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Разказът за положението в България в последните 25 години би 

прозвучал оптимистично в страниците на едни автори: двата милиона 

българи, потърсили щастието си в чужбина, след като го намерят, се 

завръщат не само със своите половинки в семейния си път, но и със своите 

деца, а това ще рече идване поне на нови шест милиона. В резултат – не 

само, че у нас няма демографски срив, но и всички заработват под лозунга 

„Съединението прави силата“. В края на разказа се включва и стих от химна 

ни – „Мила Родино, ти си земен рай“ и той се изпълва с истински смисъл, 

тъй като сред съпругите, съпрузите и децата на двата милиона прибрали се 

българи има и хора не само с бял, но и с чер, жълт, червеникаво-кафеникав 

цвят на кожата. 

При втори автори разказът за съвременния живот в нашата страна би 

приличал на черно-бяла снимка: продължилата твърде дълго време и 

оказала се безперспективна криза принуждава милиони млади българи да 

напуснат родината си, за която имат по-ясни спомени от последното 

десетилетие на двадесети век насам. И когато вече са в чужбина и понякога 

България им се явява в сънищата, те виждат: разрушени заводи, запустели 

овощни и зеленчукови градини и лозови масиви, изтърбушени 

селскостопански постройки, затворени и рушащи се училища, културни 

домове и читалища, детски градини и здравни пунктове, казарми и жп 

спирки... А ако сънят им е озвучен  и от „Мила Родино, ти си земен рай“, 

нашите емигранти се пробуждат и въздъхват –  отървали са се от сън-

кошмар... 

Друг е подходът на Станислав Марашки към същия проблем. На него е 

посветил разказа си „Реконструкция“, чието начало е точно в целта: 

„Държавният кораб на република България потъваше.“ Авторът 

остроумно превръща държавата в кораб. За да бъда по-точен, заедно с 

кораба „България“ има и други кораби с имена на държави. А за да няма и 

най-малко колебание, Ст. Марашки уточнява, че корабът „България“ се 

намира не в кое да е море, а в... Дългово море.  

Още с тези първи тридесетина въвеждащи думи читателите са наясно с 

тематиката на разказа. Очакванията им се затвърждават и със следващите 

уточнения: съставът на командния състав е от „мазни и хитри котараци“, а  

7 милиона пътници – „наивни мишлета“, част от които, за да оцелеят и да 

не потънат заедно с кораба, изразяват предпочитанията си, прехвърлят се, 

присламчват се към чужди кораби. Авторът обаче не ги укорява за 



предприетите от тях стъпки: „Какво да ги прави човек: мишлета!“. И макар 

и лаконично, и макар само с един пример посочва и съдбата на ония, на 

които Съдбата се била усмихнала за кратко. Вниманието му е насочено 

изцяло към  командния състав, който твърдо и неотменно е на кормилото. 

Но докога? И доколко са компетентни капитаните ни? И как те ще изведат 

кораба ни от дълбокото Дългово море? И какви мерки ще вземат, за да не 

потъне той? Независимо че въпросите са съвсем сериозни, а разказът е 

хумористичен, Станислав Марашки дава отговор на всеки един от тях. 

Разбира се, с езика на хумора. И трупа подробност след подробност: 

спокойствието на котараците се дължало на факта, че във всеки един 

критичен момент те биха могли да напуснат кораба, тъй като разполагат със 

специални спасителни лодки, „изработени от особен вид непромокаеми 

банкноти“. И тъй като става дума за пари, авторът намира за необходимо 

да вмъкне с горчивина: „не ги смущаваше това, че българският държавен 

кораб не беше търговски, а пътнически, тъй като всички мишоци в него 

отдавна вече бяха пътници.“  

За да даде възможност на читателите по-цялостно да навлязат в 

ситуацията, Станислав Марашки успешно използва диалога. Той ни прави 

свидетели на важно съвещание на командния състав на потъващия кораб. 

Естествено е, че то е ръководено от капитана – „един от най-хитрите 

котараци“. Именно той поставя и рамките на дискусията: „Трябва  на всяка 

цена да спрем да потъваме. Пък и ми омръзна да слушам как народът ни 

ругае затова, че го водим към дъното.“ И идеите се появяват една след 

друга. Първата от тях е най-очакваната – вземане заем от Световната банка. 

Предложена е от баш финансиста сред котараците.  

Станислав Марашки, предусещайки реакцията на всекиго от нас в една 

реална ситуация, въвежда второстепенен герой -  мишка, минаваща 

случайно в близост. Именно тя и опонира по народному: „Ама че го каза! 

Така корабът ни ще затъне още по-дълбоко в морето от дългове“. 

(Читателите ставаме свидетели и на поредната насмешлива авторова вметка: 

„В името на демокрацията и свободата на словото нахалната мишка не 

беше изядена, а продължи да се шляе безпризорно наоколо“). 

Втората идея е изкушаваща – разпродаване кораба на чуждестранни 

корабособственици. С полагащите се високи комисионни за котараците. И 

въпреки това идеята предизвиква дискусия. Тук хуморът се състои не само 

във факта, че се опонира нещо, предложено от капитана, а защото сред 

котараците се изявява другомислие – „мишките веднага ще ни обвинят, че 

продаваме държавата.“ Последват доводи, които не следва да се разказват, 



а да се представят mot a mot: „Тая работа я оставете на мене. Ще им плъзна 

с финт тезата, че нашият управленски екип е успял да привлече богати 

външни инвеститори, които от раз ще подобрят състоянието на 

корабната икономика... и готово! Ще се кротнат начаса. И вече никой 

няма да говори за разпродажба на тъмно, а само за инвестиции, които 

съживяват народното стопанство.“ 

Авторът е верен на действителността и в това именно е неговата сила. 

Защото под една или друга форма читателите са чували през годините 

изреченото от капитана-мишок (чуждестранни инвестиции, грижи за 

икономиката ни и пр.).  И когато очакванията са, че именно това ще е краят 

на разказа, Марашки, чрез своя герой – мишока с най-високия воински чин, 

„изстрелва“ идеята, която всъщност е и лютивината на хумора му. За да 

предаде „драматично напрежение“, авторът прилага т.нар. „евристичен 

метод“, използван в риториката: формулиране на въпроси, които да насочат 

към даването на търсени (логически) отговори. Първият въпрос е: „Нашият 

държавен кораб плува по водата в Дългово море, нали?“. Не ще и дума, че 

отговорът може да бъде един-единствен и действително читателите го 

„чуваме“ (а и самите бихме отговорили утвърдително): „Така е!“. Следва 

вторият въпрос: „И не е подводница, нали така?“. Няма как корабът да бъде 

определен като подводница, така че и сега отговорът е очакван: 

„Естествено, че не е!“. Нека обърнем внимание на реакцията на 

отговарящите. И понеже те го правят групово и едновременно, авторът 

определя множеството като хор: „отвърна учудено хорът, силейки се да 

отгатне накъде бие министърът.“  

Ето и същността на идеята, към която всъщност са били насочени и 

въпросите: „Смятам, че трябва незабавно да преоборудваме нашия кораб 

така, че той да се превърне в подводница.“ Авторът няма как да знае каква 

ще е реакцията на читателите. Но все пак той е този, който направлява 

развитието на разказа си: капитанът е сдържан в емоцията си, а останалите 

котараци не могат да сдържат недоумението си и очакват (с тях – и ние!) 

пояснението. И то последва: „Ако един кораб е подводница, то той вече не 

потъва, а просто се спуска под водата. И неговото движение към дъното 

вече не е недостатък, а изпълнение на неговата основна техническа 

функция. В този случай народът вече не само, че не би критикувал 

командния състав, а тъкмо обратното, би му се възхищавал... И знайте, че 

колкото по-бързо потъваме, толкова по-високо ще бъде качеството на 

нашия кораб. Майката му е обаче действително да потънем, а не да 

потънем, па сетне да вземем, че да изплуваме случайно...“ 



Идеята е толкова абсурдна, че читателите сигурно ще останем с широко 

отворени очи. Не и котараците: те гледат с истинско възхищение своя 

колега, оценявайки, че с едно преустройство, с едно преобразуване и... 

картината ще се промени коренно. 

Краят на разказа е от две изречение, пълни със сарказъм: „След няколко 

дни корабът на република България пак продължаваше да напредва към 

дъното, но вече много по-бързо и много по-уверено, отколкото преди. 

Естествено: той вече не беше предишният банален воден съд за 

придвижване над водата, а първокласна подводница, която можеше да се 

спусне към дъното със скоростта на светлината.“ 

С хумористичния си разказ „Реконструкция“ Станислав Марашки 

демонстрира умение как една позната тема може да бъде разработена по 

оригинален начин – хем да кореспондира с житейската правда, хем авторът 

да не се чувства ограничен при разгръщане на творческата си фантазия и то 

в такава степен, че смехът на читателите да е смях през сълзи. 

10 януари 2018 г. 

  



Станислав МАРАШКИ 

         РЕКОНСТРУКЦИЯ 

       

 

Държавният кораб на  република България потъваше.  

Чудноватичък беше този кораб. Чуден, защото потъваше не в Черно, 

Адриатическо, Каспийско, Бяло или някое друго море, а в морето от дългове 

или, казано по географскому, в Дългово море. Но още по-странен беше 

екипажът му. Командният му състав се състоеше от мазни и хитри котараци, 

а  пътниците, които наброяваха около 7 милиона, бяха наивни мишлета. И 

още щом те надушиха, че корабът потъва, мишките първи взеха да напускат 

потъващия кораб. Така броят на пътниците намаля с цели два милиона. 

Всеки се спасяваше поединично както може, като се прехвърляше на други 

държавни кораби, за които се смяташе, че са достатъчно надеждни и няма 

да потънат. Някои например се прехвърляха на държавните кораби на 

Англия, Гърция и Испания, други предпочитаха корабите на Германия и 

Италия, а трети  се присламчваха към корабите на Канада и САЩ. Накратко, 

навсякъде другаде, във всеки друг кораб, но само не и в кораба на милата 

ни татковина. Но какво да ги прави човек: мишлета! Та нали и децата знаят, 

че плъховете първи напускат потъващия кораб. Е, друг е въпросът, че и в 

чужбина късметът не се усмихна на всички. След като икономическата криза 

забушува и в Испания, тези, които се бяха добрали по някакъв начин до 

испанския държавен кораб, панически побягнаха от там, за да се завърнат 

отново в нашенския кораб с поовехтялото, но все още скъпо на душите им 

име „България”. Нищо, че пак щяха да попълнят редиците на безработните! 

Нищо, че пак щяха да са отчаяни! Нямаше значение и това, че пак щяха да 

служат за храна на омразните им котараци. Че нали, ако не беше така, 

нямаше да ги наричат нито „наивни”, нито „мишлета”? И единствено 

котараците не емигрираха никъде, а си седяха най-спокойничко в БГ-

кораба, защото бяха сигурни, че когато държавният кораб потъне, те ще 

скочат в своите надеждни и луксозни спасителни лодки, изработени от 

особен вид непромокаеми банкноти, и ще доплуват невредими до брега. 

Изобщо дори не ги смущаваше това, че българският държавен кораб не 

беше търговски, а пътнически, тъй като всички мишоци в него отдавна вече 

бяха пътници. 



И все пак...      

– Не, това повече не може да продължава така! – заяви решително 

капитанът на кораба, считан за един от най-хитрите котараци. – Трябва  на 

всяка цена да спрем да потъваме. Пък и ми омръзна да слушам как народът 

ни ругае затова, че го водим към дъното. Какво предлагате? 

Котараците от командния състав сбърчиха угрижено чела, което не се 

забеляза изобщо, тъй като челата им бяха покрити с козина. 

– Да вземем заем от Световната банка! – предложи министърът на 

финансите в котешкото правителство. 

– Да бе! – подхвърли хапливо някаква мишка, озовала се кой знае как 

наблизо. – Ама че го каза! Така корабът ни ще затъне още по-дълбоко в 

морето от дългове. 

В името на демокрацията и свободата на словото нахалната мишка не 

беше изядена, а продължи да се шляе безпризорно наоколо. Все пак гласът 

на народа посмути маститите държавни котараци. Настъпи кратко неловко 

мълчание, през което никой  не се решаваше да вземе отново думата. 

– Знаете ли, имам една идея – обяви след минута капитанът. 

Погледите на всички се насочиха към него. 

– Предлагам да разпродадем кораба на чуждестранни 

корабособственици, да грабнем тлъстите комисионни, а после да скочим в 

спасителните лодки. 

– И дума да не става! – енергично протестира един по-дисидентски 

настроен котарак, известен с радикалните си възгледи, но мигом съжали за 

смелостта си. 

– Защо смятате така? – запази самообладание котешкият капитан. 

– Защото мишките веднага ще ни обвинят, че продаваме държавата. 

– Ама това ли било? – усмихна се широко капитанът, внезапно  

успокоен. – Тая работа я оставете на мене. Ще им плъзна с финт тезата, че 

нашият управленски екип е успял да привлече богати външни инвеститори, 

които от раз ще подобрят състоянието на корабната икономика... и готово! 

Ще се кротнат начаса. И вече никой няма да говори за разпродажба на 

тъмно, а само за инвестиции, които съживяват народното стопанство. 



– И смятате, че това ще помогне, така ли? – продължаваше да се 

съмнява недоверчивецът. 

– Разбира се! 

Но ето, че в правителственото заседание на кораба-държава се намеси 

и военният министър и тъкмо това беше обстоятелството, което обърна 

хода на събитията. 

– Смятам, че съществува решение, което е много по-радикално от 

всички козметични мероприятия, които предлагате – обяви самоуверено 

той. 

– Какво е то? – запитаха в хор котараците-министри. 

– Нашият държавен кораб плува по водата в Дългово море, нали? – 

многозначително попита министърът на войната. 

– Така е! – потвърди нетърпеливо хорът. 

– И не е подводница, нали така? – някак особено подчерта военният 

експерт. 

– Естествено, че не е! – отвърна учудено хорът, силейки се да отгатне 

накъде бие министърът. 

– Ей тъкмо в това ни е грешката, господа! – развълнувано извика най- 

висшият военен. – Смятам, че трябва незабавно да преоборудваме нашия 

кораб така, че той да се превърне в подводница. 

– Това пък защо сега? – не се сдържа капитанът. 

В погледите на останалите също се появи недоумение. 

– Всичко е много просто, г-н  капитан! – ведро заобяснява министърът. 

– Нас постоянно народът ни критикува, че тласкаме държавата към 

дъното. Така ли би било обаче, ако държавният ни кораб беше подводница? 

В никакъв случай! Ако един кораб е подводница, то той вече не потъва, а 

просто се спуска под водата. И неговото движение към дъното вече не е 

недостатък, а изпълнение на неговата основна техническа функция. В този 

случай народът вече не само, че не би критикувал командния състав, а 

тъкмо обратното, би му се възхищавал. Ето защо, господа, ние трябва час 

по-скоро да реконструираме нашия кораб в подводница. И знайте, че 

колкото по-бързо потъваме, толкова по-високо ще бъде качеството на 



нашия кораб. Майката му е обаче действително да потънем, а не да 

потънем, па сетне да вземем, че да изплуваме случайно... 

Възхищение се изписа по лицата на министрите. 

След няколко дни корабът на република България пак продължаваше 

да напредва към дъното, но вече много по-бързо и много по-уверено, 

отколкото преди. Естествено: той вече не беше предишният банален воден 

съд за придвижване над водата, а първокласна подводница, която можеше 

да се спусне към дъното със скоростта на светлината.  
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