашната „Желязна завеса “. 
Може * днешните времена, 
настъпили само три години, след 
като написах тази книга, са 
донесли на Българир това, което 
за мен тогава !и цял живот! бе
изненада, нещо недостижимо, нещо нереално. За да ми се 
присмее днешният читател.

Ще го помоля да бъде снизходителен. Една птичка, за 
първи път литнала от кафеза, вижда наоколо салю красота, 
широта и цветните багри на божия свят. Без да види 
капаните, хищниците, които дебнат.

Днес живеем в други времена - свободни, демократични, 
пазарни. Кое им е хубавото и кое лошото - нека младите 
отсъждат. В Гърция аз бях турист. А всеки турист е 
възторжен и търси само красивото. Така и Алеко, моят 
духовен „пастир“, е видял света. Включително Америка.

На добър път.
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На Антоанета, 
децата (Ралица, Антон) 

и внуците посвещавал!

© Рашо Рангелов, автор 
Издава Авторът



С Алеко Константинов...

ИДЕЯТА

Бях на деветнадесет години, сега съм на шестдесет и една.
Бях на деветнадесет години, когато свърши войната, дойдоха 

руснаците, взеха властта комунистите. И започнахме 
„строителството на социализма“. Най напред му „изкопахме 
основите“. Аз копаех - като студент бригадир - язовира 
„Сталин“. После взехме фабриките и апартаментите на 
капиталистите. В нашия род нямаше капиталисти, имахме 
само една „дядо Рашова колиба“, затова и новата власт нищо 
не ни взе.

Нижеха се петилетка след петилетка. С много дандании, 
с много ура, „ народностопански планове, с „генерални“ и по- 
малки „перспективни програми“, градяхме „светлото утро“. 
Осъдихме фашистите, натикахме селяните в текезесетата, 
взехме чука и теслата от занаятчиите и ги вкарахме в 
Промкомбината.

Така: петилетка след петилетка, та минаха осем и влязохме 
в „Деветата“. Така и аз станах на шейсет, завърших трудовия 
си стаж, за да живея „златната есен“ на живота си в „развитото“ 
вече, тоест „зряло“ социалистическо общество.

Да описвам това „зряло социалистическо общество“, чиито 
основи, както подчертах, лично копаех, е безпредметно. Знаете 
го. Затова и не ме задявайте на тази тема. В последно време, 
обаче, все по-често започнаха да долитат до мене „вражески 
слухове“. Такива слухове, гдето могат да разколебаят вярата 
във великото учение на Маркса, Енгелса и Ленина.

Последните десет - двайсет години, па даже и по-отрано, 
енергично се бяха разшавали нашите български
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външнотърговци. Този ще донесе някой сувенир, друг ще се 
изпусне да каже какви чудесии е видял оттатък „желязната 
завеса“, трети скептично ще сподели, че капитализмът никак 
„не е загнил“, а явно трупа богатства, и т.н., и т.н. Най - 
смелите имаха куража да кажат: „Ние тук сме щастливи, 
защото не знаем колко сме бедни и прости“. Явна апологетика 
на капитализма.

Моля да ми повярвате, че аз не се поддавах на такива - 
определено наречени - провокационни изказвания. Отговорът 
ми бе прост и точен:

- Аз познавам капитализма, двадесет години съм живял 
в него. Зная неговите принципи. Е, може днес да е по-богат, 
по-динамичен. Но това не изменя основната му същност.

Върна се моята жена от Лондон, и цяла седмица беше 
болна. Обикаляла лондонските магазини /ей така, на „зей- 
пазар‘7 и очите й се пулели от богатството и великото 
многообразие на стоките.

- Е, съпруго, какво? Нима не си спомняш, че София преди 
войната беше точно такава. Не ме учудваш, нищо ново не 
ми казваш.

Върна се и леля ми Вера - комунистката от първото 
поколение марксисти - от Западна Германия и тя шашната. 
Улиците ги миели със сапун, а магазините им, дори и най- 
малките, не били като нашия „Селкооп ЦУМ“.

Всъщност бихте ме запитали какво си спомням аз за 
българския капитализъм преди Войната - най-бедния 
капитализъм в Европа, изпреварил само Албания. Да наистина, 
какво си спомнях? Вече казах: преди всичко принципите му:

Първи - в едно село или град ако трябва да има пет кръчми 
ще бъдат пет /плюс една в повече/. Ако трябва да бъдат десет 
ще бъдат десет /плюс една в повече/.

Втори - всеки се бори за своето си място и си го намира.
Трети - всеки уважава другия, ако последния е заслужил 

това.
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Четвърти - всеки гледа най-напред да даде, а после да 
вземе /до ут дес/.

Пети - има и бедни и богати, и сакати и брадати.
Има и още подобни принципи, но засега тези са ни 

достатъчни.
А сега нека бъда по-конкретен. София /ама центъра на 

София/ бе едно „малко бижу“. Помня улиците „Леге“, 
„Търговска“, „Арда“. Днес върху тях са каменните грамади 
на Партийния дом, Държавния съвет и Министерския съвет. 
Малките дюкянчета, останали още от времето на Стамболова 
/“ускореното първоначално натрупване на капитала“/, бяха 
претъпкани със стока: златни гривни, халки, часовници, 
шоколадени яйца и зайчета, вкусни - току що сварени колбаси 
на „Христо Докузанов“, изящна конфекция на „О бон гу“, 
шоколадени пасти, кремове - всичко с тонове. Влизаш сякаш 
в храм, а продавачът - най-вече сам собственикът, те гледа 
ласкаво и любезно ти се кланя. В този - ще го наречем 
„първи“ ред магазини не влизаше кой и да е. По-точно влиза 
„кой и да е“ но не всеки е купувач, тъй като кесията му не 
отговаря. Но това не пречи на капиталиста да бъде любезен 
и с него, защото посетителят е „потенциален клиент“. Ако 
не днес, утре - други ден, ще дойде и ще купи нещо.

В този „първи ред“ магазини нямаше „пазарлък“. Дискретни 
табелки носеха надписа „При фикс“.

- Тук - казваше майка ми - цените са „прификс“ и няма 
да влизаме.

Милата женица тя не знаеше, че „при фикс“ значи точно 
„цени фиксирани“, та нямаше нужда двойно да изговаря тази 
дума.

Този вид стоки ние купувахме, както в София, така и в 
провинцията, където живяхме от втория /дори бих казал от 
„третия“/ ред магазини, където цените бяха двойно по-ниски 
и на всичко отгоре имаше „пазарлък“. Търговците - предимно 
евреи. Някакъв библейски може би, фатализъм плътно ги
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държеше на щрек - до болезненост на щрек - да не изпуснат 
клиент на магазина. А не дай Боже това да му е първият 
клиент, влязъл след като е вдигнал кепенците, или пък ако 
е в понеделник сутрин.

Именно рано сутрин понеделник майка ни повеждаше да 
правим покупки от „Облеченото детенце“, от „Аврамачето“ 
- все от този „втори ред“ магазини. Изглежда, че нашата 
полубеднотия бе научила майка ни да бъде добър /по 
капиталистическите еталони/ купувач, та винаги успяваше да 
купи стоката на една трета от предложената от търговеца 
цена. Но за сметка на това - тройно завишена цена.

Безспорно, имаше и „трети“, па да кажем и „четвърти“ ред 
магазини : сергии, бит-пазар, кошници, амбуланти. От тях 
купуваше „беднотията“, „унижените и оскърбените“, както е 
казал поета. И нека не си кривим душата. Тежко му е било 
на Христо Смирненски да шляпа из калта на Коньовица и 
с нескрита завист да гледа жълтите павета по центъра на 
столицата. И не при друг, а при него и хилядите като него 
„морни роби и робини“ дойде и покоси „жълтата гостенка“.

Но най-зле, в аспекта, в който разглеждаме мизерно- 
капиталистическа България, бе селянинът. Ореше той с 
дървено рало нивичките, жената и щерките превиваха кръст 
над сърпа, селския кръчмар - лихварин ако го жулеше.

Селянинът идваше в града и се смайваше. Сякаш падаше 
от небето. Той виждаше стоки, гдето бедното му въображение 
не можеше да си представи. Плашеше се като заек от тези 
чудовища - автомобилите или трамваите. И пак беше мил, 
наивно недоверчив, любознателен и възприемчив.

Така помнех България, капитализма. Дразнеше ме това 
социално /да не казвам „класово“/ разслоение. Несправедливо 
бе разпределението на благата, гдето ги създаваха и бедни 
и богати, и селяни и граждани, и учени и прости. Така се роди 
в голяма част от нашето поколение девиза, лозунга, повелята: 
за социално справедлива България
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А тъй като България имаше да решава все още своите 
национални проблеми /диктата на Ньой/ повелята на епохата 
се формулира така: за национално могъща и социално 
справедлива България

Мнозина по-млади мои приятели днес се учудват защо съм 
толкова остро критичен срещу порядките на нашата 
действителност. Изхождат от следната предпоставка: Щом 
като на мен, моето семейство не е отнета фабриката, чифлика, 
нямаме никой осъден от Народния съд и др. подобни класови 
постулати, и нещо повече - защо ти бедняка, живял в колибата 
на дядо си, защо не си се приобщил към класата, „властта 
на днешните“?

Примитивен въпрос, поставен на още по-примитивна основа. 
Ние, нашето поколение, възпитани в общонационалните идеали 
- „Националната кауза“ - искахме да служим на този народ. 
Искахме, в качеството ни на бъдещ интелектуален негов елит, 
да загладим социалните неравенства, да направим този народ 
по-богат, по-щастлив. Да му служим с компетентност, 
нравственост и справедливост. Ето затова започнах да уча 
право /не инженерство/, за да стана общественик, адвокат, 
съдия, администратор.

Но това вече е минало, отдавна минало.
Гласовете, що дочувах, явно ми подсказваха, че съвремен

ният капитализъм в Европа /изключвам американския/ се е 
придвижил значително напред. Променил се е количествено, 
дори и качествено. Поставих си - за нашите условия почти 
невъзможната - задача, да го видя. Не смеех да мечтая, дори 
и не желаех да видя живота в Европа: Париж, Лондон, Бои, 
Рим. Това е Европа, „стара къща“. Вярно, Войната я порази 
жестоко, но пак много нещо е останало. Или както казва 
народът „Гдето е текло, пак ще тече“. Исках да видя съседните 
наши страни Турция, Гърция - „нашата черга“. Аджеба, какво 
те са направили през тези 42 години, през които ние ревяхме, 
крещяхме, съчинявахме планове, стягахме коланите. При това
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да видя не Истанбул или Атина. Исках да видя селото, 
селянина, гдето към 1939 година съставляваше 75 - 80 процента 
от населението. Дали гръцкият селянин /по данни на нашия 
печат/ оре земята все още с рало или някой друг вече си е 
купил трактор. Дали си е направил нова къща, както всички 
днешни български селяни, или още живее в кирпичените 
къщи, редом и на едно с ниво с добитъка. Предпочитах да 
видя Турция, но късмета ми се усмихна за Гърция.

Някога, преди 95 години, когато Алеко бе в Америка, на 
изложението в Чикаго той се отбил в павилиона на тогавашна 
Гърция.

Вижте какво пише:
„И гърците горките и те се бяха изложили. Малко маслинки, 

малко сол, няколко други минерали, няколко бутилки с вино 
и ракия - и туйто. Хепидже работа! Добре си живееше у 
американците обаянието от Гърция на Платона и Аристотеля, 
на Софокъла и Аристофана, на Темистокла и Аристида. Че 
трайте си бе, хора, гледайте си сиромашийката. Йок, да види 
светът колко сте напреднали! Е, видя го я! Един чувал 
маслини!“1

Ето това е представила модерна /за онези времена/ Гърция, 
очевидно с една-две степени по-назад в икономиката на 
Стамболова България, както добре се разбира от думите на 
Алеко.

Така спонтанно, ад имо пекторе /от дълбочината на сърцето/ 
се роди идеята, че мой духовен водач в предстоящото 
пътешествие ще бъде Алеко и само Алеко. Затова и заглавието 
поставих така. Зная, дори и не ми е минавало на ум, че 
бележките ми, които по-долу ще пиша, биха могли да се 
доближат и с една хилядна част до блестящото перо, до финия 
хумор, до острата наблюдателност на безсмъртния Алеко.

’ Алеко Константинов, том I, изд. „Български писател“, 1970 г., 
стр. 277.
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Зная това! Но нека в следващите редове неговата мисъл, 
неговото перо, неговия хуманизъм ме водят. Току-що на два 
пъти прочетох „До Чикаго и назад“. Алеко е видял върхът 
на капитализма - американския капитализъм. Аз ще го видя, 
както ме уверява учението на Маркс Енгелс, в неговия залез, 
в неговата гнилота. Ех, скъпи мой Алеко, обичам те. Обичам 
те за чистотата на сърцето ти, за добродушната ти наивност, 
за лекото ти изящно перо. Обичам те като колега - юрист, 
като колега турист. Моля да ми простиш, когато в следващите 
страници ще се помъча да ти стана епигон, да те цитирам, 
да те „опровергавам“ или потвърждавам.

И така ....
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