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Никой не ни обича. Всич-
ки ни мразят. Всички ни се
присмиват. Някакъв чех се
гаври с нас, че сме кенеф.
Изобразилнивинсталация
пред Европейския съюз.
Отникъде светъл лъч. До-
тук ни докараха... Никой не
ни обича. Всички ни мраз-
ят. Всички!
Боже, наистина ли никой

не ни обича? Не се живее
така... Никакъв живот не е
никой да не те обича! Тол-
кова ли сме скапани? Тол-
кова ли сме грозни? Толко-
валисмепрости?България
- на три морета! На три мо-
рета, ама като ти врътнат
кранчето, студуваш... Ако
някой все пак ни обича,
трябва да е ненормален...
Това, уважаеми дами и

господа сънародници, е дъ-
ното. Така говори. Така из-
глежда.Такачувства.Стиг-
нали сме до колективното
дъно и нищо по-добро не
може да ни хрумне, освен
да изобретим колективен
тирбушон и да си пробием
по-долно дъно - още по-
дълбоко, още по-грозно,
още по-безнадеждно. Ом-
разата, която ни дави, е
следствие на самоомраза-
та, коятосмеразвилииусъ-
вършенствали. Мразим се
тъй чистосърдечно от ме-
дицинска гледна точка, ся-
каш сме добили това чув-
ство в лабораторна епру-
ветка. Когато някой ни се
присмее, когато ни наруга-
ят и санкционират, ние из-
вратено започваме да оби-
чаметози, койтонимачкаи
сме готови да подкрепим
гаврата му с още по-гадни
плювки. Ние сме перфект-
ният беквокал на плювки-
те.Простозащотонестава-
ме за солисти.
И все пак надявам се да

имам възможност да ви
разкажа за мои швейцар-
ски приятели, които не ни
мразят.
Марк Летау например.
Марк е 47-годишен, жур-

налист, редактор във вест-
ник“ДерБунд”,единотнай-
старите и авторитетни
швейцарски всекидневни-
ци. Неговият ресор ешвей-
царската външна полити-
ка. За първи път е срещнал
думата “България” в един
английски вестник при пър-
вото си посещение в Ан-
глия.
Бил 15-годишен. Става-

ло дума за някакъв чадър.
Спомня си, че силно се е
удивил на техническия на-
предък на страната, произ-
веждаща такива чадъри.
Забравил България. Бил
типичен швейцарец, чието
мислене свършвало до же-
лязната завеса.
Марк е запален по спорт-

ното ориентиране. През
1991 г. в планинатаЮра се
запознал с трима българи
от Търговище, които били
част от международните
отбори по дисциплината.
Опънал палатката си до
техния “Москвич”. Запърви
път през живота си виждал
“Москвич”. Валялпроливен
дъжд. Марк - в палатката,
българите - в москвича, къ-
дето се хранели с консер-
вирано в буркани месо.

но ориентиране, на детски
хорове, намира спонсори,
изпращапомощи,дорисие
купил апартамент в Търго-
вище, защото не понася хо-
тели, а знае отлично как се
живее в двустаен апарта-
мент с кашлящвкухнятадя-
доишестчленносемейство.
Марк познава България та-
ка, кактомного българи не я
познаваме. Приема я така-
ва, каквато е. Обича я.
Защо, по дяволите, я оби-

ча, след като япознава?За-
що върши всичко това?

Ами защото не го разяж-
да нито омраза, нито са-
моомраза. Българите, смя-
та той, биха направили
всичко за децата си и за
семейството, но би трябва-
ло да разберат, че човек е
длъжен да направи нещо и
за хората, които са извън
семейството. Че човек
трябва да инвестира в мал-
ката стъпка, за да направи
голяма. Марк знае колко
тесен може да бъде швей-
царският перфекционизъм
и колко стягащ мисловният
му корсет. Той е вложил
част от себе си в България,
но и тя се е реванширала -
променила е светоусеща-
нето му. Той има право да
ни критикува, защото не е
безразличен към нас. Има
право да се дразни от фак-
та, че всичко тук е гръмо-
гласно: политиците, теле-
визорите, музиката, псув-

ните, вестниците, а, от дру-
га страна, над всичко това
се разпростира гръмоглас-
но мълчание. Мълчание за
противоречията. Ние, кои-
торазбирамеезика,трябва
да разберем и логиката му:
защоправимтова,анеоно-
ва? Защо реагираме по то-
зи, а не по друг начин?
За да разберем Марк и

неговата любов към Бълга-
рия, трябва да осъзнаем
първодокъдениедокарала
пълната десоциализация
на обществото. Колектив-
ното безсъзнание. Прокле-
тото чувство за липса на
значимост. Политикатамо-
же да реши или да не раз-
реши някои проблеми, но е
напълно безпомощна при
тежкия проблем със соб-
ствената ни същност.
Силатанаеднообщество

се изразява в отношението
му към слабите. Паднали-
те. Необичаните. Това не е
буржоазен хуманизъм.
Койтониразбираиподкре-
пя в мрачния момент, е си-
лен. Ако му повярваме и
разберем мотивите му -
промяната е започнала.
Щесеоттласнемотдъното.
Защото трябва да разбе-

рем накрая, че това, което
другитехаресватвнас, нее
на всяка цена онова, което
мразим в себе си.
Забравихдакажа: двего-

дишният син на Марк се
казва Манол-Златко.@

Предложили и на него. Ви-
дялому се вкусно. Поканил
ги вкъщи да се изсушат, из-
мият и да спят на чаршафи.
Първият му сблъсък с бъл-
гарския манталитет бил по
пътя за неговия домвБерн:
новият му приятел изключ-
вал мотора по стръмните
места -дапестибензин.То-
ва би ужасило всеки швей-
царец.
Малко след това Марк

пристига в градТърговище,
където се сблъскал с целия
ад на онези години. Това,

което видял и преживял, го
променилозавинаги.Осъз-
нал,чевеченеможедажи-
вее както досега. Разбрал,
че затворен между Алпите
в сигурната Швейцария е
загубил социалния си ре-
флекс за себеподобните,
живеещи по коренно раз-
личен начин. Разбрал и
друго:чебимогълдаживее
между тези хора и в тази
страна.
Марк започнал да пише

седмична колонка в “Дер
Бунд” - “Един прозорец към

България”. Скоро се вклю-
чили и други автори. Сед-
мицинаредвиселина теле-
фоните да организират
дрехи, храна и помощи за
България. Годините мина-
вали.Маркставалвсепове-
че и повече българин.
Така и до днес. Марк е

създал швейцарско-бъл-
гарското дружество “Ва-
риант5”.Издававестникна
български и немски със съ-
щото име. Организира
ежегодни посещения на
български отбори по спорт-

ШвейцарскиятжурналистМарк Летау (крайният вляво) сред българските си приятели в Търговище.
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