ФАЛШИФИКАТОРЪТ
ОТ “ЧЕРНИЯ КОС”
През 80-те художникът Валентин Тузсузов-Атин бълва перфектни ментета на
американски долари. На нощ гравира на ръка по 2000 “гущера” и набързо успява да
купи една от най-хубавите коли за времето си – мерцедеса на Батето. Следва арест
и 8 години в килията единочка на Цола Драгойчева във Варненския затвор...
ЦВЕТАНА ПЕШУНОВА

B

алентин Тузсузов-Атин. Говори ли ви нещо това
име?
Съдбата на този човек е уникална. През 80-те
той е плажен работник във Варна. Чадъри, водни колела, спасител – занимава се с каквото
падне. В един момент обаче се изкушава и започва работа
и “по съвместителство”. Надарен с невероятен талант да рисува, денем се труди за едната заплата на брега на морето,
а нощем прави “портрети” на Грант и Линкълн. Сещате се,
нали – това са американските президенти от банкнотите по
5 и 50 долара...
На нощ Атин произвежда по 2000 “гущера”. Всичко гравира
саморъчно, а продукцията му се пласира от “едни момчета, сега крупни бизнесмени”. Уви, благоденствието
продължава само едно лято. Доходоносното предприятие за валута менте е разбито от органите на народната милиция. Атин е арестуван и даден на съд.
В обвинителната си реч прокурорката го рекламира
като прототип на героя от нашумелия по онова време
сериал “Фалшификаторът от “Черния кос”. Изтъква
още, че с таланта си Атин е бил на път да срине финансовата система на всички балкански държави.
“Впоследствие имах възможност да гледам филма и
определено бях поласкан. А това, че съм бил обявил
еднолично война на Балканите, напомпа критерия
за собственото ми величие до небето”, разправя
майсторът на четката.
След излизането на свобода ръка му подава прочут
германски галерист, с когото се запознават на
Златни пясъци. Немецът му организира изложба в
Щутгарт и му става близък приятел. Споменава го
“с малка сума” дори в завещанието си.

През декември и януари творби на Атин бяха изложени
и в столичната галерия “Париж-Москва”. Интересът беше
огромен.
“Може би хората се впечатляват по-скоро от историята на
човека, който е рисувал картините, не зная. Впрочем успехът като откупки не ме интересува особено. Ласкае ме фактът, че дойдоха толкова много хора, за да видят конкретно
моите картини, които в никакъв случай не заслужават чак
толкова суперлативи”, скромно заявява талантливият морски художник в ексклузивната си изповед за Biograph. И
бърза да направи уточнението, че в думите му няма каквато
и да е куртоазия. 
“Сега живея на 100 метра от морето и всяка свободна
минута съм с него”, казва бившият варненски затворник.
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1979 г., редник Тузсузов с коч - като награда за
най-бързо преплуване на река Велека.

Немският колекционер Йорг Шлотенберг е един от “бизнес-ангелите” на художника. Вляво зад гърба му виси
портрет на жена му, рисуван от Атин, а вдясно – “Тореадор” от някой си Салвадор Дали...

H
1982 г. Валентин като спасител на Варненския плаж.
Денем маже полякините с Nivea, а нощем гравира
американски президенти.

Дайвингът е любимото хоби на
влюбения в морето рисувач.

е се притеснявам да обсъждам миналото си на
фалшификатор. По делото има изтекла давност,
така че мога да говоря за това свободно. Не, никой не ме е подвел. Знаел съм
с какво се захващам и съм претеглил
риска. 8-9 човека купуваха фалшиви
банкноти от мен и ги пласираха по
курортите и близки държави. Имах
задочно предложение от прокурора
за присъда под минимума - 5 години,
ако ги издам. Това обаче нямаше как да
стане при мен. Осъдиха ме на двойно
повече. Не съжалявам за това си решение и за изгубените години, а за факта,
че тези хора до ден днешен не проумяха размера на жертвата, която направих за тях, и цената, която платих.
Можете ли да дадете цена на една
младост - единствената в единствения живот? Аз подарих 8 младости на
други хора за сметка на моята. Една
кутия цигари да бяха ми донесли през
годините...
Не съм ги търсил впоследствие за
нищо. За мен тези хора не съществуват. Знам със сигурност и името на
човека, който ме е издал. Виждаме
се, поздравяваме се. Не съм му дирил
сметка, няма смисъл. Дефинитивният подлец се ражда и си остава такъв.

***
Предприятието “Фалшифициране на
банкноти” беше обречено. През 80те многото пари биеха на очи и въпросът беше не “дали”, а “кога” ще ме
хванат. Усещах края, а, мисля, и оста184
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налите. Какви алтернативи обаче е
предполагал бачкаторският ни произход? Работа от-до, 20 години внасяш
за една жигула, 30 за жилище... Мерси.
Още на третия ден купихме най-добрата кола в България - един от мерцедесите на Батето, лека му пръст.
Искахме да живеем днес! Не утре, не
след 20 години!

K

***

ак ме арестуваха ли? Помня, че едно мое момиче
беше ходило на бригада.
Донесе ми три огромни
ябълки късно вечерта, от онези, жълто-зелените. Така и не можах да ги
опитам. Призори нахлуха куките, започнаха снимки, обиски, протоколи.
А аз - нищо. Всичките ми сетива бяха
изключили, пълен shut off, не знам как
го постига организмът. Само очите
ми работеха - забити в ябълките. Остана ми като мания, оттогава ги ям
с килограми.

***
Бях осъден на 8 години при строг режим, от които 4 в “Тежкия коридор”.
Издържах, защото имах предимството да съм чел “Цар Плъх” на Джеймс
Клавел. Приспособявах се. Всъщност
ме спаси рисуването. Художник - имаше такава длъжност. Бяха кръстили
една друга килия “Ателие”, където
рисувах каквото ми наредят. Политофицерът беше един гном – метър и
50, и болен мозък. Нацвъках сигурно десет хиляди петолъчки на всевъзможни
места по негова заповед.
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Художникът нарича Варненския
затвор, където е прекарал 8 години,
Академията. За килията си пък
говори като за “ателието”.

“АЗ ПОДАРИХ 8 МЛАДОСТИ НА ДРУГИ ХОРА
ЗА СМЕТКА НА МОЯТА. ЕДНА КУТИЯ ЦИГАРИ ДА БЯХА
МИ ДОНЕСЛИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...”
Веднъж на своя глава направих плакат
на Рейгън и Горбачов, когато подписаха някакъв епохален договор, и го монтирах на фасадата на администрацията. Онзи побесня, защото разбра, че
съм го вкарал в капан. Или трябва да
остави на показ капиталиста, или да
свали и “нашия”. Фигурите бяха в естествен ръст и буквално като живи.
Надзирателите зевзеци си правиха
снимки пред плаката за спомен от историята. Имаше и добри ченгета, но
те не издържаха дълго и напускаха.
Мой надзираващ офицер беше една от
футболните легенди на “Левски” - Димитър Енчев. Широко скроен и добър
човек. Затварял си е очите за много
работи - и те бяха хора все пак, състрадаваха ни.

***
По онова време режимът беше много строг, а не като сега - санаториум.
Какви цивилни дрехи, каква телевизия,
какви GSM-и? Едно кафе да намерят
твое - 5 дни в карцер се лежеше. За
друго да не говорим. Приказвал съм с

началниците - едни гири разрешете,
бе, мъже сме, да се измаряме с нещо, не
да блъскаме ч.кии като сбъркани. Не
можело - якият затворник е опасен
затворник. Не ми пречеха да рисувам
- знаеха, че не правя конфликти и повечето ченгета ме уважаваха. След смяна
си тръгваха с някоя моя картина скрита под шинела, а се реваншираха с кафе
и други забранени дреболии, които
правеха живота ми малко по-поносим.

Б

***

ях в единочка №4. Тя беше
известна като килията, в
която навремето е лежала
Цола Драгойчева. Но не, не
съм намерил кюлотите й там. След
Цола са минали хиляди. Ровил съм се
обаче из техните архиви.
Доколкото знам, там е лежал и бащата на поета Недялко Йорданов. Има
едно стихотворение - “Ден първи”,
писано от него по повод превземането на затвора на 9 септември 1944 г.:
“...Разбиват затвора! РАЗБИВАТ ЗАТВОРА!”

Р

***

азбира се, че и в затвора намерих приятели. Там сам човек не може да издържи дълго. Имаше много умни и печени хора. Спецове по всичко - лекари,
адвокати... С някои от тях се чувам и
до днес. Една римска поговорка гласи:
“Сигурните приятели проличават в
несигурни начинания”.

***
Тогава съдиите нямаха сегашните харчове - не се развяваха по Сейшелите и
не купуваха къщи по Гърция. Съдеха,
та пушек се вдигаше. Благодарен съм на
Боби Ралчев, още по него време топ адвокат. Ако не беше той, не знам... Обвиненията - сериозни, сумите – големи.
15 години ми искаше прокурорката...

***
След като излязох, ме търсеха пак
хора от “ъндърграунда” по много поводи, защото знаеха, че умея да мълча.
Игнорирал съм ги; научих цената на
живота и на свободата. Иначе за легални неща – това, да. Правил съм 
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Валентин Тузсузов-Атин с жена си...

... и с дъщеря си.

интериори на техни казина, дискотеки. Някои от бившите ми съотборници са големи, много големи фигури
сега. Които са живи, де.

H

***

яколко лета поред рисувах
портрети на туристите
по алеите на Златни пясъци. Не можех да правя
нищо на затворено, нали разбирате.
Там правих портрет на жената на
един немски бизнесмен, галерист и
авантюрист - Йорг Шлотенберг. Същата есен той ме покани да излагам
в неговата галерия в Бавария. Беше
поканил и няколко измежду най-добрите български творци - Павел Койчев,
Днешното ателие на някогашния фалшификатор.

Станислав Памукчиев, Еди Демирджиян, лека му пръст. Моето присъствие между тези хора беше леко
недоразумение. Това бяха автори от
съвсем друг калибър. Но пък запомних
част от речта на един художествен
критик, който коментира мой портрет на старица. „Ако под тази работа стоеше не подписът на Атин, а
на някой от фламандските майстори,
бих препоръчал цена 3 милиона марки”... Немците умеят да ласкаят, но
дори тази шега ми даде глътка самочувствие. Има го качено на сайта ми
бабето. След смъртта му опитах да
откупя обратно този портрет от
близките му, но не успях.

Й

***

орг Шлотенберг ми предлагаше нови изложби, но
пропуснах този житейски шанс. Не бях спал 8
години с жена, не бях ял с вилица, не
бях виждал Моето море... Кръвта ми
вреше, а се очакваше от мен творческа дисциплина. Къде ти! Иначе с
Йорг останахме най-добри приятели
цели 15 години. Направихме го половин българин, беше му хубаво тук и се
забавляваше истински. Изкарвахме го
почти насила от пиано-бара на Нелко
Коларов и го качвахме на самолета в
последната минута. След смъртта му
през 2006 г. разбрах от адвоката му,
че приживе ме е споменал с малка сума
наред с членовете на семейството му!
Какъв човек! Имаше очи за всичко, което се случва с хората около него.

***
Учил съм се да рисувам от децата.
Вижте една детска рисунка - малка къщичка и до нея цвете, по-високо от
покрива. Това не е сбъркана перспектива. В очите на детето цветето е
най-важно, затова е най-голямо. Накарай същото това дете, когато стане
мъж на 40, да ти нарисува пак къща.
Ще ти нарисува един бетонен хотел,
186
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дето не може да се събере на листа. А
цветето? За красотата няма място.
Обичам африканското изкуство, аборигенското, на евенките. Първичните неща, истинските.

П

***

итате ме каква е цената
на една моя картина. На
жената колко време й
отнема да си лакира ноктите, в онзи модерния стил с фигурките? 15 минути? Половин час? В
едно мое платно метър на метър има
десет хиляди нокътя по един квадратен сантиметър, или ръцете на 1000
човека - цяло провинциално градче. За
колко време могат да бъдат лакирани
всичките? Моите четки не са по-големи от тези за маникюра. И трябва
не само да се боядиса това платно, но
и сюжет да има, композиция, светло-

сенки, душа да му се вдъхне най-накрая.
Сега как ви се струва цената? И както
казват руснаците: нищо, което има
написана цена, не е скъпо...

М

***

оят възторг е морето.
Живея на 100 метра от
брега и всяка свободна
минута съм край него,
с кучетата, с фотоапарат или с неопрен. Водолаз съм и не пропускам
възможност да се разтворя в най-достъпната безтегловност - тази под
водата. Влизам най-вече през зимата,
когато водата е бистра и студена, а
туристите - далеч.
Морето крие страхотни тайни. Знам
за съществуването им и съм видял с
очите си уникални неща, но ще запазя
подробностите за себе си. Не искам
някой да кощунства по тези места.

Д

***

али се чувствам неразбран? Не ми пука. Живея
в свой свят със собствени правила и морал. Не
държа да ме разбират и анализират.
Това не е високомерие. Мисля, че малцина заслужават приятелството ми.
Всъщност приятели в софраджийския
смисъл на думата нямам. За сметка
на това има няколко души, на които
вярвам сляпо и за които съм сигурен,
че могат да влязат в огъня за мен. Надявам се и те да гледат по същия начин на мен.

***
Много са ми смешни тежкарските
пози от сорта “за нищо не съжалявам”. Всеки съжалява за нещо. Аз - за
всичко. За една младост, за едни зелени
очи, които останаха там някъде...

“НЕ БЯХ СПАЛ 8 ГОДИНИ С ЖЕНА, НЕ БЯХ ЯЛ С ВИЛИЦА,
НЕ БЯХ ВИЖДАЛ МОЕТО МОРЕ... КРЪВТА МИ ВРЕШЕ,

А СЕ ОЧАКВАШЕ ОТ МЕН ТВОРЧЕСКА ДИСЦИПЛИНА”
“Денят на Страшния съд” – една от картините, нарисувани от варненеца. “Както казват руснаците – нищо, на което има написана цена, не е скъпо”.
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