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────────────────────── 

Кратко въведение 

────────────────────── 

 

Има книги, които е по-добре да не бъдат представяни, а да бъдат 

прочетени. Те самите се представят по-добре от всяко, дори и най-

добронамереното, представяне. И не само себе си, а и геният на създателя 

си. Такава е книгата на Войнович за приключенията на войника Чонкин. 

Известно е, че това е първата и най-известна книга от трилогията, 

получила по-късно наименованието „Неприкосновено лице“. 

Написана е в периода 1963—1969 г. 

Вторият роман се нарича „Претендент за престола“ (Претендент на 

престол), издаден през 1979 г., а третата – „Бежанец“ (Перемещённое 

лицо), 2007 г. И трите книги са за Чонкин – герой, съчетал чертите на 

Иванушка Дурачок и войника Швейк. 

Тук съм подбрал една много малка част от „бисерите“ на книгата, които 

дават известна представа за нея. 

Божидар Ивков 
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──────────────────── 

Глупост, ум 

──────────────────── 

Чонкин се беше унесъл в мисли. 
Мислите му бяха различни. Беше 
наблюдавал живота внимателно, 
вниквал беше в законите му и бе 
разбрал, че лете обикновено е 
топло, а зиме е студено. „А ако 
беше обратното – мислеше си той 
– лете студено, а зиме топло, 

лятото сигурно щеше да се казва 
зима, а зимата – лято. После през 
ума му мина друга мисъл, още по-
важна и интересна, но той веднага 
забрави каква точно беше и все не 
можеше да си я спомни. И 
мисълта за изплъзналата се мисъл 
го мъчеше. (с. 19) 

*&* 

На Гладишев тия въпроси можеше 
да му се струват и глупави, обаче 
колкото е по-глупав един въпрос, 
толкова по-умно можеш да му 

отговориш и затова двамата 
водеха разговорите си с огромно 
удоволствие. (с. 43) 

*&* 

- Вие по каква работа сте дошли? – 
попита Чонкин, усетил нещо 
гнило. 

- По никаква – безгрижно каза 
председателят. – Просто се отбих 
да видя как живеете. Донесение 
пишете, а? – Голубев зърна 
писмото с адреса на поделението 
на масата. 

- А, пиша каквото ми дойде. 

„Ама много е умен тоя човек! – 
възхити се се наум председателят. 
– И тъй го подкачаш, и инак, а той 
пак ти отговаря така, че нищо да 
не разбереш. Висшист е сигур. 
Може и френски да знае“. 

- Кес кю се – каза той неочаквано 
за самия себе си единствените 
френски думи, които знаеше. 

- Кво? – изгледа го Чонкин 
подплашено и замига с 
подпухналите си клепачи. 

- Кес кю се – троснато повтори 
председателят. 

- Кво бе, кво бе? Кво ми викаш ти? 
– разтревожи се Чонкин и закрачи 
развълнувано из стаята. – Я недей 
да ми разправяш такива 
приказки. Като хората ще 
приказваш, кво е това? Аз да не 
съм дошъл за оня дето духа?  

- Знам аз, че не е за оня дето духа – 
реши да атакува председателят. 
Наблюдение сте организирали 
вие. Мислите – тъпаците не 
разбират. Ама и тъпаците вече 
поумняха. Всичко разбираме ние. 
(с. 47) 

*&* 

Гладишев измъкна от чекмеджето 
на масата две вилици, обърса ги в 

потника си, сложи едната пред 
гостенина и хвана втората – без 
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един зъб. Чонкин веднага посегна 
да си бодне от тигана, но 
домакинът го спря: 

- Чакай. 

Свали от полицата две прашни 
чаши, огледа ги срещу 
светлината, плю вътре, обърса ги 
пак с потника, сложи ги на масата. 
Излезе в пруста и донесе 
преполовена бутилка, запушена в 
навито на фитил парче вестник, 
наля половин чаша на гостенина 
си и толкова на себе си. 

- Та така Ваня – почна той, взе си 
столче и продължи подетия 
разговор, - свикнали сме да се 
гнусим от лайната, сякаш са нещо 
лошо. Пък ако вникнем, те са 
може би най-ценното вещество на 
земята, понеже целият живот се 
ражда от лайна и пак в лайна 
свършва. 

- В какъв смисъл? – възпитано 
попита Чонкин, втренчил гладен 
поглед в изстиващите яйца, но без 
да се осмели да ги почне преди 
домакина. 

- Ми в какъвто искаш – продължи 
да развива мисълта си Гладишев, 
без да забелязва нетърпението на 

госта. – Виж сам. За добра реколта 
земята трябва да се натори с 
лайна. От лайната никнат треви, 
жито и зеленчуци, ядем ги и ние, 
и животните. Животните ни дават 
млако, месо, вълна и така нататък. 
Ние употребяваме всичко това и 
пак го правим на лайна. Става, 
така да се каже кръговрат на 
лайната в природата. Пита се – 
защо да употребяваме тия лайна 
във вид на месо, мляко или ей този 
хляб, да речем, тоест в преработен 
вид? Изниква законният въпрос: 
не е ли по-добре да отхвърлим 
предубежденията си  и мнимата 
отврата и да ги употребяваме в 
чист вид, като изключителен 
витамин? Е, за начало, разбира се 
– поправи се той, щом видя как 
Чонкин потръпна от погнуса, - 
може да премахнем естествената 
им миризма, а после когато хората 
свикнат, да оставим всичко, както 
си е. Но това Ваня е въпрос на 
далечното бъдеще и на 
успешните научни постижения. 
Така че аз предлагам да пием за 
успехите на нашата наука, Ваня, 
за нашата съветска власт и лично 
за световномащабния гений на 
другаря Сталин. (с. 73-74) 

 

 

────────────────── 

Грамотност 

────────────────── 

Нюра беше грамотно момиче. От 
време на време четеше 
„Наръчник на агитатора“... (с. 6) 
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────────────────────── 

Демографски прираст 

────────────────────── 

Между другото в Красное (пък и 
само в Красное ли?) булките 
раждаха с мерак, често и винаги 

бяха или бременни, или родилки, 
а понякога уж още родилки, ама 
пак вече бременни. (с. 7) 

 

 

──────────────────── 

Злоупотреба с власт 

──────────────────── 

През последните две години във 
„Ворошилов“ се изредили трима 
председатели: единия го 
прибрали за кражби, втория за 
морално разложение на 
малолетни, а третият, който бил 
пратен да заздрави обстановката, 
отначало я пооздравил малко, а 
после, като се запил, пил, докато 
не пропил личните си вещи и 
колхозната каса и до там го 

докарало това пиене, че един ден 
в пристъп на делириум тременс се 
обесил в кабинета си, като оставил 
бележка само с една дума „ех“ и 
три удивителни. Никой не 
разбрал като какво значи туй 
„Ех!!!“. Колкото до тукашния 
председател, и той пиел без 
мярка, обаче все имало нещо да го 
крепи. (с. 6-7) 

*&* 

Самото произшествие го беше 
сварило в момента, когато заедно 
с едноръкия счетоводител Волков 
проверяваха баба Дуня по 
подозрение, че вари ракия. 
Резултатите от проверката бяха 

налице: председателят слизаше от 
двуколката прекалено 
предпазливо, дълго налучкваше с 
върха на ботуша си желязната 
скоба, увързана с тел вместо 
стъпало. (с 9) 

 

──────────────────── 

Използване на другия 

──────────────────── 

- Абе съседко, я дай малко вестник 
да си свия от твойта махорка, че 
съм си забравил кибрита. (с. 81) 

 

──────────── 
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Катаклизми 

──────────── 

В моменти на лични катаклизми 
баба Дуня тутакси оглушаваше 
като пън. (с. 96) 

 

──────────── 

Пиянство 

──────────── 

Поляха споразумението и по 
здрач, на излизане от 
канцеларията и двамата едва се 
държаха на крака. Председателят 
спря на стълби да заключи. 
Чонкин се олюляваше до него. 

- Много умен човек си ти, Ваня – 
фъфлеше председателят и се 
мъчеше да напипа желязото в 
тъмното. – Наглед си голям идиот, 
ама държавнически ум имаш, ей! 
Кой те е турил редник? Рота 
трябва да ти дадат, че и батальон. 

- Бе дивизия ако щат – обади се 
намахано Чонкин. Държеше се на 
перилото и пикаеше отвисоко. 

- Е, за дивизия попрекаляваш.  – 
Председателят се отказа от 
опитите си да заключи, застана до 
Чонкин и също се изпика. 

- Че тогаз полк. – Чонкин скромно 
се закопча. И изведнъж – не видя, 
че е стъпил на първото стъпало – 
се срина с грохот по стълбите. 

Председателят стоеше на 
площадката, опрян на перилата, и 
чакаше Чонкин да се качи. 
Чонкин не се качваше. 

- Иване – високо се обади Голубев. 

Никакъв отговор.  

От страх да не падне, 
председателят легна по корем и се 
смъкна с краката напред до долу. 
После запълзя на четири крака, 
опипваше росната трева и най-
подир се натъкна на Чонкин. 
Чонкин лежеше по гръб, отметнал 
ръце, и хъркаше безметежно. 
Голубев се покатери отгоре му, 
легна напреко. 

- Иване – пак го повика. 

- А? – Чонкин се размърда. 

- Жив ли си? – попита 
председателят. 

- Не знам – каза Чонкин. – Кво е 
туй връз мене? 

- Аз съм сигур – каза Голубев след 
кратка пауза. 

- Ми ти кой си? 

- Аз ли? – Председателят понечи 
да се обиди, но като се понапъна, 
реши, че всъщност не знае точно 
кой е. С малко усилие все пак се 
сети. – Иван Тимофеевич съм аз. 
Голубев. 

- А туй връз мене кво е? 

- Ама аз съм де. – Голубев вече се 
ядосваше. 
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- Можеш ли да слезеш? – попита 
Чонкин. 

- Да сляза ли? – Голубев се опита 
да се изправи на четири крака, но 
ръцете му не издържаха и той пак 
рухна върху Чонкин. – Чакай сега 
– каза председателят. – Аз ще 
ставам, а ти ме надигай с крака. 
Ама не ми ги тикай в устата де, 
мама ти стара, в гърдите дай. Ха 
така. 

Най-сетне Чонкин успя да го 
бутне и сега лежаха един до друг. 

- Иване – обади се Голубев след 
кратко мълчание. 

- А? 

- Да те ...а в ... а. Ще ставаме ли? 

- Да ставаме. 

Иван се изправи, но не можеше да 
се закрепи, падна. 

- Кат мен ще вървиш – каза Иван 
Тимофеевич и пак застана на 
четири крака. Чонкин зае същата 
поза и двамата приятели се 
отправиха към неизвестна посока. 

- Как е? – попита след известно 
време председателят. 

- Нормално – каза Чонкин. 

- Дори идеално – убедено каза 
председателят. И да паднеш нищо 
ти няма. Жан-Жак Русо е казал, че 
човек трябва да клекне на четири 
крака и да тръгне назад към 
природата. 

- Кой е тоя Жан-Жак? – попита 
Чонкин, езикът му се заплете в 
странното име.  

- Казва ли ти някой – рече 
председателят. – Французин 
някакъв. (с. 156-157) 

 

────────── 

Страх 

────────── 

- Ти си на първо място комунист, 
чак после си председател. А 
диаграмата е много отговорен 
политически акт. Учудва ме, че 
виждам комунист, който го 
подценява. Не знам още дали 
това, което казваш, е грешка или 
твърдо убеждение и ако 
продължаваш да се придържаш 
към тази позиция, тепърва ще те 
проверяваме, до дъно ще те 
разчепкаме, в кучи гъз ще те 
наврем! – Борисов се разгорещи и 
перна Сталин по главата, болката 
го накара да размаха ръка, но 

същата болка върху лицето му 
тутакси премина в смъртен страх. 

Внезапно устата му пресъхна. Той 
зяпна и загледа Голубев 
втренчено, като хипнотизиран. А 
Голубев също се уплаши до смърт. 
Не искаше да е виждал станалото, 
но нали го видя, видя го! И какво 
сега? Да се направи, че не е 
забелязъл? Ами ако Борисов хукне 
да се разкайва, нали ще се отърве, 
а пък него, Голубев, ще го насвият, 
че не е донесъл. Обаче ако донесе, 
пак ще го приберат и окото им 
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няма да мигне – само защото е 
видял. 

И двамата помнеха случая с 
ученика, дето беше целил 
учителката с прашката, пък 
улучил портрета и пръснал 
стъклото. Да й беше извадил 

окото, може би щяха да го 
оправдаят като непълнолетен, 
обаче той не улучва окото й, ами 
портрета, а това си е живо 
покушение, и точка. Та никой не 
знаеше къде е сега този ученик. (с. 
38) 

*&* 

Митинг ще рече мероприятие, 
когато се събират много хора и 
едни казват, което не мислят, а 

други мислят, което не казват. (с. 
90) 

 

 

 

 


