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ЕПИЛОЗИ
Всяка книга трябва да има Предговор и Епилог. Или и 

двете заедно. И понеже тези страници се натрупаха в цяла 
„книга“ /поне по количество/, наложително е да сложа епилог.

Мислих доста какво да напиша като епилог. Оказа се. че 
много неща могат и трябва да се напишат и затова сложих 
и заглавието на тази последна глава Епилози.

Но кой да бъде първият, вторият, третият епилог?

Първи епилог: Как ни посрещнаха у дома и по-точно 
дъщерята. Майка й, която има чудесната способност да поднася 
подаръци и споделя впечатления по много ефектен начин, 
просто я „сбърка“. Най-напред тя й показа серията дънкови 
дрехи. И тя ахна. Втората серия бяха оригиналните сувенири 
закупени за нас и приятелите ни. След това последва серията 
електронни изделия. Тук Ралица не можа да издържи. А 
когато жена ми започна да изважда една по една блузките 
и ризките, детето ни съвсем се смая. Аз й поднесох само 
гроздето: да види какво значи грозде и хлебец да види - 
представете си - да види какво е хляб.

Започнахме разказите. Всички домашни ни заслушаха в 
захлас. Ралица сякаш потъваше в един нов свят, нереален за 
нея свят. И невъзможен, защото е приказен. Стана ми 
безкрайно мъчно за това дете. Нейният живот, едва двадесет 
и две годишен, нейното мозъче бе натъпкано с пропагандни 
лозунги, със страхове от империализма, свикнало бе на 
реалностите на „реалния социализъм“. Сега пред нея се 
разкри нещо ново, неочаквано, дори невъзможно.
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Казват, че живеем във века на информационната лавина. 
И, че човек може да заболее от информационна невроза, 
поглъщайки неизмеримото количество информация. Всъщност, 
медицината установи, че информационната невроза се получава 
не от количеството информация /не е трудно да спреш нейния 
приток/, а от липсата на оная информация, която е нужна. 
Така сме ние тука. А до кога - Господ знае.

Втори епилог. Тръгвам по работа. Спирам се пред кино 
„Дружба“ и поглеждам булевард „Толбухин“ към Университета 
- разстояние 300-400 метра. Преброих: 12 автомобила, между 
които два тролейбуса. „Това ние наричаме автомобилно 
движение. Плашим с него децата, назначили сме хилядна 
армия милиционери по транспорта. По цел ден гърмят радиото 
и телевизията за станалите катастрофи и злополуки“.

- Идете в Гърция, другари-катаджии, да видите какво 
значи автомобилно движение и какво значи култура на това 
движение.

Щастливи са онези българи, гдето не са пресекли желязната 
завеса.

Трети епилог. В дните, когато се върнахме в София, все 
още продължаваше Пловдивският мострен панаир. Доще ми 
се да отидем. Но този път не с автомобилчето - достатъчно 
се бяхме навозили -ас автобус.

Антоанета обаче се уговорила с Марийчето - съпругата на 
Тодора, за който ще стане дума по-долу, да тръгнем - ние 
двамата и тя със сина си - тъй като мъжът й, завеждащ 
рекламата на списание ‘България“, уреждал пресконференция 
с коктейл - парти на панаира. Били поканени всички столични 
редакции, отдел реклама на „Балкантурист“, предприятието 
„Разгласа“ и други подобни.

В девет часа сутринта на другия ден се озовахме на сборния 
пункт. Бях нарамил пак фотоапарата и кафявия сак, купен
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в Прага през „пролетта на 1968 година“. Пристигна един 
луксозен 49-местен автобус на „Балкантурист“ специално 
заангажиран от домакините, да превози столичния печат до 
Пловдив. Започнаха да пристигат и пътуващите. Един - два, 
пет, седемнадесет. Седемнадесет души, от които две деца и 
десет други - гости като мен и жена ми.

Мощният автобус летеше със 130 километра в час по 
магистралата за Пловдив. За първи път минавах отсечката 
от Ихтиман до Пловдив и затова с учудване се взирах в 
непознатите за мен пейзажи - китното Пазарджишко, а след 
него и Пловдивско поле. Видях в пълнота богатството на 
тракийския чернозем, оризища, преорани блокове, ябълкови 
насаждения, рекички, канали - чудо и приказ. Не, такова нещо 
не видях в Гърция. Там се нагледах на сиви камънаци и 
тъмнозелени храсти. И как, Боже мой, тази райска българска 
земя не може да ни изхрани? Коя е причината, кои са 
движещите пружини. Где да обърнеш окото, гледаш благодатта 
на тази земя, а в магазина да не можеш да намериш и кромид 
лук.

Не знаех, че в края на нашето пътуване Антоанета щеше 
да даде отговор. В Пловдив автобусът пристигна точно в 11 
часа.

В една от залите за конференции на Съветската палата 
„Интурист“ беше подредил коктейла. Две маси дълги по 7-8 
метра, едната препълнена с чинии сандвичи с шунка, свински 
врат, кашкавал, торти, грозде /като гръцкото/, чинийки с 
фъстъци, ябълки като детски главички. Другата - наредени 
в полукръг най-различни напитки и кутии шоколадови бонбони. 
На всички ни връчиха един грамаден плик с рекламни 
материали на „Интурист“ в превод на български.

Млада жена - конферансие, откри пресконференцията и 
даде думата на домакина - високопоставено лице от 
Централата. Той прочете за пет-шест минути написаното, 
след което конферансието покани „представителите на печата“
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за въпроси и изказвания.
Гробно мълчание!
Повторна покана от конферансието.
Пак гробно мълчание.
Домакинът много ловко се намеси, за да наруши създадената 

неловкост:
- Ние каним нашите гости на скромна закуска. Така, в 

приятелски разговор Вие ще поставите вашите въпроси и 
становища.

Впрочем, ние, 30-40-те участници на пресконференцията 
бяхме заели удобна стратегическа позиция до масите с 
лакомства. При сигнал „Действувай“ всички по най-привидния 
„културен“ начин започнахме да оплячкосваме чинийките със 
сандвичи и да се тъпчем.

Домакините бяха наели екип елитни келнери от Пловдив, 
които така естетично бяха подредили масите и сребърните 
прибори. Достатъчно са успели и свикнали да гледат как 
внуците на Бай Ганьо се държат когато са на „кьор - софра“, 
ни гледаха с подигравателна и ехидна усмивка. Знаех много 
добре, че зад културния, елегантен и „скромен“ жест, с който 
посягахме към лакомствата, се крие алчност, нетърпение, 
келепирджилък.

За двадесет минути се натъпкахме като гъски. Не 
оплюскахме всичко, тъй като домакините - чакали само от 
София петдесет души, бяха напълнили масите поне за сто 
човека. Без да се сбогуваме, тихомълком се измъкнахме и 
потънахме в мнозинството зяпачи на панаира.

Точно в четири часа след обяд автобусът ни пое отново 
и тръгнахме по обратния път. Мъчех се да асимилирам 
преживяното.

- Хубав строй е социализмът, няма какво да ми хвалиш 
капитализма - рече Антоанета. - Плюскаш, колкото си щеш, 
и нищо не работиш. Кажи кой капиталист ще ти даде този 
гювеч, за никаква несвършена работа?
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Как така несвършена?
Знаех, че ако утре прочета вестника, или ако не вестника, 

то „отчета“ на главния домакин до горестоящия му началник, 
неминуеммо щях да прочета следните редове:

„Пресконференцията протече при небивал интерес от страна 
на присъствуващите над 100 души видни представители на 
средствата за масова информация от столицата и страната. 
Те изслушаха с интерес експозето на таварищ Н и разгледаха 
с нескрито възхищение рекламните материали, представящи 
страната ни като една от първите туристически страни в 
света. В приятелска атмосфера, в духа на братското и 
приятелско сближение между нашите и българските 
журналисти, бяха обсъдени въпросите по взаимния 
туристически обмен, по културата на обслужването, по 
организацията на туристическото дело. Един виден български 
журналист сподели, че посещението му в Алма ата и Ташкент 
и начинът, по който е бил ‘ обслужен от „Интурист“, ще 
останат у него вечен спомен на доброжелателство, култура 
и гостоприемност. Накрая гостите радушно благодариха за 
оказания добър прием, като заявиха, че отсега нататък това 
сближаване ще стане още по-крепко, още по-пълнокръвно“ 
... и така нататък, и така нататък. Нито дума за „плюскането“, 
нито дума за гробното мълчание“.

Няма проблем! Хубав строй е социализмът. Плюскаш 
аванта и нищо не работиш. Разбира се, стига да можеш да 
плещиш глупости от рода на горните и да успееш да се вредиш 
/навреме/ при големите тарикати. Важното е, не да свършиш 
работа, а да я „отчетеш“. Още през 1926 година Калинин бе 
констатирал тази същина на докладите и отчетите. Но от 
тогава до сега са минали 60 години. Години на количествени 
и качествени натрупвания.

Автобусът пак лети по благодатната българска земя, която 
чака някой да я разоре, тя да му даде плода си, някой да дойде 
да обере богатия дар. Пак се връщам в Гърция. През 1977
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или 1978 година, когато тя бе гост на София в зала 
„Универсиада“ подреди своя изложба. По това време на път 
за работа минавах покрай залата. От сутрин до вечер се 
нижеше хиляден народ. В неделните дни, когато уредниците 
представяха и спектакли, ставаше митинг. Митинг с 
блъсканици, натискане, юмруци.

Непосредствено след гръцката изложба експозиция даде 
нашия старши славянски и социалистически брат. Минавам 
с трамвая и гледам. Влизат - през час - по трима-четирима 
души. Но ... печатът се раздра: „Небивал интерес ... небивал 
ентусиазъм ... Стохилядния посетител ... Четеш и не вярваш 
на очите си. Кого заблуждаваме? Светът „оттатък“, себе си 
ли, или бъдните поколения?

Ето така се получава информационна невроза.

Четвърти епилог. Наскоро след връщането ми, в 
книжарницата за обществено-политическа литература на 
площад „Славейков“ зърнах книгата „Монополистическият 
капитал в Гърция“. И тъй като се интересувах от 
монополистическия и държавно-монополистическия 
капитализъм, а в случая става дума за Гърция, веднага се 
пресегнах към книгата. Авторът бе непознат: Стелиос 
Павлидис. Вътре, на първата страница вече пишеше и титлата 
професор доктор. Година на издаването 1981-ва.

- Чудно? Тази книга да не съм видял досега? Не пише 
превод от гръцки, значи книгата е българска. Да, ето „Юсаутор 
- всички права запазени“.

На мен не ми е познат такъв професор - доктор Стелиос 
Павлидис. На някой гръцки студент в София, на които 
обикновено нашите дават да пишат дисертации на теми из 
родната си страна.

Догадките ми не свършиха до тук. На всяка страница под 
линия, авторът по няколко пъти цитира Маркс и Ленин /соч 
т ..../, Капиталът. Виждам и гръцките източници са в превод
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на български.
Хрумна ми тогава мисълта на д-р Методи Иванов, че този 

гръцки комунист отдавна живее в България /може и да е член 
на ЦК на ГКП/ и тук нашите са му дали направо и двете 
звания. Седи си по цял ден в апартамента на някой луксозен 
софийски хотел и пише. Пише и внимава да не сбърка 
„линията“, „нишката“. Затуй от двете му страни са Маркса 
и Ленина.

Признавам, с предубеждение зачетох книгата. Разбира се, 
нито за миг не щях да се поддам на агитацията, но все пак 
интересуваше ме да науча нещо за Гърция, за 
монополистическия капитализъм, особено след Втората 
световна война, съвсем непознат за мен.

Признавам и отдавам чест на автора за блестящия му 
академичен език, богатата му ерудиция, точността в 
придържането на установките и каноните.

Познавайки богатия и сочен живот на буржоазна България 
с множество фирми, акционерни дружества, командитни и О. 
О. дружества, коопераци, сдружения и т. н., сега четях с 
удоволствие за гръцките компании - монополи „Пирайки - 
Петрайки“, „Цимента Халкидика“, „Бомбикс етерия еленикос“, 
„Мили агиу Георгиу“, „Папастратус“ и т. н. Всяка от които 
компании държи в орбитата си по четири-пет завода, дъщерни 
дружества. Това се нарича „концентрация на капитала“.

Но освен „концентрация“ съществува и „централизация“ на 
капитала. Но трябва да се знае, че от голямо значение е пътят, 
по който ще се извършва тази централизация на капитала. 
„Защото принудителната концентрация има за последица 
унищожаването на по-малките капиталисти от по-едрите. 
Докато доброволната води до образуването на акционерни 
дружества посредством обединяване на няколко капитала в 
един по-голям капитал“ /с. 62/.

Нека запомним тази формулировка - авторова, т. е. 
марксическа - за акционерния капитал.
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В срок само от 4-5 години - ни убеждава авторът - броят 
на акционерните дружества в Гърция се е увеличил 45.8% 
/с. 67/. Но което е най-същественото: заедно с увеличението 
на акционерния, т. е. на монополистическия след кратко 
бъдеще капитал, не намалява, а расте броят на едноличните 
предприятия. Например през 1959 г. бяха издадени само в 
обработващата промишленост 508 разрешителни за нови 
предприятия, а през 1973 г. - 1508 /с. 67/.

Но как да си обясним този парадокс. Монополистичния 
/акционерния/ уж разорява дребните собственици и дребните 
капиталистически предприятия, а виждаме, че те не само не 
намаляват, а увеличават своя брой. Не друг, а лично Ленин 
е дал обяснението на този парадокс „Запазването и 
възпроизвеждането на дребното стоково производство е 
присъща черта на капиталистическия начин на производство. 
Финансовият капитал не отстранява низшите /по-малко 
развити, изостанали/ форми на капитализма, а расте с тях, 
стои над тях“ /Ленин, В. И. „Тетради по империализму, 
с. 156/.

Нека читателят ми запомни и отговори на този парадокс.
Авторът, проф. Павлидис, обаче бърза да ни убеди, че „по 

същество предприятията от тази категория са част от 
монополистичния сектор на гръцката икономика, която обаче 
съществува в прикрита форма .... Макар и да изглеждат /б.а. 
монополите и дребните предприятия/ равни контрагенти, те 
фактически изпълняват периферни, подчинени функции и 
съдбата им напълно зависи от монополите“ /с. 72 - 73/. И 
пак подкрепя тезата си с изводите на Ленин: „Едрите 
предприятия не само пряко поглъщат по-малките, но и ги 
приспособяват към себе си, подчиняват ги, включват ги към 
„своя група“ /соч. т. 22, с.217/.

Впрочем, виждаме вече и решението на парадокса. Малките 
предприятия, т. е. дребните стокопроизводители фактически 
са в плен на едрия капитал, фактически цялата икономика
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е в плен, държи се, регулира се от едрия монополистичен / 
акционерен и държавен/ капитал, макар структурата да е 
двойна, двойствена. „Половината от предназначената за износ 
трудоемка продукция в Япония се създава от дребните и 
средните предприятия, на които се опират крупните 
предприятия от съвременен тип“ /с. 94/. Но така е не само 
в Япония, но и в САЩ, франция, ГфР и навсякъде, където 
народите са дали свободен път на своята икономика.

Монополистическият капитал, както е известно, прераства 
в държавно-монополистически. Но чудно е, че всяка 
капиталистическа държава енергично воюва срещу създаването 
на монополи - включително държавни. Такъв закон срещу 
монополите имахме в България през 1936 година.

На новия етап от капиталистическото развитие /и в 
съответствие с „антитръстовския закон“ на Общия пазар/ 
през 1977 година гръцката държава гласува специален „Закон 
за контрол над монополите и олигополите и защита на 
свободната конкуренция“.

Кои се по-важните постановления на този закон /с. 101/ 
1/ Забранява се ограничаването на конкуренцията в страната, 

особено що се отнася до споразумения или съюзи на 
предприятия за определяне на пазарни цени, за ограничаване 
или контролиране на производството, за подялба на пазаря 
и някои други неща от такъв характер.

2/ Не се позволява господстващо положение на дадено 
предприятие в отрасъла да доведе до горепосочените 
ограничения на конкуренцията.

3/ Въвеждат се някои формални процедурни положения по 
отношение сливането на компаниите.

4/ При Министерството на търговията се образува специална 
комисия за контролиране и съблюдаване клаузите на закона.

Чудни са тези монополисти, още по-чуден е гръцкият 
държавномонополистичен капитализъм - сече корена, върху 
който седи.
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Но, както и да е. Никой не отрича, че гръцката икономика 
е в динамично положение. Търгуват, работят държавните 
монополи, акционерните монополи, кооперациите, частните 
предприятия - всички. Всичко работи, търгува, влага пари в 
банките. Авторът /с. 101/ отбелязва, че в периода 1950 - 1976 
година банковите влогове се увеличавали от 1569 милиона 
драхми на 373.540.2 милиона драхми. Читателят ми не би си 
дал труда да пресметне тази сума, та може би сам професор 
Павлидис му казва колко е увеличението - „238 пъти“. 
Повтарям: 238 пъти, а не 238 процента. Безспорно, в гръцките 
банки една сума е внесъл Онасис, а друга - моят приятел брат 
Албадис. факт е обаче - това непредубеденият човек лесно 
ще разбере - „гърчолята яко са разбогатели“.

Нека спрем до тук и се върнем отново към проблема 
„Акционерното дружество“, „най-великото откритие на 
човека“. Тази мисъл помня от студентство.

„Капиталът в лицето на акционерното дружество - авторът 
/с. 182/ цитира Маркс /“Капиталът, том III, с. 456/ - получава 
тук непосредствено формата на общестествения капитал 
/капитал на непосредствено асоциирани индивиди/ в 
противоположност на частния капитал, а неговите предприятия 
се явяват като обществени предприятия в противоположност 
на частните предприятия. Това е отменяне на капитала като 
частна собственост в границите на самия капиталистически 
начин на производство ... Това е резултат от най-високото 
развитие на капиталистическото производство, необходим 
преходен пункт към обратното превръщане на капитала в 
собственост на производителите, но не вече в частна 
собственост на разединени производители, а в собственост на 
асоциираните производители в непосредствена обществена 
собственост. От друга страна, акционерните дружества са 
преходен пункт към превръщането на всички функции в 
процеса на възпроизводството, които до сега са свързани още 
със собствеността върху капитала просто във функция на
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асоциираните производители, в обществени функции“.
И Маркс допълва /соч. т. 12 с. 34/: „Приложението на 

акционерната форма на собствеността ознаменува нова епоха 
в икономическия живот на съвременните народи“. След етапа 
на асоциираната акционерна собственост идва вече ред на 
общодържавното, общонационалното обобществяване на 
капитала. Според Енгелс /соч. т. 20, с. 28/ „превръщането в 
собственост на държавата на едни, или други предприятия е 
... икономически прогрес, нова крачка напред по пътя на 
преминаването във владение на самото общество на всички 
производителни сили“ /с.185/. Капиталът става обществен 
/общонароден/. Асоциираният капитал това е превръщането 
на капитала от капитал-собственост в капитал функция. Това 
е именно „дифузията на капитала“, „демокрацията на 
капитала“. Лекият, безоблачен преход от частния капитал 
към асоциирания /социализирания/ капитал, т. е. социализъм.

Демократичният, хуманният социализъм не значи да 
социализираш цървулите на селянина; да го натикаш силом 
в текезесето. Днешната гръцка буржоазно - капиталистическа 
държава със специален закон за аграрна реформа 
експроприирала всички чифлици с над 500 декара обработваема 
земя и понастоящем 57.3% от земеделските стопани 
притежават земя от 10 до 49 декара. Увеличен е и делът на 
селските стопани със собствени земи от 50 до 99 декара. 
Техният дял е нараснал на 15.9%.

Някой може да запита: „няма ли „асоцииране“ на 
земеделските стопани в Гърция“. Има, и то какво. Във 
Всегръцкия федеративен съюз на земеделските кооперации 
/ПЕСЕГЕС/ членуват 745 000 души, т. е. 65% от всички селяни. 
Във федеративния съюз влизат 138 съюза на земеделските 
кооперации, 22 консорциума, 13 централи и т. н. /с. 183/.

Трябва да благодаря на прекрасния марксист професор 
доктор Стелиос Павлидис, че успя така дълбоко да ме убеди 
в преимуществата на монополистичния социализъм.
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Достигнали този строй гърците не би трябвало да искат 
повече. Тази земя е достатъчно грешна, Господ е предоволно 
жесток и несправедлив, че няма нужда човек да му се бърка 
повече в работите. Особено ако този човек е глупак, догматик, 
инат, нетолерантен и алчен за власт. Единствено за власт.

Убедих се и друго. Марксовото учение, ако задълбочено 
го познава човек и добросъвестно го тълкува и прилага - 
икономиката не би трябвало да куца. Много умни неща е 
казал човекът, ама на нас кой да ги каже.

Пети епилог. Месец след завръщането ни от Гърция ни 
посети младият физкултурник от Серес. Аз бях сам, поканих 
го най-радушно и търсейки темите, отплеснахме се по 
спортните новини, постижения и клюки. Пак го запитах за 
моите добри приятели от техния институт и по-специално за 
д-р Богдан Петров, лекаря, моя скъп приятел от първите 
години на студентството ни, когато създавахме дружество 
„Академик“.

Моят гост съвсем спокойно и непринудено ми обясни, че 
той е в затвора, осъден на пет години.

Останах потресен: защо?
Защото доцентът по биомеханика на спорта, авторът на 

учебниците по джудо и карате е вземал от чуждестранните 
студенти по 150 долара да им даде изпита, а на наши по триста 
лева.

Младото момче ме гледаше, а аз се червях от срам, от 
обида, от яд. Моят приятел да стигне до там! Моят приятел 
да ни изложи пред целия свят. Невъзможно е българската 
„академична слава“ да не се разнесе по Гърция, Сирия, по 
Либия, по целия свят, тъй като - предимно по пропагандни 
съображения - прибираме студенти отвсякъде.

Моят приятел от младостта ни, възторзите, от дните ми 
с Десислава, приятелството с Николай Шехлара, от нашите 
безконечни бродения по родните планини, до там ли трябваше
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да стигне? Защо пожертвува кариерата си, името си, най-вече 
авторитета си, човешкия си облик? Защо, защо? Най-малко 
от него съм очаквал да стори подобно нещо.

Моят гост разбра, че съм променил настроението си, 
помълчахме малко и той побърза да си отиде. Машинално 
му подадох ръка, пратих поздрави на баща му, поканих го пак 
да ни дойде на гости.

И пак мисълта към Богдан „рушветчията“. Да, рушветът 
във всички времена и всички народи е нормално нещо. Че 
кой ли не е взимал рушвет под някаква форма, нека бъдем 
честни към себе си. Мен ме отрупват с рушвети, слава богу, 
не по-големи от кутия шоколадови бонбони, пакетче кафе, 
или бутилка ракия. Всички взимат рушвет, пък и нека взимат. 
Само три професии нямат право на рушвет: лекаря, съдията, 
професора. Тоест, именно тези хора които трябва да учат 
хората на морал. Които сами трябва да са еталон на най-висщ 
морал във всяко отношение. Някогашна буржоазна България 
имаше двадесетина професори, но те бяха „богове“. Солидна 
научна ерудиция - безупречен морал. Днес, ако плюнеш, поне 
пет души професори ще заплюеш. Знаем им науката, знаем 
им веч и морала.

И все пак защо Богдан - може би единствен от славната 
ни туристическа група, се поддаде на такава - с оглед 
обстоятелствата, нелепа гадост?

Полека-лека помъчих се да вляза в неговата правда, в 
неговата логика. Всъщност, това бе и моята логика, моята 
правда. Един български доцент получава заплата 320 до 360 
лева. А един работник - полукръшкач - в крупните, 
„пропагандни“ наши заводи и обекти - 600, 700, 800 лева. 
Толкова получават и шофьорите на „Икарус“. Как - първо 
- се живее с 320 лева заплата и защо - второ - онзи примитив 
и ментажник в работата - да получава 500 лева. В името на 
каква правда, каква справедливост, какъв морал?

- Да, Богдане, прав си! Но прав е и шофьорът, и
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милиционерът и директорът на заводчето, гдето взимат по 
петстотин лева ... Значи всички сме прави.

- Или значи всички сме виновни. Еднакво виновни.
Да, всички. Всички ние, съставляващи „системата“. 

Неконтролируема, аморална, гладна и празнодумска система. 
Анархистична система. Система без морал, поради което не 
може и да има закони. Правилно са казвали римляните:

„Кви легис, сине морибус“ - Какви закони без морал.

Шести епилог. Не за политика искам да пиша в този 
епилог. А за родолюбие и история, за география и култура. 
Наскоро след завръщането ми прочетох забележителната 
книга на Царевна Миладинова Алексиева „Епоха, земя и 
хора“8. Ах, защо тази книга не я намерих по-рано! Веднага 
разтворих закупената в Солун карта на града и забих погледа 
си. Какво прочие видях в този град пет пъти български и по 
една четвърт турски, гръцки и европейски? Погледът ми 
шареше по плана на града, че и извън него. Проследявах пътя 
на баба Царевна в 1866 година и моя в 1986 година, т. е. 120 
години по-късно. Ако тези страници познавах, аз бях длъжен 
да зная, че на път от Кавала за Солун, когато се разделихме 
с морето, за да пресечем Халкидическия полуостров, ние сме 
пътували из Лагадинската низина, или както поетично я 
нарича баба Царевна „езерното подолие на Лъгадинско“ 
/с. 164/. Че тук някъде е било село Зарово, чиито булки са 
били моми - царевоселки. От село Царево село - днес 
Василикия - макар „на царевоселци никак не приляга да са 
гърци“ /с. 163/. Загинало е /може би навеки/ и това българско 
село. „Боже - възкликна Царевна Миладинова, как гинат едно 
след друго българските села и заедно с тях - българските 
сърца! Как лесно отстъпва този на вид корав български народ,

в Царевна Миладинова - Алексиева „Епоха, земя и хора“ изд. ОФ, 
София, 1985 г., 404 с.
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тези трудолюбиви, попукани български ръце, тези стройни 
гиздави девойки, тази хубава българска реч и тази българска 
земя!“, /с. 167/

Уви видяното е твърде малко. В североизточния ъгъл на 
картата са очертани древните градски стени на Солун. Да, 
ние със съпругата ми стигнахме до тях. Прелиствам и указателя 
на план-картата. Боже, какви прагматични обяснения: №7 - 
хотел „Капитол“, №15 - генерално консулство на 
Великобритания, №32 - Централна градска болница, №36 - 
музея., № 10 - Шведско генерално консулство, №72 - Армейска 
болница, № 37 - Генерално френско консулство, №11 - Гръцка 
национална банка, №56 - Американски колеж, №31 - 
Евангелистки гробища и т. н., и т. н. Но, къде, къде е 
българското в този истински български град чак до 16.06.1913 
година. Помня, че ние влязохме - идвайки от Кавала по ул. 
„Лангада“ - шосе, идващо от едноименния град. Не, не по 
този път е влязла в Солун Царевна Миладинова през 1866 
година. Тя идва от североизток и влиза в града през „Вардар 
капия“. Собствено казано, пише тя /стр. 116/ - „Вардар капия 
бе процеп в крепостта, вляво от който висяха някакви 
полуразвалени и ръждясали железни врати, а в дъното и в 
дясно се откриваха многолюдни улици“. От Вардар капия 
групата на Царевна Миладинова завива надясно, за да стигне 
до Венецианския квартал, със здания „останали от минали 
векове“, в които са живели „много латини и левантински 
търговци“.

В дните на моето пребиваване - от този Венециански 
квартал не бе останало нищо. Може би само едно - името 
на улица „фаргон“. Тук, в този квартал, заличени от историята, 
са се намирали прочутите ханове - Малта-хан, Буюк-хан и 
други. В онези времена Виа Игнация - Одос Егнатия, не се 
е наричала така, а просто Широката чаршия, или Правата 
чаршия.

Забил съм нос в план - картата на Солун. Мъча се отново

148



С Алеко Константинов...

да възстановя спомените си за този град, по време на баба 
Царевна едва 40-хиляден. Искам отново в съзнанието си да 
видя видяното: улиците, руините, черквите.

Българските махали в онова време са се сгрупирали около 
черквата „Свети Димитър“ и черквата „Свети Георги“ - 
Ротондата, която успях да видя от далеко като исторически 
обект, но не и като огнище на българщината.

В онези времена Солун почти се е побирал в рамките на 
старите крепостни стени. На запад Вардар капия, а на изток 
- Калмария, докъм Диоклециановата арка, чиито руини и до 
днес надвисват над широкия булевард.

Всъщност, центърът на българите в Солун е бил най- 
старият квартал на града „Мулла“. До него са били построени 
и установени посетнешните български гимназии - мъжката 
и девическата /стр. 124/. Но къде е той, нито тогава видях, 
нито сега мога да открия по картата. Може би той е в 
съседство до черквата „Свети Георги“, за която Царевна 
Миладинова пише: „Във византийско време /както и сега, 
след като гърците туриха ръка на града/ черквата „Свети 
Георги“ е била съборна църква, а в римско, предхристиянско 
време - езически храм .... На североизток от този грамаден 
езически храм, завещан изцяло от хиляди години на Солун, 
тогава се намираше хубава, издълбана от каменен блок стълба, 
висока от един и половина до два метра. На нея, според 
преданието, се е качвал апостол Павел и е проповядвал на 
солуняните на открито пред храма „Свети Георги“ .... В 
противоположната част на двора, зад старите турски гробници, 
някои от които бяха достойни за адмирация като каменни 
паметници на арабското изкуство, се простираше малък 
квартал, почти прилепен до източните крепостни стени на 
града, населен пак от българи от западномакедонските краища, 
и тука - предимно дебрани, някои от които вече се гърчееха“, 
/с. 126/

Разбира се, всичко това аз не видях и не почувствах, защото
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със жена си зяпахме витрините и купувахме блузки.
В края на века Солун се разраства на изток, оттатък Беяз 

куле („Кървавата кула“), която аз прекръстих глупаво. 
Всъщност Еди куле е една от седемте кули на крепостната 
стена, която и до днес е запазена. Зърнал съм и нея, но какво 
да се прави, когато съзнанието ми е било сляпо и не е могло 
да види, това, което гледа.

Сега, следвайки картата, се мъча да видя, коя - аджеба 
- е тази Суха река - източно от Беяз куле, гдето разделя двата 
нови квартала на Солун на две: „Пиргите“ и „Трансваал“. На 
запад също е изникнал нов квартал „Вардарията“. В 1892 
година семейството на Царевна Миладинова - Алексиева се 
установява да живее в квартал Пиргите. „От Бялата кула на 
стария град - Беяз куле, до брашнената фабрика на Алатини 
се простира най-хубавият крайморски булевард на Солун. 
Тази крайбрежна артерия на новия град е дълга не по-малко 
от три-четири километра. Разкошни паркове, чудновати вили, 
мраморни стълби, богати вътрешни и външни декори, говорят, 
че тук живеят не само хората на парите, но и хората на 
изтънчения вкус .... Точно по средата на този поевропейчен 
град, досам Сухата река, която слиза направо от Хортач към 
морето бе кацнала втората Алатинова фабрика - керемидената 
/с.150 - 151/.

Във фабриките на Алатини постъпват на работа и десетки 
българки - македонци. Но кои са Алтинини. „Алатини - пише 
Царевна Миладинова мултимилионер, беше придошел от 
някъде и с течение на години станал виден солунски гражданин. 
С предприемчивостта си спечелил несметни богатства. Той 
се ползувал с голяма чест във всички среди на населението. 
Като справедлив човек той най-много обикнал българите, 
защото умеели да работят най-добре и най-честно. Край 
фабриката той построил удобни, приветливи малки жилища 
на своите стотици български работници и те постепенно 
започнали да се настаняват край фабриките му със семействата
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