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Драга ми читателко, драги ми читателю,

п ред теб е книга, която завърших преди пет години и 
я посветих на синовете си, които се родиха точно 
по времето на нейната поява. Тогава си мислех, че 

ако някога прочетат тази книга, ще им бъде вероятно 
по-лесно да разберат и мен, и моя свят. Представях си, че 
сигурно биха пожелали да разберат света на баща си така, 
както сега на мен ми се иска да проумея оня, в който съм 
роден аз. А пет години по-късно вече копнея единствено 
някой ден, когато синовете ми пораснат, да съхранят 
у себе си своето детско желание за разбиране също тъй 
силно, както е то днес, когато все още откриват този 
наш чудесен свят. Забелязвам, че мнозина възрастни са 
изгубили това свое желание и вече не изпитват нужда 
да разбират нито миналото, нито настоящето. Забе-
лязвам, че мнозина възрастни не четат книги и даже са 
забравили за какво служат те. Забелязвам, че нямат и 
най-малка представа какво неоценимо богатство е това, 
че сега аз, словенският писател, мога да си говоря с теб, 
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моя български читател, който живееш в чужда за мен 
среда и говориш непознат за мен език. Винаги, струва 
ми се, в живота е била по-голяма числеността на ония, 
които въобще не подозират, че тъкмо благодарение на 
литературата ти можеш да опознаеш и разбереш и мен, 
и моя свят. Те, това мнозинство, не се вълнува, че с по-
мощта на литературата ние разговаряме, че чрез нея ние 
се срещаме и споделяме нашите впечатления, познания, 
чувства. Те нямат представа колко са важни връзките 
между писателите и читателите. Не знаят, че повече 
от всичко друго на този свят точно тези връзки обеди-
няват хората в това, което наричаме човечество. Ние 
пък, знаещите това, не спираме да си пишем и да четем 
тези наши писма. Ние, знаещите това, сме.

Драга ми читателко, драги ми читателю, благодаря 
ти, че си.

Горан Войнович
януари 2021
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К омисар Ристо Марянович посрещна бъдещия упра-
вител на горското стопанство Александър Джор-
джевич през 1955 г. в Буйе така, както подобаваше в 

неговия край. Той постла бюрото в кабинета си и постави 
отгоре му всички вкуснотии, които жена му Йована беше 
донесла със себе си от Ужице. Прословутият ужишки 
каймак, дуван чварци*, сурова наденица, бекон, люта кай-
сиева – всичко това очакваше Александър, който наис-
тина беше пристигнал от братска Словения, но съдейки 
по името му, бе човек от неговия край, с когото ще може 
да се размени по някоя дума на родния език. Ристо едва 
беше заел както трябва мястото на комисар в Северна 
Истрия, а вече изпитваше носталгия по родния край и бе 
разбрал, че в скъпата му Югославия живеят и чужденци, 
които – въпреки почти разбираемия им език – все пак 
си остават непонятни. Странни бяха тези хора тук, в 
Буйе. Ристо гледаше да ги избягва и вместо да им диша във 

* Трудоемки за приготвяне пръжки – местен сръбски специалитет. Б. пр.



12

врата, да включва подходящите в партията, а неподходя-
щите да изключва от обществения живот, оставяше ги 
да вървят по собствения си път и се стараеше да имат 
колкото се може по-малко вземане-даване с него, а той 
на свой ред с тях. Щом му съобщиха, че от Любляна ще 
дойде млад мъж на име Александър Джорджевич, новина-
та го зарадва така, сякаш му бяха съобщили за посещение 
на Йосип Броз Тито. Нещо му подсказваше, че Александър 
веднага ще разбере какво не е наред с хората в Буйе и Рис-
то ще може да сподели с него онова, което не биваше да 
се говори в света на братството и единството; че също 
като него и Александър ще забележи как с тези хора нито 
можеш да разговаряш по братски, нито по братски да се 
напиеш, нито да се посбиеш; че и той самият ще проумее 
как с тези хора нищо не може да се направи за социализма 
и ще разбере, че е по-добре да ги оставят на мира и да 
не пъдят Бог от чудатите им глави. Ристо се надяваше 
да не се налага да се преструва пред Александър, че ден 
и нощ се бори за напредъка на отечеството, а спокойно 
ще може да му признае, че предпочита да се спотайва в 
кабинета си, да заключва вратата и да се прави, че го 
няма; да си пие кайсиевата и да разсъждава за родния край 
и за това, че стига да му се удаде възможност, веднага би 
избягал обратно в гората при партизаните; че военната 
смелост вече го е напуснала и сега, по време на мира, се е 
превърнал в нещастник; че все чака да се стъмни, за да се 
шмугне след това нелегално в града – града, който иначе 
предвожда, но сега пълзи из него като контрабандист през 
войната; че се бои и от тези жители на Истрия повече, 
отколкото от немците когато и да е било. Всичко това 
Ристо искаше да каже на Александър, макар да знаеше, че 
веднъж щом седнат един срещу друг, трудно ще намери 
правилните думи; че въобще не познава този Александър, 
той е по-млад от него, идва от Любляна и може би е ед-
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накво странен като хората в Буйе. Когато попрекалеше 
с пиенето, Ристо си мислеше и за това, че вероятно вече 
въобще няма нормални, нему подобни хора; че сега и в 
Ужице всички са различни; че както тук, така и там те 
оставят да говориш и никога не те прекъсват, а само те 
гледат с широко отворени очи, та не можеш да разбереш 
какво си мислят в действителност. Може би никъде вече 
няма никого, размишляваше Ристо, на когото да може да 
признае, че се страхува от така отворените очи, в които 
затъва като в плаващи пясъци, никого, на когото той, 
политическият комисар, член на комунистическата пар-
тия, да може да признае, че се страхува от хората, които 
само стоят пред него и го слушат. Затова Александър 
Джорджевич беше последната му надежда, той трябва 
да може да разбере всичко това, той трябва да знае за 
какво говори Ристо, понеже е наш човек, а нашите хора 
разсъждават и виждат нещата по същия начин. 

Но докато чакаше нетърпеливо в кабинета си прис-
тигането на Александър, похапваше от подготвените 
мезета и пресушаваше лютата си кайсиева, Ристо, раз-
бира се, не можеше да знае какъв човек се крие зад позна-
то звучащото име. Не можеше да знае, че Александър 
Джорджевич изобщо не е типичен представител на рода 
си, понеже въобще не беше от рода, за който подсказваше 
името му. Роден в Нови Сад през 1925 година, Александър 
първоначално носел фамилията на майка си, медицин-
ската сестра и книжарка Естер Алехин, а по думите на 
майка му бил кръстен на баща си. Но освен че баща му 
произхождал от Украйна, казвал се Александър и също 
като него и той имал гъсти, буйни вежди – нещо, в което 
дядо ми се съмняваше до смъртта си – никога нищо пове-
че не узна. За Естер, която наследила от баща си Моше 
малка книжарница в Нови Сад, войната започнала много 
преди там да стъпят първите нацисти, а борбата ѝ за 
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свобода – доста по-рано от тази на активните борци, 
които историята ще запамети. Навъсената и дъждовна 
пролет на 1937 г. ѝ била достатъчна, за да съблазни зъ-
болекаря Милорад Джорджевич, да го накара да се ожени 
за нея, след което като госпожа Джорджевич да напусне 
без обяснение новия си съпруг и родния си град със сина 
си Александър Джорджевич и да се премести в Белград. 
В Белград дошла като Бранислава, за пръв път започнала 
да работи като медицинска сестра, за което била учила, 
и се представяла на всички като вдовицата на Милорад. 
Ходела дори на църква и палела свещи за него, а малкият 
Александър трябвало да се научи да се моли за успокое-
нието на душата на своя недействително покоен недей-
ствителен баща и да привлича погледите на белградските 
госпожи, изпълнени със съжаление, а всичко това само за 
да може образът на госпожа Джорджевич и сина ѝ пред 
църковния олтар да се вреже колкото се може по-дълбоко 
в паметта им. Всичко в живота на Естер Алехин, или Бра-
нислава Джорджевич, било обмислено и подчинено на една 
простичка цел – да оцелеят без унижения и преследване. 
Моята прабаба не се чувствала длъжна да се представя 
пред когото и да било с истинското си име, пред никого 
не изпитвала нужда от искреност, никой не бил заслу-
жил да я опознае такава, каквато била под маската. Тя 
презирала този свят, който не се стараел да поприкрие 
тривиалната си омраза към всичко различно, и с особена 
наслада открито го лъжела и се преструвала пред него, 
че е точно такава, каквато този низък свят искал тя да 
бъде. Играела своята роля на една от тях, всеотдайно 
възприемала като свои страховете и предразсъдъците 
им, примитивността и неукостта им. Като хамеле-
он тя приемала образа на средата, която ненавиждала, 
усмихвала се любезно и се кланяла, като от ден на ден 
все повече се усъвършенствала в своята престореност, 


