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Вместо увод
Вече повече от 80 години вървя

по пътечките си, и никога не съм
предполагал, че отъпканото и пре-
живяното от мен, може да събуди
някакъв интерес. Напоследък, оба-
че, все повече колеги и приятели
ме упрекват, че това което гово-
ря, отдавна е трябвало да напиша:
„Пиши бе, човече! Изминал си ин-
тересен път, живял си в друго вре-
ме, изграждал си се като човек и
творец. Напиши го!...“

Уважих доброжелателните уп-
реци на колегите си, но имам и ня-
кои резерви. В творчеството си
никога не съм се чувствал спор-
тист, за да гоня „върхове“ в изку-
ството си. „Върхът“ си е преди
всичко една висока точка, която
не търпи промени. А изкуството
ни е като лавина, постоянно обо-
гатяваща живота ни с по-хубаво-
то, по-смисленото, по-доброто,

по-новото, а с художественото
остойностяване на сполуките,
бликват и радост, и просветле-
ние. Тези процеси имат своето
постоянно развитие и не случайно
е казано: „Няма по-голям враг за ху-
бавото, от по-хубавото!“

Никога не съм имал самочув-
ствието на пишещ, пък и от обик-
новен пешеходец, криволичещ по
пътечките си, какво би могло да се
очаква. Много мои връстници и
приятели, още от рано имаха ясна
визия за бъдещето си и уверено се
ориентираха към своите магистра-
ли. А аз, може би от липсата на
увереност и самочувствие, тръг-
нах по пътечките си пеша. Изглеж-
да са ме привличали с многообрази-
ето си и неочаквано съм променял
посоките им. Не от късогледство
или безотговорност. Откривали
са ми по-привлекателни възможнос-
ти и съм се отдавал без колебание.

А в много случаи се оказваха и здра-
вословни. Особено в спорта: ту-
ризъм, ски, плуване, волейбол, бас-
кетбол, кънки, бягане, бокс, висок
скок, шах, тенис на корт и на ма-
са. В музиката – също: цигулка, ки-
тара, пиано, акордеон, тромпет,
барабани, устна хармоника, пеене...
А по едно време бях и хоров дири-
гент. В Театъра започвам като му-
зикант, имитатор на животни,
после като актьор и режисьор, в
драмата и в кукления театър съм
бил постановчик, драматург, лек-
тор, театрален педагог, а по-късно
и професор във ВИТИЗ „Кръстьо
Сарафов“ в София. При такова без-
разборно разпиляване в къщи пос-
тоянно ми се присмиваха и предри-
чаха, че ако продължавам така, от
мен нищо нямало да излезе. И след
всичко това по едно време хвърлям
„котвата си“ в Куклено-театрал-
ното Изкуство! Беше една съвсем

Проф. Атанас
Илков, 2005 г.
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малка театрална пътечка, едва
проходила у нас като Изкуство,
та и Аз – заедно с нея – и до днес!
Нали всичко от раждането ни би-
ло в ръцете на Съдбата и от на-
шата човешка воля в този живот
нищо не зависело!?...

Семейството
Баща ми и майка ми се намери-

ли в Разград. Там били чиновници в
пощата, но ги взели и в театъра.
Започвали пиеса, в която героиня-
та е трябвало да бъде целуната.
Всички момичета, в това число и
майка ми, се отказали от ролята,
защото срамът им щял да гръмне
из целия град и нямало да могат да
се оженят. Представлението оти-
вало към провал, но баща ми го
„спасил“. Изправил се и „самоотвер-
жено“ заявил:

– Целувайте бе, аз ще се оженя
за нея.

От този брак след това се
раждат двете ми сестричета:
Снежина, на името на герои-
ня в една от пиесите, в ко-
ято участвали, и Денчето,
на името на баба ми Денка.
Денчето скоро след ражда-
нето Ӝ умира и гробчето Ӝ
в Разград след време потъ-
ва в забрава. В София пък,
се раждаме аз и брат ми
Иван – аз на името на дядо
Танас, а брат ми на името
на дядо Иван. А майчицата
ни, след още няколко роли в
театъра, се отдава изцяло на
децата и семейството си. Раз-
казвала ни е за ролята си на Ма-
рия от пиесата на Васил Друмев
„Иванко, убиецът на Асеня“. Кога-
то я затворили в манастира, я око-
вали в тежки вериги, които взели
от железопътното депо. През зи-
мата крайниците Ӝ жестоко мръз-
нели, но тя търпяла и си навлякла
ревматизъм, от който години не
можа да се отърве.

За времето им в Разград в къщи
малко се говореше и съм останал с
впечатлението, че не им е много
приятно да се връщат към онова
време. На младини баща ми бил „лу-
да глава“. Бил анархокомунист, по
това време гонени от всички – и
от комунисти и от анархисти.
Разказваха как криели бомби и пози-
ви в розетката на комина, как
участвали в голяма транспортна

стачка, за което ги изхвърлили от
пощата, как баща ми участвал в ак-
ция и подпалили гората на някакъв
богаташ, за което влязъл в затво-
ра. В такива случаи, когато баща
ми се разприказва малко повече,
майка ми го сритваше под масата
и проговаряше на турски: „Сус!
Чоджуклар, Любене! Брак оишу!“
Сиреч: „Млъкни! Децата, Любене.
Остави това!“

Дядо ми имал възрожденските
амбиции да образова децата си и
изпратил баща ми като първоро-
ден син да учи в Свищовската тър-
говска гимназия. Там баща ми попад-
нал в марксически кръжок. Показвал

ни е снимки от ученическите си го-
дини на група младежи с портрета
на Маркс в средата. Чели и обсъж-
дали „Капиталът“ на Маркс и като
потвърждение на марксизма – рома-
на на норвежкия писател Кнут
Хамсун „Гладът“. След като завър-
шил гимназия, подплашил дядо ми,
че след войната ще дойдат на
власт комунистите и ще експроп-
риират цялата частна собстве-
ност. Дядо ми повярвал на „уче-
ния“ си син, разпродал всичко, а мо-
нетите прибрали накуп във влаж-

ната стая и, за да не мухлясат,
отвреме на време ги обръщали с ло-
пата. Обаче след войната настъпи-
ла инфлация, стопила парите и дя-
до ми фалирал. За семейството
настъпили гладни години, от кои-
то дядо ми дълго не можал да се
съвземе. Децата му се разпилели в
разни посоки.

Родителите ми с дъщеричката
си се преселват в София – малко
преди моето раждане. Баща ми в
София, сестра му, леля Милка –
студентка по фармация в Букурещ,
чичо ми Върбан – химик в Русенска-
та митница, а чичо ми Влади, с
двадесет години по малък от баща
ми – ученик в Русенското техничес-
ко училище на издръжката на два-
мата си по-големи братя.

В Търговската гимназия
Постъпих в нея по волята на

баща ми. Но какъв ще ставам, все
още не ми беше проблем. Не се виж-
дах търговец и, когато в гимназия-
та се създаде духов оркестър, госпо-
дин Наумов ме хареса за тромпе-
тист. Имах влечение към музиката
и спорта, а на тромпет просвирих
още в прогимназията. И реших се-
риозно да се заловя с него. А когато
през пролетта на 1942 г. се създаде
Младежкият симфоничен оркестър,
а нашият талантлив приятел Доб-
рин Петков стана негов Главен ди-
ригент, аз станах негов тромпе-
тист. Тук преживях и едни от най-
богатите си и красиви младежки го-
дини. И така се отдадох на музика-
та, че в края на годината, се нало-
жи да държа матура по всички
предмети от дипломата си. В та-
зи Търговска гимназия учехме какво
ли не – търговско смятане, стокоз-
нание, счетоводство, стопанска ге-
ография, търговска кореспонденция,
немски и френски език, химия, физи-
ка, стенография. Но за мен главно-
то си оставаше музиката.

Имахме интересни учители, но
ще се спра само на двама, откроили
се с контрастната си култура и
манталитет.

Госпожица Килитчиева беше
скромна, лъчезарна и общителна
млада хубавица и това правеше ча-
совете ни с нея приятни и увлека-
телни. Веднъж ме изправи на дъска-
та да начертая схемата на звънец –
урок по физика от предния час. Бе-
ше толкова лесен, че не виждах

Атанас Илков, 
1927 г.
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смисъл да сядам и да уча. На дъска-
та, обаче, се обърках. Никой не ми
подсказваше и, когато Килитчиева
се обърна, каза: „Хайде бе, Атанасчо,
училищният звънец ей сега ще те
изпревари“ и миг след това звъ-
нецът за голямото междучасие
прозвъня, целият клас прихна от
смях. Разсмя се и тя, взе тебешира
от ръката ми, драсна една черта
по схемата и направи връзката!...
Станах за смях пред целия клас, но
си го заслужавах. Какво по-елегант-
но наказание от това. При тази
жена всичко ставаше със смях и
много я обичахме. А когато се омъ-
жи за учителя ни по френски и ста-
на госпожа Атанасова, дълбоко я из-
ревнувахме. „Тарзан“, обаче, беше
страхотен мъжага, за което го на-
рекохме като героя от известния
американски филм. Получи се чудес-
на съпружеска двойка и от сърце им
се възхищавахме.

Другият час беше по стокозна-
ние при Момчилов. Тук ставаше
друго. Той започна часа си с „Мара-
та“ – един веселяк и симпатяга, но
твърде слаб в ученето. Момчилов
го изправи на черната дъска да на-
пише химическата формула от пре-
дишния час и удобно се настани да
си чете ежедневника, сякаш не е
дошъл за друго!? А ние с четливи
листа и шушукане се опитвахме
ловко да подсказваме. И когато на
побелялата от триене и драскане
„черна“ дъска формулата беше го-
това, Момчилов я огледа и каза:
Добре... Обясни сега, освен това
„Н2О“, какво е другото?

Формулата беше сполучлива, но
шушуканото „цинков сулфат“ Ма-
рата чул като „цинквайс“. И това

прозвуча толкова абсурдно, че се
попикахме от смях! А Момчилов,
хладнокръвно издърпа ухото на Ма-
рата до скъсване и го изрита като
парцал. И без нищо повече да каже,
започна да пише новата формула
от урока. Ние, обаче, продължавах-
ме да се заливахме от кикотене.
Момчилов привърши формулата.
Но през кикотенето си съм
подхвърлил едно „цинквайс“. Мом-
чилов се обърна като ожилен и из-
вика: „Кой каза „цинквайс“? Повика
ми при себе си и неочаквано ми заш-
леви такъв страхотен шамар, че
ухото ми писна, оглушах, притъм-
ня ми и паднах. Това ме потресе.
Постъпката му, откъдето и да я
погледна, и до днес, не мога да я оп-
равдая! За да ме шамароса така жес-
токо, трябва да е бил болезнено
честолюбив „сухар“ без капчица
чувство за хумор! След години за
същото ухо се наложи да ползвам
слухов апарат, но си останах оглу-
шал!

Тези два примера от гимназия-
та си ми останаха като обица на
ухото. Постоянно откривах учи-
теля в тях и си казвах: ако искаш
да бъдеш уважаван педагог, да имаш
някакъв авторитет, преди всичко
ще трябва да сложиш „юзди“ на
прекаленото си честолюбие и да го
подчиниш на всичко онова, което
те – другите, ще трябва да искат,
да знаят, да могат и да бъдат в
близкото си бъдеще.

Скоро в една приятелска среща
на „чашка“ с бивши мои студенти
се разприказвахме за класа и за всич-
ко, ставало в него. И изпитах ог-

ромното задоволство, когато ги
чух, какво говориха и за мен: „Про-
фесоре, вие не само ни учехте. Вие
ни изграждахте и като личности!“

В гимназията имаше и няколко
ученически организации: Бранници,
Ратници, Легионери, Отец Паисий,
Въздържателно дружество, Литера-
турен кръжок „Васил Друмев“ и
др... Мисля, че в гимназията с тях е
започнало и отварянето ни към об-
ществените и житейски проблеми.
Четирите години в гимназията се
оказаха, обаче, твърде скромен пе-
риод от житейското ни време. Но
трябва да му отделя страници, ко-
ито му се полагат. Още с постъп-
ването ми в гимназията попаднах в
Легиона. Не от някакви политичес-
ки подбуди, а просто от притесне-
ние и несигурен от всичко ново и
чуждо, което срещнах в гимназия-
та. Изглежда в търсене на някакво
приобщаване и опора. За легиона
бях чувал още от Иван Охридски,
съученик от 11-та прогимназия. С
него станахме приятели, когато с
циганчето Цецо дойдоха да се хра-
нят у нас. Имаше такъв призив и
акция: по-заможните семейства да
приемаме през годината на храна,
свои по-бедни съученици. Братът
на Иван беше легионер и ме навива-
ше да го последваме. Но още нямах-
ме възраст, а и не чувствах никак-
ва нужда от това. Приятелите ми
бяха предимно музиканти и спор-
тисти. Но ще разкажа нещо, защо-
то след 9 септември 1944 г., когато
стана национализацията на всички
частни предприятия и заведения, се
оказах „буржоазно копеле“ и син на

Ученикът Атанас
Илков, септември
1938 г.

Войникът Атанас
Илков с баща си,
1943 г.
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национализиран индустриалец. Пък
и аз самият като ми взеха камиона,
с който започнах работа веднага
след завръщането ми от войната,
също се е оказах с мрачни петна в
моята биография.

Съюзът на българските нацио-
нални легиони се създава през 1930 г.
като патриотична и антикому-
нистическа организация, за възраж-
дане на потъпканите национални
идеали от унизителния за България
Ньойски договор, по силата на кой-
то исконни български територии
бяха разграбени и раздадени на съсе-
дите ни. Създава се като младежка
организация, предимно от ученици
и студенти. Не помня, обаче, през
тези години в гимназията да се е
случвало нещо особено. Спомням си
само две сбирки, от които бях оза-
дачен. На едно събрание, в една
претъпкана и задушна стая, на ули-
ца „Стефан Караджа“, стояхме
наблъскани и прави в продължение
на повече от час да слушаме разпа-
лената реч на Пенчо Клисуров,
един от изявените водачи в органи-
зацията тогава. Бях все още твър-
де далеч от житейските и полити-
ческите проблеми, за които говоре-
ше. В словото му изобилстваха ду-
ми и изрази, които не разбирах, и се
чувствах зле – приобщен, дисципли-
ниран, но безличен и празен. Друго-
то събиране стана една нощ, в дво-
ра на училището срещу нашата
гимназия. Било задължително. Дока-
то чакахме да стане време, трябва-
ше да кротуваме и да пазим тиши-
на. Разбрах, че участвам в нещо не-
легално, но не знаех какво. Късно
през нощта в двора неочаквано нах-
лу конна полиция, обгради ни и ни
подкара към близкия участък. Во-
дачът ни, наш съученик – Марко
Марков и още един непознат мъж,
отведоха горе в управлението, а
ние поуплашени останахме да чака-
ме. Призори ни освободиха и потег-
лихме към игрище „Юнак“. Бяхме
около 20 души. Трябвало да присъ-
стваме на преглед на младежките
дружества на „Червения кръст“, ка-
то проверка на тяхната готов-
ност при екстремни ситуации. А
Легионът бил „нелегалното“ ядро
на тази организация. Въздържател-
ното дружества в гимназията пък
било нелегалното ядро на Комсомо-
ла. Прегледът беше вече започнал и
към нас се отнесоха с особено вни-

мание и съчувствие заради това,
което ни се беше случило. Прежи-
вях нещо объркано: нелегален, арес-
туван, пък освободен, а при това и
активен член на „Червения кръст“.
И отново се почувствах дисципли-
ниран, приобщен, но празен.

И мисля, че с това се изчерпи и
цялата ми „политическа“ дейност
като ученик.

За съжаление през есента на 1943
г. казармата ни прибра. И после –
на фронта. Погълна ни войната. А
за много странните ми увлечения и
лутания по това време, в гимнази-
ята ми излезе прякорът „Наско ен-
циклопедията“ и под снимката ми
в абитуриентския албум беше на-
писана характеристиката: „Добър
шахматист, много добър спор-
тист и отличен музикант“. Което
означава, че като бъдещ търговец
въобще не съм се изявявал.

За Иван Охридски отново чух
десетина години по-късно и бях сил-
но изненадан. Станал не легионер, а
известен следовател в комунисти-
ческата партия, нагърбващ се с най-
заплетените шпионски, антипар-
тийни и антидържавни афери по
времето на Трайчо Костов, Вълко
Червенков, Коста Лулчев и др.
Името му особено нашумя, когато
на летище София обезвреди опасен
терорист. Кротко и рисковано с
голи ръце се приближил до самоле-
та, влиза вътре и след час излиза с
терориста под ръка като с прия-
тел и го отвежда. Съученикът ми
Иван Николов пък веднъж ми разка-
за как Охридски спасил брат му, съ-
що комунист. Обвинили го във вра-
жеска дейност и го тикнали в зат-
вора. Охридски се амбицирал, захва-
нал се с делото и доказал, че е чист.
Когато Иван му благодарил Охри-
дски казал: „Не ми благодари! Нали
трябва да се борим срещу мръсни-
ците в партията.“

Заради войната, гимназия завър-
шихме предсрочно, през март 1943
г. Випускът се разпръсна, а освобо-
дените помещения в гимназията се
отстъпват на германците за воен-
на болница. А войната, започнала
през септември 1939 г., вече ни очак-
ваше в казармите. С легионерския
водач Пенчо Клисуров (от събрани-
ето, за което споменах), след време
се срещнахме в Кукления театър.
След 9-ти септември за известно
време изчезва, след което се появя-

ва като хорист в Музикалния те-
атър „Стефан Македонски“ вече с
променено фамилно име. Не Клису-
ров, а Манчев. Оттам Мара Пенко-
ва го прибира в Кукления театър.
Започна като артист, но скоро се
изяви и като твърде талантлив и
продуктивен драматург. И при ог-
ромната оскъдица на драматургия
за куклен театър, неговите пиеси и
драматизации стават гръбнак в ре-
пертоара ни за голям период от
време.

Класът ни оредя. На срещите
ни вече сме все по-малко. Все още се
виждаме с Емил Стефанов, Иван
Николов, Станчо Якимов, Трифон
Трифонов. Трифон си остана зак-
лет ерген. Не вярваме, че не е има-
ло жена в живота му, но прогово-
рим ли за жени, и досега се изчервя-
ва. Емил пък ме изненада, когато
един ден го откривам на сцената на
Народния театър да се изявява ка-
то един от най-проспериращите и
талантливи млади актьори. След
войниклъка в Авиацията, завършва
Театралната школа и веднага го
прибират в Народния театър. А с
Иван Николов приятелството ни
се циментира още в гимназията. Бе-
ше убеден ремсист и след гимназия-
та ние отиваме в казармата, а не-
го вкарват в затвора с 15-годишна
присъда. След 9-ти септември го
освобождават и се намерихме на
фронта в Капошвар. Той – полити-
чески подполковник, аз – младши
лейтенант. След войната заедно
продължихме в икономическия фа-
култет, по планините, на тениса –
та и до днес. Когато се дипломи-
рахме, той стана преподавател по
политическа икономия, а аз сложих
дипломата си в едно чекмедже и
кандидатствах режисура във ВИ-
ТИЗ. Той се отдаде на научна дей-
ност, написа чудесни книги, стана
професор, доктор. А аз – артист,
режисьор, а по-късно и преподава-
тел в НАТФИЗ „Кръстьо Сара-
фов“. Но Градският комитет на
партията в София отказва моята
професура и връща документите,
понеже нямали достатъчно сведе-
ния за мен от 14-ата до 18-годишна-
та ми възраст. Тогава партийната
секретарка се разтича да ме оправя.
Ванчо ми направил един портрет и
мога да си представя какво е писал.
Скоро след излизането си от зат-
вора ми сподели, че като го измъч-
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вали да издаде връзките си, ме обя-
вил за свой симпатизант. Знаел, че,
ако ме арестуват, баща ми ще на-
мери начин да ме отърве. Та това
„светло“ петно от Ванчо като
симпатизант, вероятно е изиграло
своята роля и са дали ход на профе-
сурата ми.

Музикант
Към музиката бях отворен още

от дете. Дали е било заложен в мен
ген или обстоятелствата са про-
тичали така, не се знае. Първият
инструмент, на който просвирих,
беше една малка устна хармоничка
– „Pikolo“. Бил съм на 5 или 6 годин-
ки. Издаваше толкова приятни,
звучни и чисти тонове, че не се
учудвам на влечението си към нея.
Не ми достигаше, обаче, че има са-
мо една мажорна гама и не можех да
свиря всичко, а само определени ме-
лодии. Но съм Ӝ безкрайно благода-
рен за това, че няма нито един фал-
шив тон и всичко звучеше крис-
тално чисто и точно. С това си
обяснявам, че след години, когато

от време на време се проявявах и
като хоров диригент, учудвах и се-
бе си и другите, че уцелвах абсо-
лютното „ла“ без камертон.

Пак тогава имаше един грамо-
фон с фуния и картинка на куче, на-
острило уши и забило глава във фу-
нията. Аз правех същото – навивах
пружината до скъсване и жадно за-
лепвах уши към фунията. Имах
чувството, че поглъщам звуците
не с ушите си, а с клетките на ця-
лото ми тяло. Не преувеличавам –
така беше. И разбира се, често чу-
пех пружината и го даваха на ре-
монт. В къщи се появиха и една
стара цигулка, вероятно останала
от чичо ми Влади и китара, на ко-
ято мама, когато бяхме малки, чес-
то си акомпанираше и ни пееше.
После се появи пиано, на което
сестра ни започна да взема уроци и
един 80 басов акордеон, марка „Хо-
нер“, на който трябваше да се нау-
ча да свиря. Освен „придворния“ ха-
малин Моше, и „придворния“ шофь-
ор Химлер, баща ни имаше и свой
„придворен“ акордеонист – цига-

нинът Ешар. Като купи акордеона
ми каза:

– Хайде, синко, започвай. Нямам
намерение вечно да плащам на
Ешар.

Известно време вземах уроци
по цигулка при господин Симеонов
– баща на големия цигулар и кон-
цертмайстор на Държавния симфо-
ничен оркестър Влади Симеонов.
Господин Симеонов предложи да ме
учи. Виждал в мен данни и нашите
се съгласиха. През 1941 г. големият
наш диригент Добрин Петков, то-
гава само 17-годишен, създава своя
Младежки симфоничен оркестър. С
Буби бяхме връстници, много чес-
то в една компания, и той ме по-
кани в своя състав. Бяхме около 40

души – все младежи на възраст меж-
ду 13 и 23 години, а през 1943 г. вече
бяхме 60 души.

Мама
Когато Мама прехвърли осемде-

сетте, сестра ни се запретна да Ӝ
доказва каква грижовна дъщеря има,
как в старините си единствено на
нея ще може да разчита, защото си-
новете Ӝ пет пари не давали за нея.
Този синдром, първо, че е жена, че е
родена преди нас, че е по-голяма от
нас, и че във всяко отношение е по-
вече от нас, двамата Ӝ братя, я
съпътства в дните Ӝ още от дете
и сега вече беше окончателно пом-
рачил съзнанието Ӝ. Започна да
убеждава майка ни в абсолютните
си права на единствена нейна нас-
ледница. Против волята Ӝ я приб-
ра при себе си, и започна да я тор-
мози да Ӝ прехвърли апартамента.
Преди да умре, баща ни се беше пог-
рижил за мама да не остане на ули-
цата и беше Ӝ прехвърлил гарсоние-
рата. След смъртта му, мама я от-
дели със стена от продадената

Проф. Атанас
Илков и проф.
Николина
Георгиева, 
25.11.2010 г.



компания с приятели, но се отде-
лихме зад един храст, разголих се и
легнах на тревата. Каза, че е тумор
и веднага трябва да постъпя в бол-
ницата. Отделението на Милко бе-
ше претъпкано, но той успя да ми
намери легло в стая с много легла и
веднага започна изследванията.

С Гани Будевски и Милко Мом-
чилов се знаехме от Благоевград. Бя-
ха група млади лекари, а ние – група
театрали, току-що завършили об-
разованието си. И както тогава се
практикуваше, със заповед на ми-
нистъра бяхме задължително разп-
ределяни из страната. Бяхме чудес-
на младежка компания, която чес-
то се събираше в местния ресто-
рант „Волга“ – било по повод на ня-
кой рожден ден, за театрална пре-
миера, а в повечето случаи и без
всякакъв повод. Изследванията
продължиха дълго, някои от тях и
доста мъчителни и това започна
да ме тревожи, въпреки че имах
безгранично доверие в Милко и зна-
ех, че е страхотен хирург.  Стра-
хът, обаче, изглежда ме беше доста
изтощил, защото, когато легнах на
операционната, нещо откачих и
почна да ми пука. Станах друг чо-
век и, когато над мен се надвеси ед-
на млада сестричка, да ме приготвя
за упойката, се загледах в нея и ка-
зах:

– Извинете, аз вече в рая ли
съм?

Тя се усмихна и каза:
– Защо питате?
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част и с остатъка от мебелите си
обзаведе жилището. Грижите и
напрежението около продължител-
ното боледуване на татко, както
и тревогите и болката около него-
вата смърт я бяха разсипали. Сега я
виждах вече поуспокоена, отдадена
на старините си с някакво блажено
примирение. Тя никога не беше пре-
тендирала или се надявала на
собствено жилище. А сега го имаше.
И мисля, че това укрепи самочув-
ствието Ӝ, даде Ӝ сили и сигурност
за дните, които Ӝ предстоят.
Подреди жилището си с вкус, създа-
де си уют, отдаде се на своите
ежедневни къщни занимания – чис-
теше, кърпеше, готвеше, четеше с
увлечение Мопасан, Горки, Вазов,
Йовков, Цвайг, почиташе всички
религиозни празници и ходеше на
църква, постеше, а вечер колениче-
ше пред иконата и, също като ба-
ба Урания, дълго шептеше молит-
вите си. Намираше и време често
да гостува на децата си, да остава
при тях за някой и друг ден и да им
помага. А когато аз, след двата си
развода, оставах без покрив, се при-
бирах при нея.

Един пролетен ден на 1975 г. по-
лучих жилище. Издейства ми го Ни-
колина Георгиева. Стана директор
на Централния куклен театър и ме
покани за главен режисьор. Съгласих
се, но бях вече прехвърлил петде-
сетте и това мое живуркане без
подслон ми беше дотегнало. Нико-
лина нищо не ми обеща, обаче се
разтичала и един ден ме цапардоса
със страхотната новина: триста-
ен апартамент на втория етаж в
жк “Младост 2“. Не повярвах!... И
отидох да проверя.

Блокът беше още в строеж.
Щял да бъде 8-eтажен, а бяха започ-
нали едва третия. Но строител-
ството с панели вървяло бързо и
до една година щял да стане. „Трай
коньо за зелена трева.“ Бил за ра-
ботниците на металургичния завод
„Кремиковци“. На моя професор
Желчо Мандаджиев бяха дали тако-
ва жилище, но някой го беше изпре-
варил и се нанесъл преди него. Цяла
година не могли да го изгонят и нак-
рая се принудили да му предложат
друго жилище, но след още една го-
дина. Затова си казах: „Атанасе,
сложат ли вратата, веднага слагаш
брава и заключваш.“ След една годи-
на, така и направих. И върху не-

довършения и разкривен от влага
паркет в хола, постлах скромната
си покъщнина от една черга, един
гумен дюшек, спален чувал, възглав-
ница и една стара реотанова печка.

Като разбра за жилището, мама
ми дойде на гости, огледа празните
стаи и каза:

– Ех, Насьо, Насьо, толкова па-
ри минаха през ръцете на баща ти,
а тебе оставихме на улицата. Бла-
годаря на Господа, че доживях най-
после и теб да видя с жилище.

За новото жилище мама ми по-
дари красивата си кана за вино,
скъп спомен от сватбата Ӝ. Тя се
оказа и единствено наследство от
родителите ми. После реши да ми
сготви гювеч и се запретна. По ед-
но време я чувам, прихнала да се
смее и казва:

– Ама, какво съм сготвила аз бе,
Насьо. Боже, Боже, къде съм гледала?
Щях да правя гювеч, а се получи
паприкаш – и продължи да се залива
от смях. – С тая моя склероза, мо-
жех и гладен да те оставя.

Тавичката с картофите и дру-
гите зеленчуци си седяха непокътна-
ти. Забравила да ги прибави към
чушките.

След обяда аз се оттеглих в хо-
ла да подремна, а тя събрала черга-
та и слязла пред блока да я изтупа
Когато я видях през балкона, поне-
чих да тръгна да я отменя, но се
спрях и се загледах в нея. Тупаше
бодро, без видима умора, а лицето
и сияеше озарено и усмихнато. Ма-
ма!... Бях щастлив, че я виждам та-
кава.

…
В църквата застанах до ковчега

Ӝ за последно сбогом. А само преди
месец беше усмихната, бодра, здра-
ва и колко живот бликаше в смеха
Ӝ. Болката и отчаянието за нелепа-
та Ӝ смърт стегнаха гърлото ми,
не издържах и си тръгнах. Някой из-
вика подир мен, но аз продължих да
се отдалечавам. Защото нищо вече
нямаше значение.

Скоро след това направих ня-
какви кръвоизливи, които се надя-
вах, че ще се окажат нещо безобид-
но. Един ден, обаче, забелязах, че в
лявата страна на корема ми се е об-
разувала буца. Обадих се на Гани и
той реши, че незабавно трябва да
потърсим Милко. Бяха се заредили
три дена празници и го открихме в
ранчото му в Панчарево. Беше в

Проф. Атанас
Илков, 9.12.2010 г.
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то бесен, изблъскал съм ги навън и
съм размахвал юмруци. Не знаех как-
во да правя. Оставах на улицата.
Подадох жалба до съда, с молба за
съдебно решение и настаняването
ми на „Кърниградска“ № 4 като
„крайно нуждаещ се“. По това вре-
ме имаше и такава практика за хо-
ра, без всякакъв подслон. В такива
случаи настаняваха дори без знание-
то и съгласието на собствениците,
защото собствениците се смятаха
за перманентни противници на
пролетариата. В съда, обаче нищо
не стана. Разпитаха ме и обявиха,че
не могат да ми издадат такъв до-
кумент.

– Но аз няма къде да живея – им
казах. – Баща ми ме изгони от къ-
щи.

Съдиите се спогледаха, скриха
глави зад папките, пошушукаха си
нещо и ми заявиха:

– Няма такъв закон, младежо,
по силата на който да ви настаня-
ваме в собствения ви дом.

Прибрах се вкъщи, а на другата
сутрин сложих в една чанта това-
онова и си излязох. Две нощи прес-
пах в една беседка в „Парка на сво-
бодата“. Прибра ме на другия ден
Божидар Свитков в стаята си (на
ул. „Иван Асен II“ 13, 2 етаж – звън-
ни 2 пъти, до кино „Влайкова“). Бе-
ше първокурсник от ВИТИЗ. Прие
ме при условие, че сутрин ще осво-
бождавам леглото, тъй като баща
му бил нощна смяна и се прибирал
да спи. Оттук нататък, в продъл-
жение на девет години не виждах
никого от семейството си и никой
не се интересуваше от мен.

Наема плащаше баща му. Така
изкарахме около година, защото ба-
ща му се ожени и отиде да живее
при приятелката си. Божидар беше
едно умно, благовъзпитано и болез-
нено чувствително в честността
си момче. Понякога осъмвахме в раз-
говори и стаята до пръсване се
изпълваше с мислите ни. Един ден,
съвсем изненадващо ми каза, че съм
подлец. Защото на едно събрание
във ВИТИЗ съм бил мълчал, вместо
да кажа истината. Вече не помня за
какво точно е ставало дума и дали
съм знаел това, което той смята
че съм премълчал. Но помня, че
ужасно се разстроих, заболя ме и
дълго обсъждах думите му. Вярвах
му безрезервно и приех, че може да
е било така, но си го обясних с мо-

А той ми отговори:
– Не ме интересува, синко, на

мен ми трябват парички, ти вече
печелиш, оправяй се сам.

Не разбирах в какво се бях про-
винил, за да си играе така с мен. То-
ва дълбоко ме огорчи. Разбирах, че
след национализацията парите за-
почнаха да не му стигат, а беше
свикнал да харчи нашироко. Започна
да изнася и да продава от къщи
всичко, което смяташе за излишно
– пиано, китара, книги, томове съб-
рани съчинения, речници. Разпродаде
и онова, което беше успял да укрие
от национализацията, а същевре-
менно продължаваше да ходи в
кварталната кръчма и на сладки
приказки около масата да плаща ця-
лата сметка на компанията. И аз
останах без доходи. При национали-
зацията взеха и моя камион. И, за да
не бъда в тежест на нашите,
постъпих в кукления театър. Вече
бях успял да се дипломирам в Ико-
номическия. Но на следващата годи-
на ме приеха във ВИТИЗ. Отново
студент и то в съвсем друга об-
ласт. Бях вече 28-годишен, а в къщи
виждаха, че съм все още на никъде,
че се мятам като риба на сухо и че
от мен май нищо нямало да излезе.

Понеже този апартамент беше
на няколко пъти прекрояван и раз-
ширяван, сметнах за възможно да
си преградя една малка стаичка, на
мястото на старата кухня. Наба-
вих тухли и всичко необходимо и с
помощта на един зидар вдигнах
стената. Баща ми през всичкото
време си мълчеше и приех, че одоб-
рява постъпката ми. Сметнах въп-
росът за решен, настаних се в ста-
ичката и със скромната си заплата
от театъра дори си купих едно
малко радио, за да слушам музика. И
изглежда съм прекалявал, защото на-
емателите от съседната стая нощ-
но време често ми думкаха на сте-
ната. Внасях от заплатата и оно-
ва, което в къщи ми бяха определи-
ли за храна. Така мислех, че всичко е
уредено. Няколко седмици по-късно,
обаче, баща ми доведе от кръчмата
някакви хора и каза:

– Заповядайте, ето това е ста-
ята. Синко, моля те, напусни ми
къщата, стаята е моя и е дадена
под наем.

Причерня ми и побеснях. Не
знам какво съм правил. После разб-
рах от мама, че съм се нахвърлил ка-

– Защото виждам едно ангелче.
– Мирувайте-е-е-е! – усмихна се и

с престорена строгост отвърна
ангелчето. След което дълбоко съм
потънал в безвремието.

Баща ми
Беше през декември 1957 г. Бях

на сцената на Драматичния те-
атър в Благоевград, когато ми съоб-
щиха за неговата смърт. Играех ня-
каква комедийна роличка и при ед-
но излизане от сцената ми подадо-
ха телеграмата. Подразни ме, че
постъпват така нетактично, но
очевидно всички вече знаеха и почу-
вствах любопитните им погледи.
Върнах се на сцената и сигурно съм
искал нещо да си докажа, защото се
отдадох на ролята и публиката за-
почна да се смее на места, които
преди не осъзнавах като толкова
комични.

След представлението се раз-
гримирах набързо, яхнах „явата“, за-
палих фарове и потеглих за София.
Дъждът шибаше лицето ми и об-
лекчаваше опънатите ми нерви.
От доста време с баща ми се бях-
ме отчуждили, но скъсахме всякак-
ви отношения след един жесток
скандал.

Бях на голямо турне из страна-
та с кукления театър и, когато се
завърнах вкъщи, заварих нещата си
изнесени от стаята и в нея беше
настанено някакво младо семей-
ство. Попитах го:

– Аз сега къде да живея?
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ите постоянни резерви и страх от
провал в каквито и да са публични
изяви. Но проумях, че премълчаване-
то на истината също може да бъ-
де подлост.

С Божидар бяхме заедно до завъ-
ршването на ВИТИЗ. Мен ме разп-
ределиха в Благоевград, а Божидар –
драматург в Народния театър
„Иван Вазов“. Аз се преселих в мазе-
то на един мой приятел от компа-
нията Христо Йонков (на ул.
„Крум Попов“ № 20 в Лозенец). А
Божидар – неизвестно къде. След
време го срещах измършавял, в ока-
яно състояние, брадясал и с блужда-
ещ поглед. Говореше несвързано.
Уволнили го от Народния театър
и го прибрали в психиатрията на
4-ти километър. Скоро след това
научих и за неговата смърт.

Очевидно този наш свят не е
пригоден за такива светулки като
Божидар Свитков.

По едно време чух, че баща ми
бил болен. Никога не бях го виждал
да боледува и не можех да предпо-
ложа, че ще е нещо сериозно. В ред-
ките случаи, когато отивах вкъщи
за нещо свое, го виждах превит, оп-
рян на ръба на масата с една
възглавница на корема, мълчалив и
обикновено с цигара в уста. Пуше-
ше по 2-3 кутии на ден и често го
чувах да казва: „Аз пък за едната
умирачка нямам намерение да си
развалям кефа“.

От Благоевград пристигнах
късно вечерта. На външната вра-
та беше облегнат капака на ковче-
га. Баща ми беше на леглото в кух-
нята, обръснат и облечен в черен
костюм. На масата до него зееше
празният ковчег. По едно време
пристигнаха двама мъже от погре-
балната служба и с професионална
ловкост го хванаха за реверите и за
крачола на панталоните, положиха
го в ковчега и го изнесоха навън. На
същото това легло преди няколко
години, умря баба ми Урания.

На погребението на баща ми
нямаше много хора. От многото
му приятели и компании се появи-
ха само двама, с твърде окаяна
външност, които помня от кръч-
мата. В църквата, когато се приб-
лижих до ковчега, сложих ръка на
челото му. Усетих как студът
проникна в дланта ми и прободе
сърцето ми. Силна болка стисна
гърлото ми и в паметта ми започ-

наха да изплуват в надпревара случ-
ка след случка, епизод след епизод
от неговите последни години. За-
почнах да проглеждам неговата дра-
ма и собственото си жестоко къ-
согледство. Със своя инициативен
дух, артистичен размах и добро
сърце, той се е раздавал безпощад-
но, без да получава нищо насреща:
нито разбиране, нито съчувствие,
нито благодарност. Беше се погри-
жил за двамата си по-малки братя,
като ги прибра при себе си, а те го
използваха и го грабеха както си ис-
кат. Помогна на сестра ми да се
съвземе от отчаянието и след
завръщането Ӝ от Германия я обез-
печи материално до края на живо-
та Ӝ.

А самият той беше започнал
от нищо. Беше ни насочил към
професионалното образование:
сестра ни – инженер, брат ми –
техническо училище, аз – търгов-
ска гимназия. Разчитал е, че аз ще
поема счетоводната и финансова-
та отчетност на предприятие-
то, а аз се отдадох на шофьорлъ-
ка. Не можех да си представя, че
ще се затворя в едно помещение и
по цял ден ще човъркам някакви
сметки. Пък и Божо си беше прис-
воил в работилницата самочув-
ствието на ръководител и пред-
почитах да съм по-далеч от него.
В казармата по време на войната,
пък и по-късно, когато се сдобих с
камиона, моторното дело ме беше
увлякло. Изпитвах удоволствие
да сядам зад волана, да подчинявам
на волята си цялата машинария,
да се наслаждавам на свободата,
простора и на променящите се
картини след всеки завой. Усещах
прилив на увереност и мъжество.
Баща ми сигурно е виждал всичко
това и изглежда ме е оставил да
поузрея още малко.

Когато понякога ставахме сви-
детели на разправии в семейство-
то, тогава той се обръщаше към
нас с думите:

– Разберете, аз съм се женил за
деца.

Запомнил съм тези негови думи
и те дълго ме озадачаваха. Възприе-
мал съм ги като някакъв мъгляв уп-
рек, че като негови деца не оправ-
даваме предназначението си. По-
късно се усетих, че те се отнасят
за мама и дълго са определяли моде-
ла на техните взаимоотношения в

семейството и цялата атмосфера
в нашия дом.

След като му ражда четири де-
ца, майка ни поема своя кръст на
домакиня, майка и благоверна съп-
руга, изцяло отдадена на задължени-
ята си. Имаха своя спалня, в която
ние децата рядко си позволявахме
да влизаме. Никога не бях ги виждал
прегърнати, да ходят под ръка или
с нещо друго да проличи, че освен
като наши родители между тях
има и нещо повече. По едно време
една от стаите беше дадена под
наем на семейство възрастни хора,
които излизаха и се връщаха винаги
хванати под ръка. А когато майка
ми ги канеше я на кафе, я на вечеря,
те излизаха от стаята под ръка,
винаги елегантно облечени, сядаха
един до друг възможно най-близко и
търсеха ръцете си. Взаимната им
обич и уважение личеше от всичко
– от думите им, от погледите им,
от усмивките им и кротките им
разговори. Такова нещо нямаше в
къщи. За нас децата то беше нео-
бичайно и ние им се подигравахме
зад гърба им. Смешно ни беше, че
такива стари хора се държат като
влюбени, убедени, че любовта е
чувство, което се полага само на
младите. Понякога между баща ми
и майка ми неочаквано избухваха
скандали. Баща ни имаше свобода-
та понякога да се прибира в малки-
те часове на нощта и да отсъства
за дълго. Докато дните на майка
ми бяха прозрачни и изцяло отдаде-
ни на семейството. Това очевидно
е разклащало доверието между тях
и с повод или без повод взаимно са
се упреквали и огорчавали. В таки-
ва случаи майка ми се опитваше да
се шегува и казваше:

– Баща ви, изглежда, пак се е за-
пилял някъде със своите милички.

Един ден повод за скандал ста-
на солницата. Баща ми се ядоса, че
я няма на масата, разбута чиниите
със супата, дръпна покривката и
всичко се изпочупи и разля върху
масата. Ужасно се изплаших, хукнах
в една от стаите и пред иконата
на баба ми разплакан започнах да се
моля. Не знам каква е била детска-
та ми набожност, но в тази икона
понякога търсех упование. Спом-
ням си, че след едно погребение бях
толкова потиснат, че коленичех
пред иконата и започнах да се моля
на глас…

Откъсите,
подбрани от ре-
дакцията, са
взети от бъде-
щата мемоарна
книга на проф.
Атанас Илков
„По пътечките
ми в живота и
изкуството“.


