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2. ТИ СИ СЛЕДВАЩИЯТ
Tu montreras ma tête au peuple: elle en
vaut bien la peine!*
Danton
Философията е примирението с разрухата,
която е обхванала мисълта. Философията
започва с гибелта на един реален свят.
Хегел

Изпод разва лините на реалния свят ме изрови Лудия учи
тел по история. Сякаш изчоп ляше с бастуна си от жестоката
„родна почва“ някаква вече безсмислена монета или оловен
печат на забравен цар.
Лудия! Не го ли помните? Не „Лудия“ на Петьофи, а онзи,
покроткият, пенсионираният гимназиален педагог, самотни
кът, несретникът, призракът, несъществувал никога и никъде
освен в моето детство и в моите книги – Реалност на непознава
емите неща – Измислица, без която не мога да кажа истината...
Лудия просто държи в ръцете си жанра на тази книга.

В средата на 80те от дъно то на ду шата ми се на диг на
тревож но пред чувс т вие, че бързо трябва да разка жа пре
* [Палачо], покажи [отсечената] ми глава на народа: тя заслужава това!
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жи вя но то, за що то ид ва ново време, в кое то всич ко ще се
промени и за всич ко ще бъде късно. Та ка се роди „Убий
Бъл гари на!“ – кни га за мо е то нача ло. Та зи ужасна изпо
вед пре търпя две изда ния (според зли те ези ци разку пи
ли я турци те, прогон ва ни от Бъл гария – харесва ли заг
ла вие то). След това кни гата бе нас тиг ната от това, кое то
предсказва ше. Обеща но то продъл жение за поч на да ста ва
все похи ме рич но и същевремен но – единс т вен смисъл за
мен. Сега, ако бях оцелял, ако бях ус тоял срещу убийс т
вени те лъжи и клеве ти, в кои то ме пог ребва ха жив, тряб
ва ше да продъл жа... как то Лу дия учи тел по ис тория про
дъл жа ва ше да се разхож да из ру и ни те на сред новековната
бъл гарска столи ца и да разказва пред сма я ни те ту рис ти
свои те прит чи за смисъ ла на ми на ло то. Ед ни се забав ля
ва ха с този безп латен гид, дру ги се пла шеха от него. И
точ но те го набеди ха, че бил „мал ко та ка“. Но той не се
сму ща ва ше:
– Истори ята си е лудост, обаче това не є пречи да бъде
magistra vitae. А защо тази откачена дама се занимава само с
изблиците на властта? Това е въп росът. Омръзна ми да обяс
нявам, че жаж дата за власт е наши ят първороден грях – да
посягаш към зенита, към трона на туй, което е вечно... Да!
Лудост е!... Я се изт ръскай от прахоляка, при ятелю! Я вдиг
ни глава!... Всеки иска да бъде титан. Но всички сме само
пепел от титаните...
– Да, Учителю, да! Разбирам те. На ли и мен са ме нари
ча ли шизофреник! Но сега помогни да си спомня живота...
„като на филмова лента“...
Старчето се разсмя:
– Стигна ли до лентата? Значи ти си следващи ят!
– Глу пости! Аз съм предишни ят! И не искам да бъда нищо
повече. Кажи ми само откъде да започна? Как да развия тази
безспирна спира ла?
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– Казах вече! Започни от „Ти си следващи ят!“... Какъв ве
лик урок на истори ята! А?! И колко напразен!

На 5 април 1794 г. дантонистите са ги лотинирани. Едни
виж дат причината за гибелта им в тяхната умереност, непод
ходяща за терора. Дру ги твърдят, че Робеспиер и Сен Жюст
са завиж да ли за голямата им популярност. Революционни ят
трибунал действа по найкъсата процеду ра. От произнасяне
то на присъдата до нейното изпълнение – само една нощ! На
сут ринта в каруцата на смъртта Дантон и Демулен се държат
различно.
Камий – заекващи ят оратор, който бе повел санкюлотите
на щурм срещу Басти ли ята, сега трепери и плаче. В предс
мъртното си писмо вече е прекрачил отвъд: „Съзирам как се
отда лечава брегът на живота. Аз още виж дам, Люсил... Мо
ите вързани ръце те прег ръщат и гаснещите очи на главата,
отсечена вече от трупа, все още гледат към теб...“
Дантон умира героично. По дългата улица „Сент Оноре“,
успоредна на дворцовата „Риволи“, гръмотевични ят глас на
ЖоржЖак сипе смес от найвулгарни ругатни и велики ис
торически фрази. Когато стигат до къщата на дърводелеца
Морис Дюп ле, Дантон се надига от каруцата и закрещява
особено силно: „Максими лиан, ти си следващи ят!“
Къщата на дърводелеца, отнета от някакъв манастир, има
вът решен двор с прист ройки. Точно там живее вож дът на
якобинците, адвокатът Максими лианФрансоаИзидор де
Робеспиер, наричан Неподкупния (журна листите са обърк
ва ли нарочно името му: Робезпиер, Роберпиер и пр.).
„Ти си следващи ят!“ Тълпата е запомни ла тази фраза в
различни варианти. А вероятно сами ят Дантон я е повтарял
по различен начин до ги лотината. Но смисълът е един и същ.
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„Ти си следващият!“ Какво е това? Проклятие? Предупреж
дение? Прозрение? Презрение?... В този вик не се ли издава за
конът за вселенското възмездие? И Арес убива всеки, който е
убивал. И който нож вади, от нож умира. И който копае гроб,
сам пада в него... О, дим от свещените клади! Не първият. И не
последният. Ти, приятелю, си само следващият! Ти си следс
твието, което ще стане причина. Казват, че когато законът за
възмездието престане да действа, нашата цивилизация ще се
разпадне. Колко престъпници раздаваха кърваво историческо
възмездие от името на класи, нации или религии?! А ти мо
жеш да изкрещиш само това: „Ти си следващият!“
Помалко от четири месеца са би ли необходими на Робес
пиер, за да се убеди в си лата на Възмездието. Той използва
това последно свое време в странен опит да възстанови ре
лигиозното чувство на обезверената тълпа. В Дек лараци ята
за правата на човека от юли 1793 г. има една комунисти ческа
формулировка: „Целта на обществото е общото щастие“. Към
нея Максими лиан се опитва да добави мистичната догадка:
„Идеята за Върховното същество е непрекъснато приканва
не към справед ливост“. Напразно обречени ят се опитва да
издигне Съществото над Обществото. Късно е! 20 прериал (8
юни) – Първи ят и последен празник на новия култ, вероятно
е ускорил решението на новозабогателите терористи да пра
тят Робеспиер на гости при Висшето същество.
На 10 термидор (28 юли) 1794 г. Робеспиер, Сен Жюст
и още двайсетина якобинци са ги лотинирани при все още
неизяснени док рай обстоятелства – арест и освобож дение,
опит за въстание и предателство...
Днес наблюдателите през бинокъла на двете столетия
виж дат, че за Неподкупния е би ло напълно възможно да се
откупи. Но нещо не му е дава ло нито да говори, нито да дейс
тва. Нещо го е сковава ло. Сен Жюст възк ликва: „Революци
ята замръзва!“ През термидор – горещника?
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И ето – каруцата на смъртта отново трополи с ог ромните
си колела по улица „Сент Оноре“. Този път тя спира специ
ално пред дървената къща на дърводелеца Дюп ле. Но сега
от вози лото се чу ват само несвестни стенания. Тълпата раз
мазва по прозорците на Дюп ле кръв от раните на Робеспиер.
Братът на диктатора вече се е хвърлил от достатъчно висок
етаж. Сест ра му Шарлот се от ри ча напълно от него. Жената
на дърводелеца, която се е готвeла да става тъща на Макси
ми лиан, ще се обеси на другия ден. Само Дърводелеца не ще
влезе в истори ята, защото той никога не е излизал от нея. Той
е самата история.
Граж данинът Дюп ле (който е бил дори съдебен заседател
в Революционния трибу нал) сам се е препоръчвал за скро
мен мебелист.
И така епохата, в която ги лотината бе главната обществе
на мебел на системата „ужас“ – Терорът, обзаведе със сим
воли и опит нашата следваща история, нашия следващ ужас.
Дантон и Демулен са гилотинирани сутринта. Робеспиер
и Сен Жюст – вечерта. Коя сутрин? Коя вечер? Все едно. От
изгрева до залеза! От „Ти си“ до „следващият!“. Вилнее прок
лятието над титаните, възмездие за узурпираното небе...

Пак през термидор, но вече 1918 г., край червената кре
мълска стена под заревото на Великата октомврийска соци
а листическа революция (тук Княза се разруга: „Никаква ре
волюция – това е мръсен преврат!“) болшевиките откриват
паметник на Робеспиер. Може би лунни ят чар на дру гаря
Луначарски е съчинил тази футу ристична метафора? Не! –
Това е безпощадната логика на историческия материа лизъм
– Първата ласка за майка Революция, първата почит към тат
ко Терор. С обич на учителите по класова омраза. Дори и Ка
12
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Руските болшевики
откриват Паметника
на Дантон. (Албумът
на Ерик Баше твърди,
че козируващият
е Ленин, 1920 г.)
Паметникът на
Робеспиер, за който
става дума (според
А. Манфред), се е
саморазрушил поради
некачествените
материали
(като Паметника на
републиката
в София).

менев не е разбрал предупреж дението на камъка: „Товари
щи, вие сте следващите! Един по един. Но всички до един!“
Всички революционери ли са осъдени на самоизяж дане?
Чувах Джи лас да казва, че изк лючение прави Американска
та революция. Тя не стигна ла до диктату ра и терор, защото в
нея няма ло санкюлоти, фи лософи и поети...

През 1989 г., няколко дни след измисления преврат на 10
ноември, нови ят президент Петър Младенов ме прие в новия
свой кабинет. Всъщност това бе стари ят президентски каби
нет на Тодор Живков. Същите мраморни стълбища, същите
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персийски пътеки, по които се губят стъпките на същото ко
варство. Но сега трябваше да се съсредоточа не над „също
то“, а над „новото“...
В този кабинет бях влизал рядко. Кой знае защо, Тодор
Живков ме приемаше почти винаги в ЦК. Там беше поли
тическата кухня, а тук – гостната. Но изобщо аз посещавах
Живков много порядко, отколкото може да се предположи.
Годините потвърж даваха, че той е добре разположен към мен
и ми пази главата. Вероятно, когато е разбрал, че нямам нуж
ната стръв към полити ческата кариера, ме е оставил да правя
каквото намеря за добре. Ако исках предварително благос
ловия за нещо несъвместимо с партийните канони, той, раз
бира се, не даваше съгласие. Но ако извършех същото това
нещо без разрешение, ми прощаваше безмълвно и ме вар
деше като небесен бодигард от архангелите на „голямата и
малката правда“. Ето защо нямах интерес да искам срещи за
щя ло и нещя ло, както правеха много от моите колеги. Зна
ех, че поне десетина писатели го посещаваха найредовно и
целенасочено, но не ми пу каше. Бях опи янен, да не кажа зас
лепен, от свободата, която си бях извоювал тъй трудно. И
бързах да я използвам за своите фантасмагорични, „сомнам
булични“, както казваше иронични ят олимпиец Ален Бос
ке, идеи. Тъкмо тази моя свобода и независимост вбесяваше
малките души на големите кариеристи, ми лите нарциси и са
мозвани гении... Аз не им пречех – дразнех ги. И те сипваха
бавнодействащите си от рови във всеки извор, от който пред
полагаха, че пия.
Когато публикувах един зъл памфлет в защита на „ку че
то – найдобрия дру гар на човека“, предупредиха ме, че на
„върха“ са силно разгневени. (А по улиците избиваха поми
ярите по найвъзмутителен начин.) Веселин Йосифов (Весо
Ку чето) твърдеше, че „горе“ искат да бъдем изхвърлени от
ЦК. Нищо такова не се слу чи. Вече бях забравил зап лаха
14
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1979 г. Габриел Гарсия Маркес е в София, за да получи Международната
Димитровска награда. Кучетата не се виждат.

та, когато след официалната вечеря с Габриел Гарсия Маркес
Тодор Живков неочаквано се обърна към мен:
– А бе, Левчев, я да уточним и един друг въп рос. Хва лил
си се, че аз съм ти найголеми ят при ятел, а сега излиза, че
ку четата са ти би ли поблизки другарчета.
Зашеметен от ирони ята, реагирах неадекватно:
– Аз да съм се хва лил, че съм ваш при ятел?! Това е абсо
лютна клевета! Никога и пред никого не съм казвал такова
нещо. Настоявам конт ролната комисия да разследва слу чая...
Живков се хвана за главата:
– Чакай бе! Какво лошо има в това, да сме при ятели? Въп
росът е кой е поголям – аз или ку четата.
На дру гия ден „кри латата фраза“ за при ятелството
бръмчеше в кошера на партийния елит. А ку чешката от рова
действаше.
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И ето – в кулоарите на Народното събрание по време на
почивка забелязах как Живков приближава към мен. Приб
лижава бавно, защото всеки иска да се ръкува с него, да му
направи впечатление с нещо. А той още отда леч ми подвиква
шеговито и уж слу чайно:
– Левчев, не се карай с Богомил Райнов. Той е опасен чо
век. Ще ти скрои такъв кюлаф, че и аз няма да мога да ти по
могна. Хахаха!...
След Московския форум в подкрепа на гласността и пе
рест ройката, в който взех прека лено активно и безразсъд
но участие, от ровата постигна своето. Живков престана да
се шегу ва. Предаваше ми наставлени ята си чрез трети ли
ца. Когато все пак се виж дахме, говореше нервно и мрачно.
Поставях въпроса да бъда освободен от председателството в
Съюза на писателите. А той не отговаряше нищо. Нито „да“,
нито „не“. Веднъж (само веднъж за толкова години) се разк
рещя срещу мен. Беше преди традиционната конференция на
младите писатели:
– Зная много добре какво искаш, Левчев. Искаш да ни ус
т роиш политическа провокация!...
Не бях чак толкова глу пав, за да не разбера, че имуни
тетът ми е отнет. Политическото доверие е сва лено. (Какви
чудни фрази!) Следва убиване с камъни от неж ната тълпа. И
вече я вдъхновяваха. Чиста работа.
В началото на 1989 г. изведнъж бе решено да се свикат дъл
го и глупаво задържаните конгреси на творческите съюзи и да
се проведат всички в една седмица. Лозунгът, провъзгласен от
идеолога Йотов, бе: „Да се счупят старите творчески съюзи и
от техните парчета да се направи нещо съвършено ново“.
Днес си мисля: да ли пък това не беше изобщо формулата
на перест ройката? Да се счу пи социа листическото общест
во и от неговите парчета да се направи нещо „съвсем ново“?
Първата част от мъдрите указания бе изпълнена.
16
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Преди кон г реса Живков пови ка при себе си на инст
рук ти вен разговор част от десети мата писатели, членове
на ЦК – Г. Джа гаров, П. Зарев, Б. Рай нов, Д. Методиев и
П. Матев. Оста на ли те бях ме пратени на утеши тел на среща
при Йотов. Той ме дръп на наст ра ни:
– Другарят Живков каза да ти предам, че искането ти да
бъдеш освободен, е прието. Каза да провеж даш спокойно
конг реса. След това ще бъдеш ориентиран на работа в ЦК.
– Но аз заявих, че съм болен и преуморен. Каква работа
в ЦК?
– Предавам ти думите на Първия и не мога да ги украсявам
от себе си. Но сигурно не става дума за икономическа поли
тика, а за култура. И аз нямам нищо против да работя с теб.
За първи път писателите посрещнаха Живков ледено. (Да
ли, ако аз бях заръкоп ляскал, щяха да го ак ламират? Днес
мисля, че това вече не е има ло никакво значение.) Той остана
до първата почивка и напусна конг реса. Като представител
на политбюро остана Петър Младенов. Беше видимо болен.
Лицето му гореше от треска. Така би трябва ло да изглеж дам
аз, а не той. Но не се учудвах на спокойствието си. На ли це
ли ят този кошмар от последните години щеше да свърши?!
Щях да бъда отново свободен.
По време на заседанието подадох на Петър Младенов бе
лежка със следното съдържание: „Уважаеми др. Младенов,
драги Пет ре, ако ми намериш работа в твоето ведомство,
грипът веднага ще ти мине. Твой безработен верноподаник,
Л. Л.“ Той се засмя болно. После в кулоарите ме запита:
– Това сериозно ли е?
– Повече от сериозно.
– Добре. Ще опитам.
Петър Младенов направи някакви опити да ме прати на
работа в чужбина. И зам лъкна. Осем месеца не знаех как
во ще става с мен. Не работех никъде. Никой не ме търсеше
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„Экипаж машины боевой“. С П. Младенов и А. Луканов в ъгъла.

за нищо. Живеех по навик. В студената пустиня, в която се
бях озовал, не се мяркаше никой от онези „при ятели“, които
скоро щяха да се самообявят за борци срещу тота литаризма.
Те просто си гледаха службите. Но в мъгливата квартална
градинка нощем вече се появяваха лозунги против парти ята,
закачени по храстите.
Би ло е накрая, когато ме извика Тодор Живков. Последна
та ни среща в ЦК на БКП.
Преди да вляза в кабинета, един от телохранителите ме
предупреди: „Говорете бавно и силно, с кратки изречения.
Наши ят не е добре.“
Вече го разкарваха из София с чудовищни охранителни
мерки, които не бяха нуж ни. Само дразнеха хората. Живков
при личаше на арестуван от себе си. (А може да е би ло и под
готовка за вариант „Чаушеску“?)
– Предадоха ли ти, че искам да те взема на работа тук?
Защо си търсил служба във Външно министерство? Ние се
18
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готвим за голямо идейно и полити ческо настъп ление. А ти
искаш да бягаш. Защо?
Знаех, че ще ми зададе този въпрос, и бях подготвил пис
мено изложение. Помолих да го прочета. Живков прие. При
тесних се, като чух как во съм написал през нощта. Това бе
ше моето смешно, отчаяно и вече безсмислено „Не“. „Не“ на
всичко – дори и на себе си.
Когато свърших с четенето, видях лицето му и се уп ла
ших. Отдавна бях забелязал, че изразът му невинаги е един
и същ. Понякога при личаше на добродушен селяк („човек от
народа“), понякога имаше вдъхновено, хипнотично излъчва
не на водител, понякога с ужас го виж дах деформиран, диа
боличен като кошмарните привидения на Гоя. Сега пред мен
стоеше един съсипан човек.
– Може би си прав – зак лючи глу хо той. – Но когато за
почнат да те упрекват, потвърж давай, че просто сме би ли
при ятели...
Тогава не разбрах за какво ми говори.
Днес ми е поясно. Може би Живков е подсказвал, че чо
вешкото оправдава полити ческото? Единдва пъти той ми е
правил забележ ки, че много го хва ля и цитирам. Аз отгова
рях, че зная какво правя. А какво съм знаел? Може би съм
забравил, като студента, който знаел какво е елект ричество,
но на изпита не могъл да се сети. Или като Блажения Авгус
тин, който знаел какво е време само когато не го пита ли...
На първия конг рес на съветските писатели (1934 г.) Исак
Бабел се възхищава от литературния език и стил на Ста лин
и ги препоръчва на колегите си. Но е ликивидиран толкова
скоро след това, че и неговото подсказване е неясно.
Исмаил Кадаре обясняваше, че хва лел Енвер Ходжа, за да
му подскаже какъв трябва да бъде. Това не ми е идва ло наум.
Онези ня кол ко блестя щи ин телектуал ци, с кои то се над
пя вах ме по плену ми и кон г реси, просто се от рекоха от сло
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вата си. Аз не мога. На първата сесия на Народ ното съб
рание след 10 ноем ври 1989 г. за я вих, че не се от казвам от
ни то ед на ду ма, коя то съм написал. (Сеси я та се предаваше
по телевизи я та.) Това мъжест вено блеене ме превърна неза
бавно в поред ния „козел от пу щения“. Въп реки жестоки те
последст вия не съжа ля вам. А как ва проста и достой на фор
мула ми е пред лагал Тодор Живков – при я телст во! Мога
ли да се възползвам от нея поне сега? Мисля, че и на това
ня мам право.
Сигу рен съм, че той е имал дружески чувства към мен.
Аз също. Но ако е искал да станем истински при ятели, е ис
кал нещо невъзмож но. Ние живеехме в различни светове. А
може би и в различни епохи. Начинът ни на мислене беше от
различно естество и той знаеше това. Може би съм му бил
симпатичен, защото съм различен? Аз го поддържах нед
вусмислено. Смятах, че политиката му е подобра от тази на
другите кому нисти чески лидери. Но дори и доброто, което
мислех за него, не беше в канона. Нямах друг начин да по
кажа отношението си освен по този – толкова елементарен.
Защото всичко друго, направено, написано или допуснато
от мен, бе достатъчно основание за онези, които ни държаха
постоянно на прицел, да изпълнят своя дълг.
Веднъж при ежегодните „султански“ ловове с интелекту
алци Живков поиска да остане насаме с Йордан Радичков.
След това запитах Дан чо какво са говори ли.
– Казах му: „Вие сте един много самотен човек, дру гарю
Живков“.
– А той?
– Не каза нищо.
Аз също мисля, че Живков беше един много самотен чо
век. Познавам хора, които го обсаж даха с интимност, гово
реха му публично на „ти“, на „Тодоре“, на „Янко“. Увещава
ха го, че са повече от братя. Миг след 10 ноември точно те
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изрекоха найхулните думи срещу него. Кой от страх за соб
ствената кожа, кой от неудържима жаж да за власт, те съчи
ниха езика на ожесточението и свръхомразата. Наг радиха го
с всичките си отвратителни качества и деяния. Единственото
чудовище (стар ста лински номер) беше крайно необходимо
за оцеляването на малките хищници.
Още на първия пленум на ЦК след 10 ноември 1989 г.
пламна партийни ят каниба лизъм на гузните съвести. В края
на въпросния пленум, който се провеж даше не в модерната
резиденция „Бояна“, а в големия овехтял са лон на Партий
ния дом, Петър Младенов ми махна от сцената да отида при
него. Зад кулисите сварих мил „при ятелски скандал“ с Бойко
Димит ров.
– Аз не съм съгласен ти или който и да е друг да заеме пак
двата върховни поста в парти ята и държавата. На ли затова
критикувахме Живков?
– Бойко, разбирам те и мисля като тебе. Но и ти ме разбе
ри. Ние не можем да се злепоставяме пред другаря Горбачов.
С появата си прекъснах този любопитен диспут. Петър,
потен от напражение, ми назначи среща.
И ето ме отново в стария президентски кабинет на Тодор
Живков при новия Първи, с когото бях другарувал, бях пил
уиски и иг рал белот. Разговорът започна повече от друже
любно:
– Е, бате Любо, победихме! Кажи сега къде искаш да ра
ботиш?
Думата „победихме“ разфокусира съзнанието ми:
– Не зная. Май че никъде.
– Е, как така? Да не би и ти да си против перест ройката?
Ядосах се:
– За жа лост аз проповядвах перест ройката повече от вас.
Но сега започвам да мисля, че съм съг решил... И се чудя на
какво да се осъдя – на самоизгнание или на самозаточение.
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Петър Младенов се усмихна снизходително:
– Добре де. Забрави за малко поетичните изблици. Зная
как те оставиха без работа и те питам човешки къде и как во
ще работиш.
– Ще пиша.
– Само това?
– Да. Пиша една много забавна книга.
– И каква е тази толкова „забавна“ книга? Как ще се казва?
– Ще се казва „Ти си следващи ят“.
Думите бяха вече излезли от устата ми, когато осъзнах
какво иронично двусмислие се полу чаваше.
Умореното лице на Петър Младенов ме погледна с тъга и
може би с обида...
Ето, изреченото е над мен. А аз слизам по тържественото
стълбище към мълчанието, към нача лото, към земята. Там
зми ята се прави на филмова лента и бавно се развива, при
мирена с разрухата.
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