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Една истинска история за пътя към свободата
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Студио Арт Лайн
София, 2011

След Втората световна война СЛАВОМИР РАВИЧ (1915 –
2004 г.) живее в Англия, където среща съпругата си Марджъри.
Двамата имат пет деца и живеят в провинцията в Дербишир.
Здравословните проблеми на Славомир Равич го принуждават
да се пенсионира рано. По това време той многократно разказва и коментира преживяванията си, като така събира дарения
за сираци в Полша. Води кореспонденция с хора от цял свят,
които са били вдъхновени от неговата история.

Славомир Равич изказва благодарности
на Роналд Даунинг, който му е помогнал
да напише тази книга.
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1
Харков и Лубянка

Б

еше около девет часа сутринта в един мрачен ноемврийски
ден, когато ключът проскърца в тежката ключалка на килията ми в затвора Лубянка и двама едри надзиратели влязоха
вътре, очевидно с някаква задача. Аз обикалях бавно из помещението в типичното тогава положение на затворника, а именно, придържайки с една ръка горната част на затворническите
си панталони, които невероятната руска изобретателност беше
оставила без копчета или дори връв въз основа на напълно оправданото предположение, че човек, зает с това да придържа
панталоните си, ще бъде особено затруднен, ако се опита да
избяга. При звука от отварянето на вратата, аз спрях да крача
и се оказах в далечния край на килията, когато надзирателите влязоха вътре. Единият застана до вратата, другият направи
няколко крачки към мен.
– Хайде – каза той. – Тръгвай.
Този ден – дванадесет месеца след ареста ми в Пинск на 19
ноември 1939 г. – щеше да бъде важен за мен. Ескортираха ме
към процеса, който трябваше да се проведе срещу мен пред
съветския Върховен съд. Тук, в Москва, докато се тътрех през
тесните, кънтящи коридори на Лубянка между двамата си надзиратели, аз бях човек с почти унищожена самоличност, недохранен, напълно лишен от подкрепа в опитите си да запазя някаква искра съпротива в смразяващата затворническа атмосфера на заучена държавна омраза и подозрения срещу мен. Само
преди година, когато хората от руската тайна полиция се появиха на празненството, организирано от майка ми за завръщането
ми у дома в семейното ни жилище в Пинск, аз бях лейтенант
9
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Равич от Полската кавалерия, на 24-годишна възраст, стрòен и
издокаран в изискана униформа, габардинени бричове и лъскави ботуши за езда. От друга страна, настоящото ми положение
беше дело на нестихващата бруталност и изтънчените умения
на офицерите от НКВР1 (съветската тайна полиция), които извършваха разпитите в Минск и Харков. Няма затворник, който
да забрави Харков. Сред болки, мръсотия и унижения, там се
опитват да превърнат човека в хлипащо животно.
Хладен въздух ме блъсна в лицето, когато направихме последен завой по коридора, слязохме няколко стъпала надолу
и се озовахме в застлан с чакъл двор. Придърпах панталоните
си нагоре и забързах напред, за да не изоставам от надзирателите. Нито един от двамата не беше казал и дума, откакто
напуснахме килията. От другата страна на двора спряхме пред
масивна метална врата. Единият надзирател ме издърпа крачка
назад, като хвана свободния край на широката риза, която, заедно с панталоните, изчерпваше затворническото ми облекло.
Двамата пристъпиха напред при отварянето на вратата, като ме
тикнаха в ръцете на други двама униформени, които взеха бързо да ме опипват и проверяват за скрито оръжие. През цялото
време никой не произнесе и дума. Вътре в сградата ме отведоха до друга врата. Тя се отвори като че по някакъв сигнал
и униформените ме избутаха през нея. Вратата се затвори зад
гърба ми. На мястото на предишните ми надзиратели и този
път се появиха нови двама.
Помещението беше голямо и приятно затоплено. Стените
бяха боядисани или варосани в бяло. Масивна, подобна на пейка, маса разделяше пространството на две. От едната страна,
лишена от каквато и да било мебелировка, аз и надзирателите
ми можехме да се разполагаме нашироко. От другата страна на
масата бяха наредени около петнадесет души, десетина от тях
носеха сините униформи на НКВР, останалите бяха в цивилни
дрехи. Всички бяха съвсем спокойни, говореха, смееха се, жестикулираха и пушеха цигари. Нито един не благоволи дори да
ме погледне.
1

Народен комисариат на вътрешните работи
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След близо десет минути размърдах краката си, обути в платнени обувки (по тях имаше дупки за връзки, но не и самите
връзки), по полирания дървен паркет и се зачудих да не би да
е станала грешка. Някой се е заплеснал, помислих си. Явно
изобщо не биваше да съм тук. Тогава един капитан от НКВР
погледна към нас и даде на надзирателите команда „свободно“.
Чух как ботушите им удрят пода зад гърба ми.
Стоях в опит да не придобия сконфузен вид и се оглеждах
наоколо си. Изненадах се, когато открих, че за пръв път от много тежки месеци насам се радвах на някакво ново преживяване.
Всичко беше толкова чисто. Навсякъде цареше приятна атмосфера на непринуденост. Сякаш почти можех да се докосна до
света извън стените на затвора. В помещението непрекъснато
влизаха и излизаха хора, смееха се и приказваха с онези от другата страна на масата, които подпираха лакти на великолепната покривка от червен плюш. Питаше се кога някакъв майор
от НКВР ще вземе отпуската си. Следваха весели въпроси относно голямото семейство на някой друг. Един мъж, облечен в
безупречен тъмносив костюм по западна мода, имаше вид на
преуспял дипломат. Изглежда всички искаха да говорят с него.
Наричаха го Миша. Щях да запомня Миша много добре. Нямаше да го забравя никога.
На стената срещу мен, от другата страна на масата, висеше
съветският герб, изработен от някакъв гипс и оцветен в ярки
бои. От двете му страни се разполагаха портретите на съветските водачи начело със суровия лик на Сталин. Сега можех
да се огледам наоколо спокойно, с искрен интерес. Никой не
ме притесняваше. Прехвърлих панталона от лявата в дясната
си ръка. Забелязах, че от помещението извеждаха три изхода,
закрити със завеси. Имаше и един-единствен телефон, който
видях да стои на дългата маса. Точно пред мястото в средата на
масата беше поставена тежка старомодна месингова стойка за
писалки във формата на котва и две кръстосани гребла, снабдена със стъклена мастилница, и двете закрепени върху масивна
основа от мрамор или алабастър.
През цялото време от другата страна на масата до мен доли11
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таше ежедневният разговор и аз, на когото никой не беше казвал и една мила дума през последната година, когото бяха увличали във все по-дълбока и потискаща изолация под тежестта
на строго налаганата в затвора заповед за мълчание, почувствах, че този ден е забележителен за мен.
Докато стоях там, облечен в двата мръсни, безформени затворнически парцала, изобщо нямах съзнание за каквато и
да било неадекватност на присъствието ми по отношение на
усмихнатите и спретнати руснаци. Горделивото достойнство
на полски кавалерист беше първото нещо, което те нападнаха преди десет месеца в Минск. Става дума за безсърдечното
публично разсъбличане, подготовка за първия ми разпит. Съветските офицери висяха усмихнати наоколо ми, докато аз бях
принуден да съблека униформата си, скъпата риза, ботушите,
чорапите и бельото си. Стоях пред тях с ограбено достойнство,
посрамен до отчаяние и при все това с ужас осъзнавах, че това
е действителното начало на всички ужаси, които щяха да ме
сполетят. И след като всички добре ме огледаха, посмяха се и
най-накрая ми обърнаха гръб, едва тогава, и то след доста време, ми хвърлиха затворническите панталони и една рубашка,
руската риза. Докато придържах с ръка онези проклети, омразни панталони и гледах отблизо мъчителите си, за първи път изслушах въпросника, който щеше да се превърне в централната
тема на затворническия ми живот.
Име? Възраст? Дата на раждане? Месторождение? Имена
на родителите? Тяхната националност? Професия на бащата?
Моминско име на майката? Нейната националност? Винаги се
минаваше по един и същи път. Въпросите в началото следваха
реда от документите, които се размахваха из ръцете на следователите. На първия разпит бяха много мили с мен. Дадоха ми
кафе и сякаш не забелязваха затрудненията ми да държа чашата с едната си свободна ръка. Някой от тях ми подаде цигара,
после я дръпна обратно, осъзнавайки уж с удивление очевидния факт, че не мога да си я запаля сам с една ръка, и я запали
вместо мен.
След това идваха другите въпроси. Опасните въпроси.
12
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Къде бяхте на 2 август 1939 г.? В полската армия, мобилизирана срещу германците на западния фронт, отговарях аз.
Но, казваха ми тогава, вие познавате източна Полша много добре. Семейството ви е живяло в Пинск. Съвсем близо до
границата на Полша с Русия, нали така? Било е лесно за добре
образован млад мъж като вас да пътува през граница, нали?
Внимателно отричам, опитвам се да замъгля спомените от
юношеските си пътувания до селата оттатък руската граница.
Тогава темпото се ускорява. Двама от тях започват бързо да ми
задават въпроси – ту единият, ту другият. Поредица от имена
на руски погранични селища. Знаете ли това или онова място.
Този човек трябва да сте познавали. Знаем, че сте го познавали.
Комунистическото тайно разузнаване ви е проследило. Знаем
всички хора, с които сте се срещали. Знаем какво сте си предавали. Работили ли сте за Двойка (военно разузнаване)?
Говорите свободно руски? – Да, майка ми беше рускиня.
Тя ви е научила на руски? – Да, още от малък.
А от Двойка не се ли радваха особено да имат полски офицер, който да говори руски и да шпионира за тях? – Не. Бях
кавалерийски офицер. Сражавах се на Запад, не на Изток.
Накрая стигаха и до гвоздея. На този първи разпит всичко
беше представено в светлината на добронамереност от типа
„Ние нали сме си добри хора“. Поставиха пред мен някакъв
документ, връчиха ми писалка.
– Това – рече усмихнатият майор от НКВР – е въпросникът,
на който дадохте отговорите си. Просто подпишете тук и ние
няма да ви притесняваме повече.
Не подписах. Заявих, че не мога да подпиша документ, до
чието съдържание нямам достъп. Майорът се усмихна и вдигна рамене.
– Вие ще подпишете, разбирате ли – все някога ще подпишете. Изключително съжалявам, че не подписвате днес. Изключително, изключително съжалявам.
Вероятно е имал предвид Харков.
Така започна борбата на воли между Славомир Равич и
НКВР. Доста рано установих, че те нямат никакви особени све13
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дения срещу мен. Знаеха само онова, което пишеше във военното ми досие и което бяха успели да съберат в Пинск относно
произхода и семейството ми. Обвиненията им се основаваха
единствено на убеждението, че всички поляци със средно или
високо образование, които живеят по границата с Русия, неизбежно са шпиони, хора, работили подмолно и мощно срещу
Руската революция. Не познавах нито едно от местата, които
ми споменаваха, нито едно от лицата, с които се опитваха да
ме изкарат съзаклятник. Имаше моменти, когато се изкушавах
да разтоваря физическата и психическата мъка, като призная,
че съм бил във връзка с всички непознати, които ми изреждаха.
Никога не го направих. Осъзнавах, дори в най-крайните си състояния, че подобно признание със сигурност би било фатално.
Огромната каменна крепост на затвора в Харков отвори
страховитите си врати за мен през април 1940 г. Заради добрите условия, при макар и строгото отношение в Минск, аз бях
все още неподготвен за ужасите на Харков. Тук процъфтяваше
невероятният гений на един майор от НКВР по прякор Бикът.
Той тежеше близо сто килограма. Беше рижав и богато окосмен
по главата, гърдите и опакото на огромните си червендалести
ръце. Имаше издължено мощно тяло, къси, грубовати крака и
дълги, тежки ръце. Широкият и издут врат завършваше с лъщящо червено лице. Той възприемаше работата си на ръководещ
разпитите офицер със смъртоносна сериозност. Със страшна
безкомпромисност намразваше всеки затворник, който би отказал да капитулира. Поне мен със сигурност беше намразил.
Що се отнася до мен, дори сега бих го убил, без каквито и да
било угризения и с особена радост.
Бикът вероятно представляваше забележителност, дори за
НКВР. Той провеждаше разпитите си като професионален хирург, който винаги демонстрира уменията си пред непрестанно сменяща се тълпа младши офицери, струпали се като студенти пред интересна операция. Методите му се отличаваха
с ужасяваща изобретателност. Процесът по пречупването на
по-упорити затворници започваше в кишка, килия, приличаща
на комин. За да влезе в нея, човек трябваше да се спусне око14

ДЪЛГАТ А

Р А З ХОД КА

ло стъпка под равнището на пода в коридора отвън. Стените
те притискаха от всички страни като каменен ковчег. На около
шест метра по-нагоре се виждаше мъгливата светлина от някакъв малък, закрит от погледа, прозорец. Вратата се отваряше
само колкото да заведат затворника на среща с Бикът. Вършехме си нуждата прави и след това оставахме в собствената си
мърсотия. Кишката никога не се почистваше – а аз прекарах
шест месеца в моята в Харков. Преди да ме заведат на среща с
Бикът, ме пращаха в помещението за миене – то представляваше една малка стаичка с помпа. Нямаше други луксове. Събличах се и изливах студената вода по дрехите си, търках ги, газех
ги, изстисквах ги и накрая ги обличах обратно, за да изсъхнат
върху тялото ми.
Въпросите бяха същите. Идваха от същата връзка документи, която пътуваше заедно с мен от затвор в затвор. Бикът беше
много по-настоятелен в неуморното си желание да се сдобие
с подписа ми. Устата му бълваше непрестанен поток от мръсни ругатни. Избухванията му бяха чести и внезапни. Един ден,
след часове на нестихващи крясъци и заплахи, той най-неочаквано извади служебния си пистолет. Очите му хвърляха искри,
вените по врата му се издуваха. Бикът опря цевта до слепоочието ми. Стоя разтреперан в продължение на близо тридесет
секунди, докато аз чаках със затворени очи. Той отстъпи назад
и ме удари с дръжката на пистолета от дясната страна на челюстта. Изплюх всичките си зъби от тази страна. На следващия ден лицето ми беше подуто, вътрешната страна на устата
ми все още беше разкъсана и кървеше, но аз отново трябваше
да отида на разпит. Бикът се усмихваше, групичката негови почитатели наблюдаваше с интерес майсторството му.
– Нещо изглеждаш несиметрично – каза той.
След това ме удари с дръжката на пистолета от другата страна. Изплюх още няколко зъба.
– Това ще ти оправи лицето – допълни накрая.
Друг един ден обръснаха част от косата ми, така че се образува петно с размера на монета, някъде на върха на темето
ми. В продължение на четиридесет и осем часа бях на разпит,
15
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седнал едва-едва на ръба на стола, докато руски войници се
редуваха на смени да потупват оголеното място на главата ми
точно по веднъж на всеки две секунди. През това време Бикът
крещеше въпросите, хилеше се и от време на време непохватно
симулираше добронамереност, с която да ме уговори да подпиша онзи проклет документ.
След това – обратно в кишката, при лепкавата отвратителна смрад, където прекарвах часове в ужасен полусън. Името
кишка беше добре измислено – то означава „черво“ или „вътрешности“. Когато се посвестявах – обикновено това ставаше, когато коленете ми се огъваха и аз трябваше да се изправям
отново – единственото, за което имах да мисля, беше Бикът.
Той изпълваше целия ми живот. На няколко пъти се случваше
надзирателят на смяна да ми подаде запалена цигара. В Харков
това бяха единствените жестове на човечност спрямо мен. Направо ми се доплакваше от благодарност.
Имаше мигове, в които вярвах, че ще остана тук доживот.
Бикът, по всичко изглежда, беше готов да продължи да се занимава с мен завинаги. Очите ми непрекъснато сълзяха от дългите разпити под светлината на мощни дъгови лампи. Вързан
с каишки за облегалката на една тясна пейка, бях принуден да
се взирам директно в светлината, докато той се разхождаше из
неясния и разфокусиран полумрак, който виждах наоколо си,
като повтаряше базконечните си въпроси и ругатни и ме пращаше в най-дълбоките пропасти на ада, запазени специално за
инатливите, коварни копелета, каквито са полските шпиони и
всички останали врагове на Съветския съюз. Имаше нещо неприлично в цялата му неуморима енергия и животинска сила.
Когато замъглените ми очи започваха да се затварят, той ги
подпираше с пръчици, за да стоят отворени. Един от специалитетите му беше номерът с капките вода. От резервоар, поставен точно над пейката, една ледена капка вода капваше на
главата ми всеки път на същото място, методично, ритмично и
непрестанно в продължение на часове.
Нямаше значение дали е ден, или нощ. Бикът пращаше да
ме водят при него всеки път, когато му хрумнеше, и това мо16
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жеше да бъде както в полунощ, така и призори, или по което и
да било друго време. У мен винаги се появяваше някакво тъпо
любопитство да разбера какво ли ми е измислил този път. Надзирателите ме повеждаха по коридорите, отваряха вратата и ме
тикваха вътре. Един път Бикът ме чакаше там заедно с половин
дузина свои ученици от НКВР. Те се подредиха в малка линия, по трима от всяка страна, а мозъкът на операцията стоеше
няколко крачки зад тях. Трябваше да мина помежду им, за да
стигна до него. Никой не произнесе и дума. Невероятен удар
точно над ухото ми ме запрати от едната мълчалива редица до
другата. Сурово и безкомпромисно, те ме подмятаха с удари
помежду си. Започнаха да ме ритат по краката, когато се строполих на пода, а след като всичко приключи и аз вече изобщо
не можех да се изправя, Бикът се надвеси над мен и вкара в
ребрата ми последен парализиращ ритник. Вдигнаха ме и ме
сложиха на познатия ми стол, тогава разпитът продължи. Отново заразмахваха документа в лицето ми и ми бутаха писалка
в ръката.
Понякога му казвах:
– Дайте ми да прочета документа. Не може да искате от мен
да подпиша нещо, което не съм прочел.
Но той така и не ме оставяше да го прочета. Дебелият му
пръст сочеше непрекъснато полето, в което трябваше да подпиша.
– Всичко, което трябва да направиш, е да си напишеш името
тука и ще те оставя на мира.
– Искаш ли цигара? – попита ме веднъж. Запали една за себе
си и една за мен. След което тихо се приближи и притисна моята към външната страна на дланта ми много силно. В това време аз седях на ръба на стола, докато – както винаги се случваше
– мускулите на гърба и краката ми се свиваха в болезнен спазъм. После, когато разтърквах изгореното, той мина зад гърба
ми и изрита стола изпод мен. Строполих се на каменния под.
Като някакво ново и забавно развлечение, веднъж към края
на престоя ми в Харков, Бикът се появи с казашки нож, с който
очевидно много се гордееше. Направи по гърдите ми демон17
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страция на отличната стомана и прекрасното острие. Все още
пазя тези белези, които да ми напомнят за неговата несъмнена
свирепост и изобретателност.
Съвсем накрая имаше един ден, когато той ме чакаше сам.
Беше съвсем тих. Нямаше ги обичайните неприлични поздравления. А когато заговори, гласът му, който обикновено беше
рязък и пронизителен, сега прозвуча спокойно и овладяно. Докато говореше, осъзнах, че всъщност ме умолява да подпиша
документа. Едва ли не се самоунижаваше. Помислих, че всеки
момент ще се разхлипа. Повтарях си наум „Не, не сега, тлъста
свиня такава. Сега не. Не и след всичко това...“ Не смеех да
проговоря. Само тръснах глава. Тогава той взе да ме ругае ли
ругае, с разпалена жестокост, злостно и изобилно.
Колко дълго може да издържи човек, съсипан от лоша храна
и физическо насилие? Открих, че прагът на издръжливостта е
много след като изтерзаното тяло се е гърчело в агония и е пищяло за облекчение на болката. Аз никога не достигнах дъното
на капитулацията съзнателно. Една мъничка, устойчива част от
ума ми се придържаше към непоклатимата мисъл, че да се предам означава смърт. Докато желаех да живея – а аз бях все пак
млад човек – ми оставаше тази последна, наистина последна,
сила на волята да им се противопоставям, да избутвам настрана документа, който само едно драсване на писалката можеше
да превърне в моя смъртна присъда.
Имаше обаче една дълга нощ, през която ме храниха с някаква сушена риба, преди да ме заведат в стаята за разпити. В
съзнанието си пазя доста ясни спомени за всеки един разпит с
изключение на този. Главата ми беше замаяна, от устата ми се
стичаше слюнка, не можех да спра погледа си върху нищо. На
няколко пъти едва не паднах от стола. Не реагирах на ударите
и разтърсванията, а когато се опитвах да говоря, усещах езика
си залепнал за небцето. Смътно се спомням, че ми подадоха
документа и писалката, но подобно на пияница, който е гулял
цяла нощ, изобщо не мога да възстановя в паметта си финала
на разпита.
Когато на сутринта се върнах към живота и отлепих лице
18
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от стената на килията си, усетих някаква нова и непозната миризма. Под приглушената светлина забелязах, че на стената,
на мястото, където се е намирала устата ми, се е образувало
зеленикаво петно. Стоях там, вцепенен от страх, притиснат от
усещането за колосална тежест, сякаш от чудовищен свръхмахмурлук. Дрогирали са те, не спирах да си повтарям. Дрогирали са те с онази риба. Какво ли си им казал? Не мислех, че е
възможно да съм подписал проклетия им документ, но изобщо
не бях в състояние да си спомня. Беше ми страшно зле, бях
потиснат и разтревожен.
Много скоро след това ме преместиха в Москва – на Лубянка. Надзирателите бяха разговорливи и усмихнати, докато ме
извеждаха. Същото се беше случило в Пинск и Минск, сега в
Харков, а накрая и в Москва. При заминаването ми надзирателите се държаха така, сякаш се радваха, че си тръгвам. Говореха свободно, даже малко се шегуваха. Може би за тях това
беше единственият начин да покажат съчувствието си, което
по-рано бяха длъжни да прикриват.
Условията в Лубянка бяха малко по-поносими. Очевидно славата ми на костелив орех беше пристигнала там преди
мен, защото много скоро ме изпратиха в кишката. Но тук тя се
почистваше и сроковете, които трябваше да прекарвам вътре,
бяха по-кратки.
Все пак онези от комисията по разпитите в Лубянка направиха каквото им беше по силите, за да получат подписа ми.
Вероятно ставаше дума за гордостта на столичаните, стараещи се да постигнат успех там, където провинциалистите са се
провалили. Повтаряха се познатите въпроси, безспирното настояване да подпиша, грубото отношение и споменаването на
мръсните полски шпиони. Но имаше само един вид изтезание,
на който Бикът би погледнал с истинска завист.
Завързаха ме здраво с каишки за добре познатата понастоящем „операционна маса“, като краката ми оставаха под масата,
а ръцете ми бяха опънати върху плота ѝ, всяка завързана поотделно, така че тялото ми да се извива в дъга около масата. Болката нарастваше до пареща агония, докато затягаха каишките
19
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все повече и повече. Това обаче беше само подготовката – като
да седнеш на зъболекарския стол, когато те боли зъб. Операцията едва предстоеше. Над масата окачиха старовремско котле,
снабдено с тръбичка. То беше пълно с горещ катран. Следваше обичайната настоятелна покана да подпиша, съпроводена
от обещанието, че ако се съглася, ще ме освободят незабавно
и ще ме върнат в килията ми. Мисля, че щяха да бъдат страшно разочаровани, ако се съгласях да подпиша в този момент.
Първата капка катран беше адова. Тя прогори с непоносима
болка опакото на ръката ми и дълго време задържа горещината
си върху сгърчената и почерняла кожа. Тази първа капка беше
най-ужасната. Тя представляваше върхът на болката. Оттук нататък останалото представляваше низходяща линия. Опитвах
се да запазя съзнание, вкопчен във волята да устоя. Бяха заявили, че накрая на процедурата ще се радвам да подпиша с
лявата си ръка, но аз доказах, че се лъжат. Вече бях преминал
през тежка школа.
Така приключи последата значителна атака срещу мен. Бях
прекарал в Лубянка едва две седмици, когато ме поведоха към
първата ми и единствена среща със съветското правосъдие.

20
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Съд и присъда

Ш

умът от оживения разговор в съдебната зала внезапно
угасна. Миша, чиято снежнобяла яка, бяла риза и елегантна сива копринена вратовръзка се набиваха на очи сред
униформите и обикновените ежедневни руски цивилни облекла, отривисто заяви:
– Е, предполагам, че вече е време да започваме.
Бях стоял там вече около час, а едва сега членовете на съда
отправяха за първи път погледите си към мен. Надзирателите
зад гърба ми удариха с ботуши по пода за внимание.
Мястото точно в средата на дългата маса беше заето от някакъв тих, беловлас руснак на около 60-годишна възраст. Носеше
казионното дълго сако върху закопчана догоре риза, черна на
цвят и с избродирани с кръстат бод орнаменти в червено и зелено, които украсяваха яката и маншетите. От двете му страни
застанаха двама офицери от НКВР в тъмносините си униформи с червени петлици и червени околожки на поставените по
военному фуражки. Столът на Миша се намираше на края на
масата, от лявата ми страна. Той, както щях да разбера, беше
главният обвинител по делото и докато съдът се подготвяше да
пристъпи към процедурата, той седеше и ме оглеждаше с хладен поглед. Аз придърпах панталоните си и се втренчих в една
точка някъде над главата на председателя.
Именно председателят обяви началото на процеса, след
като си прошепна няколко думи с офицерите зад гърба си.
Бях научил наизуст първия рунт. Име? Възраст? Дата на раждане? Месторождение? Имена на родителите? Тяхната националност? Професия на бащата? Моминско име на майката?
21
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и така нататък през дългия списък, който лежеше пред очите
му, попълнен, нямаше никакво съмнение, с отговорите, които
непрестанно бях повтарял по време на всяка среща с НКВР
от ареста в Пинск до пристигането си в Москва. Ако се надяваха, че при това повтаряне можех случайно да променя някой и друг отговор, значи имаха много скромна представа за
психологията. Толкова често бях отговарял, че всеки един от
въпросите произвеждаше винаги същия отговор, защото вече
не ми се налагаше да мисля. Всичко това се беше превърнало
в навик, в автоматизиран рефлекс. Познатите въпроси, познатите отговори...
След това прочетоха обвиненията срещу мен. Председателят (възможно е това да не беше титлата му, но със сигурност
такива бяха функциите му) надълго и нашироко се разпростря
върху обвинителния акт. Той беше препълнен с наименования
на места, с имената на предполагаеми полски „реакционери“ и
с дати, покриващи период от една година, през която ме обвиняваха, че съм извършвал целенасочени действия по шпионаж
срещу Съветския съюз. Бяха навлезли в такива подробности,
че аз никога не спрях да се учудвам как са могли да пропуснат
случаите, когато като момче, търсещо опасности и приключения, действително бях пресичал полско-руската граница.
Самите обвинения бяха съвършено неоснователни и аз изпитах известно задоволство от факта, че щом не са успели да ме
принудят да призния чрез мъченията, провеждани в специално
оборудваните за това помещения за разпити в редица руски затвори, то едва ли беше вероятно да ме накарат да запея друга
песен в относително приятната и цивилизована атмосфера на
съдебната зала.
Когато разпитът набра скорост, установих с истинско съжаление, че се удивлявам на непоклатимостта, с която руската
държавна мисъл преследваше единствената си цел. Удивлението ми беше резултат от цяла редица ужасяващи, кошмарни
преживявания. Сега, когато излизах на светло, измъкнал се от
заплетените и страховити коридори на тревогата и отчаянието,
разбирах, че те не са се отказали. Казано накратко, съдържани22
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ето на обвинителния акт се свеждаше до следното: Вие, Славомир Равич, тъй като сте добре образован поляк със средно
социално положение и офицер от противосъветската полска
армия и тъй като притежавате дом в близост до руската
граница, сте без всякакво съмнение полски шпионин и враг на
народа на СССР. На съда оставаше само да пита, с известно
раздразнение, защо трябва да си губим времето да отричаме
всичко това.
След два часа смениха надзирателите зад гърба ми. Установих, че смяната на охраната на всеки два часа беше регулярно действие по време на съдебната процедура. Продължих
да отговарям на въпросите на председателя. Не ми струваше
никакви усилия, тъй като те представляваха дългите, рутинни предварителни въпроси. Все още не беше се стигнало до
момента, в който да ми се наложи да мисля, да разпозная някоя внезапна заплаха или да избегна някой внимателно заложен капан. Въпреки че в документите, които се намираха пред
очите му, многократно и ясно се твърдеше, че говоря свободно
руски, председателят скрупульозно повтори въпроса „Разбирате ли и говорите ли руски?“ Оттам нататък всички процедури
продължиха на руски и повечето въпроси прозвучаха като настръхнали от специфичното недоверие на руснака спрямо всеки чужденец, който знае езика им. Предубеждението, от което
изхождаха, беше, че няма чужденец, който да научи руски, ако
не иска да става шпионин.
Докато стоях там, започнах да кроя плановете си. Реших,
че в мой интерес е да не се конфронтирам със съда. Спокойно
признавах онези факти, които бяха неоспорими. Там, където
някое обвинение беше очевидно фалшиво, го отхвърлях, но
молех съда и за разрешение да обясня защо е така. Оставиха
ме да говоря доста. Съгласявах се с едно, частично признавах
друго, отричах повечето неща и почти пламенно давах обясненията си. Атмосферата беше враждебна, но се забелязваше
най-малкото слаб интерес спрямо действията ми. Строгата
форма на въпросите не ми оставяше никакви илюзии, че мога
да променя официалното мнение, но поне почувствах, че не
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влошавам положението си, като не демонстрирам готовност да
сътруднича на съда.
Неформалността на процедурата ме впечатли. Членовете на
съда пушеха цигарите си непрекъснато. Потокът посетители,
който бях забелязал, докато чаках нещата да започнат, продължи и докато траеше изслушването. Непрестанно се чуваше мърморене от страничните разговори, от думите, разменяни между хората, седящи на дългата масата, имаше усмивки
и приятелско потупване по раменете. Докато слушах и говорех, гледките и звуците наоколо ми непрестанно се променяха.
Като зрител в театър се опитвах да преценявам важността и
значимостта на всеки един от героите по ред на появяването.
Един високопоставен мъж в униформа привлече всеобщото
внимание по особен начин – беше висок, с прошарена коса и
се появи през един от закритите със завеска входове около три
часа след началото на процеса. Председателят беше на средата
на някакъв въпрос, когато единият от офицерите отстрани го
побутна с лакът и посочи с глава към вратата. Новопристигналият, чиято ръка все още придържаше завесата, огледа съдебната зала. Погледът му се плъзна по мен, спря за малко върху
двамата ми надзиратели и продължи към редицата на съдебния състав. Председателят скочи на крака. Всички служители
един през друг се разбързаха да се изправят. Чу се трескавото
скърцане на тежките столове. Високопоставеният посетител
имаше невротичен вид и с разтреперана, напрегната походка
тръгна към сияещия председател. Всички замърмориха някакви любезности, докато той минаваше по дължината на масата.
Успях да доловя повтарящия се поздрав „Другарю полковник“.
Председателят с топлота стисна ръката на другаря полковник,
а другарят полковник разсеяно изслуша няколкото реплики на
председателя. След това се обърна, усмихнато кимна на елегантния Миша и застана до стената близо до входа, от който
беше дошъл.
Другарят полковник направи някакъв знак и мъжете от съдебния състав заеха обратно местата си. Разпитът се възобнови. Посетителят слушаше с крайно отегчение, зяпаше в тавана,
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изглежда зает с някакви свои мисли относно неща, които явно
бяха далеч по-тежки от съдебната процедура срещу някакъв
си поляк. След около десет минути той се изниза обратно през
вратата, откъдето беше дошъл.
Към два часа следобед председателят отстъпи мястото си на
някакъв по-млад мъж и отиде вероятно да обядва. Имаше смени в състава и по други части от дългата маса. Очевидно в този
съд не съществуваше изискване да се спазва последователност.
Всеки, който веднъж беше прочел показанията, можеше спокойно да остави принципите настрана. Заместник-председателят действаше с някаква особена енергичност, която липсваше
у по-възрастния преди него. Разпитът вървеше по-бързо, оставаше по-малко време за мислене. Все пак той не беше неприятен и малко след като зае мястото си, ме удиви, като ми предложи цигара. Нямаше уловка. Един от служителите ми донесе
цигара и ми я запали. Вдъхнах дима и се почувствах добре.
Преди края на деня ми дадоха още една. Две цигари за един
ден. Помислих си, че това сигурно е добър знак.
След обяда другарят полковник се появи още веднъж, разходи се покрай дългата маса, взе някакви документи, върна
ги обратно, нервно размени няколко думи с двама или трима
от най-високопоставените мъже и отново се изниза. Разпитът
продъжи.
Втората смяна на надзирателите зад гърба ми отбеляза изтичането на още два часа. Сега се включи Миша с някакъв поскоро спокоен кръстосан разпит. От време на време се усмихваше. Аз отговарях с голяма охота. Мислех си колко щастлива
смяна е това да имам вече работа с човек, който с елегантното
си западняшко облекло сякаш беше внесъл обратно някои от
изтънченостите на една друга цивилизация.
Почти ми се струваше, че забелязвам някаква слаба симпатия към мен, когато ме попитаха за съпругата ми. Това беше
съвсем кратка история. Ожених се за Вера в Пинск на 5 юли
1939 г., по време на един четирийсет и осем часов отпуск от
армията. Майка ми ме вдигна от мястото ми на масата по време
на сватбеното ми тържество под претекст, че ме търсят по теле25
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фона. Връчи ми телеграма, която заповядваше незабавното ми
връщане в подразделението. Събрах си багажа. Вера се разплака, когато я целунах за довиждане. Сълзите се стичаха по бузите ѝ, докато галеше косата и лицето ми. Така аз си заминах,
а повечето от гостите на сватбата дори и не разбраха, че съм
си тръгнал. Две седмици по-късно успях да издействам разрешение, тя да дойде и да постои по-близо до мен в Ожаров. Тя
остана четири или пет дена, а аз можех да я виждам за по около
три часа на ден. Бяха славни, прекрасни часове, в които почти
успявахме да забравим чувството за обреченост, надвиснало
над нас и над цяла Полша. С това се изчерпваше целият брачен
живот, който щях да имам с Вера. След като се бях сражавал с
немците на запад, а руснаците бяха нахлули от изток, аз се върнах в Пинск. НКВР се беше задействал невероятно бързо. Едва
успях да поздравя Вера, да отговоря на първите ѝ нетърпеливи
въпроси и те се появиха. Тогава я видях за последен път.
Следобедът превали, а аз бях стоял пред съда вече цели четири часа, когато заместник-председателят ме попитам искам
ли чаша кафе. Аз казах „Да, моля“. Тогава ми дадоха и втората
цигара. Кафето беше прекрасно – горещо, силно и подсладено.
След като бях пил и пушил – първо кафето, после цигарата,
заради непохватността, предизвикана от факта, че разполагах
само с едната си ръка – последваха няколко въпроса от един
як цивилен, който седеше на противоположния край на масата
спрямо Миша. Този човек, схванах аз, беше защитникът ми.
Той демонстрираше по всевъзможни начини раздразнението си от ролята, която беше принуден за играе, и аз останах
с впечатлението, че му е едва ли не невъзможно да прикрие
презрението си към мен. Той взимаше съвсем малко участие в
процедурата и със сигурност намесата му в нито един момент
не беше в моя полза. В най-добрия случай можеше да се каже,
че няма желание да показва силата си.
Съдебното заседание приключи доста внезапно в три часа
следобед. Единият от офицерите в средата на масата прошепна
нещо на заместник-председателя. Друг офицер даде команда
„мирно“ на надзирателите ми, те ме обърнаха и ме ескортираха
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по обратния път до килията ми. Донесоха ми храна и аз седнах,
за да обмисля събитията от деня. Реших, че съдът трябва да е
приключил, че е останала само формалността да ми съобщят
официалната присъда. Не мислех, че съм се справил зле днес.
Дори хранех слабата надежда, че присъдата ще е лека. Тази
нощ спах много добре. Това беше най-спокойната нощ, която
бях прекарвал от месеци насам.
Надзирателите дойдоха при мен в седем часà на следващата
сутрин. Времето беше мъгливо и влажният студ се просмукваше през дрехите ми, така че аз се разтреперих, докато пресичахме покрития с чакъл двор по път към сградата на съда.
Повтори се рутинното претърсване на входа иззад големите
врати и аз отново бях избутан през закритата със завеса врата
до мястото си срещу дългата маса.
Там положението се оказа много по-различно от вчерашното. Всички от трибунала, до един с кисели физиономии поради
ранния час, вече бяха насядали и ме чакаха. Нямаше ги шеговитите разговори от вчера. Съветският върховен съд ми показваше студеното си и делово лице. Съставът беше същият, какъвто
беше в края на миналия ден – младият заместник-председател
в средата, от двете му страни двамата му съветници от НКВР.
Това е то, помислих си. Сега ще ми прочетат присъдата. Стоях
изправен и чаках. Целият съд се взираше в мен.
Бързо прелистване на документи и ето, че процедурата беше
възобновена. Заместник-председателят заизстрелва въпросите.
Име?... Възраст?... Месторождение?... Същата рутинна процедура. Беше все едно никога преди не съм виждал белите стени на тази съдебна зала. Вчерашният ден можеше изобщо да
не се беше случвал. Забелязваше се ново и мощно настояване
на катехизиса, сякаш отговорите ми от вчера са били изтрити,
заличени навеки. През първия половин час се борех със заливащите ме вълни отчаяние. Чувствах се ужасяващо отхвърлен,
потиснат до почти пълна безнадеждност. С горчивина си мислех що за глупак съм бил вчера да си представям, че ще ми се
размине толкова леко. Бях се отпуснал, а ето, че трябваше да
се боря наново и битката беше толкова по-тежка, поради това,
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че си бях позволил да се отпусна. Тези хора, подобно на онези
в Минск и Харков, бяха все руснаци, изпълнени със същата
омраза, въвлечени и действащи в същия коловоз.
Този път ми крещяха, пресичаха ме насред отговора, удряха
по масата, докато тежката мастилница не започваше да подскача и да тропа. Полски шпионин. Полски предател. Полско
копеле. Полски фашист. Обидите летяха към мен заедно с въпросите.
Миша, непознат и хладен, без да се усмихва, се изправи, за
да продължи разпита. Съдът за момент притихна, докато той
стоеше, вперил поглед в мен. Зад председателското място виждах трима млади цивилни, които не ми бяха познати. Всеки от
тях държеше по един малък бележник и с очакване се взираше
в главния обвинител. Спомних си за Бикът и за тесният му кръг
от чираци.
– Сега, Равич, полски кучи сине – каза той, – повече няма да
се връзваме на глупостите ти. Знаеш, че си мръсен шпионин и
всичко ще си кажеш.
– Казах ви всичко, което знам – отговорих аз. – Нямам какво
повече да кажа. Нямам нищо за криене.
С драматичен жест Миша заобиколи масата, направи десетина отривисти крачки към мен и застана пред мен.
– Ти – заяви той, – си професионален лъжец.
След това съвсем умишлено ме удари през лицето, като замахна с цялата си ръка – веднъж, два пъти, три пъти, четири
пъти. И докато клатех глава, добави:
– Аз обаче ще те накарам да кажеш истината.
Обърна се рязко и се върна на мястото си зад масата. Младите наблюдатели зад председателския стол трескаво взеха да
дращят в малките ситефтерчета.
Стоях там, разтреперан от омраза към него и към тях, и към
всички руснаци, към всичко, което представляваха, към всичко, което олицетворяваха. В продължение на цели петнадесет
минути се стараех да запуша ушите си, обстрелван от обиди и
въпроси, и със стиснати устни отказвах да отговарям. Бузите
ми горяха от ударите, една рана вътре в устата ми се отвори и
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аз усетих соления вкус на кръв. Най-накрая заговорих, защото
знаех, че трябва да се сражавам с тях докрай. Избрах да наруша
мълчанието си в момента, когато Миша произнесе три имена
– всичките неизвестни за мен – на хора, за които се твърдеше,
че сами са се признали в шпионаж срещу Съветския съюз и че
са били свидетели на моите собствени предателски действия.
– Защо не ги доведете тук, защо не ги изправите срещу мен?
– попитах аз.
– Може би и това ще направим – отвърна Миша.
Но никакви „свидетели“ така и не ми бяха показани. Не съществуваше действително дело срещу мен. Освен заради това,
че бях поляк. Това изглежда беше тежко престъпление спрямо
руския народ.
Не помня всички въпроси, но добре помня колко умел обвинител е Миша. С такава вещина ме превеждаше през цяла
редица от имена на места и хора, които действително познавах,
че почти можех да предвидя следващия му въпрос и предварително да подготвя отговора си. Тогава изведнъж, без промяна
в темпото, се появяваше името на някакъв непознат човек, на
непознато място. Аз спирах, за да пренастроя мислите си, а
Миша триумфиращо изкрещяваше:
– Така значи, полска гад, този въпрос ти спря лъжливата
уста! Защото именно там си предавал шпионските си доклади!
Следваше поток от обиди и обвинения, докато аз повтарях,
че за пръв път чувам името на този човек или онзи град.
Предния ден, докато бях разговорлив и общителен, разказвах за щастливите дни, когато с баща ми ходехме на лов за
патици в Припятските блата. Днес Миша използваше това, за
да докаже недвусмислено и злостно, че съм родèн шпионин и
саботьор. Отвъд Припят се намираше Русия и Миша беше уверен, че нито аз, нито съдът може да забравим това. Вчера плахо
се бях похвалил с уменията си да стрелям с ловна пушка. Днес
вече се бях превърнял не просто в най-презрения предател, но
и в добре обучен потенциален убиец, наемен стрелец в полското военно разузнаване. И така нататък.
Беше безумен процес, провеждан от маниаци. Накрая се
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превърна в изпит по издръжливост между един слаб, едва ли
не умрял от глад, малтретиран поляк и мощна, разточителна
държавна машина. Не бях получил храна, преди да дойда тук
и така и не получих нищо през целия ден на разпити, който, за
най-голямо удивление, приключи в полунощ. Стоях прав в продължение на седемнадесет чàса. Нямаше цигари, нямаше кафе.
От време на време Миша се приближаваше, блъсваше ме или
ме зашлевяваше, особено когато му се стореше, че се накланям
на една страна или съм на път да заспя прав.
Всички останали членове на съда, включително и Миша,
правеха прекъсвания и почивки. Други хора застъпваха на тяхно място. Съставът на съда непрестанно се сменяше. Следобед председателят се появи, за да даде възможност на заместника си да си почине няколко часа. Надзирателите регулярно
се сменяха на всеки два часа. Само аз продължавах да стърча
там, с пресъхнало гърло, олюлявайки се и задавайки си смътно
въпроса, дали този ден изобщо някога ще свърши.
Когато се стоварих обратно в килията си, за мен все още
нямаше храна. В седем часà на следващия ден ме поведоха
отново към съда, все още без храна, измъчван от болки и от
смъртна умора, за да преживея още един рунд от малоумния
процес, наречен съветско правосъдие. Защо го правят, не спирах да се питам аз. Защо пропиляват цялото това време за единединствен поляк? Защо просто не ме осъдят и не приключат с
всичко това? Що се отнася до мен, вече бях готов да се призная
за виновен по всички обвинения, та да се свърши. Но все още
не исках да умра. За мен това беше битка в името на живота.
Не успяха да ме пречупят. Дори отново приложиха харковския номер – да прегънат треперящите ми крака и да ме оставят
да седя на ръба на един стол в продължение на няколко часа.
Беше болезнено, но поне представляваше известна почивка от
опитите да се задържа прав, докато коленете ми непрекъснато
се огъват.
Четвъртият ден беше и последният. Изглеждаше така, сякаш
сега присъстват много повече хора, отколкото на който и да
било от предходните етапи. Представям си, че всички онези
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служители, които от време на време бяха играли ролята на дубльори на главните действащи лица, са искали да присъстват
на последното действие. Атмосферата беше подобна на онази
от първия ден. Председателят беше заел познатото си място и
ровеше из купчината документи. Всички приказваха, а Миша
се смееше заедно с някакъв капитан от НКВР.
И този път имаше предварителни въпроси. Трябваше да се
идентифицирам. Бях уморен, беше ми зле и все още не ме бяха
нахранили. Имаше още някакви въпроси, на които отговорих
механично. Бяха директни и неподвеждащи.
Председателят поиска да дам образец от подписа си. Когато
видя, че се колебая, той уточни, че не се изисква да подписвам какъвто и да било документ. Някой се приближи към мен
с листче хартия, толкова малко, че на него можех да напиша
само името си. Обърнах го в ръката си. Някой друг добави:
– Иска само да види как се подписвате.
Взех подадения ми молив и написах името си. Председателят погледна хартийката и я подаде към двамата офицери от
НКВР. Тримата се скупчиха над нея за няколко минути. След
това председателят ме погледна, задържа бележката в дясната
си ръка, смачка я и я изхвърли.
После измъкна някакъв документ. Някакъв служител го взе
от ръцете му и го донесе до мен.
– Това вашият подпис ли е? – попита ме председателят.
Внимателно се взирах минута-две, а целият съд притихна в
очакване. Това беше моят подпис. Разкривен и тъничък. Но без
съмнение моят подпис. Харков, помислих си аз. Онази нощ в
Харков.
– Това вашият подпис ли е? – повтори председателят.
– Да – отвърнах аз. – Но не си спомням да съм подписвал и
той не означава, че потържадавам каквото и да било от съдържанието на този документ.
– Този документ – продължи той, – представлява пълен списък на обвиненията срещу вас.
– Много добре го знам – отговорих аз. – Но никой така и не
ми позволи да го прочета. Никога не съм го подписвал съзна31
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телно.
– И все пак тук стои вашият подпис?
– Моят подпис е, но не си спомням да съм го подписвал.
Членовете на съда зад дългата маса започнаха да си разменят шепнешком някакви съвети. Председателят се изправи, останалите също. След това прочете всички обвинения. Обяви,
че съдът ме намира за виновен в шпионаж и предателство срещу народа на СССР. Това отне доста време, а аз само чаках да
чуя присъдата. Най-после дойде и тя.
– По тази причина сте осъден на двадесет и пет години принудителен труд.
– А това – добави майорът от НКВР вдясно от председателя
– е предостатъчно време, за да възстановите удивителната си
памет.
Известно време постоях, взирайки се в масата. Улових погледа на Миша, елегантният, наконтен Миша. Беше се отдалечил малко от масата. Усмихна се. Нямаше злонамереност в
тази усмивка. Беше приятелска, усмивката на човек, който се
приближава, за да ти стисне ръката. Изглеждаше почти сякаш
ме окуражава, сякаш ме поздравява, задето съм се справил толкова добре, задето съм издържал цялата тази работа. Той все
още се усмихваше, когато един от надзирателите ме дръпна за
ризата, за да ме обърне. Минах през завеската. Отведоха ме
обратно в килията ми.
Донесоха ми храна, доста голяма порция за затворническите стандарти, и нещо за пиене. Надзирателите взеха да си приказват. Почувствах, че огромно бреме е паднало от раменете
ми. Заспах.
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ще на следващия ден стана ясно, че затворническите власти са известени за промяната на статуса ми от арестант,
подлежащ на съд и разпит, до затворник, над който вече е произнесена присъда. Беше ми възстановена пълната дневна дажба – кафе и сто грама от познатия черен ръжен хляб в седем
сутринта, а вечер – още сто грама и паница супа. Супата представляваше просто водата, в която са варили ряпа, без сол и без
подправки, но все пак добре дошло разнообразие в режима.
Също и ме наградиха с първата ми топла баня от ареста насам. Помещението за къпане, до което ме отведоха двамата ми
надзиратели, се намираше на около двадесет метра от килията
ми и се различаваше от останалите, посещавани от мен досега,
само по това, че на стената имаше два крана вместо един. Съблякох рубашката, събух панталоните и платнените обувки и
стъпих в тясното корито, издълбано в каменния под. Завъртях
крана от дясно и горещата вода се заизлива върху мен. Нямаше
нито кърпа, нито сапун, но то би било лукс. Подскачах, навеждах се под крана и оставях водата да ме залива от глава до пети,
търках се, докато бледата ми кожа взе да поаленява.
Двамата надзиратели, единият въоръжен с пистолет „Наган“
в разкопчания кобур, другият – с карабина, се шляеха от двете
страни на вратата и се чудеха на странните ми движения. Единият каза:
– Сега всичко ще се оправи. Махаш се от тука.
– Кога? – попитах бързо аз. – Къде отивам?
И двамата надзиратели се направиха, че не са чули въпросите. Продължих да се къпя, опитвайки се да удължа престоя
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в банята колкото може повече. След това завъртях крана и започнах да се изтръсквам, за да изсъхна. Попих се с ризата, накрая излях малко вода върху дрехите си и взех да изстисквам от
тях затворническата мръсотия, която потече на тъмна струйка
към канала в дъното на коритото. Изплакнах ги, изстисках ги,
изтръсках ги и обратно ги облякох, докато от тях все още се
издигаше пара.
– Сега вече си чистичък – каза ми единият надзирател. –
Хайде да вървим.
В килията ми дадоха цигара. Единият надзирател я сви, запали я и я остави на пода. Докато той отстъпваше, аз се приближих и я вдигнах. Винаги се процедираше така, когато ми
се даваше да пуша. Никой надзирател не би ми подал сам цигарата, а ако тя изгаснеше, преди да съм успял да смукна от
нея, просто ми хвърляха една кибритена клечка. После вдигаха изгорялата клечка и я изнасяха от килията. Повечето от
безбройните строги затворнически мерки за сигурност имаха
очевидно значение, но така не разбрах какъв е смисълът да се
отделя толкова внимание на някаква си цигара в присъствието
на двама напълно въоръжени мъже, и то в сърцето на затвор
като Лубянка.
Въпреки явния факт, че който и да било затворник няма никакви шансове при опит за бягство, мерките за сигурност се
упражняваха с неизменна настоятелност. Затворник, който напускаше или се връщаше в килията си, задължително се придружаваше от двама надзиратели. Когато извеждаха човека,
надзирателите заемаха позиция от двете страни на вратата. Затворникът минаваше между тях и трябваше да се движи една
крачка напред. Винаги се даваше и инструкция, като например:
„Вървиш по този коридор наляво, в края му завиваш надясно и
продължаваш, докато не ти се каже да спреш. През цялото време
ще се движиш по средата на коридора.“ Тези упътвания обикновено завършваха със следната многозначителна песничка:
Дай наляво,
дай надясно,
да избягаш е опасно.
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Бях чувал това предупреждение стотици пъти по време
на пленничеството си. Всички надзиратели го употребяваха,
всички затворници го бяха научили. На руснаците им отнемаше огромни усилия да обяснят на един затворник точно къде
трябва да отиде и съответно у затворника не оставаше никакво съмнение, че и най-малкото отклонение вляво или вдясно
от предначертания път би означавало незабавна смърт от карабината или пистолета на надзирателите, които се движат на
няколко крачки зад гърба му. В Лубянка това беше придобило
характера на прекомерна, почти до смехотворност, предпазна
мярка, но по-късно, когато хиляди затворници трябваше да
бъдат прекарани от единия край на Русия до другия и когато
бягството се оказа поне възможно, предупреждението зазвуча
доста смислено от руска гледна точка.
Сутринта на четвъртия ден след произнасянето на присъдата ми един лейтенант от НКВР прекрачи прага на килията ми:
– Можеш ли да четеш на руски? – попита ме той.
– Да – отвърнах му.
Той ми връчи някакъв документ и аз скоро разбрах, че това
е разрешение за преместване. Дори осъдените очевидно се
нуждаеха от разрешение, за да променят местожителството си,
дори ако става дума за преместване от един затвор в друг. Офицерът ми подаде писалка и аз се подписах на документа. Той
пъхна разрешението в джоба си и излезе.
В късните часове на този ноемврийски следобед през 1940
г., аз напуснах завинаги килията си в Лубянка. Отведоха ме в
двора. Прехвърчаше сняг, а студът беше толкова остър, че ми
пресече дъха. Дворът беше заобиколен от редица ниски постройки. В единия край се изправяше масивната главна порта,
до която се намираха два малки склада от червени тухли. Заведоха ме в единия от тях и ми връчиха пакет, увит в кафява
хартия. Човекът, който ми го подаде, ми каза:
– Това ти е за из път – и ми се усмихна.
Стоях посред двора, придържайки панталоните си с едната
ръка, а с другата – хванал пакета. Усетих, че треперя от студ и
вълнение. Обхвана ме чувството за безкрайна свобода. И тога35
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ва си казах: „Слав, приятелю, казваш си сбогом със затворите. Където и да те замъкнат, то няма да е поредният смрадлив
затвор“. Почувствах дори слабо въодушевление. Каквото и да
ме очакваше оттук нататък, сега вдишвах чист, здрав, студен
въздух и знаех, че отивам някъде – не от една килия в друга,
не от един затвор в друг, не от един разпит на друг, а към цял
нов живот, към възможността да работя, да използвам отново
ръцете си, да срещам и да говоря с други хора...
Тези други хора, останалите затворници, вече виждах да извеждат на малки групи в двора. Чувах ударите на сърцето си,
докато наблюдавах пристигането на всеки един от тях. Зяпах
ли зяпах. Те разменяха подобни погледи с мен и помежду си.
Всички търсехме да видим някой познат. Най-странното нещо,
което осъзнах в този момент, беше, че каквото и да било разпознаване беше невъзможно. Всички изглеждахме по съвършено еднакъв начин. Всички имахме дълги коси и гъсти бради
– почти цяла година не ме бяха подстригвали или бръснали,
обаче никога не ми беше хрумвало, че и към всички останали
затворници са се отнасяли по същия начин. Дрехите ни бяха
еднакви. Когато ни струпаха на едно място в двора, се оказах
сред около сто и петдесет души, до един подобни на мен, които придържаха с една ръка панталоните си. Сто и петдесет
изгубени душѝ, костюмирани по съвършено еднакъв начин, за
да се появяват на този дяволски карнавал, всеки стиснал по
един прост кафяв пакет в едната ръка и панталони в другата.
Крайчетата на устата ми трепнаха, бях едва ли не на път да се
разсмея, но изведнъж ме задави вълна от съжаление спрямо
всички нас, задето ни бяха превърнали в шутове.
Това беше първата ми среща с други затворници. В Харков
и Лубянка бях чувал различни звуци. Бях чувал да застрелват
хора. Бях чувал ужасния вой на човек, който полудява. Бях чувах дращене и почуквания, сякаш някой се опитва да се свърже
с мен през стената. Но никога не ме бяха допуснали да видя
някого от останалите нещастници. Изолацията беше част от
режима и аз я получавах в пълен размер.
Отне около два часа да ни съберат, да проверят имената ни
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по документите и да ни преброят по глави. През това време
всички ние бяхме принудени да клечим в снега – поредната
мярка за сигурност. Охраняваха ни две групи от по около дузина въоръжени войници. Беше почти мръкнало, когато ни заповядаха да станем на крака и ни натовариха прави в пет военни камиона с платнени покривала. Един камион, натоварен
с войници, застана начело на конвоя, друг следваше на края.
Друсахме се и се люшкахме наляво-надясно, докато ни караха
с бясна скорост в продължение на петнадесетина километра.
След това изведнъж набиха спирачките и всички ние групово
политнахме напред. Конвоят беше спрял.
През време на това кратко и неравно пътуване усещах навсякъде около себе си нарастващо, кипнало вълнение. Това, да
бъда отново в компанията на хора, представляваше за мен необичайно и мощно преживяване – да ме побутват чужди рамена,
някой остър лакът да се забива в ребрата ми, да си припомням
за миризмата на събрани заедно човешки тела, да чувам възклицания на цветист разговорен полски. Нямаше обаче неконтролируем изблик на реч, какъвто човек би очаквал в такава
ситуация. Щяхме да установим, че връщането към навика да
се разговаря отнема време. Той се възстановяваше бавно, чрез
размяната на дребни въпроси и кратки, прегракнали отговори.
Мястото, където камионите от конвоя спряха, се оказа малка
гара по една странична железопътна линия, за която прецених,
че се намира на около осем километра извън Москва. По-късно
някой сподели, че е познавал мястото, назова го по име и каза,
че било предградие, състоящо се от разпръснати летни къщи и
любимо на високопоставените лица от съветската власт. Когато скочих от камиона, съзрях в далечината светлините на къщи,
разположени на доста голямо разстояние една от друга. Това
може би потвърждаваше теорията, но тогава не видяхме никакви цивилни наоколо – навсякъде само затворници и военни.
На железопътната линия беше спрял влак, съставен от товарни
вагони, от типа, в който обикновено се събираха по осем коня
или крави в нещо като обор, по четири от всяка страна, с опашките към предната и задната част на вагона и с глави, обърнати
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навътре, към нещо като коридор, разположен в средата между
двете врати на вагона. В двата края на влака имаше по един
парен локомотив.
Натоварването протече много бързо. Когато извикваха името на някого, той правеше крачка напред към вратата на вагона
и двама войници го повдигаха, за да се качи. Вътре, други двама войници нареждаха хората покрай стените, като постепенно
запълваха свободното място от стените към центъра. Накрая
самите те се изнизваха през вратата. След като бяха приключили, в моя вагон се оказахме плътно натъпкани шестдесет души.
Цялото оборудване за добитъка беше отстранено с изключение на стоманените халки, за които се завръзваха поводите,
а четирите вентилационни отвора с решетки бяха покрити от
външната страна с метални плоскости, стабилно завинтени с
болтове.
Двама войници с някакви специални ленти на ръкавите на
униформите си се появиха на вратата и извикаха:
– Ние сме първа помощ. Ако някой от вас се почувства зле
по време на пътуването, само да се обади, да оправим работата.
След това вратата се затръшна – затвориха я с решетката
тъкмо в мига, в който сякаш имаше опасност онези, които бяха
най-близо до изхода, да изхвръкнат навън като коркова тапа от
бутилка. В задушния мрак някой взе да се смее на войниците
от първата помощ.
– И как ще ги извикаме? Ще им се обадим по телефона?
Действително, в следващите седмици нито един човек в
нашия вагон не видя специалистите с лентите да упражняват
уменията си по първа помощ. Това беше просто поредната иронична прищявка на съветската система.
Аз се оказах здраво притиснат до стената на вагона, като все
още стисках пакета под мишница. И двете ми ръце бяха плътно
прилепени до тялото. Беше невъзможно да се седне, а ако исках да вдигна ръка, трябваше да търся съдействието на човека
до мен, който да се наклони в обратната посока и да посплеска съседа си, за да освободи допълнителното място, от което
имах нужда. Тъкмо този безименен приятел ме посъветва да
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отворя пакета и да изям малко от храната, в случай че после ми
я откраднат. Проучих съдържанието на пакета чрез напипване
и с помощта на обонянието си – това беше пълноценно, богато преживяване. Имаше един самун специален хляб, с овална
форма, дълъг около двадесет сантиметра и широк около десет
в средната си част. Имаше и две парчета отлична сушена риба,
от вида, известен в Русия като таран. Открих и около тридесет
грама корижки, евтин тютюн, направен от жилките на тютюневите листа, заедно с парче вестник (по-късно видях, че датата му е от 1938 г.) за свиване на цигари. Изядох половината
хляб и едната риба, останалото натъпках в ризата си, както си
беше увито в кафявата хартия.
Разговорите започнаха едва след като влакът потегли. Зачуха се гласове, които правеха предположения къде евентуално
отиваме. Някои споделяха опасенията си, че ще вземат да ни
закарат на Нова земя, най-мрачният от всички острови в Баренцово море, или пък в солните мини на Камчатка, в Източен
Сибир. Всички обаче бяха единодушни, че отиваме в Сибир.
Едно от нарежданията, които получихме на тръгване от
Москва при затварянето на вратата беше, че не бива да вдигаме
шум. Но когато влакът постепенно установи някаква постоянна скорост и когато колелетата затътнаха по-силно, започнахме
да викаме. Някой се изкряска:
– Има ли тук някой от Лвов?
От другата страна на вагона му отговорят:
– Аз съм от оня край.
Но всеки опит за по-продължителен разговор угасваше в общото тракане на машината. Питаше се за хора от тази или онази област. После крясъците стихнаха и всички се заопитваха да
заприказват непосредствения си съсед. Всеобщото вълнение
отчасти завладя и мен, но аз някак не можех да се включа в
безразборната размяна на въпроси и отговори. Винаги ми отнемаше време да стопя леда. Опрян до студената стена на вагона,
аз слушах разговорите на останалите, но продължавах да пазя
мислите си за себе си, не смеейки все още да се обърна към когото и да било, да потърся приятел, и все пак радвайки се дори
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само на съзнанието, че съм един от тълпата, че вече не съм сам.
По-късно вече разпитвах хората около себе си дали знаят
Пинск. От ляво долетя глас, който енергично рече:
– Да, аз знам Пинск.
Изпитахме се един друг с имената на хората, които познавахме, на улиците, на околните села. Но се оказа, че неговият
Пинск не е моят Пинск, така че не намерихме обща основа за
разговор. Не се получи. Почувствах се разочарован, раздразнен, задето онзи не знаеше хората и местата, които аз знаех.
Струва ми се, че той направи още един опит да приказва, но аз
не можах да се накарам да му отговоря. Така или иначе, не положих големи усилия и дори съжалих малко, че съм започнал.
Онази нощ влакът спира на няколко пъти и при всяко спиране по шумовете можеше да се познае, че разтоварват още хора
от камиони и ги натъпкват със стотици в товарните вагони.
Тези от нас, които имаха късмета да се окажат по дължината на
вагона, успяха да намерят пролуки между гредите и през тях да
наблюдават действията отвън под светлината на прожекторите, монтирани на двата локомотива, така че да осветяват целия
влак. Тези хора разказваха на останалите какво виждат.
Този първи преход, който правехме на изток, скоро се превърна в истински кошмар. Оставиха ни заключени вътре през
цялата първа нощ и през следващия ден. Разбира се, нямаше
никакви тоалетни и дори и най-държеливите мъже в крайна
сметка се облекчаваха прави, тъй като не можеха дори да помръднат. Смрадта беше отвратителна, въздухът не се дишаше.
Щом влакът спреше на някоя спирка, всички започваха да крещят за храна и вода, а войниците се разтичваха, удряха по стените на влака с прикладите на пушките си, нареждаха тишина
и обещаваха на затворените вътре, че скоро ще бъдат отключени. Онези, които се бяха оказали притиснати до стените на
вагоните, умираха от студ. Дори ако онези в средата биха пожелали да си разменят местата, така или иначе никой не можеше
да се помести и на сантиметър. Дванадесет часа след първото
ми ядене във влака аз промуших ръка в ризата си и бавно доядох каквото беше останало от хляба и рибата.
40

ДЪЛГАТ А

Р А З ХОД КА

Тези от нас, които първи бяха натоварени на влака, прекараха заключени вътре близо двадесет и четири часа, когато
влакът най-после спря сред пустошта по някаква странична
железопътна линия и вратите на вагоните бяха най-накрая отворени. Беше късен следобед и всичко, което се виждаше наоколо беше вълнисто, покрито със сняг поле. Само тук-там се
забелязваше по някоя и друга групичка дървета покрай линията или някъде в далечината. Някои от спътниците ми така се
бяха схванали от дългото стоене, че им беше невъзможно да
слязат без чужда помощ. Всички се протягаха, прозяваха се и
разтриваха изтръпналите си крайници, за да възстановят кръвообращението си. Една стара рана от шрапнел на глезена ми
беше започнала да се отваря наново, а опакото на ръката ми,
където специалистите от Лубянка бяха изливали горещ катран,
се поду и засмъдя. Имаше бивши войници, чиито нелекувани
рани бяха много по-сериозни от моите. Можех само да се възхищавам на смелостта им. Ние не можехме да направим нищо
за тях, а руската първа помощ не допринесе и с един аспирин
за облекчаването на болките им.
Прорязващ източен вятър свистеше около влака. Сняг вече
не валеше и като следствие от това вятърът се усещаше още
по-студен. Руските войници стратегически се бяха строили
в дъга около отворената страна на влака, а откъм сляпата му
страна патрулираха надзиратели.
Първото действие беше мярка за сигурност. Наредиха ни
да клекнем всеки пред своя вагон и след това ни раздадоха по
парче от познатия черен хляб. Полагаше ни се и вода с вкус на
пара и машинно масло. После ни позволиха да се поразходим в
рамките на стриктно ограничено пространство, а молбата – неколцина от нас да идат по-далече в полето, за да съберат клонки и да почистят вагоните – беше одобрена, но при условие, че
всяко „Дай наляво, дай надясно“ ще се възприема като опит за
бягство. През тъничките ни дрехи вятърът направо пронизваше, така че не липсваха доброволци за чистене на вагоните. Те
работеха известно време вътре, после скачаха навън за глътка
чист въздух. Докато стоях близо до вратата на вагона, аз за41
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белязах, че самата стоманена решетка, с която ни бяха заключили, завършваше с телена кука и оловна пломба. Не просто
заключени, помислих си аз, но и запечатани. Финалният щрих
на абсолютната сигурност.
По-нататък пътят, по който трябваше да се движим, започна да се изяснява. Основният план беше да преминаваме през
градовете нощем, незабелязано, докато всички спят, а деня да
прекарваме спрели на някоя странична железопътна линия в
полето. Ако разрешението за движение се забавеше или пък ни
предстоеше дълга отсечка необитаема земя, това означаваше,
че разписанието се променя и ще пътуваме без прекъсване до
следващия ден. В подобни случаи сред влаковия персонал и
войниците настъпваше истинска паника. Често се питам какво
ли са мислели обикновените руснаци, застанали по пероните
на гарите, за тихия шум от човешки гласове, който е долитал
от дългата редица товарни вагони, почти спрели или бавно
преминаващи покрай тях в онези сутрини, когато нарушавахме
плана.
Към края на първата седмица шестдесетте души в моя вагон
вече бяха организирали нещо, подобно на групови правила.
Въведе се ротационен принцип, така че всеки на свой ред да
може да се порадва на топлината, отделяна от притиснатите
едно до друго тела, в средата на вагона. Всеки на свой ред беше
длъжен да изпита и вдървяващия студ покрай стените. Ставаше все по-студено, така че онези периферни места се оказваха
все по-непоносими. Това също така означаваше, че и благоприятната позиция на наблюдател през дупките и пролуките между дъските също се заемаше ту от един, ту от друг затворник.
Някой добър вахта с остър поглед и силен глас, с око, залепено
до дупка в стената, често помагаше за разсейване на общото
отегчение. Някои от тях можеха да се превърнат в действително забавни коментатори.
Затворени в тази мрачна подвижна кутия, ние трудно можехме да придобием ясна представа за траекторията на движение. От несвързаните разкази на онези, които познаваха или не
познаваха местността наоколо, аз заключих, че сме направили
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няколко значителни отклонения, докато сме се движели през
Западна Русия. Те може би се бяха наложили от усложнения по
железопътната линия и от преминаването през допълнителни
пунктове, на които трябваше да се натоварят още затворници.
В края на втората седмица, когато вече наближавахме Урал и
към влака прикачиха трети локомотив, в крайна сметка стана
ясно, че се движим по транссибирската железопътна линия,
така че не оставаше никакво съмнение, че пътуваме в посока към някое място сред безкрайната, легендарната сибирска
шир. Преминавахме нощем през почти всички големи градове
или железопътни възли преминавахме нощем. Прелезите познавахме по промяната в ритмичния тропот на колелата и по
шума от други влакове, и от маневриращи локомотиви.
Едно събитие остана живо в паметта ми, още повече че беше
през деня и тогава аз гледах с едно око през пролука в стената
на вагона. Влакът пътуваше вече втора седмица и това беше
един от случаите, в които поради редица забавяния не бяхме
достигнали предвиденото скривалище преди изгрев слънце.
Беше железопътен възел и то доста голям. Градът отвъд него
се отличаваше единствено с факта, че всичките сгради изглеждаха построени от червени тухли. Влакът се тътреше с някаква
неопределена скорост от порядъка на петнадесет километра
в час. Внезапно се разтресе от рязко спиране. Около минута
по-късно пак потегли, напредвайки едва-едва. Тогава видях, че
покрай нас, по успоредната железопътна линия, бавно минава
друг влак от товарни вагони, подобен на нашия.
Извиках. Останалите, които наблюдаваха покрай стените,
също извикаха.
– Влак като нашия – изкрещях. – Прозорците не са покрити.
Вътре има хора.
Нашият влак спря. Другият беше спрял още преди това.
– Жени. Жени. Вътре има жени. И деца.
Не знам дали моят глас съобщаваше новините или пък
бяха чужди гласове. Струва ми се, че викаме един към друг.
Настъпи суматоха. Онези в средата на вагона се опитваха да
се приближат към стените и ние, досегашните наблюдатели,
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се оказахме приплеснати към гредите. Почти не забелязахме
това неудобство. Жените изглеждаха уплашени. Те не можеха
да видят нищо друго освен широките слепи стени на вагоните.
Шумът от нашия влак прерасна в рев. Някой извика:
– Това са полски жени. Това са нашите жени – и мъжете
почти подивяха.
Може би са били полякини, а може би латвийки или естонки. Нямам представа. Дори и да са викали нещо, не можех да
ги чуя от крясъците на тълпата наоколо.
Руските войници се разтичаха безразборно от двата края на
влака, където се намираха щаб-квартирите им, и взеха да блъскат по вагоните и да настояват за тишина. Беше безнадеждно.
Целият влак беше изпаднал в истерия. Мога само да си представя как машинистът е получил заповед да потегля със или
без разрешението на началник-гарата. Тази спирка трая не повече от седем-осем минути и онези, които не знаеха къде са
жените и семействата им, захлипаха, когато отново бяхме на
път. Въздействието на това събитие внасяше безредици и през
следващите няколко дни. Те се оказаха най-зле организираната
част от цялото ни пътуване.
Случката имаше и иронично продължение. Когато най-после достигнахме онази безлюдна отсечка от железопътната
линия, където трябваше да спрем за през деня, руският началник-влак – висок, голобрад и разговорлив човек – започна да
се обръща към нас по групи, с предупреждението, че трябва да
се подчиняваме на правилото за пазене на тишина по време на
преход. Той клатеше заплашително глава, докато казваше:
– Работата е там, че вие сте съвършено некултурни.
Говореше съвсем сериозно, поне доколкото аз можех да преценя. Всеки път, когато ни мъмреше за престъпване на правилата, той задължително засягаше проблема с липсата на култура.
Въпреки гъстите бради и дългите, сплъстени коси вече бяхме започнали да се разпознаваме помежду си. Не ставаше
дума за имена. Имената не се брояха. Никой не се занимаваше
с тях. Хората започнаха да се назовават според характера или
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според особеностите си. Имаше водачи, организатори, които
автоматично поемаха инициативата да измислят правила, така
че колкото се може повече от нас да оцелеят. Имаше такива
като мен, които бяха твърдо решени да не умрат. Имаше и други, у които искрата на надеждата беше почти смазана още от
момента, в който ги бяха натъпкали в тези подвижни ковчези.
Те умираха, без да издадат и звук, по време на дългите нощи,
когато идваше редът им да стоят до стената на вагона, извън
обсега на топлината. Умираха прави и ние не разбирахме, че
са умрели, до следващата сутрин, когато се отваряха вратите.
Тези хора не получаваха гробове, земята беше твърда като желязо и беше невъзможно да се копае. Просто ги изнасяха и ги
затрупваха със сняг. Имената им биваха задрасквани от официалния списък. Поне осмина бяха изнесени от нашия вагон,
напълно вкочанени.
Хората, на които най-много се удивлявах, бяха шегаджиите.
Те често ни спасяваха в най-непоносимите мигове. В нашата
група имаше четирима или петима такива. Пускаха шеги за абсолютно всичко. Каламбурите им често бяха черни, почти винаги вулгарни и изпъстрени с цветистия език, който използват
обикновено мъжете. Никой и нищо не можеше да ги спре. Благославям паметта им, заради изблиците на неудържим смях,
които предизвикваха у нас, когато имитираха началник-влака,
руските войници и въобще всичко руско. Когато се правеха
предположения относно възможността да ни изпратят в източносибирските златни мини, един от майтапчиите обяви плановете си да избяга.
Той беше силен, нисък и набит симпатяга с огромна черна
брада.
– Господа – заяви той, – аз ще изям цели шепи със злато,
смесено с черния хляб, после ще пробягам Камчатка като светкавица, ще пресека до Япония, там ще изс...а руското злато и
ще живея щастливо от печалбите до края на живота си.
Смяхме се на абсурдността на тази измишльотина, смяхме
се дълго и силно, без задръжки, както могат да се смеят само
хора, които са близо до отчаянието.
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Особено горчив и язвителен ставаше хуморът им, докато наблюдаваха как руските войници събличат панталоните и ризите от нещастните трупове, преди да ги закопаят в снега.
– В крайна сметка – казваше някой, – татко Сталин е заел на
горкото копеле тия дрехи само за времето на пребиваването му
в СССР. Няма да му трябват за следващото пътуване. Отива си
така, както е дошъл...
Хора, които свързват общо нещастие, разговарят по-свободно помежду си. Резултатът не винаги беше другарско общуване. Нервите често се обтягаха, само трябваше да се засегне някоя неподходяща тема и веднага избухваше жестока разправия.
Политиката действаше като същински барут. Чух как двама
мъже започнаха да се карат относно ролята на полския външен
министър Бек в събитията, довели до нахлуването на немците
в Полша. Разпрата кипна, страстите вече не можеха да се прикриват, тогава единият изрече думата „предател“, за да опише
Бек. Само след миг и двамата крещяха в неудържим гняв. Докато други гласове им викаха да престанат, те безуспешно се
опитваха да вдигнат ръце, напразно ритаха с колене и крака
и накрая взеха да се нападат със зъби. Единият почти успя да
отхапе ухото на другия, но в замяна се сдоби с дълбоки следи
от зъби по бузата. Сълзи от безсилен яд потекоха по страните
им. Известно време след това все още продължаваха да бълват
заплахи. После утихнаха и забравиха за тази история.
Един път, по тъмно, влакът спря и настъпи пълна тишина.
Повечето от нас се бяха унесли в онова състояние на полусън, което настъпва след дълги часове пътуване. Тогава се чу
някакъв глас, говорещ малко по-високо от тона на обикновен
разговор. Мъжете се размърдаха, зашаваха и против волята си
започнаха да слушат.
– Жена ми – започна гласът, – беше една такава мъничка.
Малка весела женичка. Разбирахме си се много добре с нея,
ние двамата. Тя готвеше чудесно. Майка ѝ също, нали знаете,
тя я беше научила. Да ви разкажа само каква торта ми направи
за рождения ден, жена ми, де. Знаеше тя, че умирам за нейните
торти...
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Гласът продължи нататък. Беше гърлен, изговаряше думите
бавно и много отчетливо. Ние стояхме като вцепенени и слушахме бълнуванията на някакъв неизвестен. Той описваше
всичко с най-големи подробности и с особена обич. Проследи
забъркването на тората в голямата бяла глинена купа, чупенето на яйцата, внимателното им разбиване, точното количество
брашно с бакпулвер и всички финални щрихи от порядъка на
захаросани плодови корички и стафиди, и още Бог знае какво,
въобще целия майсторлък, който в крайна сметка довежда до
прекрасната бадемова глазура.
– То беше – каза човекът, – великолепна, великолепна, неповторима, забележителна торта, дето я направи жена ми. Докато се печеше, ухаеше райски.
Изведнъж някакъв друг глас изрева – да, беше рев, който
сепна всички ни, като ледена вода, която изтръгва мечтателя от
сънищата му:
– Стига, стига! В името на Исуса Христа, Всемогъщия, стига!
Присъединиха се и още гласове:
– Да ни побъркаш ли искаш? Млъкни, глупак такъв!
Мъжа с въображаемата торта не каза нито дума повече. С
дни след това си мечтаех за тая проклета прекрасна торта.
Просто не можех да си спомня как вкус изобщо имат тортите.
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Пет хиляди километра с влак

В

ремето беше предостатъчно, за да потънеш напълно в
собствените си мисли, когато безкрайното сякаш пътуване
навлезе в третата си седмица, а влакът – в Западен Сибир. Започнахме да губим интерес към имената на станциите, на всяка от които беше изтипосан боядисан в бяло бюст на Сталин.
А всички места, на които спирахме, изглеждаха по съвършено
еднакъв начин – мрачни, покрити със сняг полета. Понякога
имаше горички, понякога не. Различаваха се единствено по
това, че едни бяха по-студени от други. Колкото пò на изток
отивахме, толкова по-ниска беше температурата. Неведнъж се
случваше да излезем навън и да попаднем в зъбите на свистящия, довяващ сняг североизточен вятър и веднага бързахме да
се сврем обратно в груповата топлина на вагона.
Продължавахме малко по малко да научаваме разни факти
един за друг. Аз установих, че никой от спътниците ми във
вагона не е с присъда, по-лека от десет години принудителен
труд. Собствената ми присъда от двадесет и пет години се оказа доста често явление, имаше и няколко още по-тежки. Поне
половината от мъжете се отличаваха с едно общо престъпление: всички бяха служили в полските въоръжени сили. Както е
обичайно за войници, те можеха да говорят до безкрай за бойните си преживявания и за местата, където са служили, за своя
полк и за приятелите си. Това ме накара да се замисля и да си
дам сметка за миналото си. Не исках особено да си припомням Полша, но нямаше какво друго да се прави. Мисля, че това
беше форма на бягство назад към спомена за свободата.
Един дребничък евреин ме накара за първи път да се поровя
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в паметта си. Той ми зададе много странен въпрос – това беше
странен въпрос, поне за евреин. Когато немците нападнали от
запад, а руснаците от изток, този дребен човечец притежавал
дюкянче в Бялисток, държал на склад и изкупувал диаманти.
Имал роднини в Жирардов, текстилният център на Варшава,
както и един приятел обущар, който му направил чифт специални ботуши с тайник за диамантите. Така подготвен, евреинът
се наканил да бяга от Полша. И къде щял да отиде? Как къде
– в Германия. Защото, казваше той, нямал доверие на руснаците. Но, възразявах му аз, немците щяха да те убият. Те мразят
евреите.
– Може би, може би – отговаряше той. – Обаче най-малкото
се оказах прав да нямам доверие на руснаците. Само ме погледни сега.
Вероятно извадил късмет, че не му се удала възможност да
изпита немците. Руснаците го заловили при опит да прекоси
границата, а това означаваше почти автоматично десетгодишна
присъда. Да се опитваш да избягаш от освободителите си може
да се възприеме като крайно асоциално поведение.
С връщането си в Пинск, след разгрома на полската армия
при съпротивата ѝ срещу немците, аз на практика бях избрал
да се оставя в ръцете на руснаците. Нима щеше да ми е подобре като военнопленник при нацистите? Сега вече беше невъзможно да се отговори на подобен въпрос, но всичко това
ме накара да си припомня германците и безсмислената битка
на кавалерия срещу танкове, целият хаос и смелостта на една
предварително обречена войска в онези безредни, отчаяни седмици през септември 1939 година.
За първи път бях мобилизиран през 1937 г., докато следвах,
за да взема диплома за архитект и земемер във Варшавското
техническо училище. Служих дванадесет месеца в школата за
пехотинци в Брест-Литовск. След седем месеца направиха запитване за доброволци, които да бъдат обучени за конно разузнаване. Аз яздех добре и реших да не изпускам възможността.
В края на годината получих най-високия кадетски чин. Върнах
се в техническото училище и взех изпитите си в края на 1938
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г. Още същата година отидох обратно в армията за големите,
шестседмични маневри в района на Волин, близо до руско-украинската граница. Станах младши лейтенант и си заминах за
вкъщи, атлетичен и загорял, доволен от себе си, за да помагам на майка си да се грижи за имота ни в Пинск. Майка беше
светлият и деятелен елемент в семейството. Баща ми смяташе,
че функцията на тези владения е да му дават материал, за да
развива хобито си – рисуване на пейзажи. Къщата беше пълна
с платната му, той не позволяваше нито едно от тях да бъде
продадено, въпреки че търговци му бяха правили такива предложения.
Развивах дейността си на земевладелец в продължение едва
на няколко месеца. На 31-ви март 1939 г. попаднах под заповедта за „неофициална мобилизация“. Само шест месеца покъсно, на 31-ви август, в навечерието на двадесет и четвъртия
си рожден ден, аз четях писмата от майка ми и жена ми и се
готвех да отворя изпратените пакети от тях, когато в нашия кавалерийски лагер близо до Ожаров пристигна вестител на кон
и съобщи, че германците настъпват. Започваше война.
Действителната ми военна служба трая само три седмици,
но това бяха три седмици пренаситени със събития и промени.
Така, докато се люшках в руския товарен вагон, проследявах
в съзнанието си впечатленията от онези дни. Спомних си как
бягах с коня, докато самолетите Щука виеха над главата ми и
бомбардираха пътищата, спомних си самите прекъснати пътища, спомних си как конете, които теглеха подготвената за битка
полска артилерия, отказваха да вървят нататък и да влязат в
обсега на вражеския огън. Често попадахме под обстрел, без
никой да може да разбере с точност къде се намират германците. Близо до Кутно се присъединихме към ядрото на полската
кавалерия, чийто път за отстъпление в посока Модлан беше
отрязан от стратегически разположените окопи на немците.
Тук поне имаше някакво единно командване. През редиците
се предаваше заповедта, че трябва да направим пробив. Между
нас и германците лежеше една гора, широка около два километра и половина. В различните войскови части тръбите дадоха
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сигнал за атака и ние тръгнахме напред. Онези, чиито коне паднаха още с първата вълна, никога не станаха от земята. Конете
им падаха с цвилене и напиращите след тях ги прегазваха. Когато излязох на открито под обстрел, видях коне, набучени на
коловете, които поддържаха стоманената телена мрежа, коне,
които бяха паднали изкормени, връхлетени от военните ограждения. Кавалерийската атака поражда някаква странна лудост,
от която и конниците, и конете се оказват засегнати по еднакъв
начин. Нейният бяс, нейната неудържима и ударна сила може
да бъде възпряна единствено от много тежък, сгъстен артилерийски огън. Германците, които искаха да се предадат, просто
биваха помитани. Кавалерия в нападение никога не взима военнопленници.
Под обстрела на бомбардировачите ние трябваше да си проправим път през блокираните шосета и да се изтеглим към
Варшава, където, както ни казаха, да се преорганизираме за
защита на столицата. Пеши войници се качваха на онези от конете ни, които бяха останали без ездачи, и препускаха с нас –
дори един полски моряк яздеше с нас, когато достигнахме до
покрайнините на Варшава. Там не заварихме никаква организация за защита на столицата. Докато участвах в пренасяне на
провизии от щаб-квартирата в Прага през Висла до варшавското кадетското училище, разбрах, че има някакви организирани
сили за защита в отдалечените предградия на града, по пътя
към Пястов. Тогава оседлах коня си, снабдих се с провизии и
се отправих натам. Посрещнаха ме с радост. Направиха ме командир на конен патрул от осем души.
Така се случи, че се оказах свидетел на едва ли не последната кавалерийска атака в модерното военно дело. Бяхме оставили конете в периферията на някаква гора под надзора на
четирима от патрула, а останалите четирима изпълзяхме по
едно хълмче, на чийто връх растяха няколко дръвчета и откъдето беше лесно да наблюдаваме целия Пястовски път, който
на около стометрово разстояние от нас беше пресечен от голям
кръстопът. На ъгъла между главия път и един от страничните пътища се издигаше шарена крайпътна гостилница. В мо51
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мента тя беше необитаема, но над една от външните маси все
още стоеше разтворен голям, пъстър чадър. Видяхме как два
немски отряда внимателно проучват земята от двете страни на
главния път. Единият отряд премина между нас и конете ни.
Ние замръзнахме на място и вперихме очи в двукилометровата
отсечка от път, която се разкриваше пред погледа ни.
Скоро след това разбрахме причината за появата на разузнавателни отряди. В далечината приближаваше взвод немски
войници с пушки, преметнати на рамо, следван от около половин дузина офицери на коне. След тях се движеха една рота
пехотинци и няколко оръдия, теглени от коне. Тогава от гората
излезе бойна група от близо сто и петдесет полски кавалеристи
в пълно въоръжение – по-късно разбрах, че са били Дванадесети улански полк.
Кавалеристите веднага се построиха и се спуснаха по пътя с
извадени саби, преди маршируващите немци да разберат какво
се случва. Конете успяха да пометат цяла колона, а по тях все
още не беше изстрелян почти нито един куршум. Артилерийските коне се уплашиха и се изправиха на задните си крака, в
това време оръдията се обърнаха на пътя и поляците дадоха
жертви, защото ездачите се оказваха без коне срещу огъня. После се престроиха и атакуваха отново, но само за да направят
хаоса още по-пълен. Пръснаха се по един от страничните пътища и всичко приключи. Ние изпълзяхме обратно, намерихме
конете си, метнахме се на тях и се върнахме, за да съобщим за
случилото се. Датата беше 15-ти или 16-ти септември. Варшава капитулира скоро след това.
Проблемът, поставен от дребния евреин-дюкянджия, просто не можеше да получи отговор, заключих аз. Немците или
руснаците? За поляк в моето положение през 1939 г. това не
беше никакъв избор. На този влак пътуваха мнозина като мен,
които си бяха мислили, че да се сражаваш срещу нацистите
означава осигурен пропуск към съветското великодушие.
Точеха се дни на уморителна досада. Дремехме в жалко вцепенение, сънувахме мъчителни кошмари, които ни съпровождаха и след като се събудехме само за да осъзнаем, че все още
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се намираме в този отвратителен влак и че тътенът на колелата
изглежда никога нямаше да има край. Говорехме за жените и
семействата си. Някои от мъжете с обич описваха малките си
дечица в най-големи подробности. Оплаквахме се от руснаците и проклинахме Хитлер с неговите немци. Прекарвахме и
дълги часове, през които никой не произнасяше и дума, докато
се гушехме един в друг, за да се предпазим от тежкия студ. Понякога стояхме заключени вътре за по тридесет и шест часа без
прекъсване. Тогава мъжете започваха да стенат от непоносима
мъка и да сипят изпепеляващи проклятия срещу изобретателите на това изтезание.
През цялото време обаче не спирахме да се движим. Хора
умираха и имената им се задраскваха от списъка, но дългият
наниз от шестдесет или повече товарни вагона продължаваше
да гълта зашеметяващо число километри. Руската шир е страховита. Достигнахме и успяхме да познаем важния сибирски
център Новосибирск, намиращ се на разстояние две хиляди
и осемстотин километра от мястото на заминаването ни край
Москва, а влакът все още продължаваше да се движи. Бяхме
пропътували над три хиляди и двеста километра в източна посока по почти права линия, когато минахме бавно покрай Красноярск. Наблюдавахме го през пролуките в дървените си килии. Мястото, което видяхме, се състоеше от големи хамбари
и червени тухлени сгради и от обичайната дейност, характерна
за големите железопътни възли.
Дванадесет-тринадесет километра след Красноярск поехме
по една странична линия, която оставяше надалеч гледките и
звуците на града. Една чевръста група от добре опаковани железничари се развихриха с чукчетата си по дължината на влака.
Тези железничари бяха най-усърдната бригада железопътни
работници на света. При всяка отворила се възможност по време на дългото пътуване те проверяваха колелата по този начин.
Очевидно това бяха служители от първостепенна важност. Катастрофа в някоя от отсечките снежна пустош между градовете щеше да бъде унищожителна. Този път те откриха някакви
повреди по единия от вагоните и ние прекарахме часовете от
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предиобяд до здрачаване на открито, опитвайки се да поддържаме някак кръообращението си, докато траеше поправката.
Донесоха се материали от няколкото тухлени бараки, намиращи се покрай железопътната линия. Понастоящем нашето положение се беше подобрило малко. Следвайки примера на някакъв неизвестен гений, ние бяхме снабдили панталоните си с
върви, направени от клонки, които промушвахме през халките
за колан. Сега и двете ни ръце бяха свободни. Сега можехме да
обвиваме тялото си с ръце, за да не мръзнем.
Третата седмица наближаваше края си и някои започнаха
да мислят, че Красноярск ще се окаже нашата последна дестинация. Въпреки това, по залез обратно ни натовариха, заключиха ни и ни запечатаха. Колелата се завъртяха и затракаха в
познатия ритъм. Пътувахме още шест нощи и още шест дни
или най-малкото части от тях, останалото време прекарахме
на открито, тъпчейки наоколо, за да не се вкочаним. Тогава,
най-неочаквано, един месец и към пет хиляди километра след
заминаването ни, дойде краят на пътуването ни с влака. Мястото беше Иркутск, близо до южния връх на огромното езеро
Байкал.
Войниците тръгнаха да обхождат влака, като сваляха пломбите и решетките от вратите на вагоните и нареждаха:
– Всички да слизат. Край на пътуването.
Ние се изсипахме навън в свистящия, бръснещ вятър и минусовите температури веднага ни накараха да се прислоним
завета, който предлагаха вагоните, докато се опитвахме да си
поемем дъх. Само за няколко минути ушите ни се вледениха, носовете ни посиняха и очите ни се насълзиха. Всички се
разтреперихме, без да можем да го предотвратим. Беше втората седмица на декември и зимата вече здраво беше стегнала Сибир. А ние я посрещахме облечени единствено с чифт
панталони, платнени обувки и тънка памучна риза. Войниците
провериха вагоните един по един, за да е сигурно, че всичките
са опразнени. Някои мъже, получили схващания или измръзвания, се наложи да бъдат изнесени. Настъпи суматоха, крещяха
се заповеди, които се предаваха от редица на редица до всяка
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група затворници. Ние се подредихме в дълга, нестройна колона – тълпа от може би четири хиляди затворници. В началото, в
края и от двете страни ни съпровождаха войници. Потътрихме
се напред с глави наведени срещу вятъра, с панталони, омацани до колене със сняг и киша, които пръскаха изпод краката на
предния.
Така изминахме осем километра през полето, като се отдалечавахме от железопътната линия. Характерна особеност на
цялото начинание беше фактът, че нито едно от местата ни за
почивка не представляваше заслон за капнали от умора пътници. Спряхме и разпуснаха колоната насред широка, брулена от
вятъра картофена нива. Във всички посоки наоколо, докъдето
поглед стигаше, не се забелязваше нито една сграда. Нивата
беше застлана с половин метър хрупкав сняг. Наблизо стояха
няколко колхозни камиона на дървено гориво. Имаше само
една подвижна полева кухня, която изглеждаше грубо неадекватна за нуждите на такова число затворници. Вятърът хапеше
така безмилостно, че аз се чувствах почти гол под неговия напор. Мъжете стояха нагазили в снега и мрачно се гледаха един
друг. Не всички сълзи бяха резултат от режещия вятър.
Безцелното шляене не трая дълго. Беше необходимо спешно
да започнем да правим нещо, за да се предпазим от вледеняващите повеи на вятъра. Една групичка близо до мен взеха да
дълбаят някаква преспа сняг, за да си направят завет. Идеята
бързо се разпространи. Скоро се възцари трескава дейност по
изравянето на малки, оградени със сняг заслони. Мъжете чоплеха и дращеха с вкочанени пръсти, докато достигнат до твърдата скала черна земя, а когато приключеха, се мушваха зад
така направената преграда.
Отвъд мрежата от бодлива тел, на около четиристотин метра
след края на нивата, се виждаше някаква гора. Когато малко
по-късно през деня транспортният комендант, този апостол на
съветската култура, тръгна да прави обиколка, представители
на някои от групите го помолиха за разрешение да съберем
клонки, за да покрием с тях замръзналата земя. Той разреши.
Затворниците автоматично се разпределиха според групите
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от вагоните. Неголямо число доброволци от всяка група бяха
строени и под ескорт направиха няколко похода до горичката,
като всеки път се връщаха с по един наръч тънки клонки, които
ние старателно разпръсвахме по земята. Така мъжете можеха
да се свият под равнището на снежните преспи и да избегнат
повеите на вятъра. Но дори и така, не беше кой знае колко приемлива поза да стоим скупчени един в друг. Храната се пестеше, раздаваше се около петстотин грама хляб на ден на човек
и, което беше най-забележителното, кухнята успяваше да произведе по две тенекиени канчета горещо, неподсладено ерзац
кафе на ден за всеки затворник.
Прекарахме три дни в картофената нива. В това време към
нас се присъединяваха на порции още стотици затворници. Някои от тях бяха финландци. И тогава, и по-късно, те не можеха
да бъдат сбъркани. Винаги се събираха в плътна група, формирана на расова основа. Когато процедурата по събирането
на затворници приключи, в полето имаше не по-малко от пет
хиляди души. Всички се питаха какво ли има да се случва оттук нататък и с ужас разсъждаваха по въпроса, какво още ни
чака. Събитията щяха да оправдаят много от най-лошите ни
страхове.
Картофената нива предизвика тежък мор сред нашите верни спътници, въшките, които бяха преживели пътуването и ни
следваха от затворите на Западна Русия насам. Техните топли
скривалища по нашите тела се оказаха изложени под ледения
камшик на този всепроникващ вятър, така че те започнаха да
падат или пък лесно да се пускат, след което бързо умираха.
Ние не жалехме за тях. И без това не бяхме особено годни да
играем ролята на домакини. Съдбата им вероятно нямаше да е
толкова злощастна, ако бяха успели да преживеят поне до третия ден, действително паметен ден.
На този трети ден колхозните камиони с техните захранвани
с дървесина газгенераторни двигатели бяха докарани в нивата
и войниците се разтичаха наоколо. Ние почувствахме, че нещо
необичайно е на път да се случи, но дори и в най-смелите си
мечти не можехме да си представим какво ще да е то. Думата
56

ДЪЛГАТ А

Р А З ХОД КА

изскочи изсред онези, които се оказаха най-близо до камионите:
– Дрехи! Нови дрехи!
И действително това бяха нови дрехи. Разпределянето им
отне часове, но след като приключи, всеки от нас вече беше заменил тъничката си рубашка с типичната руска зимна връхна
дреха, фуфайка – ватиран жакет с копчета догоре, дълъг до под
кръста.
Към ватенката прилежеше и чифт ватирани зимни панталони и чифт здрави ботуши от гумирано платно, които се
пристягаха с връзки малко над глезена. Предлагаха се сами
три размера ботушите – голям, среден и малък. Никой не се
опитваше да снабди човека с размера, който му е необходим.
Ако затворникът извадеше късмет, ботушите му ставаха. Ако
ли пък не, разменяше своите твърде големи или твърде малки
ботуши с някого, на когото му се беше случило обратното. Аз
бях от късметлиите. Моите се оказаха по мярка. Старите ни
ризи и панталони биваха внимателно събрани. Въодушевлението растеше. Лицата заблестяха. Всички трескаво бързаха да се
издокарат с новите си ватенки. Подвикваха си един на друг и
важно се разхождаха наоколо. А онези скъпи стари шегаджии,
които мълчаха горе-долу от пристигането ни в картофената
нива, взеха да се кипрят като на модно ревю, с ръце на бедрата
и с бради, развяни на вятъра. Горчивата истина е, че всички
неща са относителни. По нормалните стандарти ние бяхме все
още твърде зле облечени за условията на сибирската зима, но
допълнителната топлина, която усещахме в новите си фуфайки, ни се струваше просто огромна.
На четвъртия ден от престоя ни в картофената нива нашето зимно облекло придоби завършен вид. Всеки от нас получи
по две ленти ленен плат, които, както ни обясниха войниците,
служеха, за да си увием краката в ботушите. Неколцина от мъжете в нашия вагон знаеха за тези „чорапи“ и как най-добре да
ги усучем, не прекалено стегнато, около стъпалата си, за да се
предпазим от хапещия студ. Тук-там из нивата се провеждаха
малки демонстрации.
В лагера ни пристигна цял конвой от около шестдесет мощ57
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ни камиона, всеки управляван от по един военен шофьор. В
шофьорската кабина се возеше и по един войник. Камионите представляваха тежки служебни машини, реквизирани от
колективните стопанства, които се простираха на километри
наоколо. По страните им бяха изписани имената на различни
колхози. В задната част на кабините им бяха монтирани високи, цилиднрични газови генератори, захранвани с петнадесетсантиметрови брезови и ясенови подпалки, които руснаците
наричаха чурки. Тази дървесина, налична в изобилие из целия
мразовит Сибир, представляваше добър и евтин заместител
на скъпото спиртно гориво и решаваше част от проблемите на
транспорта и преноса на стоки в Русия. По страните на камионите имаше скоби, в които закопчаваха всевъзможни кирки и
лопати. Задната част беше открита. Като изключим странните
им газови генератори, те изглаждаха като нормални западни
тритонни камиони.
Докато наблюдавахме как камионите се приближават с подскачане, пак започнаха да се раздават заповеди и ние разбрахме, че последната фаза от пътуването ни започва. За мнозина
от сбутаната на картофената нива тълпа, това щеше да се окаже
последното пътуване в живота им.
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рез този ден в картофената нива се възцари атмосферата
на някакво голямо – а за петте хиляди затворници и зловещо – предстоящо събитие, някакво мащабно руско транспортно начинание. Войниците бяха в цял батальон, с качулки на
главите и ръкавици от овча кожа. Всеки от тях носеше преметнат на гърба си обемен бозав сак, закрепен с връв. Поне петдесет камиона стояха паркирани в дълга редица, на равни разстояния един от друг. От страната на шофьорските кабини бяха
подредени картечни платформи. Ако раздаването на ново топло облекло не представляваше достатъчно предупреждение,
присъствието на толкова много войска и превозни средства не
оставяше никакво съмнение, че ни предстои ново изпитание.
Армейските части пристигнаха към единадесет часа сутринта, след като беше приключило сутрешното раздаване на
хляб и кафе. Те започнаха незабавно да правят поименна проверка на затворниците. Проверката на моменти се превръщаше
в безредица. Някои имена трябваше да бъдат извиквани многократно, преди извиканите да успеят да ги разпознаят в погрешно произнесената им руска форма. На всеки сто имена съответната група мъже биваше отведена в колона към чакащите
камиони. Дали преднамерено или не, групите от вагоните се
оказваха разделени. Аз се намерих в почти напълно различно
обкръжение от онова, в което бях започнал пътуването. Заведоха ни в пространството между шестия и седмия камион и
ние останахме там в продължение на няколко часа, а на полето
бюрокрацията и разпределянето се проточиха цял следобед.
Светлината на ясния, студен декемврийски ден вече гасне59
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ше, когато предварителните процедури приключиха. Войниците бяха разделени в наряди от по двадесет души под командването на подофицер или младши офицер. Всеки наряд трябваше
да отговаря за група от сто затворници, строени в колона по
двама зад всеки камион. Ние с интерес наблюдавахме процедурата, измръзнали и изпълнени с надеждата, че скоро ще потегляме.
По дължината на цялата колона от мъже се чуваше тихо жужене. То обаче прекъсна изведнъж, пресечено от шок и ужас, в
момента, в който от всеки камион беше размотана по една дълга и тежка стоманена верига. Дебелината на стоманата беше
около два сантиметра в диаметър. Един войник от нашия наряд
застана между първите двама в колоната, раздалечи ги малко
и след това мина помежду ни, като ни разделяше на две колони от по един човек. Следваха го неколцина войници, които
размотаваха веригата. При команда ние трябваше да я хванем
с ръката, която се намираше от нейната страна. Аз се намирах
някъде по средата, обърнат с лявата си страна към веригата.
Помня, че си мислех, че съм извадил късмет, задето не ми се
налагаше да използвам дясната си ръка, на която все още зееше
възпалената рана. Веригата беше чисто нова, все още покрита
с някаква тъмна, лепкава смеска против ръжда. Беше толкова
студена, че сякаш прогаряше ръката. После, както стояхме по
петдесет души от всяка страна, закопчаха с белезници едната
ни китка към веригата. От двете страни на колоната застанаха
на равни разстояния помежду си по трима войници, командирът на наряда се качи в кабината до шофьора, а останалите
войници се скупчиха зад камиона. Бяхме готови за тръгване.
Всички затворници мълчаха.
Като някакво огромно, тромаво влечуго процесията се понесе бавно напред. Камионът в началото задаваше темпото – една
добра пешеходна скорост от шест километра в час. Предният
край на веригата беше прикрепен за здрава кука, затваряща се с
пружина, която обикновено се ползва за теглене. Когато нашият камион запали и тръгна, веригата се опъна и ние направихме
крачка напред, като автоматично се оказахме в крачка. Между
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мен и двамата мъже отпред и отзад имаше точно толкова пространство, колкото да мога да пристъпвам, без да се препъвам.
Когато ръководният камион попадаше в някоя по-голяма пряспа сняг, целият конвой се струпваше напред и после спираше,
камион по камион, група по група, докато скоростта на движение се възстановеше.
Влачихме се в продължение на повече от дванадесет часа
без прекъсване през цялата тази първа мрачна нощ в началото
на третата седмица от декември. Водещият камион осветяваше
пътя със силни прожектори. Ние напредвахме през тъмнината, подчинявайки се на веригата, която неумолимо ни теглеше,
като все още недоумявахме накъде ни водят и с ужас си представяхме колко ли време ще трябва да крачим в убийствения
студ. Пътят очевидно беше добре познат и аз не се съмнявах,
че този първи поход се провеждаше нощем, за да ни прекарат
покрай някакви населени места близо до Иркутск, без руското
цивилно население да ни вижда. От следващите дни нататък
програмата се състоеше вече от дневни преходи и спирания за
през нощта, но пътят беше така избран, че да се избягват местата, където можехме да бъдем забелязани. Тези удивителни
части от Сибир са толкова обширни и толкова рядко заселени,
че в цялата Иркутска област аз не видях нито един местен жител.
Първата почивка направихме около половин час след изгрев
слънце в една залесена падина между два хълма. Телата ни се
бяха схванали, крайниците ни тегнеха от умора, всички бяхме
измръзнали и гладни. В моята група имаше мъже на всякаква
възраст – от седемнадесетгодишни момчета до хора на по над
шестдесет. Произхождахме и от различни социални съсловия.
Някои от по-възрастните мъже вече стенеха от преумора. Поголямата част от тях бяха хора с различни професии от порядъка на адвокати и архитекти. Преди пристигането на руснаците те бяха достигнали до онзи етап от живота си, в който са
пътували с колата от вкъщи до бюрото и обратно – хора, които
отдавна бяха изоставили младежките лудории и очакваха да
прекарат остатъка от живота като пенсионери сред удобства и
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уважение. Сега те се бореха със смъртта, а въоръжението им
беше твърде слабо за подобна битка. Тогава, както и по-късно,
ние – по-младите, се стараехме всякак да им помагаме, но наймногобройните жертви имаше именно от тях.
Първата спирка трая само няколко часа, само колкото полевата кухня, която ни придружаваше, да свари горещо кафе
и войниците да раздадат порцията хляб. Топлината на кафето
ни подейства като топъл и животворен полъх и ние се нахвърлихме на хляба. Не ни освободиха от веригата и съвсем скоро
трябваше отново да тръгваме, този път по светло.
Шестимата надзиратели от двете страни на колоната се сменяха регулярно на всеки два часа. Те изтичваха напред до камиона, шестима нови скачаха оттам и застъпваха на пост, без
да се забавя хода на тежко виещата се колона затворници. Когато минавахме по високи, открити места, вятърът виеше като
хор от демони, краката ни се хлъзгаха в хрущящия сняг, а върховете на пръстите, носовете и ушите ни бяха подложени на
коварните атаки на студа. Някакъв вик се раздаде от плътната
маса зад гърба ни, премина напред по надзирателите и накрая
достигна до транспортния командир във водещия камион. Той
спря, останалите след него също. Освободиха някакъв нещастен затворник от веригата и отнесоха тялото му настрани. При
отстраняването на мъртвия беше изпълнена същата процедура,
каквато и по време на влаковото пътуване. Свалиха дрехите и
ботушите, а трупът изоставиха под една пряспа сняг. Това беше
първият от много подобни случаи. Ако вземем за пример нашата колона, смъртността достигна десет-петнадесет процента
преди края на дългия преход.
Беше трудно да се разбере, че следваме какъвто и да било
предварително набелязан път. Всичко беше плътно покрито с
дебел слой сняг. На всеки сто метра обаче стърчеше по един
широк дървен стълб с височина около два метра и половина,
на чийто връх беше вързан по един наръч слама или тънки
клонки – нещо като редица от огромни метли. Предположих,
че това е маркировката на пътя. Стълбовете ни съпровождаха
с километри, нагоре по стръмни хълмове, надолу в замръзнали
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долини, през бродовете на заледени реки. Понякога дори снабдените с вериги колела на камионите започваха да се хлъзгат.
Тогава войниците скачаха, събираха се на куп и започваха да
бутат машината, а ние, затворниците, мотивирани единствено
от желанието по-скоро да пристигнем на мястото си за почивка, прибавяхме и нашето немалко тегло към начинанието. Беше
трудно, а когато отново потегляхме, ставаше още по-трудно.
Само при някои от преходите променяхме посоката. Като
цяло се движехме на север – почти направо на север – към горния край на Иркутската област, в посока – обширните земи около Якутск. Вероятно следвахме траектория, относително успоредна на западния бряг на Байкалското езеро, тази огромна водна площ с формата на банан, чийто северен връх е отдалечен
на повече от шестстотин километра от южния, където близо до
Транссибирската железопътна линия се намира град Иркутск.
Придвижихме се на север от 50º до 60º северна ширина, и дори
повече, в посока към Северния полярен кръг. Колкото повече
напредвахме, толкова по-суров ставаше сибирският климат.
Преходът продължи и през втория ден до късния следобед.
Струва ми се, че можеше да приключи и по-рано, ако бяхме успели да достигнем закътано място преди този час, но (и оттук
нататък това се установи като практика) явно беше издадена
заповед командирът да избира за нощен престой само закрити
места, най-често в завета на някоя гора. Тя се изпълняваше поскоро от съображения за целесъобразност, отколкото за човечност. Щом като се влагаха толкова много време, усилия и пари,
за да бъде транспортирана тази значителна по размер безплатна работна ръка от единия до другия край на Русия, то командирът беше принуден да достави колкото се може повече хора
в състояние, в което да са все още способни да работят. Сега,
след като бяхме напуснали обитаваните райони около големия
град Иркутск, ни освободиха за през нощта и ни разрешиха да
палим огън. Както в картофената нива, и тук ние си изкопахме
дупки в снега и се свихме един до друг. Така задрямахме под
светлината на огъня, за който със сгърчени и премръзнали ръце
бяхме ошмулили дърветата наоколо. Там получихме втората си
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чаша кафе за деня, а онези, които бяха достатъчно предпазливи и си бяха запазили малко хляб от сутрешната порция, си го
доядоха с кафето.
С благодарност си спомням голямата производителност на
тежкоподвижната полева кухня. Всяка сутрин там се опичаше
хлябът, който да ни се раздаде и с който се изчерпваше цялата ни прехрана. Също така там се произвеждаше топлата ни
напитка по два пъти на ден. Само веднъж тя не се справи, но
то се случи, след като с часове бяхме шибани и притискани от
една тежка снежна виелица. Този ден ние получихме порция от
извънредния резерв, която ни подейства като доста приемливо
и добре дошло разнообразие – ръжен хляб, накиснат в мед и
частично изсушен, за да може лесно да се съхранява и транспортира за извънредни ситуации. Колко добре си спомням
всяка смяна на дневния режим по време на дългия път от Пинск до Северен Сибир. Понякога полагам особени усилия да си
спомня преживяванията си в най-големи подробности, но дори
и най-малките промени, отнасящи се до храната, се възвръщат
в паметта ми ясно и неволно. Тя никога не беше достатъчно
и мисълта за нея непрестанно тегнеше над нас. При такива
обстоятелства хората бяха готови да дадат шепа диаманти за
допълнителна порция хляб и при това да се смятат за най-големите щастливци на земята, защото единствено храната имаше
стойност. Тя беше безценна.
По време на цялото ни пешеходно пътуване попадахме три
пъти на тежки виелици. Първата, която се разрази някъде към
края на първата седмица, понесохме най-тежко, тъй като това
беше първата ни среща с пълната сила на тези вледеняващи ветрове, които свистят с невероятна скорост и повличат със себе
си големи, концентрирани маси сняг. Небето висеше ниско, а
облаците бяха тежки и оловно сиви, когато потеглихме на път
малко след зазоряване, а бурята започна около два часа по-късно. Конвоят почти моментално забави ход и ние започнахме да
пълзим със силно наведени глави, като едва се придвижвахме.
Беше направо невъзможно да държим очите си отворени. Снегът се натрупа в сплъстените ни коси и бради, покри камиони64
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те и опънатите вериги, а също и войниците, които бяха изложени на него, докато се движеха от двете страни на колоните,
и те тръгнаха напред силно присвити и прегърнали побелелите
си автомати. Вятърът вееше почти фронтално и силата му беше
такава, че през следващите няколко часа аз просто се чудех как
водещият камион все още може да се движи и да тегли след
себе си целия конвой. Към два часà на обяд открихме нещо,
което относително приличаше на заслон. Тогава за първи пък
видях руснаците да носят своите башлици – голяма качулка от
мек вълнен материал, която се използваше само по специалната заповед на командващия офицер.
Бурята не стихна до края на деня и продължи и през нощта.
Затова не можахме и огън да запалим. Когато преди зазоряване
отслабна и из въздуха останаха да се носят само малки облачета сняг, всички ние, включително и войниците, се чувствахме
на края на силите си. По изгрев изглеждахме вече като група снежни човеци и тогава обърнахме последните си отчаяни
надежди към полевата кухня. Безгласната молба получи ответ.
Донесоха ни топлото кафе. Раздадоха и хляб.
Съществуваше твърде малка възможност да се завърже приятелство с когото и да било от останалите нещастни затворници. Всеки изглеждаше зает със собствените си проблеми,
понасяйки по свой начин неотменната необходимост да върви
без да спира. С един човек аз все пак успях да се запозная, защото беше мой съсед по верига, завързан с белезници от другата ѝ страна, и крачеше успоредно до мен. Беше млад човек с
набити крака, силен и с широки, мускулести рамене. Минаха
дни, преди да се заговорим, въпреки че се бяхме забелязали от
самото начало. От моя страна, той ми допадаше и мисля, че ми
отговаряше със същата симпатия. За първи път се заприказвахме по време на една принудителна спирка за отстраняване на
мъртвец от веригата точно пред нас.
– Мен няма да ме убият така – каза той тихо.
– Нито пък мен – отговорих му аз.
– Ще стигнем... Накъдето и да ни водят.
Той ми каза, че името му е Гречинен и че е от Люблин. По65
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рано бил началник на някаква гара близо до Люблин, въпреки
че думата „началник“ малко преувеличаваше значимостта на
службата му. На практика той вършел сам каквато работа имало изобщо, включително и на носач. Момче със скромни амбиции, доволен от малката си сфера на действие, той се радвал
много повече да работи със собствените си ръце, отколкото да
изпълнява чиновническите задължения, които прилежаха към
титлата „началник-гара“. Руснаците дошли и без никаква логична причина го освободили от длъжността му и го изпратили на една от станциите за моторни превозни средства, които
били създадени с цел поправка на трактори. Гречинен, който
по рождение бил украинец, бил сред онези, които станали поляци след голямото преначертаване на европейските граници в
Централна Европа след Първата световна война. Гледал много
философски на смяната на службата си. Всъщност, доста му
харесвало „да се занимава с трактори“.
Гречинен ми разказа, че някои от тези трактори вече не можело да се поправят, но от него и от останалите работници се
очаквало да ги приведат обратно в движение и да ги върнат в
стопанствата. Гречинен прекарал близо седмица, ремонтирайки един такъв, който после тръгнал, но едва-едва. Един ден го
извикали при началника, който сериозно го уведомил, че тази
машина се счупила много скоро, след като я пратили в стопанството. Гречинен, търпелив и спокоен младеж, дръпнал една
много остра и пламенна реч относно невъзможността да превръща старо желязо в работещи трактори.
Механик Гречинен бил арестуван и обвинен в саботаж. Добавили и още няколко обвинения. Предходната му безукорна
служба като началник-гара подкрепяла обвинението, че бил
доброволен сътрудник на полската полицейска държава и по
тази причина – враг на народа. Гречинен се опитал да даде
обяснение, но изобщо не го изслушали, затова си затворил устата след първия разпит и отказал да каже и дума повече.
– Какво можеш да отговориш – попита ме той, – на банда
ненормалници, които ти задават въпроси и побесняват, задето
не им даваш отговорите, които искат да чуят?
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Тормозили го, блъскали го, крещели му. Гречинен не си отворил устата. Помислили си, че той нещо не е съвсем наред,
прекъснали разпитите и го пратили на съд. Отървал се доста
леко с десет години тежък принудителен труд.
Когато произнесли присъдата му, Гречинен бил толкова изненадан, че забравил обета си за мълчание.
– Десет години! – възкликнал той. – За какво?
Обвинителят веднага скочил на крака.
– О – заявил заплашително, – значи сега проговори!
Гречинен отново затворил уста. Не бил произнесъл нито
една дума, каза ми той, докато не срещнал мен. Това да говориш на погрешното място, предупреди ме Гречинен, може да
ти докара огромни неприятности. Разбрах, че това беше истински приятелски съвет. Благодарих му. До края на пътуването ни
между нас се установи здрава връзка. Харесвах честния Гречинен.
През втората седмица от похода някой някак си беше разбрал, че е 24 декември. Може би някой затворник е предположил, че датата наближава и е получил потвърждение от някой
надзирател. Новината се разпространи по дългата, влачеща се
колона като искра от горски пожар. Бъдни вечер е, носеше шепот от човек на човек.
– Бъдни вечер е, Гречинен – казах аз.
Гречинен се поусмихна през напуканите си устни.
– Бъдни вечер – повтори той.
Далеч зад гърба ни изведнъж се разнесе тъничък треперлив
звук. Беше необикновен и изненадващ. Силата му нарасна и ни
заля. Беше звук от песен – хора пееха с все по-голяма мощ сред
дивата сибирска пустош.
Предполагах, че е било заповядано на войниците да въдворят тишина, но вместо това песента се издигна, достигна до нас
необезпокоена и ни погълна. Аз запях, Гречинен също. Всеки,
у когото беше останал глас, се присъедяваше. Маршируващ
хор от близо пет хиляди мъжки гласа, които удавят отчаянието
си в песен в прослава на Младенеца, който щеше да се роди на
следващия ден. Песента беше „Свята нощ“ и онези, които не
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можеха да я изпеят на полски, я пееха на езика, на който я бяха
научили като деца. После няколко гласа подхванаха полската
„Приспивна песен за Иисус“. На нея аз се задавих и млъкнах.
Някъде към средата постепенно и другите прекъснаха и тихичко се разридаха. Приспивната песен угасна внезапно и никой
повече не запя. Сърцата ни се изпълниха до пръсване с горчиво-сладките спомени за някогашни Коледи.
Коледният ден дойде и отмина като всеки друг от множеството мъчителни дни на преходи. Навлязохме и във втората
снежна виелица, а после се измъкнахме от нея. Часове наред,
по време на тази втора буря, Гречинен и аз подкрепяхме помежду си човека, който беше прикован непосредствено пред
Гречинен. През цялото време крещяхме на надзирателите да
направят нещо, за да му помогнат.
– И сам ще се оправи – отговориха ни.
Той умря едва половин час преди да достигнем мястото на
нощния лагер.
Войниците не винаги бяха така безразлични към молбите
на изтощените затворници, но стана ясно, че им е заповядано
да се отнасят зле с нас. Задъханите, клюмнали и препъващи се
старци от първоначалния състав на групата, какъвто беше той
в края на влаковото пътуване, никога не получаваха помощ, въпреки съвета, който надзирателите често ни даваха сутрин, в
началото на всеки преход: „Обаждайте се, ако се почувствате
зле“. Също така ни се напомняше, че с нас продължават да се
движат специално обучените хора от първа помощ, но аз така и
не ги видях да извършват което и да било от задълженията си.
Някъде около сборния пункт близо до Иркутск към нас се
беше присъединила и малка група руснаци. Бяха предимно
млади хора и аз предполагам, че за разлика от нас, те не бяха
политически престъпници, а обикновени съветски криминални типове, които са изпратени в Сибир, за да понесат присъдата за деянията си. На нашата верига се бяха случили трима
или четирима от тях и те бяха единствените, които получаваха
някаква помощ по време на пътуването. Когато някой вземеше
да се люшка и да пада и в същото време да стене от болки,
68

ДЪЛГАТ А

Р А З ХОД КА

обикновено най-близкият от другарите му по верига викваше
към съпътстващия ни надзирател. Името на нещастника се изкрещяваше напред към войниците в камиона. Правеха се проверки по списъка. В по-честия случай изнемогващият нямаше
шансове. Казваше му се да продължава да върви, а неговите
съседи го повдигаха и подкрепяха, за да го задържат на крака
до следващата спирка. Виждах как някои се сриват в снега и
умоляват със сълзи на очи да ги освободят от веригата и да ги
оставят да заспят. Това би било облекчението на смъртта, а те
се молеха за него. Но войниците ги дърпаха и ритаха, докато ги
изправят обратно и мъчителното тътрене продължаваше.
Действително бяхме много изненадани първия път, когато
се случи един от новодошлите да клюмне и ръката му да задърпа веригата. Последваха обичайните викове, разменяни между
ходещите надзиратели и войниците отпред. Извадиха списъка
с имената. Надзирателите грубо дърпаха падналия, за да стои
изправен. Когато го освободиха от веригата, един от войниците
дори си направи шега.
– Ти си добро и силно момче – каза той. – Ще те оставим
малко да си починеш, а после ще поработиш за нас.
Отнесоха затворника до камиона и му помогнаха да се
покатери при войниците. Той се вози с тях два чàса или
повече, а след това го върнаха на мястото му в колоната.
Предполагам, че трябваше да се радваме, задето един от нас е
получил облекчение на страданията си, но като си спомняхме
двамата мъже, които по-рано бяха умрели без никаква помощ,
ние го намразихме и станахме ужасно недоверчиви към него.
Повече нямаше какво да си кажем със затворник, който е
получил привилегията да се вози в камиона. Подозренията
ни се задълбочиха и ние взехме да предполагаме, че такива
хора са били внедрени сред нас като информатори. От друга
страна, здравият разум не ни позволяваше да си представим
какви облаги биха могли да се предложат срещу услугите
им, така че да компенсират зимния преход през Сибир.
Единствената дискриминация във военния ескорт би могла
да бъде единствено по възраст – доста практично средство да
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докараш живи колкото се може повече млади хора – но аз не
видях нито един поляк да се вози в камиона, а така или иначе
не се намирахме при обстоятелства, които да благоприятстват
логическото мислене.
Походът продължаваше по същия начин и през първите дни
януари. Все по-нетърпеливо изчаквахме да дойде време за почивка, огньове, хляб и топло кафе. Онези от войниците, които
имаха повече опит, твърдяха, че сме извадили късмет, та зимата
не е от най-страшните в Сибир, но и така си беше най-суровото
и потискащо време, което някога съм преживявал. Снежните
преспи по пътя забавяха хода ни все повече и повече. Случаите, в които трябваше да помагаме на камионите да излязат
от снега зачестиха. Най-накрая просто започнахме да се чудим
как е възможно изобщо да напредваме все още. Студената стомана на белезниците изгаряше китката ми. Непрестанно ми
беше студено, бях подгизнал и зверски гладен. Търпеливият
Гречинен крачеше до мен ден след ден. Говорехме малко, но
черпехме сили един от друг, от споделената си решителност да
преживеем това. Гречинен можеше да върви безмълвен с дни,
но най-неочаквано ми се усмихваше през брадата си. Тогава аз
също му отвръщах с усмивка на замръзналото си лице.
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рябва да е било последната седмица от януари 1941 г., когато след повече от четиридесет дни ходене от север ни
връхлетя третата и най-сурова буря и най-накрая принуди камионите да спрат. До този момент конвоят беше преминал успешно над хиляда и триста километра от Иркутск дотук. Бяхме
пресекли две големи реки – първо Витим, а няколко дни покъсно и могъщата Лена. И двете бяха съвършено замръзнали
и изглеждаха като широки, равни шосета, които се вият необезпокоявано из сибирската шир. След всичко това изглеждаше почти невероятно, че камионите някога ще преустановят
своето бавно, но неизменно движение на север. Заслепявани от
сухия, подобен на пясък сняг, който виещият вятър хвърляше
срещу лицата им, войници и затворници не спираха да копаят,
за да измъкнат водещия камион от преспите, но настъпи време,
когато никакви човешки усилия не успяваха да надмогнат природната стихия. Дългата колона от камиони и хора се скупчи
на едно място и постепенно напълно прекрати движението си.
По време на пътуването се беше установила практиката –
тежката служба на водещ камион да се поема на ротационен
принцип от различни машини. Когато се издадеше заповед за
смяна на водачеството, първият шофьор изтегляше камиона си
встрани от колоната заедно с окованите затворници зад него
и оставяше останалите да го подминат, а после се нареждаше
последен в колоната. Продължителността на една смяна в началото на конвоя зависеше от характера на пътя и от времето.
В момента ние се намирахме на някакъв главен път, успоредно с който се движеше телефонен кабел, поддържан от редица
71

СЛАВОМИР РАВИЧ

стълбове. Жиците бяха натежали от снега. Предимството да се
движиш по шосе обаче беше сериозно намалено от факта, че
трасето беше издигнато и открито на студения вятър. Шофьорите едва ли успяваха да видят нещо друго напред през плътната бяла стена от завихрен сняг – нищо, освен преспи.
По това време моята група се намираше на четвърта или
пета позиция в редицата и именно тук, едва ли не успоредно
до мен, командирът и неговите младши офицери се събраха
разтревожени на съвещание, след като бяха проучили какви са
условията напред. Не знам дали изобщо някога се е предвиждало да спрем напълно поради извънредни обстоятелства, но
тези руски офицери бяха явно адски притеснени. Поприказваха известно време с гръб към вятъра, после свързочникът се
покатери на един от телефонните стълбове и включи в него някакво преносимо ръчно устройство. После слезе и даде рапорт.
Последваха кимания, сякаш с голямо одобрение, и офицерската група се пръсна по извънредните си задачи. Ние постояхме
така известно време, докато няколко разузнавателни отряда се
отправиха да търсят закътано място някъде встрани от пътя.
Около половин час по-късно веригите бяха откачени от камионите и затворниците продължиха нятатък пеша, газейки в
пухкавия сняг и сами проправяйки пъртина с голямо усилие.
Камионите запъплиха след нас. Мъчихме се така близо два
километра, докато достигнем благословения заслон сред един
пръстен от дървета. Някак си успяхме да запалим стотици огньовете и през цялата ужасна нощ ги поддържахме, за да останем живи. Чувствахме, че бурята се опитва да ни изтрие от
лицето на земята отведнъж. Затворниците неуморно се бореха да пропълзят по-близо до горящата дървесина. Някои понепредпазливи пренебрегваха наставленията, дадени им още
в началото на прехода, и загряваха вкочанените си крайници
съвсем близо до пламъците. Рязко възстановилото се кръвообращение им причиняваше страшни болки, те запищяваха, започваха да мятат ръце и се сгърчваха в непоносима агония. В
обсега на топлината, ние се въртяхме ту с лице, ту с гръб, защото виелицата вледеняваше гърба на човека, дори когато огънят
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затопляше мъничко ръцете, лицето и предната част на тялото.
На никого не разрешаваха да спи. Онези, които бяха най-близо
до огъня и започваха да задрямват, биваха грубо раздрусвани
от съседите си, за да се събудят. Да заспиш, знаехме добре ние,
можеше да означава да не се събудиш никога повече.
В продължение на двадесет и четири часа преживявахме
пълната сила на виелицата, а камионите бяха безнадеждно затрупани със сняг. Само огньовете и все още функциониращата
полева кухня ни поддържаха живи. Сноповете жилава, висока
трева с широки листа, които се виждаха покрай шосето през
цялото време, докато се движехме, сега се превиваха и плющяха под напора на вятъра с непрестанно свистене и шумолене. Снегът съскаше, когато вятърът го довееше към пламъците. Ние крачехме наоколо, за да предпазим стъпалата си от
измръзване, прибирахме ръце във ватенките си, проклинахме
бурята и се чудехме как ли ще се измъкнем от това място.
Когато вятърът най-после взе да стихва, а снегът – да отслабва, първото нещо, което ми направи впечатление, беше
тишината. Отново беше станало възможно да чувам ясно обичайните лагерни звуци и да долавям шепота от тих разговор.
Все още духаше остър вятър, който тихо шумолеше между
дърветата, но звукът от него беше нищо в сравнение с многочасовия оглушителен вой на виелицата. Не си спомням точно
колко време останахме под завета на гората. Сякаш беше доста
дълго. Може би не повече от два дни. При всички положения,
имаше една сутрин, толкова ясна, с онази изумителна яснота,
която може да се усети само в прекрасен сибирски зимен ден,
страшно студен ден, когато дъхът излиза от устата на облаче, а
погледът достига много, много далеч. Няколко руски офицери
обсъждаха нещо и от време на време поглеждаха ту в посоката,
от която бяхме дошли, ту към часовниците си. Атмосферата
беше такава, сякаш се очакваше нещо да се случи и понеже нямахме и най-бегла представа какво следва оттук нататък, всички бяхме изпълнени с любопитство и вълнение.
Първо доловихме звука от онова, което се очакваше, преди
да сме го видели – звукът от човешки гласове, които викат ня73
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къде в далечината. Всички се обърнаха към посоката, от която
долитаха гласовете. Стояхме така може би около пет минути,
преди първите от тях да се появят иззад хребета на разстояние
от около четиристотин метра от нас. Елени! Елени и шейни! С
десетки! Един елен, два, три, дори по четири бяха впрегнати
един зад друг в шейните, които дребни кафяви човечета управляваха. Човечетата бяха не по-високи от метър и петдесет и
имаха монголоидни лица – номадите остяки, примитивни животновъди, които населяваха сибирските степи. Необичайноста на гледката ни подейства освежаващо. Мъжете излязоха от
потиснатото и апатично състояние с викове и смехове. Съвсем
близо до мен имаше един, който подскачаше нагоре-надолу и
креше:
– Ей, проклет да съм! Гледай ти колко са много!
Нови лица, нови предмети, нови звуци. Виковете на остяките, разпрягането на елените, препъването на предните им
крака, пускането на животните на свобода, за да потърсят основната си прехрана от мъх, който в момента беше заровен под
снега – всички тези дейности ангажираха интереса ни. Това
бяха някакви съвсем нови неща при обстоятелства, в които не
очаквахме нищо ново. Човекът близо до мен все още си приказваше сам нещо в смисъл „Какво ли ще измислят още?“
На остяките им отнемаше съвсем малко време, за да освободят някой елен от примитивния хамут, направен от еленова
кожа и пристегнат около врата на животното с ремъци за две
дълги, извити кобилици, които се спускаха назад и надолу, за
да оформят плазовете на простата, дървена платформа на шейната, застлана със самурени и други кожи. Човечетата си бяха
донесли храна в малки чувалчета, присъединиха се към нас и
ние получихме сутрешната си дажба от хляб и кафе. Те носеха
топло кожено облекло. Гледаха ни със съжаление, острите им
очи блестяха през тесните процепи между клепачите, както е
у хората, които прекарват живота си сред заплахите на най-лошите климатични условия на света.
Заговорих един от тях на руски. Беше може би на около шестдесетгодишна възраст, но за монголоидите винаги е трудно
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да се определи. Той ми разказа, че в зимния им лагер пристигнали войници от Чеврената армия и че те самите никак не се
зарадвали, задето ги изпратили на това пътуване до тук. Пропътували изключително бързо няколкостотин километра, за да
стигнат до нас. Придружаваха ги войници – по неколцина във
всяка шейна. Разказа ми за елените – не можело да яздиш на
гърба им, защото това било слабото им място, но пък шиите и
плешките на предните им крака били много здрави. Остяките
се качвали там с помощта на дългите, гъвкави прътове, които
употребявали вместо остен, за да управляват шейните, и яздели елените без никакъв натиск или умора за животното. Човекът ми каза и името си, но то не остави следа в ума ми, който е
свикнал единствено на западни и руски имена.
На няколко пъти имах възможност да приказвам с този дребничък човек. Той тихичко ме намираше. Нямаше кой знае какво да ми каже. Мислеше много и с голямо усилие, за да измъдри
някакво твърдение. Но той, както и всички останали остяки, ни
наричаше Нещастниците. По традиция, още от царско време,
за неговия народ ние бяхме Нещастниците, затворниците на
един режим, който винаги е искал да се сдобие със сибирските
богатства, използвайки безплатни работници, политически затворници, които не попадаха в програмата на която и да било
успешна тирания.
– Ние винаги сме били ваши приятели – каза ми веднъж той.
– Още от време оно, преди мен и баща ми, и неговият баща,
са оставяли нощем пред вратите на домовете си храна за скитащите Нещастници, които са избягали от своите лагери и не
знаят накъде да вървят. По мое време също, защото аз съм вече
стар човек, та си спомням как се оставяше храна.
– Тези хора като нас – попитах аз, – те винаги ли са се опитвали да избягат от руснаците?
– Винаги мъже, които са млади и силни, и мразят робството,
са се опитвали да избягат – отговори ми остякът. – Може би ти
ще се опиташ да избягаш, така мисля.
Бягство. Започнах да прехвърлям тази дума в ума си. Мисълта за това ме съпровождаше още от деня, в който напуснах
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Лубянка. Да, стари човече, помислих си, всички мъже, които
са млади и силни, и не искат да умрат, трябва да мислят за бягство. Дай наляво, дай надясно... Руснаците също го знаеха. Но
само луд човек би могъл да храни надежди за бягсто по време
на този зимен поход на север. Ако не успееха да го застрелят –
а шансове да се измъкне имаше, тъй като в последните дни охраната беше отслабена, поради факта, че войниците бяха точно
толкова заети с това да останат живи и здрави и да продължават да вървят, колкото и всички останали – такъв човек щеше
просто да си умре в опит да преживее тази страна през зимата,
слаб и недохранен, какъвто вече щеше да бъде. Въпреки всичко
старият остяк ми остави една мисъл, която щях да оценя покъсно: хора действително се опитваха да избягат.
Старият човек разказваше за начина на живот на племето
му, за животните, чиито кожи били толкова ценни за тях, за
елените, за които се грижели с такова внимание.
– Някога – разказа ми той, – ни беше позволено да убиваме
животните с оръжие, но сега съветската власт не ни разрешава
да ползваме оръжие и всички животни ги ловим с капани.
В деня, в който ние потеглихме след шейните, доста се
посмяхме на възраженията на онзи остяк, който управляваше
впряг с четири елена и трябваше да тегли полевата кухня. Кухнята се състоеше единствено от стоманен бойлер на дървено
гориво, комбиниран с една пещ. Човекът се кълнеше, че животните му и леката му шейна никога няма да успеят да се справят
с толкова тежък товар. Руските готвачи упорито продължаваха
да настояват, а ние гледахме на остяка с усмивка, но и с леко
притеснение, да не би страховете му да се оправдаят. Все пак
всичко потръгна. Ние се потътрихме напред, сега веригите ни
бяха закачени за шейните. За наше облекчение полевата кухня
също потегли с нас. Някои от войниците останаха с камионите
и аз съжалих, че тези големи, надеждни превозни средства ни
изоставят. Не знам какво се е случило с тях по-нататък. Може
би са успели да се върнат или пък колхозните трактори са дошли да ги изтеглят.
Непознатото преживяване да крачим зад люлеещите се гър76
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бове на елените и да наблюдаваме как рогатите им глави се
клатушкат в ритъма на стъпките им така и не ни отегчи. Научихме се, че ако всички заедно се отпуснем назад и опънем
веригата, можем значително да намалим скоростта на движение. Разбрахме за този номер по време на доста безредното
пресичане на някаква малка река със стръмни брегове. Покрай
това елените доста се забързаха, войниците взеха да крещят на
кочияшите да поддържат нормален ход за затворниците, а ние,
поразвеселени от суматохата, дадохме отпор срещу увеличаващата се скорост с груповото си тегло. Слязохме по едния бряг,
подтичвайки, а по другия се изкатерихме, влачейки се едва-едва. Мина около час, преди целият панаир да се върне в първоначалния си вид на строга и отмерено движеща се редица.
Опасностите на пътуването не намаляха и изтощението взе
още жертви, дори и сред войниците. Сега отрядите се бореха
с трудности толкова големи, колкото и нашите, въпреки че получаваха по-добра храна. Обичайните им дажби бяха подсилени с допълнителни порции консервирано месо и зеленчукови
супи. Освен това, разбира се, те бяха много по-добре облечени
от нас. Но на нито един от тях – като изключим командира и
болните – не беше позволено да се вози. Нас все така ни теглеха веригите, докато те трябваше сами да си проправят пъртина
през дебелия сняг от двете страни на колоните, усилие, което
беше спестено на всички затворници освен водещата група. За
много от тези надзиратели, хора от южните присъединени съветски републики, това беше първото преживяване на суровата
северна зима и те страдаха в съответна мяра.
Остяките бяха най-слабо засегнати. Единственото ново за
тях в случая беше работата, която трябваше да свършат. Те ни
съжаляваха, но изглежда съзнаваха, че единствената помощ,
която могат да ни окажат, е да ни закарат дотам, закъдето сме
тръгнали, колкото се може по-бързо. Независимо от терена,
те винаги успяваха да изминат средно сто километра на ден.
Спрямо войниците демонстрираха почти дръзка независимост. От армията настояваха да получат единствено празните
консервни кутии, които по заповед винаги биваха внимателно
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съхранявани. Интересът им към метални предмети издаваше
примитивния им произход. Металът беше рядкост, а кожи и
дървесина имаше в изобилие. Това доведе до множество тайни
бартерни размени между тях и военните готвачи – кожи срещу консервни кутии. Самурена кожа срещу празна консерва от
месо беше добра сделка и за двете страни, а всички останали
– добър урок за това, колко относителни са всички стойности.
Остяките ни казаха, че у дома ползвали консервите като съдове
за готвене и че жените им ги ценели много високо.
Невероятната процесия се точи през пустошта повече от
седмица, тъй като все още отбягвахме населени места. Дължината на веригите, които се влачеха в снега в края на всяка група
затворници, разказваше историята на онези мъже, паднали по
пътя. При всеки смъртен случай мъжете зад опразненото място
биваха преместени една позиция напред и различната дължина свободна верига на края показваше ръста на смъртност във
всяка група затворници. Двамата, които се намираха в края на
колоната, носеха оставащата верига, увивайки я около телата
си и под мишниците си, за да намалят съпративлението. Всеки от нас трябваше да заема поред тази най-неблагоприятна
позиция, като, разбира се, пропускахме по-възрастните и послабите.
На осмия или деветия ден, след като изоставихме камионите, навлязохме в една гора, която бяхме видели предварително от едно по-високо място. Простиреше се напред, докъдето
стигаше погледът. Движехме се по една доста широка пътека между дърветата, радостни, че се намираме извън обсега
на режещия вятър, и сигурни, че заслонът ни за през нощта е
вече известен. Забелязахме, че и войниците дават признаци на
добро настроение и разчетохме, както действително се оказа
по-късно, това като маркер, че краят на пътуването наближава.
Походът през гората трая два дни, а през втория се появи и
усещането да бързане и нетърпеливост, което убеди дори загубилите надежда, че финалът на ужасното изпитание скоро
предстои. Беше дълъг преход, започнал от първите лъчи на изгрева и продължил през целия кратък зимен ден до мрак. При78
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вечер пристигнахме до едно широко място, изсечено в гората
наоколо, очевидно дело на човешки ръце. Напред се виждаха
светлини и се чуваха гласове.
Това беше нашата цел – Лагер № 303, на северния бряг на
река Лена. Прецених, че мястото се намира на 400 – 500 километра югозападно от северносибирската столица Якутск. Не
си спомням в подробности пристигането ни в тази януарска
нощ на 1941 г. Запомнил съм как се приближавахме, шейна по
шейна, до масивната централна порта на една здрава палисада
от грубо рендосани греди, и как ни освободиха от веригите.
Спомням си старнното усещане за сигурност, докато се разхождах вътре из загражението, също така вечерята, отличаващата
се със „супа“ от водата на сварена ряпа. Спомням си запалването на огньове из нещо, което приличаше на широк параден
плац, спомням си как произнесоха името ми при проверката на
списъка. Седяхме рамо до рамо с Гречинен около купчината
пращящи дърва, разменяхме си по някоя и друга дума, аз често
задрямвах, а от време на време се изправях, за да облекча болката в краката си. Изминахме над хиляда и петстотин километра пеша от Иркутск, за да стигнем дотук! Направо не можех
да повярвам. Въпреки физическия си дискомфорт, направо се
чувствах щастлив. Отвратителното напрежение от двата месеца път най-после беше приключило. Струваше ми се, че каквото и да ми предстои, няма да е по-лошо от това. Май съм бил
малко лекомислен.
Измъчвани от болки по цялото тяло, с натежали очи и изморени, около изгрев слънце по навик вече всички бяхме будни.
Някои от затворниите бяха много зле и се налагаше техните
спътници да ги повдигнат, за да ги изправят на крака. Остяките и техните елени си бяха заминали през нощта. Предстоеше
първият ден от живота ми в съветския трудов лагер.
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лабата ранноутринна мъгла се разсея и в студената, ясна
светлина на деня аз видях мястото, където трябваше да
прекарам двадесет и пет години от живота си. Лагер № 303
се намираше между 400 и 500 километра южно от Полярната
окръжност, имаше правоъгълна форма с дължина един километър и ширина четиристотин метра. Във всеки от четирите
ъгъла, върху масивни дървени подпори се издигаше по една
наблюдателна кула, снабдена с картечница. Главната порта,
около която бяха построени военните щаб-квартири, кухните,
складовете и бараките на администрацията, гледаше на запад и
се намираше на една от късите стени на правоъгълника. Приблизително в центъра на заграждението се разгръщаше открито пространство, което функционираше като ничия земя между войниците и затворниците.
Между нас и заобикалящата ни гора бяха разположени типичните за затворнически лагер военни заграждения. Гледано
отвътре, първото препятствие пред свободата беше пръстенът
от намотана бодлива тел, зад която се намираше празен ров,
дълбок два метра. Стените му бяха изкопани под ъгъл от тридесет градуса, а над него се издигаше вертикален вал, който
се падаше перпендикулярно на основите на първата от двете
четириметрови палисади от дървени греди. Тяхната вътрешна
стена изглеждаше гладка, но отвън бяха оребрени с гъсто разположени подпори. И двете външни стени на дървените огради
бяха подсигурени с навита на руло бодлива тел. Пространството между двете представляваше утъпкан път, свързващ вишките около главната порта с всяка една от наблюдателните кули
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в четирите края на лагера. Там непрестанно патрулираха въоръжени отряди, съпровождани нощем от полицейски кучета,
които живееха в колиби близо до западната кула, заедно с една
група кучета за теглене на шейни.
През тази първа сутрин към нас недоверчиво се присъединиха още към хиляда души, по-голямата част от тях финландци, които очевидно бяха разквартирувани тук още преди нашата разнебитена група от близо 4500 мъже да пристигне. Те
се появиха откъм четири големи постройки в източната част
на централния двор. Тези дървени затворнически бараки бяха
дълги около седемдесет метра и широки около десет. Площта
им се вписваше в общия план на лагера, вратите гледаха на
запад към тесния край и бяха защитени от атаките на вятъра и
снега с малък навес, отворен на юг. Беше очевидно, че за нас,
новодошлите, нямаше свободни места.
Разсъжденията ни по въпроса бяха прекъснати от заповедта
да се строим в редица, за да получим храна. Ние се повлякохме
в нестройна колона покрай прозорците на кухнята, една от
сградите вляво до главната порта. Раздадоха ни обичайната
доза ерзац кафе и хляб. Всеки пиеше колкото се може по-бързо,
след което връщаше тенекиеното канче в едно друго прозорче
на кухнята. От горещата течност имаше много, но съдовете не
достигаха. Този недостиг си остана до края на престоя ми в
лагера и се отнасяше също така и за дървените паници, в които
ни раздаваха супата.
В средата на централния двор войниците изнесоха една преносима дървена платформа. Под командата на младши и подофицери, те се строиха в кръг около нея. Нас, затворниците,
ни разбутаха, накараха ни да образуваме голям пръстен около
войниците и да се обърнем с лице към платформата. Съпровождани от малка въоръжена охрана, двама руски полковници минаха през тълпата, докато стигнат до основата на платформата. Единият се качи горе. От мястото си на първия ред
аз можех да го разгледам отблизо. Беше висок и слаб, имаше
изискан вид, косата по слепоочията му беше започнала да посивява – въобще, типичен екземпляр на професионален военен
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от която и да било армия. Малките му сиви мустачки бяха внимателно подстригани, по мършавото му лице се спускаха две
дълбоки бръчки, прорязани от стисната му уста надолу по силната му брадичка. Държеше главата си леко наведена напред и
аз бях впечатлен от небрежността, която излъчваше – онази неопределима способност да се внушава авторитет без всякакво
усилие, която всеки служил в армията човек ще да е срещал у
своите професионални командири. Сега той беше обърнат към
една враждебно настроена аудитория, тълпа от малтретирани
хора, чиято омраза към всичко руско беше придобила съвсем
осезаеми измерения, но той сякаш не го забелязваше. Стоеше
съвсем спокойно, без да движи ръцете, краката и тялото си.
Сред събраните затворници се разнесе мърморене. Полковникът бавно обърна глава и ни изгледа. Настъпи пълна тишина.
Заговори ясно и отчетливо на руски:
– Аз съм полковник Ушаков – каза той, – и съм командир на
този лагер. Дошли сте тук да работите и аз очаквам от вас здрав
труд и дисциплина. Няма да ви говоря за наказанията, тъй като
предполагам, че знаете какво ви очаква при неподчинение.
Първата ни работа е да ви осигурим подслон. Ето защо
първата ви задача ще бъде да си построите сами бараки. Колко бързо ще се приберете под покрив, зависи единствено от
собствените ви усилия. Всичко опира до вас самите. Във всички общества има класи, които принуждават други класи да работят вместо тях. Такова тунеядство тук няма да се допуска и
за всеки от вас ще бъде най-добре да гледа да си върши добре
отредената му работа.
Очаквам от вас да не създавате неприятности. Ако имате някакви оплаквания, аз съм винаги насреща, за да ги изслушам и
да направя каквото е по силите ми, за да ви помогна. Тук няма
лекари, но има обучени войници, които могат да окажат първа
помощ. Онези от вас, които се чувстват твърде зле след пътуването, за да работят, ще бъдат настанени в наличните бараки,
докато останалите от вас ще се заемат със строежа на новите
сгради. Това е всичко, което имам да ви кажа.
Полковникът слезе от платформата. Мястото му веднага
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беше заето от другия полковник. Той дори не направи крачка,
а по-скоро нетърпеливо скокна отгоре. В този човек нямаше
никакво спокойствие. Ако Ушаков излъчваше небрежна власт,
този тук размахваше мощта си като знаме на вятъра. Беше подобре облечен от командира. Носеше овчи кожух, високите му
добре изработени ботуши от мека кожа бяха излъскани до блясък. Беше толкова млад, че би могъл да бъде син на Ушаков.
Дори и някога да съм знаел името му, не си го спомням. Той
беше политическият ръководител и ние никога не го наричахме другояче освен политрък, съкратената титла, която носеха
всички подобни служебни лица. Той стоя така почти минута,
като ни гледаше, без да говори, леко усмихнат и невероятно самодоволен, образец на благосъстояние и арогантност. Мъжете
притеснено се размърдаха и мълчаха.
Той заговори като старши сержант – отсечено, грубо и злонамерено:
– Само се погледнете – каза той, като се наведе напред, изви
рамене и сложи длани на бедрата си. – Приличате на сбирщина
животни. Само се погледнете! А би трябвало да сте страшно
цивилизовани хора, които си представят, че могат да управляват света. Сега разбирате ли какви глупости сте си мислели?
Под прикритието на неспокойната тълпа някакъв безименен
смелчага събра кураж да отговори. Гласът му разцепи тишината в паузата, която политръкът беше направил за драматичен
ефект след встъпителната си атака.
– А как искате да изглеждаме? Не ни разрешавате да се обръснем, няма сапун и чисти дрехи.
Политръкът се обърна към посоката, от която идеше гласът.
– Ще ви спра храната, ако ме прекъснете още веднъж.
Никой не го прекъсна втори път.
– След известно време тук – продължи той, – и под ръководството на другаря Сталин, ще направим от вас полезни граждани. Онези, които не работят, няма да ядат. Моята задача е да
подпомагам развитието ви. Тук няма да има само работа. Може
да участвате в учебни занятия, за да поправите начина си на
мислене. Разполагаме с отлична библиотека, която можете да
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използвате в часовете, свободни от работа.
Последваха още изказвания в същия дух. След това едно
осечено „Има ли въпроси?“ Някакъв затворник попита:
– Кога идва пролетта тук?
– Без тъпи въпроси – отвърна политръкът.
Срещата приключи.
Първите няколко дни от строежа на новите бараки протекоха в пълен хаос. Всички без изключение имаха желание да работят, но беше ужасно трудно всеки да се насочи към дейността, в която би бил най-ефективен. Разпределението на труда се
получи някак от само себе си след около три дни. Намериха се
групи архитекти и земемери, които да направят план на терена
и да маркират с колчета площта на всяка барака. Бригади от
млади работници копаеха замръзналата земя, за да отворят подълбоки дупки за подпорните колове на конструкцията. Като
зидари се изявяваха онези, които имаха опит в работата с брадви. Те издялкваха грубо прясната дървесина, докарана от гората. Те представляваха основното работно ядро и излизаха всяка
сутрин в осем през главната порта на лагера, под въоръжена
охрана.
Аз се присъединих към работниците в гората. Целият лагер
се събуждаше в пет часа под звуците на тръба и се оформяше
ранносутрешна процесия от полузаспали мъже в посока към
клозетните ями, които се намираха при бодливата тел зад постройките. После всички се нареждаха за закуска. Инструментите се раздаваха от склада вляво от главната порта, отбелязваха се внимателно, както внимателно се преглеждаха и в края
на деня при събирането им. Докато излизахме през портата,
имената ни се записваха в един бакалски тефтер.
Гората се състоеше предимно от борове, но имаше и голямо количество брези и лиственици. Аз работех към една група
секачи. Позицията ми беше на единия край на тежък трион,
за употребата на който са необходими двама души. От време
на време можех да се порадвам на малко разнообразие, когато
трябваше да окастрям с брадва клоните на отсечените дърветата. Още от юношеските си години в имението в Пинск, аз
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винаги съм бил сръчен с брадвата и сега работата ме радваше.
Усещах как от ден на ден силата ми се възвръща. Трескавата
дейност ме поглъщаше. Изпълвах се с гордост и задоволство
от това, че отново можех да използвам ръцете си. В един часа
на обяд се връщахме обратно в лагера, влачейки към строителите дървесината, която бяхме насекли. Получавахме обедната
си порция супа и се връщахме в гората, където работехме до
залез. С всеки изминал ден редицата новопостроени бараки
нарастваше.
Две седмици след пристигането ни бараките бяха завършени. Бяха разположени в две редици от по десет, а помежду им
минаваше широка „улица“. На мен по разпределение ми се
падна легло в една от последните пет, които трябваше да бъдат
завършени, и много добре си спомням прекрасното чувство за
топлина и покрив над главата си, за защитеност и удобство,
което усетих първата вечер, след като се прибрах от нощния
студ вътре в новия си дом. Въздухът ухаеше приятно на прясно
отсечен бор. Успоредно на всяка от дългите дървени стени се
разполагаше редица от по петдесет триетажни нара, сковани от
прости греди в здрава рамка от по четири вертикални стълба.
Три квадратни ламаринени печки, разположени на равни разстояния по дължината на помещението, светеха в полумрака,
нажежени до червено. В тях горяха къси дървени подпалки,
осигурявани от горската бригада всеки ден. По примера на
онези, които вече се бяха настанили в бараките си, ние бяхме
внесли вътре мъх, колкото можехме да носим във фуфайките
си, и с него бяхме застлали твърдите греди на наровете си. Печките нямаха комини; димът минаваше през няколко къси кюнеца и излизаше на облаци през дупки в покрива. Миризмата на
изгоряло дърво се смесваше с уханието на борова дървесина.
Аз лежах на нара си, който се намираше на най-горния етаж, с
ръце, скръстени под главата, и слушах разговорите на мъжете
наоколо.
Легнал на едната си страна, с лице към мен, на същото високо равнище, се беше настанил един мъж на около петдесет.
Заговорихме за бараките. Той хвалеше строителите за май85
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сторството в занаята им, бяхме и достатъчно великодушни, за
да похвалим руснаците за хубавите им печки. Заговорихме за
нас самите. Той ми разказа, че бил учител в Брест Литовск и
сержант от запаса на полската армия. Руснаците дошли и той
загубил работата си. Назначили на негово място някакъв комунист, който бил изкарал двуседмичен „ускорен курс“ по съветския метод на преподаване. Майките обаче продължили да
водят децата си при него, старият им учител, някой се оплакал
от това, арестували го, разпитвали го и го осъдили на десет
години. Изразих съчувствие, въпреки че си мислех: „Десет години; ти си късметлия, човече.“ Той все още говореше, когато
аз заспах – първият си истински сън от месеци насам.
Прекарвахме много часове в бараките си. След шест часà
вечерта всички затворници бяха длъжни да се приберат. Известно движение вътре и около бараките беше разрешено, само
ако хората оставаха на големи групи. И двете редици постройки се намираха под строго наблюдение от кулите в източния
край на лагера, но докато затворниците спазваха заповедта да
стоят далеч от бодливата тел, войниците не предприемаха никакви действия. В бараките нямаше кой знае какво за правене.
Нямаше нищо за четене, пък и светлината не беше достатъчно силна. Единствената разрешена дейност след вечерния час
беше или посещение на лекцията на политръка всяка сряда,
или отиване до библиотеката, другото контролирано от политръка мероприятие. Аз реших, че да се поровя сред книгите
няма да ми навреди и ще разнообрази дългите ми нощи. Една
вечер спонтанно поисках разрешение да отида в библиотеката.
Веднага го получих.
Библиотеката се намираше в крилото на една от административните сгради от лявата страна на централната порта, и
то възможно най-далече, на около двадесет метра от бодливата
тел по дългата южна стена на лагера. Към двеста книги бяха
наредени върху прости дървени лавици в единия ъгъл на помещението. Аз се приближих и хванах една на посоки. Имаше
множество творби от автор на име Маяковски. Също така петдесетина книги от поредицата „Руска азбука“, илюстрирани
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издания за деца. Тази и няколко други нощи аз прекарах в четене на „Азбуката“. Текстът представляваше нещо като азбучна броилка, прости стихчета, възхваляващи достойнствата на
съветските самолети и пилоти, съветските танкове и танкисти,
Червената армия, съветските герои като Ворошилов, съветските държавници като Ленин и Сталин, съветските трактористи
и колхозници и всички останали забележителности на СССР.
Гордостта на колекцията обаче беше „История на великата Болшевишка комунистическа партия“ в два лъскави тома
и пълно издание на съветската конституция. Аз прекарах интересни часове в компанията на тези два труда и стигнах до
заключението, че няма никаква опасност, дори на двадесет и
пет годишна възраст, да се обърна към комунизма в съветската
му или каквато и да било друга разновидност.
Един жизнерадостен, забавен и циничен чех заемаше нар
близо до мен. Той ме убеди да посетя една от сказките на политръка в сряда вечер, задължителни за онези войници, които
по това време не даваха дежурство. Политръкът не скри удоволствието си, че ни вижда, и направи няколко предварителни
бележки специално за нас, преди да започне занятието със своя
клас военни. Заговори за мощта на Русия, за доминиращата ѝ
позиция в света (със странични ремарки към нас относно упадъка на злата капиталистическа система). Войниците започнаха да задават въпроси и политръкът им отговаряше с догмите
на Маркс и с цитати от речите и трудовете на Ленин и Сталин. Усмихваше се, когато си тръгвахме. Нямаше да се усмихва така, ако пет минути по-късно беше видял забележителния
спектакъл, с който чехът преразказа на затворниците в нашата
барака в какво се състои политическото образование на Червената армия. Аз се присъединих към дружния смях. Чехът беше
родèн актьор и имитатор. Накрая се обърна към развеселената
си аудитория с покана да му задават въпроси. Отговорите му
представляваха остроумни изопачавания на марксизма, ленинизма и сталинизма. Останалите затворници се съгласиха, че
посещението на сказката е било много ползотворно.
Няколко нощи по-късно се насладихме на развлечение от
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друг вид. В нашата барака се оказа един от малцината затворници свещеници, най-вече римокатолически свещеници, заедно с неколцина руски и гръцки православни. Бяхме насядали
или налягали наоколо из бараката, когато нашият клирик от
Римокатолическата църква се отправи бавно по дългата пътека
между наровете, задавайки тихо въпроса дали някой има нещо
против, ако той отслужи кратка литургия. Някои не отговаряха,
но никой не се възпротиви. Свещеникът застана в средата на
помещението и извърши малко богослужение, строго следвайки реда на латинските думи. Аз се взирах към него в слабата
светлина, излъчвана от печките, и си помислих колко странно
изглежда едни католически свещеник с дълга черна брада. После той се помоли за нашето спасение, а аз слязох от нара си и
паднах на колене. Мнозина от останалите направиха същото.
С посребрен брезов кръст в едната си ръка, свещеникът взе да
ни благославя. Беше тънък като фиданка, висок и леко поприведен, черната му коса беше вече прошарена макар по всяка
вероятност да нямаше още тридесет и пет. Така и не разбрах
какво го е довело в Сибир. Той никога не говореше за себе си.
Името му беше Горич, което на полски означава „горчивина“.
Никой човек не е носил по-неподходящо име.
В края на първия месец в лагера вече се беше установил
дисциплиниран ритъм на живот. Възникна и усещането, че
колкото и жестоки да са условията в този отдалечен, скован
от зимата край, положението можеше да бъде и далеч по-зле.
Всички работещи затворници получаваха по четиристотин грама хляб на ден, а онези, които бяха твърде болни, за да работят
– по триста грама. Хлябът се раздаваше с порцията кафе рано
сутрин, една част биваше изядена още тогава, друга оставаше
за обедната супа, а остатъкът придружаваше топлата напитка
в края на работния ден. От време на време се случваше да пируваме в неделя, когато ни даваха и сушена риба, но хлябът си
оставаше основната ни храна и най-значимият животоподдържащ фактор. Тютюнът също беше важен, но в по-малка степен.
Веднъж седмично получавахме по една доста щедра порция от
долнокачествените корижки в комплект с лист от много стар
88

ДЪЛГАТ А

Р А З ХОД КА

вестник, от който да си свиваме цигари. Хлябът и тютютнът
бяха единствените ценни стоки в лагера. Те представляваха валутата на лагера, единственото средство за заплащане на услуги.
През този първи месец смъртността се задържа все така висока. Много от мъжете, които оцеляха от смъртоносното пътуване с разнебитени тела и души, така и не започнаха да работят. Те получиха нарове във вече наличните бараки, веднага
щом пристигнахме и, изтощени до непоносимост, лежаха там
ден след ден, докато постепенно не изгубваха и последната си
слаба връзка с живота. Доброволни бригади, събрани измежду
техните приятели, изнасяха под въоръжена охрана телата им
до едно сечище навътре в гората, на около четиристотин метра
от лагера, с кански труд успяваха да изровят тесни гробове в
замръзналата земя и там най-после ги оставяха да почиват.
Аз на два пъти участвах в подобни погребални бригади и
благодарение на това установих, че командирът на лагера разполага със самолет. Пътят ни минаваше през една местност,
която на пръв поглед ми се стори съвсем неадекватна просека
в най-високия участък от гората. Самолетът, завит с брезент,
стоеше под заслона на няколко дървета. Представляваше малък тренировъчен двуплощник. Един от надзирателите обясни,
че самият Ушаков го пилотирал, за да присъства на съвещанията на военната щаб-квартира в района на Якутск.
Руснаците почти не се намесваха в живота ни извън часовете на работа. Проверките на бараката ни бяха редки и се извършваха механично. Затворниците, които работеха в дървосекачески бригади, първи си намериха приятели и взеха да искат
разрешение за смяна на бараката си, за да могат да бъдат близо до новите си познати. Властите не възразяваха и оставиха
да се разбере, че подобни замени можеха да се осъществяват
спокойно по взаимна уговорка между затворниците. Повечето
мъже се съгласяваха да си сменят бараката дори само срещу
порция тютюн. Ето защо през тези първи седмици настъпи
непрестанно местене, докато всеки се настани най-после при
своите си познати. Аз не познавах достатъчно добре никого от
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спътниците си, въпреки че от време на време все още срещах
Гречинен, с когото бяхме вървели пеша рамо до рамо. Като изключим него, оставаше единствено онзи чех, чието остроумие
и приветливост уважавах, но така и не се сближих с него. Хората бяха склонни да формират групи по национален признак,
а ние, поляците, например, придобихме навика да започваме
деня си с малкия традиционен химн „Когато пукне се зората“.
Руснаците не се радваха особено от това, че пеем, но никога на
предприемаха нищо, за да ни спрат.
През дългите вечери лежах на нара си и гледах нагоре към
дупката в тавана, на около шест метра над главата си, откъдето
излизаше димът, и мислех за всички събития. Слушах как мъжете тихо си говорят наоколо ми, някои от тях бяха посетители
от други бараки. До мен долитаха думи и откъслечни фрази...
имена на места, на затворници и на войскови единици... „Тя
каза „Скъпи, не се тревожи, скоро всичко ще свърши, а аз все
така ще те чакам...“ Откъс от разговор относно един надзирател, който не се отдръпнал, когато едно дърво се прекършило
с трясък и паднало в погрешната посока... „Горкият нещастник, тоя премазан крак никога няма да му го оправят...“ После
разговор за някой, който си охлузил ребрата. „Царски я кара
– леки дежурства, да чисти помията на офицерите, пък и сума
ти тютюн може да си събере...“ Репликите плаваха около мен
като фон на собствените ми мисли. Борово ухание, топлина и
движението на мъже, които отварят вратичката на печката, за
да пъхнат вътре още няколко пресни подпалки. А през цялото време в ума ми се прескачат всякакви образи от укрепения
лагер, лицата на Ушаков, на политръка и на войниците (колко
ли от тях са загинали?), и непрестанно – мъжете наоколо ми,
младите като мен, които бяха издръжливи и бързо се възстановяваха; четиридесетгодишните, които най-изненадващо (включително и за самия мен) се придвижваха бавно, с големи запаси от смелост и сила; накрая онези, прехвърлили петдесетте,
които се бореха да останат млади, да работят, да живеят, мъже,
които са прекарали досегашния си живот сред удобства и спокойствие, а сега, удивително, показваха страхотен кураж да се
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изправят срещу този нов и жесток живот. Те вече трябваше да
разказват приказки на любимите си внуци, тези старци. Вместо това прекарваха дните си в тежък физически труд, вдигаха и
влачеха огромни дънери, работеха наравно с мъже, които бяха
наполовина на тяхната възраст. Съществува един вид смелост,
която избуява при най-лошите и враждебни условия и е всъщност почти незабележима. Тези мъже я носеха у себе си с пълна сила.
Умът ми прехвърляше отново и отново натрупалите се впечатления. И накрая, неминуемо, заспивайки върху покритите
с мъх греди, аз за пореден път се сблъсквах със собствения си
проблем. Мисълта се стоварваше с цялата си тежест и настойчивост: „Двадесет и пет години на това място.“ Много от тези
мъже, които познавах, щяха да умрат с течение на годините.
Щяха да пристигнат нови. А аз щях да остарявам все повече и
повече. Двадесет и пет години. Двадесет и пет години. Толкова, колкото бях преживял досега. Но как да се махна от тук? И
дори и да преборя бодливата тел, рова и страховитата дървена
ограда, къде щях да избягам след това? Мислех си за дребничкия остяк и неговия разказ за Нещастниците. Дали някой от
тях някога е успял да се измъкне от Сибир? Никой човек не би
могъл да преодолее сам смазващите опасности на тази земя с
огромните ѝ разстояния. Но дори и да реши да бяга, къде може
да намери надеждни спътници за начинанието си? Задавах си
този и много други въпроси. Не можех да им отговоря.
Една вечер, на път към клозетите, попаднах на Гречинен.
– Гречинен – казах му, – ако някой ден измисля план за бягство, ще дойдеш ли с мен?
Дълбока бръчка проряза челото му:
– Сериозно ли говориш?
Кимнах.
Гречинен бавно прокара пръсти през брадата си.
– Равич – отвърна ми най-сетне той, – ще си помисля тази
нощ и утре ще ти отговоря.
Гречинен се оказа предпазлив. На следващия ден го срещнах на широката улица между двете редици бараки.
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– Не – каза ми той. – Бих дошъл с тебе при удобен случай,
но снегът и студът ще ни убият, преди да стигнем където и да
било, дори ако руснаците не ни хванат.
Вдигнах рамене.
– Все пак не ми се ще да умра млад – добави Гречинен.
Поставих същия въпрос на чеха. Той първоначално реши, че
се шегувам. След което седна на ръба на нара си и ме дръпна
да дойда до него. Сложи ръка на рамото ми. Тихо, едва ли не
шепнейки, ми каза:
– Да, бих дошъл с тебе, но на теб ти трябват здрави и силни мъже. Моят стомах е много зле и предполагам, че в крайна
сметка ще ме убие. Ако тръгна с теб, ще умра страшно бързо
там, навън, и ти ще съжаляваш, че си ме взел със себе си.
Поседяхме няколко минути в мълчание. След което чехът
продължи:
– Ако се отвори такава възможност, гледай да се чупиш,
момчето ми. Дръж си очите на четири и си подбирай внимателно хората. Ще ти стискам палци.
Работехме здраво шест дни, а на седмия програмата беше
по-свободна. В неделя командирът говореше пред затворниците. Обсъждаше трудовите цели за следващата седмица, обръщаше внимание на някои нарушения на правилата в лагера
и правеше всякакви съобщения, които засягаха живота на затворниците. Накрая питаше има ли въпроси и предложения.
Бяхме прекарали цял месец тук, когато един път командирът
попита има ли желаещи за нова работа. Търсеше хора, които
знаят как се правят ски. Първоначално не получи никакъв отговор. Командирът каза:
– Доброволците ще получат незабавно увеличение на дневната дажба хляб със сто грама и дори повече, ако ските се окажат добри.
Шестдесет мъже се записаха, аз също. Веднъж си бях направил чифт ски. Не претендирах за професионализъм, но за още
стотина грама хляб на ден си струваше да опитам.
Работилницата за ски се помещаваше в същата постройка,
както и библиотеката, но в другото ѝ крило. Петима-шестима
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от доброволците бяха действителни майстори в тази работа и
по общо съгласие те поделиха останалите на една група от калфи, които да извършват собствено труда по изработката, и на
една бригада на открито, която да отсича необходимите брезови дървета, да рендосва талпи с нужната дължина и да снабдява работилницата със съответния дървен материал. Фактът, че
някога съм успял да направя чифт ски, ми спечели място вътре
в бараката, в последния етап по огъването на пàра и оформянето на ските. На първия ден, още преди да сме произвели и
един чифт ски, вече получихме новата си дажба от по петстотин грама хляб.
На втория ден представихме готови първите си два чифта
ски. Поставихме ги един по един на две успоредни греди, на
които положихме краищата на ските, а средата остана неподпряна. Ушаков съм ги изпробва, като стъпи на тях и ги натисна
надолу, докато опрат земята, извити като обърната дъга. След
това двама войници отидоха с тях в гората, за да ги изпробват
на практика. Ските преминаха и двете изпитания. В края на
седмицата Ушаков дойде в работилницата и съобщи, че образци от ските са изпратени в Якутск и че са били одобрени според стандартите на Червената армия. Дневната ни дажба хляб
скочи моментално на един килограм – над два пъти повече от
обичайната – порцията ни тютюн също се увеличи. След две
седмици вече произвеждахме по 160 чифта ски на ден.
Сред дървосекачите възникна значително неприятно усещане заради нашите нови привилегии. Многократно ми задаваха
въпроса, как мога да правя ски за руските войници, но аз никога не влизах в спор. Вътрешното чувство ми подсказваше, че
всяка работа, извършвана в сибирски трудов лагер, по някакъв
начин е от полза за съветската власт, така че човек трябва поне
да си избере най-интересната възможна дейност. Интересна и,
разбира се, добре платена. При положение, че хлябът заемаше
толкова значимо място в живота ни, щеше да е учудващо, ако
никой от ощетеното мнозинство не повдигне възражения. Допълнителният тютюн споделях с останалите, носех от допълнителния хляб на болните. Мнозина от останалите майстори
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на ски постъпваха по същия начин. Но недоволството оставаше. Странно да се наблюдава как главните защитници на безкласовото общество успяха толкова скоро да създадат две класи работници и да подчертаят разликата с толкова по-големи
възнаграждения за едната класа.
Тъй като прекарвах целия ден на топло в работиницата, покрай голямата печка, която служеше за огъването на пàра и не
изстиваше нито за миг, аз почувствах, че първоначалните ми
сили се възстановяват напълно. Това може би трябваше да ме
накара да се примиря с присъдата си, но тъкмо напротив – все
по-често се замислях за бягството. Започнах да кроя планове
как мога да съхраня и скрия част от допълнителните порции
хляб. Все още нямах ясен план, а и не знаех, че скоро ще получа помощ от най-неочаквано място.
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8
Съпругата на комисаря

В

еднъж се бях писал доброволец и извадих късмет. Реших
да го направя втори път през една студена и ветровита неделна утрин в средата на март, когато събраните на седмична
среща затворници трябваше да газят в потоци топящ се сняг.
– В квартирата си – започна Ушаков, – имам радиоприемник. Марка „Телефункен“. Има ли някой измежду вас, който
да познава тези апарати достатъчно добре, за да може да го
поправи?
Аз познавах „Телефункен“-а, защото вкъщи имахме такъв
– германска направа, струва ми се, произвеждана по немски
лиценз за полския пазар в една фабрика във Вилнюс. Мъжете
взеха да се оглеждат кой ще направи крачка напред. Мълчанието продължи цяла минута, никой не помръдваше. Аз познавах
апарата, но можех ли да го поправя? Ако се справех, съществуваше вълнуващата възможност да чуя някакви новини от
външния свят, от който бях отрязан вече осемнадесет месеца.
Внезапно ме обхвана паника, че някой друг ще получи задачата преди мен. Моментално вдигнах ръка и се обадих. Едни
подофицер се приближи и аз му казах името си и позицията, на
която работя.
– Ще изпратя да те повикат, щом ми потрябваш – каза командирът.
Това се оказа съдбовно решение, с което пристъпих към
последната и най-необикновена фаза от престоя си в Лагер №
303. В тази изолирана общност, наброяваща между пет и шест
хиляди мъже под присъда, охранявани от цял батальон офицери и войници, имаше една-единствена жена. Повреденият
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„Телефункен“ щеше да се окаже средството да я видя, а доколкото разбрах, аз бях единственият затворник, с когото тя е
разговаряла.
Докато бях в работилницата за ски следващия следобяд,
пратеникът на командира, един кръглолик редник на име Игор,
дойде да ме повика.
– Командирът те търси – каза ми той. – Ела с мен.
Докато излизахме, останалите мъже викаха след нас „Да
разбереш накъде върви войната!“, „Донеси ни някакви вести
от Полша!“ и разни подобни. Аз махнах с ръка. Признавам, бях
доста притеснен, когато излязохме от работилницата за ски,
минахме напряко през голямата порта и покрай офицерската
столова, накрая стигнахме до къщата на командира, която се
намираше в другия край на лагера, в северозападния ъгъл на
централния двор. Както всички останали сгради, и тя беше построена от греди с типичната веранда, обърната на юг, за да
предпазва входната врата от снега и вятъра. Като прекрачих
прага, единствената разлика, която забелязах между нея и затворническите бараки, се състоеше в това, че отвътре стените ѝ
бяха облицовани с тънки дървени летви, подът и таванът също
бяха дървени, а кюнецът на печката стигаше досамѝ покрива.
На прозорците нямаше стъкла, те бяха покрити със същата
особена, здрава и еластична материя, опъната и по прозорците
на всички останали сгради. Качествата на тази материя се състояха в това, че беше ветроустойчива и пропусклива за светлината, без да бъде прозрачна.
Игор ме покани вътре. Още докато бях на вратата, Ушаков се
появи, приближи се към мен, отпрати Игор и ме въведе вътре.
– Дошъл съм да погледна радиото, господин полковник –
казах аз на руски, употребявайки старата учтива форма на обръщение.
– Да, разбира се. Сега ще ти го покажа.
Той излезе през вратата, през която аз току-що бях влязъл,
хвърли поглед наоколо и се прибра обратно.
Жената седеше пред печката, която беше поставена така, че
през нея да минава тънката дървена стена, разделяща дома на
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две стаи. По този начин печката отопляваше и двете половини.
Полковникът измърмори нещо, с което ме предствяше на жена
си. Аз се поклоних и казах някаква формалност, а тя се усмихна и леко наклони главата си на една страна. Установих, че я
зяпам. Тя беше първата жена, която срещах, откакто се бях разделил със собствените си съпруга и майка в Пинск. Почувствах
неудобство и притеснение, осъзнавайки с болка колко грозни
са дрехите ми, брадата ми и дългата ми коса, която се къдреше
покрай яката на ватенката. Не можех да откъсна очи от нея.
Тя се изправи и ми се видя висока за жена. Носеше дълга дебела пола и тъмна вълнена жилетка върху бяла памучна блуза
с избродирани цветя. Кестенявата ѝ коса, сплетена на стегната
плитка и навита около главата по руски маниер, като ореол,
блестеше гладка и жизнена. Удиви ме чистотата на кожата ѝ.
Никога не съм се справял особено добре с преценяването на
възрастта на някоя жена, но предполагам, че съпругата на командира беше към четиридесетгодишна. Не беше красива, но
притежаваше онова светло излъчване на дълбинна женственост, особено поведение, някаква лекота на движенията, нещо
в погледа, което привлича вниманието независимо от ситуацията. Излязох от моментния си транс, само за да установя, че
сините ѝ очи ме наблюдават с откровено съжаление и съчувствие. Обърнах глава и видях, че Ушаков е застанал на вратата
между двете стаи и ме съзерцава по неговия си умислен и съмовглъбен начин.
– Да ти покажа радиото – каза той.
Вътрешната стая представляваше комбинация от спалня и
кабинет. Успоредно на стената най-близо до печката беше поставен тежък дървен миндер, завършващ с гардеробче, в което видях да висят униформите му. Близо до него, край стената
най-далече от печката, стоеше масивен дървен сандък. Леглото се падаше отляво, когато влязох през разделящата врата, а
сандъкът – право насреща ми. Частта от стаята вдясно от мен
представляваше кабинетът на Ушаков. На стената висеше контурна карта на Източен Сибир – от онези удивителни издания,
на които вместо имената на местата са написани само цифри.
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Имаше също така план на лагера и цветен портрет на Йосиф
Сталин. На една пейка, под всевиждащото око на Сталин, се
намираше радиото, чисто нов, захранван с батерии „Телефункен“.
Ушаков ми подаде една цигара марка „Пушки“, намери керосинова лампа и я сложи на пейката до мен. Аз махнах задния
капак на радиото и взех да преглеждам проводниците вътре,
подозирайки, че някоя връзка се е разхлабила. Ушаков ми задаваше въпроси за апарата – къде е произведен, колко струва, как
работи. Колебливо го попитах откъде го намерил.
– За съжаление – отвърна той, – ми се наложи да ръководя
отряди в Полша през 1939. Оттам го донесох.
Замислих се върху смисъла на израза „за съжаление“. Вързах го с теорията, която затворниците често изказваха, че дори
да бъдеш командир на лагер в Сибир си е някакъв вид наказание. Тогава останах с впечатлението (и то се затвърди у мен покъсно), че Ушаков дължи назначението си в Сибир на някакво
провинение по време на Полската кампания.
Той се приближи обратно до огъня и седна на излъсканата
пейка до съпругата си. Аз продължавах работата си по проверката на проводниците в радиото, но без да бързам. След около
половин час забелязах, че жената е отишла в другата стая, тогава Ушаков ме покани да седна по-близо до огъня, а съпругата
му ни донесе две чаши чай, леко подсладен. Полковникът отпи
първи, после ми подаде чашата. Аз върнах към радиото и с изненада умозаключих, че изобщо не бива да бързам, тъй като
това беше най-приятното ми преживяване от ареста ми насам,
и че трябва да се постарая да го удължа. Когато Игор дойде
да ме върне, аз заявих, че проверката на всички проводници и
прекъсватели е бавна работа.
– Добре – каза Ушаков, – тогава ще дойдеш пак. Ще изпратя
да те повикат.
Той ми даде още една цигара, после ескортът ми ме отведе.
– Разправяй новините – завикаха от всички страни, щом се
прибрах.
– Не успях да го поправя засега – отговорих аз. – Но като
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проработи, ще ви разкажа какво се случва.
Игор дойде да ме вземе пак на следващия ден. Докато се ровех из радиото, и двама съпрузи взеха да ми говорят. Ушакова
разпитваше за семейството ми, впечатлена от това, колко добре
говоря руски. Казах ѝ, че майка ми е рускиня.
– Какво извърши, та те пратиха тук? – обади се полковникът.
– Нищо – отвърнах.
– Осъден си на двадесет и пет години, нали така?
– Да.
Настъпи кратко мълчание, после заговори тя.
– Двадесет и пет години са много време. Ти на колко години
си сега?
Казах ѝ, че съм на двадесет и пет.
Разговорът между трима ни беше изпъстрен с особени паузи. Те двамата седяха един до друг на пейката, аз бях приведен
над „Телефункен“-а. Най-неочаквано Ушаков ме попита дали
смятам, че Русия ще участва в нова война. Последната война
на Русия, поне според него, беше онази от 1914 г. Аз споменах
Финландия и Полша.
– А – възкликна той, – това не беше война, това беше освобождение.
Зачудих се дали си вярва. Подадох глава иззад радиото и го
погледнах. Той се взираше в тавана и лицето му беше напълно
безизразно. Върна се към въпроса относно участието на Русия
в нова война.
– В Полша – обясних аз, – всички бяха на мнение, че Гьоринг
ни е завладял, за да осигури на немците коридор, по който да
нападнат Русия. Германия е готова и нападението е неизбежно.
Избъбрих всичко това много бързо. Очаквах, че ще ме прекъснат с обвинението, че много говоря. Но нито Ушаков, нито
жена му направиха някакъв коментар.
– Намирате ли, че войната е твърде жестока – попита ме
най-накрая тя.
Разказах ѝ как пътищата бяха задръстени от бягащите полски жени, деца и старци и как щуките са ги бомбардирали под
воя на сирените си.
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– Война е все пак – обади се полковникът. – Като сечеш дърво, все някой ще бъде засегнат от треските.
Струваше ми се, че и двамата не припираха особено за поправката на радиото. Открих онова, което по всяка вероятност
беше проблемът – разхлабена връзка с батерията. Обаче просто не ми се щеше да поставям обратно задния капак на апарата
и да завъртя копчето. Мислех, че с това посещенията ми тук ще
приключат.
Тя ме заразпитва за предвоенна Полша. Какви дрехи са носели жените? Много елегантни, казвах аз, по парижка мода. А
обувки с високи токове? Да, отвръщах. И те бяха много хубави.
Минаха още два дни, преди отново да ме заведат у полковника. В това време останалите работници ме подиграваха, че не
мога да оправя радиото и на командира ще му дойде до гуша.
На третото посещение аз се захванах направо да включа
„Телефункен“-а. Ушаков вършеше някаква работа на бюрото
си и жена му провеждаше разговора с мен. Попита ме за филмите, които съм гледал и се изненада, че руските филми били
забранени в Полша. Докато тя приказваше, завъртях копчето.
Радиото забоботи и аз започнах да сменям честотите. Ушаков
остави работата си и дойде до мене. Чухме някакъв концерт от
Москва. Аз преминавах от станция на станция, долавях някакви фрагментарни новини, най-накрая чухме гласа на Хитлер,
който по своя неповторим начин кряскаше пред някакво младежко събрание в Рур – струва ми се, ставаше дума за Дюселдорф.
Ушаков ме възнагради с цял пакет корижки и лист от стар
вестник. Когато Игор се появи на вратата, за да ме изпрати обратно до работилницата, полковникът добави:
– Ако радиото има нужда от преглед, пак ще изпратя да те
повикат. Опасявам се, че не можем да работим много добре с
него.
Аз се върнах в работилницата и разказах на останалите всичко, което бях чул по радиото. Най-голям интерес предизвикаха
Германия и речта на Хитлер. Питаха ме кога пак ще ходя там.
– Когато се счупи радиото – отговорих аз.
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Наближаваше края на март. Няколко дни поред работих без
прекъсване в ски работилницата и започнах със съжаление да
си мисля, че историята с „Телефункен“-а завинаги е приключила. Горе-долу по това време се запознах с един забележителен
човек на име Анастази Колеменос. Бях го забелязвал да се грее
на един от големите огньове, които палехме. Във физическо отношение той беше просто образцов – висок метър и осемдесет,
с руси брада и коса, с живи сиво-зелени очи. Той издържаше
на целия недоимък – тежеше може би деветдесет килограма.
Беше огромен човек, но винаги любезен и готов да помага. Работата му беше да влачи брезови трупи и да ги цепи на талпи
за нуждите на ски работилницата.
Този ден бях застанал на вратата на работилницата и го наблюдавах. Отидох до мястото, където беше нахвърлял няколко
трупи и се наведох, за да вдигна един и да му го подам. Лесно
вдигнах единия край. Опитах се да подхвана и средата, но дървото беше твърде тежко. Тогава изведнъж Колеменос изскочи
зад мен.
– Чакай, приятелю – каза той, – аз ще го взема.
Приведе се и с едно мощно движение заметна цялото дърво
на рамото си. Аз не се смятах за слабак, но силата на този човек
беше невероятна. Заговорих му, импулсивно реших да му кажа
кой съм. Колемнос ми каза своето име и сподели, че преди бил
земевладелец в Латвия и сега е на двадесет и седем годишна
възраст. Идеята за бягство изведнъж изплува в съзнанието ми,
но сега не беше моментът да отворя дума за това.
– Ще си поприказваме някой път – рекох аз.
– Много ще се радвам – отговори гигантът.
През шума от работилницата чух, че някой ме вика:
– Приятелят ти пак те търси.
Игор се беше изтъпанил от вътрешната страна на вратата и
ми правеше знаци. Аз оставих настрана един чифт ски, които
тъкмо изпробвах, поотупах се малко и излязох навън с него.
И Ушаков, и жена му си бяха вкъщи. Той ми каза, че радиото
пак не работело така хубаво, както в началото. Аз го изпробвах
и то заработи, въпреки че силата на сигнала беше спаднала.
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Казах, че бих го посъветвал да намери още едни батерии. Той
ми отвърна, че щял да уреди това. Облече си кожуха, измърмори на жена си нещо от порядъка, че имал да посещава някакво
офицерско съвещание и излезе. Те двамата се разбираха много
добре, бяха се посветили напълно един на друг.
– Ще ви направя малко чай – усмихна се тя. – А вие ми потърсете станция с хубава музика.
Тя каза още няколко думи за музиката, която харесва, похвали Шопен, но заяви, че любимият ѝ композитор бил Чайковски. Обясни ми, че свирела на пиано и че това, дето трябвало да изостави пианото си, било една от най-големите за нея
трудности тук, в Сибир. Погледнах ръцете ѝ, които тя беше
простряла пред себе си. Пръстите ѝ бяха бели, дълги и изящни,
ръцете – красиви и поддържани.
– Това са ръце на артист – не се сдържах.
– Аз също така рисувам – каза тя. – Това ми е хоби.
Намерих ѝ музиката, която искаше, и тя заговори за себе си
под акомпанимента на симфоничния оркестър. Опитваше се
да ме предразположи, да ѝ разкажа за своя живот. Сякаш ми
казваше: „Ето това съм аз. Това е животът ми. Можеш да ми
се довериш.“ Не можех много да разбера защо точно на мен се
случва. Помислих си, че въпреки високия пост на полковника,
те двамата също са изгнаници тук. Тя специално е почти толкова затворница, колкото и аз. Тя е тук, само защото той е тук,
а действителният началник на Лагер № 303 е по всяка вероятност политръкът.
Отпивахме от чая си, а тя продължаваше да говори тихичко.
Разказа ми следната история: тя произхождала от семейство на
военни офицери, много преди Революцията. Баща ѝ бил полковник от личната гвардия на царя, болшевиките го застреляли.
Брат ѝ, млад кадет, загинал от раните си при защитата на Смолни. Майка ѝ избягала заедно с нея от дома им близо до Нижни
Новгород, а по-късно, след смъртта на майка си, тя се приучила на новия живот, снабдила се с трудова книжка и си намерила работа. Справяла се много добре и получила като награда,
заедно с други заслужили работници, почивка на държавни
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разноски в Ялта. И там срещнала Ушаков. Изглежда оттогава
насетне той е бил единственият мъж в живота ѝ.
Тя беше много дискретна по отношение на Ушаков. Не ми
каза защо са го отзовали внезапно от Полша. Първо заминал за
Владивосток и в продължение на шест месеца тя не получила и
вест от него. Ушакова познавала някои влиятелни хора от Партията, та те ѝ казали, че той заминава за Сибир като командир
на лагер и тя не се спряла, докато не издействала от познатите
си разрешение да го последва.
През цялото време си мислех: тя ми разказва тези работи,
защото аз съм затворник, тя изпитва съжаление към мен, пък и
не може да разправя подобни неща на сънародниците си. Все
пак, въпреки обзелите ме съмнения, се изпълних с убеждението, че срещу мен седи интелигентна, чувствителна и състрадателна жена и че този лагер, който я обгражда с доказателства за
безсмисленото и жестоко пропиляване на множество животи,
я е шокирал. Това не беше място за жена. Ушакова беше чиста
рускиня и страстно вярваше във великата мисия на Русия. Но
също така беше и жена, ето защо струва ми се, не ѝ допадаше
това, на което трябваше да бъде свидетелка ден след ден, месец
след месец.
Какво ме накара да заговоря за остяките? Не знам. Мисля,
че почувствах притеснение от това, че тя ме приема напълно и
потърсих друга тема, за да отклоня разговора от нас самите. Те
оставяли отвън храна за Нещастниците, обясних аз.
Сините ѝ очи се вторачиха в моите.
– Вие някога мислили ли сте за бягство?
Въпросът ме хвърли в паника. Беше ужасно опасен. Отворих уста, но не можах да заговоря. С несръчно движение оставих чашата на масата. А нейните очи, широко отворени, сини и
искрени, не ме изпускаха и наблюдаваха как се треса от страх.
Тихият глас продължи:
– Не ми отговаряте, Равич. Не искате да ми се доверите. Мислех, че желаете да поговорим за това. Няма опасност, ако говорите с мен за това...
Бягство. Бягство. Чувствах се сякаш тя беше погледнала на103
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право в ума ми и беше изтръгнала оттам тази една-единствена
дума, носеща опасност, копнеж и надежди. Да, исках да ѝ разкажа за опасните си мечти. Но тя така ме слиса, че не можах да
си отворя устата. Думите просто не идваха.
За сметка на това дойде Игор и аз трябваше да си ходя, смутен и разстроен, сякаш бях обърнал гръб на приятел, който ми
подава ръка. Тя заговори хладно и формално:
– Ще дойдете пак, ако радиото има нужда от поправка, нали?
Думите изскочиха от устата ми:
– Да, да, разбира се, ще дойда. Ще се радвам.
През следващите няколко дни усещах непрестанно парещо
вълнение в очакване, дали ще ме повикат отново. Запознах се
с един мъж на име Зигмунд Маковски, тридесет и седем годишен капитан от Полските гранични войски. Човек с точен и
ясен ум, здрав и жизнен, белязан с печата на професионалния
офицер. Набелязах го по същия начин, по който бях набелязал
и Колеменос, но все още не разкривах нищо относно плановете
си за бягство. Не знам и какво точно очаквах от Ушакова, но си
представях, че поне мога да получа съвет от нея.
Тя действително изпрати да ме повикат и когато включих
радиото и започнах да сменям станциите, за да открия някакви
новини, които по-късно да съобщя на останалите затворници,
тя заговори небрежно за наближаващото кратко сибирско лято.
Аз събрах кураж:
– Съжалявам за последния път – казах. – Разбира се, че мисля за тези неща, но разстоянията тук са толкова огромни, земята е толкова лоша, че аз не съм подготвен, за да предприема
такова пътуване.
– Вие сте само на двадесет и пет – започна тя. – Няма какво
да се страхувате, ако признаете, че не възнамерявате да прекарате следващите двадесет и пет години в подобна обстановка.
Между нас можем да си говорим за такива неща. За мен се
грижат доста добре тук. Имаме хубава квартира, по-добра храна от вашата и колкото цигари си искаме. Но аз не бих могла
да прекарам двадесет и пет години тук. Така че предполагам,
мисълта за бягство ви е хрумвала, и може да се окаже от полза
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за Вас да ми разкажете за това.
Така ние заговорихме за бягството като за някаква абстракция, сякаш извършвана от трето лице. Поставихме въпроса
така: ако предположим, че някой би поискал да напусне лагера,
в каква посока би могъл да тръгне? Единствената възможност
за такъв човек е, мислех аз, да се насочи право на изток, да
измине само някакви си хиляда километра до Камчатка и оттам да се прехвърли в Япония. Подобен опит ще се провали,
гласеше нейното мнение. Бреговете на Камчатка се охранявали
с първа степен на сигурност, никой не би могъл да премине. А
ако такъв човек успее да се промъкне на някой влак в западна
посока, може да си намери работа в мините на Урал и евентуално да се измъкне от Русия по-късно? Ще възникнат трудности
при пътуването, с разрешителното за работа и други подобни,
смяташе тя. С това се изчерпаха нашите разсъждения този ден
и едва вечерта, когато легнах на нара си и се замислих, осъзнах кой е единственият маршрут, който тя целенасочено беше
избягвала да спомене – на юг, през езерото Байкал. Но накъде
след това? В ума ми изникна името Афганистан. Прозвуча ми
достатъчно неопределено и мъгляво.
Следващият път ме повика самият полковник. Той наистина не можеше да работи с този толкова прост радиоапарат,
факт, който невероятно ме изненада, тъй като командирът беше
действително интелигентен човек. Изглеждаше малко несръчен с приемника и се радваше аз да намирам станциите вместо
него. Искаше да слуша новини и докато аз му ги търсех на различни езици и в различни предавания, той заяви, че бил вече
сигурен, че Русия скоро ще участва в нова война. Не мисля, че
искаше война, но очевидно тя представляваше единственият
му шанс да се измъкне от Сибир и да се върне към военната
дейност, каквато беше и неговата подготовка.
Не обсъждахме въображаемото бягство, докато командирът
беше там. Предполагам, че той щеше да изпадне в ужас, ако
научеше, че жена му изобщо е подхванала такава тема с един
затворник. Когато дойде време да си тръгвам, той стоеше близо
до радиото, а тя ме изпрати до вратата.
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– Не се тревожете – каза ми. – Всичко ще бъде наред.
Същата нощ говорих с Маковски. Приближих се до него по
път към клозетите.
– Какво ще кажеш за бягство?
– Ти откачи ли бе, човек. Нямаме с какво да избягаме, дори
ако успеем да се измъкнем от лагера.
– Може би ще получа помощ.
– Ако получиш, аз съм с тебе. Да върви по дяволите това
място.
Ушакова изглежда особено се радваше на ролята си на главен конспиратор. Не мога да преценя дали вярваше наистина,
че някога ще се опитам да избягам. Може би всичко се заключаваше в едно вълнуващо упражнение за нейния остър ум на
жена, отегчена от потискащия лагерен живот. На някои въпроси дори сега, от дистанцията на времето, не мога да си отговоря.
Планът най-после доби по-конкретни измерения. Ушакова
го измисли тъкмо докато радиото свиреше една от любимите ѝ
симфонии на Чайковски.
– Ще ви трябват неколцина от най-здравите и предприемчиви мъже. Вие ще заделяте от допълнителните си порции по
четвърт килограм хляб на ден, ще го сушите на печката в скиработилницата и ще го скривате всеки ден. Ще ви намеря някакво зебло, за да направите бохчи. Ще ви трябват и кожи за
още дрехи и за краката. Войниците ловят самури с клопки, а
офицерите ги стрелят. Окачат ги на бодливата тел отвън. Мъжете, които работят отвън, трябва да отмъкват по един на ден.
Никой няма да забележи. Измислете и как ще се измъкнете,
а след това тръгнете на юг. Изберете някоя нощ, в която вали
силно сняг, за да прикрива следите ви.
След това тя сякаш просто спомена следното:
– Полковник Ушаков заминава за кратко за Якутск, на курс
за старши офицери. Не бих искала нищо да се случи, докато
той е на служба тук.
Ушакова беше много вярна съпруга.
Веднага потърсих Маковски.
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– Ще бягаме – казах му. – Намерих помощта, която ни трябваше.
– Колко души ще ти трябват.
– Пет-шест.
– Добре. Ще намерим. Познавам един, когото лично мога да
препоръчам.
Помислих си за Колеменос.
– И аз знам един. Ще ги обиколим утре.
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Планове за бягство

–Е

то го.
Маковски беше застанал до мен в обедната почивка
на следващия ден и ми сочеше един затворник, който стоеше
малко встрани от останалите.
– Да поседим малко тук, за да го огледаш.
Раменете на мъжа бяха четвъртити и безформените дрехи не
можеха да прикрият силния и изправен гръб.
– Ти си кавалерист – подхвана Маковски. – Няма как да не
разпознаеш тоя тип.
– Кой е той?
– Поляк. Сержант от кавалерията Антон Палухович. На четиридесет и една е, но е здрав и силен, добре трениран и опитен. Бих отишъл навсякъде с него. Ще му кажем ли?
Приближихме се към него и го заприказвахме. Видът на Палухович ми хареса. Той прие предложението като добър войник, когото изпращат на военна мисия. Зарадва се, когато чу, че
съм лейтенант от Полската кавалерия.
– Заедно ще успеем – заяви той. – Няма да е лесно, но ще се
справим.
Същата вечер намерих и Колеменос.
– Сериозно ли говориш?
Аз кимнах:
– Да, сериозно. Много скоро, може би.
Гигантът се усмихна весело през русата си брада.
– Ще дойда.
После се засмя с глас и два пъти стовари тежестта на ръката
си върху рамото ми.
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– Мога и на гръб да те нося, ако потрябва. Щом сме дошли
дотук чак от Иркутск, при това с оная проклета верига, без нея
можем и по-дълъг път да изминем.
Станахме четирима. Започнахме да кроим плановете си с
известно нетърпение. Беше краят на март и усещах, че не ни
остава много време. Започнахме да преценяваме нещата в детайли. Забелязахме например, че всяка вечер началото на нощния кучешки патрул покрай стените беше белязано от лая и воя
на впрегатните кучета, които оставаха сами в колибите си. Този
сигнал се чуваше на всеки два часа. Установихме, че патрулът
се движи винаги по посока обратна на часовниковата стрелка,
като първо минава покрай дългата южна стена. Решихме, че
бягството трябва да се осъществи през южните укрепления и
затова поискахме да се установим в последната барака от редицата, най-близката до тази страна. С подкупи и уговорки си
издействахме нарове тъкмо там.
Палухович вкара и Заро в плана. Евгени Заро идваше от Балканите, югославянин, струва ми се. Беше на тридесет и преди
да го заловят руснаците, работел като чиновник.
– Ако искате да ни е по-весело по пътя – рече ни сержантът,
– Заро е нашият човек.
Като някаква приемна комисия аз, Палухович и Маковски
стояхме настрани и го гледахме как се реди на опашката за храна. Беше добре сложен мъж, под средния ръст, очите му, почти
черни, постоянно блестяха насмешливо и дяволито. Наоколо
му избухваха спонтанни смехове, а Заро беше център на компанията с подигравателно-сериозна физиономия на лицето.
– Добре – произнесох се аз накрая. – Ще го вземем.
– Винаги съм искал да пътувам и планът ми звучи добре –
беше отговорът на Заро, когато му обясних плана.
– Това ще бъде най-ужасното пътуване, което някога си преживявал – казах му.
– Знам – отговори ми той, – но така и така ще дойда с вас.
– Кратка пауза. – Руснаците нямат чувство за хумор. Ще се
радвам да се разкарам от тях.
Ето как се присъедини и Евгени Заро и ние станахме пети109
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ма. Обсъдихме въпроса дали да не сформираме група от десет
души, за да можем навън да се разделим на две и да поемем по
различни маршрути, за да затрудним евентуалното преследване.
Обаче работата се оказа не толкова лесна. Двама от работилницата за ски, които ми се струваха перспективни, се отдръпнаха още при споменаването на думата бягство. Според
тях дори само да се говори за това беше според тях достатъчно
опасно. Да се предприеме беше равносилно на самоубийство.
Те бяха доволни от новите си облаги – килото хляб на ден и
допълнителният тютюн. Защо сами да вървят към опасностите
и смъртта в отчаян опит да се измъкнат оттук?
– Може би сте прави – казах аз. – Това беше просто някаква
идея, която ми мина през главата.
И продължавах с ежедневното си занимание да суша по четвърт килограм от хляба си зад голямата печка и да го крия под
купчината бракувани ски в единия ъгъл на работилницата.
Беглец номер шест беше доведен от гиганта Колеменос. Той
беше двадесет и осем годишен литовец, архитект на име Захариюс Мархинковас – висок и мършав, с живи кафяви очи.
Бях впечатлен от начина, по който той вече беше преценил
възможните препятствия по пътя ни, и макар да ги намираше
ужасяващи, беше умозаключил, че дори и най-малката надежда за успех си струва труда. Този литовец беше интелигентен и
приятен човек.
Когато сержант Палухович спомена по време на едно от полугласните съвещания името Шмит, аз помислих, че това ще
да е някой от руските немци, които се бяха присъединили към
нашата група при Уфа, на Урал. Тези руснаци с немски имена бяха наследници на немски занаятчии, доведени в Русия от
Петър Велики. Бях чел, че са се установили в района на Волга.
– Немец ли е? – попитах сержанта.
– Името му е Шмит, но не знам какъв е – отвърна той. – Говори руски без никакви проблеми. Страни от останалите. Седи
си сам и мисли, накрая ми дава много добри съвети за всичко.
Препоръчвам ви го.
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Маковски и аз обявихме намерението си да се срещним с
господин Шмит на следващия ден.
– Щом е така, ще ви го покажа – усмихна се сержантът.
Шмит се приближаваше до прозорчето на кухнята за последната дажба кафе за деня, когато сержант Палухович ни го
показа с кимване на главата си. Маковски и аз се отправихме
към него. На пръв поглед ми се стори, че човекът е твърде стар
за опасностите на пътешествието, което планувахме. Прецених, че наближава петдесетте. Беше добре сложен, с широки
рамене и тънка талия. Гъстите му коса и брада бяха прошарени
със сиво. Той ни забеляза и може би защото сержантът го беше
предупредил за срещата, не изглеждаше изненадан, когато му
казах:
– Искаме да поговорим.
Казах го на руски. Той също ми отвърна на руски:
– Вървете в посока към бараките, аз ще ви настигна.
После тръгнахме в различни посоки.
Малко по-късно, с канчето кафе в ръка, той ни настигна и
когато се отдалечихме от тълпата, се спря. Обърна се към нас
и ни се усмихна.
– Господа, името ми е Смит. Разбирам, че имате предложение.
Маковски и аз направо зяпнахме:
– Смит? – повторихме ние в един глас.
– Да, казвам се Смит, мистър Смит. Американец съм – той
се ухили на удивлението ни. – Виждам, че сте изненадани, господа.
Просто не можехме да повярваме на ушите си. Руският му
беше безпогрешен. Не се долавяше и следа от акцент.
– Прощавай – казах аз най-сетне, – но е трудно да се повярва. Как попадна тук?
Маниерът му на говорене беше спокоен, търпелив, почти
професионален.
– Нека да повторя, аз съм американец. По професия съм инженер и бях един от групата на най-сърдечно поканените от
съветската власт, за да помагам при строителството на москов111
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ското метро. Бяхме около петдесетима. То стана преди девет
или десет години. Арестуваха ме през 1936 г., обвиниха ме, че
съм професионален шпионин и ме осъдиха на двадесет години – той отпи от кафето си. Все още го зяпахме като малоумни. – Сега ще ида да върна канчето и ще тръгнем заедно към
бараките.
Маковски и аз проследихме движенията му. Поляци, украинци, латвийци, естонци, чехи, финландци – останките от крушението на Европа – такива хора очаквахме да срещнем в ръцете на руснаците. Но американец... Маковски с ирония каза:
– Може би, ако търсим достатъчно дълго, да си намерим и
някой англичанин или французин.
Палухович се приближи до нас.
– Какво мислите за него?
Маковски вдигна рамене, като все още следеше с поглед фигурата на Смит, който в това време връщаше канчето си и тъкмо тръгваше обратно.
– Хер Шмит – каза той на сержанта, – се оказа мистър Смит.
Палухович повдигна вежди в недоумение.
– А мистър Смит, скъпи ми сержанте, е американец.
Палухович просто не можеше да повярва. Отвари уста, за да
каже нещо, после я затвори.
Четиримата заедно се отправихме към бараките и както си
му беше редът, всеки си каза присъдата. Това беше нещо като
представяне, по начина, по който Смит ни беше казал името си.
После, в съгласие с лагерния етикет, той на свой ред ни попита:
– От колко време сте тук?
Този въпрос винаги се задаваше при първа среща. Беше
форма на представяне.
Понасотящем, в началото на април, Маковски и аз бяхме
успели да си издействаме нарове в най-южната барака. Колеменос също се присъедини към нас, останалите се надяваха да
дойдат до няколко дни. Казахме на сержанта, че ще го намерим
по-късно и поканихме мистър Смит в бараката си. Седнахме
на леглото на Маковски, на най-долния етаж, и внимателно му
разкрихме плановете си. Аз му казах, че имам сериозни при112
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чини да вярвам, че единствено дългият път на юг може да ни
донесе успех, макар че някои от останалите все още се колебаеха дали не е по-добре да поемем по краткия път на изток към
Камчатка.
Смит не бързаше с отговора си. Всички ние имахме сходни истории, сходни досиета в руските архиви. Но Смит беше
различен. За нас той беше непознатият и затова ни интригуваше. Разказа ни много, но нито тогава, нито когато и да било
ни разкри кръщелното си име. По-късно, когато ние, шестима
европейци, се обръщахме един към друг фамилиарно на малко
име, американецът докрай си остана, както се беше и представил, „мистър Смит“. „Мистър“ по всеобщо съгласие заменяше
името, което той никога не ни каза.
На тила си Смит имаше един дълбок белег, който тръгваше
от дясната страна на темето му и стигаше до лявата, там, където започваше вратът. Беше дълъг над двадесет сантиметра.
Обясни ни, че се сдобил с него, когато някакво скеле се срутило на главата му по време на строежа на метрото.
– Като изключим злополуката, от която остана този белег
– разказа той, – прекарах пет доста приятни години в Москва.
Работата беше интересна, плащаха ми добре, пък и с руснаците
се работеше лесно. Сред тях имаше много опитни инженери,
но ключовите позиции се заемаха от чужденци като мен. Преполагам, причината беше в това, че цялата история с метрото
беше много престижна и важна и ако нещо се объркаше, националната част щеше да бъде спасена, ако се намери някой чужденец да опере пешкира. Аз се чувствах много добре. Исках да
видя Русия и накрая добре си платих за приятното прекарване.
В междувоенна Москва, обхваната от страст по петилетките, Смит и приятелите му били настанени в добре обзаведени
апартаменти и имали достатъчно пари, за да си купуват луксозни стоки от онези магазини, достъпът до които се осигурявал
единствено от партийна книжка или от чуждестранен паспорт.
Такива хора се набивали на очи. Смит имал кола и пътувал свободно – обстоятелство, което вероятно му е спечелило специален доклад в досиетата на тайната полиция. Приятелката му
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била рускиня – това също едва ли се харесвало на властите.
Обаче не го закачали – оставили го да си работи и да си живее
както иска.
– Така и не разбрах откъде ми дойде до главата – разказваше
той. – След година работа руснаците, без каквито и да било
действия от моя страна, ми удвоиха заплатата, която вече беше
определена в договора, за да покажат колко положително са
настроени към напредъка на работата. Оттам нататък аз си мислех, че сме се разбрали с тях.
Смит и приятелката му били в апартамента си една нощ, някъде след полунощ, през 1936 г., когато от НКВР решили да се
задействат. Извършили всичко тихо, решително и ефективно.
Двамата с приятелката му били арестувани. Той повече никога
не я видял. Останалите обитатели на кооперацията вероятно
нищо не са чули или видели. Изгревът на следващия ден заварил Смит в една килия в Лубянка – не излязъл оттам шест
месеца. Многократно пренебрегвали настояванията му да се
срещне с някого от посолството на Съединените щати.
– Какво преобръщане – разсъждаваше Смит. – На единия
ден успешен инженер, на следващия вече – професионален
чуждестранен шпионин. Изглежда, освен че са следели зорко
действията ми, са ми отваряли и личната поща. Главното обвинение срещу мен се състоеше в това, че съм изпращал информация за Русия в писмата до познатите си в Америка.
Процесът се проведе тайно и представляваше пълен фарс.
Осъдиха ме на двадесет години, както ви казах. Конфискуваха
колата ми и цялата ми собственост, така че сигурно са си възстановили по-голямата част от допълнителната заплата, която
толкова щедро ми бяха определили.
Известно време копах в една диамантена мина в Уралските
планини. Обясних, че мога, с помощта на модерни инженерни
методи, значително да увелича производителността и добива.
Никой не ми обърна внимание. Оставиха ме на ръчния труд.
Тук Маковски го прекъсна:
– Мислил ли си някога за бягство?
– Обмислях как подобно нещо е възможно още от първия
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момент, когато ме пратиха в уралската мина. Реших, че не мога
да го направя сам.
После той ни заразпитва подробно относно нашите планове.
Искаше толкова ясна и детайлна картина, колкото бяхме способни да му дадем на този етап. С голяма проницателност ни
питаше за разстоянията, които ни очакват. Направили ли сме си
сметката, че става дума за над хиляда и петстотин километра
пеша, и то само до монголската граница? Говорихме дълго и
почти шепнешком, докато покрай нас минаваха други обитатели на барака № 1, отърсваха снега от ботушите си, търсеха познатите си, стояха на групи да се сгреят около трите нажежени
до червено печки. Казах му, че ще му помогнем да се премести
от неговата си барака, която се намираше някъде около средата
на редицата, в тази тук. Подчертах, че нямаме много време.
Той се изправи и кимна замислено.
– Довиждане засега – казах му.
– Довиждане, господа – отвърна той и излезе.
Останалите с готовност го приеха за седми и последен член
на групата. Появи се и практическото съображение, че той
може да ни се окаже полезен, когато стигнем до англоезичния
свят. Накрая Заро му рече:
– Искам да замина за Америка, когато се измъкнем на свобода.
А Смит отговори:
– Ще се радвам всички вие да дойдете в Америка.
В края на първата седмица от април вече групово се бяхме
преместили в една и съща барака – огромно постижение на
предварителната ни организация. На склад разполагахме и със
забележително количество кожи, повечето от тях отмъкнати от
Колеменос по време на честите му излизания навън, докато сечеше и влачеше брезови трупи за ски-работилницата. На точилото в работилницата аз загладих и заострих един петнадесетсантиметров гвоздей и направих от него инструмент, с който
могат да се режат и да се пробиват дупки в дебелите кожи. В
последния си вид колекцията ни съдържаше самур, хермелин,
сибирска лисица и най-голямото ни богатство – кожата на един
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елен, който някакъв офицер беше застрелял за ядене. Изрязахме дълги ленти от прясната кожа, за да завръзваме простите
мокасини, които измайсторихме една нощ в бараката. Сплитахме вървите заедно и ги използвахме за колани. Всеки от нас
щеше да носи под фуфайката си топла жилетка от кожа, с козината навътре към тялото. За да предпазим краката си, направихме си кожени гамаши.
Най-големият ни страх по това време беше, че някой може
да ни предаде. Нямаше начин трескавата ни дейност да не привлече внимание. Ако се изпуснеше дума пред руснаците, информаторът щеше да получи добра отплата в хляб и тютюн. Но
така и не се намери някой Юда. Онези, които подозираха какво
замисляме, вероятно ни смятаха за луди и ни бяха оставили да
си трошим главите с каквото сме се захванали. За някой страничен наблюдател нямаше нищо необичайно в това да крадваш някоя и друга кожа от руснаците и да си я използваш за
собствени цели. В бараката гледахме да не стоим много-много
заедно и провеждахме повечето сериозни съвещания по пътя
към клозетите.
Съобщих на Ушакова, че съм намерил шестима спътници.
Тя не ме попита кои са и предполагам, че не искаше и да знае.
Подари ми един предмет, който по-късно щеше да се окаже неоценим – острие на брадва.
– Ще тежи на съвестта ми до края на живота ми – каза тя. –
Това е първото нещо, което съм откраднала.
Направих дръжка за брадвата, а Колеменос за по-сигурно я
носеше затъкната в колана на гърба си.
Друг изключително ценен предмет, който направих в работилницата за ски, беше един чудесен нож с острие широко осем сантиметри и дълго тридесет. То беше първоначално
част от счупеното острие на трион, която нагрях на печката,
оформих с чук и наострих на точилото. Дръжката се състоеше
от две парчета дърво, плътно завързани едно за друго с връв
от еленова кожа. Колеменос беше пазител на брадвата, а аз от
своя страна трябваше да съхранявам ножа. Да притежаваш подобни предмети в лагера беше опасно. Ако ни разкриеха, това
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щеше за означава провал на цялата схема.
Въпросът за паленето на огън вече бяхме разрешили. Тук,
където кибритът се смяташе за лукс, съществуваше ефективен,
макар и примитивен метод, при който се използваше едно горско фунгоидно растение, наричано от руснаците губка, буквално – гъба. Можеше да се отлепя на слоеве от кората на дърветата. После се вареше и сушеше. Екипировката за палене на
огън се допълваше от един изкривен пирон и парче кремък.
Изсушената губка, която пренасяхме натъпкана в джобовете на
ватенките си, веднага поемаше искрата, произведена от кремъка и чрез духане се превръщаше в нажежен въглен. Всички
бяхме станали експерти в използването ѝ.
След около седмица до нас достигна слух, че наближава Великден. Падаше се на 14 април 1941 г., както установих покъсно. Предишната неделя, 6 април, беше края на нашата подготовка. Екипировката за бягството беше завършена от ушиването на седем кожени качулки с удължена част отзад на гърба,
която можеше да се затъкне в яката на ватенката. Всички бяхме
напрегнати и готови за път, тревожехме се за предметите – кожите, брадвата, ножа, складирания изсушен хляб – опасявахме
се, че някой може да ни ги открадне.
Същия ден Ушакова изпрати да ме повикат и ми каза:
– Съпругът ми замина за Якутск, затова не присъства на
днешната среща. Направила съм седем торби от нашия допълнителен брезент. Ще трябва да ги изнесете оттук една по една.
Тя беше напълно спокойна, а аз усещах как сърцето ми бие
тревожно. Когато ми подаде първата торба, видях, че я е напълнила с провизии и се зачудих как ще е възможно да скрием
това. Натъпках торбата под ватенката си и я притиснах с ръка,
пъхнах ръце в дълбоките си джобове и тръгнах да се връщам
при останалите затворници, наведен и прегърбен като човек,
потънал в размисъл. В следващите няколко дни повторих този
опасен маршрут още шест пъти, като през цялото време знаех
прекрасно, че ако някой от руснаците разбереше какво нося,
последствията щяха да бъдат пагубни и безвъзвратни. От торбите ние си направихме възглавници, като ги покрихме с пар117
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чета животински кожи и мъх. Потяхме се от опасения във всеки един момент, в който не се намирахме в бараката.
През тези последни няколко дни се сдобихме с един изхвърлен и износен войнишки овчи кожух. Разкрих пред останалите
един стар бракониерски трик, при който човекът влачи овча
кожа зад гърба си, за да прикрива миризмата си от лесничейските кучета. Можем и ние да използваме този номер, предложих аз. Всички се съгласиха.
Следяхме времето, толкова важно за нашите планове. Искахме сняг, тежък, на едри парцали, който да направи движението ни трудно проследимо. Понеделник беше студен и ясен. Във
вторник вятърът довяваше ледена суграшица. На сутринта в
сряда оловносивото и надвиснало небе най-после отговори на
молитвите ни. С напредването на деня, снегът се усили. Започна да се натрупва по ничията земя между нас и бодливата тел,
там, където никой не стъпваше. Някъде по пладне седмината
се срещнахме за кратко. Единодушно си казахме:
– Това е денят.
В четири часа следобяд излязох за последен път от работилницата. Фуфайката ми се издуваше от запасите хляб, а в десния си ботуш усещах как студеното острие на ножа се опира
в крака ми. Изпихме вечерната си чаша топло кафе, изядохме
остатъка от дневната дажба хляб и се върнахме в бараката на
групи по двама или всеки поотделно.
Последва многократно ходене до клозетите, за да обсъдим
напрегнато последните детайли от плана. Смит даде съвета
да не започваме бягството твърде рано. Трябваше нощното
спокойствие да се установи в лагера, преди ние да тръгнем.
Полунощ, смяташе той, ще е най-подходящият момент, който
трябва да изчакаме. Междувременно трябваше да се постараем
да останем спокойни. А благословеният сняг продължаваше да
пада на големи, пухкави парцали, които покриваха и заличаваха всичко.
Заро изтърси нелепото предложение да отидем на сказката
на политръка в сряда вечер. Първо се разсмяхме, после Маковски каза:
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– Защо не?
Отидохме и седмината. Оставихме покритите с мъх торби
върху наровете си, като непрестанно си повтаряхме, че сега, в
последната нощ, нищо не може да се обърка. Седнахме някъде
отзад, а политръкът ни приветства с лека изненада. Ние му се
усмихнахме в отговор, стараейки се да не изглеждаме сконфузени.
Това беше най-вълнуващата политическа сказка, на която
съм присъствал, макар че вълнението се дължеше твърде малко
на оратора. Политръкът, понастоящем най-старшият офицер в
лагера, при остъствието на Ушаков, беше в добра форма. Отново слушахме за чудото на Съветската страна, за това колко е
важно да се трудиш здраво, за самодисциплината в рамките на
държавната дисциплина и за славния интернационален идеал
на комунизма. И какво казал другарят Сталин в обръщението
си към своите другари колхозници през 1938 г.? Някакъв екзалтиран войник скача на крака и рецитира дума по дума две или
три изречения от тази епична реч. Политръкът изкара пълната
програма – съветската култура, капиталистическият упадък и
разложение и т. н. Ние обаче приемахме това като прощалната
му реч към нас и се забавлявахме подобаващо.
Лекцията трая около час и половина, преди да станем да си
ходим.
– Лека нощ, другарю полковник – рекохме в хор.
– Лека нощ – отговори той.
Когато се върнахме в барака № 1, затворниците вече се канеха да си лягат. Смит и Заро, които се намираха на наровете найблизо до вратата, трябваше да ни дадат сигнала за тръгване.
Разпръснахме се и всеки отиде да легне на мястото си. Шестима от нас зачакахме будни, а гигантът Колеменос на леглото
под мен тихичко похъркваше.
Аз лежах и слушах ударите на сърцето си. Спомних си, че
не съм си казал сбогом с Ушакова. Реших, че тя би предпочела
така. Часовете се влачеха бавно. Постепенно бараката утихна.
Отнякъде долиташе силно хъркане. Някакъв друг мъж ломотеше нечленоразделно в съня си. Трети, съвсем буден, скочи и
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хвърли подпалки в печката, която се намираше до нара му.
Смит ме потупа по рамото.
– Сега – прошепна той.
Внимателно събудих Колеменос.
– Сега – повторих аз.
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здърпахме торбите си от наровете, хващайки ги за ремъците от сурова кожа, които трябваше да ни служат, за да ги
носим на гръб. Натрупахме обратно купчините мъх под формата на възглавници там, където трябваше да лежи глава.
– Всички ли са тук? – прошепнах аз.
Отвсякъде чух съскащия отговор „Да“.
– Някой да е променил решението си?
Мълчание. Маковски рече:
– Да тръгваме.
Близо до вратата отпуснах торбата си надолу и направих
крачка навън. Лагерът беше потънал в тишина. Валеше по-силно от когато и да било. Не можех да видя дори най-близката
бодлива тел. От югоизточната наблюдателна кула, най-близката до нас опасност, едва ли имаха и двадесет метра видимост.
Трябваше да се благодарим, че на това място, където нямаше
нито течаща вода и канализация, нито електричество, нямаше
и прожектори, чиято светлина да ни заплашва.
Вътрешният кръг бодлива тел беше на около сто метра разстояние от вратата на бараката и успехът на тази първа част от
операцията зависеше от наблюдението, че заледените телени
намотки не навсякъде следваха очертанията на лагерната територия. Точно пред нас се намираше една падина в земята, която
мислехме, можеше да ни осигури свободен път под телта, ако
прокопаехме дупка в снега.
Тръгнахме натам един по един, на интервали от по около
минута. Заро тръгна първи, а аз се молех да уцели мястото
от първия опит. След него потегли литовецът. После мистър
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Смит. После Маковски и Палухович. Колеменос се обърна и
ми прошепна:
– Надявам се, че са направили проклетата дупка достатъчно
голяма, та да мога да мина през нея.
После го видях как потъна нататък в мрака след останалите,
стиснал торбата си отпред, готов, в съгласие с плана, да я мушне първа през дупката. Дойде мой ред. Дланите ми бяха мокри
от пот. Хвърлих последен бърз поглед наоколо си. Затворниците в бараката спяха преспокойно. Обърнах се и хукнах.
Когато стигнах до телта, Смит беше отдолу и бавно пълзеше напред. Двама бяха преминали. Останалите залегнахме
и зачакахме. Изминаха няколко минути пълна агония, докато
първо сержантът, а след това и Маковски успяха да се проврат
под телта с кореми, плътно притиснати до земята. Огромният
Колеменос тръгна с главата напред, а аз затаих дъх. Беше стигнал някъде до средата, когато телта закачи гърба на дрехата
му, някъде между плешките. Той се опита внимателно да се
отърси и кристалчета лед се посипаха със звън по намотките
на оградата.
– Не мърдай, Анастази – просъсках аз. – Не мърдай изобщо.
Някой от другата страна беше издърпал торбата му и вече
се пресягаше през врата му, за да го освободи. Минутите течаха. Усетих, че съм стиснал зъби и броя секундите на пръстите
си. Колеменос замръзна на място, докато ръката се движеше
между раменете му. Чу се някакъв говор от другата страна и
гигантът продължи нататък. Аз въздъхнах с облекчение и го
последвах през оградата. Първото препятствие беше зад гърба
ни. Беше ни отнело цели двадесет минути.
Коленичихме покрай ръба на пресъхналия ров и затърсихме
с поглед високото дървено укрепление отпред. Колеменос се
плъзна надолу и се притисна до стръмния склон на отсамния
бряг. Стъпвахме на него като на камък и когато го прекрачехме, той хващаше краката ни с двете си събрани длани и ни
повдигаше нагоре, един по един, към издатината в основата на
четириметровата палисада. Още ценни минути бяха изгубени,
докато се опитвахме да изтеглим Колеменос от дупката. Като
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стъпвахме на раменете му и се протягахме колкото можем, успявахме да се прехвърлим от другата страна. Там, отвъд, всеки
от нас заставаше на хоризонталната подпорна греда, навеждаше се назад и помагаше на следващия да премине.
Разпределителят на отбора Колеменос отново ни създаде
проблем. Като стъпихме от двете страни на оградата и се наведохме напред, Маковски и аз протегнахме ръце и се опитахме
да го издърпаме, като всеки от нас хвана по една ръка. Три пъти
почти успявахме да го изтеглим почти до ръба на оградата и
три пъти се наложи да го спуснем обратно. Спряхме, разтреперани от изтощение и отчаяние, и се напънахме отново. Пръстите му задращиха по оградата и най-после успяха да се хванат.
Към нашето усилие се добави и неговата колосална сила. Той
си издърпа догоре и се прехвърли отвъд.
За да се справим с бодливата тел от външната страна на
оградата, ние скачахме колкото се може по надалеч и се приземявахме в една огромна преспа сняг. Един или двама не можаха да отскочат достатъчно надалеч и се изподраха, докато се
освобождаваха. Сега се намирахме в патрулната алея между
двете огради и времето ни изтичаше. Предполагам, че ако в
този момент бях чул лая на впрегатните кучета, с който се отбелязваше началото на патрулната обиколка, щях да припадна
още на място.
Претичахме няколкото метра до другата ограда и този път
избутахме Колеменос първи. Вероятно сме издавали съвсем
малко шум, но на мен ми се струваше, че дейстията ни са направо оглушителни. Този път аз преминах последен и тъкмо
Колеменос ме издърпа и прехвърли оттатък. В някакъв последен отчаян устрем скочихме и се претъркулихме през последното ограждение от бодлива тел в основата на външната ограда. С взаимна помощ се изправихме, проверихме дали всички
са добре и като по сигнал хукнахме да бягаме. Около кръста ми
беше намотан старият овчи кожух. Сега го разгънах и го пуснах на земята. През цялото време чувах как се влачи зад гърба
ми, вързан с връв към китката ми.
Едва си поемахме въздух, но тичахме, тичахме и не
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спирахме, все към голямата гора, а после и между дърветата,
които изникваха из мрака, обсипани със сняг. Тичахме на юг,
а лагерът оставаше зад гърба ни. От време на време някой
се препъваше и падаше, а друг му помагаше да се изправи.
Първоначалното стремглаво препускане беше заменено от
по-бавен и равномерен, но изтощителен бяг. Тичахме така в
продължение на часове. Междувременно се съмна, после
настъпи поредният снежен ден, но ние не спирахме, а торбите
подскачаха на гърбовете ни. Когато останалите спираха
за глътка въздух, аз веднага ги карах да потеглим отново.
Мъчителното напредване продължи докъм единадесет часà,
когато никой вече не беше способен да направи и крачка понататък. Аз събрах старата овча кожа и я сгънах под мишницата
си. Спогледахме се помежду си. Палухович беше превит на
две, с ръце на коленете, раменете му се тресяха, докато се
бореше да си поеме въздух. Двама други бяха приклекнали в
снега. Всички дишахме със зяпнали уста и изплезени езици
като преуморени кучета.
Мястото, където бяхме спрели, представляваше малка,
вдлъбната котловина, в която дърветата растяха на голямо разстояние едно от друго. Бяхме се спуснали в нея и не можехме
без почивка да се измъкнем оттам, изкачвайки лекия наклон
нагоре. Останахме така десетина минути, твърде задъхани, за
да говорим, и се обливахме в пот въпреки минусовите температури. Снегът все още валеше, макар да беше понамалял, беше
излязъл вятър, който свиреше в изсъхналите клони на дърветата, а те безпомощно се извиваха и скърцаха под напора му.
Като преследвани животни ние напрягахме слуха си, за да доловим звука от пресладвачите. В умовете на всички ни изникваха образите на ловните кучета. Но нямаше нищо друго освен
вятъра, снега и разлюлените дървета.
Нагоре по склона вляво от нас дърветата растяха пò на гъсто.
– Да се качим там, горе – рекох аз най-накрая. – По-закътано
е и няма да се виждаме.
Дочуха се няколко възражения.
124

ДЪЛГАТ А

Р А З ХОД КА

– Равич е прав – намеси се Смит.
С мъка се заизкачвахме по склона и избрахме широкия ствол
на едно голямо дърво за място, където да починем. Струпахме
снега около корените на дървото и разчистихме няколко квадратни метра земя. От снега оформихме нещо като широка и
ниска стена. Колеменос насече клони с брадвата. Направихме
от тях гъста мрежа и я затрупахме с още сняг. Така се получи покрив. Това беше урок, който научихме в Сибир по наймъчителния начин: спасявай се от вятъра, защото той убива.
Старият остяк ми казваше: „Сняг ли? Кой се тревожи от снега?
Просто се заравяш в него и спиш като в пухено легло.“
Тук за първи път обърнахме внимание на съдържанието на
торбите си. За всеки имаше по един плосък самун хляб, малко
брашно, към два килограма ечемик на зърна, малко сол, сто-сто
и петдесет грама евтин тютюн и малко стар вестник. Всичко
това беше в допълнение към изсушения хляб, който бях успял
да заделя. Най-отгоре във всяка бохча лежаха мокасините, саморъчно изработени от нас, и остатъците от кожите. Пропълзяхме в малката къщичка от сняг, притиснахме се плътно един
в друг и тихо заговорихме. Последва дискусия относно това
дали да пушим. Решихме, че рискът, на който ще се изложим,
е малък, а пък ползата за пренапрегнатите ни нерви – голяма.
Така че запалихме и налягахме близо един до друг в топлия и
синкав задух на тютюневия дим.
Тъй като се намирахме относително близо до лагера, не можеше и дума да става да палим огън, затова направо изгълтахме част от хляба. Именно в този момент открихме, че сержант
от кавалерията Палухович нямаше нито един зъб в устата си.
Да яде хляба си за него беше изтезание. Единственият му изход
беше да го накисне – а понастоящем, тъй като наоколо нямаше
вода, трябваше да го размесва мъчително със сняг.
– Имах си чудесни зъби по онова време, когато ме арестуваха край Бялисток – обясни той. – Онези копелета от НКВР ми
ги избиха от устата и те се строшиха на пода. Много им беше
весело, ама на мене никак не ми беше до смях, докато се мъчех
да ям затворническия хляб с голи венци, казвам ви. Първата ми
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работа, като стигнем там, закъдето сме тръгнали, ще бъде да се
почерпя с едни нови зъби.
– Златни зъби трябва да си купиш. Заслужаваш си го – намеси се Заро.
Всички се разсмяхме, Палухович също.
През останалите няколко часа от деня спахме, като само един
оставаше буден, за да слухти край малкото отворче на изхода.
Колеменос заспа като уморено дете и захърка нежно и ритмично. На никого сърце не му даваше да го събуди за дежурство.
Литовецът Мархинковас ни вдигна, когато светлината навън
започна да отслабва. Хапнахме още малко хляб, изпушихме по
една цигара и изпълзяхме навън. Снеговалежът беше значително намалял, а вятърът се беше усилил. Беше много студено, а
ние бяхме изтръпнали и схванати.
И седмината знаехме, че трябва да се ометем от района на
лагера, колкото се може по-бързо. През цялата тази втора нощ
ту вървяхме, ту тичахме. Схващането започна да ми разминава
след около час, но се появиха нови болки, тъй като подскачащата торба прежули гърба ми. От време на време я обръщах
отпред и я притисках до гърдите си. Брадвата в колана на Колеменос също го беше наранила, той я извади оттам и продължи да тича, като я държеше под мишница. Така и не стана
съвършено тъмно, но въпреки това напредвахме трудно през
хрупкавия сняг, дебел над половин метър, и през неравностите
на терена, които не се виждаха поради гъсто растящите дървета. Призори пресякохме един замръзнал поток, чийто отвъден
бряг беше особено стръмен, и след като се изкатерихме догоре
и навлязохме в гората, си направихме лагер.
През първите четири или пет дни продължихме да се движим през нощта и да се крием през деня. Нямаше никакви знаци, че ни преследват. Изпълнихме се с надеждата, че снегът от
първата нощ е заличил следите ни и че преследването е било
организирано на изток, по най-краткия и вероятен маршрут за
бягство. Предпазливо се поздравявахме за избора да тръгнем
на юг. Започнахме да се движим през деня, подредени горе-долу един до друг, в разпръсната група. Успявахме да изминем до
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петдесет километра на ден. Ориентирайки се по слабото слънце и по мъха, растящ от неогряваната страна на дърветата, гледахме да държим посока юг. Преодоляхме още няколко потока,
сковани от лед, и аз прецених, че те също се спускат на юг, за
да се влеят в огромната река Лена. Напредването беше трудно,
борехме се със студа и умората, но духът ни беше висок. От
всичко най-много искахме да си запалим огън и се крепяхме от
обещанието, че ще го направим веднага щом видим река Лена.
След около седмица пътуване, групата започна да се разделя на двойки. Двамата редовни войници, Маковски и Палухович, се движеха заедно. Мархинковас, затворен и сериозен, но
с внезапни и неочаквани изблици на остроумие, се сприятели с
Колеменос. Смит, вече напълно възприет от всички за старши
съветник на групата, беше моят най-близък спътник. Жизнерадостният и весел Заро другаруваше поравно с всички и се
местеше охотно от група на група. Този Заро беше рядък екземпляр. Веднъж, в края на един изтощителен ден, когато трябваше да изстискаме от уморените си мускули последни капки
енергия, за да си построим нощното скривалище, Заро започна да се подиграва на собственото си и нашето безсилие, като
имитираше един игрив руски танц, приклякайки в снега с ръце
на хълбоците. В това време Колеменос се заливаше от смях,
та чак по брадата му се стичаха сълзи. Нищо никога не беше в
състояние да обезсърчи Заро. От всички добри шегаджии, които съм срещал, Заро беше без съмнение най-великият. Той ни
научи, че и най-ужасните обрати в живота не са изцяло лишени
от смешна страна.
Докато гонехме Лена, постигнахме и първия си малък ловен успех. Хванахме и убихме един самур, който скачаше през
снега. Животното, което имаше размерите и общия вид на невестулка, положи страшни усилия да ни избяга, но ние го обградихме, всеки въоръжен с по една брезова тояга. Може би е
било вече ранено, не знам, но един удар с тоягата на Маковски
го уби. Одрахме го, но все още не бяхме достигнали онази фаза
на глада, когато бихме се накарали да го изядем.
На осмия или деветия ден движението еднозначно взе
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да става по-леко. Земята се спускаше на юг в дълъг, полегат
склон. По голите места между дърветата вече се показаха туфи
от типичната жилава, шумоляща сибирска трева, виждаше се
и мъх по стволовете. Един ранен следобед гората внезапно се
разреди и ние видяхме Лена – покрита с лед и широка към един
километър. На това място тя вече представляваше мощен воден поток, на който му предстоеше да измине още две хиляди и
петстотин километра до делтата си на брега на Северния ледовит океан. Стояхме в редица, все още под прикритието на дърветата, слушахме и наблюдавахме. Денят беше ясен и всеки
звук би се чул, но тишината беше пълна, нищо не помръдваше.
Намирахме се на около два километра от брега на реката. Той
лежеше в една ниска местност, която вероятно ставаше блатиста при топенето на леда.
Американецът тихо се приближи до мен.
– Най-добре е да прекараме нощта от тази страна – предложи той, – и да пресечем реката утре, съвсем рано сутринта.
Аз се съгласих:
– Ще се върнем и ще си намерим някое място за скривалище.
Дадох сигнал на останалите, като им махнах с ръка назад, в
посоката, от която бяхме дошли. Всички се обърнахме и тръгнахме, като проследявахме собствените си стъпки. Вървяхме
бързо около двадесет минути. Построихме си заслон и когато
нощта се спусна, запалихме първия си огън, с помощта на губката: тънките сухи клонки, които с дни наред бяхме носили в
кожените си елеци под ватенките си.
Изминатото дотук разстояние не беше особено голямо в
сравнение с онова, което ни предстоеше, но ние го виждахме
като забележително бърз успех, тъй като Лена представляваше
първата ни цел. Докато наблюдавахме как димът от огъня се
издига нагоре към клоните на близките дървета, ние тихо отпразнувахме събитието с топла вечеря – гореща каша от вода,
ечемик и брашно, подправени със сол. Единственият ни съд
за готвене беше едно алуминиево канче с обем около половин
литър. Разполагахме и с няколко грубо изработени дървени лъ128
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жици. Канчето обикаляше в кръг и всеки си гребваше по няколко лъжици. След като първата порция изчезна – а това стана
много бързо – ние стопихме още малко сняг и си приготвихме
втора. Сержантът можеше да натопи хляба си в кашата и всички се поздравихме за чудесната гозба. Оставихме огъня да гори
през цялата нощ, а един от нас непрекъснато стоеше буден, за
да го разпалва.
В полумрака на ранното утро тихо пресякохме Лена, найголямата от множеството големи река в тези земи, и стигнахме
до стръмния отвъден бряг. Постояхме там няколко минути и
огледахме леда, през който бяхме преминали. Част от напрежението от предните седмици вече започваше да се разсейва. У
всички се беше загнездило опасението, че никога няма да достигнем Лена, но ето ни тук, здрави и непокътнати. Можехме да
продължим нататък с нараснала увереност.
Някой небрежно заговори за риба. Това събуди у мен цяла
редица спомени. Разказах на останалите, че зимно време в
Полша е било възможно да ловиш риба, като пробиеш дупка
в леда.
– И като пробием дупката – намеси се Заро, – какво правим
след това? Свирваме им и те идват, а?
Не, обясних аз, рибата, вцепенена от ударите по леда, ще, не
ще, излиза нагоре, заради разликата във въздушното налягане
при дупката. Остналите взеха да се смеят и да се шегуват, като
ме поздравяваха за това, как хубаво ги разправям врели-некипели.
– Добре – казах аз, – дайте тогава да опитаме.
Колеменос обиколи наоколо и се върна с една дебела тояга
в ръка. Върнахме се двадесетина метра обратно по леда. Колеменос стисна тоягата с две ръце, Заро и аз клекнахме от двете
страни, за да направляваме работата. Така започна разбиването
на леда с ритмични удари като от парен чук. Най-накрая пробихме. Водата избликна като гейзер и понесе късчета лед около
краката ни. И да! Риба имаше – цели четири, с размерите на
херинга. Спуснахме се към тях и ги грабнахме. Развеселихме
се като деца. Другите се скупчиха около мен, взеха да ме пляс129
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кат по гърба, а Заро дори ми се извини, задето се е усъмнил в
думите ми. Тогава Смит, хвърляйки тревожен поглед наоколо,
отбеляза, че не е добре да насилваме късмета си и че трябва
отново да се скрием. Пихме от студената и чиста вода на Лена
и потеглихме.
Отново се насочихме на изток, изкатерихме се по стръмния
бряг оттатък, излязохме на високото и поставихме като цел на
следващия преход от пътуването си езерото Байкал. Пейзажът
насреща ни беше познат, много сходен с онзи, през който се
движехме, докато вървяхме на запад, към трудовия лагер. Тук
нямаше големи гори като онази, в която работехме в лагера на
север, въпреки че дърветата растяха доста нагъсто и украсяваха хребетите на редиците вълнообразно издигащи се хълмове.
Чепати храсталаци се бранеха упорито от атаките на зимата, а
на повечето места изобилно беше избуяла и характерната зелено-кафява свистяща трева, която се извиваше под стенанията
на сибирския вятър.
Тази първа нощ отвъд реката прекарахме сред група дръвчета на едни нисък хълм. Позапекохме рибата, след като я нанизахме през хрилете на едно заострено като шиш клонче. С
невероятен апетит изядохме първата си прясна храна и завършихме вечерята с още каша.
На сутринта Мархинковас, който беше отишъл да се облекчи
малко надалеч от лагера, се върна и ни направи знак да го последваме. Тръгнахме по стъпките му, като се чудехме какво ли
става сега. Той не отведе до една малка ливада. Не каза нищо,
просто посочи с ръка. В сянката на едно дърво стърчеше масивен дъбов кръст, висок над метър. Събрахме се около него. Потърках с ръка пръстта и зеления мъх и установих, че пръстите
ми следват очертанията на някакъв надпис. Изчегъртахме още
малко и открихме руските букви ВП, обичайното съкращение
за вечная память, трите инициала на някакво име и годината
1846. Това ме накара да заключа, че кръстът действително е
дъбов, и аз започнах да размишлявам как ли се е озовал тук,
тъй като всички дървета наоколо бяха иглолистни.
– Нали разбирате – рече Мархинковас, – ние вероятно сме
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първите хора, които виждат този кръст след деня, в който е бил
поставен тук.
Сержант Палухович вдигна ръка до челото си, като да козирува, после бавно я свали и наведе брадясалото си лице към
гърдите. Погледнахме го, след това се спогледахме помежду
си. Всички свалихме качулките си. Наведохме глави и замълчахме. Казах си наум една кратка молитва за онзи, който е загинал тук, и за нашето собствено спасение.
Ботушите, които бяхме получили в Иркутск, съвсем се бяха
изтъркали и ние ги изхвърлихме. Стъпалата ни бяха все още
увити в единствения плат, раздаден в лагера – широките ленени ленти. Сега всички носеха мокасините с кожени гетри,
закрепени с върви от сурова кожа. Придвижването на юг се
осъществяваше с постоянната скорост от около петдесет километра на ден, при положение че всеки ден ходехме по цели десет часа. Въпреки че наоколо не се забелязваше и най-малкият
знак за присъствието на други хора, ние стриктно се придържахме към движение в разпръсната линия с надеждата, че ако
един или двама изпаднат в беда, останалите все пак ще могат
да продължат напред. Отношенията помежду ни ставаха все
по-свободни, говорехме си спокойно, по време на нощните почивки Смит често биваше засипван с въпроси относно Америка. От отговорите му разбирахме, че той е пътувал много из
Щатите. Спомням си колко впечатлени бяхме от описанието
му на Мексико и как си купил оттам великолепно седло със
сребърни орнаменти.
Разказа ни също така, че докато работел в съветските мини
на Урал, срещнал друг американец, който познавал още от
Москва, и така разбрал, че не е единственият от американската
диаспора, попаднал под подозренията на НКВР.
Един точен удар с тояга и един трескав скок в пряспа пухкав
сняг ни спечелиха луксозното блюдо от сибирски заек и добавиха чудесна бяла кожа към колекцията ни.
Ловните ни успехи обаче бяха пълна случайност. Въоръжени
само с един нож, брадва и голямо число тояги, на практика не
разполагахме с оборудването, нужно ни, за да си осигуряваме
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сами месо. Щеше да е относително лесно да залагаме прости и
ефективни капани, като изравяме дупки в земята, по начина, по
който надзирателите в лагера правеха това, но необходимостта
да се движим непрестанно не ни оставяше време за наблюдение и поддържане на капаните. Все пак ни оставаше утехата,
че докато разполагахме с хляб, брашно и ечемик, щастливата
случайност ще повишава качеството на прехраната ни било с
малко прясна риби, било с някой и друг заек, клекнал в снега
и неуспял да избяга достатъчно бързо. Със сигурност всичко
това беше много повече от лагерната храна, която ни стигаше точно, колкото да не умрем. На няколко пъти видяхме така
нареченият суслик, сибирският мармот, да подава любопитна
главичка от дупката на леговището си, но не можаме да хванем
нито един. Заро им се плезеше и подсвиркваше.
Когато станеше въпрос за дърводелство и ловни тояги, винаги питаха първо мен. Останалите шестима бяха градски хора.
Спомените от щастливите дни на младостта ми край Припятските блата сега все по-често ми оказваха практическа помощ.
Бях уверен, че само с един бегъл поглед към слънцето и проверка на порасналия по стволовете мъх мога с голяма сигурност
да определя курс право на юг. Освен това имах в ума си доста
точна представа за картата на югоизточен Сибир, като опорни
точки в нея бяха река Лена и Байкалското езеро. Веднъж да
намерим северния връх на Байкал, обяснявах на останалите,
и дългият му източен бряг ще ни изведе през Забайкалието и
почти вън от Сибир.
Мисълта за Байкал като за естествена ръководна линия, по
която да се измъкнем от тази страна-затвор, ни вливаше сили
през следващите дни и пришпорваше движението ни напред.
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рудно ми е да си припомня последователността на всички
промени в местностите, през които минавахме. Откривам в
ума си само натрупани един върху друг образи, отчетливи и детайлни, на различни отсечки от сибирския пейзаж. Картините
са се запечатали в паметта ми под светлината на някое особено
събитие, така, както запомняме декорите на някой забележителен театрален епизод.
От височината на един тривръх хълм огледахме пътя си на
юг. Пред нас се разгръщаха четиридесет-петдесет километра
открит терен, пресечен от широка река и губещ се в далечината
сред залесени възвишения. Цял ден се влачихме през шубраци,
ниски дръвчета и туфи трева, за да достигнем прикритието на
гората. В следващите няколко дни пътят ни минаваше между
дървета. Някъде към третия ден се събудихме обгърнати от
ранноутринна, ниска мъглица. Отказахме се от обичайното
придвижване в разпръсната линия и тръгнахме напред през
мъглата в плътна група. Някой тревожно изсъска, за да запазим
тишина. Замръзнахме на място и се заслушахме.
Някъде отпред и относително отблизо до нас долетя дълбока, продрана кашлица, тежко тупване на земята и поредица от
пукащи звуци, като че ли тежко тяло спуска към нас през ниската растителност. Стояхме, без да помръднем, като вкаменени. После аз посегнах към ножа, Колеменос размаха брадвата,
а останалите вдигнаха тоягите си. Отново застанахме неподвижно. Чакахме така цяла минута, опитвайки се да доловим
някакъв шум. Дочухме слабия звук от задавено, тежко дишане.
Измина още една минута. Пукотът се повтори и ние дори усе133
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тихме трептенето от ударите по земята. Колеменос се приближи до мен.
– Какво е това? – прошепна той.
– Трябва да е някакво животно – казах аз.
– Е, спря да се приближава – добави огромният мъж. – Да
идем да видим.
Пръснахме се и продължихме нататък.
В мъглата няколко метра пред нас забелязах голямо животно, което се мяташе конвулсивно насам-натам, главата му
оставаше ниско и скрита от погледа ми. Претичах последните
няколко метра приведен. Другите идваха бавно зад мен. Оказа
се възрастен мъжки елен, който риташе, пръхтеше и се бореше
за живота си. Муцуната му беше опръскана с пяна, а дъхът му
излизаше на бели облачета от ноздрите и се смесваше с утринната мъгла. Тъй като беше доловил ужасната за него човешка
миризма, очите му се разшириха от страх и отчаяние, дотолкова, че закриваха бялата си част. Предните крака бяха успели
да изкопаят малка дупка в замръзналата земя, но животното
беше попаднало в капан и не можеше да избяга. Прелестните
му разклонени рога се бяха заплели здраво в корените на едно
паднало дърво. От безредицата наоколо, от разровената пръст
и от факта, че еленът беше почти напълно изтощен от опитите
да се освободи, ставаше ясно, че по всяка вероятност се е уловил в клопката преди часове. Той се мяташе, риташе, ревеше
и се пенеше, а ужасът, породен от присъствието ни, беше предизвикал в изтощените му мускули последен прилив на сила.
После притихна, невротично потръпвайки с предния си крак.
Погледнахме Колеменос, а той погледна поваленото животно,
кимна и тръгна към него.
Той внимателно заобиколи елена, стъпи върху ствола на
падналото дърво, застана в стабилна поза и силно замахна надолу. Острие на брадвата проблесна и изсвистя. Удари точно на
мястото, където гърбът се свързваше с врата. Еленът се свлече
мъртъв. Колеменос измъкна брадвата и избърса острието в крачолите си. Ние притичахме и с обединени усилия се опитахме
да освободим главата на животното. Колеменос пъхна рамене
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под коренището на дървото и го повдигна нагоре, но дори и
той не можа да разплете рогата, така че най-накрая извади отново брадвата и отсече главата от тялото. Извлякохме трупа до
едно по-широко място, където го разрязахме и внимателно го
одрахме.
Всичко се случи толкова бързо, че в суматохата по убиването и разфасоването на елена не си бяхме разменили и дума. Накрая обаче Маковски, говорейки уж към всички, но всъщност с
очи, обърнати към мистър Смит, попита:
– И сега какво ще правим с него?
Моите ръце бяха оплескани с кръв до лактите, аз спрях да
режа единия бут на животното и се изправих.
– Предлагам да проведем съвещание – каза американецът.
Мистър Смит откри срещата с твърдението, че не можем да
носим цялото това месо, но и не можем да си позволим да оставим част от него. У всеки от нас изникна мисълта, че обичайните ни четиридесет или петдесет километра на ден все още ни
предстоят. Опитахме се да преценим колко е максимумът месо,
което бихме могли да носим със себе си, но все още изглеждаше, че няма начин да вземем всичко. Литовецът Мархинковас
изказа очевидното решение.
– Не бива да пропиляваме храна – заяви той. – Затова остава
само един възможен отговор на въпроса ни. Трябва да останем
тук двадесет и четири часа и за изядем толкова, колкото можем
да погълнем. Останалото трябва да сме в състояние да вземем.
Заро примлясна с устни и обяви, че ще помага усърдно за
олекотяването на товара.
– Всички ли са съгласни, господа? – попита мистър Смит.
Последва групово одобрение.
Палухович се зае да събира дърва, струпа ги на купчина и
запали огън, докато останалите построихме заслон и довършихме транжирането. След около час вече разполагахме с печено еленово месо на шиш, а също и с разтопен сняг и порция
гореща ечемичена каша, която изпускаше пара и прекрасна
миризма, тъй като този път беше подправена с парченца черен
дроб и крехко месце. Не можехме да чакаме хрущялите да се
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изпекат; аз непрестанно режех парчета от печеното и ги раздавах на останалите. Трябваше доста да се дъвче, но си беше
великолепно месо. Палухович използва моя нож, за да накълца своята порция на ситно, заради зъбите, а по-късно му предоставихме и първото канче готова каша. Ядяхме ли ядяхме, а
мазнината от месото се стичаше по брадите ни. Гръмогласно
се оригвахме, това ни разсмиваше и ние се радвахме на невероятния си късмет. После пушихме и подремнахме за час-два в
заслона. Накрая решихме да се занимаем с кожата.
Обработката ѝ ни отне известно време. Въоръжихме се с по
един къс дърво и с мъка успяхме да изстържем останалите по
нея бучки мазнина. Установихме, че и песъчливата почва, която еленът беше разровил с копитата си, също ни е от помощ.
Тъй като непрекъснато се ръководехме от съображението да
олекотим товара си, решихме, че голямото парче кожа ще се
носи трудно. Решението беше сходно с онова, което взехме по
отношение на месото. Направихме мокасини – четиринадесет
чифта. Обухме по един чифт върху онези, които вече носехме,
останалите опаковахме в торбите си. Освен това, за всекиго остана и по едно парче кожа. Моето носех навито на руло върху
останалите предмети. Прекратихме обущарската си дейност,
за да преминем към готвене. Изядохме още една голяма част
от месото, повторихме късно вечерта, въобще ядохме еленско,
докато коремите ни се подуха от препълване. С не чак толкова
голямо настървение, но все пак с охота ядохме пак призори и
разпределихме останалото по торбите си.
Ходихме дълги часове след това, изкатерихме високите
склонове на редица от хълмове и някъде по средата на пътя
между Лена и Байкал достигнахме прикритието на гората.
Следобедът преваляше. Бяхме прекарали напрегнат ден, растящите нарядко дървета ни бяха принудили да вървим изтощително часове наред, търсейки подходящ заслон. По тези възвишения вятърът духаше още по-силно и беше задължително
да се движим на завет, доколкото е възможно. Открихме дори
повече, отколкото се бяхме надявали – попаднахме на отдавна
порутена траперска колиба от дървени трупи. Покривните гре136
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ди бяха увиснали навътре в помещението. Ние внимателно се
промъкнахме вътре, но предпазливостта ни се оказа неоправдана. Мястото беше съвсем изоставено. Мъх и гъби растяха по
пръстения под. Запретнахме ръкави, постегнахме покрива, запалихме огън и легнахме да спим, като един винаги оставаше
буден, за да дежури. Сменяхме се на всеки час.
На сутринта Заро излезе първи навън, след като беше стоял
буден за последната смяна. Няколко секунди по-късно нахълта
обратно в хижата:
– Там някой свири на цигулка! – извика той.
Ние избухнахме в смях и го заразпитвахме какъв номер се
опитва да ни скрои. Заро се опита да остане сериозен, но репутацията му на шегаджия му пречеше.
– Казвам ви, там някой се опитва да свири на цигулка – настояваше той.
Ние продължихме да се смеем. Мистър Смит предложи Заро
да ни потанцува казачок под звуците на цигулката. Заро обаче
не отстъпваше:
– Елате да чуете – подкани ни.
Сержантът се втренчи в него, търсейки усмивката по лицето
му, после стана и излезе с него. Ние ги последвахме. На около
двадесет метра от хижата Заро вдигна ръка в знак да запазим
тишина. Ние замръзнахме на място с изпънати шии.
Заро действително беше чул нещо невероятно. Твърдението, че някой се опитва да свири на цигулка, беше всъщност
твърде музикално описание. Звукът беше като от дърпане на
струна на контрабас. Тонът прозвучаваше силно и плътно, после постепенно угасваше. Откънтяваше между дърветата на
интервали от по една минута. Ние се спогледахме с почуда и
безшумно се отправихме в посока към звука. За щастие – макар
и по случайност – достигнахме до източника откъм подветрената страна и замръзнахме. Намирахме се на границата на една
поляна, от чиято далечна страна видяхме да стои дърво, поразено от мълния. Горната му част беше паднала назад, към гората, без обаче да се откъсне напълно от долната част на ствола.
На около два метра от земята, в мястото на пречупване, право
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нагоре стърчеше голямо и остро парче дърво. Докато стояхме,
наблюдавахме как парчето се извива назад в дъга, после се изпъва обратно напред и тогава до ушите ни долиташе „музиката“. А изпълнителят? Огромна, черна сибирска мечка, изправена на задните си крака в пълния си, забележителен ръст.
Наблюдавахме я между дърветата – тя дърпаше парчето отново и отново и с наклонена настрани глава слушаше в смешно недоумение звука, който самата тя издаваше. Изпълнението
трая няколко минути, накрая мечката се отегчи и си тръгна – в
посока, обратна на нашата.
Случката беше повод за смехове в продължение на цяла седмица. Представлението на Заро под заглавие „Руският цигулар“ си струваше да се види. Оказа се, че мечката се е справила
с избрания си инструмент много по-добре от нас. Установихме, че нито един от седмина ни не е в състояние да извие дървото така, че да произведе какъвто и да било звук. Трябваше
Колеменос и още двама да дърпат, за да постигнат успеха на
мечката. Това беше единствената мечка, която видяхме, макар
че други затворници в лагера ни разказваха, че мечки тук се
срещали често, а особено рано напролет ставали много опасни. На вълци, другата голяма заплаха, така и не попаднахме,
въпреки че понякога ги чувахме да вият и пресичахме следите
им. Фактът, че не ни нападаха, вероятно дължахме на голямата
численост на групата си.
Седмиците се нижеха, дойде средата на май и ние с радост
забелязахме първите признаци на кратката сибирска пролет.
Вятърът омекна, по дърветата се появиха пъпки. Над главите
си чувахме плясък на криле и забелязвахме ята гъски и патици,
които се завръщаха по летните си територии. Потоците, през
които преминавахме, бяха все още здраво замръзнали, а снежната покривка оставаше непокътната, но климатичните условия като цяло се подобряваха и ние решихме, че най-големите
трудности са вече зад гърба ни.
Последното, което ни се искаше, беше да срещаме други хора и съдбата ни помагаше в това отношение. Пресичахме редките пътища само след подробно разузнаване. Имаше
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нощи, когато виждахме далечните светлини на някое село или
градче. Имаше дни, когато забелязвахме очертанията на сгради
и на високи комини, над които се виеше бял дим. В тези райони
се движехме с особена предпазливост.
От време на време имаше кратки изблици на раздразнение,
избухваха и кавги, почти винаги в края на особено изморителен преход и засягащи разпределението на задачите по подготовката на нощния лагер. Но те бяха краткотрайни. За щастие,
между нас седмината не възникнаха никакви сериозни конфликти. Не се налагаше който и да било да поема еднолично
властта. Приемаха се радушно и се изпълняваха предложения
от всички страни. Ако възникнеха противоречиви мнения по
който и да било въпрос, старши съветник Смит, по всеобщо
съгласие, даваше решителния си глас и всяко решение, взето
по такъв начин, не се подлагаше повторно на обсъждане. Неколкократните разправии за задълженията в лагера обикновено
завършваха с намесата на Колеменос, който никога с никого не
се караше, а просто отиваше и свършваше съответната работа.
Той винаги вършеше повече, отколкото му се полагаше, без да
се замисля, неуморен и щедър, и все пак винаги с достойнство.
Странно, но ние някак знаехме, че сме близо до Байкалското
езеро, няколко дни преди да го видим. Забелязахме особената
водна миризма, примесена със слабия блудкав мирис на водна растителност и на разни други неопределими неща, които
предизвикват носталгия у хората, живели край големи водни
басейни. Все още не бяхме достигнали езерото, когато попаднахме на купчина кости от някаква голяма риба. Наблизо не се
виждаше вода и ние започнахме да разсъждаваме как ли са се
взели точно тук. Докато слизахме от Байкалския хребет, все почесто ни се случваше да пресичаме истински пътища, може би
второстепенни, но далеч по-добри от всички, през които бяхме
минали от лагера дотук. Понесен по вятъра откъм езерото, до
нас долетя звукът от заводска сирена.
Достигнахме до едно възвишение, откъдето можехме да погледнем надолу в долината, и развълнувано решихме, че това
трябва да е началото на Байкал. На километри разстояние, в
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западна посока се открояваше голяма група заводски сгради.
Панорамата включваше и изгледа към редица масивни скали в
цвят охра, гъсто обрасли с ели, наподобяващи къдравата прическа на някой дивак. На едно място успоредно на водата бяха
струпани група ниски дървени колибки, а до тях се забелязваха
няколко обърнати с дъното нагоре лодки и побити на неголеми разстояния колове, каквито рибарите използват, за да сушат
мрежите си. Видимостта беше отлична, въздухът – спокоен,
а димът от заводските комини се издигаше право нагоре към
небето. В рибарското селище нищо не помръдваше и ние се
зачудихме дали хижите не се използват единствено през лятото. Далеч надолу, някъде между нас и водата, се виеше път, а
успоредно на него се движеха телефонни стълбове с големите
си бели изолаторни кутии, пълни с жици. Всичко това свидетелстваше, че наблизо минава важна магистрала. Основната
трудност се състоеше в това, че не можехме да разберем от
коя страна на езерото сме попаднали. Обсъдихме го и накрая
заключихме, че сме се отклонили твърде на запад и в момента
се намираме някъде около североизточния му връх. Това означаваше, че трябва да следваме северния бряг в посока запад до
точката, в която той завива надолу към южен Сибир.
В продължение на повече от час ние седмината клечахме
горе, погълнати от разкрилата се пред очите ни гледка. Един
път дори ни се стори, че чухме сирена на параход. Всички бяхме в добро настроение поради вярата, че сме достигнали поредната цел в похода си на юг. Обменихме мнения и стигнахме
до заключението, че запасите ни от храна са почти на изчерпване и че са ни останали само някакви огризки, включително и
остатъци от вече вмирисаното еленско. Заговорихме за Байкал
и споменахме, че това е най-дълбокото езеро в света, огромна
вдлъбнатина, която на места достига дълбочина от километър
и половина. Припомних си една история, разказана ми от моя
прадядо, който се беше сражавал в Бялата гвардия в Сибир, за
злощастието, което сполетяло остатъците от антиболшевишките военни сили при опита им да пресекат привидно замръзналия Байкал. Езерото не било замръзнало в средата и стоти140
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ци от бегълците загинали. Смътно си спомнях и прочетените
някъде факти, че тази огромна водна площ с неспирните си
и мощни подводни течения, предизвикани от вливащите се в
езерото реки, никога не замръзва напълно.
Най-накрая Смит прекъсна дискусията.
– Да слезем долу и да огледаме – предложи той.
Да стигнем до шосето ни отне повече време, отколкото очаквахме. Една ръждясала табела сочеше пътя към някакъв град
или село на име Чичевка. То вероятно беше селището около
заводските сгради, които бяхме видели от възвишенията. Чевръсто претичахме през шосето и се мушнахме в отсрещните
шубраци. Между нас и брега на езерото се простираше около
километър и половина равна земя, обрасла богато с хвойнови
храсталаци между редките дъбове, ясени, брези, липи и върби.
От влажната почва бяха избуяли високи, шумолящи бамбукообразни растения. Преминахме през един пръстен дървета и се
намерихме на брега на една река. Аз вдигнах ръка, а останалите се събраха около мен отляво и отдясно.
Трябваше да решим дали да я пресечем или не. Беше едва
стотина метра широка, но в средата ледът се беше пропукал
и кафявата вода препускаше в бързо течение. В този момент
установихме, че всички можем да плуваме. Общото мнение
беше, че щом като отсега нататък ни предстои да се справяме
с множество реки, няма смисъл да отлагаме първия си опит.
Аз доброволно предложих да тръгна пръв, после размотахме
няколкото метра сурова кожа, за да го използваме като въже за
осигуряване. Всеки от нас го намота по седем-осем пъти около
кръста си и въпреки това получилата се линия беше впечатляващо дълга. Останалите наблюдаваха, докато аз направих крачка към ръба на леда. Той моментално се пропука и аз потънах,
борейки се да си поема въздух. Преплувах малкото разстояние
до леда от отсрещната страна на водния канал, достигнах го и
се опитах да се изкатеря. Парчето лед се отчупи и аз направих
втори опит. Сякаш измина доста време, преди да успея да се
измъкна, а после пропълзях още няколко метра по корем, докато събера смелост да се изправя. Измръзнал и мокър до кости,
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направих знак на останалите да ме последват.
За тях не беше толкова трудно, но при всички положения все
така неприятно. Те пресичаха един по един, като се държаха за
въжето. Смит, който беше последен, просто беше изтеглен на
брега с помощта на намотания около кръста му ремък. Следващия път, когато пресичахме такава полузамръзнала река, аз
взех със себе си брадвата и дялках леда, докато стигна до здраво място, а после си помогнах с нея, за да изляза от водата.
Колкото се може по-бързо си намерихме прикритие и там
съблякохме всичките си дрехи – ватираните панталони, ватенките и кожените елеци – една по една и след това ги изстискахме от водата, доколкото ни беше възможно. Облякохме ги
обратно, за да изсъхнат върху нас и веднага се отправихме към
езерото, за да възстановим кръвообращението в крайниците
си. Огледахме водната площ, направихме измерванията си и се
отправихме на изток.
В късния следобед се събрахме на едно място, за да обсъдим
плановете си относно следващия етап от пътуването. Здравият
разум подсказваше, че да се движим прекалено близко до брега
на езерото означаваше направо да се покажем пред жителите
на рибарските селца и полуиндустриалните градчета, които се
намирах на големи разстояния едно от друго тук, на север, но
значително се сгъстяваха на юг, в близост до Транссибрската
железопътна линия. Ето защо предложението, което всички
одобрихме, гласеше, че трябва да се отправим на север, на сигурно разстояние от всякакви шосета и селища и да спазваме
маршрут, успореден на брега на езерото. По единодушно решение се насочихме приблизително на североизток, предполагайки, че малко по-нататък ни предстои да пресечем шосето за
втори път. Дрехите ни бяха все още влажни и ние поддържахме
бърза крачка, за да се поизсушим. Бяхме изминали десетина
километра, когато видяхме пред себе си редица дървета, отбелязващи брега на друга река.
Отдясно на мен Заро вдигна ръка и даде сигнал за спиране. Аз повторих знака и разпръснатата ни линия постепенно
прекрати хода си. Заро нетърпеливо посочи към реката. Тогава
142

ДЪЛГАТ А

Р А З ХОД КА

видях, че нещо се движи между дърветата. Можеше да бъде
животно, но можеше и да е човек – от това разстояние от няколкостотин метра, и то в падащия здрач, беше невъзможно да
се определи – но бяхме длъжни да проверим. Приближих се до
Заро и го попитах какво смята, че е видял. Заро рече:
– Може и да е човек. Каквото и да е, държи се, като че ли ни
е видяло и се опитва да се скрие.
И останалите тихичко се доближиха до нас.
– Ако е човек – заяви Маковски, – трябва да го фраснем по
главата и да го хвърлим в реката. Не можем да рискуваме някой
да ни издаде.
Отново се разпръснахме, Смит и Заро от лявата ми страна,
Палухович, Маковски, Мархинковас и Колеменос – отдясно.
Приведени ниско, ние тръгнахме напред с прибежки от храст
на храст, докато най-после можахме да видим, че линията на
дърветата е отдалечена на около петдесет метра от брега на
реката, чиито води се виждаха съвсем ясно сега. На десетина
метра преди края на горичката аз спрях и се заслушах. Останалите също се доближиха и се загледаха напрегнато в тъмното. Внезапно една фигура, която досега се беше спотайвала
неподвижно зад ствола на някакво дърво, се хвърли напред и се
мушна в храсталаците. В този кратък миг забелязах панталони
и ботуши. Излязох от прикритието и хукнах напред, останалите по петите ми.
Ботушите бяха с гумени подметки, плъстени и високи до
коленете. Те стърчаха смешно от храста и аз се хвърлих върху тях, после издърпах притежателя им навън. В следващия
момент паднах назад с ботушите в ръце. Колеменос дишаше
тежко във врата ми, докато погледът ни попадна на чифт стъпала, абсурдно малки и обути в ленени чорапи, завършващи
със съвсем тънки глезенчета. А от храста се разнесе ужасèн,
сърцераздирателен плач. Ние двамата се спогледахме в недоумение, все още задъхани от тичането. Някой прошепна с внезапно учудване:
– Това е жена.
Колеменос се наведе и внимателно повдигна храста с рамо.
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Всички се струпахме наоколо. Оказа се момиче – съвсем дребничко момиче, с разширени от страх очи. Сълзите ѝ се стичаха на ручейчета през мърсотията по лицето. Само преди няколко минути ние бяхме група отчаяни мъже, готови да обмислят
убийство, за да предотвратят риска от разкриване. Сега стояхме притеснени и непохватни, като палави момчета, които са
хванати по време на някоя беля и се чудят какво извинение да
измислят за поведението си. Тя ме погледна през сълзи и отново скри лице.
– Не се страхувай от нас – казах аз на руски.
Тя ме погледна отново, после плъзна поглед по останалите
шест тържествени и сконфузени брадати лица. Продължи да
плаче и нищо чудно – трябва да сме изглеждали като най-ужасната банда разбойници, които някога е имала нещастието да
срещне.
– Моля те, не плачи, момиченце – каза сержант Палухович.
Тя все още беше много уплашена. Полагаше всички усилия,
за да спре да хлипа.
– Няма да те нараним – опитах се да я успокоя аз, – всички
имаме сестри и приятелки като тебе.
Останалите закимаха в съгласие.
Всичките ѝ дрехи изглеждаха твърде големи за ръста. Тесните ѝ рамене бяха наметнати с дълга и широка ватенка, а тънките ѝ глезени се подаваха от несъответно тежките крачоли
на един ватиран панталон. Като нашите собствени, и нейните дрехи бяха направени от някакъв неприятно тъмен и тежък
плат. Изпод ватенката се подаваше горната част на износена и
омърлявена лилава кадифена рокля, чиито поли бяха затъкнати
в панталоните. От двата ръкава на някаква зелена вълнена жилетка си беше направила шал и го беше увила около врата си.
Пълните ѝ със сълзи очи бяха съвсем сини. Кичури кестенява
коса стърчаха изпод една проядена от молци кожена качулка.
Изглеждаше като гимназистка, маскирала се в дрехите на възрастен мъж. Понеже изглеждаше така безпомощна, ние стояхме съвсем безмълвно и чакахме тя да се успокои и да заговори
първа. Направо бяхме загубили ума и дума.
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Тя вдигна ръце, за да придърпа ръкавите от жилетката върху
лицето си. Тогава видях, че държи малко разпятие. Тя отпусна
ръце, погледна надолу към краката си и после обърна лице към
мен. Беше останала да стои боса в снега. Аз все още държах в
ръце ботушите ѝ. Наведох се и ѝ помогнах да пъхне обратно
краката си в тях.
Тогава тя заговори на необикновена смесица от полски и
слаб руски.
– Изгубих пътя към колхоза, където работя. Полякиня съм и
ме изпратиха тук на работа – и тя ни погледна с тревога.
Палухович и Маковски се хвърлиха напред. Аз заговорих
и те заговориха едновременно с мен. От безредния поток от
думи момичето най-после разбра, че ние също сме поляци, че
сме избягали затворници и тя няма от какво да се страхува. Тя
импулсивно се хвърли в ръцете ми и заплака от облекчение и
внезапен изблик на радост. Не спираше да повтаря:
– Бог е милостив към мене.
Останалите двама несръчно я потупваха по косата и раменете.
Сцената беше много емоционална. Твърде емоционална и
шумна за най-хладнокръвния от групата ни. Смит беше отстъпил настрана и тревожно се оглеждаше. Извика ни на руски:
– Хайде стига толкова. Забравяте ли къде се намирате? За
Бога, дайте да се скрием.
Групата веднага се пръсна. Хукнахме да търсим прикритие.
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я се казваше Кристина Поланска. Беше едва на седемнадесет години. Не беше яла цели два дни и сега беше особено
гладна. Ние се поровихме из торбите си и ѝ дадохме остатъците от храната си. Тя им се нахвърли като прегладняло животинче, напълно погълната от заниманието, като от време на време
обърсваше нос с ватирания си ръкав. Бяхме направо очаровани
от Кристина. Наклякахме наоколо и не можехме да свалим очи
от нея. Само мистър Смит застана настрана, все пак наблюдавайки я, но в опит да я прецени обективно. После тя спря да яде
и ни съобщи името си.
– Не съм се изгубила от колхоза – призна си тя доброволно.
– Избягах. Вече дни наред бягам. – Пауза. – И вие сте първите
господа, които срещам, откакто напуснах дома си – и тя подчерта думата „господа“.
– Откъде си, Кристина? – попитах я аз.
– Баща ми имаше фирма близо до Луцк, в полска Украйна
– отговори тя. – За последно я видях през 1939-та. Сега нямам
дом.
Американецът тихо се намеси с въпрос относно непосредствените ни планове оттук нататък. Изтъкна ни факта, че се
стъмва, и предложи да изминем известно разстояние успоредно на речния бряг в северна посока до някое място, което изглежда подходящо за пресичане на другата сутрин. Смяташе,
че няма да ни се отрази добре, ако се накиснем два пъти за един
и същи ден. Така поне можехме да преспим сухи.
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Нямаше възражения. Походихме още пет-десет километра
покрай обраслата с дървета река. На няколко пъти забелязах,
че момичето се вглежда в Смит. Не смееше да го заговори. Мисля, беше ѝ станало ясно, че единствено този уравновесен и
замислен мъж би бил склонен да се противопостави на присъствието ѝ в нашата група.
Вече съвсем се беше стъмнило, когато открихме място за
пренощуване. Постороихме си скривалище край ствола на
едно паднало дърво. Бяхме и отворили пред нея запасите си
от храна и сега тя съвсем доверчиво се сви между нас и заспа.
Ние също се отдадохме на заслужена почивка. През нощта по
един от нас винаги оставаше буден и на смяна, каквато беше
практиката ни. Кристина спеше като уморено дете и нощният
хлад не я притесняваше. Все още не се беше събудила, когато
при първите лъчи на зората мистър Смит ме потупа по рамото
и ми направи знак, че иска да говори с мен настрани.
Пристъпи направо към въпроса:
– Какво ще правим с тази жена, Слав?
Знаех си, че ще ме попита, но не знаех какво да отвърна.
Може би няма да е зле, предложих аз, да я попитаме какви са
ѝ плановете. Опитвах се да отбегна въпроса и знаех това. С
периферното си зрение забелязах, че Маковски говори с Палухович. Двамата се приближиха до нас. След тях пристигна и
Колеменос. След минута и останалите двама излязоха от скривалището и се присъединиха към нас.
– Добре – заяви американецът. – Ще направим съвещание в
пълен състав.
Заговорихме, но всъщност не засягахме въпроса. Дали да
вземем момичето със себе си? Това беше единственият въпрос.
Единственият резултат, който постигнахме, беше да заключим,
че трябва да говорим с Кристина, и че ще решим окончателно
след това.
Внимателно я събудихме. Тя се прозя и се протегна. Седна и
се вгледа в нас. Усмихна се от искрената радост, че ни вижда. И
ние се ухилихме в отговор през брадите си и се размекнахме от
тази чудесна усмивка. Засуетихме се наоколо, за да скалъпим
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някакво ядене. Всички тихо закусихме тъкмо по изгрев слънце. После Палухович, притеснено прочиствайки гърлото си, я
попита как е попаднала там, където я намерихме, и накъде е
тръгнала.
– Опитвах се да стигна до Иркутск – обясни тя, – защото
един човек, който се съжали над мен и ме качи в камиона си,
ми каза, че ако стигна до някоя голяма железопътна линия,
мога тайно да хвана някой влак в западна посока. Остави ме
на шосето на няколко километра оттук и се опитвах да намеря
път към града.
Очите ѝ се спряха върху американеца. Той отвърна с тежък
поглед. Тя пъхна пръсти между кичурите коса, които стърчаха
изпод шапката, и ги издърпа настрани с патетичен и очарователно женствен жест.
– Май трябва да ви разкажа за себе си.
Ние кимнахме.
Разказът ѝ представляваше поредната вариация на история,
позната на всички ни. Затворническите лагери бяха пълни с
мъже, които можеха да споделят почти същите преживявания.
Местоположението и подробностите можеха да се различават,
но ужасът и непоносимото злощастие бяха постоянни участници и произхождаха от един и същи източник.
След Първата световна война бащата на Кристина Поланска получил като възнаграждение за участието си във войната
земи в Украйна в рамките на териториалното преразпределение на Централна Европа. Той се сражавал срещу болшевиките
и генерал Пилсудски имал съответната възможност да прояви
прословутата полска щедрост. По това време Кристина била
още малко момиченце. Родителите ѝ работели здраво с намерението по-късно Кристина да се ползва изцяло от плодовете
на тяхното усърдие. През 1939 г. тя учела в гимназията в Луцк
и семейството ѝ било особено доволно от успехите ѝ.
Дошъл септември 1939 г. Руснаците започнали да нахлуват
в Полша. Още преди да се появи „освободителната“ Червена
армия, новините за нея достигнали до украинските земевладелци. Добре организираното тайно Комунистическо движе148
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ние само това чакало. Били нужни само няколко пламенни
речи на тема „Нека изгоним чуждите земевледелци и да възстановим земята на работниците“ и украинските селяни вече
се превърнали в тълпи от убийци. Семейство Полански разбрали, че положението им е отчаяно. Знаели, че рано или късно
главорезите ще пристигнат и при тях. Скрили Кристина в една
плевня и зачакали. „Каквото и да става, ще стоиш тук и няма да
мърдаш, докато дойдем да те вземем,“ казала ѝ майка ѝ.
Кристина чула пристигането на тълпата, виковете и разрушителните трясъци, докато селяните размахвали чукове и
брадви, опустошавайки оборудването и постройките в имението. Сторило ѝ се, че разпознава гласовете на някои от жителите от близкото село. Отвън на двора Полански извикал по име
някакъв мъж, когото познавал. Думите му долетели отчетливо
до детето в плевнята: „Вземете каквото искате, само не разрушавайте дома и земите ми.“ След това настъпили минута или
две тишина. Последвало тихо ръмжене, което нараствало, докато мъжете се струпали заедно и тръгнали заплашително към
Полански и къщата му. Кристина не чула гласа на майка си, но
била сигурна, че и тя стояла там, до баща ѝ. Някой започнал да
насъсква тълпата. Думите били жестоки и отровни. Кристина
чула още веднъж гласа на баща си, но после той бил удавен във
внезапен рев. Майка ѝ изпищяла и тогава Кристина притиснала ръце до ушите си, разтреперала се и започнала да стене.
Сторило ѝ се, че е стояла в плевнята с часове, но предполагаше, че в действителност всичко е траяло много по-малко.
Тълпата си отишла. Къщата утихнала. Всички от прислугата
били избягали още предния ден. Майка ѝ и баща ѝ така и не дошли да я потърсят. Кристина помислила, че селяните са ги отвлекли. Промъкнала се навън до двора. Полански и съпругата
му лежали там мъртви, близо до стената на къщата. Кристина
се приближила до тях и ги погледнала за последно. И двамата
били пребити и накрая удушени с тел.
Аз наблюдавах отблизо бялото ѝ лице, докато тя разказваше
за ужасите на онази ясна септемврийска утрин. Кристина говореше сухо, без особена изразителност, като човек, който все
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още се намира под въздействието на дълбок потрес.
– После се върнах в къщата – продължи тя, – взех малко
храна и я увих в един парцал. Дълго време тичах, колкото сили
имах.
Следващите няколко дни тя не можеше да възстанови в паметта си особено ясно. Някакви състрадателни хора от селото,
през което минала, я приютили за през нощта и я нахранили.
Била обзета от фикс идеята, че трябва да бяга пред руснаците и
по никакъв начин да не попада в ръцете им. По ирония на съдбата те я заловили, докато пресичала границата, без тя самата
изобщо да разбере, че се е приближила до нея. Червената армия я предала на гражданския съд, който моментално я осъдил
и я депортирал в Русия като работничка в колхоз близо до река
Енисей в западен Сибир.
Живота в съветското селско стопанство Криситна описа поподробно и живо. Тези събития се бяха случили по-скоро и бяха
останали по-ясно в паметта ѝ. Повечето работнички били яки,
едрогърди, държеливи рускини и Кристина била единствената
полякиня между тях. На втория ден след пристигането ѝ я изпратили на вършитба и я накарали да пренася огромни чували
със зърно. Останалите жени ѝ се подигравали, задето била толкова слаба и изнежена. Присмивали се на неспособността ѝ да
върши тежката работа, с която самите те се справяли с лекота.
С болки по цялото тяло, тя заспивала вечер, обляна в сълзи.
Храната била недостатъчна и се изчерпвала с по един килограм хляб на ден – за нея, както и за останалите работнички.
Но не заради другите жени Криситна избягала. Ръководител
на колхоза бил един бригадир, който непрестанно се заглеждал
по жените. Кристина се страхувала от него и се стараела винаги да стои далеч. Той бил едър мъжага, разказа тя, висок, мургав и мускулест. От време на време викал момичето при себе
си, мазнел се, обяснявал ѝ колко била различна от останалите
жени и как имала нужда от някой, който да се грижи за нея.
След подобни срещи рускините започвали да ѝ се подиграват
жестоко, сочели кльощавото ѝ тяло и разправяли, че трябва да
се грижи по-добре за себе си.
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Един ден ѝ заявили, че няма да придружи останалите работнички с колхозната каруца, а вместо това трябва да отиде
„на разпит“ в бюрото на бригадира. Намеренията му били очевидни още от самото начало. Той ѝ казал, че повече няма да я
изпраща на тежка работа, ако тя би се отнесла достатъчно любезно с него. Кристина се уплашила страшно и му се примолила да я пусне при другите работнички. Това, което последвало,
било откровен опит за изнасилване. Тя се разпищяла, издращила лицето му и заритала безконтролно с тежките си ботуши.
Изненадан от агресивната ѝ съпротива, той отпуснал хватката
си дотолкова, че тя успяла да се изкопчи и избягала в женското
отделение. Онзи започнал да крещи, да я ругае и да обяснява,
че имало начини да я накара да се държи по-мило с него.
Кристина изчакала, докато взело да се стъмва, като през цялото време очаквала бригадирът да дойде да я търси, но той
така и не се появил. Когато почувствала, че работничките могат
да се върнат всеки момент, тя се измъкнала, като се опитвала на
оставя колхозните постройки между себе си и бригадирското
бюро, и избягала. Прекарала нощта в тръстиките край някаква река, на следващия ден вървяла с километри покрай речния
бряг и най-накрая достигнала едно шосе, откъдето започнали
двете ѝ големи пътувания с камиони на изток. Шофьорите се
съгласявали да я вземат със себе си.
– Не всички руснаци са лоши – каза тя. – Тези двамата се
смилиха над мен и даже ми дадоха от своя хляб. Вторият ме
посъветва да се опитам да стигна до Иркутск, но нямаше как
да ме откара по-нататък.
Тя изгледа всички ни подред и спря погледа си на мистър
Смит.
– Ето така се озовах тук.
Американецът пъхна ръце в джобовете на фуфайката си. Заговори монотонно:
– Ние съвсем не отиваме към Иркутск. Тръгнали сме на изток, от другата страна на езерото. Какво ще правиш сега?
Кристина остана като поразена. Отправи умолителен поглед
към останалите шестима. Ние не казахме нищо. Знаехме какво
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искаме, но се радвахме мистър Смит да реши въпроса по своя
си начин. Устните на Кристина се разтрепераха. Тя издаде напред малката си брадичка.
– Идвам с вас. Не можете да ме оставите сама.
Американецът хвърли поглед към реката зад гърба ѝ.
– Можеш ли да плуваш?
– Плувам много добре – отвърна тя с несъмнена гордост. – В
училище бях страхотна плувкиня.
Сред посивялата брада на мистър Смит се появи краткотрайна усмивка. Ние въздъхнахме с облекчение, когато го чухме да казва:
– Прощавай, детето ми, ако въпросите ми са прозвучали
твърде грубо. Просто предполагахме, че може да си имаш
собствени планове. Ние можем да направим нещата само потрудни. Храната ни е съвсем малко, пък ни предстои още много път. И трябва да имаш предвид, че ако те хванат заедно с нас,
вероятно няма да се измъкнеш толкова лесно, колкото ако си
сама. Обаче ако настояваш да дойдеш с нас, ние сме напълно
съгласни.
– Благодаря ви – отговори Кристина простичко. – Единственото, което искам, е да остана с вас.
Момичето се отдалечи зад някакви храсти и в нейно отсъствие аз поисках да направим преглед на храната. И седемте
торби се отвориха, запасите от кожа бяха оставени настрана, а
цялата храна – извадена. Запасите ни, както и предполагахме,
бяха почти свършили. Можехме да съберем общо помежду си
около няколкостотин грама ечемик, малко брашно, сол и последните остатъци от почернялото вече еленово месо. Решихме, че трябва да ги разпределяме много строго, по една малка порция на ден, за да изкараме, докато подновим запасите.
Единственото, от което все още се намираше в изобилие, беше
губката за палене на огън. Поне имаше с какво да се стоплим.
По всяка вероятност, освен изложените пред групата запаси,
всеки от нас разполагаше и с по още едно парче изсушен хляб,
натъпкано дълбоко в джоба на ватенката. Аз със сигурност
имах, а по-късно стана ясно, че и останалите са се подсигурили
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индивдуално по този начин. В това нямаше нищо нечестно или
антисоциално. Да криеш хляб беше затворнически рефлекс,
симптом у всеки, попаднал в плен. Затворник, който пази парче
хляб, усеща, че така пази връзката си с живота, както някой човек в цивилизована обстановка би носил за късмет щастливата
си монета, за да е сигурен, че никога няма да остане съвсем без
пари. Доказателство за това колко голяма беше привързаността ни към бедното изоставено полско момиче, беше фактът,
че по-късно едни или друг от нас щеше да изважда този свой
най-дълбок запас, за да утоли глада ѝ.
Набързо изядохме закуската си и преценихме, че незабавно
трябва да пресечем реката. Първият час слънчева светлина показваше, че предстои прекрасен пролетен ден и всички заедно
се надявахме, че ще се придвижим достатъчно бързо, за да можем отново да се насочим директно на юг.
За момичето първата река беше ужасно изпитание. Накарахме я да съблече топлата ватенка, панталоните и ботушите. В
един момент изпитах невероятно съжаление към нея, докато
тя стоеше помежду ни само по избелялата си лилава рокля.
Внимателно се приближих да ръба на леда, кожената връв се
размотаваше зад гърба ми, а брадвата беше затъкната отзад в
колана ми. Доста бързо успях да стигна до другия бряг. Колеменос пресече втори, като с известно усилие държеше дрехите
на Кристина над водата. След това преминаха Маковски и Палухович, подире им момичето, придърпвана с останалата дължина от връвта от двамата поляци. Накрая дойдоха и останалите трима, единият от тях носеше и ботушите ѝ. Изтичахме да
се скрием, като през цялото време се препъвахме във въжето.
Кристина беше посиняла от студ и зъбите ѝ тракаха. Колеменос ѝ подаде дрехите.
– Не стой така, дете – каза ѝ американецът. – Иди някъде
по-надалече и съблечи мократа дреха. Веднага я изстискай, избърши се, колкото можеш, и скачай в сухите панталони и ватенката.
Тя кимна и избяга. Ние се съблякохме да поизсъхнем и изстискахме дрехите си, както преди. Това не отне много време и
153

СЛАВОМИР РАВИЧ

ние вече чакахме няколко минути облечени отново с влажните
си парцали, когато момичето се върна при нас. Тя пристигна
тичешком, държейки мокрите си рокля и бельо под мишница,
свити на подгизнало вързопче.
– Видяхте ли? Мога да плувам, нали?
Мистър Смит се ухили.
– Да. Видях – а после добави тихичко на ухото ми. – В крайна сметката госпожицата няма да ни създава чак такива проблеми.
През целия ден вървяхме, като правехме съвсем кратки почивки, а Кристина ни следваше, без да се оплаква. Високото
майско слънце затопляше приятно и заедно с топлината на
телата ни помагаше за по-бързото изсъхване на дрехите. Трябва да бяхме изминали към петдесет километра в североизточна
посока от Байкалското езеро, когато вечерта се спусна и ние
спокойно заспахме под прикритието на една гъста гора от високи дървета.
На третия ден, откакто се бяхме отделили от брега на езерото, аз прецених, че сме достигнали точката, в която можем
да завием на юг по маршрут, който ще ни отведе надолу към
границата, а езерото ще се пада от дясната ни страна на разстояние стотина километра. Всичко това беше по приблизителни
изчисления, но предполагам, че не бях далеч от истината, макар
че щеше да е невъзможно да запазим курс напълно успореден
на брега. Местността беше хълмиста и гъсто залесена и движението ни се състоеше от серия изтощителни изкачвания и
стръмни спускания в дълбоките долини на малки реки и поточета, вливащи се в езерото. Почти всички такива долини следваха югозападна посока. Много от потоците можеха да бъдат
пресечени при някой брод, макар че поради топенето на снега
течението се усилваше. При подобни пресичания Колеменос
вървеше първи, като проверяваше дълбочината на реката пред
себе си с помощта на дълъг прът.
Аз се удивлявах на издръжливостта на момичето. По това
време, за съжаление, все още всички я подозирахме в изнеженост и тя го усещаше. През тези първи дни тя нито веднъж не
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ни създаде проблем. Тя беше дори весела в моментите, когато
ние се вкисвахме след някой особено изтощителен преход. Отнасяше се с нас като с голяма група по-големи братя – с изключение на мистър Смит. Между тях се установиха отношения
почти като между баща и дъщеря. Често през нощните почивки тя го събуждаше и го караше да ѝ разказва за Америка и аз
повече от веднъж го чувах да споменава, че когато всичко това
свърши, тя трябва да дойде в Щатите с него. Понякога той се
шегуваше с нейните огромни руски ботуши и после казваше:
– Не се тревожи, Кристина, в Америка ще ти купя хубави
дрехи и елегантни обувки на високи токчета.
А Кристина се засмиваше на прекрасната мисъл и обещанието.
Постепенно тя до такава степен стана част от групата, че
нито един от нас не би отказал да умре на драго сърце, за да я
защити. Тя се събуждаше сутрин, обръщаше се към рошавата
пасмина около себе си и казваше:
– Колко се радвам да ви видя! С вас се чувствам на сигурно
място.
Докато ходехме, на нея ѝ беше приятно да кара Заро да изпълнява смешните си номера. Дори Заро понякога униваше, но
Кристина винаги успяваше да го върне обратно към обичайното му весело настроение. Тогава той, насърчен от интереса
ѝ, правеше цяла комедия. Понякога, като ги гледах заедно, не
можех да повярвам, че сме тръгнали на отчаян поход, полуумрели от глад, а при това най-лошата част от пътуването все
още ни предстоеше. Най-резервиран от групата беше литовецът Мархинковас. Той говореше малко и споделяше мнението
си само, когато го питаха. Кристина можеше да върви до него
с километри, да му говори кротко и сериозно и накрая ние ставахме свидетели на цяло чудо – Мархинковас започваше да се
усмихва или дори да се смее на висок глас.
Сега вече групата си имаше и медицинска сестра. Колеменос започна да куца, защото пръстите на краката му се подуха.
Кристина изми стъпалата му, откъсна ленти плат от фустата си
и превърза възпалените места между пръстите. Когато раната
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на моя глезен отново се отвори, тя се погрижи и за нея. Някое
одрано или ожулено място беше нейна първа грижа. Когато
превръзките свършваха, тя изпираше старите в някой поток,
изсушаваше ги и ги прибираше за повторна употреба.
Когато наближавахме към средата на пътя покрай езерото,
най-вероятно около река Баргузин, самата Кристина получи
рани. Тя започна да изостава и аз забелязах, че накуцва. Спрях
останалите и се върнах при нея.
– Ботушите ми убиват малко – каза тя.
Аз ги свалих. Целите ѝ стъпала и задната част на петите
ѝ бяха разранени, там, където се бяха образували и спукали
мехури от претриване. Вероятно часове наред беше изпитвала
ужасни болки. Ботушите бяха твърде тежки и големи за нея.
Всичките седмина мъже се засуетихме около нея, а тя настояваше, че е достатъчно добре и може да продължи. Аз превързах
краката ѝ със собствените ѝ ленени превръзки и после я накарах да отреже част от плъстената горна част на ботушите, за да
видим дали ще ѝ стане по-леко. Направихме така, а отрязаните
части прибрахме, за да ги използваме по-късно за мокасините.
Но час по-късно тя куцаше все така лошо, затова решихме да
изхвърлим ботушите и да ѝ направим мокасини като нашите.
Аз направих мокасините за Кристина. Вложих в тях цялото усърдие и майсторство, на които бях способен и които ми
позволяваха подръчните материали. Останалите седяха наоколо ми и наблюдаваха всяко движение с ножа и всеки бод с
кожената връв. Направих подметките двойни, за да бъдат здрави и издръжливи, и ги постлах със самурена кожа. Всички ме
поздравяваха за шедьовъра, а Кристина импулсивно ме целуна
право по челото.
Започна да ни се струва, че момичето ни носи добър късмет. Не срещнахме никакви особени трудности, преди да достигнем до река Баргузин – до нея се добрахме една нощ, едва
пет дни след като бяхме завили на юг покрай върха на езерото.
Проблемът с по-големите реки се състоеше в това, че отнемаше твърде много време, докато разузнаем къде е най-подходящото за пресичане място. На следващия ден установихме, че
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пътят ни е пресечен от три успоредни реки с еднакви размери.
Едва-що бяхме пресекли първата и след по-малко от час се озовахме пред втората. Третата, най-голямата, се изпречи на пътя
ни три часа по-късно. Отне ни много време, докато разузнаем
откъде е най-разумно да я пресечем, но най-после го направихме. Предположихме, че и трите реки се движат на запад, за да
се влеят в Байкалското езеро подобно на основната река Баргузин. Изкатерихме един хълм на отвъдния бряг на третата река
и там запалихме огън, за да се изсушим. Всички бяхме ужасно
уморени и прегладнели.
Когато обмисляхме какво да ядем, аз се усетих, че в последните осем дни не бях чувствал никакви действителни болки,
докато всички останали изпитваха едно или друго страдание.
Но когато установявах колко съм прегладнял, аз понасях това
много по-зле от другите. Вечерта сварихме ечемичена каша, но
толкова малко количество, че направо беше по-зле от нищо. Не
можехме да мислим за нищо друго освен за храна. Изказа се
предложението да се промъкнем в някоя ферма или частно стопанство и да откраднем нещо, но и в най-голямото си отчаяние
не смеехме да подложим на риск цялото начинание, оставяйки
се да бъдем забелязани от местните жители. Ако тръгнеха да
ни преследват целенасочено, нямаше начин да не уловят поне
неколцина от нас.
Докато говорехме, Кристина почти беше заспала.
Сержантът хвърли поглед към нея:
– Нека спи. Утре ще ни донесе късмет.
– Да се надяваме – отвърна другарят му Маковски.
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13
През Транссибирската
железопътна линия

П

ресичането на река Баргузин се случи в края на май и представляваше последната голяма водна опасност по пътя ни.
На южния бряг изглежда вече ни чакаше сибирското лято. От
северния връх на Байкал насам се радвахме на особено меко
пролетно време, сухо и почти без дъждове. Сега вече слънцето
грееше, всичко беше зелено, имаше цветя, а птиците се бяха
завърнали от далечните южни земи. За шест седмици успяхме
да се измъкнем от суровия завършек на централносибирската
зима и попаднахме в топлата прегръдка на сибирското лято.
Селските градини в далечината бяха вече обкичени с разцъфнали черешови и кайсиеви дръвчета. Да се спи на открито стана направо приятно, дори когато решавахме, че е твърде опасно
да запалим огън. През деня се оказвахме принудени да сваляме
кожените си жилетки, но след залез ги обличахме отново, за да
се предпазим от нощния хлад.
За цели два дни, откакто пресякохме Баргузин, не бяхме яли
нищо и мисълта за храна се загнезди в умовете на всички ни.
Тогава забелязахме коня между дърветата. Той издаде присъствието си с резките движения, но не можеше да избяга, впрегнат
в хамута на една груба шейна. Беше усетил приближаването ни
и очевидно онова, което надушваше, не му допадна. Заро и аз
се приближихме, за да го огледаме отблизо. Конят обърна през
рамо бялото на очите си към нас. Явно се досещаше за намеренията ни. Бяхме готови да ядем дори конско месо.
Заро и аз я видяхме едновременно – една стара едноцевна
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пушка. Цевта и прикладът бяха прикрепени заедно с помощта
на намотана медна тел. Лежеше напреки в шейната, заедно с
една кожена кесия, за която предположихме, че трябва да съдържа амунициите. Мисълта ме връхлетя изведнъж. Трябваше
да вземем пушката, преди собственикът ѝ да се е върнал. Аз се
метнах напред, Заро след мен и я мушнах под мишницата си,
като цевта остана насочена надолу. Направих знак на останалите. Кристина и мистър Смит, който я беше прегърнал през
рамо, останаха назад, докато другите четирима се приближиха.
Колеменос тръгна към коня, за да се опита да го укроти, но животното неуморно се мяташе и се дръпна от него.
Собственикът трябва да беше съвсем близо, достатъчно
близо, за да чуе неспокойните движения на коня. Когато се
появи, ние се втренчихме притеснено в него. Беше на около
шестдесет, силен, широкоплещест дървосекач. Брадвата беше
преметната на дясното му рамо. Имаше тежка брада, но и тя,
подобно на дългата му коса, беше добре подстригана. Поведението му ми се видя много необичайно. Той ни видя, но не измени бавната си уверена походката. Насочил погледа си право
напред, веднага забеляза, че аз държа под мишница пушката
му. Въпреки това не издаде никакъв знак за тревога или страх.
Приближи се до главата на коня, прокара ръка през гривата му,
обърна се и заби острието на брадвата си в ствола на едно дърво. Брадвата остана там.
Погледна към мен, после премести поглед зад гърба ми, към
момичето и американеца.
– Кои сте вие?
Смит се приближи и отговори:
– Ние сме избягали затворници. Няма да те нараним. Искаме само храна.
– Нещата се измениха – отвърна той. – В друг момент щяхте
да си намерите храната готова и без да питате.
Този човек излъчваше някакво просто достойнство. Гледаше ни честно и открито. Обърна главата си към Кристина и аз
помислих, че ще пита за нея, но не стана така. Вместо това той
обиколи коня и от другата страна на шейната измъкна оттам
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дълга и тясна кесия, вързана с кожена връв. Пръстите му чевръсто я развързаха.
– Не бива да се страхувате от мен – обясни той. – Живея сам
и съм единственият човек на километри наоколо.
От кесията се показа цяло съкровище: самун черен хляб,
четири дребни сушени рибки, голямо парче осолена свинска
сланина. От колана си мъжът измъкна дълъг ловен нож. Това
бяха провизиите на човек, който възнамерява да отсъства от
дома си за цял ден, а беше очевидно, че все още не е ял от тях.
Напрегнато наблюдавахме движенията му. Той внимателно отряза едно парче хляб и част от сланината, които прибра обратно в кесията си. После тръгна към Колеменос, тъй като той се
намираше най-близо. Колеменос също направи няколко крачки
и дървосекачът постави в огромните му ръце самунът хляб,
буцата сланина и сушената риба.
Колеменос дълго време не помръдваше и се взираше в храната, така че най-сетне се наложи да му кажа:
– Прибери я в торбата си, Анастази, ще я поделим по-късно.
Гласът ми накара руснака да се обърне към мен – и към
пушката, която все още държах. В очите му открих неизказан
въпрос. Аз се приближих до Смит, за да обсъдим въпроса с
оръжието. И двамата бяхме на мнение, че няма да ни е от полза. Нямаше начин да ловуваме така, защото шумът щеше да
привлича вниманието, особено в гъсто населените южни райони, към които се движехме сега. И все пак разумът ни подсказваше, че от съображения за сигурност не можем да я върнем на
дървосекача. Палухович и Маковски също се изказаха и накрая
решихме, че не бива да се излагаме и на най-малкия риск пушката да бъде употребена срещу нас или като сигнал за помощ.
Обърнах се към руснака:
– Съжалявам, старче, но ще трябва да ти вземем пушката.
Сега за първи път той изглеждаше разтревожен. Вдигна
ръце сякаш за да ни се примоли, после отново ги отпусна.
– Няма да е безопасно за вас да я използвате – рече той. –
Разбирам ви. Но все пак закачете я на някое дърво, та да мога
някога да я намеря.
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Ние се обърнахме да си ходим. Той погледна още веднъж
към Кристина.
– Късмет – извика след нас. – Дано намерите, каквото търсите.
Движихме се близо час почти без да продумаме. У всички
ни беше се зародило неприятно чувство на вина, задето взехме
пушката – безценен предмет за човек като дървосекача.
– Е – каза Заро най-накрая, – все пак конят му остана.
Ние се засмяхме на шегата, но не се почувствахме по-добре.
На десетина километра от мястото на срещата аз окачих
пукшата на един нисък клон. Оставих и малка следа, като привързах към приклада парче еленова кожа.
Храната остана недокосната до вечерта, когато завърши
дневният ни преход. Колеменос я раздели на осем порции.
Всеки пай беше толкова малък, че аз можех да излапам моя за
минута и пак да остана гладен. Но добре развитият инстинкт
да складираме храна в случай на още по-лоши условия надделя у всички ни. Решихме да използваме полученото като извънреден запас и да го разпределим за три дни – една част за
тази нощ, останалите за следващите две. Кристина слушаше
разговора ни и изяде, както и ние, само една трета от дажбата
си. Спомням си, че през тази нощ тя изглеждаше много бледа
и уморена.
Въпреки обичайните ни тревоги с храната напредвахме
доста добре на юг през поредица от ниски хребети. Колкото
по-надолу се спускахме, толкова по-често срещахме признаците на човешко присъствие. Процедирахме по следния начин:
приближавахме се предпазливо до върха на всеки един хълм
и оттам проучвахме територията, която виждахме пред себе
си. Многократно забелязвахме хора да се движат в далечината.
Отклонявахме се от курса, за да избягваме шосетата, успоредно на които бяха подредени телефонните стълбове – неизменен
знак за важността на пътя – и по които често пътуваха множество камиони. Друг път чувахме човешки гласове и шум от
трактори. Понякога да нас долиташе и звукът от сирената на
недалечна фабрика.
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Да се пътува през деня ставаше опасно. Ден след като запасите от харната на дървосекача бяха приключили, ние се събрахме да обсъдим ситуацията. Добре си спомням, че в този
ден Кристина съвсем не можеше да смогне на нашия ход. На
няколко пъти се подхлъзваше и ни забавяше. Останалите, макар и не злонамерено, се размърмориха. Тя беше останала някъде назад, докато обсъждахме плановете как да преминем
през опасната територия, която ни оставаше до границата.
– Какво му става на това момиченце? – попита изведнъж
сержантът.
Аз му отвърнах остро:
– Не ѝ става нищо, което да не се оправи с една хубава почивка. Не забравяй, че тя е жена. Нали знаеш, че жените от
време на време се чувстват неразположени.
По лицето на Палухович се изписа дълбок размисъл.
– Не бях помислил за това – каза той бавно.
Очевидно и останалите не бяха.
– Горкото дете – промърмори Маковски.
Намеси се мистър Смит:
– Явно трябва да преминем към нощни преходи. Можем
още веднага да минем на новата схема, тъкмо и Кристина ще
си почине. Слав, ти си най-млад от всички ни, имаш приказка
с нея, кажи ѝ, че няма да продължим нататък, докато тя не се
почувства готова.
Аз се отделих от тях и я пресрещнах, докато тя се появяваше
измежду дърветата.
– Кристина, ще направим еднодневна почивка и ще се движим през нощта – заявих аз.
– Заради мен ли е това? – по бузите ѝ избиха яркочервени
петна.
– Не, не. През нощта е по-сигурно.
– Днес цял ден ви задържам. Много съжалявам. Но нищо не
мога да направя, Слав. Много съм уморена днес.
– Разбирам. Не се тревожи, моля те.
Тя се обърна настрана:
– Толкова си любезен, Слав. Всички сте толкова мили. Бла162
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годаря ви.
Заведох я обратно при останалите. Всички веднага се разприказваха по изкуствено безгрижен начин. Тя седна до мистър Смит и рече:
– Разкажи ми, какви дрехи носят жените в Америка?
Той се усмихна и заприказва. Тя слушаше, без да се намесва,
с брадичка опряна на коленете.
Новата схема се оказа приятна. Спяхме денем, докато слънцето напичаше, а се движехме нощем, по хладно, водени от
лунната светлина.
В една от този лунни нощи гладът ни принуди за първи и
единствен път да нападнем село. Пръснатите светлинки на къщите на разстояние около два километра и половина напред ни
спряха по време на изкачването на един хълм. До нас долетя
еднократно и тънко проквичаване на прасе.
Заро примлясна с устни:
– Майка ми приготвяше прекрасна грахова супа със свинска
опашка – каза той.
Колеменос ме потупа по рамото:
– Да намерим това прасе.
Преценихме риска. Трябваше да ядем. Смит най-категорично се противопостави, но после склони. Избрахме малка група,
която да улови прасето – Колеменос с брадвата, аз с ножа си и
литовецът Мархинковас. Останалите трябваше да заобиколят
селото отдясно, да се скрият в една малка горичка, която се
открояваше на тъмния фон на небето на разстояние близо километър и там да ни изчакат. Уговорката гласеше, че ако чуят
каквито и да било шумове откъм селото, признак на това, че
сме загазили, ще се изнесат от оттам колкото се може по-бързо.
Огромният латвиец и аз тръгнахме напред, Мархинковас ни
следваше на около сто метра по-назад. Насочихме се директно
в посоката, от която ни се струваше, че бяхме чули прасето, и
стигнахме до една овощна градина от млади дръвчета, тъкмо
на края на селото. Между дърветата растеше гъста трева.
Оставихме Мархинковас да дежури пред градината и започнахме да пълзим на четири крака към една малка, подобна на
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плевня дървена постройка в далечния ѝ край.
– Надушвам прасе – прошепна Колеменос в ухото ми.
Изправихме се на крака, когато достигнахме до сянката на
купчина насечени трупи.
– Не ги пипай – побърза да ме предупреди гигантът, – че ще
се сринат с трясъци до Бога.
Огледахме покрива на постройката, за да сме сигурни, че
все пак не е човешко жилище. Убедихме се в това, тъй като
нямаше комин.
Аз пропълзях напред и се прилепих до стената на постройката. Притиснах ухо до гредите. Чувах как прасето мърда из
шумолящата слама. То също беше усетило миризмата ми и душеше на сантиметри от мен, през гредите. Колеменос излезе
от прикритието на купчината цепеници и дотича до мен. Опипвайки, търсех врата. Нямаше.
– Трябва да е от другата страна – просъсках аз.
Другата страна гледаше към селото с пръснатите му светещи прозорци.
Все пак намерих вратата оттатък. Отваряше се с просто
резе. Не беше смазана и скърцаше ужасно, докато аз се мъчех да я открехна. Колеменос се промъкна след мен в мрака.
Аз тръгнах навътре към мястото, където бях чул, че се намира
животното.С опипване, намерих малка вратичка, която водеше към един ограден ъгъл на помещението. Отскочих встрани,
когато прасето изгрухтя съвсем близо и мушна зурлата си до
крака ми. Колеменос се приближи отзад и внимателно обгърна
животното с огромните си ръце. Опита се да го повдигне, за да
прецени теглото.
– Твърде тежко е, за да го носим – заключи той.
Имаше само една алтернатива. Трябваше да накараме прасето самò да тръгне след нас.
– Дай с добро – прошепнах аз. – Почеши го по корема. После мини отзад и бъди готов да го буташ.
Двамата с Колеменос се захванахме за работа. Прасето
загрухтя от удоволствие. Аз го хванах за ухото и го задърпах
към вратата. Колеменос го побутваше откъм гърба. Изминаха
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няколко мъчителни секудни, докато то се съгласи да тръгне.
Излязохме навън, затваряйки вратата след себе си, пресякохме
градината ниско приведени, като през цялото време нашепвахме мили думи на животното, за да не вземе да промени решението си. Намерихме пребледнелия Мархинковас на края на
градината. Той тръгна след нас и продължи да се оглежда, да
не би да ни забележат, докато отстъпваме.
Успяхме с помощта на късмета, който следва всички отчаяни
хора. На стотина метра преди мястото на срещата с останалите
Колеменос закла прасето с един бърз удар на брадвата. То умря
безшумно. Аз се изпълних с внезапно съжаление. Беше толкова
доверчиво прасе. После заработихме бързо, изкормихме трупа
под лунната светлина и го насякохме на части, които да могат
да се носят от седмина мъже. Останалите ни бяха забелязали и
сега се приближаваха. Бяха прекарали час или повече в почти
нетърпимо напрежение. Отвсякъде заваляха поздравления.
Прасето беше заклано едва на около километър разстояние
от селото и това лесно щеше да се разкрие още на следващата
сутрин. Трябваше да бързаме с всички сили, за да се отдалечим колкото се може повече от селото, преди да съмне. Бяхме
тичали в продължение на часове, когато слънцето започна да
се мержелее на изток. Изкачихме един каменист хълм, почти
отчаяни, че ще намерим скривалище, тогава най-сетне попаднахме на една влажна пещера, чието тясно гърло беше добре
прикрито от група малки дръвчета.
Когато слънцето се издигна, пред нас се разкри чудесната
гледка към равнината и дългия хребет на няколко километра
разстояние в посоката, от която бяхме дошли. Не забелязахме
признаци на живот, но се постарахме изобщо да не се показваме. Стоварихме натежалите от месото торби вътре в пещерата. Притеснено заобсъждахме какво да правим със свинското.
В юнската топлина нямаше начин да остане задълго годно за
ядене и затова трябваше незабавно да го сготвим. Решението
отново гласеше, че е необходимо да погълнем колкото се може
повече свинско още докато е прясно сготвено. Нямахме друг
избор, освен да запалим огън.
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Направихме го вътре в пещерата с помощта на най-сухото
дърво, което успяхме да намерим. Кристина обръщаше дългия
шиш, на който бяха нанизани парчетата свинско. Огънят припукваше и съскаше, докато кипналата мазнина капеше по горящото дърво. Разнесе се приятна миризма на печено свинско,
а пещерата се изпълни с дима от огъня. Междувременно Заро
и Мархинковас бяха излезли с металното канче, за да търсят
вода. Бавиха се толкова дълго, че ние започнахме да се притесняваме. Когато се върнаха, Заро обясни, че са ходили близо километър, докато най-после открият една тъничка струйка вода
да извира измежду скалите. Била толкова слаба, че на него му
се наложило да седне до нея и да чака канчето да се напълни.
През целия ден готвихме, ядохме и спахме, като един непрестанно оставаше буден, за да дежури. Сменяхме се приблизително на всеки два часа. Когато следобедът превали, аз
изведнъж получих ужасни стомашни болки. Смит, Маковски и
Палухович също се мятаха в агония, притискайки коремите си
с ръце. Всички ние, в по-голяма или по-малка степен, страдахме това, че храносмилането ни, което беше оставало бездейно
с дни, сега изведнъж се оказа претоварено с тежкото, мазно
недопечено свинско. Привечер спазмите отслабнаха и ние се
накарахме да ядем още.
Някой, вече не помня кой, предложи да опушим месото,
което имаме намерение за вземем, и така да го консервираме.
Смрачаваше се, когато затрупахме огъня със зелени хвойнови
клонки. Димът се издигна нагоре, очите на всички ни моментално се насълзиха и ние се разкашляхме. Няколко часа се занимавахме с опушването на останалите парчета месо, докато
то придоби неравномерен кафеникав цвят. После го прибрахме
в торбите и се отправихме на нощен преход. Когато напуснахме пещерата, спазмите в стомаха ми се повториха и аз усетих,
че трябва да повърна. Това се повтаряше многократно и през
следващите часове.
На този етап от пътуването бях уверен, че до границата ни
остава около седмица път. Съзнанието за това ни караше да
стоим нащрек, да мълчим и да проявяваме дори прекомерна
166

ДЪЛГАТ А

Р А З ХОД КА

предпазливост. Разузнаването, което провеждахме, преди да
пресечем някоя по-открита местност или пък някой от многобройните малки потоци по маршрута, ни отнемаше не помалко от час, въпреки че едва ли някой щеше да ни забележи
през нощта. Аз бях изпълнен с усещането, че се движим сред
враждебни хора и че няма начин да не попаднем на някого от
тях. Страхувах се от пресичането на Транссибирската железопътна линия дори повече, отколкото от пресичането на границата. Очевидно вече се намирахме достатъчно близо до нея и
чувахме шума от влакове, преминаващи в далечината. Мистър
Смит споделяше страховете ми.
– Линията се охранява много строго – казваше той тревожно.
– Ще я пресечем нощем – отговарях аз.
Трудно беше да се спи през деня. Не се налагаше да организираме дежурства, тъй като всички бяха нащрек. Изглежда
само Кристина се радваше на душевно спокойствие. Доверието ѝ в нас беше пълно. Докато ние се тревожехме, тя спеше.
Тъй като знаех, че положението оттук нататък ще става все поопасно, аз просто нямах търпение да видя как ще се развият
събитията. Кристина особено се зарадва, когато една ранна утрин в далечината видяхме керван камили, натоварени с памук.
Животните се движеха бавно по пътя си на разстояние едва три
километра от скривалището ни, разположено върху един обрасъл с храсталаци хълм. Момичето не беше виждало камили
никога преди.
– От елени до камили – сега вече всичко съм видял – коментираше Заро.
В ясния въздух на една юнска утрин, от височината на някакъв хълм ние най-после видяхме Транссибирската железопътна линия. Намираше се на около десет километра от нас.
Близо до релсите се виждаха и две села, на разстояние седемосем километра едно от друго. В покрайнините на всяко от тях,
съвсем до линията, се издигаше по една каменна постройка,
която да обслужва железницата. От нашата страна на линията,
северната, беше засаден защѝтен пояс от дървета, а между тях
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се забелязваше нещо като ограда. И двете очевидно имаха за
цел да предпазват релсите от снега и виелиците през зимата.
Прекарахме целия ден в наблюдение. И в двете посоки минаха
по няколко дълги влака. По обяд влак на Червения кръст премина на запад. Близо час по-късно откъм изток се затътри тежък товарен влак и ние започнахме да се побутваме един друг
при вида на тежките оръдия, които се пренасяха върху дългите
талиги. Останалите придремваха от време на време през деня,
но американецът, както и аз, бяхме твърде тревожни и нервни,
за да заспим.
Непосредствено след мръкване тръгнахме към линията. Маковски и Палухович покриваха фланговете като специална охрана. Момичето остана със Смит, докато Колеменос, Мархинковас, Заро и аз се разгърнахме във ветрило на няколко метра
по-напред. Отне ни към час и половина да достигнем защитния
пояс дървета. Там клекнахме и зачакахме двамата поляци по
крилата да проучат пътя. Те не бяха забелязали нищо подозрително и ни го докладваха.
– Добре – казах аз. – Мархинковас ще дойде с мен до линията. Останалите ще чакате при дърветата, така че да можете да
ни виждате, и когато ви направя знак, ще тръгнете след нас.
Оградата не се оказа препятствие. В подножието на дигата,
по която се движеха влаковете, имаше ров. Влязохме в него,
после се изкатерихме. Бавно пропълзяхме до релсите и се заслушахме. Аз долепих ухо до метала на най-близката релса, но
не долових никакъв шум. Изправих се за секунда, обърнах се
към дърветата и замахах с ръце. После залегнах обратно до литовеца, последваха няколко трепетни минути в очакване, докато останалите от групата пристигнат. Напрягах слуха си, за да
доловя някакви тревожни звуци по дължината на линията, но
до мен достигаха единствено шумовете от приближаването на
спътниците ни. С ужас си мислех, че ако вдигат толкова шум,
вероятно се чува на километри разстояние. Първо пристигна
момичето и клекна до мен.
– Наред ли е всичко? – прошепнах аз.
– Да – отговори тя.
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Огледах се. Всички бяха тук. После хвърлих поглед през
блестящата стомана на релсите и слушах напрегнато още няколко секунди.
– Хайде – махнах с ръка, скочих на краката си и се метнах
напред, като дръпнах със себе си Кристина за лакътя. Изпързаляхме се надолу по отвъдния склон на дигата и го ударихме на
бяг. Бяхме изминали няколкостотин метра, когато нечий глас
в пълна паника завика „Долу, долу!“ Аз погледнах през рамо
и забелязах светлините на един пътнически влак. Хвърлих се
на земята и дръпнах момичето надолу. Всички се снишихме и
залегнахме, докато отзвучи тътенът на влака. Разминахме се на
косъм. Ако някой от влака ни беше забелязал, сигурен съм, че
щяха да ни преследват безмилостно и докрай.
Утрото ни завари да се греем на слънце след часове изтощително ходене, насядали на безлюдния бряг на една бистра
рекичка. Беше пълна с риба, но със същия успех можехме да
гледаме и в аквариум, тъй като не ни беше известен начин да
я уловим. Полежахме около час, после Смит заяви, че според
него най-добре би било да пресечем реката, колкото се може
по-скоро. За разлика от реките по Байкалския хребет, водите
на тази течаха бавно и бяха топли. Да я преплуваме беше дори
приятно.
От южната страна на реката се простираше равнина, която
ни предлагаше добро прикритие. Тя беше пресечена от множество потоци и край един от тях, една сутрин Кристина найнеочаквано заяви:
– Искам да си изпера дрехите.
Единодушно се съгласихме, че това е чудесна идея. Кристина се отдели от нас и тръгна надолу по потока, като носеше
обувките си в ръка и джапаше във водата. Накрая изчезна от
погледа ни. Ние се съблякохме и започнахме да перем. Всички
бяхме завъдили въшки и аз изпитвах невероятно удоволствие
да държа дрехите си срещу бистрите струи с надеждата, че ще
намаля армията от паразити, които се хранеха за моя сметка в
последните месеци. Тепахме дрехите с камъни и после стъпвахме върху тях, за да изстискаме мърсотията. Изминаха няколко
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часа, в които слънцето изсуши дрехите ни, а ние се изкъпахме
и се изтегнахме голи във високата трева. С изненада чухме гласа на момичето, което предупреждаваше, че се връща. Времето
ни стигна точно колкото да се напъхаме обратно в панталоните
си.
Кристина изглеждаше като полирана. Лицето ѝ блестеше,
беше направила и нещо с косата си, която хвърляше кестеняви
отблясъци под слънчевите лъчи. Някак беше успяла да я приведе в ред и внимателно беше сплела дългите кичури на плитки.
Със сериозна физиономия и изправена стойка, като възрастна
дама на чаено парти, тя се приближи и ни поздрави:
– Добър ден, господа. Очаквахте ли ме?
В този момент всички се разсмяхме и се дооблякохме. Мистър Смит набра букетче от някакви розови цветя и тържествено ѝ го поднесе.
– Изглеждаш прекрасно, детето ми – заяви той.
Кристина отвърна със сияйна усмивка. Това вероятно беше
един от най-щастливите ѝ дни.
Вече се намирахме съвсем близо до границата, когато налетяхме на двамата буряти. Нямаше начин да избегнем срещата.
Забелязахме се взаимно в един и същи момент, от около петдесетметрово разстояние и нямахме друг избор, освен да продължим по посока към двойката. Единият изглеждаше на средна
възраст, ако изобщо беше възможно да се прецени възрастта на
тези хора, другият определено беше млад човек. Вероятно бяха
баща и син. Двамата спряха и изчакаха да се приближим до
тях, тогава се ухилиха широко и закимаха с глави. Поклониха
се едновременно, когато ние застанахме насреща им.
Разговорът беше изпъстрен и украсен с всякакви учтивости
и аз гледах да не остана по-назад. Говореха бавно на руски. Попитаха угрижено дали краката ни са успели да ни пренесат по
целия път дотук. Аз ги уверих, че краката ни служат отлично,
и ги попитах същото. По-възрастният ни заразпитва с наивно
любопитство.
– Откъде идвате?
– От север – от Якутск.
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– А закъде сте тръгнали?
– Отиваме много далеч на юг.
Възрастният човек ме погледна хитро изпод сбръчканите си
клепачи:
– Може би отивате в Лхаса да се молите?
Помислих си, че това е чудесна идея.
– Да – отговорих.
Обаче старият не беше приключил. Той огледа групата ни.
– Тогава защо водите жена със себе си?
Трябваше да се мисли бързо.
– Тя е роднина на един човек, при когото отиваме. Обещали
сме да му я доведем.
Двамата монголи размениха усмихнати погледи, сякаш одобряваха факта, че сме поели грижата за момичето. След това
и двамата бръкнаха в джобовете си, откъдето измъкнаха шепи
фъстъци и започнаха с радост да ни ги раздават.
После ни пожелаха още веднъж краката да ни служат добре
по пътя и да стигнем до целта си. Обърнаха се и си тръгнаха.
Изчакахме, докато ги изгубим от поглед. На няколкостотин метра възрастният се завъртя назад, върна се сам при Кристина
и ѝ даде още една шепа фъстъци, специално за нея. Повтори ѝ
лично добрите си пожелания и си тръгна, излъчвайки добронамереност.
Когато двамата се отдалечиха, ние ускорихме ход. Бяхме
твърде близо до границата, за да се излагаме на каквито и да
било рискове.
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ървият етап от бягството приключи с пресичането на руско-монголската граница в края на втората седмица от
юни. То беше забележително по две причини – леснината, с
която пресякохме границата, и фактът, че напуснахме Бурятската монголска автономна република в източносибирските райони на СССР, натоварени с близо петдесет килограма дребни
ранни картофи, които извадихме от една нива едва на няколко
часа път от границата. Времето, избрано за нападението над
картофената нива – призори на същия ден, в който по-късно
щяхме да излезем от Сибир – се оказа особено благоприятно.
Почувствах, че както бяхме попаднали в затвора без нищо, напускахме го с доста сериозен прощален дар, макар че дарителите все още на знаеха за голямата си щедрост.
Достигнахме до мястото на пресичането в късния следобед,
когато здрачът се беше сгъстил преждевременно до мрак заради събралите се черни и тежки дъждовни облаци. Чу се далечен гръм, който прозвуча като неясно ломотене на събуден
великан. Въздухът беше неподвижен, беше горещо и задушно.
Докъдето достигаше погледът ни, нищо не помръдваше. Нямаше какво да се изпречи на пътя ни. Разделителната линия
беше маркирана от триметров червен стълб, на чийто връх се
мъдреше кръгла метална табела със съветския герб – сноп житни класове, звезда, сърп и чук над лента с кирилски букви. На
изток и на запад се виждаше по още един такъв стълб. Разстоянията между стълбовете бяха по такъв начин съобразени с
очертанията на терена, че от всеки един стълб наблюдателят да
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може да вижда още два.
Заобиколих стълба, питайки се какво ли може да е изобразено от другата страна на табелата, но гърбът ѝ се оказа празен.
Настигна ме внезапен смях и гласът на Заро:
– Е, как е в Монголия, Слав?
И с няколко подскока той се намери до мен. Останалите
също гледаха да не останат назад. Заподскачахме и затанцувахме от радост, потупвахме се едни други по гърба, дърпахме се за брадите и си стискахме ръцете. Кристина ни целуна
всичките подред и заплака от вълнение и щастие. Мистър Смит
прекрати шума от ликуването, като демонстративно метна пълната с картофи торба на гърба си и потегли нататък. Ние го
последвахме, все още смеейки се.
– Да се махаме оттук – каза той, – колкото сили имаме. Не
знаем докъде се простира руското влияние отвъд границата. Не
знаем къде се намираме и не знаем къде отиваме.
След това дълго време вървяхме бързо, а торбите подскачаха на гърбовете ни. Зад нас граничните стълбове постепенно
бяха погълнати от мрака и нарастващото разстояние. Американецът изпадна в дълбок размисъл. Аз споделих, че по мое
мнение дотук сме изминали две хиляди километра за не повече
от шестдесет дни. Това беше знак както за рекордна скорост,
така и за невероятна издръжливост.
Палухович го прекъсна думите ми и попита:
– Колко път ни остана оттук нататък?
Замислих се.
– Може би двойно повече, отколкото сме изминали досега –
предположих.
Палухович изръмжа от неудоволствие.
Тук за първи път започнахме сериозен разговор относно
това, къде отиваме. До този момент не бяхме мислили за нищо
друго отвъд напускането на Сибир. Докато все още бяхме в лагера, аз говорех малко нехайно за пътуване към Афганистан.
Звучеше ми като сигурна, маргинална, малка държава, където
биха ни приели, без да задават много въпроси. Сега взехме да
обръщаме поглед към Индия. И ключът към това, мислех си
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аз, лежеше в разговора ни с двамата монголи отпреди няколко дни. Лхаса. Тази дума можехме да използваме в един свят,
където малцина говореха нашия език – име, което всички ще
разбират и по неизбежност ще протягат съпричастна ръка, за
да ни укажат посоката. През този първи час говорихме най-вече за Тибет. Индия ни се струваше все още твърде далече, за да
размишляваме за нея.
Когато каза, че не знаем къде отиваме, американецът изрече
истината. С карта не разполагахме, нямаше и кой да ни обясни
накъде да вървим. В последните години се опитвах с помощта
на карти да възстановя приблизителния ни маршрут, но резултатът може би се разминава с действителността с по сто-двеста
километра. Все пак си мисля, че навлязохме във Външна Монголия през място, което да ни отведе направо към планините
Кентей Шан, така че пресичайки района, ние сме се отклонили на запад от курса право на юг и сме преминали западно от
единствения голям град в областта, Угра, известен днес под
името Улан Батор. Това предположение съвпада с ландшафта, който си спомням – хълмовете, обработваемите равнини и
множеството реки, по които се движеха товарни лодки. Така
може да се обясни и къде отиваха всички товари – град Угра е
разположен на място, където се сливат три реки, всяка от които
имаше голямо число притоци.
Два часа след като преминахме границата, вече се катерехме
нагоре из планините. Изби ни пот. Чу се по-близък гръм, сякаш
отникъде повея и топъл, свистящ вятър. Колкото по-нататък
отивахме, толкова по-силни ставаха поривите на вятъра.
Около полунощ назрялата буря най-после се разрази. Първата гръмотевица удари внезапно и прозвуча като едновременна
стрелба от цяла далекобойна артилерийска батарея. Трясъкът
беше оглушителен. Една светкавица резцепи мрака на небето,
след това гърмът се търкули по земята и отекна около нас. Няколко едри дъждовни капки ни накараха да потърсим подслон,
но под светлината на мълниите не виждахме друго освен камениста пустош, осеяна с хълмове. Докато тичахме безредно, над
главите ни се изля цял потоп. Дъждът падаше вертикално, само
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под собствената си тежест. Никакъв вятър не променяше курса му. Само за минути дрехите ми подгизнаха. Струйки вода
потекоха в яката на ватенката ми, надолу по врата. Това беше
най-ужасната гръмотевична буря, която съм преживявал.
Прекарахме тази нощ на открито, в кухия процеп между две
гладки скали. Единствено двамата, застанали най-отвътре, можеха да се похвалят с относително комфортно състояние. Момичето, в най-благоприятната възможна позиция, остана безмълвно свита в мокрите си дрехи през всичките тези безкрайни и тъмни часове, разтреперана и уплашена от нестихващия
бяс на бурята.
Да тръгнем на път рано сутринта беше цяло облекчение.
Дъждът се лееше през целия ден, сякаш никога нямаше да
престане. Не спря нито през нощта, нито през втория ден. Едва
вечерта потопът прекъсна, и то така внезапно, като че някой
просто беше завъртял кранчето някъде в небето. На сутринта
на третия ден горещо слънце преобрази мрачния ни свят и от
скалите на облаци се заиздига пàра. Изсушихме дрехите си и
отново се замислихме над въпроса, къде се намираме.
Непрестанното изкачване беше изморително, но не чак толкова трудно. Десетината килограма картофи, които всеки от
нас трябваше за носи, не улесняваха задачата, но по този пункт
никой не се оплакваше. На четвъртия ден се изкачихме достатъчно високо и пред нас се разкри ясна гледка към един регион,
който се разгръщаше на изток, на запад и право на юг подобно
на огромни протегнати пръсти. Маршрутът, който по случайност бяхме избрали, пресичаше три свързани помежду си върха, чийто хребет представляваше широко и неравно плато. Тъй
като беше твърде влажно, за да запалим огън, хапнахме само
по малко фъстъци и по няколко полуизсушени рижики – вид
гъби с размера на малки чинийки, които познавах като ядливи
още от детството си в Полша. Аз бях експертът по ядливи гъби
в групата. След първия си колеблив опит с едни месести, розови и крайно подозрителни гъби, пораснали на някакъв загнил
пън, но препоръчани от мен като годни за ядене, останалите
вече не подлагаха на съмнение преценката ми за това кое рас175
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тение е отровно и кое не.
От южния край на платото можехме да видим, че простиращата се на изток равнина има едно малко село от бели къщички
с плоски покриви. По пасбището се движеха стада от тревопасни животни, които аз разпознах като кози. Безпогрешно определихме и едно малко стадо от камили, макар че се намираше на голямо разстояние.
Американецът твърдо се противопостави на предложението
на Мархинковас, Палухович и Маковски, че трябва да се насочим на изток и да се запознаем с жителите на селото. Настояваше, че се намираме все още твърде близо до границата, за
да се подлагаме на такъв риск. Говорейки търпеливо и открито
срещу размахваните насреща му ръце с разперени пръсти, той
спечели спора.
Преодоляването на планините Кентей ни отне осем дни. Последните преходи надолу бяха ознаменувани от факта, че вече
можехме да намерим дървесина, за да запалим огън, така че
успяхме да сготвим последните остатъци от вече вмирисаното
свинско. В единия край на огнището сложихме плосък камък и
опекохме на него картофи. Направихме си цял пир, а за десерт
изядохме последните си фъстъци.
Когато се спуснахме от прохладните хълмове в равнината, се почувствахме така, сякаш бяхме влезли в пещ. Веднага
свалихме огромните фуфайки и тръгнахме само по кожените
елеци, саморъчно направени в лагера. Въпреки че ръцете ни
бяха голи, все пак се потяхме. Колеменос носеше ватенката на
Кристина, а тя ходеше само по горнището от избелялата лилава
рокля с разкопчано на шията деколте. Земята беше твърда като
камък и покрита със ситен червеникав прах. Планините прерастваха в особена поредица от ниски овални хълмове. Оголените ни ръце бързо се зачервиха, покриха се с мехури, обелиха
се и накрая придобиха тъмен загар. Четиридесетте или петдесетте километра, които трябваше да изминаваме на ден, станаха невероятно изтощителни. Нощите пък донасяха пронизващ
студ.
Лечението на подутите крака се превърна в наша постоянна
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грижа. Между пръстите на стъпалата ни се появиха дълбоки
цепнатини, имаше и разранени места, там, където червеният
прах беше влизал в мокасините.
Земите, в които се движехме, също бяха пресечени от множество рекички, но се наложи да вървим няколко дни, преди
да достигнем до първата. По обяд, в най-горещите часове на
парещата мараня, обещанието за прохладните ѝ води ни накара направо да литнем, въпреки че досега едва-едва се влачехме. Пред нас се разкри прекрасна гледка – реката беше широка само стотина метра, с покрити със зелена трева брегове,
покрай които бяха избуяли нагъсто тръстикообразни растения
с дълги, кухи стъбла. Подобни бяхме срещали из цял Сибир.
Ние легнахме по корем на брега и пихме, после възторжено
седнахме да разхладим подутите си крака. Измихме се, като се
търкахме с финия пясък, и изпрахме прахоляка от дрехите си.
Опекохме си и хапнахме още малко картофи, накрая налягахме
блажено в тревата.
Около час по-късно по реката пристигна една лодка тип
„сампан“ с високи нос и кърма, с широко дъно и едно тънка
тента по средата. Напреки на лодката, точно пред тентата, минаваше дълъг, здрав прът, който стърчеше с по няколко метра
от двете страни на борда. В краищата му бяха завързани снопове пръчки, които се носеха на два три-сантиметра над водната
повърхност. Стигнах до заключението, че това са стабилизатори. Ако лодката се наклонеше, те се потапяха във водата и я
задържаха в хоризонтално положение. Лодкарят беше китаец.
Стоеше бос, с конусовидна сламена шапка, обут в ленени панталони до под коленете и облечен в широка износена риза с
откъснати от лактите надолу ръкави. Сампанът се управляваше
с помощта на дълъг и здрав бамбуков прът. Гледката ни беше
непозната и ние замахахме с ръце, докато лодката преминаваше. Китаецът ни махна в отговор и се ухили. Докато почивахме там, в следващите няколко часа покрай нас преминаха още
няколко подобни лодки. Всички те се придвижваха по един
и същи начин – с дълги бамбукови пръти, въпреки че едната
беше снабдена с ниска мачта, която може би се използваше за
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платно.
Във Външна Монголия видяхме още много лодки по найразлични реки, но хората, които караха стоките си в тях, бяха
винаги китайци. По сухоземните пътища пък не срещнахме
нито един китаец. По тях се движеха сякаш само монголци.
Първата ни среща с местните се случи тъкмо след като бяхме пресекли реката и бяхме изминали няколко километра на
юг. Не следвахме определен маршрут, но организирахме придвижването си съобразно разположението на територията, като
си избирахме някакъв природен обект в далечината и гледахме
да се насочваме според него, избягвайки в същото време неравностите. В крайна сметка пътят ни се оказа пресечен от шосе,
ориентирано в посока изток-запад. От запад бавно се приближаваше група пътници и беше очевидно, че дори ако и те, и
ние запазим курса си, няма начин да не се срещнем. Бяхме на
по-малко от петдесет метра от шосето, когато монголците се
изравниха с нас. Те спряха и ни изчакаха. Разговаряха оживено
помежду си и ние можехме да ги чуем, но замлъкнаха, щом
застанахме пред тях. Усмихнаха се и взеха да се покланят, но
през цялото време не ни изпускаха от поглед.
Групата се състоеше от седем-осем души, една камила, две
мулета и две магарета. Животните бяха леко натоварени и също
така оседлани за яздене. Засега човек имаше само на гърба на
камилата. Отгоре удобно се беше разположил възрастен мъж с
прошарена брада. Останалите може и да бяха роднини от едно
и също семейство, а възрастният мъж – техен старейшина.
Всичките носеха типичните монголски конусовидни шапки с
дълги, вдигнати нагоре към темето наушници, чийто материал
варираше от кожа до дебел, домашно тъкан плат. Бяха обути с
ботуши, високи до коленете и направени от чудесна мека кожа.
Ботушите на възрастния мъж бяха изработени от зелена кожа
и пестеливо избродирани от външната страна с пъстроцветни
копринени или вълнени конци. Те очевидно бяха от много високо качество. Полите на широките им връхни дрехи стигаха
до горната част на ботушите. В същото време връхните им дрехи бяха отворени отпред и откриваха широки колани, някои
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от кожа, други от някакъв здрав плат. Стори ми се странно, че
носят толкова дебели дрехи в такова топло време.
В колана на всеки беше затъкнат по един нож, всеки сякаш
с различна форма. Един от мъжете имаше сгъваем нож с рогова дръжка, който висеше на сребърна верижка на кръста му.
Старейшината, както прилягаше на почетната му позиция, носеше нож, дълъг близо половин метър. Острието беше широко
и леко извито, а ножницата беше обточена с месингови ленти,
върху които имаше гравирани или изковани някакви декоративни мотиви.
Когато поклоните и от двете страни приключиха, възрастният мъж слезе от камилата си. Поклони ни се за пореден път и
получи в отговор същото. Той заговори на собствения си език,
но ние поклатихме глави. Мистър Смит ми прошепна:
– Опитай на руски, Слав.
Старейшината чу това и обърна погледа си към мен.
– Нека краката да ви служат добре в пътя ви – заговорих аз
на руски.
Последва дълга пауза.
Отговорът дойде на руски, с препъвания и очевидно търсене
на подходящите чужди думи:
– Говорете още, моля. Разбирам ви добре, но говоря руски
слабо. Някога говорил този език, но вече не от много години.
Аз заговорих бавно, а той внимателно заслуша. Обясних,
че отиваме на юг (това и без друго беше очевидно) и че сме
пресекли реката преди няколко часа. Не знаех какво друго да
кажа. Когато приключих, настъпи толкова продължителна тишина, че аз реших, че разговорът е свършил. Но възрастният
мъж искаше да задоволи любопитството си и както стана ясно,
всъщност се бореше с недостатъчния си руски, за да формулира въпросите си. Диалогът, в цялата му пълнота, протече горедолу по следния начин:
Нямате камили? – Твърде бедни сме, за да си позволим камили.
Нямате мулета? – И мулета нямаме.
Нямате магарета? – Нямаме магарета.
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След като очевидно беше установил, че спадаме към найниския обществен слой, той продължи да ме разпитва за пътуването ни. Думата Лхаса отново изскочи. Мъжът посочи на юг
и изреди имената на някакви места. Информацията му обаче
нямаше никаква стойност, тъй като ние не разполагахме с карта, пък и не разбрахме какво точно произнася.
– Пътят е много дълъг – продължи той, – и слънцето ще изгрее много пъти, преди да стигнете до там.
Въпросът, който не можеше да се пропусне, най-после беше
изречен. Той погледна към Кристина. Косата ѝ, изсветляла с
няколко тона от слънцето, остро контрастираше с мургавия тен
на кожата ѝ. Сините ѝ очи открито отвърнаха на погледа на
възрастния мъж. Той попита на колко години е момичето, дали
е роднина на някого от нас и къде я водим. Отговорих му същото, което бях казал и на другия монголец, на север.
Този неангажиращ разпит беше отнел повече от час и половина и старейшината по всичко изглежда много се забавляваше. Предполагам, че се гордееше с това да демонстрира на
по-младите си роднини колко добре може да разговаря на чужд
език. Обърна се и заприказва на спътниците си на собствения
си език. Те си размениха усмивки и взеха да ровят из бохчите,
с които бяха натоварени животните.
От торбите наизвадиха храна, подадоха му я и той започна
да я разпределя помежду ни. Беше особено съвестен в желанието си да даде на всекиго дял точно толкова голям, колкото и
на останалите. В някакъв момент забеляза, че е дал на гиганта
Колеменос една голяма смокиня повече. Учтиво я измъкна от
ръцете му. Раздаде ни още ядки, сушена риба, полусварен ечемик и хрупкави овесени бисквити. Ние всички се поклонихме
и аз, като говорител на групата, му благодарих с най-изисканите фрази, които успях да измисля. Реших, че срещата ни е приключила, обаче монголците не помръдваха. Вероятно чакаха
знак от водача си, но той явно не бързаше да се раздели с нас.
Сподели с нас, че е тръгнал с останалите към един „голям
пазар“ някъде на изток, за да купува някакви стоки. Отиде при
камилата си и след няколко секунди се върна с голям тютюнев
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лист, навит на руло и завързан през средата с тръстикова връв.
Подаде ми сноп от може би петнадесет, плътно притиснати
един към друг цели тютюневи листа. Благодарих му и тръгнах
да прибирам тютюна в джоба на ватенката си. Той ме спря и
каза:
– Моля, пушете.
Обясних, че не знам как да свия цигара по неговия начин, от
цял лист, а пък хартия нямаме. Той отново отиде до камилата
си и се върна с двойна вътрешна страница от вестник.
– За вас – каза. – Моля, пушете.
Погледнах надолу и видях, че това е брой от руския „Красная звезда“2, отпечатан през първата седмица на май. Американецът, който стоеше до рамото ми, също го видя и прошепна:
– Пази го, Слав.
Нямаше нужда да ми казва. Откъснах лента от горната част
на листа, достатъчно внимателно, за да не повредя текста. В
дланта си стрих на дребно част от единия тютюнев лист, свих
цигарата, после извадих парчето кремък, стоманената кука и
последният остатък от губката. Притиснах губката към кремък
между палеца и показалеца на лявата си ръка, а с дясната ги
ударих с кукичката. Губката улови още първата искра. Раздухах я, докато поаленее, и я долепих до цигарата. Монголците
наблюдаваха уменията ми с открито удивление.
– Как казвате на това нещо, с което палите огън? – попита
ме старейшината.
– Руснаците понякога му викат чакало-бакало – отговорих
аз.
Името му се стори странно. Той го повтори няколко пъти.
Аз радостно засмуках от цигарата си, монголецът – от своята
пура. Когато горящият край се приближи към средата, той взе
да придърпва тръстиковата връв все по-нататък. Допушихме
всеки своето. Най-после дойде време да тръгваме.
Нашият домакин пъхна дясната си ръка някъде около лявото си бедро и наведе ухо към предметът, който държеше там.
Аз също се доближих. Беше часовник, голям сребърен часов2

„Красная звезда“ (руски): „Червена звезда“
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ник, закачен на колана му с къса и тежка сребърна верижка.
Той веднага забеляза интереса ни. Всички се струпахме около
него и той ми позволи да подържа и да разгледам часовника.
Беше стар и се навиваше с ключе, руска направа – може би на
близо петдесет години. Със сигурност беше произведен преди
Революцията. От предната му страна беше изписано името на
майстора на руски. По някаква странна прищявка на паметта и
досега си го спомням. Името беше Павел Буре – някакъв царски часовникар, може би отдавна мъртъв.
– Когато руснаците се биха помежду си – обясни старейшината, – един от тях избяга при нас, преди много години.
Това обясняваше не само откъде монголецът се е сдобил с
часовника – подарък, отплата за някакви услуги или пък разменна стока – но и защо знаеше руски.
Разделихме се с множество взаимни благопожелания за
късмет по пътя и за здравето на краката ни. Това беше може
би най-интересната среща, която преживяхме в Монголия, но
скоро установихме, че всички тези хора се отличават с невероятна учтивост и проявяват пълно доверие, щедрост и гостоприемство. Помощта, която получавахме, беше съобразно възможностите на дарителя, но той винаги я даваше с най-голяма
радост. Друго очарователно тяхно качество беше наивното им
и откровено любопитство. За съжаление езиковата бариера ни
пречеше да разговаряме с хората, които срещахме по-нататък,
въпреки че скоро се научихме да изразяваме елементарни понятия с жестове, като ги съпровождахме с думи от нашия език,
тъй като това не беше толкова нелепо, колкото простата безмълвна мимика.
Когато керванът се скри от очите ни, веднага разгърнахме
листа от „Красная звезда“. Вътре открихме твърде малко новини, но прочетохме внимателно всеки ред, тъй като това беше
първият вестник, който виждахме от онези парчета хартия, на
шест месеца и повече, раздавани в лагера за цигари. Не разбрахме онова, което най-много ни вълнуваше, предположението, обсъждано в поверителните разговори между абсолютно
всички затворници в Сибир – дали Германия и Русия са във
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война. Имаше някакви глупави новини от вътрешната политика, отзивите за празненствата по Първи май и обичайните
обещания за повишаване продуктивността на индустрията и
селското стопанство. Един странен параграф, който сякаш излагаше идеята за незабавен сблъсък между двете големи континентални сили, съобщаваше за някаква значителна пратка
пшеница за Германия.
След като прочетохме вестника, ние го разделихме на части
и всеки уви в него своя дял тютюн, накълцан наситно с ножа.
Продължихме пътя си нататък по хълмистата земя. Към седем
часа вечерта достигнахме до един поток, там си направихме
лагер и запалихме огън, за да се предпазим от нощния студ,
вечеряхме и заедно се наслаждавахме на благосъстоянието си
– пушехме и си бъбрехме.
В края на втората седмица от пътуването си в Монголия започнахме да променяме усвоената в Сибир практика на придвижване. Нощните дежурства вече не бяха необходими. Но поривът да продължаваме напред не стихваше, той бе прераснал
в навик, който поддържаше съществуването ни. Все пак вече
не се страхувахме от залавяне, позволявахме си да общуваме
с местните, молехме ги за храна или пък предлагахме да им
свършим някоя работа срещу храна. Отново ходехме дълго, от
първия прохладен утринен час до късна вечер, след залез, но
климатът тук ни научи да прекарваме най-горещите часове от
деня на някое сенчесто място.
Земите пред нас явно представляваха просто поредица ниски и обли хълмове, които ние заобикаляхме, когато можехме,
и изкачвахме, когато се налагаше. Някои от хълмовете бяха
покрити с пирени, което винаги избуяваше много по-гъсто по
северните склонове. Дърветата бяха оскъдни, освен в близост
до села или пък покрай реки, но жилавите храсталаци – сред
които аз разпознавах един вид, наречен барбарис, със сочни,
овални червени плодчета, както и дива роза – очевидно имаха
много широко разпространение. Земите бяха слабо населени
и селата, разположени винаги покрай вода, отстояха надалеч
едно от друго. Много малка част от обширните земи, през кои183
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то преминавахме, се обработваше.
Първата ни мисъл, докато се движехме към хребета на някой
хълм, беше винаги да потърсим следващата река. Пътешествието ни през Външна Монголия в същината си представляваше
поредица от изтощителни преходи в жегата от вода до вода.
Реките и потоците означаваха облекчение за краката, утоляване на жаждата и баня. Плавателните реки от време на време ни
осигуряваха и храна и естествено, тези събития са останали в
паметта ми.
Първия път извадихме късмет, когато попаднахме на един
натоварен сампан, заседнал в някаква плитчина. Лодкарят мушкаше с дългия си бамбуков прът ту от едната, ту от другата
си страна, но лодката едва-едва се поместваше напреки на течението и си оставаше все на същото място. Колеменос каза
„Хайде да му помогнем,“ и ние се струпахме при лодката, на
около десетина метра от брега. Кристина остана да наблюдава
от тревата. Китаецът ни подаде още един бамбуков прът. Ние
го пъхнахме под носа на лодката и започнахме да повдигаме
като с лост, докато лодкарят се опитваше да я оттласне с помощта на собствения си прът. След като се потрудихме здраво
и хубаво няколко минути, лодката отново потегли. Китаецът
страшно се зарадва. Товарът му се състоеше от пъпеши, някои
от тях с размера на футболни топки. Докато сампанът преминаваше покрай нас, той направо ни обстрелваше с плодовете.
Между нас и брега, където Кристина ни чакаше, докато ние
весело джапахме към нея, се простираше ивица блатиста земя,
широка няколко метра. Дебелият пласт кал показваше докъде
достига реката през дъждовния сезон. Слънцето беше изсушило най-горния ѝ слой и по него се бяха образували пукнатини,
но между тях избликваше сиво-кафява кал, дълбока до прасеца. Заро тъкмо беше хвърлил към Кристина един пъпеш и
стоеше в калта усмихнат до уши, когато изведнъж го чухме да
надава вик. Попитахме го какво става, но още преди да е отговорил, аз усетих вълнообразно движение под собствените си
крака. Протегнах се надолу и свих дланта си в калта. Нещото
на два пъти успя да ми се изплъзне, макар да мислех, че съм го
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хванал здраво, после напипах главата и хрилете и го издърпах
нагоре. То се мяташе диво около ръката и китката ми. Беше
дълго тридесетина сантиметра, с кръгло и дебело тяло, на външен вид приличаше на змиорка. Разпознах го като вид щипок,
който руснаците наричат виюн.
– Яде ли се? – попита американецът.
– Да – отговорих аз.
Последва един изключително весел час в ровене из калта.
В края му вече се бяхме снабдили с най-невероятното меню за
вечеря. Подобно на змиорките, виюните бяха много издръжливи и трябваше да им отрежем главите, преди да можем да ги
сготвим. Измихме в реката калта, с която бяха покрити, и установихме, че имат кадифено черен цвят. Изпекохме ги върху
нажежен камък и макар да не помня точния им вкус, спомням
се, че не можеше да се сбърка нито с риба, нито със змиорка.
Думата, която използвахме тогава, за да опишем вкуса, беше
„сладко“. Месото беше плътно и хранително.
Гарнирахме деликатеса със сочни парчета пъпеш. Мархинковас получи внезапното озарение да запази две издълбани половини пъпеш като чаши за пиене. Идеята беше добра, но се
оказа, че не практика не работи. Когато кожичката на пъпеша
изсъхна, се напука. Изхвърлихме ги още на следващия ден.
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Живот сред гостоприемните
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ридържахме се към практиката да изминаваме по около
тридесет километра на ден, но след многодневно мъчително тътрене без прекъсване понякога се радвахме на неочаквана почивка. Дните, които прекарвахме в почивка, никога не
бяха загубено време. Спирахме по няколко часа най-често за да
поправим или закърпим износени мокасини, друг път – за да
се погрижим за някоя рана или за подутите си стъпала. Трета
причина беше необходимостта да си набавяме храна – не винаги можехме да се надяваме, че ще я получим просто по милост.
През втория месец от престоя ни в Монголия достигнахме
едно селище, което се състоеше от пръснати малки стопанства.
За европейските очи особено необичайно беше отсъствието на
огради и изобщо каквито и да било ограничителни маркери.
По всяка вероятност животът в тези селища беше в голяма степен общностен и не се нуждаеше от граници. Попаднахме на
една постройка от камък, с плосък покрив, но доста разнебитена. Пред нея се простираше разчистена и утъпкана площ. В
средата ѝ стърчеше забит прът, около който бавно и търпеливо
обикаляше един вол. Утрото вече напредваше, а ние вече бяхме
изминали двадесетина километра. Вървяхме и се подпирахме
на дългите си тояги. Бяхме поогладнели и поожаднели, но далеч не в такава степен, че да не можем да продължим.
Спряхме наблизо, за да погледаме вола и до определим каква работа върши той. Между животното и къщата стояха четирима души – монголецът-земеделец беше клекнал и мързеливо
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повдигаше шапката си, за да почеше плешивото си теме; едно
дяволито момче на четиринадесет-петнадесет години държеше
пръчка, с която подбутваше вола, щом животното минеше покрай него; групата завършваше с две жени, едната от тях вероятно майка на момчето, а другата – негова баба. Жените изобщо не ни обърнаха внимание, но земеделецът стана от мястото
си и двамата с момчето дойдоха да ни се поклонят. Ние отвърнахме на поздрава. Земеделецът заговори, ние също, но това до
никъде не доведе, така че в крайна сметка всички седнахме заедно на твърдата земя, разменяйки поклони и усмивки. Волът,
освободен от надзора на момчето, спря да се движи. В този момент аз установих какво представлява цялата процедура – волът вършееше ръж. Беше завързан за централния стълб с въже
от сплетени шавари3 или ракитови стъбла. По края на обсега
на въжето в кръг бяха разстлани снопи зряла ръж с класовете
навън. Когато волът стъпваше отгоре им, зърното падаше на
земята, откъдето жените бързаха да го оберат.
Аз се обърнах към Колеменос:
– Така се вършее бавно. Да помогнем на този приятел.
Колеменос кимна.
– Покажи ми как.
Двамата отидохме при снопите и силно ги заудряхме с тоягите си. Зърното, вече напълно изсъхнало, се посипа като
дъжд. Аз погледнах към земеделеца. Той се беше ухилил до
уши и наблюдаваше с интерес. Обърнах се към останалите:
– Да свършим тази работа. Няма да отнеме много.
Всички се съгласиха с голяма охота, дори Кристина, снабдена единствено с една тъничка пръчка за път, се присъедини
към нас. Подредихме се около кръга снопи и се заловихме за
работа. Момчето усмихнато разпрегна вола и го пусна да пасе.
Малко преди да приключим, земеделецът каза две-три думи на
жените и те влязоха в къщата. После се приближи до мен, а аз
пресипах малко жито от едната в другата си ръка и размахах
дебела стиска класове. Той прокара ръка през нея, изтръска я и
когато видя, че зърното е напълно обрулено от стъблата, показа
3

Шавар – (от келтски) трастиково растение с остри листа
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голямо задоволство.
Със знаци попитах човека дали разполага със сито, за да отделим зърното от триците. Той викна нещо на момчето, то отиде до къщата и се върна с едно сито, чиято мрежа се състоеше
от преплетени дълги конски косми. Поразчистихме наоколо,
пресяхме зърното с помощта на няколко кошници и накрая го
насипахме в чували. Момчето ми посочи пътя към къщата, когато аз метнах на гърба си първия пълен чувал зърно.
Вътрешността на дома беше особено интересна. Две трети от пространството бяха предвидени за живеене, останалото
представляваше склад. Между двете нямаше никаква преграда,
липсваше и всичко онова, което бихме нарекли удобства на цивилизацията. Когато влязох вътре, едната от жените работеше
на примитивна ръчна мелница за брашно, състояща се от два
заоблени и изгладени камъка и висока към метър дървена стойка. За ос служеше един дълъг бамбуков прът, чийто горен край
беше забит в таванските греди, а долният беше пъхнат в доста
широка дупка, близо до ръба на горния воденичен камък. Зърното се сипваше през друга дупка в центъра на същия камък и
жената го мелеше, като въртеше в кръг бамбуковия прът. Другата жена шеташе около каменната пещ, разположена в средата
на пода, в която гореше (ако се съдеше по миризмата) изсушен
животински тор. Комин нямаше. Димът излизаше през дупка в
покрива.
Момчето също нарами един чувал и го отнесе да някакъв
висок дървен кош, приблизително с формата на бъчва, пристегнат с железни обръчи. Докато изсипвахме чувалите си в коша,
аз се огледах из помещението. На дървен клин, забит в стената,
висяха три или четири овчи кожуха за зимата. От тавана висяха
китки, които изглежда представляваха сушени подправки. По
пода се забелязваха още няколко коша и няколко високи делви
от кафява неглазирана глина, стеснени при гърлата. Отворът на
единия от тях беше покрит с парче плат. По-късно разбрах, че
делвите съдържаха вода или мляко.
Когато приключихме с пренасянето, стопанинът изчезна на
някъде. Момчето остана с нас. Обърнах се към останалите на
188

ДЪЛГАТ А

Р А З ХОД КА

руски:
– Жените готвят там нещо.
Изпълнени с надежда погледи се отправиха към дима над
пещта, извиващ се нагоре към отвора в тавана. Измина около
половин час, после се чу скърцането от търкане на колелета в
несмазани оси. Иззад къщата се появи стопанинът – водеше
вола, впрегнат в каручка, която беше догоре натоварена с неовършани снопи.
Мистър Смит наруши мълчанието, в което ние, съвсем обезкуржени, бяхме изпаднали:
– Господа, шегичка! Трябва да свършим още малко работа,
преди да обядваме.
Заро скочи на крака:
– Хайде всички, ставайте! Да видим колко бързо можем да
се справим с това.
Той дръпна Кристина за китките и я изправи. После първи
тръгна към каруцата.
Работихме до след пладне и колкото повече работа свършвахме, толкова по-добър екип ставахме. Установих, че е по-леко за гърба ми и не по-малко ефективно да удрям класовете о
пръта, за който се връзваше вола. Тъй като бях единственият
от всички, който имаше някакъв опит в подобни земеделски
дейности, бях особено доволен от резултатите на груповите
ни усилия. Доволен, естествено, остана монголският ни приятел, който радостно припкаше след всеки пореден чувал зърно,
който пренасяхме от хармана към дървения кош.
Най-накрая жените излязоха от къщата със заплатата ни.
Едната носеше сламен панер, пълен догоре с овесени бисквити, като го придържаше притиснат с протегната ръка към дясното си бедро. По-възрастната пристигна с една от високите
делви, които бях видял вътре в къщата. Беше пълна със суроватка. Момчето вървеше след тях с три стъклени чаши в ръце, но
отблизо видях, че всяка от тях представлява просто дъното на
стъклена бутилка, чието гърло и горна част са били гладко отчупени, вероятно чрез нагряване и заливане със студена вода.
Бисквитите, все още топли, бяха благоуханни и засищащи, но
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първата глътка суроватка имаше вкуса на парафин, който вероятно е бил наливан или е попаднал в близост до съдовете за
пиеше. Скоро преминахме към общото си метално канче.
По това време аз изпитвах остра нужда от сол. Бях започнал
да си мечтая за солено. Стори ми се, че няма да стане нищо
лошо, ако помоля стопанина за малко сол. Изложих желанието си с помощта на няма пантомима. Посочих към него, после
към себе си. Протегнах лявата си ръка напред и направих движение така, сякаш взимам щипка сол с дясната. Поднесох я
към устата си и всмуках бузи навътре, за да покажа остротата
на соления вкус върху езика, примляснах с устни и се усмихнах. Човекът моментално схвана. Обърна се към къщата и ми
направи знак да го последвам. Вътре той заговори с жените
и тримата приказваха доста дълго. Най-накрая по-възрастната
измъкна някаква малка дървена съдинка, свали капака ѝ и ми
поднесе солта. Пипаше я с такова внимание, свидетелство, че
става дума за рядка и ценна стока. Отсипа върху парченце плат
съвсем малко количество, което едва ли можеше да напълни и
кибритена кутийка, и завърза плата на възел. Аз се поклоних
усмихнах се и благодарих на всички им за подаръка.
Докато се движехме по главната пътека, която преминаваше през селището, бях особено заинтртигуван от примитивната механика на правоъгълния кладенец, от чиято горна част
едно корито отвеждаше вода за напояване. От двете страни две
тежки греди се издигаха на два метра над земята и подпираха
познатата хоризонтална ос, върху която се навива въжето. На
оста обаче нямаше дръжка. Въжето беше преметнато два пъти
през оста, единият му край изчезваше в кладенеца, а другият
завършваше на три метра встрани от ръба му, където беше прикрепено към един дебел цилиндричен стълб, закантен дълбоко
в земята и издигащ на височина два-два и половина метра.
На около метър над земята, доста по-ниско от мястото на
завръзване на въжето през стълба беше промушена проста дървена греда. Това превръщаше цялото съоръжение в скрипец,
чиято задвижваща сила отново се набавяше не от друг, а от
търпеливия вол, обикалящ в кръг. Имаше и оборудване, пред190
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видено за другата работна сила в страната – жените – четири
ръчки бяха промушени на кръст през стълба на височината на
гърдите. Така се получаваше и помощно средство за вадене на
вода – мотор със сила четири жени. Устройството ми изглеждаше твърде усложнено за целта си, но кладенецът беше дълбок
и кофата, два пъти по-голяма от обичайната в европейските домакинства и направена от греди и железни обръчи, беше тежка
за вдигане дори празна.
В полите на хълма, до който се разполагаше селището, на
големи храсти цъфтяха азалии. Това беше привлякло много и
шарени пеперуди. Някои измежду тях със сигурност бяха найголемите и най-красиви пеперуди, които някога съм виждал.
Ние спряхме да ги погледаме. Заро направи опит да хване една,
но малката Кристина му се примоли да не го прави. Направихме лагера си в сянката на пет-шест малки дръвчета. От разстояние няколкостотин метра те ни заприличаха на дъбове, но
предполагам, че в действителност бяха камфорови дървета.
Оттам нататък растителността рязко намаля, докато накрая
само ниски храсти останаха да растат по хълмчетата. Бяхме се
насочили към пустинята, чиито размери и характер не познавахме. Ако бяхме предварително предупредени за всичките ѝ
ужаси, сигурно щяхме да се подготвим по-внимателно. Името
Гоби за нас не представляваше нищо повече от име. Почти не
го споменавахме. Сутрин слънцето се издигаше откъм лявата
ни страна и ние неуморно вървяхме през целия ден, докато то
не залезеше от дясната.
Според спомените ми последните хора, които видяхме, бяха
двама китайски рибари между засенчените с върби брегове на
една бистра и хладна река с каменисто дъно. Бяхме достигнали реката по пладне, тъкмо навреме, а рибарите забелязахме
едва час или повече след пристигането си. Единият вървеше
по нашия бряг, другият – от отвъдната страна, на места водата достигаше до кръста им, но на места едва успяваха да държат брадичката си над повърхността. Всеки от тях държеше в
едната си ръка дълъг бамбуков прът, а с другата опъваше две
въжета, преметнати през раменете. Движеха се по течението на
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реката. За нас това беше необикновена гледка и ние отидохме
към брега, за да погледаме, докато те се приближаваха към нас.
Между двамата през реката беше простряна една мрежа.
Състоеше се от две части, всяка дълга по двадесетина метра,
съединени в средата, така че образуваха широк капан с размер
около половин квадратен метър, който се влачеше отзад и образуваше остър ъгъл. Овални и леки дървени поплавъци придържаха цялата дължина на мрежата и торбата към повърхността.
Това устройство не даваше на рибата почти никакви шансове
за оцеляване. Китайците мушкаха с прътовете водораслите покрай брега, за да изкарат оттам рибите, и единствени успяваха
да се измъкнат онези, които прескачаха над мрежата. Имахме
късмет, че двамата рибари решиха да спрат тъкмо до нас. Този
от отвъдната страна пресече през реката, като използваше дължината да мрежата, за да завърже отвора на торбата. Докато се
приближаваха към плитичините, видях, че към долната част
на мрежата са привързани на равни разстояния камъни за тежести. Объл камък придържаше надолу и заострения край на
торбата. Въжетата в ръцете на двамата мъже бяха привързани
съответно към горната и долната страна на мрежата и минаваха по цялата ѝ дължина.
Сега единият рибар хвана и четирите края на въжетата, докато другият се протегна назад, за да придърпа един голям цилиндър, сплетен от бамбукови стръкове, които се носеха бавно
по течението на водата и се виеха зад мрежата. Установихме,
че това е подвижният живарник, в който се съхранява улова.
Към най-широката му част беше привързан квадратен капак.
През дупката се пъхаше уловената риба.
Ние започнахме със знаци да подсказваме, че искаме да помогнем. Китайците, изглежда, нямаха нищо против. В мрежата
се бяха заплели десетки дребни рибки. Единият рибар хвана
една от рибите за главата и я издърпа. Докато рибата се мяташе, той я хвърли на брега. После погледна към нас и посочи
мрежата. Ние последвахме примера му, като освобождавахме
мрежата от риба, клонки, водорасли и листа.
Китайците пък издърпаха на брега торбата, пълна с блестя192
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щи и мятащи се риби. Умело и бързо заизваждаха по-едрите
една по една и ги пускаха в потопения в реката бамбуков живарник. Когато приключиха, в торбата бяха останали над десет
килограма прекрасни риби, дребни или със средна големина.
Рибарите със знаци ни обясниха, че можем да ги вземем. В други случаи, надявам се, тези риби щяха да бъдат върнати във
водата. Някои от тях избягаха измежду несръчните ни пръсти,
но повечето, пляскащи и зяпащи, се приземиха на брега над
нивото на водата. Китайците отново опънаха мрежата си и продължиха с риболова по следващата отсечка от реката.
Такова количество храна щеше да ни стигне за много дни
напред, така че решихме да изядем колкото ни трябва сега, а
останалото да изсушим на слънце върху плоски камъни и да
вземем със себе си. Докато Колеменос отрязваше главите, хванал брадвата си близо до острието, аз ги почиствах от вътрешностите, а останалите се изреждаха да ги носят до водата и да
ги мият. Кристина и Заро запалиха огън и намериха един тънък
и равен камък, който да ни служи за скара. Скоро се разнесе привлекателната миризма на току-що опечена прясна риба.
Уловът се състоеше от около пет вида риба, сред които аз разпознах единствено костура по покрития с шипове гръб.
Сушенето на риба беше за нас непознато занимание, но тъй
като многократно бяхме виждали неговите продукти, опитахме
се да постигнем същия резултат. Разполовявахме изкормената
риба и отстранявахме гръбнака. После отчасти я опушвахме,
отчасти я изсушавахме около огъня. Това ни отне няколко часа
и накрая всички се съгласиха, че трябва да останем и през нощта, за да довършим започнатото. През цялата следваща утрин рибите съхнаха на слънце, докато ние размахвахме над тях
фуфайките си, за да пропъждаме мухите. Когато решихме, че
сме приключили, разделихме рибите помежду си и ги прибрахме в торбите си. По-късно щяхме да благославяме успеха на
начинанието. С последните остатъци от тази храна щяхме да
навлезем в пустинята Гоби.
Не толкова приятно преживяване ни се случи ден-два покъсно. Беше следобед, когато парещото слънце тъкмо се накла193
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няше по дългия си път на запад, през просторното яркосиньо
небе. Мархинковас простря ръка напред и посочи един голям
кафяв облак, който се движеше на няколко километра пред нас.
Попита какво ли може да е това. Никой от нас нямаше ни наймалка представа. Нямаше съмнение, че се движи, и аз помислих, че може да е пясъчна буря, но вятърът беше съвсем слаб
и въздухът едва помръдваше. А това нещо се движеше много
бързо и ставаше все по-голямо, докато ние го наблюдавахме.
– Това е облак скакалци – каза мистър Смит. – Не бива да
влизаме в него. Най-добре да изчакаме тук.
Седнахме върху пресъхналата земя, наметнахме се с ватенките и покрихме главите си с торбите. Когато хилядите скакалци стигнаха до нас, блясъкът на слънцето се затъмни. Обърнахме се с гръб към тях и се приведохме към земята. Звукът
от ударите им по дрехите ни можеше да се чуе съвсем ясно.
Бяха навсякъде около нас и над нас. Въздухът сякаш оживя от
жуженето на крилата им.
– Добре, че не могат да ни изядат – каза Заро.
– Не бъди толкова сигурен – отвърна американецът. – Те са
почти всеядни.
Кристина обърна разтревожено лице към него.
– Само се шегувам, дете – увери я той.
Изминаха два часа, докато цялото ято премине покрай нас.
Слънцето отново се показа, а жертвите на голямата миграция
бяха пръснати по земята наоколо. Някои все още мърдаха,
други видимо бяха мъртви. Изтърсихме много от дрехите си.
Някак си бяха успели да пропълзят в джобовете ни, нагоре по
ръкавите и по крачолите на панталоните. Единственото ни утешение се състоеше в това, че не бяха се промъкнали и в торбите с храната, където пазехме безценната сушена риба.
Да свържа времето с пространството беше за мен една от
най-големите трудности при възстановяването на историята за
нашата борба за свобода. Това се отнася особено до престоя ни
в Монголия, където нямахме общ език с местното население
и дори когато ни казваха имената на реки, села или други географски реалии, ние не можехме да запишем звуците, за да по194
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могнем на паметта си след години. Но струва ми се, пътуването
ни през населените части на Външна Монголия до пустините
на Вътрешна Монголия ни отне между шест и осем седмици.
Със сигурност си спомням, че навлизането в Гоби не представляваше рязък преход.
На два пъти си мислехме, че вече сме вътре, тъй като пресичахме през големи области песъчлива земя, но и в двата случая
пред нас накрая се изправяха група доста високи хълмове, а в
полите на втората, за късмет, намерихме и една плитка рекичка
с пясъчно дъно, отвъд която пренощувахме. Дълго, дълго след
това нямаше да пием отново прясна вода.
Привечер на следващия ден попаднахме на керван, който
беше разположен под прав ъгъл спрямо нашия курс. Покрай
него седяха четирима монголци и пазеха един кипнал железен
котел, подпрян над огъня с помощта на метален триножник.
Всичките изглеждаха на възраст между тридесет и четиридесет, но старшинството на един от тях беше обозначено от прекрасна стара пушка с дълга цев и къс приклад. Дървената част,
почти черна на цвят, минаваше успоредно на цевта и беше прикрепена към нея с помощта на блестящи месингови пръстени.
Когато той се изправи, за да ни поздрави, видяхме, че пушката
е висока, колкото собственика си. Разменихме си обичайните
учтивости, но никой от монголците на знаеше руски. Те ни поканиха да седнем край огъня и ние се наредихме в полукръг, а
те ни наблюдаваха от другата страна на пламъците.
Тези монголци бяха много по-бедни пътници от онези, които
срещахме по-рано. Забелязах, че дрехите им на места са закърпени. Имаха само едно муле, натоварено с най-необходимото
за път, включително два мяха с вода. Предположих, че са направени от стомах на камила. Домакините ни наляха още вода
в котлето, докато ние се усмихвахме и правехме безрезултатни
опити да обясним с жестове на човека с пушката, колко се радваме от неочакваната среща. Вероятно в чест на прошарената
брада на мистър Смит, онзи насочи вниманието си тъкмо към
американеца, за когото очевидно смяташе, че е старейшина и
по тази причина водач на групата ни.
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Най-накрая мистър Смит използва вълшебната думичка
Лхаса и след едноминутно размишление монголецът посочи
накъде да вървим. От горната си дреха той извади някакво съоръжение, което мога да опиша като метален цилиндър на дълга
пръчка. От цилиндъра измъкна известна дължина навита копринена панделка, по начина, по който един западен човек би
издърпал магнетофонна лента. Коприната беше покрита със
символи в поредица от правоъгълни рамки, като кадрите на
кино филм. Монголецът известно време се взира в панделката
и най-накрая, с въртеливо движение на ръката си, я прибра обратно в цилиндъра. Решихме, че това е било молитва за щастлив завършек на пътуването ни. Мистър Смит се поклони за
благодарност.
Човекът, който се занимаваше с котлето, измъкна бучка пресован чай, черна на цвят, отчупи от нея едно парченце и го пусна във водата. Няколко минути той бърка варивото си с помощта на дървена лъжица с дълга дръжка, миризмата най-приятно достигаше да нашите носове. След това измъкнаха дървен
съд и когато махнаха капака, отдолу се показа нещо, което аз
взех за мед, но по-късно се оказа масло. Една лъжица от това
нещо беше добавена в котела. Разбъркването и варенето продължи още известно време.
Монголците извадиха две съдини и това беше достатъчна
причина да поискам да разгледам едната, преди да налеят чая в
нея. Беше от полиран месинг и аз разпознах, че това е долната
част, която е съдържала експлозива на някогашен малък снаряд. Лента от същия метал беше увита около чашата и занитена за нея така, че да образува дръжка. Обърнах я наопаки, за да
видя дали на дъното няма да открия обичайните знаци за произхода на снаряда. Забелязах няколко бледи букви, но те бяха
така изтъркани от употреба, че не можех да разчета каквото и
да било. Монголците изглежда бяха поласкани от интереса ми,
а аз съжалих, че не мога да ги попитам откъде са се сдобили с
чашите.
Процедурата по пиенето на чая се оказа доста забавна, тъй
като се налагаше да гадаят за възрастта ни, за да може пър196
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во да се поднесе на най-старшите и от двете групи. Мистър
Смит очевидно не ги затрудни. Първите две чаши, потопени в
котлето, отидоха при него и при монголеца с пушката. Когато
подадох собственото си канче към готвача, той го напълни и
без колебание го подаде на Палухович. Видях, че сержантът
направи физиономия на голямо отвращение при първата глътка, после погледна американеца и по негов пример започна да
мляска с устни, за да покаже колко му допада питието. Смит
пиеше с най-голямо спокойствие.
На Кристина и на мен подадоха последни. Докато чакахме
да дойде нашия ред, аз я закачах с обичаите на страна, която се придържа към лозунга „На дамите – последно“. Тя ми
отговори, че ѝ сервират последна, защото я разпознават като
най-млада от всички ни. Монголците наблюдаваха разменените помежду ни усмивки и съм сигурен, че ужасно им се искаше
да разберат за какво си говорим. Когато редът ни най-после
дойде, забелязах, че останалите ни гледат заговорнически.
Чаят беше приятно топъл, но имаше отвратителен вкус. Ние
обаче запазихме спокойни лица и отбягвахме да се гледаме в
очите. Приятното ухание от чаените листенца беше надвито
от отблъскващия привкус на гранясало масло, което плуваше
на мазни плюски по повърхността. Но ние все пак си изпихме
порцията, а аз положих големи усилия, за да не се изсмея с
глас, когато Кристина демонстрира задоволство, мляскайки с
устни.
Гостоприемството на монголците завърши с подарък от малко тютюн и ядки. Всички се изправихме и се поклонихме за
сбогом. Тръгнахме си и когато след петдесетина метра аз хвърлих поглед назад, видях, че те отново са насядали по земята с
гръб към нас. Толкова скоро вече бяхме излезли от живота им,
а те – от нашия.
По-късно щях да си припомня, че според тях пътуването ни
до Лхаса заслужава специална молитва. Навлизахме в нажежената пустиня Гоби без вода и със съвсем малко храна. Никой от
нас все още не знаеше какъв ад ни очаква.
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Пустинята Гоби: глад,
суша и смърт
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лед като изминаха два дни без вода сред хълмистата и песъчлива августовска жега на пустинята Гоби, у мен започнаха да се промъкват първите белези на страха. Ранните лъчи
на изгряващото иззад ръба на света слънце разсейваха пронизващия студ на пустинната нощ. Светлината огряваше върховете на вълнистите дюни и хвърляше отчетливи сенки в дълбоките, покрити с пясък дъна на разделящите ги падини. Страхът пърхаше леко и бързо сред нас, но ние го потискахме като
смучехме камъчета и влачехме краката си в опит да изминем
максимално голямо разстояние преди ослепително жаркото
пладне. От време на време един или друг от нас се изкачваше
на някой от безконечните хълмове и вперваше поглед на юг
само за да види все същия убийствен пейзаж да се простира
до хоризонта. Към обяд забивахме дългите си тояги в пясъка
и опъвахме ватенките си върху тях, за да си направим сенник.
Тревогата относно състоянието ни вероятно е била споделяна
от всички, но никой не се престрашаваше да я изрече гласно.
Аз лично усещах, че не бива да плашим момичето, и съм сигурен, че останалите мълчаха по същата причина.
Горещината ни обгръщаше отвсякъде, изсмукваше и последната капка влага от телата ни и сякаш връзваше железни тежести на глезените ни. Всеки от нас вървеше, зает със собствените си мисли, никой не произнасяше и дума, тъпо концентрирайки се в необходимостта да премества единия се крак пред
другия, без да спира. Най-често аз вървях първи, Колеменос
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и момичето бяха най-близо до мен, а останалите, скупчени на
група, се тътреха на няколко метра по-назад. Сега аз ги теглех
напред, карах ги да се изправят на крака сутрин, принуждавах
ги да съкращават обедната почивка. Докато вървяхме за пореден път под лъчите на залязващото слънце, страхът отново ме
връхлетя. Беше, разбира се, най-фундаменталният, най-потискащият от всички – страхът, че ще умрем тук, сред нажежената
пустош. Наложи се да преборя един пристъп на паника и желанието да поискам да се върнем обратно по пътя, от който сме
дошли, обратно към водата, зеленината и живота. Справих се.
Тъкмо се стоварихме в подножието на някаква висока дюна
и студените звезди се появиха над главите ни. Изтощението
и уморените ни кости щяха да осигурят съня ни, но тъй като
бяхме измъчвани от жажда, никой не заспиваше, ту един, ту
друг ставаше и се разхождаше наоколо, после се връщаше и
лягаше обратно. Някъде след полунощ предложих отново да
тръгнем на път, за да наберем преднина по хладно. Изглежда
всички бяха будни. Вдигнахме се и продължихме да се тътрим
на юг. Така беше много по-лесно да се върви. Починахме си за
няколко часа след зазоряване, след това продължихме, без да се
отклоняваме от южния курс.
След този единствен опит не повторихме нощния преход.
Маковски се възпротиви.
– Можеш ли да определяш посоката по звездите? – попита
ме той. Останалите обърнаха измършавелите си лица към мен.
Аз замълчах, преди да отговоря.
– Не с пълна сигурност – признах си.
– Някой от нас може ли? – настояваше той. Никой не отвърна.
– Тогава е възможно цяла нощ да сме се въртели в кръг – натърти Маковски.
Почувствах ужасната безнадеждност, която думите му предизвикаха. Запротестирах, казах, че съм уверен, че не сме се
отклонили от курса – изгряващото слънце потвърждаваше, че
сме все така обърнати на юг. Но тайно, в ума си, дори докато оспорвах това, допусках възможността Маковски да е прав. При
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всички положения семето на съмнението вече беше хвърлено и
ние просто не бяхме в състояние да добавим каквото и да било
към и без това вече твърде голямото бреме от опасения.
И тъй, продължихме да си движим през трептящия и нажежен въздух. Не се появяваше дори и най-слаб повей, който
да резсее увисналия над пустинята, почти невидим прах, прах,
който полепваше по лицата и брадите ни, влизаше в напуканите
ни устни, оцветяваше в червено клепачите на очите ни, които
така или иначе бяха вече подути от ярката слънчева светлина.
Строго разпределените дажби сушена риба приключиха
някъде към петия ден, пред нас се простираше все така безжизнения хоризонт. В този безводен свят само осем човешки
създания и понякога някоя змия издаваха признаци на живот.
Съвсем спокойно можехме да спрем да се движим, да легнем
на земята и да си умрем. Изкушението да удължаваме обедните
си престои и да продължим да дремем и през жаркия следобяд,
чак до залез слънце, проникваше до мозъка на костите в изсъхналите ни, измъчвани от болки тела. Краката ни бяха в плачевно състояние – парещият пясък проникваше през тънките подметки на износените ни мокасини. Налагаше се да крещя на
останалите, за да ги накарам да станат и да тръгнат. Тук няма
нищо, казвах. И зад гърба ни няма нищо. Само напред нещо ни
очаква. Трябва да ни чака все нещо. Тогава Кристина ставаше,
след нея и Колеменос. Най-накрая се присъединяваха и останалите. Машинално се отправяхме отново на път, с наведени
глави, мълчаливи, заети с мисли за Бог знае какво, но продължавахме да местим единия си крак пред другия в продължение
на дълги и отчаяни часове.
На шестия ден момичето се спъна и падна. Както беше на
колене, тя погледна към мен:
– Колко глупаво от моя страна, Слав. Сама се спънах.
Тя не изчака да ѝ помогна. Бавно се изправи от пясъка и застана до мен. Същият следобяд в някакъв момент с лека изненада и раздразнение установих, че аз самият съм се оказал на
колене. Въобще не бях осъзнал кога съм паднал. В едната секунда все още вървях, в следващата вече бях спрял. На колене,
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помислих си... Като за молитва. Изправих си. Никой не беше
забавил крачка заради мен. Дори едва ли бяха забелязали препъването. Отне ми сякаш ужасно дълго време, докато се върна
в първоначалната си позиция най-отпред. Останалите също падаха от време на време, забелязвах го с периферното си зрение.
Коленете им поддаваха и те се свличаха в няколко безсъзнателни секунди, преди да разберат внезапно, че са престанали да се
движат. Отново се изправяха. Никой не изоставаше. Това бяха
признаците на нарастващата слабост, която изпиваше всичките
ни сили, но щеше да е фатално, ако ги признаехме именно за
това, което бяха. Смъртта протягаше пръсти към нас, но ние
все още не бяхме готови да умрем.
На седмия ден слънцето изгря сред каскада от златисти и розови багри. По това време вече бяхме ходили цял час в бледата
предутринна светлина. Погледнах Кристина и останалите препъващи се фигури зад гърба ми и изведнъж се поразих от това,
колко непобедим беше духът у всички тях. Походът ни се беше
превърнал в безразборно блуждаене. Усилието да движим краката си беше вече отвъд силите ни.
Без особена надежда гледахме към Колеменос, който тръгна
с мъка да катери една висока дюна. Един или друг от нас правеше това всяка сутрин, щом светлината беше достатъчна, за
да даде ясна видимост на юг, до хоризонта. Колеменос остана
там цяла минута, предпазвайки очите си с длани, а ние продължавахме да се тътрим, очаквайки познатото обезкуражаващо
повдигане на рамене. Но Колеменос сякаш нямаше намерение
да слиза и тъй като упорито се взираше в една и съща точка, няколко градуса източно от курса ни, аз забавих ход и спрях. Усетих как ръката на Кристина лекичко докосва моята. Момичето
също се беше втренчило в Колеменос. Всички спряха. Видях,
че Колеменос разтърква очите си, разтърсва глава и отново отправя поглед в същата посока с широко отворени очи. Прииска
ми се да му извикам, но замълчах. Вместо това тръгнах да се
катеря по хълм към него. Заро и момичето ме придружиха. Зад
нас идваха американецът и Мархинковас. Двамата поляци Маковски и Палухович, се подпряха на тоягите си и се вгледаха в
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нас.
Когато най-после стигнах до Колеменос, все още си повтарях „Не, нищо няма. Не бива да се вълнувам. Няма начин да
е каквото и да било“. Сърцето ми се разтуптя от усилието по
изкачването на лекия наклон.
Колеменос не издаде и звук. Само протегна дясната си ръка
и посочи. Аз напрегнах зрението си, но в първите няколко
секунди не можех да го фокусирам. Направих същото, което
Колеменос направи преди няколко минути – разтърках очи и
погледнах отново. Там имаше нещо, тъмно петно на светлия
пясъчен фон, вероятно на разстояние десетина километра от
нас. През утринната мараня изглеждаше безформено и не можеше да се познае какво е. Вълнението ни нарастваше, докато
наблюдавахме. Започнахме да говорим, да изказваме предположения. Задъхани, двамата поляци също се качиха при нас. Те
също забелязаха нещото.
– Възможно ли е да е някакво животно? – попита сержантът.
– Каквото и да е, не е пясък – каза американецът. – Да отидем да проучим.
Отне ни цели два часа, за да изминем разделящото ни разстояние. Многократно губехме нещото от поглед, когато се
гмуркахме в песъкливите падини между дюните. Катерехме
се много по-често, отколкото бихме го правили иначе, защото
не можехме да понесем опасението, че петното върху пясъка
може да изчезне съвсем, докато не го гледаме. Накрая то започна да придобива форма и очертание и същевременно с това ние
взехме да се изпълваме с надежда. Ето че надеждата се превърна в сигурност. При всички положение различавахме дървета –
истински, живи дървета, буйно растящи и струпани в горичка,
чийто силует се открояваше на фона на пясъка като мастилено
петно върху току-що изпрана покривка.
– Където има дървета, има и вода – заяви американецът.
– Оазис – викна някой и думата запрелита от уста на уста.
Кристина прошепна:
– Това е чудо. Бог ни спаси!
Ако бяхме в състояние да тичаме, със сигурност щяхме.
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Преборихме се с тези последни няколкостотин метра толкова
бързо, колкото можехме да принудим краката си да го направят.
Аз на няколко пъти залитах. Усещах езика си пресъхнал и подут в устата. Дърветата ставаха все по-големи и най-после разпознах, че това са палми. В сянката им се виждаше една малка
падина с приблизително овална форма и аз вече знаех, че това
трябва да е вода. На няколкостотин метра от оазиса пресякохме
пътека за кервани, ориентирана по посока изток-запад. Съвсем
близо до дърветата пък се забелязваше някаква особена купчина, която изглеждаше като съставена от ръждясали консервни
кутии, сякаш някакво фантастично сметище насред пустинята.
В последните двадесетина метра съвсем ускорихме крачка и
струва ми се успяхме да постигнем ход, доста близък до бяг.
Дърветата, около десетина на брой, растяха от южната страна на езерцето и през по голямата част от деня хвърляха сянката
си върху него. Прекрасната хладна вода изпълваше спокойно
овалната падина, обрамчена с големи, грубо одялани камъни.
В този сезон, може би най-горещото време на годината, равнището на водата беше спаднало надолу в каменния пръстен и
ние трябваше да се прехвърлим отвъд, за да я достигнем. Цялата площ на оазиса вероятно възлизаше на около половин акър.
Канчето беше у Заро, но ние не можехме да го чакаме, докато го напълни и ни го подаде. Накиснахме се във водата, надвесихме се и пихме направо от нея, като животни. Оставихме
я да погали пламналите ни чела, поливахме я около вратовете
си. Пихме, докато някой не изказа предупреждението, че не
бива да пълним празните си стомаси с твърде много течност.
После намокрихме торбите си, насядахме по големите камъни и внимателно измихме попуканите си и изподрани стъпала.
Прекарахме прекрасни минути, докато стояхме с крака увити
в навлажнения плат от торбите. С канчето от време на време
поливахме главите си и отмивахме от телата си прахта и пясъка, полепили се по тях в продължение на шест дни и половина мъчителен път. Самото усещане от присъствието на водата
беше въодушевяващо. Ние тържествувахме. Бяхме излезли от
бездната на страха и встъпили направо в нов живот с нова на203
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дежда. Приказвахме и се смеехме така, сякаш питието ни не
беше вода, а направо опияняващо шампанско. Питахме се кои
ли ръце са домъкнали тези камъни и са посадили тези палми,
та да превърнат чудното езерце в знак, който изтощените от
жажда пътници можеха да видят още отдалеч.
Тепърва щяхме да разберем колко голям късмет сме извадили в действителност. На тридесетина метра източно от езерцето, откъм страната, противоположна на посоката, от която
бяхме дошли, открихме все още топли останки от огън, пресни
следи от камили и много отпечатъци от копита, които показваха, че наскоро тук е спирал голям керван. Вероятно бяха потеглили по изгрев. Тези хора, които да бяха те, бяха готвили и яли
месо, а кокалите, все още доста пресни и незагнили, видяхме
пръснати около пепелта от огъня. Установихме, че това са кокали от едно голямо и едно малко животно. Месото беше одялано от тях с ножове, след които бяха останали малки, но все
още сочни парченца. Поделихме си кокалите и ги огризахме
със зъби, благославяйки късмета си. Нещастният Палухович,
лишен от зъби, взе от мен ножа и се справи не по-зле от останалите. Когато не остана повече месо, разтрошихме всеки кокал с
брадвата и изпихме костния мозък.
За два или три часа, тъкмо в най-голямата обедна жега, лежахме под благословената сянка на палмите. Колеменос, който
имаше редкия дар на способността да си почива пълноценно
във всяка ситуация, захърка с ръце под главата си и с шапка,
придърпана над едното око. Лъчите на слънцето вече падаха
косо, когато се събудих от един кошмар, в който парещата светлина и пустинята сякаш нямаха край. Взех канчето, покатерих
се на камъните, гребнах вода и пих отново. Американецът се
изправи, протегна се и дойде до мен. Скоро всички се разбудиха.
Заро се упъти нанякъде.
– Отивам да хвърля поглед на ония тенекии – викна той. –
Може би ще намерим някоя, в която да носим вода.
Загадката на това сметище от човешки боклук посред южната част на пустинята Гоби може би ще остане завинаги не204
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решена. То представляваше купчина от стотина метални съда,
подобни на кутии, очевидно захвърлени там толкова отдавна,
че дори в сухия пустинен въздух бяха ръждясали до такава степен, че не можеха да се използват. Обръщахме ги една по една,
но можахме да открием никакъв белег, обозначаващ какво са
съдържали или откъде са дошли. След като преглеждахме всяка една, оставяхме я настрани. Изпод купчината, полузаровена
в пясъка, Заро откри някаква тел, дебела половин сантиметър,
намотана на кълбо, цялата покрита с ръжда и привързана с потънки телчета, които се разпаднаха още при първото докосване. Напълних шепата си с пясък и търках тежката тел, докато
напълно я почистих от ръждата. Покритието се оказа тънко, а
самата тел – здрава и стабилна.
През нощта подредихме тенекиите в кръг, за да направим
нещо като огнище, събрахме парчета дърво и запалихме огън.
Аз дълго лежах буден и се опитвах да реша колко време трябва
да останем на това място, но така и не достигнах до никакво
окончателно решение. Сънят ми, когато най-после настъпи,
беше пълноценен и без видения. В съответствие с навика, придобит от пустинята, отворих очи около час преди зазоряване.
Заро вече беше буден и се мотаеше наоколо. Замислено дърпаше единия край на телената дебелата тел.
По въпроса за телта проведохме цяло съвещание с различни
мнения и предложения. Привлачихме я към езерцето, размотахме я и започнахме да я почистваме с пясък. Никой нямаше
ясна представа какво да правим с нея, но всички бяха единодушни, че в бъдеще може да ни бъде от полза. Всеки метален
предмет беше цèнен. Просто не можехме да се накараме да изоставим подобно богатство. Тъй като така или иначе трябваше
да я вземем със себе си, дискусията най-накрая се сведе до проблема, как да я доведем до удобна форма за носене. Като следствие от това прекарахме първите няколко часа от деня заети
с това да режем от нея парчета с дължина около един метър и
да завиваме краищата им като куки, посредством които частите да могат да се премятат през вратà на човек. Металът беше
твърд и извиването му изискваше големи усилия с опакото на
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брадвата. Накрая притискахме краищата в цепнатините между
наредените близо един до друг камъни около езерцето. Когато най-после всички бяха снабдени с по една метална примка,
Заро и още двама-трима от останалите направиха няколко копия, като сплескваха единия край на телта, оформяйки острие,
а другия извиваха до кука, която може да се закачи на колана.
Когато приключихме, все още оставаше много тел, но ние решихме, че сме взели толкова, колкото можехме да носим, без
да се затрудняваме. Операцията предизвика у нас чувство на
задоволство. Да използваме отново силата и уменията на ръцете си беше много вдъхновяващо, не на последно място изпитвахме и типичната за затворника гордост от каквато и да било
придобивка, дори ако вещта е просто кука от изхвърлена тел.
Възникна и неизбежният въпрос кога да потеглим. Два от
проблемите ни не можеха да намерят решение. В оазиса имаше
вода, но не и храна. На второ място – не разполагахме с друг
съд, в който да носим водата освен металното канче. Маковски изказа твърдението, че ако останем тук няколко дни, имаме
шанса да изчакаме минаващ керван и да си осигурим хранителни запаси за следващата фаза от пътуването. Но аз настоявах
да тръгваме. Казах, че след като сме изпуснали един керван,
има вероятност следващият да дойде едва след седмици. Може
да стана така, че да чакаме с дни, до момента, когато вече ще
сме твърде изтощени поради липса на храна, за да се движим
изобщо, така че първите пристигнали пътници да ни намерят
мъртви от глад. Имайки предвид онова, което щеше да последва, моля се да получа опрощение заради голямата си настоятелност. И все пак, струва ми се, че можеше и да се окажа прав.
Така или иначе, сега вече е невъзможно да преценя, нито пък
беше възможно тогава. Намирахме се в отчаяно положение и
трябваше незабавно да решим какво да правим. Направихме
избора си по-късно същата вечер. Щяхме да потеглим на следващия ден преди зазоряване.
Вече бяхме на път, когато слънцето се издигна и в продължение на половин ден, когато се обърнехме назад, все още виждахме дърветата на оазиса. Аз дори се зарадвах, когато вече не
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бях в състояние да различа очертанията им на хоризонта. Заро
носи канчето с часове, прикрепяйки го с едната си ръка отгоре,
а с другата – отдолу. Той го напълни с вода догоре, след като
всички ние бяхме пили за последно. Докато вървеше, водата
плискаше по дланта му и малки пръски излитаха измежду пръстите му и капеха по земята. Когато по обяд спряхме за почивка, Заро беше изгубил близо половината заради разливането
и изпарението на водата, а пък се оплакваше, че ръцете му са
схванали от това, че е притискал канчето толкова плътно. Докато седяхме под сянката на опънатите върху тоягите ватенки,
ние страшно внимателно си подавахме канчето и си позволявахме да отпием само по една глътка.
Отново се оказахме в положението от преди оазиса, но този
път бяхме и лишени от малкото си запаси сушена риба. През
първите три дни ми се струваше, че се движим изненадващо
добре. На четвъртия обаче неизбежната, изсмукваща силите
горещина сякаш внезапно ни напомни за себе си. Все по-често
започнахме да се препъваме и да падаме, забавихме ход, а речта ни се сведе до изръмжаването на кратки фрази. Спомням си,
че веднъж Маковски каза:
– И в ада не може да е толкова горещо, колкото в тази проклета пустиня.
На петия ден Кристина падна на колене. Обърнах се и я погледнах, очаквайки, че ще я видя да се изправя, както преди. Тя
обаче остана на колене, а нежната ѝ глава висеше наклонена
към гърдите. Не издаваше нито звук. Тръгнах към нея, в същото време и Колеменос се отправи натам. Преди да успеем
да стигнем до нея, тя се люшна напред и се свлече по лице в
пясъка. Двамата стигнахме до нея в един и същи момент и я
обърнахме по гръб. Беше изпаднала в безсъзнание. Разтворих
дрехата ѝ около врата, започнах да ѝ говоря и внимателно да я
разтърсвам, докато мистър Смит се зае с това да опъва фуфайките върху тоягите ни, за да ѝ направи сянка.
Кристина се свести доста бързо и огледа сведените над нея
разтревожени лица, изправи се, усмихна се с напуканите си
устни и каза:
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– Сега съм по-добре. Трябва да съм паднала – не знам как е
станало.
– Не се притеснявай – опитах се да я утеша аз. – Сега ще си
отпочинем тук за малко и ще ти размине.
Тя се наведе напред и ме потупа по ръката.
– Няма да падна пак.
Поседяхме там известно време. Кристина протегна ръка надолу, за да разтърка глезена си. Очите ми бавно проследиха
ръката ѝ. Видях, че глезенът ѝ е така подут, че кожата опъваше
отвътре крачола на панталоните ѝ.
– Да не би нещо да те е ухапало, Кристина?
– Не, Слав. Защо?
– Кракът ти изглежда подут.
Тя издърпа нагоре крачола и размърда крака си наляво-надясно, за да го огледа.
– Не бях забелязала – каза тя.
Продължихме мъчително да напредваме и през следващите
няколко часа. Кристина изглеждаше по-бодра. След това обаче
тя отново падна – коленете ѝ се подгънаха и тя се свлече по
лице в пясъка с едно движение, без дори да се подпре на ръцете
си в опит да предотврати падането.
Отново я обърнахме по гръб и избърсахме пясъка, влязъл в
носа и устата ѝ. Пак опънахме сенника. Кристина лежеше със
затворени очи и дишаше през устата си тежко и на пресекулки.
Прегледах глезените ѝ – и двата бяха в плачевно състояние.
Бяха изгубили цвета си и така се бяха подули, че сякаш щяха да
скъсат стягащите ги крачоли. Извадих ножа, за да разрежа плата и да го изтегля нагоре. Кожата изглеждаше изгубила цялата
си влажност чак до коленете. Докоснах подутото и следата от
пръстите ми се задържа за няколко секунди.
Кристина остана да лежи в безсъзнание близо час, докато
ние се стараехме да притъпим разяждащата ни тревога с баналности от типа на „Може би е просто слънчев удар“. Усещах
оловна тежест в стомаха си. Бях уплашен.
Когато се свести, Кристина сякаш беше доста освежена.
– Каква глупост! – каза тя. – Какво ли може да става с мен?
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Ние се суетяхме наоколо. Кристина се изправи.
– Хайде, губим време.
Аз тръгнах успоредно с нея. Както вървяхме, тя изведнъж
спря и погледна краката си. Погледът ѝ беше привлечен от веещите се разрязани крачоли.
– Краката ми се подуват, Слав.
– Болят ли те, Кристина?
– Не, съвсем не. Сигурно се подуват от дългото ходене.
Беше следобед на петия ден. Кристина вървя с часове без
прекъсване, само от време на време се препъваше, но не изоставаше от мен и Колеменос, когато слънцето най-после залезе
и ние спряхме, за да нощуваме. Докато седеше на земята заедно с нас, тя току поглеждаше към краката си. Не каза нищо, а
ние се правехме, че не забелязваме.
Беше тревожна нощ. Изглежда всички, освен Колеменос,
бяха твърде притеснени, за да заспят, Кристина лежеше безмълвно, но аз усещах, че е будна. В устата си дъвчех едно малко камъче. Зъбите ме боляха, венците бяха подути и разранени.
В ума ми неспирно се въртяха мисли за течаща вода. Ясно се
открояваха образите на сампаните, които бях виждал по реките
на север. Почувствах, че ме разтърсват тръпки, изправих се и
тръгнах да се поразтъпча. Черепът ми тежеше. Усещах болки
от главата до петите.
През първите няколко часа от шестия ден въздухът беше все
още прохладен и да се върви беше толкова приятно, колкото
изобщо може да бъде в пустинята. Но скоро слънцето започна
да се издига и да хвърля огън от безоблачното небе над главите
ни.
Хванах Кристина за лакътя.
– Можеш ли да вървиш сега?
– Да, струва ми се.
Само след пет минути тя се строполи в безсъзнание, като
зарови лице в пясъка. Ние отново се насъбрахме около нея, направихме сянка и зачакахме да отвори очи. По всичко изглежда, дишаше нормално, като изморено дете.
Отдалечих се на няколко крачки от нея, останалите дойдоха
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при мен.
– Краката ѝ са много подути – казах аз. – Някой знае ли какво означава това?
Никой нямаше представа на какво е симптом подуването.
Върнахме се при нея и зачакахме. Аз взех да размахвам шапката си над главата ѝ, за да я охлаждам.
Кристина дойде в съзнание и ни се усмихна:
– Пак създавам проблеми. – Ние поклатихме глави. – Боя се,
че този път ще се наложи да ме оставите.
Всички в един глас започнахме да възразяваме. Колеменос
падна на колене до нея.
– Недей да говориш така. Не говори глупости. Никога няма
да те изоставим.
Кристина остана да лежи там още около половин час, когато
се насили да се изправи на лакти, просто падна обратно. Аз се
обърнах към Колеменос:
– Трябва да ѝ помогнем.
Изправихме я на крака.
– Мога да ходя, ако стоите до мен.
За най-голямо учудване, Кристина действително тръгна,
но се налагаше аз и Колеменос да я придържаме от двете ѝ
страни. Така изминхме около петстотин метра, когато почувствахме, че тя се накланя напред. Изправихме я и тя продължи
нататък. С мъка се държеше права, но не издаваше нито звук от
болка, не изхлипа нито веднъж. Вторият път, когато се люшна
напред, ние не можахме да я задържим. Кристина беше изразходила абсолютно всичките си сили и дори и изключителната
ѝ воля не можеше да накара това крехко и измъчено тяло да
стои изправено. Когато слънцето се издигна, ние всички отново се намерихме скупчени над нея. Колеменос и аз я обвихме с
ръце и донякъде носейки я, донякъде теглейки, се опитахме да
продължим нататък. След около километър подобно движение
на мен самия вече не ми останаха сили за двама. Спряхме и аз
се прегънах на две в опит да се поема въздух.
– Върви до мен, Слав – каза Колеменос. – Аз ще я нося.
Той я вдигна с две ръце, постоя така за момент, колкото да
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свикне с теглото, и отново тръгна. Носи я цели петстотин метра и когато спря за почивка, аз я поех и я оставих на земята.
– Моля те, остави ме, Анастази – каза тя. – Пропиляваш напразно силите си.
Колеменос я погледна, но не успя да каже каквото и да било.
На това място направихме заслон и останахме там за около
три часа, в най-ужасната обедна жега. Кристина лежеше неподвижно – мисля, че просто не можеше да помръдне. Противната подутина се беше изкачила до над коленете и се пълнеше
с течност. Колеменос лежеше по гръб и се опитваше да се възстанови. Знаеше какво му предстои.
Слънцето се наклони към залез. Колеменос стана, приведе
се над Кристина, вдигна я на ръце и отново се затътри. Аз вървях до него, останалите също гледаха да не изостават. Колеменос измина още петстотин метра, преди да я остави за първи
път. Вдигна я пак и тръгна, а главата ѝ почиваше на огромното
му рамо. Никога след това през живота си не видях нищо толкова величествено, колкото гигантът с русата брада Колеменос,
който носи на ръце Кристина, час след час, чак до вечерта на
онзи ужасен шести ден. Накрая тя го докосна по лицето.
– Остави ме на земята, Анастази. Просто ме остави на земята.
Аз я поех от ръцете на Колеменос и двамата внимателно
я поставихме да легне. Всички се събрахме около нея. Нещо
като усмивка затрептя в ъгълчетата на устата ѝ. Тя поред задържаше погледа си върху лицето на всеки един от нас и аз
си помислих, че сега ще заговори. Очите ѝ бяха ясни и много
сини. Излъчваше невероятно спокойствие. После затвори очи.
– Трябва да е много уморена – каза сержант Палухович. –
Горкото, уморено, малко момиче.
Ние останахме така няколко минути, обезкуражени и загубили всякаква идея какво да правим оттук нататък. Раменете
на Колеменос се тресяха от изтощение. Спогледахме се, но не
знаехме какво да кажем. Аз погледнах надолу към Кристина.
Забелязах отворената яка на дрехата ѝ, веднага се наведох и
опрях ухо до гърдите ѝ, за да чуя сърцето. Не долових никакъв
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пулс. Не можех да повярвам. Обърнах глава и се опитах да чуя
с другото си ухо. Вдигнах глава и хванах тънката ѝ китка. Пулс
нямаше. Останалите ме гледаха напрегнато. Пуснах ръката ѝ и
тя тупна глухо в пясъка.
Американецът заговори, едва-едва шепнейки. Опитах се да
отговоря, но думите просто не идваха. Вместо това от очите
ми потекоха сълзи, усетих солената им горчивина. От гърдите
ми се изтръгна хлип. Тогава, на онова забравено от Бога място,
седмина мъже заплакаха открито, защото най-ценното ни беше
отнето. Кристина беше мъртва.
Мисля, че тогава, край тялото ѝ в пустинята, сякаш изгубихме здравия си разум. Започнахме да се обвиняваме, че ние сме
я довели да умре тук. Маковски заговори на полски и обвини
лично мен, заради настояването ми да напуснем сигурността
на оазиса.
Американецът се намеси, говорейки сухо и хладно:
– Господа, няма смисъл да се обвиняваме. Мисля, че с нас
тя беше щастлива. – Млъкна. После продължи. – Нека сега да
я погребем, както подобава.
Изровихме с ръце дупка в пясъка при основата на една дюна.
Докато копаехме, поставяхме настрани камъчетата, отделяйки ги от финия пясък. Аз разрязах една от торбите за храна и
подложих сгънатия плат под брадичката ѝ. Спуснахме тялото в
дупката. На гърдите ѝ поставихме нейното малко разпятие. Застанахме наоколо, държейки шапките си в ръка. Нямаше служба, но всеки произнесе молитва на собствения си език. Мистър
Смит заговори на английски – за първи път го чувах да използва родния си език. Аз разгънах плата и покрих с него лицето ѝ.
Така или иначе не го виждах заради сълзите. Засипахме тялото
с пясък и оградихме могилата с малките камъчета.
Колеменос взе пръчката на Кристина и с брадвата си я разсече на две – по-къса и по-дълга част. После с един кожен ремък завърза малката за голямата и направи кръст.
Сбогувахме се с нея и продължихме нататък, но пътят вече
ни се струваше празен.
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ай-ужасното от всичко беше, че нямаше за какво друго да
мислим освен за момичето. Ходенето се превърна в болезнен навик – вече не се изискваше никаква концентрация,
за да го правим. Час след час напичащото слънце разбъркваше
мозъка ми и пречеше на нормалния ход на мислите ми. Установих, че мога да си представям, че тя все още е с нас, точно
зад гърба ми, и така да се тътря с километри, сигурен, че я виждам. Но винаги настъпваше един момент, в който съзнанието
за присъствието ѝ дотолкова се засилваше, че аз трябваше да
обърна глава – и ето, че горчивата мъка отново ме пресичаше.
Една нощ, измъчван от жажда, се събудих от тежък, изпълнен
с кошмари сън, и бях уверен, че тя е още тук. Всяко поредно
осъзнаване на смъртта ѝ означаваше подновяване на сковаващата ангония.
Остротата на спомена за нея се притъпи едва при следващата трагедия. Най-неочаквано това смъкна от плещите ми и
част от усещането, че именно аз съм виновен за смъртта на
Кристина.
На осмия ден, откакто бяхме напуснали оазиса, Зигмунд
Маковски се свлече в пясъка. Ръцете му бяха все още отпуснати покрай тялото, когато лицето му удари земята. Той не направи никакъв опит да предотврати падането с помощта на тоягата
си. Остана да лежи така минута или две, почти в безсъзнание.
Ние се събрахме около него и разпознахме същите симптоми
– тъкмо над мокасините му плътта на краката му беше омекнала и подута. Спогледахме се, но не казахме нищо. Обърнахме
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го по гръб и започнахме да веем с торбите си над лицето му.
Маковски се свести бързо. Изправи се на крака, тръсна глава,
грабна тоягата си и тръгна напред. От време на време се олюляваше, но не спираше да върви. През цялото време отблъскващата подутина се изкачваше все по-нагоре по краката му и ги
правеше все по-тежки.
След първите признаци на болестта Маковски издържа подълго, отколкото Кристина. На деветия ден само в рамките на
няколко часа падна повече от шест пъти. Накрая, легнал по
гръб, заразмахва отчаяно ръце в опит да се изправи на колене.
Тогава започна да вика Колеменос по име. Аз и Колеменос коленичихме до него.
– Ако ми помогнете да се изправя, мога да продължа нататък.
Колеменос го хвана за едната ръка, аз за другата. Изправихме го. Той безжизнено ни направи знак да се отдръпнем и остана така, олюлявайки се. Аз се задавих, когато го видях да
крачи напред като пиян човек, но все пак без да спира да се
движи, забивайки тоягата си в мекия пясък. Останалите шестима стояхме безпомощно около него и го наблюдавахме.
– Не бива да го оставяме да падне пак – прошепна ми Колеменос.
Трудно беше да го настигнем. Колеменос измъкна тоягата от
ръката му и двамата застанахме от двете му страни. Накарахме
го да постави ръце на раменете ни и тръгнахме напред. Той
поклати глава, обръщайки се поред към мен и Колеменос. На
лицето му се появи нещо като усмивка. Маковски продължи да
движи краката си, но все по-бавно и безжизнено, така че към
края на деня тялото му вече представляваше непоносим товар,
увиснал на вратовете ни.
През нощта Маковски сякаш спа спокойно и на сутринта
на десетия ден не просто беше жив, но и като че ли беше възстановил част от силите си. Потегли на път заедно с всички
нас, влачейки крака съвсем сам. До първото му падане измина
близо половин час, след това обаче той започна да се свлича в
пясъка отново и отново, докато най-после се наложи аз и Коле214
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менос да се притечем на помощ. Когато дойде време за обедна
почивка, Маковски вече висеше на раменете ни като чувал и
беше престанал да движи краката си. Мистър Смит и Палухович го подхванаха и го поставиха да легне по гръб. Опънахме
сенника и клекнахме до него. Той лежеше неподвижно и сякаш
само очите му бяха все още живи.
След известно време Маковски затвори очи и аз си помислих, че вече ни е напуснал, когато забелязах, че все още диша,
макар и слабо. Маковски отвори очи отново. После клепачите
му се спуснаха и този път вече наистина беше мъртъв. Нямаше
никакъв спазъм, никаква тръпка, никакъв външен белег, който да покаже, че животът се е откъснал от тялото. Подобно на
Кристина, и Маковски не ни каза нито дума преди края.
Досието на Зигмунд Маковски, на тридесет и седем годишна възраст, бивш капитан от Полските погранични сили, Korpus Ochrony Pogranicza, беше затворено. Някъде в Полша той
имаше съпруга. Щеше ми се тя да научи един ден колко смел
мъж е бил Маковски. Погребахме го там, в пустинята Гоби.
Първият гроб, който успяхме да изровим, се оказа твърде тесен и си наложи да извадим тялото обратно и да разширим
ямата. Закрихме лицето му с плата от торбата му, която той
беше носил празна, без никаква храна, повече от три хиляди
километра, и го затрупахме с пясък. Колеменос направи още
един малък дървен кръст, ние произнесохме молитвите си и го
оставихме завинаги.
С все сили се стараех да броя дните. Разбира се, опитвах
се и да си спомня, в случай че съм чел някъде, колко дълго е
възможно човек да оцелее без храна и вода. Главата ме болеше
от горещината. Понякога с цялата си тежест ме затискаше найчерно отчаяние и аз започвах да мисля, че ние сме шестима
обречени на смърт, които са се отправили към неизбежната си
гибел. С всяка безнадеждна зора мисълта се завръщаше: кой
ще бъде следващият? Бяхме се превърнали в шест напълно
обезводнени подобия на хора, които блуждаеха ли блуждаеха.
Пясъкът сякаш ставаше все по-дълбок и все по-упорито отказваше да остави краката ни да продължават напред. Когато
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някой падаше, стараеше се да се изправи на крака колкото се
може по-бързо. Вече съвсем открито оглеждахме глезените си
за първите признаци на подуването, за белезите на приближаващата смърт.
Под сянката на смъртта ние се сближихме дори още повече
от преди. Никой не би признал отчаянието си. Никой не говореше за страх. Единственото, което се повтаряше непрестанно, беше, че няма начин в скоро време да не намерим вода. В
това влагахме цялата си надежда. Зад всеки безводен хребет от
нажежен пясък си представях малко поточе, а всеки пустинен
пейзаж завършваше отново с подобен хребет, който да поддържа надеждата жива.
Два дни след смъртта на Маковски вече бяхме на границата
на издръжливостта. Струва ми се, беше някъде около дванадесетият ден след напускането на оазиса. През този ден вървяхме
едва шест часа. Сега се движехме по двойки. Никой обаче не
правеше опит да си подбира партньора. Човекът до теб беше
просто твоят единствен приятел. Двамата се подкрепяте един
друг, придържате ръцете си, за да можете да продължите напред. Единствените живи същества, които виждахме в пустинята, бяха змии. Те лежаха неподвижно, като само главите им
се подаваха над пясъка, а цялата дължина на телата им беше
скрита в дупка дълбоко под земята. Не си обяснявах как живеят. Изглежда не се страхуваха от нас, пък и ние не правехме опити да ги нападаме. Веднъж видяхме плъх, но като цяло змиите
владееха пустинята само за себе си.
В края на този дванадесети ден за бях хванал под ръка Заро.
Зад нас един друг се подкрепяха мистър Смит и Палухович, а
Колеменос вървеше заедно с Мархинковас. Посред нощ изведнъж усетих непреодолимо желание отново да се отправим на
път. Вече ми беше ясно, че ако в следващите двадесет и четири
часа не се случи чудо, със сигурност няма да оцелеем. Издържах така докъм няколко чàса преди зазоряване. Мархинковас,
Заро и американецът бяха будни, така че аз отидох да вдигна
Колеменос и Палухович. Разкрещях се с пресъхнало и болезнено гърло. Настоявах да тръгваме. Никой не възрази. Направих
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първите крачки и останалите ме последваха. В началото Палухович се препъваше, защото все още не беше напълно буден и
краката му бяха схванати. Скоро обаче се разделихме по двойки и продължихме все на юг.
В онези часове преди зазоряване изглеждаше така, сякаш отново прекосяваме същите места, през които вече сме минали,
но първите лъчи на изгряващото слънце доказаха, че се движим в правилната посока. Люлеехме се наляво и надясно, докато вървяхме по двойки, но струва ми се, успяхме да изминем
много мъчителни километри, когато обедната жега ни принуди
да спрем за почивка. Просто нямахме сили да опънем импровизирания сенник, но все пак го направихме, защото това вече
се беше превърнало в един от навиците ни за оцеляване.
Близо три чàса се потихме в изтощителната горещина, задъхани и с отворени усти, а пустинният въздух пареше върху
уголемените ни и полепнали с прах езици. Премятах малкото
камъче около възпалените си венци, така че да предизвикам
слюноотделяне и да бъда в състояние да преглъщам. Бях на
дъното, всячески се опитвах да изцедя от себе си последните
остатъци издръжливост и сила. Сам, дяволът не можеше да ни
накара да се изправим отново. Така ужасно отслабнали, всички
се намирахме опасно близо до смъртта.
Във виденията си виждах водата в прелестно хладни езерца
или пък на шумолящи струи. Водата, която спаси живота ни
обаче, представляваше почти пресъхнал поток – влагата беше
размесена с кал на дъното на един канал, не по-широк от няколко метра. Отчаяно търсехме вода, а това тук беше просто
заблатена локва, която пустинята не искаше дори да разкрие
пред очите ни. Вече бяхме почти стигнали до нея, когато я
забелязахме. Паднахме на колене и пихме направо от калта,
плискайки в нея с ръце. В първите няколко минути се държахме като обезумели. Дъвчехме калта, за да изтеглим съдържащата се в нея влага, а оставащия пясък изплювахме.
На американеца пръв му хрумна какво да направим. Той
смъкна торбата от гърба си и потопи единия ѝ край в калта.
Изчака няколко минути, после изтегли плата и засмука навлаж217
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нения ъгъл. Ние последвахме примера му. Количеството вода,
което получавахме по този начин, беше незначително в сравнение с разпалената ни, тринадесетдневна жажда, но все пак
беше нещо и ни изпълни с надежда. За първи път от много дни
насам заприказвахме и започнахме да разменяме предложения.
Решихме да вървим успоредно на канала, защото ако на това
място имаше влага, значи все някъде трябваше да се намери и
истинска вода.
Падината се стесняваше, докато прерасна просто в пукнатина в земята, и тъкмо тук открихме очакваната вода, събрала
се на малки локви сред калта. Натискахме надолу ръцете си,
свити в шепи, с дланите нагоре, и така най-после можехме да
пием, действително да пием отново, да усетим как водата се
стича надолу по пресъхналите ни гърла. Пиехме в екстаз, с все
пясъка и калта. Вероятно така беше по-добре, отколкото ако
можехме да я гълтаме в големи количества. Всеки път, когато
изпивахме локвичката, се налагаше да изчакаме няколко минути, преди малките падинки отново да се напълнят с избликващата отдолу вода. Моите напукани, подути и разкървавени
устни пламваха, когато водата се докоснеше до тях. Задържах
я в устата си, преди да я глътна, и изплаквах в нея езика, разранените си венци и болезнените си зъби.
Няколко часа лежахме в пълно изтощение покрай канала.
После отново пихме. В късния следобед Заро събу мокасините си и накисна краката си в хладната кал. Усмихна се през
напуканите си венци на приятното усещане и ни извика да се
присъединим към него. Насядахме приблизително в кръг. След
всички онези безкрайни горещи дни, когато принуждавахме
нацепените си и покрити с мазоли стъпала да продължават да
вървят през парещия пясък, това преживяване беше невероятно облекчение. След известно време усетих, че водата избликва
по малко в падината, изровена от краката ми. Този елей сякаш
проникваше навътре и успокояваше дори болката в костите ми.
От време на време изваждах краката си само за да изпитам отново радостта от това да ги върна обратно във влажната кал.
Докато седяхме там, в единственото приветливо място, което
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ни предлагаше благоразположението си, откакто бяхме напуснали оазиса, започнахме да обсъждаме все още безнадеждното
си положение и да правим планове. Първият неоспорим факт
беше, че нямаме никаква храна и наближаваме края на силите
си. Вторият – че въпреки тази пратена ни от Бога благословена
влага, все така се намирахме сред пустинята и по всичко изглежда, с километри напред не се очакваше никаква промяна,
поне докъдето стигаше погледът ни. Най-напред взехме решение да останем тук едно денонощие. Щяхме да пренощуваме
тук, а на сутринта да изследваме по-подробно леглото на канала с надеждата, че в някакъв момент ще открием действително
течаща вода. Където имаше вода, разсъждавахме ние, щеше да
има и живот, нещо, което става за ядене.
Рано на следващата сутрин натрупахме фуфайките си на
купчина, разделихме се на две тройки и се отправихме в двете
противоположни посоки, успоредно на калната ивица. Нашата
група се състоеше от мен, американеца и Колеменос и трябваше да се отправим на изток. Повървяхме два-три километра, но
не открихме нищо. На места водните следи напълно изчезваха,
сякаш потъваха в земята. Когато ги намерихме отново, представляваха все същия влажен ров. С известна предпазливост
заключихме, че ако има течаща вода, то тя е в някакъв подземен извор, недостъпен за нас. Две доста загладени на вид змии
изчерпваха единствените следи от живот, които срещнахме.
Тръгнахме обратно към мястото на срещата. Наложи се да изчакаме известно време, докато Заро, Мархинковас и Палухович се върнат. Хранехме някакви надежди, че забавянето им
е добър знак, когато най-после ги видяхме да пристигат. Заро
протегна ръце с дланите напред, за да покаже, че и тяхната мисия е била безуспешна.
– Нищо – каза Мархинковас, когато тримата стигнаха до нас.
– И ние нищо не открихме – съобщих им аз.
Пихме още от кафявата разкаляна вода. Накиснахме крака
в локвичките и загледахме как слънцето си изкачва по небето.
Тогава Колеменос каза:
– В цялата тая проклета пустиня сме само ние и пет-шест
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змии. Те не могат да ни изядат и ние не можем да ги изядем.
– Прав си, но само наполовина – намеси се мистър Смит. –
Случвало се е хора да ядат змии.
Това предизвика вълна от внезапен интерес. Мистър Смит
замислено поглади посивялата си брада:
– Американските индианци ги ядат. В Америка съм виждал
и туристи, изкушили се да ги опитат. Аз самият никога не съм
ял змийско. Предполагам, че за човек е естествено да изпитва
отвращение към влечуги.
За известно време замълчахме, докато обмисляхме думите
му. Мистър Смит прекъсна размишленията ни:
– Знаете ли, господа, струва ми се, че змиите са единственият ни шанс. Няма нищо, което един прегладнял човек да не
може да яде.
Идеята беше привлекателна и отблъскваща едновременно.
Обсъдихме я накратко, но струва ми се, всички вече знаеха, че
ще направим експеримента. Нямахме друг избор.
– Трябва ни нещо като вила, за да ги хващаме – каза Мархинковас, – пък с такъв уред не разполагаме.
– Това не е никакъв проблем – заявих аз. – Ще разцепим някоя тояга отдолу и ще пъхнем камъче в пукнатината.
Колеменос скочи на мига.
– Да го направим веднага!
Решихме за целта да използваме тоягите на Заро и Палухович. Цепнатините направи Колеменос в брадвата си. Тъкмо над
тях овързахме дървото с ремъци и натикахме по едно малко
камъче в дупката. В резултат се с сдобихме с два инструмента
доста надеждни на вид.
– Как ще познаем кои змии са отровни? Дали ще можем да
ги ядем, ако са отровни? – това беше Палухович, който на практика изказваше съмнението, загнездило се в ума на всеки един.
– Няма нищо опасно – каза американецът. – Отровата се събира в едно мехурче в задната част на главата. Като отрежем
главата, всъщност отстраняваме цялата отрова.
Дори да успеехме да си уловим храната, пак оставаше един
проблем – не разполагахме с гориво, за да запалим огъня за
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готвенето. Обърнахме наопаки торбите си, за да измъкнем от
там парченцата дърво, които обикновено носехме със себе си.
Струпани заедно, те образуваха купчина по-голяма от онова,
което очаквахме. От дъното на торбата си Заро измъкна три
или четири парчета сушен животински тор и тържествено ги
постави върху така струпаните дръвца. В друга ситуация сигурно щяхме да се засмеем, но с напукани устни беше болезнено дори да се усмихнеш.
– Взех ги от оазиса – осведоми ни Заро. – Помислих, че може
да свършат работа за огън някой ден.
Аз съжалявах, че и ние не бяхме направили като Заро там,
в оазиса. Тези изсушени животински отпадъци представляваха
идеално гориво, което изгаряше бавно и отделяше много топлина. По пътя от оазиса насам също бяхме попадали и на други
остатъци, изсушени от слънцето, които веещите на пустината
ветрове пилееха насам-натам. Но бяхме твърде концентрирани
в това да продължаваме да вървим напред и не спирахме, за
да съберем тези дарове от вятъра. От сега нататък грижата по
намирането на гориво придоби почти толкова голямо значение,
колкото лова на змии.
Смит и аз се заехме с това, да запалим огън, докато останалите с отправиха в разлчни посоки, въоръжени с така приготвените двузъбци. Разровихме горния слой прахообразен пясък
и минахме през долния чакълест слой, за да извадим отдолу
по-големи камъни. Търсехме плосък и равен камък, на който да
опечем змийското. Измина почти час, преди да открием такъв.
Сред окръжаващите ни дюни от време на време забелязвахме
останалите от групата, които се опитваха да се промъкват тихо
в търсене на нищо неподозиращите влечуги. И понеже така се
случават нещата в живота, прекараха няколко часа, без да видят нито една змия. А когато изобщо не се интересувахме от
тях, по всичко изглежда, непрекъснато ги срещахме.
Подготвихме огнището. Под парещите лъчи на слънцето
плоският камък изглеждаше сякаш вече достатъчно нажежен,
та да готвим отгоре му (сигурен съм, че можехме да изпържим
яйце върху него). Първи пристигна Мархинковас, увесил нос.
221

СЛАВОМИР РАВИЧ

– Тия змии трябва да са ни чули какво сме наумили – каза
той омърлушено.
Тримата с него седняхме край незапаления огън и останахме
така, без да говорим, в продължение на още половин час. Изведнъж чухме Заро да надава вик. Него не можехме да видим,
но видяхме Колеменос и Палухович да тичат натам, откъдето
се разнасяше крясъкът. Ние също се изправихме и хукнахме
нататък.
На около петдесетина метра от нас видяхме Заро, който
беше хванал змия. Тоягата му притискаше плътно виещото се
тяло на животното на няколко сантиметра зад главата. Заро се
потеше от усилието да не я изпусне. Не можехме да преценим
колко е дълга, тъй като почти цялото влечуго с изключение на
главата и десетина сантиметра зад нея беше все още скрито под
пясъка, но силата на извиващото се тяло беше толкова голяма,
че бавно придърпваше тоягата на Заро към отвора на дупката. Всички бяхме уморени, отслабнали, бавни и непохватни и
само се засуетяхме около Заро в опитите си да му помогнем.
Палухович мушна собствената си вила току зад Заровата. Аз
размотах едни ремък, който държах около китката си, вързах
змията близо до дупката и дръпнах. Но твърде голяма част от
тялото беше все още в дупката и твърде малка отвън. Бяхме в
задънена улица.
Колеменос реши въпроса. Блесналото острие на брадвата
изсвистя и отдели главата на змията от тялото ѝ. Издърпахме
го навън все още виещо се на осморки. Змията беше дълга около метър и двадесет и дебела колкото човешка китка. По гърба
кожата беше черна, отдолу на корема – светлокафеникава. На
гушата изсветляваше почти до бяло.
Заро не се сдържа:
– Това е вечерята, момчета.
Змията все още потръпваше, докато я носехме към огнището. Сложихме я върху една торба и аз, под наставленията на
американеца, започнах да я дера. В началото беше малко подло. Смит каза, че цялата кожа може да се обели наведнъж, но аз
така и не можех да я подхвана правилно откъм вратà. Най-на222
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края успях да смъкна кожата с няколко сантиметра и с големи
усилия взех да събличам от тялото плътната му обвивка. Никога преди не бях виждал одрана змия. Първоначално месото
се показа белезникаво, но под слънцето малко потъмня, докато
чакахме огънят да загрее плоския камък до необходимата температура. Разрязахме тялото по дължина и го почистихме от
вътрешностите. В него все още имаше някакъв остатък от живот, когато го подреждахме върху камъка край огъня.
Месото зацвърча приятно. Тлъстината потече надолу в пламъците и ги накара да хвърлят искри. Докато седяхме над огнището, от нас направо течеше пот. Не можехме да откъснем
очи от змията. С помощта на тоягите повдигнахме месото от
камъка, обърнахме го и го оставихме да се доизпече. Когато решихме, че е вече готово за ядене, го преместихме с все камъка
в пясъка отстрани, за да поизстине.
В крайна сметка печеното се намери върху моята торба на
метър-два от гаснещия огън. Наклякахме около него, но изглежда никой не бързаше особено да го опита първи. Спогледахме се. Накрая Колеменос заяви:
– По дяволите, гладен съм.
И протегна ръка напред. Изведнъж всички едновременно му
се нахвърлихме. Палухович пък, тъй като нямаше зъби, протегна ръката си към мен, за да му подам ножа. Започнахме да
ядем. Не мина много и от змията беше останал само скелет.
Месото беше плътно и хранително. Мислех си, че вкусът ще
бъде остър, дори опасен. Всъщност беше доста слаб, почти
безвкусен. Нямаше никаква миризма. Слабо няпомняше на варена и неподправена риба.
– Трябваше да се сетим за змиите по-рано – каза Смит.
Пийнахме още малко от калната вода и видяхме как слънцето напуска зенита си. Знаехме, че скоро отново трябва да се
отправяме на път. Не ни се искаше да тръгваме и да изоставим
тази безценна ивица вода, да я заменим отново за непознатите
и нажежени земи напред. Лежах изтегнат там, слушах звуците
от стомаха си, който скърцаше в усилие да преработи новото
си съдържание, и усетих, че умирам за една цигара. Все още
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имахме вестник, но тютюнът отдавна беше свършил.
Никой не желаеше да повдига въпроса кога трябва да тръгваме, затова заговорихме за друго. За първи път спокойно приказвахме за Кристина и Маковски. Защо смъртта беше отнесла именно тях, а нас, останалите, беше оставила с достатъчно
сили, за да продължим напред? По никакъв начин не можехме
да си отговорим, но не спирахме да се питаме. Говорихме за
тях с тъга и обич. Това представляваше, струва ми се, нещо
като помен за двама напуснали ни приятели, който сякаш смъкна от нас част от тежкия товар на тяхната загуба.
Аз наблюдавах останалите петима и се опитвах да преценя
шансовете ни. Всички бяхме болни. Колеменос беше събул мокасините си и аз ясно виждах възпалените и разранени места,
там където, мехури се бяха образували върху спукали се мехури, и знаех, че състоянието му в това отношение не е много
по-лошо от състоянието на другите. Лицата на всички ни бяха
така обезобразени, че и най-близките ни роднини едва ли биха
ни познали. Устните ни бяха нелепо подути и покрити с дълбоки пукнатини. Бузите – потънали навътре. Веждите надвисваха
над обрамчени с червенина очи, сякаш свили се назад в гнездата си. Всички страдахме от напреднала форма на скорбут.
Само на беззъбия Палухович му беше спестено неудобството
да усеща как зъбите му се клатят във възпалените му венци.
Колеменос вече беше извадил между палеца и показалеца си
два разкървавени зъба от устата на Мархинковас. По-нататък
се случи още няколко пъти да упражнява примитивната си стоматология и за други членове на групата.
Въшките, скорбутът и слънцето бяха съсипали напълно кожата ни. Въшките се бяха размножили с отвратителната плодовитост на вида си и вече пълзяха по целите ни тела. Хранеха се и порастваха до ужасяващи размери. Ние чешехме ли
чешехме раздразнената си кожа, докато накрая я разкъсвахме,
и тогава просмуканите с пот дрехи и мърсотията под ноктите
ни възпаляваха драскотините. Това нечисто състояние, макар
да не се превръщаше в сериозен проблем, все пак се оказваше
неспирен извор на непрекъснато угнетение. С дивашка радост
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убивах въшките всеки път, когато успеех да ги хвана. Те се бяха
превърнали в емблема на мизерията ни.
Накрая никой не желаеше да поеме инициативата, за да ни
накара да тръгнем. В някакъв момент Заро и Колеменос се изправиха заедно. Всички станахме. Нагласихме металните куки
около вратовете си и вдигнахме торбите от земята. В своята
прибрах плоския готварски камък. Американецът внимателно
събра остатъците от подпалките. С болезнено изражение на
лицето Колеменос си обу мокасините. Пийнахме още малко
вода и в късния следобед се отправихме отново на път.
През този ден изминахме много километри, преди светлината да угасне и звездите да се покажат по лилаво-черното небе.
Легнахме да спим, сгушени едни до друг и се събудихме преди
зазоряване, за да потеглим отново.
След около половин час Палухович спря, притисна ръце
към стомаха си и с мъчителен стон се прегъна на две. В рамките на едни час всички се оказахме обхванати от адски болки. У
всички ни се появи диария, толкова тежка, че накрая ни остави
съвсем без сили. Наложи се да спираме много често, така че до
късния следобяд едва ли бяхме изминали и десет километра.
Тогава пристъпите започнаха да утихват.
Какво го беше предизвикало това? Змийското месо или водата? Задавахме си този въпрос един на друг. Мистър Смит каза:
– Може да е било от мръсната вода. Но може и да е причинено просто от факта, че празните ни стомаси реагират на
неочаквано голямото количество вода и храна.
– Има само един начин да разберем – заяви Колеменос, –
като хапнем още малко змийско. Аз съм гладен.
Мархинковас вдигна рамене:
– Все едно – ще бъде или змии, или нищо.
Палухович от време на време се прегъваше от внезапен спазъм в стомаха.
– Бог да ни е на помощ – повтаряше често той.
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Краят на пустинята Гоби

Б

ез съмнение, змиите в пустинята Гоби ни спасиха от сигурна смърт. На следващия ден в рамките на няколко минути
уловихме цели две. Едната приличаше на обикновена европейска водна змия, другата се отличаваше с блестяща сребристосива кожа. По дължината на гърба ѝ се спускаше широка червена ивица, пресичана на равни разстояния от две къси, перпендикулярни линии в същия цвят. Поучени от трудностите,
които имах при одирането на първата змия, този път убихме и
двете с удари с тоягите, а после Заро държеше с двузъбеца си
главите, докато аз смъквах кожите назад.
Двете пъстри змии далеч не ни се харесаха толкова, колкото
първия улов. Телата им бяха по-тънки и ние се представяхме,
че не са толкова приятни на вкус. Предполагам, че и цветовете
им повлияха на оценката ни. Голямата черна змия напомняше
по външен вид и по консистенция на месото на обикновена
змиорка. По-късно обаче започнахме целенасочено да търсим
тъкмо тези видове и се радвахме, когато попаднехме на тях.
Използвахме прозрачната тлъстина, която изтече от тях върху готварския камък, като вазелин за устните си, възпалените
си очи и крака. Лечебният ѝ ефект траеше с часове.
Два дни след като потеглихме от калния поток, имахме посетители. Първо, пет-шест гарвана мързеливо взеха да се извиват
над главите ни. Останаха при нас цялата сутрин и безгрижно
отлетяха едва към обяд, когато опънахме сенника си. Питахме
се какво ли ги е накарало да ни оставят, когато забелязахме две
големи сенки да се плъзгат по пясъка. Погледнахме нагоре и
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видяхме на не повече от пет метра над главите си два прекрасни орела с дълги шии. Черните им пера блестяха под слънцето.
Прелетяха над сенника няколко пъти, накрая кацнаха на върха
на един песъчлив хълм на около двадесет метра от лагера ни
и се втренчиха в нас. Когато се приземяваха, ги разгледахме
отблизо – размахът на крилете им беше огромен.
– Какво според вас искат те? – попита някой.
Американецът се замисли.
– Струва ми се, напълно е очевидно, че са видели гарваните
и проучват възможността да намерят храна тук.
– Със сигурност мен няма да получат – заяви Заро.
– Не се тревожи – уверих го аз, – няма да ни нападнат.
Заро се изправи и взе да крещи към големите птици. Престори се, че хвърля нещо. Орлите погледнаха с презрение на
нелепите му кълчения. Заро разрови пясъка и извади няколко
по-големи камъчета. Внимателно се прицели и хвърли единия.
Камъкът удари праха на около метър от птиците. Едната не помръдна, другата неволно подскочи. Заро метна втория камък
доста далеч от целта и орлите останаха на мястото си. Отлетяха сами, по собствено желание, когато ние събрахме сенника.
Следваха ни в продължение на час, високо в небето. По някое
време се извиха на юг и изчезнаха.
– Орлите живеят по планините – каза американецът. – Може
би ни остава не много път, преди да излезем от пустинята.
Аз обаче не виждах никакви планини напред в далечината,
въпреки доброто си зрение.
– Те обаче могат и да прелитат гигантски разстояния – добавих.
В продължение на три-четири дни ни измъчваха стомашни
болки, придружени с диария. След това, когато отново започнахме да изпитваме мъчителна жажда, стомашните проблеми
изчезнаха. Понякога се влачехме с дни, без да видим и помен
от змия. Други дни пък тръгвахме на лов сутрин и улавяхме по
няколко, излезли да се напичат под слънчевите лъчи. Изяждахме ги веднага щом ги намерим. Имаше един забележителен
ден, когато само в рамките на половин час хванахме цели две
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от вида, наричан от нас голяма черна. Дните се точеха бавно.
Научихме се да разпознаваме и да се ориентираме по някои от
по-ярките звезди, така че понякога вървяхме и до късно след
залез. Отново започнахме да си мечтаем страстно за вода.
По това време изгубих бройката на дните. В разпокъсания
ми сън ме посещаваха видения на влечуги, толкова живи, че
понякога ми се струваше, че ги удрям бясно с тоягата си, а те
все още съскат и се пълзят насреща ми. Всичките ми страхове се появяваха в съня ми. Най-ужасно беше онова видение,
при което ми се струваше, че вървя сам и викам останалите,
но съм сигурен, че никога повече няма да ги видя. Понякога се
събуждах разтреперан сутрин и с радост се уверявах, че Смит,
Колеменос, Заро, Мархинковас и Палухович са все така близо
до мен.
Пейзажът почти незабележимо се променяше. Пясъкът заменяше жълтия си цвят с по-тъмен, зрънцата му ставаха по-едри, заоблените дюни ставаха все по-високи. Слънцето все така
изминаваше огнения си път през ясносиньото и безоблачно
небе, но вече имаше дни, когато усещахме от юг лек полъх и
различавахме в повея му слаба хладина. Нощите бяха действитено студени. Моето впечатление беше, че от ден на ден постепенно се измъкваме от гигантска пещ.
Може би седем или осем дни след напускането на калния
поток с нарастващо вълнение и надежда забелязахме, че хоризонтът се изменя. Денят беше особено ясен. Далеч на изток,
може би на по-малко от сто километра, обвита в синкава мъгла,
сякаш в неподвижен тютюнев дим, се издигаше една планинска
верига. Право напред също се виждаха някакви възвишения,
но те бяха просто хълмчета в сравнение с висините на изток.
Толкова зле бяхме информирани относно географията на Централна Азия, че допускахме възможността планините на изток
да са Хималаите, които по някакъв начин сме заобиколили от
запад. Помислихме, че може би се намираме дори на прага на
Индия. По-късно щяхме да научим, че между нас и Хималаите
лежи все още цялата труднопроходима и планинска територия
на Тибет, от северната до южната му граница.
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Още два дни се тътрихме в пълно изтощение и безнадеждност, преди да стъпим на сигурна почва – група скали, съвсем
слабо посипани с пясък. Поради крайната си слабост, легнахме
там и се загледахме назад, към собствените си следи в пясъка. Не се виждаха отделни отпечатъци от стъпала, просто една
свързана линия, каквито оставят ските в снега зимно време.
Безжизнен и гол, каменистият склон се издигаше някъде над
главите ни. В ума ми стоеше една-единствена мисъл – че зад
хълма е възможно да има вода. Починахме си там за няколко
часа, преди да потеглим по стръмното нагоре. Събухме мокасините си и изсипахме събралия се в тях пясък. Внимателно почистихме фината прах измежду пръстите на краката си.
След което тръгнахме нагоре и излязохме от пустинята Гоби.
Отвъд хребета ни очакваше само още по-голямо отчаяние.
По залез се стоварихме в една, посипана с камъни долина.
Може би щяхме да продължим още нататък, но Мархинковас
падна и си удари коляното. На сутринта той ни показа доста
голяма синина и каза, че кракът му е леко схванат, но че може
да ходи. Болката премина от раздвижването и по-нататък това
нараняване не му създаваше повече проблеми.
Продължихме да се катерим. Не приказвахме, тъй като никой не можеше де си позволи да изразходва дъха си за това,
пък и движението на устните беше агония. През бледата сутрешна мъгла ние се издигахме все по-нагоре, но няколко часа
все така не успявахме да достигнем до върха. От него пред нас
се разкри отново гледка към голямата планинска верига на изток, която сега изглеждаше дори още по-страховита, отколкото
първия път. Напред се виждаше единствено поредица от ниски
каменисти хълмове, които се простираха напред без прекъсване, дотам, докъдето достигаше погледът ни. Под нас дъното на
падината изглеждаше покрито с пясък и ние решихме да слезем долу преди залез и да потърсим змии.
Чиста случайност беше, че не пропуснахме водата, докато
се спускахме надолу. Всички вече я бяхме подминали, когато
Заро се обърна и извика вълшебната думичка. Тя представляваше просто една малка струйка от пукнатина в скалата, но блес229
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теше като сребро. Течеше по извивката на един голям заоблен
камък и се събираше във вдлъбнатината на друг. Двадесетина
метра по-надолу по склона Колеменос и аз вече избирахме откъде да минем, когато викът на Заро ни накара да се заковем на
място. Веднага се обърнахме и запълзяхме обратно. Открихме,
че изворчето избликва от пукнатина в скалата не по-широка от
човешки пръст. Водата беше бистра, пенлива и леденостудена.
Направихме улей, с който отведохме малката струйка в нашето
очукано и препатило метално канче. Седнахме и нетърпеливо
зачакахме да се напълни. Това отне цели десет минути.
– Ти беше подминал това място – казах аз на Заро. – Какво
те накара да се обърнеш и да я видиш?
Заро ми отвърна с най-сериозен тон:
– Струва ми се, че я подуших. Някакъв много силен импулс
ме накара да обърна глава.
Водата звънтеше нежно в канчето, докато го напълни до
ръба. Заро го вдигна и аз видях, че ръката му трепери, та малко
от водата се разля отвън. Той погледна към Смит и имитирайки
монголския етикет, според който най-възрастният се обслужва
първи, с поклон му поднесе водата. Канчето ни обиколи подред
и всеки от нас изпи по една глътка. Никой божествен нектар не
е имал такъв прекрасен вкус. Отново и отново ние пълнехме
канчето и пиехме. Накрая го оставихме под струята да се пълни и прелива, така че всеки до може да отпие, когато пожелае.
Денят напредна. Вече бяхме взели решението да останем
близо до извора за двадесет и четири часа, но там, на хълма,
нямаше нито едно живо същество – а ние бяхме гладни. Аз
излязох доброволец с предложението да сляза в долината и да
потърся някоя змия. Заро заяви, че ще дойде с мен. Взехме двете тояги-вили и се отправихме натам, като от време на време се
обръщахме назад към останалите, за да запомним как после да
се върнем при наклякалата около извора група.
Спускането ни отне повече от час, а от песъчливо-каменистото дъно на долината горещината се издигаше на трептящи
вълни. Надеждите ни нараснаха, тъй като още веднага видяхме
една змия. Беше дълга около метър и когато усети приближава230
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нето ни, се плъзна и изчезна под някакъв камък. През остатъка
от следобеда обаче обикаляхме напразно, без да видим нито
едно живо същество. После двамата се разделихме и тръгнахме в противоположни посоки. Почти бях решил, че трябва да
се откажем от похода и да се прибираме, когато чух Заро да
надава победоносен вик. Изтичах при него и видях, че с вилата
си притиска една голяма черна змия, която отчаяно се мяташе в опит да се освободи. Аз обърнах тоягата и с другия край
заудрях змията, докато я убия. Прегърнах Заро през рамото и
го поздравих. Измежду всички ни той беше ловецът на змии с
най-големи заслуги.
Заро носеше улова като трофей около врата си, докато се
катерехме обратно по склона. Бяхме подгизнали от пот и изтощени, когато стигнахме при извора, затова Колеменос пое
моите задължения по одирането и приготвянето на змията за
готвене. Палухович беше стъкмил огън от малкото оставащи
ни подпалки. Върху тях беше поставил последното парче животински тор от онези, които Заро мъкнеше от оазиса. Огънят
не беше достатъчно силен, за да може месото да се изпече хубаво, но ние бяхме твърде гладни, за да се гнусим. Ядохме и
пихме още вода някъде по залез. Тази нощ само Колеменос спа
добре. За нас, останалите, беше прекалено студено.
На следваща сутрин отново се отправихме на път. Сега нямаше стомашни болки, което ни доведе до заключението, че
поне част от проблемите ни предния път са били предизвикани
от калния поток. Слязохме надолу по склона, пресякохме нажежената пясъчна долина и изкачихме следващия хълм – разстоянието възлизаше най-малко на двадесет и пет километра. От
върха на хребета пред нас се разкри нова гледка. Право напред
се издигаха някакви ужасни планини, затова отместихме курса
си на около десет градуса източно от южната посока. На свечеряване се окуражихме от появата на първата растителност,
която виждахме от оазиса насам. Беше някаква твърда, бодлива
трева, плътно вкопчила се към някакви сухи коренища в пукнатините между скалите. Изскубнахме една туфа и взехме да си я
подаваме един на друг и внимателно да я изучаваме като хора,
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които никога преди не бяха виждали трева.
Уморителният път се точеше ден след ден. Диетата ни все
така се ограничаваше до някоя случайно намерена змия – досега се прехранвахме с тях цели три седмици от времето на
първия си опит в пустинята. Нощите се спускаха с хлад, който
образуваше дори скреж по камъните на по-високите места. Напразно търсехме следи от животни, но вече забелязвахме птици. От време на време двойка ястреби се извиваше над главите
ни, някакви кряскащи свраки и старите ни познати – гарваните. Твърдата планинска трева растеше все по-изобилно с всеки
изминал ден и изглеждаше все по-зелена на цвят. Накрая се
появиха и накякви ниски разкривени храсти и отделни малки
дръвчета, прекрасно гориво за огньовете ни, които започнахме да палим всяка нощ. Също така все по-често можехме да
утоляваме жаждата си, тъй като започнахме да откриваме и по
някое и друго бистро поточе. Рядко се случваше да оставаме
без вода за повече от ден.
Настъпи един ден, когато изкачихме дългия хребет на някакъв хълм и пред невярващите ни очи се разкри гледката на
широка долина, простираща се далеч под нас и явно покрита с
буйна зеленина. Още повече се развълнувахме от вида на едно
стадо овце, стотина на брой, които изглеждаха все още като
малки точици в далечината, някъде на десетина километра напред в низината. От желание да се намерим долу колкото се
може по-скоро успяхме да слезем много бързо, почти плъзгайки се по стръмнината. Приближавайки се, започнахме да чуваме дори блеенето на овцете. Оставаха ни едва петстотин метра
до стадото, когато забелязахме двете кучета порода коли с дълга козина в червеникаво и бяло. Те притичаха иззад стадото и
заеха позиция между нас и подопечните си овце.
– Не се тревожете – викна им Заро, – нищо лошо няма да им
направим. Къде са ви господарите?
Кучетата го загледаха с подозрение. Колеменос изръмжа:
– Само трябва да съм достатъчно близо до овцата, че като
замахна с брадвата...
– Почакай малко, Анастази – казах аз. – Очевидно е, че ов232
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чарят е пуснал кучетата, за да ни пресрещнат. Да завием около
стадото и да видим дали ще ни заведат при горсподаря си.
Демонстративно си тръгнахме. За няколко минути кучетата
продължаваха да се взират в нас. След това, явно доволни, че са
ни пропъдили от овцете, заедно хукнаха през глава към склона
от другата страна на долината. Аз проследих с очи траекторията им, видях накъде се насочват, извиках и посочих с пръст. На
около два километра напред си издигаше тънка струйка дим.
– Огън посред бял ден може да означава само че някой готви
храна – рече Мархинковас с надежда в гласа.
Огънят гореше в зàвета на една скала, при която беше построен и заслон, колкото за един човек. Постройката от поставени един върху друг камъни наподобяваше стара надгробна
могила. Отпред беше седнал възрастен мъж, а двете му кучета,
с увиснали езици, стояха до него. Докато се приближавахме,
той каза нещо на кучетата и те отново хукнаха надолу към стадото в долината. Върху огъня беше поставен черен метален
котел, от който се издигаше пара. Американецът излезе найотпред и се поклони. Старият човек се изправи усмихнат, отвърна на поклона и после взе да се покланя на всички останали
поред.
Овчарят имаше бяла брада. Високите скули на широкото му
четвъртито лице показваха обвеяна от вятъра и загоряла под
слънцето кожа с цвят като на потъмняла дървесина. На главата си носеше топла шапка от козя кожа, чиито наушници бяха
вдигнати нагоре към темето, по начина, по който бяхме видели
да го правят монголците на север. Плъстените му ботуши бяха
хубаво изработени и имаха здрави кожени подметки. Шубката му от овча кожа, дълга до бедрата се препасваше с широк
колан от вълнено платно, в момента разкопчан. Панталоните
му бяха дебело подплатени, може би с агнешка вълна. Подпираше се с цялата си тежест на дървена тояга, висока метър и
половина. В долния ѝ край имаше заострен метален връх, а в
горния завършваше като римската цифра V, оформена от естествено разклонение на дървото. На кръста му с кожен ремък
беше завързана дървената кания на един нож с костена дръж233
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ка. По-късно видях, че е майсторски изработен двуостър нож.
Килимчето, но което мъжът седеше, преди да се изправи, за да
ни поздрави, представляваше една сурова овча кожа. Нямаше
съмнение, че е добронамерен и се радва от появата на неочакваните посетители.
Овчарят заговори бурно и трябваше да изминат минута или
две, преди да осъзнае, че ние не разбираме нито дума. Аз опитах на руски, но лицето му остана безизразно. Беше много
жалко, защото очевидно човекът искаше да завърже разговор и
да обмени информация с нас.
Докато разбъркваше котела с голяма дървена лъжица, овчарят направи втори опит да завърже разговор. Този път говореше бавно. Това изобщо не помогна. За известно време настъпи
тишина. Мистър Смит си прочисти гърлото. Направи с жест с
ръка, за да посочи цялата ни група.
– Ние – започна той бавно, – отиваме в Лхаса.
Очите на овчаря издадоха, че е разбрал.
– Лхаса, Лхаса – повтори Смит и посочи на юг.
От някакъв вътрешен джоб на горната си дреха овчарят
извади молитвена лента, която изглеждаше така, като че ли е
била използвана много години. Религиозните знаци бяха изрисувани върху пергамент, чиито ръбчета се бяха изтрили от
употреба. Човекът посочи към слънцето и след това започна да
описва поред множество кръгове с протегнатата си ръка.
– Опитва се да ни каже колко дни ще ни отнеме, за да стигнем до Лхаса – казах аз.
– Размахва ръка като вятърна мелница – отбеляза Заро. –
Кой знае колко дълъг е пътят дотам!
С поклон показахме, че се радваме на информацията. От
джоба си овчарят извади кесия със сол от много високо качество, почти бяла, пусна една щипка в котела и ни покани да
надникнем вътре. Ние се струпахме около огъня и видяхме в
котела да бълбука гъста сива каша. Овчарят поразбърка още
малко, после гребна една лъжица и духна над нея, примлясна с
устни, докато я опитваше, и накрая със задоволство се облиза.
Обърна се към нас и взе да се хихика като радостно учениче,
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а доброто му настроение беше толкова заразително, че скоро
всички ние се разсмяхме с глас така весело, както не бяхме
правили от месеци.
Следващото действие на възрастния мъж имаше почти ритуален характер. От колибата си той изнесе предмет, увит в
ленено платно. Погледна към нас с блеснал поглед и ужасно
ми заприлича на фокусник, който се старае да увеличи напрежението у публиката, която се кани да впечатли. Струва ми
се, изглеждали сме порядъчно впечатлени, когато той отгърна
платното и ни подаде предмета. Под слънчевата светлина се
показа дървена купа широка десетина сантиметра в диаметър
и дълбока пет-шест, красиво изработена, чистичка и лъсната
от употреба, с тъмен орехов цвят. Овчарят я духна, избърса я
с ръкав и ни я подаде. Действително, това беше вещ, с която
човек можеше да се гордее, истински шедьовър. Върнахме му
я с изрази на одобрение и възхищение.
Мъжът наля в купичката малко каша и я постави върху коженото килимче. После изчезна обратно в колибата и се върна
с една стомна от неглазирана глина, тъмнокафяв на цвят и с
издължено гърло. Тя съдържаше три-четири литра овче мляко.
Овчарят наля малко от него в кашата в купичката. Не си направи труд да познае кой измежду нас е по-възрастен, затова връчи
купичката направо на Заро, който се намираше най-близо до
него. Заро изяде една лъжица, примлясна с устни и се накани да подаде купичката нататък, но овчарят му направи знак с
ръка, че трябва да довърши порцията.
Работата отне на Заро много кратко време, но очевидно му
достави огромно удоволствие.
– За Бога, страшно е вкусно – извика той.
След това беше мой ред. Основната съставка явно беше
ечемик, но се съдържаше и някаква мазнина. Сладкото прясно
мляко охлаждаше сместа и аз направо я излапах. Усещах как
приятната ѝ топлина достига до измъчения ми стомах. Силно
се оригнах, примляснах с устни и върнах обратно купичката.
Овчарят се погрижи за всички ни поред, преди сам той да
хапне. Към остатъка в котела той добави литър-литър и нещо
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мляко и продължи да разбърква. Количеството стигаше за по
още една порция за всеки от нас. После той дръпна котела от
огъня, за да поизстине. Поместваше го трудно, защото съдът
нямаше дръжка, макар че покрай ръба му се забелязваха необходимите за това две дупки. После, за наше неизразимо голямо
щастие, мъжът извади тютюн от една кожена кесия и раздаде
на всеки от нас, колкото за две-три цигари. Ние веднага извадихме остатъците от вестника. Запалихме цигарите с помощта на
нажежени въглени от огнището. В този момент усещахме истинско блаженство и с благодарност се загледахме към нашия
изключително щедър домакин. А той, благословен да бъде,
беше седнал със скръстени крака и се радваше на усмивките
ни.
След около половин час овчарят, отказвайки всякаква помощ от наша страна, отиде да измие котела и купичката в един
извор наблизо. Когато се върна, отново разпали огъня, за да ни
направи чай по тибетския маниер и този път сякаш дори ни допадна вкуса на гранясалото масло, което плуваше на балончета
по повърхността на питието.
Почувствах, че искам да направя нещо за стария човек. Затова се обърнах към Колеменос:
– Да му направим дръжка за котела от парчетата тел, които
са ни останали.
Всички се съгласиха, че това е прекрасна идея. Отне ни едва
тридесетина минути да отрежем тел с подходяща дължина, да
я оформим и да я закрепим на котлона. Домакинът ни сияеше
от радост.
Опитах се да измисля и някаква друга услуга, която бихме
могли да му свършим. Някой предложи да идем да потърсим
подпалки за огъня. Обикаляхме около час и се върнахме с купчина дърва, включително и едно цяло малко дръвче, което Колеменос отсече с брадвата си. Овчарят очакваше завръщането
ни. Когато пристигнахме, той тъкмо приключваше да остри
ножа си на един гладък камък. Двете му кучета отново се бяха
появили. Мъжът ни покани да седнем, той самият отиде нанякъде, а кучетата го следваха по петите.
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Съвсем скоро се върна, дърпайки за вълната между рогата един млад овен. Кучетата възбудено обикаляха наоколо му.
След около пет минути овенът беше мъртъв, заклан невероятно умело. Овчарят не позволи да му помогнем в тази работа.
Одра и изкорми животното с такава скорост, пред която моите
собствени умения заприличаха на чиста непохватност. Накрая
овенът беше разделен на четири. Едната предна и едната задна
част бяха посипани със сол и окачени вътре в каменната колиба. Главата и още някакви остатъци стопанинът хвърли на
кучетата.
Половината овен беше набоден на шиш и опечен над буйните пламъци още същата нощ, а ние отново ядохме до пресита.
Направихме знаци, с които да покажем, че искаме да пренощуваме тук, а овчарят толкова много настояваше да го направим, че нямаше и как да му откажем. Шестимата налягахме и
заспахме около топлия огън, а домакинът ни – в каменната си
колиба.
На следващата сутрин овчарят измъкна отнякъде една купа
с груби ечемичени бисквити – на всекиго се падаха по три.
Имаше и още чай и за най-голямо наше удивление, тъй като
си мислехме, че върхът на гостоприемството вече е достигнат,
овчарят опече и раздаде и остатъка от овена. Получихме също
така по още малко тютюн.
Потеглихме на път в ранния следобед, след като събрахме
още един наръч подпалки. Направо не знаехме как да му се
отблагодарим за неоценимата любезност. Взехме приятелски
да го потупваме по гърба и да му се усмихваме. Мисля, че в
крайна сметка успяхме да го убедим, че си е спечелил шестима
безкрайно благодарни приятели.
Накрая застанахме на няколко метра от него и ниско му се
поклонихме, задържайки погледите си върху лицето му, както
подобаваше според обичая. Той тържествено отвърна на поздрава. Обърнахме се и тръгнахме. Когато след няколко метра
се обърнах назад, той седеше с гръб към нас заедно с кучетата
си. Не ни погледна повече.
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мятам, че когато срещнахме стария човек с овцете му, ние
може би все още дори не бяхме навлезли в Тибет, но от
пустинята бяхме преминали направо в хълмистата територия
на китайската провинция Кансу, простираща се успоредно на
северната тибетска граница. Беше началото на октомври 1941
г. и ни предстояха около три месеца на тежки преходи, докато
преминем две хиляди и петстотин километра до Хималаите.
Опитвахме се да изминаваме поне по тридесет километра на
ден, понякога дори повече. Понякога имаше и такива дни, когато не пътувахме, а се радвахме на почивката и спокойствието,
което ни осигуряваха приятелски настроените тибетски селяни. Гостоприемството към пътниците представялваше традиционна, вродена и прекрасна част от живота на тези хора. Отличаваха се с щедрост и великодушие, които не търсеха отплата. Без тяхна помощ нямаше да бъде възможно да продължим
нататък.
Изглежда, издръжливостта ни по отношение на изострящия се студ беше значително по-слаба, отколкото по времето,
когато осъществихме бягството си в края на сибирската зима.
Изпитанието на пустинята Гоби беше оставило отпечатъка
си върху всички ни. Започнахме да удължаваме дневните си
преходи отвъд разумната граница и да вървим доста по-дълго, само и само да намерим подходящ заслон за пренощуване.
От друга страна понякога съкращавахме предвидения път, ако
откриехме по-рано някоя малка пещера или друго добре защитено място. Събирането на подпалки се превърна в нещо като
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фикс идея и стана немислимо да прекараме дори една нощ, без
да си запалим огън.
На разсъмване земята беше покрита с плътен слой бял
скреж, който се задържаше дълго след изгрева на слънцето.
Хоризонтът на изток беше винаги назъбен от високи и покрити
със сняг планински върхове. Не спирахме да се питаме, къде
ли се намираме.
На първото село попаднахме около пет дни, след като напуснахме овчаря. След зазоряване бяхме пътували около час,
когато аз забелязах някъде вляво от курса ни, на петнадесетина
километра разстояние, да се издига дим. Бяхме изгладнели и
схванати и не ни беше особено топло. Решихме да проучим
въпроса. Спуснахме се по един хълм, покрит по високите си
части с храсталаци, които отстъпваха място на добра за пàша
трева. Когато се приближихме, установихме, че димът се издига от няколко огъня едновременно. Разбрахме, че сме стигнали
до някакво селище, скривано до сега от погледите ни от заобления хребет на отсрещния хълм.
Минаваше пладне, когато най-после се намерихме в селото. Като някаква дълга, покрита със зеленина ръка, хълмът
подпираше десетина подобни на кутийки къщурки, които се
бяха сгушили в него като дете в прегръдката на майка си. Всяка къща беше с размери около шест на три метра, с плосък
покрив, с широки стрехи от бял камък. Покривите леко се накланяха напред, успоредно на хълма. Зад някои от жилищата
имаше малки заградени дворчета с външна допълнителна постройка от няколко квадратни метра. По околните склонове се
виждаха десетки гъсторунни овце, някои кафеникави, други
сиви. Ние бавно се упътихме натам, следвайки почти директен
курс от запад на изток и правейки чести паузи, за да се огледаме, така че селяните със сигурност имаха предостатъчно време
да забележат приближаването ни. Все още не знаехме какъв
прием да очакваме.
От близо установихме, че в селото има и деца, кокошки, кози
и първите якове, които виждахме извън зоопарк. Разхождайки
се спокойно и безгрижно по двойки, ние стигнахме до първа239
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та къща и спряхме, заинтригувани от гледката на човек, който
впряга як във висока двуколка. Мъжът ни забеляза, но ръцете
му бяха все още твърде заети със задачата, така че нямаше как
да реагира. Шест срамежливи, но откровено любопитни деца,
най-голямото на около десет години, се подредиха край двуколката и се зазяпаха в нас. Якът, с дълга копринена козина,
която се развяваше под веещия в долината бриз, се инатеше и
правеше всичко възможно, за да не бъде впрегнат. Вероятно
беше подушил миризмата ни и това, което усещаше, никак не
му харесваше. (Не бих го обвинил за отрицателното му мнение, имайки предвид какъв мирис се разнасяше от нас по онова
време!)
Най-неочаквано селянинът реши да се откаже от опитите
си. Пусна хамута и остави животното да избяга. Ние все още
стояхме настрана, когато той се обърна към нас. Поклонихме
се, задържайки поглед върху младото му блестящо лице. Той
педантично отвърна на поздрава ни. Децата гледаха мълчаливо. Колеменос и аз усмихнати, направихме няколко крачки напред. Пред забележителния ръст и дългата руса коса и брада
на огромния мъж, децата взеха бурно да приказват. Ние застанахме пред селянина и отново се поклонихме. Той заприказва,
аз и Колеменос също, но скоро са установи, че двете страни не
се разбират. Децата се струпаха зад гърба на мъжа, за да следят
отблизо какво се случва. През цялото време погледите им бяха
втренчени в русокосия великан. Селянинът се обърна, направи няколко крачки, погледна към нас и ни направи знак да го
последваме. Децата хукнаха в разни посоки, за да разнесат из
селото вестта за пристигането ни.
Докато вървяхме зад нашия домакина, аз се огледах наоколо. Видях няколко парчета обработваема земя, но по тях засега
не растеше нищо. Забелязах една жена да оставя козата, която
доеше, и да се скрива бързо в къщата. Още деца се показаха
по вратите и взеха със срамежливо любопитство да изучават
новодошлите. Видях, че от източната страна селото е оградено
от поток, който течеше на разстояние двадесет-тридесет метра
зад последната къща. Помислих си колко хубаво е разположе240
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нието на селото. Забелязах също така, че децата много бързо
спряха да се срамуват: съвсем скоро десетина от тях вече припкаха покрай нас. Някъде по средата на неравната редица къщи
селянинът спря. Жилището имаше същия скромен вид като останалите, но се отличаваше по това, че беше малко по-голямо
и отпред имаше нещо като веранда, подпирана от две здрави
дървени греди на входа.
– Сега стана интересно – прошепна ми мистър Смит, когато
водачът ни изчезна вътре в къщата.
– Мисля, че отиде да повика кмета – заяви Заро.
Не се чудихме още дълго. Една нова личност се появи почти
толкова бързо, сякаш тъкмо чакаше зад вратата. Прецених, че
човекът е на около петдесетгодишна възраст. Беше облечен по
обичайния за тези земи начин – с широка горна дреха от овча
кожа. Беше малко по-висок от обикновен монголец и макар да
беше почти толкова мургав, колкото останалите, чертите на
лицето му не бях толкова изразено монголоидни. Разменихме
си традиционните поздрави, преди той заговори на родния си
език. Аз поклатих глава и отговорих бавно и внимателно на
руски. Лицето му направо засия.
– Добре дошли – каза той на руски. – Така ще можем да се
разберем.
Ние останахме като втрещени. Човекът говореше руски с
лекота и без да се запъва. Наложи ми се да си припомням, че
толкова на юг от Съветския съюз нямаше вече никаква опасност за нас, дори и да срещнехме случайно някой руснак.
Мъжът изчака малко в очакване да отговоря, но тъй като аз
не го направих, той продължи бурно:
– Аз съм черкезин и много отдавна не съм срещал никого,
който да говори руски.
– Черкезин? – повторих аз. – Много интересно – не се сещах
да кажа друго, освен тази баналност.
Въпросите му заваляха един след друг:
– Поклонници ли сте? Много малко руснаци са будисти.
Пеша ли преминахте пустинята Гоби?
– Да, пеша.
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– Трябва да е било ужасно преживяване за вас. Аз самият
веднъж едва не умрях по време на подобно пътуване.
Щеше да ни зададе и още въпроси, но изведнъж си спомни
за дълга си на домакин. Извини се и ни покани в дома му. Ние
го последвахме. Каменна преграда разделяше едно голямо помещение. Забелязах и една жена, за която предположих, че е
съпругата му. Тя тъкмо побутваше три или четири малки деца
от предната към задната част на къщата, където, предполагам,
се намираше кухнята. Малки подробности се набиваха на очи
– няколко блестящи тенекиени съда, редица дървени лъжици,
строени върху полицата, букет сушени билки, увисен на тавана, и – най-неочаквано – неголяма литография в рамка, поставена в единия ъгъл на стаята. Литографията изобразяваше свети Николай по руския православен стил и беше доста избледняла зад покриващото я стъкло. Под долния край на рамката
в една метална стойка беше поставено мъничко и простичко
кандило от червено стъкло. Из стаята бяха подредени дървени
табуретки, каменна пещ за готвене, тежка дървена кофа с широк черпак, мелница за брашно и примитивно приспособление
за предене. Малкото налично пространство беше добре употребено. Покрай стените стояха дървени миндери, покрити с
ръчно тъкани груби вълнени одеяла.
Седнахме по табуретките, чувствайки се доста неудобно в
подобна необичайна обстановка. Черкезинът – дали целенасочено, или по-скоро не, той така и не ни каза името си, пък и ние
не му разкрихме нашите – отново се обърна към мен. Първият
му въпрос ни изненада.
– Въоръжени ли сте?
– Не, никой от нас не е въоръжен – отговорих му аз.
– Нямате ли поне нещо, с което да си сечете дърва например?
– О, да – шестимата помежду си имаме една брадва и един
нож, ако не броите тоягите, които носим.
– Това всичко ли е? Не е много безопасно да пътувате така
по тези места, нали знаете.
Аз изпаднах в недоумение.
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– Не ви разбирам. Досега не сме срещали затруднения в това
отношение.
Черкезинът замълча за момент и ни изгледа.
– Срещахте ли китайци? Имам предвид въоръжени китайци,
китайски войници.
– Не, нито един.
Мъжът стана и излезе от стаята. Смит се наведе към мен с
настояването да разпитам повече за мистериозните китайци.
Домакинът ни се върна след около пет минути. Мисля, че
отиде да даде наставления за приготвяне на яденето. Замислено изслуша въпроса ми.
– Помислих, че е важно да ви предупредя – каза той, – че от
време на време през селото минават китайски отряди. Понякога купуват от нас пилета. Изглежда проучват района. Въпреки
че това е Тибет. Виждал съм ги да се отправят на юг към Лхаса.
А щом говорите само руски, може да им се сторите подозрителни. Ако ги видите, най-добре стойте далеч от тях.
Това беше добронамерен съвет и аз съм благодарен на черкезина, че ни го даде, но ние така и не попаднахме на китайски
войници.
Само половин час след пристигането ни, вече ни угощаваха
с чай и овесени бисквити. Почти никой не заговори, преди храната да изчезне. Бяхме твърде заети с това да пълним празните
си стомаси. Тогава домакинът извади една лула и купа с тютюн, която подаде към нас. Скоро помещението се изпълни със
синкав дим, който заизлиза на облаци през отворената врата.
– Значи отивате в Лхаса – каза черкезинът, докато пушеше
лулата си. Каза го учтиво като израз, с който се подхваща разговор. Не съм сигурен, че ни повярва.
– Не забравяйте – предупреди ни той, – че нощите тук са
страшно студени, особено по хълмовете. Никога не се изкушавайте да заспивате, преди да си намерите подходящ подслон.
Никога да не ви домързи да си запалите огън. Ако легнете да
спите в планината под открито небе, до сутринта ще сте мъртви. Това е бърза смърт, няма и да разберете. За Лхаса вървите
в правилната посока. От тук е лесно да стигнете до един път,
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който ще ви отведе нататък. Ще пренощувате при нас и на сутринта ще ви покажа как да го намерите. Тези пътеки са доста
объркани и когато върви по тях, човек винаги трябва да държи
сметка за посоката. Някои от тях водят само от едно село към
друго и може да изгубите доста време, ако се завъртите по тях.
Те са почти семейни, прокарвани са в продължение на векове.
Ако стигнете до някое село преди залез, оставайте там до
сутринта. Винаги ще намерите покрив над главата си и храна.
Никой няма да поиска да му платите.
– Проблемът ни – прекъсна го мистър Смит, – е, че не говорим езика.
Домакинът ни се усмихна.
– Това не е кой знае каква пречка. Ако се поклоните на тибетеца и той отвърне на поклона ви, никакво друго представяне
не ви е нужно. Това означава, че ви приема за приятел.
Привечер получихме по една порция печено овнешко. Един
от по-големите синове на черкезина беше заклал животното
малко след пристигането ни. Докато ядяхме, бащата отряза
парчета месо за по-малките деца и те избягаха навън през вратата с мръвките в ръце. Появи се и една купичка сол, с която
да подправим храната, и се опасявам, че изядох доста повече,
отколкото беше прилично за един гост. Достави ми огромно
удоволствие отново да се насладя на острия ѝ вкус.
След вечерята петима-шестима съседи се присъединиха към
нас, така че стаята се изпълни до пръсване. Съпругата тибетка
не спираше и за минута и ни свари още чай. Всеки от посетителите измъкна по една дървена купичка, подобна на онази, която ни беше показал преди пет дни самотният овчар. Тук също
беше очевидно, че хората се отнасят към такива съдове като
към ценни вещи.
– Какво прави купичките толкова ценни? – попитах домакина ни.
– Знаете ли – каза той, – че понякога е възможно човек да
замени два яка за един такъв съд?
– Но защо са толкова скъпи?
– Защото просто е невъзможно да се произведат в нашите
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планински райони. Изработени са с голямо умение от много
здраво дърво, което не се напуква. Колкото повече остаряват,
толкова по-лъскави и ценни стават. Една от причините да се
съхраняват в ленено платно е, че ленът непрекъснато ги лъска,
защото се трие в дървената повърхност.
Мъжете пиха чай от купичките си и когато приключиха,
купичките бяха изнесени навън и измити. Въпреки че за мен
всичките изглеждаха по еднакъв начин, всеки човек си познаваше своята и старателно я увиваше обратно в ленената ѝ кесийка. След това се извадиха лулите и се раздаде тютюн. Облаци дим отново изпълниха помещението, а черкезинът през
цялото време беше зает с това да превежда оживения разговор
между нас и съседите. Очевидно самият той се отличаваше с
много висок статут в общността – уважаваха го заради това, че
говори чужди езици и е запознат с разни въпроси от широкия
свят извън долината. Черкезинът, като всеки човек, се радваше
на ролята си, но и се отнасяше към нея с огромно достойнство
и скромност.
Тъй като помещението беше добре затоплено, въшките взеха да изпълзяват от скривалищата си в дрехите ни. Тялото започна да ме сърби, съвестта – също. С периферното си зрение
забелязах, че и спътниците ми бъркат в своите фуфайки за по
някое скрито почесване. Аз се приближих до черкезина и тихо
му прошепнах:
– Мисля, че аз и приятелите ми трябва да спим отвън тази
нощ. По пътя са ни нападнали доста въшки и не можем да се
отървем от тях.
Домакинът сложи ръка на рамото ми:
– Моля ви, не се тревожете за това. Въшките не са ни непознати. Нощес всички ще спите в къщата.
Останалите ме заразпитваха за какво сме приказвали с черкезина и аз им предадох разговора. Те се усмихнаха с облекчение. Изглежда, аз не бях единственият, който се е тревожил за
неканените ни спътници, които бяха избягали от лагера заедно
с нас.
Съседите ни пожелаха лека нощ и се разотидоха. На тръг245
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ване изглеждаха като хора, които са прекарали рядко приятна
вечер. Предполагам, че ги бяхме снабдили с достатъчно материал, който да осветлява бедния им откъм събития живот,
когато си припомнят в разговорите си времето, прекарано с
нас. Бяхме им разправили само малка част от онова, което биха
желали да научат, а те щяха да се наслаждават на това да попълват празнините. Много от въпросите им засягаха Колеменос. Гигантът с буйната коса, пристигнал от друг свят, силно
ги вълнуваше. Казахме им, че той идва от далечна страна на
запад, близо до морето. Колеменос добави и името Латвия, но
за тях то не означаваше нищо.
Тази нощ спахме на нарове – първата нощ, прекарана на закрито, откакто бяхме избягали от лагера насам. Къде се настаниха членовете на семейството, така и не разбрах. От другата
страна на каменната преграда беше устроено нещо за черкезина и жена му, но що се отнася до децата, предполагам, че са
били оставени при познати от селото. За първи път бях в състояние действително да се отпусна. Изпълних се с прекрасно,
топло чувство за сигурност. Сънят ми беше дълбок, освежителен и без видения. Едва когато слънцето изгря, се поразбудих.
Оставиха ни да лежим и през първите няколко часа от деня.
Домакинята отдавна беше на крак, а две от по-малките деца
вече ни зяпаха с любопитство, когато най-после се изправихме
в леглата си. Децата избягаха и аз ги чух да бъбрят нещо с баща
си.
Нашият благодетел влезе в стаята с кърпа от дебело ръчно
предено ленено платно, преметната през ръката.
– Може би господата желаят да се измият? – попита с усмивка.
– Че това е цял хотел! – пошегува се Заро. – Само ни заведете в банята.
Черкезинът се присъедини към дружните смехове.
– Намира се в края на селото – хубава, чиста, с течаща вода.
Слязохме до потока. Студеният утринен въздух прерязваше,
но ние се съблякохме до кръста, накиснахме главите си във водата, задъхахме се от студа и взехме да се плискаме и да се
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търкаме припряно. Искаше ни се да изперем ватенките и кожените елеци, но решихме да не го правим, тъй като щеше да
отнеме твърде дълго, докато изсъхнат. Почувствахме се добре
и по пътя обратно се хихикахме на импровизираните смешки
на Заро. Те доставиха дори още по-голямо удоволствие на насъбралата се тълпа любопитни дечица.
Получихме още месо, още овесени бисквити, още чай. После дойде време за тръгване.
– Когато някога пак дойдете по тези места – сериозно каза
черкезинът, – не пропускайте нашата къща. Вратите ѝ са винаги отворени за вас.
– Благодаря ви – отвърна американецът. – Бяхте много любезни и щедри с нас.
– Моля ви, поблагодарете и на жена си за всичко, което направи за нас – добавих аз.
Черкезинът се обърна към мен:
– Това няма да направя. Тя няма да разбере вашите благодарности. Но ще измисля да ѝ кажа нещо от ваше име, което ще я
зарадва.
После той каза на съпругата си няколко думи и лицето ѝ
светна в широка усмивка. Тя влезе в къщата и се върна с дървен поднос, пълен с плоски овесени бисквити, връчи го на съпруга си и му каза нещо.
– Тя иска да ги вземете – обясни черкезинът. Ние благодарихме и ги прибрахме в торбите си.
На раздяла получихме и още един подарък от стопанина –
чудесно овче руно. Човекът ни го връчи с думите, че може да
послужи за нови мокасини или за поправка на износените стари. Никога не го използвахме за тази цел, но по-късно направихме от него шест чифта отлични ръкавици, които да предпазят
ръцете ни от планинския студ.
Домакинът ни придружи, докато излезем от селото и ни посочи пътя. Единствено тогава през време на цялото ни пътуване получихме конкретни и подробни инструкции за маршрута.
– Някои от пътеките, които трябва да следвате, не са лесни
за намиране – предупреди ни черкезинът. – Не гледайте в кра247
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ката си, няма да ги откриете. Гледайте напред в далечината –
тогава се виждат доста ясно.
И той описа някакви ориентири от пейзажа, които трябваше
да търсим. Първият от тях щеше да бъде планина с формата на
корона, на около четири дни път от тук и ние трябваше да поемем по пътека, която да ни преведе през седловината между
двата северни върха на „короната“. От височините трябваше
да гледаме за друг хълм с конусовидна форма, който обаче щял
да се окаже твърде далеч. Достигането му отнемало около две
седмици, смяташе домакинът ни. Отсега не можел да ни даде
повече или по-точни наставления от тези, но се очакваше оттам да намерим пътя за Лхаса, който в някакъв момент се раздвоявал – на изток към самия град и на югозапад към селата в
подножието на Хималаите.
Оставихме го там, заедно с малката групичка деца, дошли
да ни придружат. Когато се обърнахме назад, той направи найнемонголския възможен жест – помаха ни. За последно го видяхме като дребна фигурка, която маха за сбогом някъде в далечината.
Мархинковас се обърна към всички ни, като каза:
– Тези хора ми вдъхват смирение. Успяват да заличат много
от тежките спомени за други хора, които са изгубили уважение
към човека.
Следващите няколко дни непрестанно се оглеждахме за китайски отряди, но нито срещнахме, нито дори видяхме такива.
Наложихме си да не докосваме овесените бисквити преди третия ден – за всекиго имаше по три – а след това ги разделихме на порции под формата на извънредни запаси. Пътеката ни
беше ясно видима и не много тежка. Наоколо се виждаха множество храстовидни дръвчета, донякъде подобни на ниските
сибирски хвойни. Те се оказаха прекрасен материал за палене
на огън. На четвъртия ден си направихме лагер в подножието
на планината с форма на корона. Започнахме да се катерим нагоре под първите слънчеви лъчи на следващия ден. Изкачването беше дълго, но не особено трудно и пресичането на рида ни
отне два дни.
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Беше изминала цяла седмица, откакто за последно получихме нормално ядене, когато попаднахме на смесено стадо от
кози и овце и намерихме двете къщи на тибетците животновъди. Денят беше топъл, ясен и слънчев след действително ниските температури на планинската нощ. Тук-таме се виждаха
храсти от някакъв вид дива роза, които привличаха погледа с
пъстрите си цветове в жълто, бяло и червено.
Къщата, в която ни покани тибетският овчар, изглеждаше
подобна на онази на черкезина, но по-малка и не толкова добре
обзаведена. Любезността и гостоприемството обаче, бяха все
така безупречни. Семейството се състоеше от мъжа и неговата съпруга, и двамата някъде над тридесетгодишна възраст, от
още една жена на около двадесет и пет, може би сестрата на
съпругата, и четири деца, най-голямото на шестнадесет, а наймалкото – на пет. Още с пристигането ни наляха прясно мляко,
а по-късно получихме и две богати гощавки с козе месо. С помощта на знаци ни обясниха, че ни канят да пренощуваме при
тях и ние приехме предложението. На сутринта цялото семейство дойде да ни изпрати с поклони.
След час ходене Мархинковас се спря, за да огледа мокасините си, и установи, че от пътя през скалистите местности
в едната подметка се беше отворила дупка. Всички седнахме
заедно с него и проведохме операция по стягането на обувките, които бяха в много лошо състояние при всички ни. В някои
случаи поправката се оказваше невъзможна и трябваше да направим цяла нова обувка.
Конкретните указания на черкезина ни отведоха безпогрешно към конусовидната планина и отвъд нея. Пресичането ѝ
щеше да бъде за мен много по-леко, ако старата ми рана над
глезена не се беше отворила отново. Направим си превръзка
от една лента плат, която отрязах от горната страна на торбата
си, но раната не искаше да зарасне и остана все така болезнена
при допир.
На някой добре екипиран турист или изследовател тези земи
биха предложили картини на въдхновяващо величие, склон
след склон, застинали в някакъв предвечен порив на земята
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към висините. За нас това представляваше местност, която на
всяка крачка поставя нови и нови изпитания пред нашето бягство. Вярвахме единствено на преценката на изтерзаните си
крака, а за тях Тибет беше жесток. Имаше нощи, когато можех да спя непробудно край танцуващите пламъци на огъня,
но стъпалата ми, наказани с катеренето по скалите, ме държаха
буден, пулсирайки болезнено и протестирайки срещу наложеното върху им бреме. Приливите на болката ми припомняха
също така и за немската граната, която някога, при взрива ѝ,
дори не бях усетил.
От другата страна на конусовидната планина попаднахме на
местност, която изглеждаше сравнително лесна за преодоляване. В далечината видяхме, че слънчевите лъчи се отразяват
от повърхността на голямо езеро с диаметър около шест километра. Представяйки си как ще се изкъпем и ще се освежим
във водите му, забързахме натам. Когато стигнахме, аз бързо
смъкнах мокасините и накиснах стъпалата си. Студената вода
щипеше. Заро гребна от нея с двете си шепи и ги поднесе към
устните си. Още в следващия миг я изплю с отвращение. Водата беше солена, дори по-солена от морската, даже гъста от
разтворените в нея вещества. Аз останах стъпил в нея, но не
опитах да пия. Продължихме пътя се нататък, за да потърсим
сладка вода, но след няколко часа ходене усетих глезена си
така болезнен, че спрях да го прегледам. Раната беше покрита
със слуз и аз ужасно се уплаших, че може да ме спре напълно.
Преди залез намерихме една река, чиито струи се спускаха
бързо в скалистото ѝ легло. Тук пихме и се изкъпахме. Водата
караше кожата ни да настръхва от студ, но слънцето бързо ни
изсуши и ние се почувствахме по-добре. Палухович ме посъветва да намокря и изпера платнената си превръзка, преди да
я сложа обратно на глезена си. Направих, каквото ми каза, и се
надявах на подобрение.
Бяхме се отклонили на няколко километра от курса си, за да
пристигнем при реката, която течеше, поне доколкото можехме да преценим, директно от север на юг. В продължение на
няколко дни вървяхме успоредно на брега ѝ. Така пътуването
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ни се улесняваше, защото земите край реката бяха по-равни
и защото можехме да избегнем ниските температури горе, в
планината. В крайна сметка стигнахме до място, където реката
правеше остър завой на запад и ние я преплувахме, за да не
се отклоним напълно от южния си курс. Моята рана изглежда
заздравяваше, кожата показваше признаци на зарастване и вече
почти нямаше слуз.
Отново усетихме остра нужда от храна и започнахме да се
отклоняваме сериозно от пътя си, ако мислехме, че в някоя зелена долина може да се намери прехрана за стада или хора.
Мархинковас беше стъпил върху някакъв остър камък и куцаше. Сигурно беше, че трябва да намерим място, където да ядем
и да си отпочинем за един ден.
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едмица след седмица се нижеха, октомври се превърна в
ноември, дните станаха хладни, а нощите – вледеняващи.
Дълги отсечки от пътя ни преминаваха през територии твърде
пусти, за да предлагат прехрана дори за овце или кози, така
че понякога оставахме без храна за четири или дори пет дни.
Заредиха се мрачни, обвити в мъгла утрини, когато се чувствах
толкова обезсърчен и безсилен, че с усилие успявах да накарам тялото си отново да се помръдне. Всичките шестима поред
имахме лоши дни. Ястията, с които толкова щедро ни угощаваха местните, бяха богати, но ни липсваха пресни зеленчуци.
Като резултат от това скорбутът продължваше да ни измъчва.
Но се радвахме, че нито едни член на групата не страдаше
от по-тежка болест и все още напредвахме безпрепятствено.
Справяхме се с преплуването на буйни реки, когато се налагаше. Преодолявахме страховито изглеждащи върхове, които
обаче при по-близък поглед се оказваха изненадващо лесни
за преминаване. Друг път се изправяхме пред хълмове съвсем
невинни на вид, които пък – наопаки – затрудняваха ужасно
движенията напред.
Една нощ Мархинковас подхвана разговор относно това,
дали е препоръчително да завием надясно към Хималаите.
Според него трябваше да идем в Лхаса или в някой друг град,
където да прекараме известно време, за да съберем сили за последния етап от пътуването. Палухович подкрепи мнението му,
макар и не много ревностно. Останалите твърдо се обявихме
против подобна загуба на време. Опасявах се, че такова забавя252
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не ще смекчи твърдата ядка на съпротива, която носехме у себе
си. Последните месеци бяха натрупали у нас мощен импулс за
движение напред, бяха изградили суров навик да не спираме
при никакви обстоятелства и аз не желаех да го накърняваме,
преди да сме достигнали до сигурната си цел – Индия.
Американецът прибави и практическото съображение, че е
възможно да се окажем не така добре приети в официалната
среда на големия град, както сред селяните. Можеше да се появят неудобни въпроси или изискване да представим документи.
Мархинковас не настояваше особено на идеята си. Беше я
подхвърлил просто така, за да сондира мнение, и остана доста доволен от резултата. Предложението му не беше породено
от каквито и да било пораженчески настроения. Мархинковас
беше точно толкова убеден в успеха на начинанието, колкото
и всички останали. Не можехме да си позволим да мислим за
провал.
Едва сега успяхме да вкараме в употреба телените куки, които бяхме донесли със себе си от пустинята. На едно място,
където пътеката през някакъв хълм беше прекъсната заради
скално срутване, пътят ни се оказа блокиран. За да заобиколим
мястото, се налагаше да се изправим пред заплатаха на отвесен
склон с остра издатина. Направихме триметрово въже от сплетени кожени ремъци, завързахме го за желязната кука на Колеменос и тъй като той беше най-висок, накарахме го да я хвърли
и да се опита да я закачи за заострената издатина на скалата.
Колеменос хвърли поне десетина пъти, преди телта най-после
да се захване за камъка. После гигантът постепенно опъна въжето, отпускайки на него цялото си все още значително тегло.
Куката се закрепи здраво. Заро като един от по-леките в групата излезе доброволец да премине първи. Закатери се много
внимателно, без да се доверява напълно на въжето, но използвайки всяка цепнатинка в камъка, която можеше да послужи
като място за стъпване или захващане. Оттам нататък останалите преминахме съвсем лесно, тъй като Заро придържаше закотвения край на въжето. Последен се прехвърли Колеменос.
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Пътят ни минаваше през поредица от пръснати на големи
разстояния селца и къщурки, като всички постройки имаха все
същата скромна архитектура и ни посрещаха с все същото невероятно гостоприемство. Всичките бяха толкова еднакви, че
ми беше невъзможно да ги запомня поотделно. Само една се
откроява от останалите заради съвършено необичайната среща, която преживяхме. Селището беше толкова малко и отдалечено, едва шест къщурки, построени наблизо една до друга,
че ние съвсем спокойно щяхме да го подминем, ако пътеката
не ни беше отвела до място, откъдето да забележим някаква
постройка. Придружи ни един млад тибетец, който изпадна в
небивал възторг, когато открити, че говорим на неразбираем
за него език. Неочаквано припряно той ни помъкна към група мъже, застанали пред вратите на близка къща. Един от тях
беше толкова по-висок от тибетците, с които разговаряше, че
моментално привлече вниманието ни. Когато се приближихме,
той се обърна заедно с останалите и ние с удивление установихме, че е европеец. Групово взехме да поздравяваме местните с поклони, а те ни отвръщаха със същото. Европеецът леко
наведе глава. Толкова продължително се взираше в нас, че аз
започнах да се чувствам малко неудобно.
Този човек беше на около седемдесет, а посивялата му брада все още пазеше следите на светлите цветове от младостта
му. Беше поне два метра висок и леко приведен. Въпреки възрастта си изглеждаше добре сложен и атлетичен. Излъчването му беше като на човек, който е прекарал много години под
открито небе. Силните му ръце и издължено лице имаха хубав
загар. Върху типичните тибетски дрехи беше метнал дълга до
коленете горна дреха от овча кожа, препасана с тесен и черен
кожен колан. Не можех да установя цвета на очите му, защото слънцето се отразяваше в чифт очила със стоманени рамки,
което само по себе си вече представляваше нещо необичайно
в подобно обкръжение. Тибетците го бяха наобиколили и очаквателно местеха поглед от него към нас и после обратно към
него. Аз реших, че е време някой да разтопи леда. Обърнах се
към него на руски. Почти можех да почувствам как нараства
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интереса у местната публика.
Високият мъж поклати глава, замълча за миг и заговори – на
немски! Мархинковас, Колеменос и Заро, чийто немски беше
толкова силен, колкото моя руски, сега изпитаха огромно удоволствие да покажат уменията си. Палухович и аз знаехме достатъчно, за да следим разговора, но не зная дали американецът
разбираше. Бях учуден от това колко резервиран е непознатият.
Репликите му бяха кратки и изречени с нежелание, отговаряше ни точно, но сам не добавяше нищо от себе си. Обясни ни,
че бил мисионер, нонкорфомист, дошъл тук заедно с още неколцина европейци със сходни убеждения. Пътувал из Китай и
Тибет вече почти петдесет години. Смятам, че беше германец
или австриец.
Без видима причина човекът премина на френски. Заро говореше и този език много добре и продължи разговора нататък,
преди двамата отново да минат на немски. Тибетците, зяпнали
от удивление, слушаха потока от непознати звуци. Останах със
силното впечатление, че ние съвсем не се харесахме на новия
си познат. Предполагам, че причина за това беше външният ни
вид – мръсната, сплъстена коса, парцаливото облекло, крайната ни мизерия. Струваше ми се, че в това и в околните селища
той си беше изградил с годините престижа на добре вписан в
местния начин на живот западен човек. Може би си мислеше,
че появата на шестима съсипани скитници европейци ще урони репутацията му в очите на тибетците.
Заро, който основно водеше разговора от наша страна, съвсем скоро усети, че пристигането ни далеч не е зарадвало непознатия. Това събуди у него цялата му дяволита хитрост. Той
започна да отговаря на въпросите на мисионера със самодоволно нехайство. Описа ни като „група космополитни туристи“ и
чаровно отбягваше въпроса откъде пристигаме.
Чужденецът откровено не повярва на твърдението, че сме
поклонници, които отиват в Лхаса, и само след няколко минути
помежду ни вече се беше установила атмосфера на взаимно
недоверие. Само тибетците се радваха на разговора ни – обаче
не разбираха нито дума.
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– Не носите нищо със себе си. От какво живеете?
– От гостоприемството на страната – отвърна Заро. – Хората
тук са страшно любезни, както може би сте забелязали.
– Невъзможно е да се храните по този начин всеки ден?
– Взимаме винаги по-малко, отколкото се нуждаем – заяви
Заро. – Някои дни затягаме коланите. Свикнали сме на това.
Мархинковас се намеси с въпроса къде живее мисионерът.
Мъжът посочи едно муле, което хрупаше трева на няколко метра от нас.
– Това е мулето ми. Където спре то, там живея.
Когато влязохме в селото, беше около десет часа сутринта.
Мисионерът остана при нас, докато се нахраним – специално
за това място се спомням, че ни дадоха ориз и аз се чудех къде
ли са го отгледали. Непознатият говореше малко, но атмосферата беше напрегната. Човекът беше в недоумение и не знаеше
как да се отнесе към нас. Към три часа следобед той заяви, че
има намерение да потегля. Ние излязохме заедно с него, а той
започна да се сбогува с хората по къщите. После оседла мулето
си, обърна се към нас и се приготви за тръгване.
– Желая ви късмет, където и да отивате – каза той на немски.
Ние му поблагодарихме. Той не поиска да си стиснем ръцете на раздяла. Каза сбогом на тибетците и тръгна пеша, водейки мулето си.
Тибетецът, който го беше нарочил за наш домакин, го изгледа как си отива. После започна да ни прави знаци, като се изпъчи, взе да се тупа по гърдите и да стяга мускулите си. Струва
ми, опитваше се да ни каже, че заминаващият гостенин е мъж с
голяма физическа сила. Аз почувствах известно съжаление от
факта, че срещата можеше да бъде доста по-приятелска. Ако
бяхме успели да преодолеем бриерата помежду си, той вероятно можеше да ни каже много от нещата, които искахме да
научим.
Събра се обичайната тълпа от дечица с любопитни погледи, докато домакинът ни отведе обратно в малката си къщичка.
Едно момченце на около осем години дръпна Заро за панталона. Заро му направи някакви маймунски физиономии. Децата,
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десетина на брой, се струпаха със смях около него. Заро направи още някакви смешки, което им достави невероятно удоволствие.
– Дай казачок, Евгени – викнах му аз.
Той моментално приклекна и взе да подритва в ритъм из
прахта. Децата запищяха от радост и удивление пред подскоците на Заро.
Представлението на Заро приличаше на жест, който осмиваше високомерното достойнство на току-що заминалия си мисионер. Не мисля, че самият Заро осъзнаваше това.
По някое време стигнахме до място, където пътят се разделяше на две, и ние уверено приехме, че това именно е кръстопътят, споменат от черкезина – на изток пътеката водеше
към Лхаса, а на югозапад към Индия. Няколко часа по-късно
видяхме надалеч един голям керван от около петдесет души
с животните им, които бавно се движеха в посоката, за която
предполагахме, че отвежда към Лхаса. Това беше единствената
голяма група пътници, която срещнахме в Тибет.
Установихме, че тази земи се отличават не само с назъбени хребети, но и с големи езера. Към края на ноември попаднахме на голяма водна повърхност, който много приличаше на
вътрешно море. Слязохме от хълмовете при него и се опитахме да преценим размерите му. Мислехме, че го гледаме откъм
дългата му страна, но тъй като не можехме да сме сигурни, че
линията на хоризонта е действително отвъдният му бряг, предположенията за ширината му варираха между четиридесет и
шестдесет километра. Нямаше никакъв начин дори грубо да
преценим дължината – нито в едната, нито в другата посока
се виждаше краят му. Изкъпахме се в сладката хладна вода и
прекарахме нощта покрай огъня, чиято топлина не беше достатъчна, за да се справи с влажния нощен въздух, повяващ откъм
езерото.
Последва период на относително лесни преходи. Изминахме много километри, като се ориентирахме по брега на езерото.
Няколко дни по-късно отново се озовахме в пресечена местност. Минахме през някакво малко селище, където останахме
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само колкото да хапнем и понеже отказахме да пренощуваме,
снабдиха ни с храна за из път. Движехме се добре и духът на
групата беше висок. Раната на крака ми напълно зарасна и аз
изхвърлих превръзката.
Три или четири дни след като се отделихме от езерото, пренощувахме в една долина, покрита с мрачни скали, по които
слабата растителност с мъка се бореше да оцелее. Беше валял
дъжд и земята беше мокра. Макар че носехме подпалки със
себе си, ни отне много време, докато запалим огън. Настанихме се в една тясна пещера, за да изядем остатъците от плоските овесени бисквити. Нощният вятър разнасяше дима от огъня
наоколо ни и ние трябваше да стоим близо един до друг, за да
се стоплим. Тази нощ не се различаваше по нищо от десетки
други нощи, прекарани по същия начин. Със сигурност нямаше нищо, което да ни предупреди, че тук ще се разиграе поредната трагедия.
Както винаги, всички спахме на пресекулки, с изключение
на Колеменос. От време на време някой с мърморене се събуждаше, за да поразпали огъня. Когато първите бледи лъчи на
новия ден огряха мълчаливата пустош на долината, Заро първи
стана и излезе навън. Когато се върна, аз вече лежах буден на
една страна, подпрян на лакътя си.
– Мъгливо е и студено – съобщи ми той. – Хайде да тръгваме.
И той се приближи към останалите, събуждайки ги един по
един. Палухович лежеше до мен, Мархинковас се беше свил
между Смит и Колеменос. Аз се изправих и се протегнах, разтрих схванатите си крака, размахах ръце. Около мен настъпи
раздвижване. Колеменос ме бутна закачливо-несръчно, докато правех гимнастическите си упражнения. Долетя гласът на
Заро:
– Хайде, Захариюс, ставай!
Беше се навел над Мархинковас и внимателно разтърсваше
рамото му. Долових паниката в гласа му, когато повтори:
– Събуди се, събуди се!
Заро се обърна към нас, а на лицето му беше изписана тре258
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вога:
– Мисля, че е зле. Не мога да го събудя.
Коленичих до Мархинковас. Той лежеше сякаш в пълно
спокойствие, вдигнал едната си ръка над главата. Аз хванах
простряната ръка и я разтърсих. Мархинковас остана да лежи
неподвижно, със затворени очи. Опитах се да намеря пулса,
допрях ухо до гърдите му, отворих клепачите. Повторих всяко
от тези действия, отказвайки да повярвам ужасното им послание. Тялото беше все още топло.
Изправих се. Изненадващо беше колко ниско и спокойно
прозвуча гласът ми:
– Мархинковас е мъртъв – казах аз. Изречанието ми прозвуча абсурдно и безсъдържателно, затова го повторих. – Мархинковас е мъртъв.
Някой извива:
– Не може да бъде. На него нищо му нямаше. Говорих с него
само преди няколко часа. Беше си добре. От нищо не се оплака...
– Мъртъв е – казах.
Мистър Смит се наведе над тялото. Постоя така само минута или две. После скръсти ръцете на Мархинковас на гърдите
му, изправи се и заяви:
– Да, господа, Слав има право.
Палухович свали кожената си качулка и се прекръсти.
Захариюс Мархинковас, на възраст двадесет и осем или двадесет и девет, който може би щеше да бъде успешен архитект
в родната си Литва, ако не бяха пристигнали руснаците, за да
го отведат, се беше отказал от борбата. Всички бяхме поразени,
не можехме да проумеем, не ни беше ясно как го е сполетяла
смъртта. Сигурно е бил по-изтощен, отколкото сме си мислели,
и храброто му сърце не е било в състояние да понесе повече.
Не зная. Никой от нас не знаеше. Мархинковас, мълчаливият,
който само понякога изричаше хапливите си остроумия, Мархинковас, който живееше най-вече със собствените си мисли,
човекът, понесъл сам цялата си горчивина, когото само Кристина беше успяла да предразположи и го беше накарала да се
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засмее – Мархинковас си беше отишъл.
В каменистата долина не намерихме място, където да го
погребем. Тялото му почива в една пукнатина между скалите.
Откритото пространство над него запълнихме с дребни камъчета. Колеменос изпълни последния си дълг и направи кръст,
който остана да стърчи над купчината. Сбогувахме се с Мархинковас, всеки по свой начин. Безмълвно се помолих Бог да
прибере душата му. С натежали крака останалите петима потеглихме на път. Взехме фуфйката на Мархинковас и самурената
му жилетка. Помислихме, че ще ни бъдат от полза.
Природата наоколо се промени за пореден път, поставяйки
куража и издръжливостта ни пред ново изпитание – ужасно
стръмни и високи хълмове. Научихме се да използваме телените куки за катерене, когато се налагаше да преминаваме
по-трудни места. Непрестанно търсехме някое село, където да
пренощуваме под покрив, но твърде често краят на деня ни
заварваше на открито, а наоколо не се виждаше и следа от човешко присъствие.
Един път, застанали на някакъв хълм, видяхме в далечината
слънчевите отблясъци по покривите на някакъв град, разположен високо в планината, и се радвахме да повярваме, че поне
сме видели свещения град Лхаса. Това можеше да бъде и някой
от тибетските манастири, но посоката беше точно към Лхаса и
ни доставяше удоволствие да мислим, че най-после сме го видели, след като използвахме името му като талисман по целия
си път от Сибир до тук.
Към края на декември попаднахме на най-голямото село, което видяхме по време на тибетското ни пътешествие. То беше
почти град и се състоеше от четиридесетина къщи, разположени необичайно симетрично от двете страни на пътя. Беше
снабдено дори с невиждан досега лукс – едно по-голямо здание, което в Европа със сигурност щеше да изпълнява функциите на селско събрание. Покрай тази сграда ни преведе един
селянин, добре облечен и екипиран срещу студа, а междувременно ние отбелязахме, че липсват деца. Причината за това се
изясни, когато нашият придружител повика отвътре слаб азиа260
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тец с мършаво лице и остър поглед, може би на възраст между
тридесет и четиридесет години. Той ни изгледа, поклони се,
усмихна се и изчезна обратно зад вратите. Минута по късно
отвътре се изсипаха няколко десетки деца и затичаха надолу по
улицата, като същевременно хвърляха погледи към нас. Това
място беше училище, а слабичкият мъж очевидно беше учителят.
Сигурен съм, че човекът не беше тибетец. Китаец, може би?
Няма как да бъда сигурен. Трима-четирима тибетски селяни
вече се бяха събрали около нас, когато учителят се показа за
втори път. Помежду им се завърза разговор. Основната тема
беше, че ние сме чужденци, които не разбират техния език.
Поне това изглеждаше очевидно. Учителят ни заговори поред на няколко различни езика, може би тибетски и китайски,
произнасяйки думите бавно и отчетливо. Аз опитах с няколко
руски фрази, а Заро – на немски. Това не доведе до никъде.
Постояхме в тази неловка ситуация някъде около минута, а
тибетците ни гледаха притеснено. Учителят заприказва отново, много бавно. Този път езикът беше френски. Заро направо
се раздрънка като кречетало. Думите се заизливаха една след
друга от устата му. Учителят се усмихна и му направи знак
с ръка да говори по-бавно. Заро го послуша. Разговорът явно
доставяше удоволствие и на двете страни. Това включваше богата жестикулация от страна на Заро и множество перифрази
и опростяване на изрази. Тибетците страшно се забавляваха в
цялата ситуация и направо сияеха от щастие.
След това учителят каза на Заро:
– Вървете с човека, който ви доведе при мен. Той ще ви отведе в къщата си и ще се погрижи за вас. По-късно ще дойда и
аз и пак ще си говорим.
Обърна се и каза нещо на тибетеца. После ни отведоха в
една къща и ни нагостиха с чай, докато се приготвя яденето.
Учителят пристигна. Влезе тихо, без да чука – изглежда в
Тибет никой не чукаше по вратите – и се поклони на всички.
Седна при нас и когато ни донесоха храната, яде заедно с нас.
Извади някакъв къс нож, закачен на колана му с ремък от спле261
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тени кожени ленти и понеже забеляза, че се интересувам от
предмета, ми го подаде. Ножът имаше острие само от едната
страна и дръжка от кост, а надпис върху стоманената част показваше, че е произведен в Германия. Човекът не ми каза откъде се е сдобил с него.
Заро се опита да разбере къде мъжът е получил образованието си и по-специално къде е научил малкото френски, но
разумно се остави вниманието му да бъде отвлечено от домакина, така че въпросът му увисна във въздуха. По този пункт
така и не ни осведомиха. Учителят беше страшно интригуваща
фигура за мен и бях сигурен, че не е прекарал целия си живот
в Тибет. По-късно ми хрумна, че може би е живял известно
време във френската колония Индокитай.
С привичната си предпазливост ние не споменахме откъде
пристигаме, но Заро задоволи любопитството му, като му разправи по какъв начин сме пристигнали в Тибет. Човекът беше
действително впечатлен, когато разбра, че сме пресекли пустинята Гоби. Добави, че никога преди не е чувал някой да го е
правил без животни и без хранителни припаси.
– А сега къде отивате? – попита ни.
– Опитваме си да стигнем до Индия – обясни Заро.
Безсмислено беше за говорим за поклонничество до Лхаса,
тъй като тя се намираше вече далеч от пътя ни.
Тибетският домакин учтиво прекъсна разговора и помоли за
превод. Учителят му отговори, но и двамата мъже изглеждаха
доста притеснени.
– Трябва да промените маршрута си – посъветва ни той. – В
планините времето ще се развали и ще ви бъде много тежко.
Най-доброто, което можете да направите, е да стигнете до Лхаса и да се присъедините към някой керван. Може би ще чакате
дълго, но си струва.
Заро каза, че ще помислим върху съвета му, но всички ние
вече знаехме, че трябва да продължим напред и че по никакъв
начин няма да влезем в Лхаса.
Помолихме учителя да благодари на тибетския ни домакин
за яденето и за гостоприемството. Посланието беше предаде262
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но. Тибетецът заговори и учителят преведе:
– Човекът много се радва. Пожелава ви краката да ви служат
добре и да не срещате беди по пътя си. Казва, че трябва да останете да пренощувате тук и че утре ще ви даде храна за из път.
Останахме да приказваме така дълго след залез. С помощта
на Заро зададох въпроса, който ме вълнуваше, откакто пристъпих прага на къщата – каква е особената, остра миризма, напомняща на селска къща.
Учителят се усмихна и посочи каменния под, който имаше
вид като че ли е покрит с дебел, плътен слой керемиденочервена боя. Мирисът, обясни той, идва от пода. Гладкостта на боята
се постигала от гордите с умението си тибетци в тази част от
страната чрез смесване на фин червен прах с животинска урина.
Заро го помоли да ни каже коя дата сме. Беше 23 декември
1941 г.
Спахме непробудно на овчи кожи, постлани върху боядисания каменен под. На следващата сутрин, съгласно обещаното,
ни дадоха храна и ни изпратиха с добри пожелания за успех в
пътуването.
На Бъдни вечер запалихме голям огън и се наредихме в кръг
около него. Нощта беше смразяващо студена и на никого не му
се лягаше на студената земя, за да заспи мъчителен полусън.
Говорихме за минали Коледи, за ужасната Коледа преди една
година, когато се влачехме на север към лагера. Палухович,
този суров и отявлен стар католик, ни изненада, като изведнъж
запя с груб и фалшив глас една полска коледна песен. Изкара
два стиха и когато видя, че нямаме намерение да се присъединим, замлъкна.
След малко добави:
– На всяка Коледа, откакто се помня, съм пял коледни песни.
Затова и сега изпях една. Знам, че така е добре.
Дните станаха студени, нощите – още повече. Облаци, обещаващи сняг, се трупаха някъде в далечината, над страховитите
хималайски стърмнини. Една нощ прекарахме в някакво бедно
селище, съставено от четири каменни колиби, а на следващата
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сутрин отделихме няколко часа, за да си направим топли ръкавици от овчата кожа, която ни подари черкезинът.
Настъпи един ясен ден, когато видяхме първия хребет от
Хималаите, извисил към небето покрития си със сняг връх.
Изглеждаше измамно близо. Всъщност се намирахме все още
твърде далече и по-късно установихме, че разстоянието до там
е пълно с трудности и опасности.
Отчаяно се стараехме нощта да не ни завари в планината,
но нямаше какво да направим, тъй като в ранния следобед ни
връхлетя снежна виелица. Щеше да е налудничаво да продължаваме през нея. Снегът се сипеше в очите ни, така че погледът стигаше до не по-далеч от няколко метра напред. Докато
се влачехме в търсене на подслон, снегът се натрупа по мокасините ни. Движехме се надолу по един относително стръмен
склон и хлъзгавите подметки ни заплашваха на всяка крачка.
Случайността или пък Провидението ни посочи един естествен заслон, нещо като малка пещера между две скали, застанали под остър ъгъл една спрямо друга. Имахме със себе си
една торба съчки и малко сушен животински тор – сменяхме се
поред при носенето ѝ – така че се опитахме да запалим огън.
Почти се отказахме от опитите, тъй като искрата от губката не
можеше да разпали малките сухи клонки заради силния снеговит вятър. Заро и аз се занимавахме с това повече от час, преди да постигнем какъвто и да било ефект. Разстлахме торбите
си върху тесния процеп на мястото, където се събираха двете
скали, и ги закрепихме с най-тежките камъни, които успяхме
да намерим. Скоро торбите направо увиснаха, пълни със сняг.
Подпряхме ги отдолу с тоягите си.
На сутринта се събудихме, затрупани със сняг, но в задименото ни заслонче беше неочаквано уютно. Най-страшното от
бурята беше преминало и само малки струйки завихрен сняг
ни посрещнаха под слабите слънчеви лъчи, когато си изкопахме дупка и излязохме навън. Склонът надолу беше опасен, но
ние го преодоляхме, без да се нараним. Отне ни цял ден, за да
слезем от хълма, на който се намирахме.
264

21
Подножието на Хималаите

С

трува ми се, че беше вече към края на януари, когато достигнахме до една голяма река, заледена от бряг до бряг.
Това трябва да е бил основният тибетски воден път, преминаващ от запад на изток през южната част на страната, за да си
проправи път през планините и да премине в територията на
Индия под името река Брахмапутра. Зимата отдавна беше настъпила и темепературите през нощта падаха далеч под нулата.
Понякога валеше сняг, друг път – дъжд, резмесен със суграшица, силни ветрове духаха откъм върховете, носейки със себе си
планинския хлад. Макар че условията бяха доста тежки, все
пак не можеха да се сравняват със суровата сибирска зима. И
все пак ние, недохранени и изтощени от деветмесечното непрестанно ходене, трудно ги понасяхме.
Пресякохме реката предпазливо, като Заро, най-лекият от
всички ни, вървеше първи, за да изпита здравината на леда в
средата. Страхувахме се, че на това място ледът няма да издържи теглото ни. Въпреки това не срещнахме никакви трудности
и достигнахме южния бряг, който беше висок, стръмен и хлъзгав. С помощта на брадвата Колеменос издялка стъпала в леда,
по които се изкачихме догоре. Тръгнахме на запад, успоредно
на реката и повървяхме така километър-два, преди да достигнем до едно място, където брегът се спускаше и предлагаше
лесен достъп до водата. Тук се виждаха струпани три ниски
каменни колиби, а пред тях, върху малък, полегат плаж, на
безопасно разстояние от вълните, лежаха пет-шест неголеми
лодки, обърнати с дъната нагоре. Тъй като носът и кърмата на
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всяка от тях им бяха силно извити, лодките оставаха наклонени на една страна и оставяха достатъчно място между земята
и планшира, където човек спокойно можеше да легне и да се
свие. Аз мушнах глава под една от тях и усетих миризмата на
отдавна умряла риба. По дъските проблясваха рибешки люспи.
Заедно се отправихме към колибите. Отвътре бяха толкова
ниски, че Колеменос трябваше да наведе главата си, за да не
докосва тавана. Покривната конструкция беше интересна: бамбукови прътове поддържаха покритието от гъсто преплетени
тръстики, в които бяха втъкани върви от снопове животинска
козина, може би от як. Подовете бяха достатъчно сухи, което
водеше до заключението, че покривите не пропускат никаква
вода. Самите постройки бяха съвсем груби – три каменни кутийки, с по една рогозка за покрив и по една цепка без врата за вход. Вътре намерихме стари рибарски мрежи, някакви
бамбукови пръти и няколко къси, но широки дървени трупи с
цилиндрична форма, силно изтъркани и издрани. Вероятно се
използваха като колелета, с които лодките да бъдат придвижвани и пускани на вода.
Избрахме най-хубавата от трите бараки и решихме да пренощуваме в нея. Върху пръстения под се виждаше почернял,
силно обгорял кръг и няколко парченца овъглено дърво. Току
над него в тавана зееше малка дупка. На това място запалихме огън, като нацепихме няколко бамбукови пръта за гориво,
а през нощта добавяхме от изсушения животински тор, който
Заро мъкнеше със себе си.
През февруари попаднахме на последното село, което щяхме
да видим за дълго време напред. То се състоеше от осем-девет
къщи, скупчени в малка падина върху един склон, на стотина
метра над равнището на тясната долина. Зад селото се издигаше стръмно нагоре стена от непревзимаеми високи хълмове, които се опитвахме да преодолеем вече втори ден. Отвъд
долината, в мътната светлина на зимното следобедно слънце,
друг хребет извисяваше раменете си към облаците. Тези къщи
се отличаваха от всички останали тибетски здания – това бяха
единствените двуетажни постройки, които виждахме, откакто
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бяхме напуснали Сибир. Бяхме се спуснали до една точка в ниското, западно от селището, така че трябваше да се изкатерим
нагоре по някаква стръмна пътека. Бяхме ужасно изтощени,
съсипани и гладни. Палухович куцаше с десния крак. Сводът
на стъпалото му посиня, след като Палухович стъпи върху остър камък.
Когато тибетците разбраха с помощта на използваните от
нас знаци, откъде идвахме и къде отиваме, бяха невероятно
удивени от издръжливостта или пък от безразсъдството ни.
Любезно ни поканиха в една от къщите и ни сложиха да седнем
на ниски, излъскани от дългогодишна употреба пейки. Засуетиха се около нас, поднесоха ни горещ чай, овнешко и обичайните засищащи овесени бисквити. На Палухович дадоха
някакво мазило, може би овча мас, за да го втрие в нараненото
си стъпало. От всички къщи дойдоха мъже и деца, за да ни
видят. Оказахме се заобиколени от поклони, усмихнати лица и
бавно кимащи глави. Без съмнение появата ни представляваше
изключително събитие и още дълго щеше да служи като тема
за разговори и причина за удивление.
В тази къща видяхме отличен пример за един обичай, който
бяхме наблюдавали из цял Тибет – върху плосък камък беше
гравиран надпис от три-четири реда. Камъкът се вграждаше в
зида близо до вратата, на около половин метър от пода. Черкезинът ни беше обяснил, че такива камъни имат право да изработват само някои лами, а надписите върху тях представлявали
заклинания, които да отблъскват злите духове и нещастията далеч от къщата. Домакинът ни, по-висок от обикновен тибетец и
на около тридесетгодишна възраст, изглежда, много се радваше на интереса ми към камъка талисман. Човекът се приближи
до мен, посочи към камъка, а после – към лявата си китка, на
която видях широка месингова гривна, на която беше закачена малка метална кутийка. Според мен това беше непозната
вариация върху познатия ми молитвен цилиндър и аз сметнах
за очевидно, че мъжът се опитва да подчертае религиозната
връзка между кутийката и надписа върху камъка.
Хората тук бяха изключителни тъкачи. В основното поме267
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щение на долния етаж стояха чекрък и малък тъкачен стан.
Вълнените платове, които произвеждаха, бяха плътни, топли и
висококачествени. За най-големи постижения на умението им
сметнах одеялата и чергите в шарени и ярки цветове – най-често в червено и жълто. Понастоящем овцете, от които се добиваше вълната, се намираха в зимните си кошари – дълга каменна
стена, по чиято дължина бяха обособени ниско каменни навеси, които да предпазват животните от лошото време.
Долният и горният етаж се свързваха от няколко грубо издялани каменни стъпала, които извеждаха от единия ъгъл на
просторното долно помещение. Стълбището нямаше парапет и
човек излизаше в горната стая през правоъгълен отвор в пода,
сякаш се показваше от шлюз на кораб. На горния етаж се намираше спалнята на семейството и нещо като склад за плътно наредени една до друга бали вълна. Тук, на топло, сред задушливата миризма на овце, ние прекарахме една уютна нощ, докато
студеният зимен вятър виеше и стенеше зад стените. Събудихме се постепенно от утринната светлина, която проникваше
бледа през единствения тесен прозорец, покрит с плътен слой
слюда.
Докато ядяхме силната си закуска, се забавлявахме да гледаме как стопанинът тибетец обикаля нашите износени торби и
ги вдига една по една, за да прецени съдържанието им.
– Може би се страхува да не сме свили сребърните съдове –
каза Заро.
Тибетецът не разбираше какво си казваме, но се радваше
да ни види развеселени и се присъедини към смеха ни. После
довърши огледа на имуществата ни, установявайки, че цялото
съдържание на багажа ни се изчерпва от разнообразни парчета
кожа, пръчки и животински тор за палене на огън. След като
приключи проучването си, погледна угрижено към нас, посочи
торбите и после – храната, с която ние така усърдно се тъпчехме.
– Тревожи се от това, че пътуваме без никакви хранителни
запаси – каза американецът.
Стопанинът влезе в малката задна стаичка и ние го чухме да
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приказва с жените. После пресече стаята и излезе през входната врата заедно с едно момче на възраст петнадесет-шестнадесет години. Отсъстваха около половин час и когато се върнаха,
носеха едно току-що заклано и одрано агне. Животното беше
разрязано по дължина и жените се заеха със задачата да опекат
месото, набучено на шишове, върху открит огън. Това им отне
няколко часа.
Междувременно мъжът тръгна да оглежда разранените ни и
насинени стъпала. Отиде до горния етаж и донесе от там една
бала необработена вълна. Вземайки за демонстрация една от
мокасините на Палухович, тибетецът ни показа как този материал може да се използва, за да предпази краката от студа. Наскуба снопове от вълната и ни ги подаде. Идеята беше отлична
и мисля, че успяхме да изразим колко сме му благодарни.
Когато напуснахме малкото планинско селищe, торбите ни
бяха напълнени с храна, включително цяла една половина от
закланото агне. Досега бяхме носили всички получавани от
местните хора хранителни запаси в една единствена торба, която всеки от нас носеше поред. Този път решихме да поделим
месото и овесените бисквити помежду си заради опасността
да изгубим всичко наведнъж, ако безценната торба изчезнеше
заедно с носача по време на някое изкачване. Съобразявахме,
че склоновете, които ни предстоят, ще стават все по-стръмни и
застрашителни.
Тибетецът ни придружи около километър по тясната пътечка над долината. Когато останехме сами, възнамерявахме
да се спуснем в ниското и да продължим изкачването си по
противоположния склон, така че да запазим курса право на юг.
Тибетецът обаче настоятелно сочеше на югозапад, по посока
на пътеката, и на всеки от нас поотделно посочи в далечината
един раздвоен връх, който, очевидно, трябваше да пресечем.
Разделихме се с поклони и той си тръгна обратно на страната,
от която беше дошъл.
– Бог да те пази – извика Палухович след него. Каза го на
полски, развълнувано.
Беше ранен следобед и през остатъка от деня изминахме
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петнадесетина километра относително лек терен. Същата нощ,
събрани около малък огън, приказвахме с часове, опитвайки се
да преценим къде се намираме и още колко път ни остава. Когато разговорът угасна, настъпи мълчание – обгърна ни невероятната тишина на умислените планини. Изведнъж ми стана
страшно мъчно – за себе си и за всички нас. Връхлетя ме отчаян страх, че сега, когато зад гърба ни бяха останали хиляди изтощителни и тежки километри, предстоящите трудности найсетне ще ни надвият. Нощем често се будех от тези пристъпи
на безнадеждност и съмнение. Сигурен съм, че и останалите се
бореха с подобни чувства, но никой никога не сподели на глас
вътрешната си неувереност. С настъпването на утрото изгледите винаги бяха сякаш много по-обещаващи. Страхът оставаше да дебне, но движението, дейностите и интелектуалното
усилие за справяне с ежедневните проблеми го изтласкваха на
заден план. Сега повече от всякога бяха обхванати от непреодолимия порив да продължаваме напред. Това се превърна в
обсесия, в нещо като мания. Всяка сутрин се отправяхме на
път като автомати. Един или друг от нас даваше стартовия сигнал с едно тихо „Да тръгваме“. Никой никога не помоли дори
за половин час почивка. Просто вървяхме, като раздвижвахме
схванатите си стави и пропъждахме нощния хлад от телата ни.
Разпределихме наличната храна на много строги порции,
така че имахме ядене в продължение на две седмици. Дневната
дажба беше крайно недостатъчна за натоварването от тежкото
катерене и опасното спускане, но поне знаехме, че на първо
време няма да умрем от глад. На няколко пъти нощта ни сварваше в планината и ние трябваше да си припомним сибирския
си опит с изкопаване на дупка в снега. В такива нощи не биваше да заспиваме до сутринта на следващия ден.
Седмиците се нижеха и ние научавахме все повече от планинарското изкуство. Някога в Полша преди войната, аз бях
натрупал известен опит в катеренето, но той нямаше почти
нищо общо със суровите условия в Хималаите. Пък и тогава
разполагах със здрави ботуши с шипове и всякакви други изобретения на цивилизацията, плюс услугите на професионален
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планински водач. Освен това винаги ходехме на планина през
лятото и за спорт. Тук се случваше с часове да дращим нагоре, с торби, привързани на гърба, само за да открием накрая,
че пътят ни е отрязан от гладка, отвесна или дори надвиснала
скала. Вкопчвахме се в местата, където можехме да се хванем,
и едва закрепяхме в цепнатините пръстите на краката си, схванати и подути, увити в меката подплата на мокасините. После
се обръщахме и тръгвахме надолу, надолу, за да стигнем място, откъдето можем да намерим друг заход към хълма. В тези
условия напредването ставаше много бавно. Цялата ни екипировка се състоеше от едно въже от сурова кожа, ограничавано от недостатъчната си дължина, от брадвата на Колеменос
– най-ценният предмет, от широкия нож и от металните куки и
остриета, изработени отдавна, сред жегата на пустинята Гоби.
Катерехме се поотделно, но все пак в определен ред. Заро,
най-лекият от нас, водеше по пътя нагоре, проверявайки с
брадвата здравината на скалите, където трябваше да се захващаме. Отново с помощта на брадвата, той разбиваше образувалата се върху снега ледена кора и проправяше коловоз пред
останалите. Втори вървях аз, като понякога сменях Заро във
водачеството, за да му дам почивка. Следваха Колеменос, мистър Смит и Палухович. Опитвахме се да улесним, доколкото
е възможно, движението на двамата по-възрастни мъже, но те
винаги настояваха да поемат водачеството поне при спускания.
Все още носехме верните си тояги и при по-полегати склонове
ги използвахме, за да проверяваме пътя пред нас за скрити падини. През останалото време ги носехме на гърба си, втъкнати
в коланите.
Заро се проявяваше като умел и дързък катерач при всяка
ситуация. За да се прехвърляме през големи скални блокове,
ние бяхме измислили и изобретили с подръчни материали
следното средство: намерихме един къс от тежък, гладък и черен камък. Формата му наподобяваше цифрата осем и ние го
завързахме през средата с въжето. Хвърляхме го нагоре, многократно, докато най-сетне той се закрепяше здраво на някое място извън погледа ни. Колеменос дърпаше въжето и отпускаше
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върху него цялата си тежест, за да бъдем сигурни, че камъкът
се е захванал стабилно. След това Заро героично започваше да
се катери по него, а ние притаявахме дъх, защото знаехме, че
наказанието за една грешна стъпка е смърт. Когато на няколко
пъти установявах колко несигурно и по каква случайност камъкът е останал закрепен, стомахът ми се обръщаше.
Редките ясни дни добавяха към всичко това и силния блясък
на слънцето по снега. Започнахме да изпитваме и още един,
непознат досега физически дискомфорт – студът атакуваше челата ни по такъв начин, че ги усещахме като увити с ледена
препаска. Справихме се с този проблем, като направихме от
овча кожа маски с дупки за очите. Горната част подпъхвахме
под ръба на кожената качулка, а долната висеше свободно около равнището на носа. Маските имаха ефект относно целта,
заради която бяха направени, освен това изглежда, помагаха
и срещу слънчевия отблясък по снега, но скоро установихме,
че под тях се събира влага, която течеше на капчици надолу и
замръзваше около носа и устата. Имаше случаи, когато, за да
се отърва от натрупалия се лед, трябваше да спра и да заровя
лице в ръкавиците си. Опитвахме се, доколкото е възможно,
да държим ръцете си покрити, но когато катеренето изискваше да използваме пръстите си, ръкавиците висяха на китките
ни, привързани с ремъци. Тъй като маските бяха завързани на
тила, а наушниците на качулките ни висяха надолу, се оказа, че
е трудно да се чуваме помежду си. Едно раздразнение се трупаше върху друго. Бяхме смъртно уморени, потиснати и вечно гладни. Нервите ми бяха опънати като струни. Беше твърде
студено, за да се спи.
Някъде в началото на март ние петима излязохме от една
снежна буря, която ни съпътстваше, докато вървяхме надолу
по тясна, дълга долина, ориентирана в посока изток-запад, и се
озовахме пред широка, побеляла равнина, огряна от неочаквано слънце и простираща се надалеч, между нас и следващите
хълмове. Денят напредваше и слънцето ни подкани да свалим
маските и качулките си. Седнахме за почивка, обгърнати в пълна тишина. Не бяхме яли от няколко дни и духът на групата
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беше спаднал. Седяхме свити, без да говорим. Тогава изведнъж
аз долових някакъв звук и напрегнах слуха си, за да го чуя отново и да го разпозная.
– Чувам кучешки лай – каза Палухович.
– Аз също чух нещо – добавих.
– Идва от онази страна – посочи развълнувано Палухович. –
Трябва да идем да разузнаем.
Повървяхме около половин километър, наострили уши. Когато долетя отново, лаят беше толкова силен и прозвуча така
близо, че ние замръзнахме на място. Огледахме се, но не видяхме нищо. Очаквахме да видим къща или колиба, но не забелязахме никаква постройка. Кучето трябва да ни беше подушило,
защото започна да вие проточено и ние проследихме източника
на звука – това беше входът към една пещера, който се чернееше на фона на околния сняг. Намираше се само на стотина
метра от нас. Докато се движехме натам, видяхме, че отвътре
излиза човешка фигура. Човекът спря отпред и се загледа в посока към нас. Каза нещо на кучето, към което се беше присъединило още едно, и лаят спря.
Беше възрастен мъж с бяла коса, която се спускаше на кичури около брадичката му, и със загоряло, обветрено лице. Усмивката му разкри няколко дупки, на местата, където възрастта
го беше лишила от предните му зъби. Беше добре екипиран
срещу студа с обичайната тибетска горна дреха от овча кожа,
облечена върху подплатени риза и панталони. На краката му се
виждаха чудесни кожени ботуши. Горната им част достигаше
до средата на прасеца и беше украсена с декоративни дупчици, през които се виждаше зелена плъстена подплата. Не мога
да преценя коя от двете страни се радваше повече от срещата.
Старецът започна да клати глава, да се покланя и да приказва, разтягайки през цялото време устата си в беззъба усмивка.
Ние също се поклонихме и се засмяхме, въобще бяхме толкова щастливи, че малко оставаше да заиграем хоро около него.
Дори кучетата, червеникаво-кафяви и подобни на умалена версия на породата самоед, се заразиха от всеобщия ентусиазъм и
затичаха с весел лай насам-натам, бурно размахвайки пухкави273
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те си опашки.
Пред пещерата беше изградена стена, по-висока от метър,
от натрупани небрежно един върху друг камъни. Тя служеше
като заслон срещу вятъра. Старият човек ни заведе отвъд стена
и веднага, преди още очите ни да са привикнали с полумрака,
носовете ни усетиха силната, лепкава и задушлива миризма на
овце.
Тесният вход към пещерата подвеждаше и за моя изненада
пространството отвътре се оказа много по-широко. Пещерата
правеше завой, така че общият ѝ план имаше формата на бумеранг. Човекът с кучетата обитаваше на около пет метра от
входа, до едно място, където пещерата беше преградена със
стена от неодялани камъни. Отвъд стената, до самото дъно
на пещерата, имаше само овце. Прецених, че са около стотина. Това място представляваше зимна кошара, където овчарят
изчакваше пролетта да настъпи и снегът да се стопи, така че
овцете да излязат на паша в равнината. На гвоздеи по стените висяха четири или пет едри мрежи, пълни със сено. Друга
купчина празни мрежи показваше, че овцете са запрени вътре
от седмици.
В средата на пода гореше огън, а до него се виждаха струпани съчки и гориво от животински тор. На камъните около
огнището бяха подпрени един голям и един малък котел. Покъсно разбрах, че големият се използва за разтапяне на сняг,
което да осигуравя вода за овцете. Другият котел представляваше основният готварски съд, в който пастирът моментално
взе да вари чай и за първи път в Монголия и Тибет видях чай
да се приготвя с цели сушени листа. Стопанинът го извади от
полирана дървена кутия. Листът имаше маслиненозелен цвят.
Това очевидно беше специална гощавка за добре дошли, защото следващите пъти домакинът ни използва познатия пресован
на кубчета черен чай.
Старецът измъкна от колана си сгъваем нож и го отвори. После застана на колене на пода и започна бавно и замислено да
го остри върху един плосък камък. Докато правеше това, кучетата заподскачаха около него. Знаеха, че скоро ще има прясно
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месо. Мъжът опита острието с палец, ухили се към нас и изчезна някъде навътре, сред овцете. Кучетата припнаха след него.
Излезе от пещерата с ритаща и блееща млада овца под мишница и се върна невероятно бързо с току-що одрания ѝ труп.
Той хвърли на кучетата главата и карантиите близо до входа,
после започна да реже късове месо за печене. Докато месото
цвърчеше върху дървена решетка над огнището, старият човек
ни забавляваше, като пъхаше ботушите си под печеното и оставяше мазнината да покапе по тях, после я втриваше в кожата,
вероятно за да я направи по-мека и издръжлива. С едро смляно
брашно и малко вода от дъното на големия котел той замеси
тесто и го опече на бисквити върху едни плосък камък до огнището. Ние бяхме прегладнели, ядохме като вълци, а накрая не
беше проблем да покажем с шумни оригвания колко много ни
е харесал обядът.
Когато старецът се опита да извлече тежкия котел навън,
Колеменос и аз го грабнахме от него и го изнесохме от пещерата. Помогнахме за напълването на съда със сняг. Когато натрупахме снега догоре и понечихме да внесем котела обратно,
овчарят ни спря. С неочаквана пъргавина той скочи отгоре му и
започна да натъпква снега надолу. После слезе и ние с Колеменос допълнихме отворилото се празно пространство. Този път
върху котела се покатери Заро и с весели подскоци и подвиквания изпълни същото упражнение, докато старецът отстрани
се смееше от удоволствие. Разтопихме плътната снежна маса
върху огъня, а по-късно пастирът даде на животните сено и ги
напои.
Пещерата се затопляше по-скоро от отделяната от овцете топлина, отколкото от тлеещия огън и аз заспах, победен от умората. На няколко пъти през нощта се будих от отвратителната
миризма на животни, които са стояли затворени дълго време. В
първия момент не можех да разбера къде се намирам, но скоро
отново заспивах, обгърнат от усещането за топлина и сигурност. Нашият тибетски пещерен човек беше на крак още преди
ние да се събудим и когато най-после станахме, вече беше приготвил гъста каша и бавно я разбъркваше над запаления огън.
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Подаръкът, който ни даде на раздяла, беше последната четвърт
от закланата вчера овца.
Когато излязохме от пещерата, човекът очевидно взе да ни
пита накъде отиваме. Ние погледнахме слънцето и посочихме
на юг. Старецът хвана протегнатата ръка на Заро и я придвижи
на няколко градуса в западна посока. Ние тръгнахме именно
по този път.
Събитията от следващите няколко дни показаха, че овчарят
познава местността отлично. Правехме преходите си в южна
посока, движейки се по такава пътека, която ни спестяваше
всяко изтощително катерене. Вероятно този маршрут беше подълъг като разстояние, но ако се хвърлехме с главата напред
през планините, това със сигурност щеше да ни отнеме повече
време.
От този етап на пътуването в ума ми се е запазил един инцидент. Докато Палухович се спускаше по дълъг, покрит със сняг
склон, единият му крак изведнъж се измъкна от обувката. Той
изгледа търкалящата се надолу обувка, която измина известно
разстояние и накрая спря в снега. Сержантът се закрепи някак
на един крак, за да предпази голото си стъпало от допир със
смразяващия сняг и взе да ругае с най-цветистите войнишки
изрази.
– Аз ще ти я донеса – извика Заро и хукна натам. Видяхме
го как се навежда, за да вземе мокасината, преди да провери
земята пред себе си. Поне доколкото можехме да видим отгоре,
на мястото, където склонът свършваше, Заро се опита да седне
на задницата си, за да не политне напред. В следващия момент
той се плъзна напред и изчезна от поглед.
Аз се затичах, макар и по-внимателно от Заро преди малко,
и първи пристигнах на мястото, където последно го видяхме.
Там хълмът образуваше извивка като обърната дъга, а на далечния ѝ край стоеше Заро, превиваше се от смях и изтръскваше снега от панталоните си. Палухович слезе при нас, подскачайки на един крак, за да извика и да помаха на Заро, който се
беше озовал на над триста метра от нас.
– Хайде и вие – изкрещя ни Заро, – това е най-лесният начин
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за слизане.
Аз седнах в оставената от Заро следа и се спуснах надолу.
Беше страшно забавно, чувах как вятърът свири в ушите ми.
Спрях някъде при Заро и започнах да се смея на глас. Колеменос, мистър Смит и Палухович един след друг пристигнаха със
свистене при нас.
Събитието е останало в паметта ми, защото това беше единствената отсечка от целия ни дълъг път, която изминахме по
друг начин, а не пеша.
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22
Големият снежен човек

К

ъм края на март 1942 г. бяхме вече убедени, че най-сетне
действително приближаваме убежището Индия. Препречвайки пътя ни, пред нас се издигаха най-високите и най-заплашителни планински върхове, които някога бяхме виждали. Непрестанно си повтаряхме един на друг, че едно последно усилие ще ни отведе в страната, в която със сигурност ни очакваха
пълна свобода, цивилизация, облекчение и покой за ума. Всеки
поотделно имаше нужда от колкото се може повече убедителни
и окуражителни думи. По това време ме измъчваше страхът,
че изтощението от поредното тежко изкачване ще ме довърши.
Боях се и от клопките на коварния сън в планината, от който
няма събуждане. Всичките ми страхове се изостряха от всеобщото съзнание, че след шест хиляди и петстотин километра
почти сме постигнали успеха. Не можех да пропъдя призрака
на горчивия провал, който витаеше наоколо ни. Всичките ни
телесни и умствени ресурси бяха напълно изразходени. Оставаше ни едно-единствено блестящо и неоценимо съкровище –
тясното, топло приятелство между хора, споделящи обща нерадостна съдба. Докато бяхме заедно, надеждата никога нямаше да угасне изцяло. По отношение на решителността в духа,
цялото беше по-голямо от сумата на частите.
Седяхме около огъня, накладен с последните остатъци от
събраните боклуци, които използвахме като гориво, и дояждахме последните трохи от храната си. Извадихме въжето от
сурова кожа, брадвата, ножа, телените куки и остриета. Започнахме да ги оглеждаме внимателно и да ги изпробваме. Посто278
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яхме на това място още няколко часа до залез, за да поправим
обувките си. Когато приключихме с тази задача, бяхме толкова
добре подготвени за последния преход, колкото изобщо това
ни беше възможно. Огънят угасна още преди полунощ, остана
единствено пепел и ние прекарахме остатъка от нощта, крачейки неспокойно наоколо, докато се покажат ранноутринните
слънчеви лъчи. Заро намота въжето около кръста си, взе брадвата от Колеменос и тръгна първи. Аз почувствах известно облекчение от това, че отново сме на път.
За наш късмет времето беше хубаво. Вееше студен вятър,
но слънцето беше достатъчно силно, за да разтопи най-горния
слой сняг. По-късно ниските нощни температури превърнаха
повърхността на снега в тънка и коварна ледена кора. Катерехме се по-внимателно и по-предпазливо от когато и да било.
Заро изпробваше по два пъти всяка цепнатина, където човек
можеше да стъпи или да се захване, и така водеше нагоре, проправяйки път с брадвата. От ноздрите и устата му изпод маската излизаха малки облачета пара.
В началото на третия ден прехвърлихме първия хребет само
за да открием, че напред се издига друг връх. Именно подобни изживявания раждат кошмари в ума на човека. Всеки път
изглежда нова планина препречваше пътя ни. През следващите два дни се спускахме по южния склон на хълма. На моята
психика това се отрази по-изтощително дори и от изкачването. Долу в низината си направихме заслон от сняг, който да ни
предпазва от плющенето на вятъра, успяхме да поспим няколко часа, макар и доста неспокойно, и да се подготвим за следващото изпитание.
Тази следваща планина беше най-ужасното от всичките ни
преживявания. Отне ни шест дни, за да пресечем всичките ѝ
хълмове и спускания, и до такава степен постави под въпрос
издръжливостта ни, че за първи път открито заговорихме за
възможността да загинем тук. Сигурен съм, че ако се беше извила някоя по-продължителна буря, това щеше да ни довърши.
Вече два дни се катерехме нагоре, а върхът се криеше някъде сред белите облаци. На едно място аз забих ножа си в
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цепнатината на скалата, за да се захвана по-здраво и да мога
да се изтегля по-лесно нагоре. Притиснал тялото си плътно до
камъка, придвижвах крайниците си един по един, иначе не ми
беше възможно да свивам или отпускам схванатите пръсти на
дланите и стъпалата си. Хванах се за дръжката на ножа, която
се намираше някъде над главата ми и започнах да се издърпвам
нагоре с помощта на дясната си ръка. Изведнъж ножът отскочи като жив, изплъзна се от ръката ми, прелетя над челото ми
и падна някъде надолу със стоманен звън. Аз се захванах за
скалата отново, впивайки се с всичките си пръсти, за да запазя равновесие. Ножът беше изчезнал. Нямаше и следа от него.
Почувствах се така, сякаш съм загубил близък приятел.
На третия ден вече приближихме хребета и катереното стана по-лесно, но ние се изпълнихме с още по-големи съмнения
дали ще успеем. Студът беше ужасен, извиващата се като вихрушка мъгла се спусна над нас, после се разсея, после пак се
спусна и разсея. Ефектите на огромната надморска височина
изцеждаха от нас и последните остатъци от жизнена енергия.
Всяка крачка представляваше битка срещу изтощението, която
подтикваше човек към това да седне и да заплаче от слабост и
отчаяние. Измъчените ми дробове не можеха да поемат достатъчно въздух, чувах ясно ударите на сърцето си, което се блъскаше в гръдния кош. Силата на волята отпадаше. Всеки от нас
поотделно беше в такова състояние, че радостно би се отказал,
би легнал със затворени очи и щастливо би се оставил смъртта
до го отнесе. Но все някой драскаше нагоре, така че и останалите не спираха. Кръвотеченията от носа поставиха финалния
щрих в картината на пълното ни нещастие. Аз се опитвах да го
спра, като натъпках в ноздрите си парченца плат, но да дишам
само през устата беше твърде неприятно, затова извадих тампоните. Кръвта се стичаше по брадата ми и там замръзваше и
се съсирваше.
Знаехме, че трябва да прекараме нощта в тази разредена атмосфера и тази мисъл не се отразяваше добре на духовете.
– Докато е светло, не бива да спираме по никакъв начин –
каза Заро. – Трябва да се постараем да прехвърлим върха преди
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да се стъмни.
С мъка продължавахме нататък като мухи, които се опитват да се измъкнат от буркан с мед. Понякога се отклонявахме
доста вляво или вдясно, за да избегнем прекалено уморително
изкачване право напред. Не си спомням как сме преминали оттатък хребета. Спомням си единствено момента, в който с лека
изненада установих, че Заро, който водеше, се намира малко
по-ниско от мен. Изкачихме едно последно възвишение и вече
бяхме съвсем сигурни, че спускането е започнало.
Нощта, която настъпи, представляваше най-голямата криза в целия ни поход. Избрахме една по-широка и равна скала,
където вятърът беше струпал снега на преспи, с помощта на
брадвата пробихме твърдата кора лед и с голям труд изкопахме
дупка, където да прекараме смразяващата нощ относително
приемливо. Огън нямаше. Бяхме толкова изтощени, че буквално можехме да заспим прави, но знаехме, че дори най-малката
дрямка представляваше покана към смъртта.
Това беше най-дългата нощ в живота ми. Стояхме прави,
прегърнати и сгушени един в друг. Сънят тежеше непоносимо
на клепачите ни, така че накрая се наложи да държа очите си
отворени с пръсти, пъхнати под маската и притиснати към очните ябълки. Колеменос, който заспиваше най-лесно от всички ни, на три пъти задрямваше, брадичката му се отпускаше
върху гърдите и той започваше да хърка, но ние го бутахме и
разтърсвахме, докато го върнем в съзнание. Всеки един беше
пазач на брат си и бдеше за спускащи се клепачи и скланящи
се глави. От време на време тръгвахме да крачим бавно, описвайки малки кръгове. Дори по време на този абсурден танц, аз
започнах да потъвам в мекото кадифе на съня, но американецът
ме издърпа обратно, като ме хвана за ръцете, разтърси ме и издърпа брадата ми. После настъпи онзи ужасен период призори,
когато умората и студът обединиха силите си и ме хвърлиха в
треска. Разтреперих се от главата до петите.
– Да тръгваме – каза някой. – Да слезем долу, където може
да се диша.
– Не мога да издържа още една подобна нощ – заяви Палу281
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хович. Изричаше нещо, което всеки от нас мислеше.
Едва-едва се зазоряваше, когато отново потеглихме на път.
Палухович водеше, а аз и Заро вървяхме последни. Дори сега
не можех да се самоубедя, че ще успеем. Към обяд за около час
почти изгубихме надежда, когато пътят ни изведнъж свърши в
един каменен ръб, след който скалата се устремяваше стръмно
надолу. Сантиметър по сантиметър запълзяхме назад, стъпвайки в собствените си следи, изкачихме се малко и опитахме друг
маршрут. Този път успяхме да се измъкнем, но не без големи
опасности. Често ни се налагаше да използваме въжето и брадвата.
По залез, след десет часа почти нетърпимо напрягане бяхме
намалили надморската си височина с около сто и петдесет метра. Дишаше се по-лесно, душевното ни състояние се повъзстанови, отново проблеснаха слаби надежди. Изкарахме още
една потискаща, безсънна нощ и продължихме да се спускаме
и през следващия ден, докато най-после ясно можехме да видим долината под себе си.
Следобед Заро се обърна към мен:
– Нещо да ти прави особено впечатление в тази долина?
Огледах се.
– Не, защо? – отвърнах му.
Заро посочи към един дълъг хребет, който се простираше по
дължината на цялата планина далеч на запад.
– Много прилича на онзи хълм, където попаднахме на овчаря в пещерата.
Аз се засмях:
– Нали не смяташ, че ще намерим друг овчар със стадото
му?
– Не, но можем да намерим пещера, в която да преспим.
Извикахме останалите и им предложихме да се отклоним
малко надолу по хребета и да потърсим пещера. Всички с готовност се съгласиха.
Най-удивителният факт в цялото начинание се състоеше в
това, че след неколкочасово търсене действително намерихме пещера. При това тя отново служеше за зимна кошара. За
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разлика от предната, тази беше необитаема, но близо до входа
намерихме струпани подпалки и наслагани една върху друга
необработени овчи кожи, наредени до едната стена, на разстояние три-четири метра от отвора. Ако се нуждаехме от знак,
че Провидението е все още на наша страна, ето това беше той.
От един пирон на тавана висеше някаква бохча от фина агнешка кожа. Някой я откачи оттам и я разопакова. Вътре открихме един кози бут, частично опушен и вече почернял. Бяхме
твърде гладни, за да подбираме. Решихме да запалим огън и да
го сготвим.
О, какъв огън беше то! Подклаждахме го, докато танцуващите пламъци осветиха и най-далечните кътчета от пещерата.
Докато наблюдавахме как месото се пече, за първи път от седмици най-после действително се размразихме. Тъй като вече
не разполагахме с нож, направихме груб разрез с брадвата и
оставихме половината бут за сутринта. Останалото накъсахме
на мръвки. На беззъбия Палухович, лишен и от помощта на
ножа, му отне повече време да изяде порцията си, отколкото на
останалите, но всички в крайна сметка успяха поне да попритъпят глада си.
В тази пещера за единствен път, откакто напуснахме Сибир, ние се възползвахме от чужда собственост. Взехме кожи
от купчината и всеки от нас си направи по едно допълнително
кожено наметало без ръкави. Надявам се, че ще получим опрощение за това дело, но нуждата ни от дреха, която да предпазва
изморените ни тела от планинския студ, беше огромна. През
нощта спахме в огромно общо легло, направено от топли, миризливи овчи кожи, и когато се събудихме, от деня вече бяха
изминали няколко часа, а огънят отдавна беше угаснал. Бързо
събрахме кожите, които бяхме използвали за легло, изядохме
изстиналите остатъци от месото и потеглихме.
Беше безпредметно да разсъждаваме още върху това, колко
близо сме до целта на пътуването си. Все още не бяхме излезли от планините. По-ниският връх, който започнахме да изкачваме два дни след историята с пещерата, представляваше, макар все още да не го знаехме, последният хълм от Хималаите.
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Стръмнините отвъд него отвеждаха към Северна Индия. Не си
спомням в подробности този последен преход, но помня, че
изкачвахме два дни северния склон, преди да достигнем върха,
чиято надморска височина предизвикваше височинна болест.
Когато захванахме да се спускаме от другата страна, слънцето
грееше, а въздухът беше неимоверно чист и ясен. Далеч на запад се виждаха покритите със сняг върхове на същински планински гиганти. Пред тях височината, на която бяхме стъпили,
изглеждаше като незначително хълмче. В южна посока теренът
стръмно се спускаше надолу. Разбрах, че гледам към Индия.
По време на цялото си пътуване в Хималайската област не
видяхме никакви други създания освен хора, кучета и овце.
Ето защо интересът ни рязко се нарасна, когато в началото на
спускането по този последен склон Колеменос ни посочи две
мърдащи черни точки, които се открояваха върху белия сняг на
около петстотин метра под нас. Помислихме си за животни и
веднага за храна. Решихме да слезем и да проучим положението, без обаче да храним особени надежди, че животните ще
изчакат пристигането ни. Очертанията на планината временно
ги скри от погледа ни, докато се приближавахме, но когато се
спряхме на ръба на една скална издатина, видяхме, че са все
още там, на три-четири метра под нашето ниво и отдалечени
на стотина метра.
Две неща ме впечатлиха веднага. Съществата бяха огромни
и вървяха изправени на задните си крака. Картината стои ясно
в ума ми, запечатана там от цели два часа наблюдение. Първоначално изобщо не можехме да повярваме на очите си, затова
останахме да гледаме. Някой дори предложи да слезем на тяхното ниво, за да ги видим отблизо.
– Изглеждат достатъчно силни, за да ни изядат – отбеляза
Заро.
Затова останахме, където бяхме. Не смеехме да се приближим до непознати създания, които отказваха да бягат при вида
на хора.
Опитах се да преценя ръста им с помощта на военната си
тренировка за наблюдение над артилерия. Невъзможно беше
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да са по-ниски от два метра и половина. Едното беше малко повисоко от другото, съотношението беше като това на обикновен мъж спрямо обикновена жена. Двете кротко си вървяха по
една равна скала, която беше очевидно част от нашия път напред. Помислихме, че ако изчакаме достатъчно дълго, те ще си
отидат и ще ни освободят пътеката. Явно ни бяха забелязали,
но също толкова явно им бяхме безразлични. Със сигурност не
се страхуваха от нас.
Американецът предположи, че накрая сигурно ще стъпят на
четирите си крака като мечки, но те така и не го направиха.
Не можех да видя лицата им в подробности, но главите им
бяха квадратни, а ушите трябва да бяха плътно прилепнали до
черепа, тъй като не ги видях да стърчат настрани. Раменете образуваха остра чупка и преминаваха в мощен гръден кош. Ръцете бяха дълги и китките достигаха до равнището на коленете. В профил, тилът им се спускаше в права линия от темето
към врата и раменете – „като на някакви проклети прусаци“,
както отбеляза Палухович.
Единодушно заключихме, че сме изправени пред създания,
които не сме срещали по-рано нито в дивата природа, нито в
зоопарка, нито в литературата. Ако ги бяхме видели някъде в
далечината, спокойно можехме да ги вземем за мечки или за
някакъв вид маймуна, подобна на орангутана. От близо обаче,
не беше лесно да бъдат описани. В общото им излъчване имаше и нещо мечешко, и нещо маймунско, така че човек можеше
да ги сбърка с всяко от тези животни. Цветът им беше ръждивокафяв. Изглежда, че бяха покрити с два съвсем различни
вида козина. Едната беше къса и червеникава, която им придаваше характерния цвят и образуваше гъста покривка плътно до
тялото. Тя се смесваше с дълги и прави косми, които висяха надолу и хвърляха сивкави отблясъци под слънчевата светлина.
Провесили крака от ръба на скалата, ние ги наблюдавахме
внимателно почти час. Те не правеха нищо друго, освен просто
да се разхождат насам-натам заедно. От време на време се спираха и се оглеждаха наоколо си, като хора, които се наслаждават на гледката. Понякога обръщаха глави към нас, но по всич285
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ко изглежда почти не се интересуваха от присъствието ни.
В някакъв момент Заро се изправи:
– Не мога да ги чакам цял ден да се разкарат оттам. Ще ги
изпъдя.
После той започна поред да размахва ръце, да изпълнява
боен индиански танц, да подвиква и да крещи. Съществата
дори не се обърнаха да го погледнат. Заро взе да тършува из
снега наоколо си и събра пет-шест ледени парчета с дебелина
около половин сантиметър. Започна да ги хвърля едно по едно
надолу към животните, но вятъра ги понесе и отвея в друга
посока. Едно парче лед тупна на двадесетина метра от съществата и вдигна облаче сняг, но дори те да го бяха забелязали,
не дадоха знак за това. Заро задъхан седна обратно на земята.
Останахме на същото място още един час, но съществата
изглежда нямаха никакво намерение да се махнат. Изпълних
се неприятното усещане, че това е предизвикателство от тяхна
страна и че се опитват да ни накарат да продължим пътя си
през тяхната територия.
– Мисля, че ни се присмиват – каза Заро.
Мистър Смит се изправи:
– Струва ми се възможно да им хрумне да се качат при нас и
да ни разгледат. Очевидно е, че не ги е страх от нас. Мисля, че
е най-добре да вървим, докато е време.
Ние заобиколихме скалата и тръгнахме да се отдалечаваме
от съществата. Аз се обърнах да ги погледна и видях, че двете
са застанали неподвижно на място, сякаш слушат напрегнато,
а ръцете им се полюляват лекичко. Какво представляваха те?
Този въпрос с години си оставаше мистерия за мен, докато наскоро не прочетох, че научни експедиции в Хималаите са изследвали Големия снежен човек и са проучвали описания на
съществото, дадени от местните жители. Смятам, че в онзи ден
ние сме срещнали две животни именно от този вид. При това
настоявам, че последните свидетелства, които оценяват ръста
им на около метър и петдесет, при всички положения грешат.
Минималната височина на възрастен екземпляр със сигурност
надхвърля два метра.
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На мнение съм, че именно те направиха така, че да ни връхлети последната голяма беда, тъй като ни принудиха да се отклоним от курса си.
Когато взехме решение да продължи спускането, вече наближаваше обяд. Всичко вървеше засега добре и ние се движехме доста бързо. Духът ни беше висок, въпреки празните стомаси. Сред скалите открихме и една пещера, почти идеална за
пренощуване. На следващата сутрин ни посрещна прекрасна,
ясна априлска зора, която бързо разпръсна утринната мъглица.
Два чàса по-късно се случи нещастието. Заро и аз
придържахме въжето, привързано към двете ни тояги. Аз се
смеех на нещо, което Заро каза относно двете странни същества,
които бяхме срещнали предния ден. Стояхме на хребета на
един склон, достатъчно стръмен, за да изисква употребата
на въжето. В това време Палухович слизаше с гръб надолу,
хванал се с четирите си крайника за скалата. Въжето висеше
свободно и трябваше да му служи за подсигуряване, в случай
че се подхлъзне в някоя незабележима цепнатина. След него се
движеха Смит и Колеменос, но се намираха на доста голямо
разстояние. И тримата бяха обкрачили увисналото въже, без
обаче да се държат за него с ръце.
Видях, че Палухович достига края на склона. В този момент
се обърнах към Заро и тогава забелязах, че въжето трепва около тоягите и после отново се отпуска. Едновременно с това се
чу кратък, остър вик, какъвто издава внезапно изненадан човек. Заро и аз се обърнахме едновременно натам. Само след
една-две секунди ме връхлетя ужасната истина. Смит беше
там, Колеменос беше там, но Палухович беше изчезнал. Абсолютно нелепо стояхме там и го викахме по име. Не получихме
отговор. Тъй като бяха вървели с гръб към Палухович, другите
двама не бяха разбрали какво се е случило. При първия ни вик
те спряха, обърнаха глави нагоре и се вторачиха в нас.
– Връщайте се – изкрещях аз. – Нещо е станало с Антон.
Двамата издраскаха обратно по склона. Аз изтеглих въжето,
увих го около кръста си и заявих:
– Отивам долу да го потърся.
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Достигнах до мястото, където, гледано отгоре, повърхността на склона се скриваше от погледа. Заро държеше горния
край на въжето. Тогава аз се обърнах назад, както бях видял
да прави Палухович. Гледката пресече дъха ми. Планината се
отваряше надолу така, сякаш камъкът е бил разсечен от гигантска брадва. Под мен зееше двадесетметрова пропаст, която се
стесняваше някъде надолу. Дъното не можех да видя. Усетих
как по челото ми изби пот.
– Антон, Антон! – закрещях напразно.
Обърнах се и тръгнах нагоре. Беше ме обхванал такъв потрес, че през цялото време стисках въжето.
Горе всички заприказваха в един глас: Дали съм го видял?
Защо сам крещял? Къде е той?
Разказах им какво е положението там долу и че от Палухович няма и следа.
– Трябва да го намерим – рече Колеменос.
– Никога няма да го намерим – казах аз. – Няма го вече.
Никой не искаше да повярва. Самият аз не исках да повярвам. С много труд си проправихме път назад до една точка,
откъдето можехме да погледнем надолу в бездната. Тогава останалите също разбраха. Хвърлихме един камък в пропастта и
се заслушахме. Не чухме удара от падането. Намерихме по-голям камък и го пуснахме. Отново не доловихме никакъв звук.
Постояхме така доста време, без да знаем какво да направим.
Бедата ни беше връхлетяла толкова неочаквано и толкова безвъзвратно. В един момент Палухович беше с нас, в следващия
вече го нямаше. А изглеждаше толкова непоклатим – храбрият,
беззъб и непобедим Палухович, старият сержант Палухович.
– Измина целия този път – каза американецът, – целия този
път, за да умре толкова глупаво точно преди края.
Мисля, че абсурдът на това събитие впечатли Смит повече
от всички ни. Тъй като те двамата бяха най-възрастни, свързваше ги особено близко приятелство. Колеменос свали торбата от гърба си и съвсем преднамерено я раздра по шевовете.
Всички мълчаха. Колеменос пъхна един камък в ъгъла на торбата и я хвърли в пропастта. Камъкът изпадна, а платът остана
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да се спуска бавно, понесен от вятъра, като символичен саван
за Палухович. После Колеменос разцепи на две с вече изтъпената брадва собствената си тояга и направи от нея кръст. Заби
го там, на ръба на пропастта.
Продължихме слизането си, като гледахме да не изпускаме
от поглед мястото, където Палухович беше изчезнал. Все още
хранехме слаба надежда, че ще намерим тялото му. Но така и
не открихме дъното на огромната пукнатина и повече не видяхме Палухович.
Последваха няколко доста топли дни и ние често се обръщахме назад, за да погледаме величието на планината, която
бяхме прекосили. Изпитвахме ужасна нужда от храна и сега,
когато най-голямото усилие беше вече зад гърба ни, едва-едва се мъкнехме. Един ден видяхме няколко дългорунни диви
кози, но те избягаха със скоростта на вятъра, макар да нямаше
причина да се плашат. У нас не беше останала сила да убием
каквото и да било по-голямо животно от бръмбар. Местността
все още беше хълмиста, но вече имаше реки и поточета, а в
клоните на дърветата пееха птици.
Бяхме изкарали осем дни без храна, когато в едно слънчево
утро далеч на изток съзряхме стадо овце, пазено от хора и кучета. Стадото се намираше твърде далеч от нас, за да ни бъде
от помощ, пък и се отдалечаваше все повече, но все пак видът
му събуди надеждата у нас. Скоро щяхме да намерим подкрепа. Откъснахме някакви зелени листа от брега на един поток
и се опитахме да ги изядем, но растението се оказа горчиво и
стомасите ни отказаха да го приемат.
Бяхме се превърнали в напълно изтощени ходещи скелети,
но за първи път почувствахме истинско спокойствие на духа.
Едва сега напълно ни напусна страхът, че ще ни заловят отново.
Появиха се от запад – малка група маршируващи мъже. Когато наближиха, видях, че са местни войници, командвани от
един подофицер. Прииска ми се да размахам ръце и да извикам, но не успях и просто останах на място заедно с останалите трима, докато войниците дойдат до нас. Бяха спретнати,
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чисти, атлетични – изобщо, имаха военно излъчване. Сълзи напълниха очите ми и потекоха надолу.
Смит направи крачка напред и протегна ръка:
– Радваме се да ви видим.
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Четирима достигат Индия
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еше трудно да осъзнаем, че всичко е приключило. Аз се
подпрях на тоягата си и се опитах да огледам ясно положението. Чувствах слабост, главата ми беше празна, усещах се
като човек, който има треска. Коленете ми затрепераха и аз с
мъка запазих равновесие, за да не се стоваря на земята. Заро
също беше клекнал до тоягата си, Колеменос леко се беше
подпрял на рамото му с едната си огромна длан. Каменистият пейзаж, по който тук-туме са забелязваха ниски храстчета,
трепереше пред очите ни в маранята на обедното слънце. Войниците, застанали в компактна група на не повече от пет метра
от нас, облечени в шорти и ризи с къси ръкави, ту изчезваха, ту
се появяваха пред погледа ми.
Главата ми клюмна върху гърдите и чух гласа на мистър
Смит. Той заговори на английски, който аз не разбирах, но
настоятелността в тона му не можеше да бъде сбъркана. Това
продължи няколко минути. Сгънах коленете си, за да спра треперенето им.
Американецът с усмихнато лице се обърна към нас:
– Господа, спасени сме – и понеже ние не помръднахме и
не издадохме нито един звук, той повтори на руски: – Господа,
спасени сме.
Заро извика и това ме сепна. Той хвърли тоягата си и продължи да крещи, обхвана главата си с ръце и впи пръсти в косата си. После се хвърли в ръцете на американеца. Наложи се
Смит да го държи здраво, за да не хукне и да разцелува всеки
един от патрула.
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– Хайде, Евгени – задържа го Смит. – Хайде, не се приближавай до тях, казах им, че сме целите въшлясали.
Заро се разсмя и се затресе в ръцете, които го задържаха.
После хвана американеца и го повлече в безумна скоклива полка. И двамата се смееха и плачеха едновременно. Но си спомням как самият аз съм започнал да танцувам, но в един момент
се усетих, че и четиримата подскачаме в кръг, тъпчехме и ритахме прахта, прегръщахме се и се смеехме истерично, а сълзи
мътеха очите ни, докато най-накрая не паднахме един до друг
на земята. Колеменос се простря напреки на пътя и нежно взе
да си повтаря думите на американеца:
– Спасени сме... Спасени сме...
– Отново ще можем да живеем – добави Смит.
Малко бях мислил за това. Изглеждаше нещо съвсем невероятно – след всички мъки, тревоги, трудности – цяла една година на крак, за да можем да живеем отново.
От мистър Смит научихме, че това е учебен патрул, който
ще ни вземе със себе си, ако не сме твърде изморени, за да вървим, и ще ни отведе до най-близкото що-годе сносно шосе, а
оттам ще ни закарат с военен камион да базата си. Беше им казал, че след като сме изминали толкова много километри, още
няколко няма да ни убият. А и във военната база щеше да има
истинска храна.
Войниците извадиха от раниците си някакви платнища, за
да ни направят заслон срещу слънцето. Полежахме на сянка
около един час. Главата ми тупна на земята и аз се почувствах зле. Дадоха ни пакет цигари и кибрит. Тогава имах нужда да запаля една цигара дори повече, отколкото ми трябваше
храна. Да използвам отново толкова елементарен предмет на
цивилизацията, какъвто са кибритените клечки, ми подейства
успокоително. Самото пушене беше направо като просветление. Отнякъде се появи консерва праскови, вече отворена, и
ние заровихме пръсти в нея. Започнахме да тъпчем плодовете
в устата си и да смучем сладостния сок и крехкото им месо.
Пийнахме малко вода от бутилките на войниците и бяхме готови да тръгваме.
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Изглежда никой от нас не можеше да си спомни подробности от този последен преход през пресечена местност. Патрулът
съобразяваше скоростта на движение с уморените ни стъпала.
Заро вървеше успоредно с мен и двамата се подкрепяхме един
друг, преструвайки се, че можем да запазим нещо подобно на
военен марш.
– Героите се завръщат – обяви Заро. – Сега остава само да
ни посрещне оркестър.
Най-приятната страна на онова, с което завърши преходът
ни, беше, че от нас не се изискваше повече да правим избор
или да взимаме решения. Последва пътуване с камион, който
подскачаше на всяко камъче по пътя и летеше с характерната
за всички армии в света бясна скорост. Ние се радвахме на пътуването като някакви момченца – първото превозно средство
на колела, откакто бяхме напуснали руския влак край Иркутск
преди осемнадесет месеца. Ето – сега щяха най-после да ни
приберат, да се погрижат за нас, да ни кажат какво да правим,
да ни настанят под покрив, може би дори да ни поглезят. Навсякъде владееше духа на Британската империя.
Така и не разбрах къде точно се намираме. В онзи момент
обаче това изобщо не ме интересуваше. Дори ако направя
предположение с помощта на карта, съществува възможност
да греша със стотици километри. Смит може би някога е установил това, но и да ми го е казвал, информацията се е загубила.
Аз бях прегърнал единствено облекчителната мисъл, че това е
Индия.
Младият британски лейтенант, който остана да стърчи иззад
капака на камиона, докато ние се бяхме отдалечили, за да се облекчим, изглеждаше удивително чист, спретнат и гладко обръснат. Наблюдавах го, докато американецът му разказваше нашата история. Стоеше и слушаше под сянката на едно от малките
дръвчета край пътя, където бяхме направили малкия си лагер, а
на лицето му беше изписано, че не може да повярва. Погледът
му непрестанно се местеше от Смит към нас и обратно. Опитваше се да го проумее. Зададе няколко въпроса и закима бавно
с глава, докато изслушваше отговора. Помислих се колко млад
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изглежда. А беше вероятно на моята възраст.
– Сега вече ми повярва – обясни ни американецът. – Каза, че
ще нареди да ни измият и почистят от въшките още тук, защото
не може да ни вземе в базата, докато се намираме в това състояние. Каза, че ще ни изолира от войниците, докато се почистим,
а после ще ни нахранят и ще се погрижат за нас. Казва да не се
тревожим за нищо.
За вечеря ни дадоха топло ястие, което завърши с плодова
каша и горещ пудинг. За първи път пих силен, горещ армейски
чай, подправен с кондензирано мляко и с много захар. Дадоха
ни цигари. Оказаха ни първа помощ за изподраните и насинени
стъпала.
Цялото непознато, вълнуващо оживление ми даваше сили
да продължа. Не ми оставаше време да остана спокоен и да
установя колко близо съм до пълния срив. Закуската на следващия ден погълна цялото ми внимание – още чай, мариновано
говеждо, австралийско сирене и масло от консерви, невероятно
бял хляб, тънко нарязани филии бекон и конфитюр.
Отстраняването на въшките се оказа трудна работа. Съблякохме всичките си дрехи – наметалата от овча кожа, фуфайките,
кожените жилетки, качулките, маските, подплатените панталони, торбите от зебло и мокасините – и ги натрупахме на открито. Цялото окосмяване по главите и телата ни беше изрязано и
обръснато, събрано на едно място и хвърлено върху дрехите.
Войниците поляха всичко това с бензин и най-неочаквано то
лумна в огромна, пращяща клада, от която се заиздигаха черни
облаци дим и затъмниха ясния, слънчев въздух.
– Надявам се тия проклети въшки да умрат бавно и мъчително – каза Колеменос. – Доста добре си поживяха за моя сметка.
Двамата се спогледахме. После и останалите се присъединиха в избухналия дружен смях. Осъзнахме, че за първи път
се виждаме един друг – виждаме действително очертанията
на скулите, разпложението на устните, ъгълът на брадичката,
виждахме лицата на мъже, които в продължение на дванадесет
месеца и шест хиляди и петстотин километра бяха споделяли
отчаяната си борба за оцеляване. Това сякаш беше най-нелепо294
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то нещо, което ни се случваше досега. Никога не се бях замислял какво стои зад сплъстените коса и брада, предполагам, че
и останалите също. Сякаш настъпваше полунощ след някакъв
фантастичен и продължил твърде дълго карнавал, а сега беше
време всички да свалят маските си.
– Хей, Заро! – казах аз. – Че ти си бил много хубав мъж!
– И ти също не изглеждаш зле – отбеляза Заро.
Сега, след като отряза посивялата си коса, и мистър Смит
се оказа далеч не толкова стар, колкото си мислех преди. А Колеменос, въпреки всички нещастия, които бяха оставили белезите си върху нас, изглеждаше толкова хубав, колкото един
здрав, добре сложен мъж може да изглежда. Ние седнахме и
започнахме да се смеем на голотата си, докато огънят пращеше
край нас.
След като бяхме изтъркани до чисто, а всичките ни рани, подутини и възпаления – намазани с лековит мехмем, вече бяхме
готови отново да встъпим в света на цивилизацията. Получихме чисто ново, колосано бельо, меки ризи, чорапи и платнени
обувки и за капак на всичко – страхотни широкополи филцови
шапки в светъл цвят. Смит се облече спокойно и внимателно,
но ние тримата се опитахме да го направим колкото се може
по-бързо, сякаш се състезавахме кой ще бъде готов първи. Огледахме се един друг и много харесахме новия си вид. Започнахме да се шегуваме с това, колко са ни бели коленете.
Откараха ни на запад. Чувствах се удивително спокоен през
цялото време, като уморен плувец, който се оставя на течението да го повлече. Стигнахме до някакво малко военно селище,
но на мен не ми остана време да го разгледам. Веднага ни настаниха в медицинското отделение.
Военният лекар вече ни чакаше. Той ни прегледа с най-голяма сериозност, присвивайки очи иззад роговите рамки на
очилата си. Всеки път, когато Смит отговаряше на някои от
кратките въпроси, докторът бавно кимаше с издължената си и
стесняваща се към темето глава. Беше на около четиридесет години, чевръст и всъщност състрадателен зад фасадата на професионалното безразличие. Имахме нужда от сериозни грижи,
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каза той на Смит. Трябваше ни голяма почивка. Възстановяването щеше да отнеме много време.
Останахме там за няколко дни. Докторът непрестанно ни
предписваше някакви лекарства и хапчета. По цял ден бездействахме и се излежавахме. Храната беше знаменита, направо ни затрупваха с плодове. Колеменос хвърляше в удивление
малобройния персонал с неутолимия си апетит. Разрешаваха
ни да пушим всеки път, когато ни се приискаше.
Едва тук за първи път се разделихме временно със Смит.
Той каза, че отива да се срещне с Щатските власти.
– Вас тримата ще ви откарат в Калкута. Със сигурност ще
се срещнем там.
Всички му стиснахме ръката. Сякаш нямаше какво да му кажем.
– Недейте да унивате – рече ни той. – Докторът ми каза, че
преди да се възстановим от пътуването, известно време ще се
чувстваме много зле. Но също така твърди, че ще ни пратят в
голяма болница, където ще получим нужното лечение и ще се
оправим.
На мен ми се струваше, че не сме чак толкова болни и го изразих на глас. Все още не осъзнавах, че това, което ме крепи и
ми дава усещане за благосъстояние, е въодушевлението и опиянението от тези прекрасни последни няколко дни и че цялото
тегло на истината ще се стовари върху ми малко по-късно.
Смит си тръгна като фигура, която напуска някой сън.
– Ще го видим в Калкута – каза Заро, така сякаш Индия
беше нищо работа и Калкута се намира едва ли не зад ъгъла.
Впрочем, ние се чувствахме точно така. Някой друг поемаше
грижата за всичко. У нас не бяха останали никакви сили и с
радост се оставихме течението да ни носи. Неотменната необходимост да се движим напред, желязната решителност, която
трябваше да проявяваме през изминалата тежка година – тези
неща бяха изцедили всичките ни сили. Бяхме в по-лошо състояние, отколкото си представяхме.
Слабо си спомням пътуването до Калкута – беше дълго и
изморително, а аз бях обгърнат от черна депресия. Пушехме
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непрестанно.
Предполагам, че друг симптом на състоянието ни представляваше фактът, че докато минавахме с автобуса през Калкута, ние се радвахме като ненормални и през цялото време си
сочехме разни неща един на друг, ухилени до уши. По това
време бях почти уверен, че възстановяването ни е започнало,
но всъщност треската от ново вълнение ме лъжеше за пореден
път.
Автобусът мина през тясната порта на една болница и някакви санитари отведоха мен, заедно със Заро и Колеменос за
предварителни изследвания. Първият ни проблем се оказа езикът. След известно време стана ясно, че ние, взети заедно, говорим руски, полски, френски и немски, но по никакъв начин
английски. В крайна сметка разговорът се проведе на френски.
Поискаха да разкажем за медицинското си състояние от детството си насам, така че се наложи Заро да обяснява за това какви шарки, магарешки кашлици или операции сме прекарали.
Всичко това биваше записвано в едни дебели картонени карти.
После докторите взеха да ни преглеждат, да ни претеглят, да ни
измерват, изкъпаха ни, облякоха ни в пижами и ни сложиха на
легло в една дълга болнична стая. Заро и Колеменос се намираха в единия край, а аз – точно в противоположния.
Напълно ясно си спомням картината при събуждането си на
следващата сутрин: една медицинска сестра беше застанала до
леглото ми и притискаше мургавата си ръка към моята бяла
ръка. Говореше и се смееше, докато най-накрая ме накара да
ѝ се усмихна в отговор. После пристигна закуската – пресни
яйца и тъничък като вафлена кора бял хляб с масло.
Същата сутрин заспах отново и така сякаш потънах в черна,
бездънна яма, която отне паметта и съзнанието ми за около месец. Разбрах това едва по-късно и именно мистър Смит беше
този, който ми разказа какво се е случило.
Давали са ми успокоителни и са ме държали под непрестанен надзор. Междувременно Заро, а после и Колеменос изпаднали в същото състояние. Нощем съм пищял и съм имал
пристъпи на лудост. Бягал съм от руснаци, пресичал съм пус297
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тини и планини отново и отново. Всеки ден съм изяждал само
половината от порцията си хляб, а останалото безумно съм натъпквал под матрака или в калъфката на възглавницата. Всеки
ден внимателно са ми взимали безценните хранителни запаси. Говорели са ми дълго, носели са ми цели самуни хляб от
кухнята и са ми обяснявали, че няма от какво да се страхувам
повече. Оттук нататък винаги ще има хляб. Подобни уверения
нямали никакво значение за мен. Непрастанно съм трупал хляб
за следващия етап от бягството си.
Казаха ми, че най-голямата криза настъпила след десетина
дни. Успокоил съм се малко, бил съм много слаб и изтощен, изобщо – почти пътник. Колеменос и Заро също били в критично
състояние.
Болничният персонал ми разказа, че никой друг не е направил това, което аз съм направил през втората нощ от престоя си
в отделението. Грабнал съм събрания хляб, навил съм матрака,
чаршафите и възглавниците и за най-голямо всеобщо удивление, защото никой не вярвал, че у мен е останала толкова сила,
съм се упътил към вратата, помъкнал цялата тази тежест на
гърба си. В това време и докторът, и дежурната сестра са се намирали в отделението. Лекарят казал: „Оставете го, да видим
какво ще направи“.
На вратата докторът заедно със сестрата и двама санитари
ме спрели. Лекарят заговорил тихо като на сомнамбул. Санитарите ме задържали, аз съм пуснал всички предмети и съм започнал диво да се боря и да буйствам. Наложило се четиримата
да обединят силите си, за да ме върнат на леглото. Аз нямам
спомен за това събитие.
Една сутрин, четири седмици след приемането ми в болницата, аз се събудих освежен и отпочинал, сякаш бях прекарал
просто една спокойна нощ без сънища. Не можах да повярвам,
когато ми казаха, че нощта ми е продължила цял месец.
Господин Смит дойде да ни види. Изглеждаше отслабнал
и спретнат в лекия си цивилен костюм. Обясни, че в продължение на седмица бил близо до смъртта. Идвал да ме види и
няколко дни по-рано, но аз не съм дал никакви признаци, че
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го познавам. Разправил историята ни на един от докторите, в
подробности разказал какво сме преживели.
– Ще се оправиш, Слав – каза Смит. После посочи към Заро
и Колеменос, които ни се усмихваха от другия край на отделението. – Те също.
Един войник, който също беше пациент в това отделение,
поиска да узнае имената ни. Американецът му ги каза, но на
войника му беше трудно да пречупи езика си според необичайното звучене на чуждите срички. Все пак се постигна някакъв
компромис: ние се превърнахме в Заро, Слав и Дългия.
Историята ни започна да се разпространява. Членове на персонала от други части на болницата идваха да ни видят. Британските войници в отделението ни гледаха с уважение. Един
обиколи леглата, като събираше в шапката си цигари, пари, шоколад и други дребни подаръци и накрая подели помежду ни
събраните подаяния.
Малко по-късно американецът отново ни посети. Подари ми
една сребърна табакера и ми даде малко пари.
– Какво имаш намерение да правиш, след като се пооправиш, Слав? – попита ме.
Казах му, че пред мен стои една-единствена възможност. В
качеството си на полски офицер съм длъжен отново да се присъединя към Полската армия.
– Сигурен ли си, че това е, което желаеш сега?
– Това е единственото, което мога да направя.
– Ще се срещнем след войната, разбира се. Къде ли ще бъде
това, Слав?
– Във Варшава – и аз му записах адреса на семейната ни
къща във Варшава.
– Идеята ми харесва – каза той. – Значи ще се срещнем във
Варшава.
Посетиха ме един британски офицер, придружен от полски
преводач. Последва дълъг разговор, който носеше много от характеристиките на секретен разпит, все пак без особен акцент
върху това. Проточи се един дълъг ред въпроси относно Полша, полския народ и полската политика – нещо като изпитание
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в правоверност. После руснаците и пътуването – още веднъж
от начало до край.
На следващия ден преводачът се върна сам и ми донесе като
подарък няколко бели носни кърпички и цигаре от индиийска
слонова кост. Обясни ми, че в момента британците организират транспортирането ми, за да мога да се присъединя към
Полските въоръжени сили, които се сражават на страната на
Съюзниците в Средния Изток.
Вечерта преди да замина, тримата със Заро и Колеменос си
организирахме в столовата на болницата малко празненство за
сбогуване.
Мистър Смит също дойде в болницата съшия ден, за да ме
изпрати, и ми донесе една плетена чанта, в която да си прибера
личните вещи. Бях решил да направя раздялата си със Заро и
Колеменос колкото се може по-безболезнено. Казахме си довиждане в отделението, а останалите войници завикаха „На
добър път“, „Късмет, Слав“ и разни подобни. Тръгнах към вратата, Смит вървеше пред мен, а Заро и Колеменос – зад гърба
ми. Поисках да останат вътре, но те настояха да дойдат. При
вратата огромният Колеменос се хвърли на врата ми, след него
дойде и Заро. Толкова ми се доплака, че се наложи да се извърна настрана. Американецът тръгна с мен, като непрестанно
бършеше носа си с кърпичката.
Смит ме придружи в автобуса до Калкута, където слезе.
– Пази се, Слав – каза ми той. – И Бог да те благослови.
Автобусът продължи към транзитния лагер, където трябваше да изчакам военния кораб за Средния изток. Обърнах се
назад към него и му помахах.
Внезапно се почувствах лишен от приятели, лишен от всичко, толкова изоставен и самотен, колкото изобщо може да бъде
един човек.
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