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Толкова бяхме уморени, че седнахме направо на снега до пътя
преди да тръгнем за вкъщи.

Температурата не беше минус четиридесет градуса, като вчера, а
само минус двайсет и пет, и денят изглеждаше направо летен.

Покрай нас мина в разкопчан кожух Гришка Логун, технически
ръководител на съседния участък. В ръката си носеше нова дръжка на
кирка. Гришка беше млад, удивително червендалест и лесно се
палеше. Той беше от десетниците, даже от младшите десетници и
често не можеше да се удържи да не подпре със собственото си рамо
заседнала в снега кола или да помогне да се вдигне някаква греда, да се
помръдне от мястото й позамръзналата щайга, пълна с изкопана земя
— все постъпки, които са осъдителни за технически ръководител. Той
все забравяше, че е ръководител.

Насреща му вървеше бригадата на Виноградов — не кой знае
какви бачкатори, нещо като нас. И съставът й беше абсолютно същият,
като нашия — бивши секретари на областните и градските комитети,
професори, доценти, военни със среден чин…

Хората притеснено се отдръпнаха и опряха плътно до снежния
край на пътеката — те се връщаха от работа и даваха път на Гришка
Логун. Но и той се спря — бригадата работеше на неговия участък. От
редовете излезе Виноградов — приказливец, бивш директор на една от
украинските МТС[1].

Логун вече се беше отдалечил значително от мястото, на което
седяхме, така че не чувахме гласове, но всичко се разбираше и без
думи. Виноградов ръкомахаше и нещо обясняваше на Логун. После
Логун бутна Виноградов по гърдите с дръжката на кирката и той падна
по гръб… Виноградов не ставаше. Логун скочи с крака върху него,
тъпчеше го и размахваше с палката. Нито един човек от двайсетте
работници на неговата бригада не направиха и едно движение в защита
на своя бригадир. Логун си вдигна падналата шапка, закани се с юмрук
и тръгна нататък. Виноградов стана и тръгна, като че ли нищо не е
било. И останалите — бригадата мина покрай нас — не изразяваха
нито съчувствие, нито възмущение. Като се изравни с нас, Виноградов
си изкриви разбитите кръвотечащи устни.

— Ама Логун си има истински термометър, — каза той.
— На апашки жаргон „тъпча“ означава „танцувам“ — тихо каза

Вавилов — или „Ах вий двери, мои двери!“[2].
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— Е, — казах аз на Вавилов, моя приятел, с когото заедно бяхме
пристигнали в златните мините от самия Бутирски затвор — какво ще
кажеш? Трябва да вземем някакво решение. До вчера не са ни били.
Утре може да ударят. Какво щеше да направиш ти, ако Логун ти беше
налетял като на Виноградов? А?

— Бих изтърпял, вероятно — тихо отговори Вавилов. И аз
разбрах, че той отдавна вече си е мислил за тази неизбежност.

След това разбрах, че ако говорим за бригадирите, дневалните,
надзирателите, тоест, за всички невъоръжени хора, цялата работа се
свежда до физическото надмощие. Докато съм по-силен, няма да ме
ударят. Стана ли по-слаб, всеки ще ме бие. Ще ме бие дневалният,
телякът, бръснарят и готвачът, десетникът и бригадирът, ще ме бие
всеки криминален, дори и най-слаботелесният. Физическото
предимство на конвоя е неговият автомат.

Силата на началника, който ме бие. Това е и закон, и съд, и
трибунал, и охрана, и войска. Не му е трудно да е по-силен от мен.
Силата на криминалните е в тяхното множество, в техния „колектив“, в
това, че още на втората дума могат да те заколят (пък и колко пъти съм
го виждал). Но аз съм още силен. Мен може да ме бие началникът,
конвоят, криминалният. Дневалният, десетникът и бръснарят още не
могат да ме бият.

Едно време Полянски, физкултурен деец в миналото, който
получаваше много колети и никога с никого не сподели нито една
хапка, с укор ми беше казвал, че просто не разбира как хората могат да
се докарат дотам, че да ги бият и се възмущаваше на моите
възражения. Но не мина и година и аз срещнах Полянски — беше
станал „пътник“, клечка, събираше фасове и мечтаеше да го пуснат да
чеше преди заспиване петите на някой апашки вожд срещу една супа.

Полянски беше честен човек. Измъчваха го някакви тайни мъки
— толкова силни, остри и вечни, че успяха да си пробият път през
леда, смъртта, равнодушието и побоите, глада, безсънието и страха.

Веднъж дойде официален празник, а по празниците ни
заключваха — това се наричаше празнична изолация — и имаше хора,
които тогава се срещаха, запознаваха се един с друг, започваха да си
вярват един на друг точно по време на такива изолации. Колкото и
страшна, колкото и унизителна да беше изолацията, тя беше по-лека от
работата за затворниците по член петдесет и осем[3]. Нали изолацията
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беше почивка, дори и минутна, а кой тогава би могъл да прецени дали
минута, ден, година или столетие би ни трябвало, за да се върнем в
предишното си тяло — в предишната душа не сме се и надявали да се
върнем. И, разбира се, не се върнахме. Никой не се върна. Та Полянски
беше честен, мой съсед по нар в изолационния ден.

— Отдавна искам да те питам нещо.
— Какво нещо?
— Когато преди няколко месеца те гледах как ходиш, как не

можеш да прекрачиш и една греда по пътя и трябва да заобикаляш
греда, която и куче може да прекрачи. Гледах как си влачиш краката по
камъните и как най-малката неравност, лека издутина на пътя ти
изглежда непреодолимо препятствие, как това те докарва до
сърцебиене и задух и налага продължителна почивка, аз те гледах и си
виках: ама че мързел, ама че кръшкач, опитен мръсник, симулант.

— Е? А после разбра ли?
— После разбрах. Разбрах. Когато самият аз си загубих силите.

Когато всички взеха да ме бутат, да ме бият, а за човека няма нищо по-
добро от усещането, че някой е още по-слаб, по-зле от него.

— Защо ударниците ги викат на съвещания, защо физическата
сила е нравствено мерило? Защото щом физически си по-силен, значи
си по-добър, по-морален, по-нравствен от мен. Естествено — той
вдига десетпудова[4] скала, а аз се огъвам под половинпудов камък.

— Разбрах всичко това и исках да ти го кажа.
— Благодаря ти ако не за друго, то поне за това.
Скоро Полянски умря — паднал някъде в забоя. Бригадирът го

ударил с юмрук по лицето. Бригадирът не беше Гришка Логун, а от
нашите — Фирсов, военен, по член петдесет и осем.

Добре си спомням кога ме удариха за първи път. Първия път от
стотиците хиляди ежедневни, еженощни шамари.

Всички шамари не могат да се помнят, но първия удар си го
спомням добре — даже бях подготвен за него от поведението на
Гришка Логун, от смирението на Вавилов.

Сред глада, студа, четиринайсетчасовия работен ден в
мразовитата бяла мъгла на каменния златен забой изведнъж ми се
мерна нещо друго — някакъв късмет, някаква милостиня, сякаш
мушната набързо в ръката ми — милостиня не с хляб, не с лекарство, а
милостиня с време, с недоговорена почивка.
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Планински надзирател, десетник на нашия участък беше Зуев —
волнонаемник, бивш пандизчия, който имаше стаж като лагерник.

В черните очи на Зуев имаше нещо — израз на някакво
съчувствие ли — към тягостната, човешка съдба.

Властта развращава. Пуснатият от веригата звяр, скрит в
човешката душа, алчно засища своята изконна човешка същност с
побои, с убийства.

Не знам дали може да се получи удовлетворение от подписа на
присъда за разстрел. Навярно и в това има някаква мрачна наслада,
въображение, не търсещо оправдания.

Виждал съм хора, и то много, които някога са издавали заповеди
за разстрел, а сега тях самите ги убиваха. Не следва нищо, освен страх,
освен вик: „Тука има някаква грешка, не трябва мене да ме убивате за
доброто на държавата, аз самият знам как се убива!“

Не познавам хора, които са издавали заповеди за разстрел. Само
отдалече съм ги виждал. Но мисля, че заповедта за разстрел се крепи
на същите душевни сили, на същите душевни основи, както и самият
разстрел, самото убийство, извършено със собствените ти ръце.

Властта развращава.
Опиянението от това, че властваш върху хората, че можеш да си

служиш с безнаказаност, издевателства, унижения, поощрения — това
е нравственото мерило за служебната кариера на един началник.

Но Зуев биеше по-малко от другите — бяхме извадили късмет.
Току-що бяхме дошли на работа и бригадата се беше свила

натясно в заслона — криехме се от острия режещ вятър зад издадените
скали. Зуев, десетникът, се приближи към нас, с лице, скрито зад
ръкавиците. Извеждаха ни по работните места, по забоите, а аз бях
останал без работа.

— Имам молба към теб — изрече Зуев на пресекулки, запъхтян
от собствената си смелост. — Молба. Не е заповед! Напиши ми молба
до Калинин. Да ми махнат данните за съдимост. Ще ти кажа за какво
става дума.

В малката будка на десетника, където гореше печка и където
нашего брата не го пускаха — гонеха ни с ритници, с шамари
изхвърляха всеки бачкатор, посмял да отвори вратата, за да вдиша поне
за миг от този горещ въздух на живота.
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Едно животинско чувство ни тласкаше към тази заветна врата.
Измисляхме си поводи: „Колко е часът?“, въпроси: „Забоят наляво ли
ще тръгне или надясно?“, „Имате ли огънче?“, „Зуев да е тука? Ами
Добряков?“

Но тези молби не успяваха да заблудят никого в будката.
Влезлите през отворената врата бяха връщани с ритници на студа. Но
пък онзи миг топлина…

Сега никой не ме гонеше, аз седях до самата печка.
— Тоя да не е юрист? — презрително изсъска някой.
— Да, препоръчаха ми го, Павел Иванович.
— Ще видим тая работа. — това беше старшият десетник, който

снизхождаше до нуждите на подчинения.
Делото на Зуев, който си беше изтърпял присъдата още миналата

година, беше от най-обикновените селски дела, започнало с неплатена
издръжка на родителите[5], което и беше пратило Зуев в затвора. До
края на присъдата оставало още малко време, когато началството
успяло да препрати Зуев в Колима. Колонизацията на района изисква
да следваш твърда линия в образуването на препятствия за отпътуване,
в осигуряването на държавна помощ и постоянно внимание към
пристигането, към доставянето на хора в Колима. Ешелонът от
арестанти е просто най-простият път за обживяване на новата, на
трудната земя.

Зуев искаше да си приключи взаимоотношенията с Далстрой[6],
молеше да му отменят съдимостта, поне да го пуснат на континента.

На мен ми беше трудно да пиша и то не само защото ми бяха
загрубели ръцете, не само защото пръстите ми се огъваха по дръжката
на лопатата и кирката и беше невероятно трудно да ги разгъна. Можех
да пиша само ако увия молива и перото с по-дебел парцал, който да
имитира обема на дръжка на кирка или на лопата.

Когато се сетих да направя това, вече бях готов да изписвам
букви.

Трудно ми беше да пиша, защото мозъкът ми беше загрубял като
ръцете, защото от мозъка ми капеше кръв като от ръцете. Налагаше се
да съживя, да възкреся думите, които вече бяха напуснали моя живот
и, както си мислех тогава, бяха го напуснали завинаги.

Пишех този документ, изпотявах се и се радвах. В будката беше
горещо и въшките веднага се размърдаха и запълзяха по тялото ми.



7

Страх ме беше да се почеша, за да не ме изгонят на студа, понеже съм
въшлясал, страх ме беше да предизвикам отвращение в моя спасител.

До вечерта написах молбата до Калинин. Зуев ми благодари и ми
пъхна в ръката една хлебна дажба. Дажбата трябваше да се изяде
незабавно, както трябваше да се изяжда незабавно всичко, без да се
отлага за утре — на това поне се бях научил.

Денят вече свършваше, но само според часовниците на
десетниците, тъй като бялата мъгла беше еднаква и в полунощ, и на
обяд, и нас ни подкараха към къщи.

Спях и както обикновено сънувах постоянния си колимски сън
— самуни хляб, плуващи из въздуха, изпълнили всички къщи, всички
улици, цялата земя.

Сутринта чаках среща със Зуев — току виж ми даде цигара.
И Зуев дойде. Без да се крие от бригадата, от конвоя, той

заръмжа, като ме избутваше от заслона към вятъра:
— Ти ме излъга, гадино!
През нощта бил прочел молбата. Молбата не му харесала.

Неговите съседи, също десетници, също я прочели, и не я одобрили.
Било прекалено сухо. Недостатъчно сълзливо. Такава молба нямало
изобщо смисъл да се подава. Калинин нямало да се трогне от такива
глупости.

Аз не бях успял да изстискам от своя изсушен от лагера мозък
нито една излишна дума. Не бях успял да заглуша омразата. Не се бях
справил с работата, и то не защото беше голям разривът между
свободния свят и Колима, не защото мозъкът ми се беше изморил и
изнемощял, а защото там, където си бях пазел възторжените
прилагателни, сега беше останала само омраза. Помислете как горкият
Достоевски всичките десет години войниклък след Мъртвия дом[7]

пише скръбни, сълзливи, унизителни, но докосващи душата на
началството писма. Достоевски даже е писал стихове за
императрицата[8]. В Мъртвия дом не е имало Колима. Достоевски би
онемял със същата онази немота, която не ми позволи да напиша
молбата на Зуев.

— Ти ме излъга, гадино! — ръмжеше Зуев. — Ще ти кажа аз на
тебе какво е да ме лъжеш!

— Не съм те лъгал…
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— Цял ден изкара на топло в будката. Аз с присъдата си, гадино,
отговарям за теб, за твойто кръшкане! За човек те мислех!

— Аз съм човек, — неуверено прошепнаха сините ми
премръзнали устни.

— Ей сега ще ти кажа аз на тебе какъв човек си!
Зуев метна ръка и аз усетих лекото, почни безтегловно

прикосновение, не по-силно от порив на вятъра, който в същия този
забой не веднъж ме беше повалял на земята.

Аз паднах, закрих се с ръце и облизах с език нещо сладко,
лепкаво, което си беше пробило път в края на устните.

Зуев няколко пъти ме ритна в хълбока с валенката си, но мен не
ме болеше.

[1] Машинно-тракторна станция. — Б.пр. ↑
[2] Става дума за популярната тогава песен „Ах вь1 сени, мои

сени!“, чието название, буквално преведено, би звучало „Ах вие,
прустове, мои прустове!“ — Б.пр. ↑

[3] Член 58 от Наказателния кодекс на РСФСР, предвиждащ най-
тежки наказания за широк спектър политически престъпления —
шпионаж, измяна, контрареволюция, саботаж, вредителство, неписане
на доноси, „помощ на международната буржоазия“, действие на „враг
на трудещите се“. По този текст са осъждани повечето политически
затворници в Русия по време на Големия терор. — Б.пр. ↑

[4] Пуд — руска мярка за тежина, отменена през 1924 г. Равнява
се на 16,38 кг. — Б.пр. ↑

[5] Едно от най-често фабрикуваните обвинения, повдигани
срещу руските селяни по време на Големия терор. — Б.пр. ↑

[6] Популярното име на управление в рамките на тогавашната
тайна полиция. Пълното име е Главно управление за застрояване на
Далечния север при НКВД на СССР. — Б.пр. ↑

[7] „Записки от Мъртвия дом“ — документална повест на
Фьодор Достоевски пресъздаваща бита на арестантите в Сибир през
втората половина на 19-и век. Разказано е лично преживяното и
видяното от автора, който от 1849 до 1853 е в каторга в Сибир, след
присъда по делото на „петрашевците“. — Б.пр. ↑

[8] „На первое июля 1855 года“ — стихотворение в чест на
рождения ден на императрица Александра. Стихотворението е



9

публикувано след смъртта на автора. — Б.пр. ↑
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom
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