
Историческото заседание 

 

Председателят седеше умислен в голямата зала, където се провеждаха най-важните 
заседания. Такива заседания, от които зависеше настоящето и бъдещето на науката, а 
понякога дори и нейното минало. Особено, когато то трябваше да се преосмисли. 
Миналото се делеше на далечно и близко. Далечното беше, когато на председателското 
място седеше неговият предшественик, а близкото – откак той пое кормилото на 
властта, а с нея и огромната отговорност.  Две цели епохи.  

В залата започнаха да се събират един по един членовете на Събранието. Те 
поглеждаха към Председателя, след това се споглеждаха, но не отронваха нито дума. 
Усещаха, че нещо не е наред. Председателят изглеждаше загрижен и някаква сянка 
минаваше отвреме навреме по лицето му. Това беше се случвало и друг път. Особено 
когато го болеше коляното. Човекът си беше на възраст, и коляното му го безпокоеше 
често, макар и не силно, лекуването не помагаше, въпреки успехите на медицинската 
наука у нас. Един от лекарите дори стана академик, но и това не помогна. Виж, със 
зъбите нещата изглеждаха по-добре. Там новият академик-зъботехник си заслужи 
титлата. Направи няколко изкуствени ченета за чудо и приказ. Да ти се поиска по-скоро 
да ти опадат зъбите, за да ги подновиш с тези чудесни протези. А кракът си го болеше... 
Но това имаше и добра страна - беше една благодатна тема за разговор. Срещне го 
някой колега, и като няма за какво да говорят, отварят приказка за крака. Безопасна 
тема, пък иначе показва и внимание към началството. Но този път никой не попита за 
крака. Всички разбираха, че има друга причина и не смееха да запитат. Той щеше да 
каже, когато трябва и колкото трябва. В залата витаеше нещо неясно и страховито. Те 
не знаеха от какво се страхуват. Просто, бяха свикнали да се страхуват, и най-много се 
страхуваха, когато не знаеха от какво трябва да се страхуват и как да реагират, когато 
разберат. Страшничко си е, макар и не чак дотам. Винаги се намира изход. Важното е 
науката да не изостава. А това бяха хората, от които тя зависеше. Нямаше да е зле да 
бъде обратното, т.е. те да зависеха от науката, но нещата още не бяха стигнали дотам.  

Днешното заседание беше важно. Избори на нови членове на Академията. Така 
наричаха за кратко Бутафорното Академично Общество (БАО). Трябваше да преценят 
кои са най-достойни да седнат следващия път на празните столове в залата. Имаше 
нещо притеснително. Много кандидати, но повечето бяха млади. А тези, младите, са 
едни кариеристи, дето мислят само за власт, и може да поискат да управляват. И като 
седнат на председателското място, няма отърване през следващите 30 години. Друго си 
е да седне до тебе някой познат на твоята възраст – и за зъбите можеш да поприказваш, 
и за миналото, когато всичко беше толкова хубаво. Тогава беше лесно. Знаеш към кого 
да се обърнеш, на коя врата да похлопаш, и ако „другарят” се усмихне и те приеме, ако 
каже „ще видим”, работата е наполовина опечена. Само че трябва никой да не разбере 
кога и при кого си ходил. Защото иначе ще отиде, може дори да те изпревари, и да те 
наклепа така, че нещата да станат по-зле, а не по-добре. То, ако го знаеш кой е, може и 
ти да го изпревариш с клепането, ама не знаеш. Много са. Кой от тях е твоят враг и 
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съперник? И става страшно. Страшно, защото не знаеш от кого да се страхуваш. 
„Диалектика”– мислеше си бай Добри в такива случаи. Той беше научил тази дума, 
употребяваше я навсякъде, и с нея стана доктор на философските науки, а след това и 
академик. Така му и викаха Добри Диалектиката.  

      Председателят се надигна от стола, огледа залата, и като видя, че повечето хора са 
дошли, се покашля и рече: 

- Тъй както ви гледам, май може да започнем. - И той се обърна към младата 
секретарка, която току-що бе седнала до него с голям куп папки, и внимателно гледаше 
болния крак на Председателя. – Кажи сега имаме ли кворум ?  

- Имаме. Ето тук съм донесла каквото трябва – това са папките на нашите 
кандидати. За всеки има по две рецензии, протокол от експертната група, протокол от 
Отделението, отзиви и оценки съгласно критериите, личен формуляр и снимки за 
публикуване във вестниците...А това е протоколът от вчерашното заседание.  

Прeдседателят се намести по-удобно на стола и каза:  

         -  Колеги, вчера сме направили голяма грешка. Избрали сме Петко Пенчев.  

         В залата настъпи тишина. Имаше нещо фатално в тези думи! Чу се само как 
изтракаха изкуствените ченета на бай Добри Диалектиката. След това ченето му увисна 
от недоумение и стана съвсем тихо. Шумът обаче привлече вниманието и всички се 
вторачиха в него.  

- Защо ме гледате мене. Аз не разбирам какво се е случило. – профъфли той. – Нали 
гласувахме както трябва.  

- Точно това очаквах да чуя, - заяви с висок глас Председателят, и всички усетиха,че  
са виновни, макар още да знаеха за какво. Чакаха да научат. – Има хора, които не са 
разбрали за кого са гласували и са се объркали. Затова ще прегласуваме. 

     - Ама аз гласувах както трябва – запротиви се Диалектиката. – Жена ми ми написа на 
едно листче името. Аз винаги се обърквам, затова тя се обади вчера да пита и ми го 
записа.  

     - Няма значение, - отсече Председателят. – не си само ти. Ясно е, че има хора, които 
са се объркали, били са подведени в последния момент, объркали са бюлетините,  и 
сега искат да се прегласува.  

     - Ама нали вчера гласувахме единодушно, обади се Ангел Каменов. Той беше 
известен още като агент Камен, и беше от малкото хора, които имаха смелостта да 
възразят на Председателя. - И вие препоръчахте Пенчев много убедително и 
аргументирано, както винаги...  

    - Това още веднаж показва, че е станало недоразумение.- някаква скрита вражда 
прозвуча в отпадналя глас на Председателя. - За щастие, ще можем да го поправим. Аз 
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прегледах документите. Той е един достоен кандидат с много високи наукометрични 
показатели, но знаете, че това не е достатъчно...Показателите на Асен Карадемиров 
(дето му викаха Хасан преди години) са по-лоши, но аз проучих въпроса. Той е бил 
много зает с административна и обществена дейност. И е бил много полезен. Оценките, 
които е давал за поведението на колегите си, са били много точни и безпристрастни, 
което не е позволило да  се влоши кадровата политика. А вие знаете колко са важни 
кадрите в науката. Освен това, той е историк. Знаете, че днес историците заемат 
ключови места дори в управлението на държавата, без да са много по-добри от г-н 
Карадемиров. Един от нашите лобисти, голям приятел на Академията, с когото 
поддържаме приятелски връзки и благодарение на когото бюджетът ни за тази година 
беше намален само два пъти, и който обеща да ми издейства орден „Стара планина”, 
което ще бъде голяма чест за цялата Академия и за всички вас, дори за тези от вас, 
които не работят в Академията, а само ядат хляба й, поради което... та, какво щях 
кажа... 

 
    - Разбрахме и без да го казваш, - обади се отново агент Камен, който не работеше в 
Академията, а в универитета, и се почувства лично засегнат. 

    - Все пак ще кажа, и моля да не ме прекъсвате. Водим важен принципен диспут, от 
който зависи бъдещето на нашата Академия, зависят човешки съдби! Това са висши 
отговорности! Та този наш приятел ми намекна, че би било добре да има сред нас и 
хора от други националности, да сме по-карашик, ако ме разбирате. А от името на г-н 
Карадемиров се излъчва именно такова внушение. Аз съм убеден, че изборът ни ще 
бъде приветстван и от посолствата на някои съседни нам държави. Така че този избор 
може да се превърна в исторически акт с широк международен отзвук. Да не забравяме, 
че според нашия устав, трябва да избираме хора с международна известност.  

    - А на колко години е? – чу се един прегракнал от притеснение глас. 
    - Възрастта му е много подходяща. Не е много стар, но няма да може да се 
кандидатира за председател на следващите избори.  Въпросът има и чисто човешка 
страна. Той е вече пенсионер. А как се живее днес на една пенсия?  В това отношение 
Пенчев е в много по-изгодна позиция, той е по-млад, в разцвета на силите си, получава 
заплата, пък може и на него да му дойде времето.  

    - Вие май намекнахте, че е работил за тайните служби – чу се отново прегракналият 
глас. 

    - Да, и се гордее с това. Ако не бяха такива като него, мнозина от нас нямаше днес да 
са в тази зала. Щяха да бъдат изместени от егоисти, които цял живот са писали само 
научни трудове. Спокойно... без риск да бъдат разкрити. Така всеки знае... 

    - Не знаех тези подробности – изправи се агент Камен.- Човек не може да знае 
всичко. В ДС имаше толкова много канали... Щом е работил за благото ни, човек от 
народа като нас, ние просто сме длъжни да му помогнем в тези тежки за всички нас 
години. Както чувам, обещали са да ни сменят пенсиите с доживотна депутатска 
заплата. На ползу роду... 
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    - Аз мисля да се обединим около тази безспорна кандидатура, - каза зам.-
председателят Неделин. – Цяло щастие е за нас, че имаме такъв ерудиран Председател, 
и че можем да получаваме неговите напътствия. Има още много да се учим от него. 
Ясно е, че вчера сме сбъркали. Но само който не работи, той не греши... Нека преминем 
към гласуване. 

    - Няма ли да погледнете папките на другите учасници в конкурса. Вижте колко са 
много – запита младата секретарка 

    - Няма нужда, отсече Председателят! Там просто не може да има по-подходящ 
кандидат. Аз мога да позная добрия учен между стотина други, без изобщо да гледам 
материалите. Толкова избори съм провел досега... 

      Когато изборът приключи и г-н Карадемиров бе избран със същото мнозинство, с 
което предишният ден бе избран Пенчев, секретарката се доближи до Председателя и 
тихо му каза. 

    - Г-н Председател, Карадемиров не е историк, а художник... Автор на онази картина, 
дето ми казахте да не я окачам... 

Председателят се намръщи, след това погледна красноречиво болното си коляно, 
и обяви поредното историческо заседание за закрито.   

София, 2007 г. 


