
Рашо Рангелов

ПАЗАР И „СЕКСУАЛНА 
РЕВОЛЮЦИЯ“

- Днес ти ще бягаш, а аз ще те гоня с пари - казах аз след 
като изпратихме Медиха и Хамзе. - Така съм ти обещал. 
Купуваш всичко, каквото си харесаш.

- Чак до толкова не вярвам!
- „Чак до толкова“ - натъртвам аз. Само при условие, че 

ще има разум в покупките. Цените - по български измерения.
Солун, както винаги, гъмжи от хора, стоки, автомобилно 

движение. Тактично гледам да се примъкнем към 
пристанището - един квартал все още непознат за нас, макар 
да подразбираме, че там е истинският център на града, там 
се разхожда „аристокрацията“.

Забиваме нос в една витрина, пълна с електрически уреди, 
касетофони, транзистори. Влизаме в магазина и Антоанета 
се зазяпа в мъничките електронни сметачни машинки. 
Продавачът, явно не собственик на магазина, а наемен 
работник, ни натиква една машинка - 700 драхми. А заедно 
с нея необходимата батерийка - 300 драхми. Всичко това, 
разбира се, на мимически гръцки език.

- Много ми трябва такава машинка - констатира гласно 
тя.

Не знаех, че на един лекар такава машинка му е първа 
необходимост. А може би й трябваше не за служебни, а за 
домашни нужди?

- Не знам, твоя работа. Купувай си каквото щеш!
Продавачът междувременно бе извадил втора подобна
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машинка - 1100 драхми. Закриваше и откриваше някакво 
прозорче, т.е. искаше да ни каже тази е със светлинно око, 
много по-хубава от първата и при това на същата цена. И 
ни излъга. „Излъга“ ни с качеството на стоката, и с цената 
й. „Разбира се, каза Антоанета, ще вземем тази“.

Може би читателят ще се смее как може с такива ординерни 
неща да го занимавам, че дори - аз самия да съм толкова 
примитивен. Но, толкова години живея в условията на 
„социалистическата търговия“ и това - нормално състояние 
- отдавна съм престанал да считам за нормално. Не за първи 
път нашата търговия съм оприличавал с „казармено 
обслужване“. Едно време, като войници, така се редяхме пред 
вещевия склад и старшината раздаваше ботуши, куртка или 
панталони, тикаше ни ги в ръцете и крясваше: „Оправяй се 
както знаеш“. Неотдавна - вече вън от казармата - наблюдавах 
подобна сцена. Бяха пуснали някакви разноцветни блузки и 
пред магазина се бе наредила чудовищна опашка. Продавачката 
грабваше парите - „купон“, подаваше в ръцете на купувача 
каквато й попадне блузка. После, извън опашката 
ощастливените купувачки си разменяха закупеното. „Бихте ли 
сменили моята зелена блузка с вашата червена, или моя 
номер, който е по-голям, за вашия, който е по-малък“.

Пак тръгваме. Антоанета е по-спокойна, даже мъдра. По- 
спокойна, по-критично разглежда витрините. Мен ме гложди 
нещо от вътре. Не, не останах убеден онзи ден, че зад 
скандалните порно-корици в долния кат на будките наистина 
се крият невинни комикси. Тук има някаква дяволия. Пак се 
престраших и пресрамих, взех едно такова списание и този 
път прелистих последните му страници. „Аха .... ясно“. Видях 
я развръзката на комикса. Сега какво? Да купувам книжката, 
че да си направя един хубав майтап с приятелите? А, не, на 
границата могат да я намерят. Това че ще я конфискуват 
никак не е важно - важното е, че се „излагам“ за едното чудо. 
Аз съм „социалистически човек“, затворили са ме под един
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стерилен похлупак и дори ако знаеха, че се зазяпвам по такива 
картинки - втори път няма да премина желязната завеса.

Пак се отплеснах. Какъв е смисълът на това желязно 
ембарго над секса, поставено в социалистическите страни. 
Спасихме ли се от сексуалната революция, започнала към 
1963-1964 година и като вълна заляла цяла Европа - от 
Скандинавия надолу. Действително, сексуалната революция 
не връхлетя като вълна над България, тя дойде като „мъртво 
вълнение“, та още по-лошо. „Забраненият“ плод се оказа 
много по-вкусен от рекламирания. Разбира се, аз като човек 
на старото време, с немалка доза пуритански и турски 
схващания за морала съм - и бих бил - сторонник на забраната 
човешките интимности да се показват на публично достояние, 
но и в нашата действителност се получи един парадокс. И 
в нашата страна се откриха кабинети по сексология, последните 
настояват за по-ефикасно сексуално възпитание на младежта. 
Така, че лично аз не мога да си обясня къде е смисълът на 
строгата забрана върху секса, а от друга страна неговото 
официално поощрение. Или може би нашата власт търси - 
определила е - някаква разумна граница. Може и така да е. 
Едно време бях много млад, а сега много стар, за да ги 
разбирам тези работи. Надзъртам в тях ей тъй .... за обща 
култура.

- Ти май пак се отплесваш?
- Знаеш, отплесвам си се.
Към пристанището, човешкият поток оредява, магазините 

се заменят от масивни административни сгради: представител
ство на най-могъщия държавен монопол „Държавна 
електрическа индустрия“, Генерално консулство на САЩ, на 
федерална Германия. Широки площади и по тях се разхождат 
възрастни англичани и англичанки. Ама истински. Морето 
отново лъсва пред нас, къпещо крайбрежния булевард.

Вървим по безлюдния булевард, напечен от обедното слънце. 
Може би вечер тук става по-оживено, гъмжи от хубав и
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елегантен свят, разхожда се туземната аристокрация и 
интелигенция. Но сега булеварда е пуст. Минаваме покрай 
магазини за продажба на леки автомобили, други магазини 
за най-луксозни стоки. После Антоанета ще ми каже, че в 
един от тези магазини дамските обувки стрували 20.000 драхми. 
Аз не видях обувки. Гледах грамадните плакати, известяващи, 
че се намирам пред кино „Панорама“ и че точно в този 
момент дават филма „Диана“ /дано пак не греша/, филмова 
суперпродукция из живота на древния Рим. Плакатите и 
фотосите представят доволно количество голи мъже и жени, 
но на всички тях - между бедрата, задниците и мамето на 
дамските бюстове - бяха залепени едри островръхи звездички. 
Дискретност - така трябва да бъде.

Продължавам да умувам. Вътре салонът пълен ли е, или 
е празен. Публиката каква е - простаци или интелигенция? 
Млади или стари? Бяха ми казали, че след отлива на 
сексуалната вълна на запад порно-филмите са посещават от 
млади - и то прости - хора. Да, това би било правилно. 
Младите са под напора на силно сексуално напрежение, 
естествено е те да ходят. Впрочем - както по-сетне ми казаха 
- тези филми всъщност се посещават само от стари мъже. 
За стимулация, за реминисценции, за ... кой знай за какво. 
Вероятно това е правено от векове във франция - поднасяния 
на застаряващите мъже „синема кошон“. В немалка степен 
аз съм фройдист, за да приемам, че сексуалният мир на човека 
е основата, доминантата, „относително вечния“. Но заедно 
с това, да кажа, че пуританството ми се свежда само до това 
да не се манифестират публично и грубо тези основни нагони 
на живота.

Гледам фотосите и се отнасям. Познатото ми от книгите 
„римско пиршество“. Патриции и патрицианки полегнали на 
кушетките. Вино се лее от амфорите. Венчета кичат главите 
на пируващите. Но чудно? Чувствувам някаква интимност, 
някаква топлота в движенията, отношенията между
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присъствуващите. Браво на режисьора и оператора, гдето са 
успели да отразят това чувство, това настроение.

Не, няма „за кога“ да влизам и гледам такъв филм. 
Закъснях /някой ме принуди да закъснея/ в живота. Дано 
младото поколение живее нормално, макар животът да поднася 
/или някои считат, че поднася/ ненормални състояния.

Малко преди Бялата кула един магазин за сувенири препречи 
пътя ни. Казвам „препречи“, защото наистина бе така. 
Търговецът беше изложил на тротоара стотици амфори и 
амфорки, стотици чинии и чинийки, с изображения на гръцката 
митология. Отделно, че бе натъпкал магазина си със завеси 
и пердета, илюстровани картички и гидове, лъжици, вилици, 
колани и коланчета, милиони такива джунджурии.

- Да видим пердета - мушна се Антоанета, аз подир нея.
Провираме се в пролуките, зяпаме ту една, ту друга вещ, 

докато аз се спрях точно на определено място и занемях.
Гледам пет-шест гипсови статуетки не по-големи от 7-8 

сантиметра. Човешки същества с гротескно резигниран вид. 
Грубоват, първично инстинктивен торс с огромен - равен на 
туловището - фалос. До тях друга статуетка, фигура на сатир 
- грозен и рогат - с грамадна опашка и също толкова голям 
фалос, „златен фалос“. В ръката си държеше табела на 
английски език. Написано „Моля, натиснете ме по главата 

сс

- Аха ясно, лост от „първи род“.
Възхитен съм. Изправен съм пред оригиналния секс на 

древна Елада. Същия, или почти същия секс съм виждал по 
картинки от „Помпеанската живопис“, от „стрелките“, сочещи 
римските лумпанарии. „Не, не се увличай, дърто момче. 
Сигурен ли си, че това е „оригиналният секс“ на древна 
Елада? Не е ли това кич, приумица на художници, да лъжат 
лековерните? Не, няма да си дам парите за нещо, гдето не 
съм сигурен, че е оригинално, достоверно. Положителен съм, 
че този търговец ме лъже. Ако беше нещо от римска епоха,
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по нямаше да му се дам, но с Елада ..."
Пием второ кафе, до сам „Бялата кула“. Антоанета бърбори, 

че да се продават обувките по 20.000 драхми, т.е. към 600 лева 
български пари, то явно, че поне десет продавачки мерят тази 
обувка на клиента, черпят го с кафе и уиски, показват му 
десетки модели и модни списания.

- Да, да разбира се - отговарям разсеяно аз и се мъча да 
разплета хамлетовския си въпрос. Защо сексът на древността 
- елинския, доколкото е достоверен и римския - доколкото 
го познавам - ни го представят така груб, агресивен, 
хиперболизиран, драстичен. Различава ли се той от 
съвременната сексуална революция, т. е. последиците от нея? 
Няма ли в съвременните междуличностни отношения на тази 
основа по-голям финес, мекота, човечност. Та не ли точно 
от тези психо- и нравствени позиции режисьорът на филма, 
гдето отминах, бе интерпретирал римското пиршество. 
Някакъв идеолог на сексуалната революция бе писал, че тя 
е израз на един „интегрален хуманизъм“, който човекът 
противопоставя на „галопиращия техницизъм“, водещ ни до 
отчуждението, крайната рационалност и огрубяване на 
поведението .... Може би е прав. Смазан под тежестта на 
гигантския технически напредък, лошия въздух и заредените 
атомни бомби човекът търси собствената си емоционалност 
и - да! - телесен изказ. Интелигентно ги търси. Първичния, 
примитивния сексуалния напор е отминал, отживян, укротен 
/или дори изтощен/, за да прелее в мекота и финес, в другарство 
и себеуважение. Човек се „ресексуализира“, както бе казал 
Ерик Фром.

- Късно ни е да решаваме проблемите на сексуалната 
революция - вметна жена ми. - Умните хора си живеят както 
си знаят, без да разбират има ли, или няма сексуална 
революция.

- Но този социален феномен трябва да се осмисли, да се 
преосмисли, да се ...
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- Е, е, чудя се как мъжете живеят с толкова ум в главите. 
Как не им се пръсне мозъкът.

- Ти все знаеш. Ти все много знаеш! Вярно е, че малко 
мъдрувам. Но като бях млад мъдрувах ли? Бях като оня сатир 
... А ето каква била работата.

Антоанета въобще не разбра „каква била работата“. В ония 
древни - младежки за човека - времена, той /особено мъжът/ 
е бил силен, агресивен, напорист в глъбинната си психо - и 
физиология. Помним „еротомана“ Зевс. Сега - две хиляди 
години по-късно - смазан, изнервен, изнемощял - човекът / 
мъжът и жената/ търсят в телесните си връзки защита спрямо 
заплахата от „мира, носещ войната“7, заплахата на „тоталната 
демокрация“, тоталното унищожение на околната среда.

Ех, човече, човече! Няма ли най-сетне да намериш верния 
си път в живота. А той е толкова прост и ясен. Живей си 
по природните закони и толкоз.

7 Хрумна ми тази формула, когато един ден в нашия печат бяха 
поставили на Видно място един от основните лозунги /постулати/ 
на Муамар Кадафи: „Борбата срешу империализма е борба за мир“.
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