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В Лондиниум 2 000 години след римляните: 

МЕЖДУ ДВА АТЕНТАТА  

И ЕДИН БРЕКЗИТ 

 
На моста пред парламента храбър млад шотландец 
предава древното послание на народа си: „Не се 
предавайте! Сражавайте се до последния войник! Както 
ние при Ватерлоо!”  
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На стари години и аз сколасах да видя Лондон. „Нищо особено”, 
както казва един приятел. „Само дето са имали 400 години повече 
от нас да косят тревата пред Бъкингамския дворец”. 
Тези „само” 400 години се чувстват навсякъде. И трудничко се 
наваксват. Иначе британците си живеят живота и много-много не ги 
е еня нито за Брекзита, нито за атентатите. През 1940-1941 г. са 
устояли срещу Луфтвафе, та сега ли! 
  

 
В Морския музей са събрани десетки фигури, стояли на 
носа на кораби от миналите векове, за да ги пазят от 
зли сили и да им сочат курса към родния бряг. 
 
На втория ден след пристигането ни в съседния квартал имаше 
атентат. Никой нищо не разбра. Полицията отцепи района, затвори 
метрото и след инцидента съобщи, че атентаторът е арестуван. Но 
пред парламента се разхождат тежковъоръжени полицаи с насочени 
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надолу и готови за стрелба автомати. От покривите на големите 
сгради надничат цивилни физиономии, които не са коминочистачи, 
а снайперисти. Хеликоптери и дронове на Специалните части 
целодневно кръжат над мегаполиса и усърдно снимат хора, коли и 
масови прояви. 
И българи, и англичани, съжаляват за неразумния порив на 
милиони британци да напуснат обединена Европа. Мъдрата нация 
позволи да бъде подлъгана от педали като Борис Джонсън и 
Найджъл Фараж и сега ще затяга коланите и ще се пържи в 
собствения сос от национален егоизъм и викторианска надменност.  
 

 
Откриватели, флотоводци и конкистадори, те са 
писали историята на планетата със самочувствието 
на вечни победители. 
 
Може би за първи път след края на Втората световна война нацията 
се оказа без истински водачи. Симпатичният Дейвид Камерън се 
провали с импотентен оптимизъм и остави на страната си тъжни 
перспективи. Тереза Мей се опитва да наподобява баронеса Тачър, 
но засега го докарва само до Цецка Цачева от епохата на ранния 
ГЕРБ (първото правителство на др. Б. Борисов). 
Многомилионният град тъне в зеленина, в забързан непукизъм и 
обиграна толерантност. „Никому не пречи! Не се офлянквай! Ако 
имаш какво да покажеш, давай сега, че бързаме!” На Пикадили 
свирят улични музиканти, които биха направили чест на всеки 
световен рок-фестивал. Тълпи от хора изчезват в бездната на 
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метрото или се изсипват оттам без блъсканици и скандали, с 
отиграната рутина на футболни запалянковци. Учтиви полицаи 
спокойно повтарят обяснението си, ако не ги разбереш от първия 
път. Претъпкани пъбове с чудесна бира „Карлинг” („Гинес” е доста 
скъпа), соленички мезета и липса на свободни места те примамват с 
прохладния си уют и нашепват да поръчаш втора, че и трета бира.  
Ако при всяка поръчка пресмяташ колко ти струва удоволствието 
при курс на паунда 1:2,3-2,4, значи да си отровиш пътешествието. 
По-добре си стой в пансиона и събирай картички. Ако обявиш личен 
курс 1:1, картината става далеч по-приемлива. 
  

 
„Къти Сарк” 
 
Винаги съм харесвал британците заради мрачния хумор и 
самоиронията им, за морските традиции и адмирал Нелсън, за 
стоицизма и футбола, за парламентаризма и Шекспир, за 
излъчването на ненакърнимо достойнство и за Кромуел, за 
съвременния дух в киното и делничната мода, за „Лед Зепелин”, 
„Дийп Пърпъл”, „Юрая Хийп”... Имаше още нещо важно, но в 
момента не си го спомням.  
За пет дни не можеш да видиш и стотна от онова, което искаш. 
Няколко музея, разходка до Гринуич, обиколка върху откритата 
платформа на туристически омнибус. Толкоз. Темза тече все така 
спокойна, пълноводна и кафява от тиня. „Къти Сарк” стои на вечна 
котва, а платната и вантите му разправят легенди. В Морския музей 
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са събрани стотици експонати от флоти и кораби на целия свят. От 
оживялите камъни в Британския музей изскачат фараони и жреци 
от Древен Египет, древногръцки мислители, мореплаватели и воии, 
къдравобради владетели и магьосници от Ниневия, Асирия и 
Вавилон. 
 

 
Адмирал Нелсън: „Човек не знае какво може да постигне. 
Трябва да опита”. 
 
Адмирал Нелсън стои самотен и смален върху 40-метровата си 
колона. Когато е трябвало, е сторил и невъзможното. С четири 
битки – световно господство. Което не е постигнал дори Наполеон с 
44 победи. Максимално висок к. п. д. на военна политика, на 
промишлен растеж и на политическа философия. Британия като 
продължение на Древния Рим: „Няма вечни приятели, има вечни 
интереси”. „Разделяй и владей!” 
Днешният лондончанин е приятен, изискан, полуусмихнат, 
ироничен и любезен джентълмен. Веднага подема разговор, упътва 
те, прави се, че е чувал нещо за страната, от която идваш. Мнозина 
са служили във военния флот и го заявяват с гордост. Още повече  
имат моряци в родата, с което не се гордеят, защото е съвсем 
обичайно. 
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Средностатистическата Шийла гледа две-три деца, рано е ударила 
кантара, прави впечатление на некрасива, малко мърлява и 
апатична особа. Но ако я заговориш, зад бозавата външност веднага 
проблясват буден ум, оригинална и образована личност, която не се 
крие в сянката на мъжа си, а има собствено мнение по основните 
въпроси. И често казва на съпруга: „О, я се разкарай с остарелите си 
възгледи!”  
Имам предвид жените от средното и от по-възрастното поколение. С 
младите не съм контактувал. Невъзможно е да ги откъснеш от 
екраните на смарт-ай-табле-фоните и на други електронни 
изкушения, изобретени сякаш да разсекат и последната връзка 
между поколенията. 
Омнибусите: яркочервени, двеутажни, неуморни кончета на 
милионния град. Здрави, пъргави, дизелови и удобни, сноват 
безспирно от центъра до последните къщички на Лондон и бързо те 
закарват и в най-отдалечения край. Стига да знаеш къде искаш да 
отидеш.  
С препълнените си влакчета, които през две-три минути се гонят в 
мрачните тунели, метрото повече от 150 години превозва милиони 
пътници на ден. 
 

 
Фелдмаршал херцог Артър Уесли Уелингтън: „Цялото 
изкуство на войната е да разбереш какво има от 
другата страна на хълма”. 
 
Случих се в Лондон за рождения ден на кралицата при рекордна 
горещина. 33-35 градуса. Влагата прави жегата още по-непоносима. 

https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Десетки хиляди хора са събрани на моравата пред Бъкингамския 
дворец. В тържествен марш преминават гвардейци, кавалеристи и 
артилеристи, конни и пеши оркестри, конни и пеши полицаи, а 
накрая десетхилядно шествие марширува пред двореца, сплотено 
под девиза „Бог да пази кралицата!” 
 

 
Бъкингамският дворец на 17 юни 2017 г. 
  
Когато премина каретата с кралското семейство, хиляди момичета 
пищяха от възторг: „Аууу, принц Уйлям!” Както са пищяли на 
концертите на „Бийтълс” и на Том Джоунс. Кралицата едва ли 
помни на кой свят живее. Отдавна трябваше да се оттегли на 
заслужен отдих, но явно й е по-удобно да се лекува на действителна 
държавна служба, отколкото като запасен офицер у нас или в 
Британия. Дълбоката старост носи само склероза и тъжни спомени. 
Красиви, тренирани коне теглят малки салютни оръдия, 
предназначени да стрелят с халосни снаряди. По шест коня на 
оръдие. Така е от 18-и век. Конете са по-спокойни от хората. 
Изчакват трясъка на 21 салюта и с отработената деловитост на стари 
бойци се изтеглят по привичния маршрут.  
На гвардейците им е далеч по-трудно. Под огромните мечи калпаци 
и в дебелите вълнени мундири горещината ги стопява. Петима от 
момчетата припадат. Нямат ли летни, олекотени униформи? Не. 
Традиция. Като не ти харесва, стани барман на плажа. 
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Зад дебелите стени на Уайтхол, между 
Адмиралтейството и Министерството на отбраната, 
британската дипломация „чертае коварните си 
планове”. 
 
По тревата в Грийн парк са насядали хиляди хора. Обядват, пият 
нещо разхладително или подремват. Под грамадните чинари 
ставаме неволни свидетели на делнична церемония. Лезбийска 
сватба. Две момичета се вричат във вярност и любов, „докато 
смъртта ни раздели”. Средна възраст 22-23 години. Шампанско, 
торта и музика от преносима уредба. Белокоса дама на около 
петдесет, вероятно майка на „булката” или на „младоженеца” идва 
да почерпи и нас с кафяви сладки за здравето на младото семейство. 
Ароматните „брауни” са топли и пухкави, но нещо ми нагорчават. 
Мрачни хоризонти вещаят подобни еднополови бракове.  
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Българи и англичани се оплакват, че в Британия западат 
образованието, бизнесът, победоносният дух на нацията, превърнал 
страната в световна фабрика, банка, финансова, търговска и 
културна столица. Все повече хора с индийски, пакистански и други 
неевропейски имена изкупуват бизнеса, магазините, фирмите и 
футболните отбори на Острова. Някога борбените оправни 
британци се оттеглят в сянката на консултантска, акционерна или 
пасивна съдружническа дейност. „Рул, Британия!” остава само в 
химна и в произведенията на класиците. 
Преди близо 2 000 години древните римляни, като истински 
стратези, са забили копията си на мястото на келтско селище, което 
нарекли Лондиниум. Вече 2 000 години градът, преживял войни и 
нашествия, чумни епидемии и граждански сблъсъци, преврати и 
кралски екзекуции, бляскави победи и невиждани спектакли, живее 
със спокойната увереност на мъдреца, който знае, че дето е текло, 
пак ще тече. 
А на мен ми се струва, че вече съм бил в Лондон. В някакъв 
предишен живот. Струва ми се, че пак ще дойда. В някой следващ 
живот. Струва ми се, че винаги съм живял или че ще живея тук. 
И съм сигурен, че дори да не бях стъпил в Лондон, пак щеше да ми 
хареса.   
                                                                                                         Васил Данов 
юни-юли 2017  
Лондон - с.  Типченица – София - Варна 


