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ИНТЕРМЕДИЯ

В България отдавна не бях те сънувал бай Алеко, но на 
.... Случи се така, че тук, в Гърция се яви в сънищата ми. 
Такъв, гдето те зная от снимките: младичък, русичък, с малка 
брадичка, с кротки сини очи. Аз, уж съм по-стар два пъти 
от теб, изведнъж се смалих и по ръст, и по възраст щях да 
кажа, но това е било смаляване в акъла.

В сънищата, знае се, човек не се усеща къде се намира 
- бърка се по време и пространство. Май, че бяхме на Витоша. 
Тръгнал бе да изкачваш „Върха“.

- Чакай, бай Алеко - виках от долу ти. Ти май нещо се 
поспря. Къде си тръгнал?

- Оставих долу тази мамонтовска страст за създаване на 
акционерни дружества и трупане на богатства и сега вървя, 
вървя все нагоре.

- Ами към небето ли отиваш, бай Алеко? Към Рая ли? 
/Сънища, какви ли не глупости минават през спящата глава./

- Че мен хич до Рая ли ми е. Помниш какво му казах на 
Свети Петър пред Ниагара: „Остави ме с твоя глупав Рай“. 
Искам да видя Ниагара.

- Вярно, бай Алеко - така беше!
- Няма да си отида аз в Планината, да си седна с приятелите, 

та да му дръпнем един гуляй, та ще ходя в Рая, за да ми даде 
Свети Петър едни крила. Само да ми тежат. Тук е Раят, дърто 
момче, тук е Господът! На, виж, го!

Алеко Константинов широко разпери ръце показвайки 
Витоша, по-нататък Погановския манастир. Нейде по-далеч 
бе Прага, а още по-далеч, отвъд океана Америка.
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- Ами и аз това казвам, бай Алеко. Тук е Божият свят. 
Божественото е в нас-си, на всяка крачка от нас. Аз съм 
панентеист.

- Хубаво, пантеист. Правилно са го измислили древните 
гърци: бог на любовта, богиня на красотата, бог на виното, 
богиня на земята. Е, хубаво, хубаво.

- Не бе, бай Алеко. Казах „панентеист“!
- Панентеист? Че такава дума нямаше по мое време?
- Тази е модерна дума. Значи, това гдето ти си го вършиш, 

ти си го чувствуваш. Да виждаш божественото в природата, 
във всяко творение на природата и на човека.

- Стига у него да има душа и красота, така ли? Разбрах! 
Брей, колко неща са се променили от как ме няма на този 
свят.

- Променили са се, бай Алеко, ама изглежда, че не са се 
и променили.

- Ха да ти повярвам. Разказвай по-нататък.
- Ще ти разказвам, ама ще те и питам. Прощавай, таман 

си ми паднал в сънищата. Може и с клюки да те занимавам.
- Че хич бива ли с клюки да ме занимаваш?
- Ще те занимавам, защото понякога ме хваща такъв яд, 

че ми иде да се пръсна. Ти помниш ли какво писа за 
американците в „До Чикаго и назад“.

- Че едно ли е, две ли са, та да помня?
- На страница 297-ма, цитирайки Едуард Белами, ти казваш: 

„Личността, индивидуалността съвършено почти изчезва като 
се превръща в автомат, в роб на един нов, много по-силен 
и несъкрушим господар - обществото ....

- Разбира се, че е така ... сопна се Алеко Константинов.
- По-нататък ти казваш: „Личната свобода роди нов господар 

- капитал. Капиталът в Америка е достигнал най-крайното 
си развитие и е задушил своята родителка личната свобода.

- Да, естествено. Не разбирам какво искаш да ми кажеш?
- Виж, бай Алеко. Не казвам, че нещо си противоречиш.
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Прав си. Отделният човек става все повече и повече зависим 
от обществото, което от своя страна е зависимо от 
капитала,после ще видим как ще си го дели. Мисълта ми е 
в друго нещо. - Нашите литературоведи и историци марксисти 
ни набиват в очите, замъглявайки, или просто скривайки по- 
предишнатати мисъл. Мисълта ти, че обществото се „сгъстява“ 
и затрива личността.

- Май това са партизански историйки, какво толкова му 
си се загрижил?

- Че аз не съм загрижен, бай Алеко. Аз съм обиден. Правят 
ме на идиот.

- Е, чак пък толкова. Стамболов и Столов да не бяха по- 
други? Партизански историйки ти казвам.

- Виж, виж сега, другата хитрина на тази „партизанска 
история“. Прикриват от ученика, гдето те изучава, прикриват 
от целия народ, тези твои наистина гениални мисли, че: „като 
противовес на злото сега вече изникват сам - там искрици 
като предвесници на нова заря било във форма на кооперативни 
асоциации, било като съседски гилдии, било като всевъзможни 
работнически и женски клубове и асоциации, които силно се 
развиват и се стремят да обхванат цялата страна“.

- Ами така ли съм го казал? Ама съм умен, кой да го знае. 
Така, така, капиталът трябва да се разчленява, да се раздробява, 
иначе язък за обществото. Човекът ще се превърне в социално 
насекомо.

- Точно това „разкрепостяване“ видях в днешна Гърция.
- Няма да ме водиш, че съм „за капитала“. Дочух, че 

„днешните“ ме водили за социалист, ама аз съм за личната 
инициатива и за свободата.

- Не те водя капиталист, нито даже „чучулига“. Просто 
за себе си искам да доразвия твоите мисли. Позволяваш ли?

- Карай, карай нататък. Ама я по-добре да поседнем и 
спокойно да си побъбрим.

- Сега, като се върна в София, ще прочета книгата

82



С Алеко Константинов...

„Балканите“1. Яко е стъпил капиталът, особено чуждест
ранният в Гърция, ама гърците не му се дават да ги задуши, 
да им стане едноличен господар. В селското стопанство 
осемдесет процента от селяните имат до петдесет декара 
земя. Хайде да приемем, че двадесет процента са им чифлиците. 
Така ли беше и по твое време? Колко предприятия има в 
Гърция - промишлени, търговски, туристически, транспортни 
- дявол ги знае, ама 99.1% от тях са малки и средни 
предприятия. Значи за монополите, гдето ти казваш, че се 
раждали в Америка остава 0.9%. Ха, да станат господари де. 
Пък ще ти кажа и друго: малките и средни предприятия 
обхващат 62.7% от работното население на Гърция, а като 
прибавим към тази цифра и тридесетте процента дребни 
земепритежатели, май, че за монополите не останаха 
работници за експлоатация. Държавата и тя има своя дял в 
икономиката /около 26 - 30 %/, турила е ръка на железопътния 
и въздушен транспорт, на електродобива, на най-големите 
туристически обекти. Същото демек, гдето го направи Петко 
Каравелов от вашата партия.

- Като Петко Каравелов ли казваш?
- Аха, точно като него. Да управляваш една страна ама 

да знаеш до къде да пуснеш държавното, до къде акционерното 
и до къде личния капитал. И всичко това да произвежда, да 
се конкурира, а ти тактично да му държиш юздите. Таван 
горе няма да слагаш, а здрав под, „нивото на най-ниските 
заплати в Гърция се определя от т. нар. „Главен национален 
колективен трудов договор“, който се обявява ежегодно“.

- Брей какви ми ти работи. По мое време още не бяхме 
дорасли до тези изводи. Карахме я урбулешката, ама на - 
Каравелова - умен.

- Умни, па и благородни хора бяхте демократите. От

'Балканите - „Политико-икономически справочник", "Партиздат", 
София 1982 г., стр. 188-193

83



Рашо Рангелов 

народната черга. Аз вече - след толкова години в 
социалистическа България - трябва да съм станал марксист, 
ама кажат ли ми нещо за старите демократи, сърцето ми 
примира. Партията, гдето трябва да управлява, ще произхожда 
от средната буржоазия. Тежката буржоазия, зарежи я. Знаеш 
ги народниците. Те те утепаха, бай Алеко, не стамболовистите. 
Работническата, искам да кажа пролетарската класа и нея 
не я бива да управлява. Понеже си нямат /или не искат да 
си имат/ нещо свое, карат я на чужд гръб. А после, като не 
им върви, сърдят се на другите.

- Виж ти, виж ти? Нейсе, запуши я. Не искам да си спомням 
старите работи. Я ми кажи какво най-силно впечатление ти 
направи в Гърция.

- „Господи боже мой, няма ли поне един беден човек в 
тази Гърция? Всички, положително всички са добре облече
ни .... И по лицата им виждаш, че са доволни, че са щастли
ви .... И в уплащането на труда няма таквази разлика между 
тъй наречените свободни професии - с изключение на 
знаменитостите - и обикновения занаятчийски труд. Един 
лекар не печели повече от един работник бояджия. Влез в 
железницата, в парахода, наред с губернатора, с милионера 
седи обущарин, наред с професора седи готвач, и всички почти 
всички еднакво облечени, с газети в ръце не искат да знаят, 
че този бил големец, а онзи работник ...

- Ти май мене цитираш ...
- Позна се бай Алеко, нямаше как!
- Май че искаш да ми кажеш, че Америка е дошла у 

Гърция.
- Дошла, и то как? Това ми ти изобилие, като се спуснало 

отгоре надолу, че заляло всички. Няма село, няма град, няма 
работници, няма селяни. Май най-зле е търговската класа, 
но още си мълча. Още не съм проучил този въпрос.

- Цъ, цъ, цъ - гледай ги ти гърците. Ама верно ли ми 
говориш?
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- Ти баща, ти майка. Шашнаха ме!
- Па да постанем, че заседяхме. Пооткъснах се аз от 

хорските работи. Я ми кажи нещо за партиите? Нали ме знаеш 
все на партизанлък ни избиваше едно време. Това избори, 
това „угасете свещите“, това Гочоолу, на Серсем Пеца копелето 
... има ли ги по Гърцията?

- Не знам, бай Алеко. Сега по буржоазния свят 
избирателните бюлетини ги броят на електронна машина, 
та май не ще е като по твое време. Имат си гърците партии, 
боричкат се, джавкат се, ама народа, която избере - тя ще 
е. Другата си отива и се кани да набира сили за реванш.

- Как, как са им сега партиите?
- Че от къде да знам как са! Трябва да прочета нещичко, 

та да знам. А и откъде да зная гръцки. Ще ти кажа, нещо 
от книгата, дето ще я чета, като се върна - „Балканите“5 - 
колко е вярно и авторите не знаят. Дай да вземем партиите 
им от 1974 година,когато падна военната хунта, гдето управлява 
страната от 1967 година. Тогава се създаде ПАСОК /“Всегъцко 
социалистическо движение“/ начело с Андреас Папандреу, а 
двадесетина дни по-късно партията на К. Караманлис „Нова 
демокрация“. Програмата на „ПАСОК предвижда 
провеждането на редица реформи в икономическата, 
социалната и културната области, в здравеопазването, в 
образованието, селското стопанство, както и социализация / 
национализация/ на крупни предприятия, заводи, фирми“.

- Ще ме заболи главата да те слушам. Ти какво, лекции 
ли ми изнасяш?

- Не бе, бай Алеко, уважавам си те. Чета ти нещо, което 
е записано.

- Я кажи нещо за демокрацията! Социализмът остави, не 
го познавам. Ха се бе появил в България и мене ме утрепа 
едрата буржоазия.

5 Цит. съч., стр. 181

85



Рашо РангелоВ

- Тук в Гърция казват, че това било „Нова демокрация“. 
„Свобода на частната инициатива в икономиката, при 
разширяване на държавния контрол върху важни отрасли на 
народното стопанство“. Искат хората „привличане на повече 
чужди капитали, технологии и специалисти“. Нова демокрация 
осигури приемането на Гърция в Европейската икономическа 
общност.6

- Добре, добре. А нашите в България за коя гръцка партия 
са?

- Няма питане - за Комунистическата партия, после за 
ПАСОК, ама и Нова демокрация е наша. Защото се „бори 
за осигуряване мирен климат и разширяване всестранното 
сътрудничество на Балканите, за постепенно възходящо 
развитие на отношенията между Гърция със СССР и страните 
от социалистическата общност“.

- Пак го каза по купешки. Карай нататък.
- Караманлис /личен приятел на др. Тодор Живков/ хитро 

си управляваше страната с новите демократи чак до 18.10.1981 
г., когато на изборите ПАСОК-ци го смляха. Тръгнаха по пътя 
на социализма - демек. Ама сега както разбирам Нова 
демокрация пак набира сили и нищо не се знае дали няма 
да катурнат социалистите.

- Ти каза нещо за комунистическата партия, за СССР, за 
социалистическата общност, това пък какво е?

- Хич бива ли бе, бай Алеко! Та ти не си ли чувал нищо 
за Маркса и Енгелса, за „Комунистическия манифест“, за 
„Произхода на държавата, семейството, частната собственост“. 
Не знаеш ли ...

- Едва си спомням такова нещо.
- Е, то после стана интересно. Роди се Ленин. В деветстотин 

седемнадесета година той направи една голяма революция в 
Матушка Русия, После дойде Сталин - стана най-голямата

5 Цит. съч., стр. 182
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война, образувахме нашия „социалистически лагер и сега сме 
силни колкото Америка.

- Колкото Америка ли казваш?
- Да ... във военно отношение!
- Прощавай, ама не ми ги побира главата тези работи. От 

друго време съм.
Я по-добре ми кажи тук, в Гърция, доволни ли са хората 

от управниците, или не? Другото е бош - лаф.
- Ама, че въпрос ми зададе, бай Алеко? Че нали сам ти 

си го казал „Аз не вярвам, че ще се промени съотношението 
между доволните и недоволните хора“. През изборите 1974 
година Нова демокрация спечели 54.3% от гласовете на 
народа, ама през 1957 година на 41.68%. ПАСОК, гдето на 
първите избори имаше само 13.58% , а на вторите - 25.34%, 
през октомври 1981 година грабна мнозинството - 48.06% и 
стана управляваща. Те ти съотношението между доволни и 
недоволни. Само Комунистическата партия е неизменна, 
изглежда, че тази система въобще не подлежи на изменение. 
Твърдо 10 % от избирателите, ама като прибавиш към тях 
троцкисти, маоисти и какви ли не още еретици на тази 
религия.

- Религия ли, казваш?
- Да, религия. Или по-точно антирелигия.
- И това не го разбирам.
- По-добре, извинявай ме, че не го разбираш, бай Алеко.
- Слушай ме сега добре. Кое разбрах, кое не, не е толкова 

важно. Това, че изобилието заляло гърците от горе до долу 
и това не е важно. Това дето каза, че са станали Америка 
- също. Че капитализмът бил станал „народен“ може и да 
е вярно. Друго те питам: имат ли идеали хората. Стремят ли 
се към култура, към нещо духовно, нещо интелектуално. 
Тачат ли си Аристотел и Темистокля? Мене друго ми бе 
направило впечатление в оная страна Америка. Не богатството, 
не изобилието. Пише ли тук по библиотеките „Отворено за
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всички“. Еснафът мечтае ли да се ожени за някоя баронеса, 
графиня или ако това сега по света не е модерно, мечтае ли 
поне да се ожени за жена - лекарка, артистка, писателка. Пей 
даваха пустите му американци „благородници“ да стават, 
знаменитости да стават. Зяпаха опулени всички онези 
„произведения на изящните изкуства“, гдето консулските жени 
ги бяха накупили по пазарите на Турция и Русия. Идеали, 
идеали, имат ли, това те питам?

- Че отгде да знам. Аз тук съм турист, дошъл съм на курорт. 
Как да науча какво имат в главата си тукашните хора?

- Гледай добре и ще видиш. Аз не бях ли турист в Америка.
Ти казваш, че много неща съм видял, затова книгата ми и 
до днеска се чела. Прощавай за наставническия тон, не ми 
е нрава, ама така де......Търси новото, дръж се за старото“.
Дръж се за демокрацията и не се бой. Тя си носи социализма. 
Хайде сега оставям те. Отивам при Петко, при Найчо, при 
Малинката. Мъжка компания демократи. Няма нова; няма 
стара, няма национална, няма социална, демокрацията си е 
демокрация.

Туй рече бай Алеко и след това ме бутна по рамото.
- Хайде ставай, никога не си се успивал така. - Последен 

ден ни е в Кавала - каза Антоанета - тръгвай на плажа. 
Хубаво ще си починем, че утре за Тесалоники.
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