
БОРИС АПРИЛОВ 
КАПИТАНЪТ 

 
    Ние се прибрахме с „Гларус“. Четири бяха корабчетата от неговия тип. 

Година вече откакто едното лежи на дъното. Някои твърдят, че с еднотипните кораби е 
така: катурне ли се единият, другите бързат да го последват. Мнозина опровергават 
това, но иди се оправяй – създадè се психозата и... край. Ледовете не ни плашеха. Нищо 
и никакъв лед, нахлул от устията на северните реки, чукне се в бронята и се отплесне 
като топка. Тормозеше ни студът. Вълните заливаха десния ни борд, а там, дето 
плисне, водата замръзва. Имаше опасност да натежим надясно и да направим „капак“ – 
най-ефикасния начин за бързо стигане до дъното. Чудехме се как да излъжем морето, 
откъде да се проврем. 

    Карахме дърва за огрев в голямото пристанище, където бяха домовете и 
близките ни. Дървата вече приличаха на буци лед. Недай си боже да излезеш на 
палубата по работа и да те чукне някоя бризга – лицето ти веднага прегорява от студ. 
Мизерно, унизително положение. Унизително, тъй като пътувахме недалеч от брега. 
Там блещукаха няколко светлини. Гледаш ги, но не те топлят. Между тях и нашия 
кораб се издигат най-зловещите вълни, коварно се върти прибоят, потайват се 
невидимите скали. Очите на всички бяха обърнати към капитана. Той стоеше в 
рулевата, взираше се през стъклата и мълчеше, освен ако трябваше да даде някоя 
команда. Люлеехме се като пияни. Вятърът ни търкаляше по неравното море, пък и ние 
се търкаляхме по пода. Падаме, ставаме, закрепваме се и търчим нагоре-надолу, 
защото е необходимо. Не вършим нещо особено, разбира се, но прикаме насам-натам, 
струва ни се, че ако се отпуснем, никога няма да се доберем до пристанището. Вятърът 
е лош, лош – не разбираш откъде те бие, не знаеш как да му се противопоставиш. 
Никога не сме попадали в такъв капан и си пролича де – двама от нас се изповръщаха и 
налягаха. Единият плачеше и зовеше майка си на помощ. 

    Не, вие не можете да си го представите, нито пък можете да проумеете каква 
личност беше капитанът. У него няма евтини думи като: „Добре де, ще загинем и какво 
повече?“ Такива изрази няма у него. От самото начало той застана в рулевата и започна 
да се надиграва с морето. Наистина, по едно време слезе долу, но то беше да удари 
плесница на оня, дето зовеше майка си, и пак се качи на мостика. Е, настъпиха и такива 
моменти, в които капитанът прояви недоверие към най-добрия ни кормчия, започна да 
проверява курсовете, което никога не е правил, и по това разбрахме, че положението е 
много сериозно. 

    Десният борд все още се държеше. Клюмна малко, ама съвсем леко, и слава 
богу, че голямата част от пътя беше измината и опасността от капак почти изчезна. 
Иначе бяхме загубени. В това мразовито време да излизаш вън, да прехвърляш товара 
към левия борд с цел баланс, пиши го кауза пердута. Немислимо е да покажеш носа си 
навън. По едно време светлините угаснаха – тока ли прекъснаха на брега, какво ли – и 
се почувствувахме като в стомаха на кит. Няма с какво да свериш курса. Започнахме да 
се ориентираме по вятъра и вълните. Те идват малко на верев, от север, а ние гоним 
запад, значи трябва да ги чувствуваме само от полудясната част на форщевена или, 
както вие казвате – носа. Като хлътнем между две вълни, че като се забучим в едната, 
върви се измъквай. Нищо не виждаме, само чакаме да усетим как корпусът се издига 
нагоре. Мислим си: и този път се отскубнахме. То добре, че не виждаме, иначе да сме 
се изплашили от ледената симфония, напластена върху бака, или, както вие го казвате 
– предната част на палубата. 

    Времето тече. Легнал съм да си отдъхна върху койката, ама може ли? 
Стискам здраво страничната дъска и ме е яд. Над главата ми виси снимка на жена ми, 
усмихната, сякаш разговаря с Жерар Филип, и на всичко отгоре снимката на една 
полякиня, с която това лято изкарахме нещо като флирт. Жените се смеят, а на мен ми 
иде да ги прасна по ухилените муцуни, но къде ще ги улучиш – то едно клатушкане... 
Ние умираме, а те се смеят. И само като си спомня надписа на полякинята върху 
снимката: „Оставям те на слънцето да те пази само за мен, до идното лято“, ще ми се 
да изрева от яд и да блъскам, да блъскам кратуната си заради глупостите, които съм 
вършил – женитби и флиртове. Нищо не чинят те, бледнеят пред лицето на смъртта, 
когато човек си дава ясна сметка кое в живота е важно и кое не. 



    Как да остана в спалнята? Немислимо е да почиваш, ще полудееш! Гледам, и 
другите не са спокойни. Нещо ни тегли нагоре, при капитана. Друго си е в такива 
моменти да си около него, да разбереш по лицето му ще се живее ли, ще се мре ли. Да 
ви кажа откровено, в подобен момент капитанът ни се струва повече и от съпруга, и от 
любовница. Такива хора дайте на света!... 

    Смъквам се от койката. Смъквам ли казах?... Падам от койката, удрям се в 
стената на помещението, псувам от болка и страх, търся дръжката на вратата. Виждам 
я, а не мога да я напипам – люлеем ли се, люлеем. Изглежда, че този път няма да ни 
бъде. Отварям криво ляво и тръгвам по коридорчето, но така вървя, че правя 
карамболи със стените, ама все пак гледам да не чукна кратуната си в тях. Най-после 
докопвам перилата на стълбището (избягвам нашите названия, защото после и без това 
трябва да ви обяснявам кое какво е). Качвам се горе. Но как се катери човек в такива 
моменти нагоре, питам ви аз. Главата ти се мае, тежи като гюле, тялото сякаш е пълно 
с олово, ръцете се опъват и едва го издържат. Струва ти се, че ако се спуснеш, ще бъде 
най-добре – край, настъпва пълна почивка на всичко, дето е у теб, с всичките му 
органи, с дишането му и съзнанието му... Най-после съм горе. Чудно! Вятърът е 
поутихнал. Спаднал е, а ние продължаваме да се люлеем, защото едно е да падне 
вятърът, друго е да падне вълнението... Охо! Вали сняг. Някой се е изтъпанчил пред 
мен. Сритвам го да ми стори път за минаване. Оня се обръща и виждам отчаяното лице 
на помощник-капитана. Нито погледа му поглед, нито лицето му лице – пълна отрепка, 
която повръща, няма сили нито да изругае, нито да заплаче. „Повръщай, твойта кожа! – 
викам аз. – Морско училище си завършил, да повръщаш!“ Но, да си призная, тайно му 
завиждам. На човек в такова положение всичко му е все едно и навярно не чувствува 
страх пред смъртта. Така мисля, но гаранции не давам, защото не ми е прилошавало на 
море. Чувал съм, че на такива всичко им става безразлично... А мен ме е страх – не ти е 
работа! Всички ни е страх. Затова се навъртаме около капитана. 

    Той хич, ама хич не знам, страхува ли се, или не. Може и да го е страх. Де да 
знаеш – организъм. Важното за нас е, че като го гледаме, страхът ни нещо се стопява. 
Капитанът е едър и малко пълен – от бирата – мургав и хубав. Жените много му се 
натискат. 

    – Запали ми цигара! – заповяда той, като влязох в рулевата, без да ме 
погледне, само ми подаде кутията си. 

    Сняг, сняг!... Не съм виждал такива парцали, цели бинтове. Залепят се по 
стъклата като пердета. Колеги излизат вън, чистят го и пак не се вижда нищо. 

    Паля цигарата и я давам на капитана. Той хвърля стария фас. Разбирате – 
пуши без прекъсване, а как ще оправи нашата работа, не ми е ясно. Все едно, че сме 
попаднали в най-гъстата мъгла. При това положение – спирай машината и чакай. Такъв 
сняг няма да вали безкрайно. Ама как да спреш машината в това вълнение? Аз съм 
обикновен моряк и все пак разбирам горе-долу какво има предвид капитанът. Той 
следи внимателно от коя посока ни лашкат вълните. Необходимо е да ни блъскат от 
една посока. Тласъците да бъдат горе-долу еднакви по сила... Нямаме лаг, дявол да го 
вземе! Ако лагът ни беше пуснат, все щяхме да знаем къде се намираме. А той е 
повреден отдавна и е захвърлен някъде. Не обръщаме голямо внимание на 
съвременната навигация, караме я ден за ден и философствуваме: по нашите воаяжи 
няма нужда от лагове и подобни глупости. Затуй с право ни дърпат ушите. В това 
отношение и капитанът, макар че е велика личност, заслужава критика. 

    Помощникът влиза при нас и прави усилие да изглежда спокоен. Разбирам го 
и хем ме е смях, хем се поставям на мястото му. Неговото дежурство е започнало 
отдавна, но човекът не е в състояние да го поеме – тази нощ всички дежурства ги кара 
капитанът. Какви са тези сили у него? Питай ме, че да ти кажа. 

    – Нещо от храната – мънка помощникът. – Този салам... 
– Да се повръща е човешко – изрича внезапно капитанът. – И адмирал Нелсон е 

повръщал. 
    Като чухме гласа  на капитана, изведнъж ни олекна. Проговори ли капитанът 

извънслужебно, значи работите се оправят. Мъча се да анализ... да направя разбор на 
положението. Първо, курсът е прав като свещ. Вече десет минути, откакто съм в 
рулевата, а капитанът не го е изменил. Следователно, режем през средата на залива. 
Второ, при това положение единствената опасност за нас се явява островът. Трето, от 



друга страна пък, като си помисля, че капитанът предварително е нанесъл в курса леко 
отклонение вдясно с цел да избегне това кирливо парче земя – горе-долу ми става ясно, 
че и този път отървахме кожата. 

    Такаа!... Движим се направо. След като оредее гадният снеговалеж, някъде 
напред трябва да се покажат светлините на фаровете. Капитанът се е отпуснал лекичко. 
Струва ми се, че си подсвирква. 

    – Повикай ми Панчо! – заповядва той. 
    Слизам в спалното помещение и измъквам Панчо в рулевата. Капитанът 

продължава да се взира напред. Пита: 
    – Разбра ли защо те шамаросах? 
    – Разбрах, другарю капитан! – отвръща Панчо. 
    – Когато морякът се изплаши, няма право да зове нито майка си, нито бога!... 

Викнат ли всички, става църковен хор... Бягай да почиваш! 
    Панчо ме поглежда. Гледам го и аз. Вече е спокоен. И как не, щом капитанът 

го е заговорил. Вижте какво, момчето не е страхливо, но понякога стават такива работи 
и никой на никого няма право да се присмива. Знаеш ли утре-други ден какво може да 
се случи със самия тебе? 

    Да. Казах ви аз. Появи се светлината на фара. Такъв сняг не може да го усуква 
дълго. Пак се клатим, търкаляме се като грешни дяволи по „калдъръма“, ала кога ли не 
сме се търкаляли ние, моряците!... Хайдее, започнах да се фукам. Ние, моряците, много 
се фукаме. 

    Пет часът сутринта е. Тъмно е. Тъмно е като в апандисита на кашалот. Залепя 
ме се на кея и край на филма. Разтоварачите ни нападат от всички страни, нахлуват 
като пирати при абордаж. Гонят план. Довечера трябва да потеглим отново по 
обратния път. Дано времето се влоши повече, да не тръгнем. Ще ми се да остана една 
цяла-целеничка нощ в леглото на жената... Хайдее, отървах кожата и запях друга 
песен! 

    Всички сме в каюткомпанията и пием горещ чай. Готвачът се престарава и не 
обръща внимание на разкладката. Извадил е и маслини. Капитанът пак е млъкнал, 
сърба тихичко, глътка след глътка, без хляб, без сирене, без маслини. Сега да му има 
една бира!... „Гларус“ потръпва и се тресе, но този път от разтоварачите, които 
прехвърлят дърветата към кея, а оттам, на камионите. Вън е врява, а при нас – 
спокойствие, такова, каквото сме си го мечтали преди няколко часа... 
 


