
ИСТИНА ИЛИ ИЛЮЗИЯ бих нарекла аз този разказ за Борис Априлов, 
написан от Пецата Незнакомов, негов колега по перо и по "Стършел", съгражданин 
през юношеството, дори приятел до едно време, но по-късно изчезнал от 
обкръжението му и с нежелание премълчаван, при подпитване от моя страна. Аз 
имам някои недоказани предположения по този въпрос, според смънкани фрази от 
страна на баща ми, но не желая да развалям впечатлението от много 
добронамерения разказ, написан след смъртта на Ахото. Част от него е истина, част 
- надявам се да е истина, но има и много неточности и елементарни 
предположения, изказани като ИСТИНА - и не мога да ги приема! Едно, че 
изкуствено драматизират по-маловажни неща от живота му, второ, че изопачават 
истините, като смесват събития и факти от различни години, и трето - най-лошото - 
като приписват на Ахото трагизъм и отчаяние, които никога не са му били 
присъщи. 

Затова - с голямо уважение и благодарност за показаното добро и 
приятелско чувство - просто ще отбележа неточностите, и ще се опитам да предам 
истинските факти. Понякога ще реагирам малко по-силно на някои дразнещи (мен) 
откъси, но то е защото не ми се иска Ахото да бъде запомнен от читателите си като 
някакъв пораженец и травматизиран тип, какъвто не беше. 

Отново подчертавам, че виждам и приемам доброто намерение и умението 
на автора; като разказ и история за човек от нашето време е чудесно написано, но 
докато е биография на ИСТИНСКИ и прекрасен човек, живял достойно и по 
собствен вкус в една неприветлива среда - нека се знае и истината! 

 
Петър Незнакомов: Ветроходецът се отправи за последното плаване... 
 
Няма го вече човека и писателя, който бе избрал за свой псевдоним името на 

прокълнатия вечен скитник-евреин*1. Приюти го чужда земя далеч от оня южен 
черноморски бряг, който той толкова обичаше и който даваше възможност животът 
му да прилича на някакво фантастично приключение. Доколкото това беше 
възможно в оня свят, където премина съществуването на всички ни, родените през 
двадесетте години. 

*1 –  Всъщност името АХАСВЕР ака АХАСФЕР е прието от 
ученикът Атанас Джавков като прякор, а по-късно и псевдоним, 
под влиянието на книгата на Южен Сю "Скитникът евреин", 
където този образ е тъжно-романтичен и положителен, обречен 
на вечно проклятие за своята осъзната по-късно грешка, която се 
опитва да изкупи, като прави добро на нещастниците - за 
разлика от описанието му в Библията, ако въобще е имало някога 
такова, или е само легенда... 

Той не обичаше София*2, града, в който трябваше да изкарва хляба си. 
Сърцето му го влечеше все там на югоизток, към малкото Търново*3, към оная 
вечнозелена планина с легендарното име Странджа, на която прокуденото му 
тракийско семейство след Междусъюзническата война бе намерило приют; към 
Бургас*4, веселия космополитен град, където бе учил и обикнал морето. 

*2 – Напротив, МНОГО обичаше София - и като град, от който 
може да бяга, когато пожелае промяна, и като град, в който да 
се завръща отново, при любимите си приятели и колеги, при 
работата и семейството, своята среда, в която беше обичан и 
познат на всички. 



*3 – Малко Търново – не, не ходеше много често там, поне аз не 
знам - нямаше при кого. Но имаше спомени от младостта си и 
близките си, обичаше да ги разказва, обичаше спомените си за 
там. 
*4 – Бургас – действително много любим град! – с един единствен 
недостатък – ако не броим Нефтения комбинат – 
недостъпността на морето и неатрактивните му плажове. 
Главната му любов беше Морето, диво и девствено – но на път за 
него и обратно - задължително и с удоволствие се отбиваше в 
Бургас, водеше нас и познатите си там, развеждаше ни из 
местата от детството му, разказваше...  

Нашето познанство и приятелство се зароди на пристанището в Бургас. 
Него, тогава 12–13-годишен хлапак, го бяха открили в трюма на някакъв 
чуждестранен параход (както всяко бургаско, момче беше мечтал да избяга по море 
някъде отвъд хоризонта, само че той се бе опитал и да осъществи мечтата си), бяха 
го измъкнали оттам целия очернен от въглищен прах, бяха го предали на местните 
власти и с това го бяха направили идол на бургаската младеж. Аз също в тази 
възраст си строих сал и вече бях почнал да го пълня с консерви, необходими за 
далечното плаване, когато баща ми го откри и насече с брадва. Като ученици в 
гимназията два съпернически колектива, членове на които бяхме двамата, си 
построихме две саморъчни ветроходки, тяхната беше кръстена, както вече се 
подразбира, Ахасфер*4, а нашата - Еол.  

*4 – Името на първата му лодка е било Чайка. Това 
нееднократно е споменавано и в разказите му. Не е "построена", 
но само доотъкмена. 

С тях ние обиколихме почти цялото Южно Черноморие от Несебър през 
света Анастасия и Созопол – до Галасо (сегашното Синеморец) при турската 
граница. Как няма да обикнеш завинаги морето, това наше най-докарано на сол 
родно Черно море, другите морета са много по-солени, дори неприятно солени. 
Тогава никой не пречеше на лодките и платноходките да сноват по цялата тази 
акватория, никой не се боеше, че можем да емигрираме в Турция. За нас тогава 
Турция беше най-малко желаната, тя бе страната на вековния поробител, тъмна, 
изостанала икономически, по-скоро оттам се очакваха емигранти. 

Трудностите за младите "частни" мореплаватели почнаха след 9 септември. 
Всички любителски лодки, особено пък платноходките, трябваше да се 
зарегистрират, за всяко качено на тях лице трябваше да се вади от пристанищните 
управления открит лист, всички лодки, плават къде плават, привечер трябваше да 
се прибират в пристанището, където са зарегистрирани, и да връщат откритите 
листове... А бе и до Созопол да отидеш, дори по сухо, също трябваше да вадиш 
открит лист. Изобщо правеше се всичко възможно да се отблъснат момчетата, 
бъдещите моряци и защитници на морските граници на родината, от морето. 
Параноичната милиционерска и граничарска подозрителност и бюрократически 
идиотизъм съсипаха ветроходството. Навътре в морето можеше да влизаш под 
ветрила само колективно, под зоркото око на отговорник, който се отчиташе там, 
където трябва. 

И въпреки всичко това Атанас Джавков, вече с псевдоним Борис Априлов-
Ахасфер, член на колектива на вестник ״Стършел" и начеващ писател-маринист, 
отново започна да строи ветроходка.*5 Този път не саморъчна, построиха му я 
майстори, които през шестдесетте години, когато започна да се диша по-леко, 



отново си спомниха за стария занаят. Беше чудесна малка яхтичка за двама души, 
тип ״финка", с платна грот и стаксел, пъргава като морска лястовица. 

*5 – Единствената лодка/яхта, която "му е строена" е 
"Ахасфер", и тя е строена много по-късно, много след като 
напусна Стършел; историята е описана  в повестта му 
"Плаващата мансарда". Преди това – и като се изключат 
детската "Чайка" и надуваемите и сглобяеми лодки, купувани по 
кемпингите – неговите лодки са следните:  

1. СИРИУС – закупена стара риболовна лодка на име "Дунав", предадена на 
съхранение на Арончо от Бургас, и загинала при неизвестни обстоятелства 3-4 
години по-късно... Никога не се разбра истинската й съдба. 

2. ЧАЙКА – Закупен заедно с Жак Шемтов малък ШВЕРТОВ спортен ветроход, 
понякога го наричаха клас Йола, понякога – клас "Летящ холандец" – за второто 
мисля, че преувеличаваха! Кръстиха я отново Чайка, заради първата лодчица на 
Ахото... - именно нея споменава П.Н., като я бърка с: 

3. АХАСФЕР  – построената от бургаският майстор Коста Никитов първа частна 
"яхта" ( на практика - ветроход с 2 кабини и подвижен кил) кръстена Ахасфер, 
след като се разбра, че Ахасвер е неправилно... Едва й се понарадваха, когато 
един от приятелите му, Божидар Станоев,  предложи да се преправи на килова 
яхта, да се покрие дъното с епоксидна смола и удължи с 1 метър, за да стане 
по-дълга от яхтата на Рангел Вълчанов, който построи своята при същия 
майстор и по същите чертежи, но "подло" я направи с около 1/2 метър по 
дълга, което развали дългогодишната им дружба  :)   Направиха го и после се 
радваха на сладкото отмъшение!...  Още след няколко години Ахото я продаде, 
защото получи няколко хернии и вече не можеше да бъде яхтмен... Но тя 
остана на негово разположение завинаги - според договора за продажба, само 
че вече го возеха. 

* Цитат от "Плаващата мансарда":   "Понякога съм склонен да 
мисля, че животът ми се дели на следните периоди: 
    времето на “Чайка”, 
    времето на “Сириус”, 
    времето на петметровата яхтичка тип “йола” и 
    времето на “Ахасфер”." 

Съсобственик на Априлов беше Жак Шемтов, също на работа по онова 
време в ״Стършел", наш приятел и най-симпатичният, весел и смел евреин, когото 
някога съм познавал. Естествено, третият съекипник бях аз *7 (при нужда финката 
побираше дори четирима души). Благодарение на тази ״финка" летата и ранните 
есени в Созопол станаха незабравими. 

*7 – Няма нито една снимка на Пецата из архивите на Ахо... А 
разказаната по-долу история е поне 10 години след Стършел!... 

Особено си спомням един необикновено топъл, спокоен и слънчев октомври 
през 1964 година. Тълпите курортисти се бяха вече изринали, беше си вече 
заминала и ״късната полякиня" (събирателен образ на последните чужденци, 
фанатични почитатели на Созопол), цялото градче миришеше на ферментираща в 
каците шира и на печени лефери и паламуди. Ние ьбяхме една чудесна мъжка 
компания, населявахме почивната писателска станция, освен нас тримата, спомням 
си още и Рангел Вълчанов и Захари Жандов, те пък бяха акостирали в почивната 
станция на кинематографистите. Изведнъж решихме да се прехранваме само със 
собствен улов на риба, краби, миди, скариди, на ״фрути ди маре", както казват 
италианците и испанците. Денят ни почваше така: рано сутринта капитанът Ахото, 
както му викахме по бургаски, галено от Ахасфер, отиваше в пристанищното 
управление с паспортите ни, за да ни извади открити листове за влизане в морето 



(тази бюрократична мярка отпадна чак след 10 ноември 1989 г., не зная дали пак не 
я възстановиха), след това отивахме на рибарския кей и скачахме във ״финката", с 
нас през този октомври идваше и Рангел Вълчанов, софийският шоп, който да му се 
ненадяваш, също стана страшен яхта-джийски запалянко и също на стари години 
си построи собствена яхта. Дигахме платната и ״морякът", сутрешният бриз, ни 
понасяше покрай острова Свети Иван и скалата Свети Петър, навътре към ״ачика", 
както рибарите наричат бургаския залив в най-широката му част, между Поморие и 
Созопол. Там сваляхме грота и стаксела, вадехме такъмите (влакната от конски 
косъм) за лов на попчета, ние ги наричахме по созополски ״кая" (дънна риба) и 
застанали по двама на двата борда започвахме риболова. Ако не кълвеше, двама от 
нас хващаха греблата и подкарваха лекичко ״финката", а другите двама хвърляха от 
кърмата предварително подготвените ״чепари" за лов на сафрид и на особено 
любимата ни пo онова време черноморска риба змарид (тя през осемдесетте години 
по необясним начин изчезна от Черно море, обичаше, изглежда, по-чисти води). 

Прекрасни мъжки времена на очакване ״каята" да подръпне такъмите, 
сафридът или змаридът да проблесне и затрепти сред прозрачната синя вода зад 
кърмата, времена на шеги и игра на капитани и пирати (тя се състоеше в крясък на 
най-различни моряшки ругатни на български, гръцки, турски, италиански и 
английски език, с които се обсипвахме един други с продрани барабски гласове). И 
всичкото това гарнирано с абсолютното чувство за свобода и волност, което може 
да ти достави само скитането по морето с помощта на платна, ветроходството. 
Хванеш ли руля, седнал удобно на кърмата, заслушан в скърцането на мачтата, в 
свистенето на вятъра във вангите, в приплясването на грота при поворотите, не ти 
трябва друго мъжко щастие... 

След като наловяхме достатъчно риба за обеда и вечерята, прибирахме 
грижливо такъмите, навървяхме рибата на връзки, вдигахме платната и вземахме 
курс към устието на Ропотамо, навлизахме на платна в реката и стигахме до 
дървеното скеле пред бараката, където живееше самотникът Робинзон, латвиецът 
Веляотс. Той беше работил дълго време в Българската кинематография като 
художник-изпълнител, беше емигрант и близък приятел на Рангел. Веляотс ни 
посрещаше добродушно усмихнат, береше късни домати от малката си градинка, 
правеше салата, ние изваждахме донесената ракия или водка, сядахме на грубо 
скованата дървена масичка в сянката на обвитите със странджански лиани стари 
брястове и пийвахме най-сладката ичкия на света. Веляотс не приказваше, той 
беше прочут мълчаливец, но ни слушаше с удоволствие, докато подпийваше едва-
едва от чашката, не беше голям любител на алкохола, не приличаше на 
белогвардеец. Обичаше да прави компания на редките гости и им се радваше. 

Към два-три часа си тръгвахме, за да хванем следобедния бриз, който да ни 
откара в Созопол. Не искахме да причиняваме неприятности на Ахото. Той не 
биваше да закъснява, вечерта трябваше да се яви при дежурния на пристанището, 
за да не създава "ситуация", така граничарите наричаха граничните произшествия. 
Гребяхме до устието на реката, а след това, ако трябва, и докато излезем от завета 
на Маслен нос. Щом лъхнеше вятърът и около ״финката" заиграваха "белите 
зайчета", вдигахме платната. Ако вятърът беше попътен, отзад, движехме се на 
"пупа" и в Созопол се връщахме за час, час и половина, като изпитвахме 
неописуема наслада от солените заливащи ни пръски, вдигнати от бързия ход. Но 



духаха ли драмаданите (северните ветрове), "маистро" и "грео", връщането не беше 
толкова лесно, трябваше да правим тегел след тегел, да се движим на зигзаг, да 
"орцараме", както се казва по рибарски, докато заобиколим нос Христос и оттам 
нещата ставаха вече по-лесни, поне си спестявахме мъчителните тегели. Тогава 
пристигахме в Созополското пристанище в последния момент, дежурният ни 
посрещаше с кръвнишки поглед, колкото и иначе да бяхме приятели. С 
граничарската служба по онова време шега нямаше. Приставахме на определеното 
за "финката" място на кея срещу Рибарското училище, там тогава се помещаваше 
Н-ското поделение, военноморска част, чието истинско име не биваше да се 
споменава, врагът все още дебнеше отвсякъде. Хвърляхме котвата, завързвахме 
носа на "финката" на халката на кея и се прибирахме в столовата на писателската 
почивна станция, за да изпържим наловената риба и да я полеем с две-три бутилки 
памидово вино, най-евтиното и най-хубавото вино тогава. Никога не съм ял 
толкова вкусна риба като тази, която бяхме наловили сами. 

Но не винаги всичко завършваше така благополучно. Една сутрин Ахото, 
капитанът, реши да замине сам с „финката" за Поморие от другата страна на 
залива, имаше там някаква лична работа и не искаше да заангажира и нас и да ни 
лишава може би от последния за годината плаж. Времето беше необикновено топло 
за втората част на октомври. Ахото излезе на гребла вън от защитната стена на 
вълнолома, вдигна платното, попътният вятър го подхвана, той взе курс на север 
право към Поморие и скоро се превърна в черна точица сред "ачика". 

До обед времето беше великолепно, ние с Жак и приятелката му Соня, една 
руса, прилична на скандинавка красавица, се къпахме до насита във вече доста 
хладката вода. Само че навън, на пясъка беше твърде задушно, дори горещо и това 
малко ни разтревожи. И имало защо, някъде към три часа след падне откъм 
северозапад изведнъж изникна черен космат облак, закри слънцето и Созопол 
потъна в някаква хладна сянка. Чуха се зловещи далечни тътени. Идеше буря, 
светкавици започнаха да прорязват небето, дълги, начупени, синкавопламтящи, 
просто пробождаха повърхността на морето, все още задрямало в тревожно 
очакване. Вятър още нямаше и тъкмо това беше най-зловещото. После първият 
студен полъх разклати клоните на дърветата в отсрещната морска градина и ни 
накара да потръпнем. Морето се накъдри и после, както става през август, се 
разрази страшна буря, съвсем неочаквана за такъв спокоен край морето месец като 
октомври. Първата ни мисъл беше как ще се върне в такава буря нашият самотен 
ветроходец, ще надделее ли у него разумът да остане да нощува в Поморие, или 
пък ще се подчини на идиотската заповед непременно по мръкнало да си бъде в 
пристанището, където „финката" е регистрирана – откритият му лист беше за един 
ден. 

Надявахме се, че разумът ще надделее, пък утре ще се оправяме някак с 
пристанищните власти и граничарите. И те са в края на краищата хора, които знаят, 
че на море всичко се случва. Към шест часа те пратиха едно младо граничарче да 
ни пита дали другарят Априлов случайно не се е прибрал, без в залисията от бурята 
да се обади там, където трябва. Момчето, познато момче, видя тревогата ни и 
разбра, че не се е прибрал другарят Априлов и не е нарушил заповедта. Изказахме 
предположението, че като е видял приближаващата буря, може би е останал да 
преспи в Поморие. Момчето каза, че началството проверило, но от Поморие 



съобщили по телефона, че малко преди започването на бурята Априлов напуснал 
поморийската акватория. Излязохме от столовата, чухме страховития шум на 
разбиващия се в скалите прибой на юг от градския плаж, видяхме превиващите се 
от вятъра дървета в отсрещната морска градина. Небето продължаваше да се 
разкъсва от побеснелите светкавици, тътенът след това разтърсваше града. 
Тревогата ни обхвана и граничарчето. И то разбра, че сега не е време за 
бюрокрация, че тя почва да звучи вече като цинизъм, когато се касае за човешки 
живот, пък макар и на гнил интелигент. Поканихме го да изпие чашка коняк. То 
каза, че ще отиде да отрапортува в граничния пункт на пристана и веднага ще се 
върне, за да сподели с нас страховете ни, а и да си изпие коняка. 

Пуснахме бойлера в станцията, пратихме домакинката да купи от Казиното 
още една бутилка коняк. Ахото не беше любител на алкохола, не беше от 
страстните созополски пиячи, единственото, което си позволяваше след като 
закотви ״финката" на кея и се прибере в столовата, беше един малък коняк. 
Алкохолът, когато „финката" е на вода, беше абсолютно забранен, това правило 
той спазваше през целия си живот. По-късно в голямата му яхта за тричленен 
екипаж в долапчето над твърдото му тясно капитанско легло се намираше бутилка 
коняк, но това беше неприкосновен запас, само за най-краен случай. 

Часовете се изнизваха... седем часа... осем часа... В осем и половина заедно с 
граничарчето се изсипахме на ниския рибарски кей. Огромни вълни се разбиваха с 
трясък от другата страна на вълнолома и го прехвърляха, като ни ръсеха със 
студени пръски. Чакахме десетина минути, ослушвахме се, освен воя на вятъра не 
се чуваше нищо друго. Слава богу, от време на време се виждаше светлината на 
маяка пред входа на пристанището. Надявахме се, че ще я види и Ахото, след като 
премине покрай остров Света Анастасия, прекръстен по онова време на остров 
Болшевик. 

Разбрахме, че е безсмислено да стърчим на кея. Започнахме да обмисляме да 
не би да е по-добре да дигнем в тревога пристанищните власти, за да организират 
някакво спасително мероприятие, макар че да дириш една такава черупка като 
нашата "финка" в разбушувалото се море е все едно да търсиш игла в купа сено. 
Ахото обаче ни спести възможността да видим киселата физиономия на дежурния в 
пристанищното управление, особено ако той беше от ония, макар и редки, 
сухоземни плъхове, които само се перчат с белите си униформи, а са твърде далеч 
от психиката на истинските моряци и рибари. Към десет часа изведнъж го видяхме 
да се появява като призрак при оставената отворена желязна врата на двора на 
станцията. Беше мокър до кости, треперещ, зъзнещ, слава богу, беше си взел якето, 
но то висеше като мокра дрипа на раменете му. Хвърлихме се да го прегръщаме, 
после му свлякохме мокрите дрехи, неговите пръсти просто не му се подчиняваха, 
и го пъхнахме под горещия душ. И чак тогава видяхме колко са разкървавени от 
въжетата на грота и стаксела дланите на двете му ръце, кой знае с какви усилия бе 
успял да смъкне платната, иначе бурята е щяла да го преобърне и да го завлече на 
дъното.   

* Макар и много величествено и интересно - последното е само 
предположение, защото - ако е свалил платната - КАК би се 
върнал до Созопол на ветроход без мотор? - въпрос, който 
веднага би си задал всеки ветроходец. Раните са, наверно, от  
руля и поддържането на курса.  



След душа и голямата чаша коняк, която този път той гаврътна с видимо 
удоволствие, Ахото върна дара си говор. Първото, което каза, беше: 

- Ей, за първи път се уплаших в морето! 
Засмяхме се, изпитвахме страшна нужда да се смеем, след като голямото 

изпитание бе свършило с такъв хубав край. 
- Има си хас да не си се уплашил - рекох му. - И на нас тука, на суша и на 

завет, ни се бе дръпнало лайното... 
- Дано не ми се случи втори път, че човек може и да го намрази това море. А 

такова нещо ще ме довърши... 
Това беше всичко, което ни каза. Отведохме го горе в стаята му, сложихме 

го в леглото, където отново започна да трака със зъби. Завихме го с пет войнишки 
одеяла и той мигновено заспа. Събуди се чак на другия ден следобед, но никому и 
тогава, и после не разказа какво е преживял в тази страшна нощ. Просто не искаше 
отново да си спомня за кошмара... 

Но любовта му към морето, към ветроходството не изчезна. Напротив, още 
повече нарасна. След три-четири години той, който никога не си купи кола и не се 
научи да шофира, започна да строи нова собствена яхта, която отново кръсти 
Ахасфер, беше влюбен в това име и в странната прокълната романтика, което то 
излъчва. Издържа трудния изпит за правоспособен капитан на вече истинска яхта, 
превъзмогна и десетките бюрократични препятствия, които изискаше по онова 
време регистрацията на частен плавателен съд. В чиновническото съзнание 
притежателят на подобно превозно средство непременно се свързваше с 
потенциална измяна на родината, най-тежкото престъпление по онова време. И 
тръгна да обикаля с "Ахасфер" цялото крайбрежие, тясната каюта на яхтата му 
беше станала втори дом, той там всъщност и написа по-голямата част от морските 
си разкази, новели и повести, разбира се, когато яхтата беше на пристан в Созопол 
и можеше да трака на машината. В морето на север от Дуран-кулак и на юг от 
Резово обаче не му позволяваха да навлезе. Не можа да се сбъдне и детската му 
мечта да посети със собствен плавателен съд гръцките егейски острови. 

На всичко това Ахото устоя, но на болестта не успя. Сполетя го най-гадната 
за един моряк, особено ветроходец, болежка – хернията. С херния морякът 
самотник не може да тича по ръба на борда, да хвърля и вдига тежката котва, да 
дърпа опънатите до скъсване въжета на грота и стакселите. С херния той е вече 
един инвалид. 

С това всъщност се започна бавната агония на Ахото*8. Защото морето 
единствено му даваше оная свобода, житейска и творческа, която му липсваше на 
сушата. 

*8 – Бавна агония? Няма такова нещо! Агонията му беше бърза и 
кратка, но започна едва седмица преди смъртта.  Яхтата 
"Ахасфер", продадена на един млад човек, Петко(?) беше винаги 
на разположението му, когато пожелаеше. Освен това при всяко 
хрумване той заминаваше на южното черноморие с кола, 
шофирана от приятелката му А.; често ходеха на квартира в 
Созопол или Варвара, при хазайката "баба Тонка" - има и такъв 
разказ... Започнаха да пътуват до Гърция и Гръцките острови със 
самолет, кола и кораби; много често ходеше сам по островите и 
се прехласваше от възхищение от тях. Дори убеди майка ми да 
отидат заедно на остров Порос, ако не греша, и изкараха 



вълшебно 2 седмици (?); Създаде си контакти и приятелства 
навсякъде; Пътуваше из света с екскурзиите, организирани от 
Писателския съюз - има снимки с колегите си и картички от 
всички места... Ахото плуваше, пътуваше, пишеше и коригираше 
ръкописите си до последен дъх. Изобщо не знаеше, че е болен и 
умира.. 

Защо беше така, защо на сушата му бе по-трудно отколкото в бурното и 
опасно море? 

Защото почти целия си съзнателен живот той трябваше да прекара под 
несправедливо лепнатите му идеологически етикети. Какво толкова лошо бе 
сторил? Ще се опитам да разкажа накратко. 

* От тук започва толкова много епос, че ми е трудно дори да го 
систематизирам по точки. Ще репликирам както мога. 

Беше се родил през 1921 година в Малко Търново, освободено от турската 
робия само осем години преди това. Семейството произхождало от поробената* 
(*по-скоро - неосвободената) Източна Тракия и имало тежката участ на хилядите 
балкански семейства, намерили приют в свободната родина след 
Междусъюзническата война. В началото на тридесетте* (*1924 г.) години баща му 
направил ново преселение вече в Бургас, където станал продавач на вестници. 
Помня му будката, точно срещу главния вход на пристанището* (* Уви, на това злачно 
място - само за един сезон! Местата са теглени с жребий всяка година наново). Много често 
вестниците ги продаваше малкият Наско, бъдещият Борис Априлов и Ахасфер, оня, 
когото бяха открили в трюма на мръсния гръцки параход. В първите класове на 
гимназията (*1938?) Наско, по прякор Джавката, извърши първата фатална грешка 
в живота си*, като повечето момчета от бежански семейства, стана член на 
националистическа организация, поставила си за цел осъществяването на 
националните идеали и отхвърлянето на Берлинския и Ньойския договор, стана 
ратник.* (* вж. Уикипедия: Оказва се, че Ратник е била много привлекателна за времето си 
организация - съвсем не фашистка, както се внушава по-късно, но такава, чиято цел е била 
освобождението на всички Български земи. По-късно, обаче, се е заела да освобождава България и 
от евреите... Също куп инсинуации, и неточности в годините.) (Слава Богу, не е направил много 
по-фаталната грешка, подобно на Пецата и други приятели, да стане член на комунистическата 
организация!...) 

Но това продължава не повече от две-три години. Когато в идеологията на 
ратническата организация под влиянието на победилия в Германия 
хитлерофашизъм започват да се прокрадват антисемитски влияния, юношата 
скъсва решително с нея. Повечето от приятелите му са от богати еврейски 
семейства, сближавал ги е фактът, че и те са в някакъв смисъл бежанци, и когато 
ратниците и легионерите почват да чупят витрините на еврейските магазини, 
Джавката, Ахото, Ахасфер застава на страната на приятелите си, а не на 
побойниците. Когато през 1939 година започва Втората световна война, младежът, 
който вече пописва и печати в ученическия гимназиален литературен вестник, се 
влюбва в еврейско момиче и любовта им трае през цялото време, докато момичето 
носи на гърдите си жълтата еврейска значка, а той служи войник в крайбрежната 
артилерия. (* Когато се запознават, Ахото е бил с войнишка униформа и до голо подстриган, 
войник в артилерийска рота за три години.) Първият граждански брак, сключен в Бургас 
след 9 септември 1944 година, е неговият, със същото момиче със звездата. През 
време на войната, под влиянието на приятелите си евреи, учащи в Американския 
колеж в София – бъдещият член на писателската двойка братя Мормареви Мориц 



Йомтов е един от тях, Ахото изучава усилено английски език и заобиква 
американската и английската литература, предимно на морска тематика. (* Отново: 
По онова време повечето евреи са ставали комунисти, в противовес на Фашизма, но  Джавката - 
който уж се е влияел така силно от тях! - НЕ Е станал комунист, а сега, де?) Чете усилено 
отначало Джек Лондон, после Марк Твен, Мелвил и Хемингуей, Киплинг и Конрад 
от англичаните. Под тяхно влияние пише и първите си морски разкази, отначало 
доста подражателни, но това е съвсем естествено, кой от нас изведнъж е ставал 
майстор. Заобиква и джазовата музика, пее нюорлеанските негърски блусове, които 
му останаха любими до края на дните му. (*Тези думи са съвсем точен цитат от доноса, 
довел до оставката му от в-к Стършел, който Челкаш му е показал малко преди напущането. 
Доносът е пристигнал в редакцията от Бургас, след публикациите във вестника на първите 
няколко откъса на пътеписа му "Лондон без мъгла", който Ахото пише след завръщането си от 
едно голямо частно пътуване до Лондон, Париж и Рим през 1956 - буквално дни преди Унгарските 
събития. В този донос е пишело, че Джавков е бил английски шпионин още от ученик, защото е 
учил английски и е пеел на глас по улиците английски шлагери. Някога това им е било достатъчно... 
Челкаш го съветва да си подаде оставката, за да не го уволняват, което би било много по-
фатално.) 

За всичко това преди 9 септември се изисква и голяма доза смелост, 
бранниците никак не го обичат, легионерите му се заканват. Но след 9 септември 
тъкмо това пък се обръща срещу него. Първо му се лепва етикетът член на 
фашистка организация - ратник, а веднага след това и още по-опасния етикет - 
англофил, и то отявлен. Подгонен от Бургас*, (*няма такова нещо нито в произведенията 
му, нито в разказите за миналото му от него и майка ни.) (* Според разказите на родителите ми, 
Радой Ралин е писал на Ахото писмо - тогава е работел като библиотекар в градската 
библиотека в Бургас и е публикувал разкази в местния вестник – и го е поканил  на работа във в-к 
Стършел. Заминава с жена си, като оставят двегодишната си дъщеря (мен) в Бургас, при една от 
бабите за кратко време) ...Ахото се преселва в София, за пръв път се отделя за по-
дълго време от морето. Не го приемат в университета*. (*Отново неточност! 
Напротив! Той е бил принуден да постъпи в Юридическия факултет на Университета, за да 
получи временно жителство, без което не е могъл да живее в София и да получи работа. Но 
никога не стъпва на лекциите по тази специалност, която никога не го е привличала. Софийско 
жителство получава чак след 1959 г., когато става член на СБП и го получава автоматично. 
Дотогава живееше в страх и неспокойство да не го прогонят, защото вече не работеше в 
Стършел. За щастие - тъкмо тогава в СБП решиха да премахнат степента "кандидат член на 
Съюза", която имаше Ахото след излизането на книжката му Тревоги, и да направят членове 
всички кандидат такива. Какво щастие! - той шумно огласи в къщи, че вече е "Софиянец" и може 
да си отдъхне от притесненията - запомнила съм това отлично.) 

 
Почва да пише и печата разкази – хумористичните под псевдонима 

Ахасфер, а сериозните, на морска тематика под псевдонима Борис Априлов. 
Челкаш, Валери Петров, пък и моя милост, забелязват хумористичния му талант и 
не след дълго, мисля, че през 1947 година, начеващият писател е приютен в 
редакцията на ״Стършел", подобно на други подгонени и анатемосани млади и 
талантливи труженици на перото...* (* Уффф! Започва да пише и печати разкази много 
преди да иде в София - още като ученик в Бургас. В Стършел веднага започва да пише под няколко 
псевдонима, в няколко рубрики, всякакви фейлетони, сатири, очерци и пр.; започва да пише и 
разкази - хумористични, публикувани на страниците на вестника. Към по-сериозна литература  се 
обръща чак когато напуща Стършел и решава да се захване с "истинска" литература; по онова 
време вече е издал книгите си "Тревоги" 1956  - хумористични разкази и "Приключенията на 
Лиско" 1957 - една от най-добрите му книги за деца, донесла му известност и любовта на хиляди 
читатели, чак до ден днешен.) ...Челкаш действително по онова време се бе превърнал в 



истинско крило на сираци и сиромаси. В ״Стършел" Ахото работи не повече от 
десетина години*, (*от 1947 до 1959) тогава издаде първите си книги, въз основа на 
които бе приет за член на Съюза на българските писатели, пак с препоръката на 
Челкаш, на Валери Петров, на Павел Вежинов и моята. През това време той бе един 
от съавторите на забранените след премиерата Стършелови сатирични спектакли. 
Тогава отново си спомниха за младежките му ״прегрешения". Той напусна 
редакцията на ״Стършел" по собствено желание (макар че не беше съвсем по 
собствено) и беше един от първите, ако не единственият български писател, който 
се опита да живее само от писателски труд,* (Не се "опита", а му се наложи, а по-късно и 
му хареса. Това, че беше на самоиздръжка, го накара да пише много и непрекъснато, за да може да 
издържа голямото си семейство. И това именно го направи такъв добър писател! Не помня дали и 
Пецата участваше в спектаклите на Стършел, но помня съпругата му Люба Алексиева, която 
игра и пя с голямо удоволствие.) ...без да е на щат някъде и да получава заплата. 
Сътрудничеше на радиото, продължаваше да пише разкази и за ״Стършел", но само 
разкази, отказа се завинаги от политическия фейлетон, получи някаква 
контрактация за написване произведения за живота на рибарите и моряците, отърва 
се от станалата му противна София, замина за любимия си Созопол,*... (* Няма нищо 
подобно! Той винаги живя в София, на ул. Добруджа №2, бившата редакция на в-к Стършел. При 
всеки получен хонорар, той го разделяше между семейството и себе си - и заминаваше на морето 
за по 1-2 седмици, в някоя от свободните извън сезона почивни станции на СБП - за вдъхновение, за 
място за писане, каквото нямаше в пренаселеното ни жилище, може би дори и за някой 
освежителен роман!... За да бъде редом с дома си - започна да наема стаи във вилните зони около 
София, където често прекарвахме и ние, особено когато се родиха внучета. Всяка сутрин към 10 
часа той се прибираше на Добруджа, по обед обикаляше клубовете и кафенетата с писатели, пак 
се прибираше да дремне и поседи с Шела и семейството, а към 5 часа следобед отново се качваше 
на автобуса до поредното си ателие...)  ...почна да пише и детски разкази и пиеси, играха 
му няколко от тези пиеси в Радиотеатъра, в Кукленския и Младежкия театър. С 
първите по-големи хонорари започна да си строи споменатата в началото ״финка"* 
(*Отново - финката е купувана от спортните организации, и то благодарение на връзките на Жак 
Шемтов като журналист; имам я на куп снимки олющена и поставена на дървени рафтове, 
вероятно бракувана по някакви причини.) ...и вече никой не можеше да го върне в София*. 
(* Пълни глупости, плод на въображението и на неосведоменост. По онова време Ахото и Пецата  
доста се отчуждиха и много рядко се срещаха, ако изобщо ). 

Идваше само да предаде за печат написаното, да го предложи на някой 
театър и отново запрашваше за крайбрежието. Там го оставяха да си живее както си 
иска, той се чувстваше свободен и щастлив, но затова пък през целия си живот не 
получи нито някакъв пост в писателската йерархия, ни орден, ни звание, ни някаква 
литературна награда, с изключение на една за детската си книга „Приключенията 
на Лиско", една от най-хубавите творби за деца в съвременната ни литература. 
Неговите кръгли годишнини не бяха отбелязвани в печата, името му рядко се 
споменаваше в обзори и в доклади за състоянието на литературата. Литературните 
критици почти не се занимаваха с него, единствен Яко Молхов се опитваше да 
посочи все по-узряващия му талант в прозата на морска тематика. Драгомир 
Асенов също отбелязваше явния му успех в детската драматургия. И толкоз. Но 
Ахото упорстваше да бъде независим и колкото и това да беше трудно, да се 
издържа само с писателски труд.*  (*Пълни глупости и предположения, даже малко 
намирисва на самодоволство и злорадство! След няколкото години като главен драматург на 
Български цирк, когато обиколи света с представленията, Ахото отново остана без работа, този 
път причината не ми е известна, но мога да я предположа. Имаше един период на покани в 
телевизията, където вече работеше Тонич - недолюбван от Ахото колега от Стършел, и прочее. 



Изглежда че тогава наново е излязло наяве досието му, защото Ахото изведнаж се отказа повече 
да търси работа. Когато в 1974 г. аз постъпих като Дизайнер в Телевизията - чаках назначение 
цели 9 месеца, и когато това стана - приятелски настроените ми началници ми съобщиха 
причините за бавенето - че имам майка еврейка!!! и че баща ми има досие, че е бил Ратник.)  

 

 Едва когато жена му заболя тежко, постъпи отново на работа, но пак далеч 
от София и по-близо до морето. Стана за пет-шест години драматург на 
Сливенския окръжен театър, тих, но съвсем слабо заплатен писателски пристан.* 
(*Няма как да не употребя наново израза "глупости и неосведоменост". Майка ми е била хронично 
болна още от детството си, а след раждането на Лора през 1950 г. даже е принудително 
пенсионирана заради порок на сърцето. Но подпомагаше семейния бюджет доста умело със... 
забранените игри на карти! Тогава хай-лайфа се събираше на тайни покерни турнири ту в един, 
ту в друг дом. Играеха по няколко часа, от обяд - до късни нощи. Майка ми е имала завидна 
опитност в покера от детството, благодарение на двамата си братя в Бургас! Тези сбирки се 
извършваха не повече от 1-2 пъти в седмицата. Обикновено тя се връщаше с 40-60 лева печалба, с 
което много се гордееше, макар да го казваше шепнешком.  :)  Това много подпомагаше бюджета 
на семейството. Мога да кажа, че благодарение на нея семейството успя да изплати на 
Софжилфонд частта от апартамента ни, когато бяхме принудени да го купим, което е друга 
история! ) (* В Сливен Ахото отиде да работи единствено, за да работи точно толкова години 
(5), колкото му беше нужно, за да получи право на пенсия от 80 лв, към които Писателският съюз 
добавяше още 40, та да станат 120;  и това след като години наред му удържаха по 20%  данък 
общ доход от хонорарите. Помня, че той обикновено взимаше цялата си пенсия наведнаж и я 
похарчваше веднага на морето, а през останалото време, разбира се, пишеше и получаваше за 
това парите си. Наследила съм от него абсолютната липса на задръжки при пилеенето на пари!) 

Така живя Ахото далеч от облаги и признание през целия тоталитарен 
период от нашата история. Продължаваше да пише и да плава по морето със 
собствен плавателен съд. Но да стигне до мечтаните Егейски острови не можа. Не 
му позволиха това удоволствие. (* Успя, успя! Още далеко преди 1989 година той пътуваше 
сам, или с приятелката си, благодарение на хонорарите във валута, които започнаха да идват от 
много чужбини, където се играеха с години прекрасните му "непризнати" детски и куклени пиеси, 
превеждаха се книгите за Лиско и пр. По едно време вече не беше толкова забранено да се пътува, 
колкото невъзможно да се получи валута, а липста й правеше всякакво пътуване невъзможно.) 

Той сам си го позволи, но вече на стари години и вече когато не можеше 
поради болестта си да управлява собствената си яхта. Това стана след промяната на 
10 ноември 1989 година. Тъй като двете му дъщери се бяха преселили със 
семействата си и с внуците му в Израел, жена му от години лежеше прикована на 
легло от тежка болест, а неговата пенсия, поради липсата на достатъчно трудов 
стаж, бе пределно ниска, Ахото също бе принуден да се изсели в далечната 
страна.* (*Не знам откъде му идват тези нелепи твърдения?! Дали не са легенди от 
писателското кафене? По въпроса кога и защо Ахото замина за Израел да се чете моето 
"Сказание за баща", тук не искам отново да се връщам на това.) ...Все пак и там нямаше да 
бъде далеч от морето. Но почти всяко лято се връщаше в България, носеше нови 
написани разкази и новели, каквито в Израел нямаше къде да печата,* (* О! - имаше! 
Но той беше БЪЛГАРСКИ писател и пишеше за БЪЛГАРСКИЯ читател, който можеше да го 
разбере най-добре. Но излезе, че написа неща, които са еднакво добри и за чуждия читател!...)  
...носеше и детски пиеси, които в далечната чужбина нямаше кой да играе поради 
липсата на детски театри.* (* Хахаха! И това за Израел, където във всеки кибуц има детски и 
какъв ли не театър! Де да имаше и у нас онова, което имат там!) Като свършеше работата 
си в София, хукваше към Бургас и Созопол, към любимия южен бряг. Една негова 
стара приятелка го развеждаше с колата си по плажовете, заливчетата, скалистите 
носове, където бе преминала младостта му.* (*Нямам сведения за онези времена в 



България, но в Израел ОПРЕДЕЛЕНО не му е липсвало море! А за посещенията при Пецата в 
Даново ми е много интересно да науча. НИКОГА не го е споменавал, но нямам и  причини да се 
съмнявам в думите на Автора.) На връщане непременно се отбиваха в моята селска 
къща в Даново. Потъвахме в спомени, в Израел бил по-добре материално, 
преведените му на английски детски пиеси се играели тук-таме из Европа, 
получавал прилични хонорари, но страшно му липсвала България, Созопол, 
приятелите. В Тел Авив нямал подходяща среда, оплакваше се от бездуховността 
на тамошното общество, загрижено единствено за бизнеса си.* (* Причината е езиковия 
бариер. Оказа се, че ИМА много богат културен и литературен живот в Израел, но за нас беше 
късно и невъзможно да се впишем, както и сега е невъзможно да се издадат книгите му в 
България! Но се намериха с един отличен поет - Мони Папо, еврей от България, избягал някъде 
към 1968 г., с когото взаимно обогатиха годините си до края на Ахото. Той му замени колегите и 
приятелите, с които беше свикнал да разговаря в Родината. Имаше за какво да говорят.) 
Голямата му радост пак била морето, на двадесет минути ход от жилището му, си 
намерил малко спокойно, посещавано рядко от други хора заливче и там с огромно 
удоволствие плувал самотно и наблюдавал чайките и за няколко часа отново бил 
щастлив. (*Може би това не е важно за разказа, но в Израел НЯМА нито едно "малко плажче"! 
Цялата му западна страна е един почти непрекъснат плаж с километрични пясъчни ивици. Има 
малки "басейнчета", образувани от каменните прегради, изсипани на около 50-100  метра от 
брега, които са създадени за предпазване на пясъка от силните средиземноморски вълни и 
отмиване; може би това Ахото е наричал малки заливчета, той обикновено плаваше до камъните 
и обратно, или успоредно на тях. Спасителите на плажа забраняваха всякакви волности с излизане 
в открито море и с пълно право - Средиземно море на това място е различно от нашето.) 

– Можеш да ме разбереш, нали? – питаше ме през всеки десетина минути. 
Ох, как да не го разбирах! Нали и на мен ми липсваше страшно морето, а 

поради инфлацията и то беше почти напълно забранено и на мен. 
За последен път Ахото дойде в Даново през лятото на 1994 година. Пак го 

доведе приятелката му, беше вече болен, изнемощял, с жълтеникава бледост на 
лицето, отказа да пие дори чашка домашна крушова ракия, измайсторена лично от 
мене. Отказа и кафе, имал страшни, почти непоносими болки в стомаха. Съсипала 
го беше смъртта на любимата му дъщеря Лора, едно необикновено интелигентно, 
интересно и даровито момиче, което тук в България бе написало десетина 
многообещаващи разкази, а после изведнъж бе замлъкнало. Донесе ми и току-що 
отпечатания му в списание "Пламък" нов малък пътеписен роман, озаглавен 
"Цикладските острови". Той бе резултат от осъществената му най-после детска 
мечта. Миналата година, не, разбира се, със собствената си яхта, за това вече не бил 
способен, а с каботажен туристически кораб, бе посетил и прекарал по няколко дни 
в островите Парос, Наксос, Иос, Сикинос и Тира (Санторини).* (* Това е точен цитат 
на Цикладските острови. Явно, Пецата изобщо не е знаел за десетките пътувания преди това из 
островите на Гърция, до Пирея, Солун и др.) 

Прегърнахме се на раздяла по-крепко от друг път, той се просълзи и аз някак 
интуитивно почувствувах, че го виждам за последен път. След това се зачетох в 
романа му. Беше го написал чудесно, може би в нашата литература няма друг така 
вълнуващ, така наситен с любов към морето, към пристанищата и плажовете, към 
живота на крайбрежните хора пътепис като неговия. Съветвам всички читатели, 
които обичат морската екзотика, да го прочетат и да разберат и те с какво последно 
свое удоволствие го е писал този неуморим ветроходец. 

През пролетта дойде и трагичната вест за неговата кончина. Угаснал с 
непоносими мъки, вече изгубил способността да говори, както разказва по-



голямата му дъщеря, се примъкнал до пишещата си машина и с огромно усилие, с 
един пръст, буква по буква написал: ״Б-ъ-л-г-а-р-и-я!". На следния ден се отправил 
за последното си плаване.* (* УВИ! ОТНОВО невярно! - легенда,  създадена по трагизиран 
преразказ на Г. Мишев, на когото бях описала това по-рано. Истинският случай е много по-
странен: една сутрин, около 2 месеца преди да почине и без никакви други промени в държанието 
му, Ахото внезапно загуби речта си - по един много изумителен начин - гледаше ме и 
жестикулираше, като че ли ми казва нещо, той даже си мислеше, че казва нещо - и чак когато му 
съобщих, че не говори - го разбра. Връзката между мозъка му и устата беше нарушена, но 
понякога се възстановяваше, когато говореше без предварително да обмисля изречението. Това го 
казвам, защото е интересно медицински. Тогава го помолих да опита да ми пише, за да можем да 
се разбираме. После видях на машината му думата България - но написана с 2-3 грешки... По 
ръкописите и бележниците си също е писал сбъркани бележки по онова време, както напр. на един 
буркан с пипер, който си пазя и до днес, е написал "СМАЛКЪМ  ПИПЕР", вместо "сладък" пипер... ) 

Погребали го далеч от родната страна, далеч от любимия бряг, но все пак на 
една височина, от която се виждало морето. (*Вж. "Сказание за баща"...) 

Друго море, не Черното, но все пак море... 
Оказа се, обаче, че пътеписният роман "Цикладските острови" не е 

последната творба, написана от Борис Априлов. От 1 август 1993 година до края на 
август 1994 година, вече тежко и неизлечимо болен,* докато е можел да трака на 
машината, той е писал и довършил и един голям роман, озаглавен ״Хавайските 
острови". Пак острови, тези острови бяха неговият постоянен мираж, те пълнеха 
сънищата му, помагаха му да преодолее болките от тежката болест, сгряваха 
последните му дни. (*Бе и това не е вярно! Не е "натраквал" нищо. Писа бавно и спокойно 
книгата през цялото време в Израел, а може да я е почнал по-отдавна, още в София. В началото 
на 1994 вече я даде за печат и започна да чака... Но не дочака! Възможно е, обаче, да го е  
завършил набързо и с неочакваното заключение, че "Хавайските острови не съществуват!", имам 
едно такова усещане... След това продължи да преработва един от най-добрите си романи - 
"Траверстаун" - започнат през 60тте години, но остана недовършен...)    

Романът не е автобиографичен като ״Цикладските острови", но главният 
герой и тук е ветроходецът, неуморимият и прокълнат скитник Ахасфер, сега с 
името Стоян Жечев. Този образ е по-мащабен, по-трагичен; промените след 10 
ноември 1989 година са дали възможност на автора открито да говори за неща, 
които в по-ранните му творби само се загатваха. 

Написан на един дъх, с подкупваща жестока искреност, с трескава бързина, 
засилена от предчувствието за близкия край, романът доставя истинско 
удоволствие на съвременния читател, който също живее в жестоко време. 

 
Петър Незнакомов 
 
(Едно трогателно произведение на уви!, неосведомен човек. Благодаря му 

за жеста! Ето че никой друг не направи подобно нещо, както се оказа, а имаше 
безброй приятели!... Джина Василева, дъщеря на писателя и очевидец.) 

 


