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ЛИСИЦАТА НА БУХАРИН 

от Майкъл Хинкен 

превод от английски език: Невена Дишлиева – Кръстева  

Дъщерята на великия водач придремва край птичарника. Неделя следобeд е, 

ранна есен, и външните посетителите, облечени в зелено и златисто, се разхождат из 

коридорите. От стаята за развлечения, където на големия телевизор тече мачът на 

„Пакърс”, се надигат на талази скандирания и викове. Птиците в птичарника пърхат 

от клон на клон – канарчета, дългоопашати папагали, сипки и папагалчета 

неразделки.  

 Баща й я наричаше „малкото ми врабче”. Малинкий воробей. Тя чува гласа му. 

Малинкий воробей. Баща й я вдига. Студените копчета на китела му притискат бузата 

й. Тялото му е пропито с аромата на дим от лула, примесен с натрапчив мирис на 

кожа. Тя полита във въздуха и е изплашена, моли го да спре. И той спира. Какво знае 

тя за него? Какво знае за неговата жестокост? За вината му? Нищо, не знае нищо, 

само онова, което всяка дъщеря знае за своя баща, а именно, каквото той й е 

позволил да знае. Лицето му се накланя към нея и той я обсипва с целувки - влажни, 

звучни, с аромат на дим. Ами ако това е единственият й спомен? Нима би била 

щастлива? 

Откъм гората на север се чуват приглушени изстрели, естествено, ловци – но 

какво се лови през този сезон?, – мислите й се връщат обратно към птичарника с 

пърхащите зад стъклото шарени пера и забелязва нещо, не... някой. Момиченце.  

- На тези птици не им ли липсва небето? – пита малката. Очичките й са 

тъмносиви, изпъстрени със зелени точици.  

Ако дъщерята на великия водач успее да я прегърне, да я притисне към себе 

си, никога не би я пуснала. 

- За тях небе е всичко, което виждат над главите си – отговаря тя.  

Момичето се обръща към птичарника, извива се плавно на дъга, така че 

дългите й къдрици аха да бръснат пода. 

- Виж – казва и щом вдига ръка да посочи нагоре, гривните се плъзгат към 

лакътя й. – Някой им е нарисувал облаци. 
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- А – отвръща дъщерята на великия водач. – Много мило.  

* 

Когато на сестрата от нощната смяна, Вайълет, й се допуши, подпира вратата 

на северното крило със сгъваем стол от килера. А когато не пуши, седи зад 

рецепцията и припява с радиото – неангажиращ рок, хитове от шейсетте и 

седемдесетте, дори мелодийки от реклами, ако й е самотно или скучно. Докато се 

разхожда късно вечер, подпирайки се на приспособлението си за ходене, дъщерята 

на великия водач чува гласа на Вайълет да оглася коридорите.  

Не може да спи. Наследила го е от баща си. Великият водач на нацията, 

потънал в размисъл, подгонен от безсъние, кръстосващ в късна доба коридорите на 

Кремъл, докато обсъжда – сам със себе си, с пресипнал глас – своите планове и 

стряска часовите, които при появата му се изопват мирно. Но за нея той е и сянка, 

която отминава покрай стаята й, докато си мънка нещо под носа. Сподирен от 

миризма на сяра след запалването на кибритени клечки в коридора. 

Неговото безпокойство мъчи и нея и нощта я влече към безупречно чистите 

коридори. Гласът на Вайълет се носи някъде отзад, познат и същевременно самотен 

звук. Докато го слуша, се сеща какво й бе казала някога известна оперна певица от 

Ленинград: „Душата е толкова необятна, че всеки търси начин да запълни огромната 

празнина. Аз например пея.” 

От толкова отдавна дъщерята на великия водач не се страхува да умре. По-

скоро се бои от непрестанното разрастване на душата й, която отказва да бъде 

запълнена. Долавяла е същият страх и у най-щастливите хора, които е познавала, у 

онези, които е обичала, включително у баща си. 

По време на рутинната си нощна обиколка минава покрай стаята за 

развлечения и долавя застрашителното присъствие на притъмнелия екран на 

телевизора, а също и пустотата на цялата стая – пустота, която се усеща като 

присъствие, не като липса. Вътре вижда баща си - сам, седнал в специално 

изработения за него стол, гледа филми. Предпочита Чарли Чаплин, Тарзан, уестърни 

и репортажи за самия себе си. Погледът му обхожда мъжете и жените, понесли 

плакати с неговия лик над грейналите си от радост лица. Оглежда редиците 
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танцуващи деца. Манифестацията минава, ред по ред, а той маха отгоре с облечена в 

ръкавица ръка. Наблюдава как самият той наблюдава всички от трибуната.  

По профила му пробягва сивкава светлина и за нейна голяма изненада и 

облекчение, когато главата му се завърта към нея, в очите му няма и следа от това, че 

я познава. 

* 

Зима е. Снегът трупа косо на парцали оттатък прозореца на стаята за 

развлечения, скрива дърветата от северната гора, а също и някакво животно, неясно 

какво, останало да броди сред тях. Куче? Дива котка? Лисица?  

Мислите й се насочват към Бухарин и дачата в Зубалово. Колко ли години са 

минали, откак за последно се бе сещала за него? Но ето, сякаш го е видяла едва вчера 

- стои в гората, листата хвърлят сенки, които чертаят фигури по раменете на дългата 

му лятна риза. Носи бели ленени панталони и сандали. Води нея и приятелката й - 

дъщеря му Козя - по горските пътеки, показва им паяци, полегнали върху паяжините 

си, изрежда имената им, а също и имената на дърветата, на горските цветя. Високите 

перести облаци вещаят три дни хубаво време, така им обяснява. Водата в потока има 

вкус на камък. 

Бухарин беше напълнил дачата с животни: опитомена лисица, която да се 

разхожда из двора, таралежи, които да се гонят по терасата, змии в стъклени 

буркани. Бухарин, който измисляше игри за децата и който винаги беше весел, 

Бухарин, който обгръщаше с ръце слабата медицинска сестра в гората, докато я 

учеше да стреля с въздушна пушка. Бухарин, когото историята помни като бащата на 

съветската конституция, и Бухарин, какъвто го помни тя. 

Веднъж, докато двете с Козя си играеха на гоненица, тя мина покрай 

прозореца на бащиния си кабинет и ги мярна вътре двамата - Бухарин, скръстил 

ръце на гърдите си и наклонен леко напред, сякаш за да чува по-добре, сериозен сред 

книгите на баща й, и самият й баща, скрит в сянка, хвърлена от привечерното 

слънце, сякаш привидение, обвито в облак дим от лула, ръката му разрязва с жестове 

светлината. Бухарин кима, одобрява – мимолетен силует в рамката на прозореца.   
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В стаята за развлечения проехтява суха кашлица. На масата се появява 

картонена чашка с хапчета. Преди години, след като имигрира в Америка, тя прочете 

разговор между баща си и Бухарин, за който се предполагаше, че бил проведен в 

Зубалово. “Знаеш ли защо те смятам за свой приятел? – твърдят, че попитал баща й. – 

В крайна сметка, ти не си способен на интриги, нали?” На което Бухарин отговорил: 

“Не, не съм.”  

Тя си изпива хапчетата. Снегът се засилва. Животното, каквото и да е било, е 

изчезнало. 

* 

Обитателите на дома са се събрали в стаята за развлечения и поздравяват с 

„Честит рожден ден” дъщерята на великия водач, но в песента не я наричат с 

истинското й име, а с американското, което си е избрала. Също както и баща й си 

измисли име, което да пази младия мъж, тя също иска да забрави – и по този начин 

да бъде предпазена  –  от историята. Духва свещичките на тортата с жълта глазура. 

Аплодисменти. По пода плавно се носят балони. Всички са облекли най-празничните 

си дрехи. И Вайълет е тук. Въпреки че смяната й започва чак след шест часа, е дошла. 

Устните й са начервени с разкрасяващия тъмновиолетов нюанс на слива.  

Тя се отделя от останалите, които разсеяно заемат местата си в очакване на 

тортата, и се надвесва напред, към Вайълет, отпуска меката си кафява длан върху 

нейната, целува я нежно по бузата и й казва: „Ти си най-красивото момиче в тази 

стая”. 

Днес навършва осемдесет и две. Надживя баща си с дванайсет години. Той 

умря с почернели устни и подпухнало лице, сочеше към тавана някаква опасност, 

видима само за неговите очи. Не, тя не се бои да умре, но когато се замисли за баща 

си, задъхан и сгърчен на тясното легло, се страхува за него, дори сега. Баща й, сам на 

смъртния си одър, заобиколен от мъже, на които не можеше да се довери, но които 

някак бяха оцелели.  

Бухарин не беше сред тях, бяха минали близо петнайсет години от онзи 

мартенски ден, когато стана жертва на Процеса на двайсетте и един, жертва на 

чистката на великия водач. И, в крайна сметка, жертва на куршума в главата. 
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След смъртта на баща си, тя намери сред личните вещи на бюрото му бележка, 

написана от Бухарин два дни преди смъртта му. Коба, така започваше. Коба беше 

обръщение, изпълнено с привързаност и обич. Коба означаваше “вожд”. Коба бе име, 

свързано с общото им революционно минало, с дните на вярност и обединение на 

умовете, ако не на сърцата. Коба, защо искаш да умра?  

Пред нея поставят парче торта и пластмасова вилица. Тортата е лека, а в 

глазурата се усеща, какво... лимон? 

* 

Кънтене на ботуши в коридора, тежки стъпки на служител по плочките и 

дъщерята на великия водач може само да лежи неподвижно в леглото си и да се моли 

стъпките да отминат по коридора. Може пък да не са дошли за нея, а за съседката й 

по стая. Дано да е за съседката. Може би стъпките, чието кънтене се усилва, ще 

отминат покрай нейната стая и тя ще чуе как се чука веднъж, после два пъти, три 

пъти на следващата врата. Гласът ще извика завалено името на другата жена и 

дъщерята на великия водач ще е в безопасност в тъмната си стая.  

Тишината около нея се сгъстява. Процежда се страх. Тя напряга слух. Не е ли 

това дращене по вратата й? Глух шепот. Нейното име ли е произнесено? Върху 

вратата й се стоварват трите удара. Нейното име. Откъде знаят името й? 

Униформени мъже отварят с ритник вратата и нахълтват в стаята. Единият се 

приближава и се надвесва над нея. Има пясъчноруси мустаци и обветрени бузи, а 

вместо очи, но лицето му зеят две черни, празни дупки. 

Не, понечва да каже тя. Има някаква грешка. Войникът вдига приклада на 

пушката. Не, повтаря тя. Не знаете ли коя съм аз?  

И когато прикладът се спуска – черен мрак.  

Събужда се рязко, с облекчение, обзета от страх, търси пипнешком лампата на 

нощното шкафче. Ясно долавя, че край леглото й има нечия фигура, но вижда само 

тъмнина. По гърба й пробягват горещи тръпки, разпростират се по дланите и 

стъпалата й. Напряга очи в мрака, различава познатите форми на нощното шкафче и 

бюрото. Ето го и столът. А там дрехите й висят в гардероба. И въпреки това не може 

да се отърси от усещането, че някой я наблюдава и сърцето й не спира да бие 
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учестено. Това е просто сън, прошепва. Миг по-късно тъмнината й отвръща: Това не е 

сън.  

* 

А после идва пролетта. Минзухарите в дворчето отпред са нацъфтели. Край 

птичарника дъщерята на великия водач гали риж котак с тигрова окраска на име 

Алекс, доведен в дома от благотворителната организация към общинските болници 

за подкрепа на пациентите чрез домашни любимци. Двамата гледат заедно птиците. 

Животинката е кълбо топлина, което мърка в скута й. От време на време се прозява и 

показва белите си зъби. 

Когато младежът най-накрая идва да отнесе Алекс, котаракът го одрасква, 

скача и хуква по коридора на северното крило. Докато останалите животни от 

програмата биват натоварени в чакащия микробус, младежът и част от персонала 

тръгват да търсят Алекс из сградата и градината. Връщат се час и половина по-късно 

с кални обувки и потвърждават подозренията й: Алекс е избягал. Мъжът слага ръка 

на рамото й и я уверява, че Алекс ще се върне; после казва на отговорника по 

външните мероприятия да остави купичка с риба тон и да държи под око изходите. 

Дъщерята на великия водач е притеснена. Нощем обикаля коридорите, цъка 

тихо с език и вика Алекс. Седнала в осветения кръг от настолната лампа, Вайълет 

въздиша: “Горкичкото животинче, просто е изплашено. Като огладнее, ще се върне”.  

Дъщерята на великия водач кърши ръце, продължава да търси. Известно 

време след смъртта на Бухарин много от хората, които идваха в Зубалово 

споменаваха, че мярвали лисица в градината. Пазачът на дачата твърдеше, че лично 

я хранил от ръка в продължение на години, толкова питомна била, до една пролет, 

когато просто отказала да го доближи. Стояла на западната ливада с щръкнали уши и 

се облизвала. Тя вижда лисицата на Бухарин сред зимните дървета, последният 

спомен за добротата на нейния господар избледнява и сега е прекалено изплашена, 

за да се приближи, най-после е сама. 

На северния изход един сгъваем стол подпира вратата и дъщерята на великия 

водач се измъква навън с проходилката си. Нишката на самотния глас на Вайълет 

изтънява зад гърба й. В ноздрите й нахлува мирис на влажна земя. От колко отдавна 
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не е била навън посред нощ? Ето го белия сърп на луната, звездите, подредени в 

древните си формации. Толкова съзвездия, чиито имена помни, но не може да открие 

на небето - Касиопея, Лъв, Андромеда, Пегас - а също, навярно, толкова съзвездия, 

които вижда, но не знае имената им.  

Шепне името на Алекс, докато върви през ливадата към северната гора, под 

безименните звезди. Вятърът преминава покрай нея. Чий глас? Нейният, както вика 

Алекс? Гласът на баща й? Гласът, който понякога чува точно преди събуждане, 

непознат глас, който казва: „Малка Коба, всички трябва да умрем”.  

Сега тя е близо до смъртта, с всеки ден, все по-близо, и знае, че има рай и ад. И 

понеже го знае, е наясно, че никога повече няма да види баща си, нито да чуе гласа 

му. Разделени сме завинаги. Тази нова тъга тя познава отдавна, но досега не е успяла 

да й даде име. Невъзможно е да простим истински на бащите си – поне не по начина, 

по който прощаваме на майките си, от които първоначално сме били отделени и на 

които сме склонни да простим така, както прощаваме на себе си. На бащите 

предлагаме компромис: опитваме се да ги разберем, въпреки себе си. Нейният баща 

може и да е загубен за нея, но няма да остане ничий. Той е мой и аз съм негова. 

Алекс е някъде в гората, шмугва се между дърветата. В далечината сградата е 

притъмняла, всичко е тъмно, има само едно квадратче светлина - някой е станал за 

чаша вода. Вятърът шепти в дърветата. Гласът на Вайълет вика името й от прага. 

Дъщерята на великия водач е притихнала, само за да може гласът на баща й да я 

открие отново. 

 

 


