
 

Станислав МАРАШКИ 

СЪЧИНЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРА 

  

    В кабинета по литература на Основно училище "Черноризец Храбър" в гр.Приморец 
учителката по литература Силвия Петрова раздаваше тетрадките с контролни работи на пети 
"а" клас,  в които се намираха  поправени и оценени от нея есета. Те бяха на тема "Права в 
демократична България" и от бележките за тях в голяма степен зависеше крайната оценка по 
литература , която щяха да получат нейните ученици в края на втория учебен срок.Беше април 
и черноморският град още не беше се изпълнил с курортисти, но за сметка на това пък след 
сложното съчинение училищният дневник със сигурност щеше да се изпълни с двойки и тройки. 

      След като поогледа съчинението си, в което над половината думи бяха зачеркнати с червен 
химикал, Петьо загледа учителката си дръзко право в очите и запита предизвикателно: 

- Значи имам двойка, така ли? 

- А колко мислиш, че заслужаваш? - прозвуча контра-въпросът на Петрова.- Та ти буквално си 
си измислил нов правопис, а някои от твоите думи срещнах за пръв път в живота си именно в 
твоето съчинение. Това е самоцелно словотворчество, което не може да се оправдае с нищо. 

- Какво словотворчество! – тутакси се наежи Петьо. – Можете ли да ми дадете пример? 

  Петрова видимо се затрудни. 

- Например…например…А, ето! Открих! – и тя залепи пръста си върху една от думите в 
съчинението на недоволника. – Например що за дума е това „утрален”? 

- Ама вие не знаете какво е „утрален”?! – възмути се Петьо от дъното на душата си. –  А уж сте 
учителка! 

- И какво е според теб? 

Повдигнал глава с победоносен вид, Петьо гордо обяви: 

- „Утрален” , госпожо , е обратното на „неутрален”. 

- Това е неправилно, Петьо – внимателно го порица учителката. – Такава дума няма в нито 
един речник и затова ти не можеш да я ползваш в своето съчинение. 

- Искате да кажете, че не мога да употребявам каквито си слова искам, така ли? - настръхна 
Петьо. 

- Естествено, че не можеш. 

- Ясно. Значи вие, госпожо Петрова, сте против свободата на словото. 

- Но... 

- Какво "но"? Вие нарушавате едно от основните човешки права, което ми се полага по 
конституция. И аз ви уверявам, че ако ми напишете двойката от съчинението в бележника 
заради думите, които съм употребил в  него, ще ви дам под съд за нарушаване свободата на 



словото. 

- Но... 

- Престанете с това "но", ако обичате! По-добре си го запазете за съда... 

- Но нали са нужни свидетели, че... - поокопити се Петрова. 

- Свидетели имам колкото искате! - самоуверено заяви Петьо. - Това е целият клас. Ще ми 
свидетелствате, нали? - обърна се той към своите съученици. 

- Да-а-а-а-а!... - отзова се единогласно множеството. 

    Прежълтяла от уплаха, Петрова стърчеше зад катедрата като в необрано лозе и не знаеше 
какво да отговори. 

    Тогава от последният чин се надигна двойкарят Гошко, който беше известен с това, че беше 
кандидатствал за книгата на рекордите Гинес като ученик, получил най-много двойки в рамките 
на един учебен час. 

- Аз също ще ви дам под съд - обяви невъзмутимо той. 

    Това вече надминаваше всякакви граници! Не, Петрова повече не можеше да търпи това. 
Ами че то, ако всички двойкаджии вземат да...При самата мисъл за това какво можеше да и се 
случи,  на Петрова и прилоша. Гласът на Гошко и звучеше като зловещо ехо, дошло от 
преизподнята: 

- Вие, г-жо Петрова - нареждаше Гошко с учудващо строен за двойкар като него синтаксис, - не 
уважавате една от основните демократични ценности на нашето общество и по моему нямате 
място зад учителската катедра. 

- И аз ще ви осъдя! - звънна пискливото гласче на Пепа от първия чин, чието луничаво лице и 
своенравен характер и бяха докарали прякора "Пепа дългото чорапче". 

- Аз също няма да оставя тази работа така! - заяви решително и Иван, чието съчинение беше 
не по-малко нашарено с червен химикал от съчиненията на останалите. - Моят баща е член на 
Международния хелзинкски комитет и той ще съобщи на всички правозащитни организации по 
света, че  учителката по литература Силвия Петрова от гр.Приморец пречи на своите ученици 
да се изразяват свободно в своите съчинения и по този начин нарушава свободата на словото. 

    Протестираха и други слаби ученици. Останала беззащитна под обстрела на двойкаджиите, 
Петрова за миг се замисли дали да не вземе да извади запалката си и да изгори дневника с 
ниските оценки  ей така, пред всички, както си лежеше на катедрата, за да се избави от 
неудобното доказателство за нейната недемократичност. Все пак се въздържа, но отвори кутия 
"Марлборо" и нервно запуши цигара напук на всички училищни правила. А когато до съзнанието 
и долетя съобщението, че учениците, получили двойка на съчинението по литература, 
възнамеряват да предявят колективен иск срещу нея с копие до средствата за масова 
информация, Петрова буквално не издържа. Тя грабна чантата си и изхвърча навън, още преди 
да е бил звънецът. Заряза даже и отървалия се като по чудо дневник, който остана да лежи на 
катедрата, самотен и тъжен... 

    Предчувствието за бъдещата съдебна разправа я отведе неусетно на морския бряг, който я 
успокояваше винаги в мигове на тревога. Седна на пейка с изглед към морето и потъна в себе 
си. 

    - Силви, добре ли си? - прозвуча приятелски глас. 



   Учителката се сепна и ококори очи срещу мъжа до нея, който я гледаше със загриженост. 
Беше нейният съсед Симо, собственик на фирма за печати. 

    - А, ти ли си... - ободри се тя.  

    - Да, аз съм  – отвърна мъжът. – Но не съм сигурен дали ти действително си ти. 

    - Аз съм, естествено – потвърди тъжно учителката. – Но май не знам вече дали аз съм 
съвсем аз или някоя друга. 

    - Хайде бе! - тупна я бодряшки по рамото Симо. - Ако и ти, която си на държавна работа, се 
отчаеш, какво да кажем ние, дребните бизнесмени, които ни мачкат отвсякъде. Да не мислиш, 
че поръчките за печати валят като пролетен дъжд! 

   - Какви печати правиш? - запита разсеяно Петрова. 

   - Най-различни. Фирмени, докторски, лични, на цели корпорации...Даже и печати на подписи 
произвеждам. 

   - И на подписи, така ли? 

   - Разбира се! Ако някой голям началник няма време да се подписва под всеки документ, той 
предоставя печат с подписа си, примерно, на своята секретарка и тя се "подписва" вместо него, 
като удря печата. Ако искаш, мога и на теб да направя един. И без друго проверяваш стотици 
тетрадки... 

   Учителката по литература трепна. 

  - Значи можеш да... 

  - Ама разбира се! - горещо потвърди Симо.  

  - В такъв случай искам бързо да ми изработиш печат, на който да пише: 

  

Слаб (2) 
Старши преподавател: Силвия Петрова 

  
  - А няма ли да ти се сърдят учениците? - усъмни се Симо. 

  - Да се сърдят ли? - нахъса се изведнъж Петрова, посивяла от гняв. - Ще им дам аз едно 
сърдене! 

Сега живеем в демокрация и у нас има пълна свобода на печата. Затова мога да печатам 
каквото си искам. Включително и двойки! 

 

 



 

Stanisław Maraszki  

Wypracowanie 

W pracowni j. bułgarskiego Szkoły Podstawowej im. Czarnoryzca Chrabra w miasteczku 
Primorec nauczycielka j. bułgarskiego Sylwia Petrowa rozdawała zeszyty prac kontrolnych 
klasy piątej „A“ zawierające poprawione i ocenione przez nią wypracowania na temat – 
„Prawa w demokratycznej Bułgarii“. Od uwag w nich uczynionych zależała w dużym stopniu 
końcowa ocena z przedmiotu na świadectwach jej uczniów. Był kwiecień i czarnomorskie 
miasteczko jeszcze się nie zaczęło wypełniać wczasowiczami, ale za to z powodu 
problematycznych wypracowań nauczycielski dziennik z pewnością mógł się wypełnić 
jedynkami i dwójkami. 
Ujrzawszy swoje wypracowanie, w którym więcej niż połowa słów była zakreślona na 
czerwono, Petio zuchwale spojrzał nauczycielce prosto w oczy i zapytał prowokacyjnie: 
– To znaczy, że mam jedynkę? 
– A myślisz, że na co zasługujesz? – zripostowała kontrpytaniem pani Petrowa. – Przecież tyś 
sobie dosłownie wymyślił nową ortografię, a niektóre wyrazy z twojego słownika ujrzałam 
pierwszy raz w życiu, właśnie w tym wypracowaniu. To jest jakieś bezzasadne 
słowotwórstwo dla samego słowotwórstwa. 
– Jakie słowotwórstwo! – Natychmiast się najeżył Petio. – Proszę mi podać przykład! 
Petrowa wyraźnie się zakłopotała. 
– Na przykład…na przykład… O, mam! – jej palec zastygł na jednym wyrazie wypracowania 
marudzącego chłopaka. – Na przykład, co to za słowo: “botyczny „? 
– Czyżby pani nie znała słowa “ botyczny? “- z głębi duszy wzburzył się Petio. A niby jest 
pani nauczycielką! 
– A co to jest według ciebie? 
Podniósłszy głowę z triumfalną miną, Petio dumnie odparł: 
– „Botyczny „, proszę pani, jest przeciwieństwem do „niebotyczny „. 
– To nie jest prawidłowe, Petio. – uprzejmie zganiła go nauczycielka. – Takiego słowa nie ma 
w żadnym słowniku i z tego powodu nie możesz go używać w swoim wypracowaniu. 
– Chce pani powiedzieć, że mi nie wolno używać słów jakich zechcę? – nastroszył się Petio. 
– Oczywiście, że możesz. 
– Rozumiem, znaczy jest pani przeciwko wolności słowa 
– Ale.. 
– Jakie „ale“. Pani narusza jedno z podstawowych ludzkich praw jakie gwarantuje 
konstytucja. I może być pani pewna, że jak dostanę jedynkę z wypracowania z powodu słów, 
które w nim użyłem, podam sprawę do sądu o naruszenie prawa do wolności słowa. 
– Ale… 
– Bardzo proszę przestać już z tym „ale“ i zachować je lepiej dla sądu. 
– Ale przecież potrzebni są świadkowie, że…- opamiętała się nauczycielka. 
– A świadków mam, ile pani zechce! – odparł pewny swego Petio. – Oto cała klasa. No co, 
będziecie moimi świadkami? – zwrócił się do swoich kolegów. 
– Taaak! – odparli wszyscy jednogłośnie. 
Posiniała ze strachu Petrowa zastygła jak wryta nad biurkiem nie wiedząc co odpowiedzieć. 
Wtedy z ostatniej ławki podniósł się leser Goszko, znany z tego, że kandydował do księgi 
rekordów Guinessa w kategorii ucznia o największej liczbie jedynek uzyskanej w ciągu jednej 
godziny lekcyjnej. 
– Ja też podam panią do sądu.- oznajmił bez żenady. 



No to już przeszło wszelkie granice! Petrowa więcej nie była w stanie tego znieść. Jeśliby tak 
każdy leser zechciał…Na samą myśl co to mogłoby się stać, zrobiło jej się niedobrze. 
Głos Goszki brzmiał niczym złowieszcze echo z piekielnych czeluści: 
– Pani nie szanuje jednej z najważniejszych wartości naszego społeczeństwa – punktował 
Goszko z zadziwiającą jak na niego składnią zdania, – i według mnie, nie powinna się pani 
znajdować za nauczycielską katedrą. 
– A ja też podam panią do sądu – zadźwięczał piskliwie głosik Pepy z pierwszej ławki, z 
powodu piegowatej buzi i krnąbrnego charakteru przezywanej „Pipi“. 
– I ja tej sprawy tak nie zostawię! – oznajmił zdecydowanie także Iwan, którego 
wypracowanie, podobnie jak u pozostałych, aż się czerwieniło od zakreślonych błędów. – 
Mój tata jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Helsińskiego i przekaże wszystkim 
organizacjom na świecie broniącym praw człowieka, że nauczycielka, pani Sylwia Petrowa z 
miasta Primorec, zabrania uczniom wypowiadać się swobodnie w swoich wypracowaniach z 
j. bułgarskiego, naruszając tym samym prawo do wolności słowa. 
Protestowali i inni słabsi uczniowie. Stojąc bezbronnie pod obstrzałem klasowych leserów, 
Petrowa przez chwilę zawahała się, czy aby nie wyciągnąć zapalniczki i nie podpalić na 
oczach wszystkich ten dziennik ze złymi ocenami, tak jak sobie tu leżał na biurku, żeby tylko 
uwolnić się od niewygodnych dowodów jej rzekomego braku demokracji. Mimo wszystko się 
powstrzymała, choć otwarła paczkę „Marlboro“ i nerwowo zapaliła papierosa na przekór 
wszelkim szkolnym normom. Ale kiedy do jej świadomości dotarła wiadomość, że 
uczniowie, którzy otrzymali z wypracowania jedynkę zamierzają wnieść przeciwko niej 
sprawę do sądu, a kopie pozwu przesłać do mediów, nauczycielka już nie wytrzymała. 
Chwyciła torebkę w rękę i dosłownie wyleciała na zewnątrz nie czekając nawet na lekcyjny 
dzwonek. Zignorowała nawet jakimś cudem ocalały dziennik, który leżał sobie dalej na 
biurku, samotny i smutny… 
Przeczucie spodziewanej wkrótce rozprawy sądowej mimo woli zaprowadziło ją na morski 
brzeg, który zawsze uspokajał w kryzysowych chwilach. Siadła na ławce z widokiem na 
morze i zatonęła w myślach. 
– Sylwia, ty się dobrze czujesz? – zabrzmiał przyjacielski głos. 
Nauczycielka otrząsnęła się rzucając spojrzenie na mężczyznę stojącego naprzeciwko i 
spoglądającego na nią z troską. Był to jej sąsiad Simo, właściciel firmy z pieczątkami. 
– Czy to ty?… – ocknęła się. 
– Tak, to ja. – odparł mężczyzna. – Ale nie jestem pewien, czy ty, to rzeczywiście ty. 
– To rzeczywiście ja. – potwierdziła smutno nauczycielka. – Ale chyba nie wiem, czy jestem 
ta sama, czy jakaś inna. 
– Ejże!…- poklepał ją krzepiąco po ramieniu Simo. – Jeśli ty na państwowej posadzie jesteś 
w takiej desperacji, to co mamy powiedzieć my, drobni biznesmani, których gnębią na 
każdym kroku. Niech ci się nie wydaje, że zamówienia na pieczątki spadają z nieba jak 
majowy deszczyk! 
– A jakie pieczątki robisz? – spytała z roztargnieniem Petrowa. 
– Przeróżne. Firmowe, lekarskie, osobiste i całych korporacji… Nawet pieczątki z własnymi 
podpisami. 
– Z własnymi podpisami? 
– No tak. Jak jakaś szycha nie ma czasu na podpisywanie się pod każdym dokumentem, 
powierza taką pieczątkę z wizerunkiem osobistego podpisu na przykład swojej sekretarce, a ta 
„podpisuje“ papiery zamiast niej przez przybicie pieczątki. Jeśli chcesz, mogę ci taką zrobić. 
Przecież ty sprawdzasz stosy zeszytów! 
Nauczycielka drgnęła. 
– To znaczy, że możesz… 



– Oczywiście, że mogę! – gorąco potwierdził Simo. 
– W takim razie wyrób mi szybko pieczątkę, na której będzie napis: 

Ocena nieodpowiednia /1/ – nauczyciel j. bułgarskiego mgr Sylwia Petrowa 

– A uczniowie nie będą się na ciebie gniewać? – spytał z powątpiewaniem Simo. 
– Będą się gniewać? – rozsierdziła się nagle Petrowa aż posiniała ze złości. – Już ja im 
pokażę gniew! 
Teraz żyjemy w demokracji i mamy pełną swobodę druku. Dlatego mogę sobie drukować co 
mi się żywnie podoba, nie wykluczając pieczętowania jedynek! 

 
 
 


